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Jelölés- és rövidítésjegyzék 
 
Alkalmazott jelölések: 
 
Ef [MPa] hajlító rugalmassági modulus 
Et [MPa] húzó rugalmassági modulus 
Kmm [mm/m] abrazív kopásintenzitás 
Kmg [mg/m] abrazív kopásintenzitás 
HB [-] high burning, UL-94 legrosszabb besorolása 
lkrit [mm] kompozitok kritikus szálhosszúsága 
S% [%] fajlagos szorzat 
r [-] mérési adatok Dixion-próba értéke 
t [-] mérési adatok t-próba értéke 
Tg [°C] üvegesedési hımérséklet 
v [mm/perc] lángterjedési sebesség 
Vt [V] adott pillanatban mért feszültség felületi ellenállásmérés során 
V0 [V] kezdeti feszültség felületi ellenállás mérés során 

X  [-] számtani középérték 
αCN% [%] fajlagos ütıszilárdság 
εB [mm] szakadási nyúlás 
εB% [%] fajlagos szakadási nyúlás 
εf [mm] nyúlás hajlításnál 
µ [-] abrazív súrlódási tényezı 
µ% [%] fajlagos súrlódási tényezı 
σ [-] tapasztalati szórás 
σf [MPa] hajlítófeszültség 
σH% [%] fajlagos húzószilárdság 
σM [MPa] húzószilárdság 
φkrit [-] kompozitok kritikus szálaránya 
V-2 [-] korlátozott égéső anyag UL-94 besorolás szerint 
% [%] tömegszázalék 
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Alkalmazott rövidítések: 
 
AFM  atomi erımikroszkóp 
BR  butadién kaucsuk 
CR  kloroprén kaucsuk 
EP  epoxigyanta 
HDPE  nagy sőrőségő polietilén 
HHR  fıfejlıdés 
KS6  6 µm jellemzı mérető grafitpor 
KS15  15 µm jellemzı mérető grafitpor 
LDPE  kis sőrőségő polietilén 
MoS2  molibdén-diszulfid 
MWNT  többfalú szén nanocsı 
NBR  akrilnitril-butadién kaucsuk 
NR  természetes gumi 
PA  poliamid 
PA6  poliamid 6 
PA6G  öntött poliamid 6 
PA11  poliamid 11 
PA12  poliamid 12 
PA66  poliamid 66 
PE  polietilén 
PET  poli(etilén-tereftalát) 
PF  fenol-formaldehid gyanta 
PMMA  poli(metil-metakrilát) 
POM  poli(oxi-metilén) 
PP  polipropilén 
PPS  poli(fenilén-szulfid) 
PS  polisztirol 
PUR  poliuretán 
PTFE  poli(tetrafluor-etilén) 
PVC  poli(vinil-klorid) 
SAN  sztirol-akrilnitril kopolimer 
SBR  sztirol-butadién kaucsuk 
SEM  pásztázó elektron mikroszkóp 
SWNT  egyfalú szén nanocsı 
TA52  lágyítóanyag, dialkoholból és a diizocianátból álló oligomer 
UHMW-PE  ultranagy molekulatömegő polietilén 
UF  karbamid formaldehid gyanta 
UL-94  szabványos égésvizsgálat jele 
UP  telítetlen poliészter gyanta 
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1. BEVEZETÉS, CÉLKIT ŐZÉS 
 
A mőanyagokat megjelenésük óta egyre szélesebb körben alkalmazzák. A fej-

lesztéseknek köszönhetıen már nem csak alárendelt helyeken használják ezeket, 
mint például csomagolóanyagként, hanem teherviselı gépelemként is. 

Az egyik leggyakrabban alkalmazott mőszaki mőanyag a poliamid 6 (PA6). En-
nek oka, hogy igen jó mechanikai (szilárdság, keménység, szívósság, csillapító 
képesség) és tribológiai (csúszás, siklási, és kopásállóság) tulajdonságokkal rendel-
kezik. Ezeknek köszönhetıen többek közt csapágyperselyekként, kopó lécekként, 
különbözı görgıkként, fogaskerekekként is használják. 

Korábbi magyarországi kutató munka során kidolgozták a magnézium katalizá-
lású PA6 féltermékek (rudak, táblák) ipari gyártástechnológiáját. Ennek az eljárás-
nak több elınye van az eddig világszerte használt nátrium katalizálású termékkel 
szemben. A magnézium katalizálású PA6 homogénebb szerkezető, melynek na-
gyobb a kristályosodási foka, és kisebb a visszamaradó monomer tartalma. Az 
ütımunka értéke magasabb, illetve az abráziós kopásállósága is jobb, mint a ha-
gyományos gyártástechnológiával elıállított nátrium katalizálású PA6-é. 

Különösen indokolt a szívósabb öntött poliamid 6 anyagok alkalmazása azokon 
a területeken, ahol az üzemi körülmények az átlagostól eltérnek. Ilyen terület töb-
bek közt a mezıgazdasági gépészet, ahol a mezıgazdasági munkák gyakran járnak 
szélsıséges körülményekkel, melynek hatásait az alkalmazott anyagoknak ki kell 
bírniuk. Meghatározó jelenség az abráziós koptató hatás, ahol a kopásállóság növe-
lése egyértelmően a gépszerkezet élettartamának növelését jelenti (pl. tároló burko-
latok, surrantók). Antisztatikus vagy égésgátolt mőanyagok használata elengedhe-
tetlen a robbanásveszélyes helyeken (gabonasilók, mőtrágyakezelés berendezései).  

A mőanyag gépalkatrészek használata agrotechnikai és környezetvédelmi szem-
pontból is jelentıs. A mezıgazdasági gépek tömegcsökkentésénél, az öntömeg 
megtervezésénél fontos eszköz a polimer gépelemek alkalmazása, mert a talajtömö-
rödöttség, talaj-vízháztartás szempontjából a gépi tömeg kritikus, úgymint hajtó-
anyag-felhasználás és károsanyag-kibocsátás szempontjából is. 
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Ph.D értekezésem célja a magnézium katalizálású, öntött PA6 féltermékek to-
vábbfejlesztése és vizsgálata, mely alkalmassá teszi a mezıgazdasági rendszerek-
ben való szélesebb körő használatát. Ennek megfelelıen a következı fejlesztési 
irányzatokat határoztam meg: 

- növelt szívósság, 
- javított abrazív kopásállóság, 
- antisztatikus tulajdonság, 
- növelt égésgátoltság. 

A tulajdonságok javulását úgy kell elérni, hogy az alapanyag eredeti mechanikai 
tulajdonságai jelentısen ne változzanak meg. Így biztosítható az alkalmazhatóság 
bıvítése (univerzalitás), ami valódi piaci elınyként jelentkezhet. 

Az egyes javított anyagjellemzıket többféle adalékanyaggal is el lehet érni, 
ezért kutatási céljaim között szerepel: 

- Megállapítani, hogy mely adalékanyagok hatékonyak az alapmátrix tulaj-
donságainak befolyásolására. 

- A kiválasztott adalékanyagok mennyiségi hatásának részletes vizsgálata. 
- Az egyes receptúrák komplex értékelése és minısítése a kitőzött célok – 

anyagtulajdonságok – alapján. 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
Az értekezésemnek ebben a fejezetében áttekintem a hazai és a nemzetközi iro-

dalom azon részét, mely alapot ad és meghatározza a kereteit az anyagfejlesztés-
nek. Bemutatom a mőanyagok használatát a mezıgazdaságban, a továbbfejlesztett 
mőanyagtípusokat, a felhasználható adalékanyagokat és a homogén rendszerek 
kialakításának mőszaki megoldását. 

2.1. Mőanyagok 
A gépészmérnöki gyakorlatban szerkezeti anyagoknak nevezzük azokat az 

anyagokat, melyeket a gépelemek, gépszerkezetek gyártásához felhasználnak. 
Egyik elterjedt csoportosítás, mely a fémes és nemfémes szerkezeti anyagok cso-
portját alakítja ki (1. ábra) (Pék 2000). 

 

 
A nemfémes szerkezeti anyagok csoportjába tartoznak a polimerek. A polimerek 

olyan szerves hosszúláncú molekulák, melyek sok ezer elemi építıegységbıl, mo-
nomerbıl épülnek fel. A polimerekkel foglakozó könyvek ebben a meghatározás-
ban egységesek (Pék 2000, Kalácska 1997, Czikovszky 2003). Polimereknek két fı 
csoportja van, az egyik a természetes eredető polimerek, másik a mesterséges ere-
dető polimerek. Értekezésemben mesterséges eredető polimerekkel foglalkozom, 
amelyeket általában kıolajból állítanak elı gazdasági okok miatt, de elméletileg 
nem jelent problémát alkoholból elıállítani, tehát mezıgazdasági alapokra helyezni 
a polimergyártást. A mőanyagok polimerbıl és adalékanyagból állnak, melyek az 
1950-es évek után terjedtek el rohamosan, és ez a fokozott terjedés még most is 
tart. Ennek a fejlıdésnek köszönhetıen a mőanyagok és a fémek elıállítása nagy-
ságrendileg ugyanakkora mennyiséget képviselnek (térfogat alapján). 

Az egyes mőanyagokat egyre többször társítják másik mőanyagokkal. Ennek 
megfelelıen kialakultak azok a csoportok, melyekbe besorolhatóak ezek a speciális 
mőanyagok (Czvikovszky 2003): 

- Ko-polimer: a fıláncban egynél több monomer van, például SAN – ahol a szti-
rol és az akrilnitril monomere van a fıláncban. 

Szerkezeti anyagok 

Fémes szerkezeti anyagok 
- vasötvözetek 
- könnyőfémek és ötvözeteik 
- színesfémek és ötvözeteik 
- egyéb fémek és ötvözeteik 

Nemfémes szerkezeti anyagok 
- polimerek 
- üvegek 
- kerámiák 
- állati és növényi eredető anyagok 

1. ábra. Szerkezeti anyagok csoportosítása 
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- Blend vagy polimer keverék: két különbözı polimerbıl álló rendszer, például a 
PVC-be kevert nitrilkaucsuk (NBR), mely javítja az ütésállóságot. A blendeken 
belül megkülönböztetünk kompatibilis és inkompatibilis keverékeket. Inkompatibi-
lis két mőanyag, ha ömledék állapotban összekeverve lehőlés után fáziselválást, 
szétkeveredést tapasztalunk. Kompatibilis a két mőanyag, ha hőlés után homogén 
keveréket, azaz egy fázist alkotnak, ami megmutatkozik abban is, hogy egy átala-
kulási hımérséklete (Tg) van. 

- Ötvözet: kompatibilizáció útján létrehozott, célszerően módosított határfelüle-
tekkel összeépített (eredeti állapotukban inkompatibilis) mőanyag keverék. 

- Kompozit: többfázisú összetett anyagok, melyek erısítı anyagból és azt befog-
laló anyagból (mátrixból) állnak. A kompozitokra jellemzı, hogy a nagy szilárdsá-
gú és rugalmassági modulusú erısítıanyag és az általában kisebb szilárdságú, de 
szívós mátrix között kitőnı adhéziós kapcsolat van, még nagy igénybevétel esetén 
is. A felhasználható erısítıanyagokra jellemzı, hogy az átmérıjük sokkal kisebb, 
mint a hosszuk (szál típusú erısítıanyagok), vagy a sugaruk sokkal nagyobbak, 
mint a vastagságuk (lemezes szerkezető erısítıanyagok). A kompozit fogalmán 
érthetünk egy nagyobb halmazt is, miszerint ha az alapmátrixhoz valamilyen anya-
got társítunk, akkor már kompozitról beszélünk (Pék 2000). Az értekezésemben a 
kompozit fogalmán a következıt éretem: alapanyagból (alapmátrix) és az abba be-
ágyazódó töltı-adalékból vagy erısítı anyagból álló rendszert (Zsidai 2005). A 
kompozitok jellegzetes típusaik morfológiáját a 2. ábra szemlélteti (Forányi 2002). 

 

 

Részecske töltéső kompozitok 
(0,1-10µm mérető szemcsék,  

pl. üvegpor, kenıanyag) 

Szálerısítéső kompozitok 
(mechanikai jellemzık növelésére,  
pl. aramid, karbon- vagy üvegszál) 

Felületi réteges és 
bevont kompozitok 

(a felülettel szembeni különleges elvá-
rásoknál, pl. jó siklás, keménység) 

Rétegelt (laminált) kompozitok 
(erısítı „szendvics szerkezet” pl. papír, 

textil- vagy üvegszövet rétegekkel) 

2. ábra. Kompozitok jellegzetes szerkezetei és fıbb jellemzıjük (Forányi 2002) 
 



Szakirodalmi áttekintés 

– 11 – 

2.2. Mőanyagok mezıgazdasági alkalmazásai 
Az elsı polimerek a gumiipar termékei voltak, miután 1839-ben Goodyear kifej-

lesztette a vulkanizálást, ezzel térhálós polimert létrehozva. A mezıgazdasági fel-
használásban sokáig csak ez a csoport képviselte magát. Az 1910-es évek után a 
hıre lágyuló mőanyagok közül egyre többet fejlesztettek ki, azonban ezek nagy 
része hadititok volt, mert szigetelı hatásuk miatt a radartechnikában felhasználha-
tóak voltak. Az 1950-es évek elején kezdték el az ipari országokban a különbözı 
fajtájú mőanyagokat a mezıgazdaságban is felhasználni. Rövid idı alatt a mezı-
gazdaság vette fel a mőanyagtermelés 3-12%-át, ami jelentıs keresletnek számított 
(Horánszky 1979). A volt szocialista országokban – így Magyarországon is – a 
mőanyag felhasználása a mezıgazdaságban pár év késéssel szintén ezt a magas 
értéket érte el. A statisztikai adatok különbözı értékei abból adódnak, hogy a me-
zıgazdaságban a mőanyag felhasználás igen széles körő; a fóliaborítású 
termelıberendezésektıl kezdve a mezıgazdasági vízhasznosítás eszközein keresz-
tül a mőanyag fogaskerekekig nagyon sok minden beletartozik. A mezıgazdaság 
számos követelményt támaszt a felhasznált mőanyagokkal szemben, mert egész 
évben ki vannak téve az idıjárási körülményeknek, így a napfénynek, az esınek és 
a fagynak is. Ennek ellenére ezeknek az anyagoknak megfelelı élettartammal kell 
rendelkezniük. A különbözı vegyszerek, mőtrágyák hatása is fokozott követelmé-
nyeket támaszt a mőanyagokkal és a fémekkel szemben is. A mezıgazdaságra jel-
lemzı por több helyen is problémát okoz, ezért antisztatikus és megfelelı 
beágyazóképességő mőanyagokra is igény van. A mőanyagipari fejlesztéseknek 
köszönhetıen a mőanyagokat a mezıgazdaságban is egyre több nagy igénybevételő 
helyen, és egyre több funkciót betöltve alkalmazzák. A mőanyagokat mezıgazda-
sági felhasználásuk szerint a 3. ábrán látható rendszer szerint lehet csoportosítani 
(Kalácska 2003). 

 

 

Mőanyagok a mezıgazdaságban 

Gépelemek Szerkezeti elemek Gépüzem-fenntartási 
segédanyagok 

Kertészet Öntözés Élelmiszer-
kezelés 

Vegyszerkezelés Gépek Mezıgazdasági 
építészet 

3. ábra. Mezıgazdaságban használt mőanyagok csoportosítása felhasználás szerint 
(Kalácska 2003) 
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A gépelemek csoportja számtalan szabványos mőanyag alkatrészt foglal magá-
ban, például különbözı nyugvó- és mozgó tömítéseket, siklócsapágyakat, elektro-
mos szerelvényeket. A gépüzem-fenntartási anyagok közül többek között különbö-
zı ragasztóanyagok, tömítı anyagok, fémjavító anyagok egy része tartozik a mő-
anyagok csoportjához. A különbözı erıgépek és munkaképek számtalan alkatrésze 
készül mőanyagból. Ilyen alkatrészek a burkolóelemek, elektromos- és kényelmi 
berendezések, vetı-adagoló elemek, de olyan elemek is mőanyagból készülnek, 
melynek komoly igénybevételt is el kell viselniük (gumiujjak, kormánylemezek, 
tartóelemek, járószerkezeti elemek, siklócsapágyak, fogaskerekek stb.). 

Mezıgazdaságban az elsı alkalmazások a különbözı fóliákhoz kötıdtek, mert 
jó fényáteresztı képességgel és jó hıszigeteléssel rendelkeztek. Kis sőrőségő polie-
tilénbıl (LDPE) nagy mennyiségben állítanak elı fóliákat, zsákokat a vegyszerek 
és mezıgazdasági termékek csomagolására. Szintén nagy mennyiségben használják 
a PVC fóliákat a mezıgazdaságban, akár zsugorfóliaként is. A PVC fóliagyártás 
Magyarországi elterjedésének is alapvetı feltétele volt a PVC fólia fénystabilitásá-
nak megoldása, melyet az 1960-as évek közepére sikerült megoldani (Horánszky 
1979), így a jelentıs UV hatás ellenére élettartamuk több lehet egy évnél. 2003-ban 
a gyártott PVC-nek csupán 1,7%-át használta fel a mezıgazdaság, de ez is 600.000 
tonnát jelent Európában (Platt 2004). A poliamid (PA) fóliákat kisebb mennyiség-
ben használják, mert drága, de aromazáró tulajdonsága miatt mégis piacképes az 
élelmiszercsomagolás területén. A különbözı fóliákból a talajt közvetlenül letakar-
hatják, vagy fóliasátrakat készíthetnek belılük, de jelentıs mennyiségő fóliát hasz-
nálnak fel a silózáshoz, illetve az egyéb terménytárolásokhoz is. Fóliák más jellegő 
felhasználása a különbözı gépek védelme, vagyis a környezeti hatásoktól óvják a 
gépeket, hosszabb élettartamot biztosítva nekik. A különbözı helyeken (célokra) 
különbözı mőanyag fóliákat használnak fel, amelyek kielégítik az adott követel-
ményeket, de jelenleg is elsıdleges szempont a gazdaságosság. A mezıgazdasági 
fóliák nagy része tömegmőanyag, ezért olcsón beszerezhetıek. 

Tömlıket, csöveket az öntözés és vízgazdálkodás területén szintén régóta al-
kalmaznak. A mezıgazdaságban felhasznált csöveket extrudálják, vagyis hıre lá-
gyuló mőanyagokból készülnek, döntı többségét kemény PVC-bıl készítik, de 
léteznek PE és PP csövek is. A mőanyag csövek elterjedését nagyban segítette a 
korrózióállóságuk, vegyszerállóságuk, villamos szigetelıképességük és a dinami-
kus igénybevételekkel szembeni ellenállás is. Élettartamuk jóval hosszabb, mint a 
fóliáké, fıként azért, mert jelentısen kevesebb környezeti hatás éri ıket. A mezı-
gazdáság az összes csıgyártás 9%-át vette fel 2003-ban (Plastic 2004). 

A fóliák és a csövek mellett a mőanyagokat használják számos egyéb alárendelt 
helyen is, például támoszlopként, huzalhorganyzóként, kötözıláncként, zsinegként, 
és hálóként is. Ezek a mezıgazdasági mőanyag felhasználás 15%-át is adhatják 
(Achón 2002). 

A hetvenes évektıl a mezıgazdaságban mőszaki anyagként is elkezdték hasz-
nálni a mőanyagokat. Három fı elınyők a korrózióállóság, a jó tribológiai tulaj-
donságok (kopás, súrlódás, beágyazóképesség) és a csillapítóképesség volt. A mő-
szaki mőanyagok fı alkalmazási területe a mezıgazdaságban a fogaskerekek és a 
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csapágyak. A mőanyag fogaskerekek tervezéséhez segédletek már korán megjelen-
tek (Kiss 1973), de azóta is számtalan új kutatás folyik napjainkban is (például Ke-
resztes 2005, Düzcükoğlu 2009). 

A mezıgazdaságban hosszú ideje alkalmazott általános mőszaki mőanyag a po-
liamid. Ezt a mőanyagfajtát elıszeretettel használják olyan helyeken, ahol az alkat-
rész erıs koptató hatásnak van kitéve. Másik elınyıs tulajdonsága, hogy jól forgá-
csolható, így egyedi vagy pótalkatrészek is gyárthatók belılük. A 4. ábrán polia-
midból készült ferde fogazású fogaskerék látható (kombájn hajtásának részegysé-
ge). 

 

 
Természetesen más mőszaki mőanyagokat is használnak a mezıgazdaságban, pél-
dául a poli(oxi-metilént) (POM), a különösen nagy molekulatömegő polietilént 
(UHMW-PE) vagy a poli(tetrafluor-etilén)-t (PTFE) is. 

A mezıgazdasági munkák jellegzetessége, hogy a különbözı berendezések, gé-
pek idıszakosan üzemelnek, ekkor viszont folyamatosan kell ellátniuk a feladatu-
kat, hiszen a meghibásodásból eredı kiesés a termelési folyamat megszakadását 
okozhatja, ami a termés elvesztésével járhat. Ezért elsıdleges fontosságú, hogy a 
mezıgazdasági gépek megbízhatóan mőködjenek, illetve az esetleges meghibáso-
dás esetén a javítást kellı gyorsasággal lehessen elvégezni. Az egyes gépelemek 
élettartamát befolyásolja az értékcsökkenés, a korrózió, a kifáradás és a kopás. A 
mezıgazdaságban a kopás az értékcsökkenés egyharmadáért felelıs, illetve javítá-
suk jelentıs állásidıt igényel. Ezért fontos a mezıgazdasági gépeknél a felhasznált 
anyagok tribológiai vizsgálata is. 

A mezıgazdaságban a közelmúltban egyre erısebbé válik az az irányvonal, 
hogy a gépek munkáik során a talajt minél kevésbé tömörítsék. Ezért a mezıgazda-
sági gépeket folyamatosan áttervezik és új szerkezeti kialakításokkal és új anyagok 
használatával próbálják az öntömeget csökkenteni. A mőszaki mőanyagok haszná-
lata így egyre szélesebb körő, hiszen sőrőségük töredéke a fémekhez képest, de 
szilárdságuk kellıen nagy, hogy átvegyék a fémek helyét bizonyos alkalmazások-
nál. 

4. ábra. PA6 fogaskerék új kombájnban 
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2.3. Alapanyag 
Ebben a részben ismertetem az anyagfejlesztés során használt alapanyagot. Át-

tekintem a poliamidok történetét, illetve részletesen tárgyalom a jelenlegi gyártási 
folyamatot is. 

2.3.1. Poliamidok 
A poliamidoknak sok fajtáját dolgozták ki, ezek eltérı monomerekbıl épülnek 
fel, de közös bennük az „amid” kötés. A poliamidoknak a következı fıbb típu-
saik vannak (Kalácska 2007): 

− Poliamid 6: 1938 körül Németországban kaprolaktámból fejlesztették 
ki. Molekula szerkezete: [-NH-(CH2)5-CO-]n 

− Poliamid 66: 1935 körül dolgozták ki az USA-ban, az adipinsav és a 
hexametilén-diamin felhasználásával: [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-
CO-]n 

− Poliamid 11: Franciaországban fejlesztették ki az amino-undekán-sav 
felhasználásával: [-NH-(CH2)10-CO-]n 

− Poliamid 12: Németországban dolgozták ki, a lauril-laktám alapon: 
[-HN-(CH2)11-CO-]n 

A poliamidok tulajdonságát a következı tényezık határozzák meg: a metilén és 
amid csoport aránya (CH2/CONH) és helyzete a molekula alapszerkezetben, a 
kristályosodási fok, és a kristály morfológia (alak). 
Amikor a CH2/CONH arány csökken: növekszik a ridegség és a keménység, 
csökken a szívósság, magasabb az olvadáspont (folyási hımérséklet), növekszik 
a kopásállóság, csökken a hıtágulás, növekszik a vízfelvétel, kisebb a vegyszer-
álló képesség. Általánosságban igaz, hogy gépészeti szempontból jól használha-
tó anyagcsoport a poliamid, amely kedvezı mechanikai tulajdonságokkal ren-
delkezik: 

− nagy mechanikai szilárdság, merevség, keménység és szívósság, 
− nagy kifáradási szilárdság, 
− jó mechanikai csillapító képesség, 
− jó csúszási, siklási tulajdonságok, 
− nagy kopásállóság. 

A vízfelvétel a poliamidoknál kritikus jelenség, hiszen a mechanikai tulajdonsá-
gok megváltoztatásán túl méretváltozással és egyéb tulajdonságok megváltozta-
tásával is jár. Tervezés során ezért az egyik fontos szempont, hogy az üzemi kö-
rülmények közötti egyensúlyi állapottal számoljunk a tervezések során. Mivel a 
metilén csoportok nem játszanak szerepet a vízfelvételben, ezért a PA11-nek 
1,9% a vízfelvétele, míg PA6 esetében ez elérheti a 9%-ot is. 

2.3.2. Öntött PA6 alapmátrix 
Az anyagfejlesztési folyamat egyik alapvetı kérdése, hogy mi legyen az alap-

mátrix, amelybıl késıbb kompozitot állítható elı. A PA6 olyan mőszaki mőanyag, 
melynek jó mechanikai és tribológiai tulajdonságaik vannak, és már elterjedten 
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használják a mőszaki élet több területén is. Az anyagfejlesztési folyamatot segíti 
továbbá, ha ipari partnerek is részt vesznek benne. A választott kompozit alapanyag 
a magnézium katalizálású öntött PA6, melyet a Quattroplast Kft. gyárt DOCAMID 
6G-H néven. 

A termék alapanyaga kaprolaktám (C6H11NO), mely kereskedelmi forgalomban 
kapható. Németországban 1938 körül készítettek elıször kaprolaktámból PA6-ot. 
A polikondenzációs folyamat során víz keletkezik melléktermékként. Ezt a gyártás-
technológiát már Magyarországon is ismerték az ötvenes években (Kovács 1956). 
Nátrium katalizálású PA6-ot csak késıbb állítottak elı, ráadásul nem váltotta be a 
hozzá főzött reményeket, mert szálgyártásra alkalmatlan volt. Magnézium katalizá-
lású PA6 gyártástechnológiáját magyar kutatók dolgozták ki az 1990-es években. 

Annak ellenére, hogy a nátrium katalizálású PA6 alkalmatlan a szálgyártásra, 
azonban öntött tömbök gyártására alkalmas. A magnézium katalizátor használata a 
szálgyártás problémáját nem oldotta meg, csupán módosított az öntött PA6 tömbök 
tulajdonságain. A Quattroplast Kft. világviszonylatban egyedülálló gyártástechno-
lógiával magnézium katalizálású öntött PA6-ot állít elı, kihasználva azt az elınyt, 
hogy az ilyen jellegő katalizátoros eljárásoknál a győrőfelnyílásos polimerizáció 
vízmentes közegben percek alatt végbemegy (Macskási 1996). 

A folyamat lényege, hogy magnézium jelenlétében a kaprolaktám győrők képe-
sek felnyílni, így létrehozva a PA6 monomerjét. A folyamat során melléktermék 
nem keletkezik, tehát nem polikondenzációval alakulnak ki a láncok, hanem anio-
nos győrőfelnyílásos polimerizációval. A PA6 elıállításának elve az 5. ábrán látha-
tó (Macskási 1996 alapján, de magnézium katalizátorra). 

 

 
Az öntési technológiából (fıleg a katalizátor tartalomból) következik, hogy a 

kész anyag molekulatömege 25000 g/mol-nál nem lehet nagyobb, illetve a mono-
mer tartalom csak 1% körüli. A molekulatömeg eloszlása 0-tól 20000 g/mol-ig 
enyhén növekszik, majd hirtelen emelkedik, és 0-ra csökken 25000 g/mol felett. A 
kristályossági fok 60-70% között van. 

5. ábra. Kaprolaktám győrőjének felnyílása 

Kaprolaktám + magnézium ion → PA6 monomer 
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2.3.3. Alapmátrix gyártástechnológiája 
A gyártási folyamat két fı részre osztható, az egyik az alapanyag elıkészítésé-

nek mőveletei, a másik pedig a polimerizáció folyamata (Quattroplast 2001). 
Az alapanyag elıkészítése a kristályos, zsákos csomagolású kaprolaktám meg-

olvasztásával kezdıdik, majd a körülbelül 150°C-os olvadékot (melynek térfogata 
egy kicsit több mint az öntendı térfogat) két egyenlı részben két reaktorba szivaty-
tyúzzák. Vákuumban eltávolítják az esetlegesen abszorbeált vizet és egyéb illékony 
anyagokat, hogy megfelelı tisztaságú alapanyag jön létre. 

A katalizátor oldat elkészítése a fı gyártási folyamattól függetlenül történik. Az 
erre a célra már víztelenített kaprolaktám olvadékhoz katalizátoros-kaprolaktám 
koncentrált oldatot (elıállítását szabadalom védi) juttatnak, majd homogenizálják. 
Az elkészített oldatot szilárd állapotban, légmentesen zárható edényben tárolják a 
felhasználás idejéig. A korábban elkészített magnézium tartalmú szilárd katalizátor 
koncentrátumot elıolvasztják, majd az egyik reaktorban a kaprolaktámhoz keverik. 
A bekevert katalizátor oldat a két reaktorban lévı alapanyag mennyiségének keve-
sebb, mint 0,5%-a. 

Az aktivátor oldat elkészítéséhez szerves izocianátot és N-acetil-kaprolaktámot 
adagolnak az elıre már megolvasztott vízmentes kaprolaktámhoz. A szerves 
izocianát és N-acetil-kaprolaktám aránya határozza meg a polimerizáció sebessé-
gét. Ebbe az oldatba kerülhetnek bele az egyéb adalékanyagok is. Homogenizálás 
után az aktivátor oldatot a másik reaktorba juttatják. Az öntéshez különbözı mérető 
korrózióálló fémbıl készült fedéllel zárható öntımintákat használnak. Az elıkészí-
tet két fajta keveréket 1:1 arányban az elımelegített öntıformába (160-180°C) szi-
vattyúzzák, majd a kemencében tartott öntıformában lejátszódik a polimerizáció, 
amely az adalékoktól és méretektıl függıen 2-30 percig tart. 

Ennek a gyártástechnológiának köszönhetıen azonos tulajdonságú öntvények 
készülhetnek eltérı tulajdonságú és minıségő alapanyagból. A nátrium katalizálású 
rendszerhez képest ezzel a módszerrel nagyobb szívósságot lehet elérni, illetve az 
ütésállóságot tág határok között lehet változtatni. Nagymérető öntvény és finomabb 
(kis falvastagságú) termékek is önthetıek ezzel az eljárással. A termékek elıállítása 
során biztosítható a 95%-os alapanyagkihozatal. Az 1. táblázat tartalmazza az ezzel 
a gyártástechnológiával készült alapmátrix tulajdonságát (gyártói adatok – 
www.quattroplast.hu). 

 
1. táblázat. DOCAMID 6G-H alapmátrix tulajdonságai 
Sőrőség 1,15 g/cm3 
Húzószilárdság 85 MPa 
Szakadási nyúlás 60% 
Rugalmassági modulus 3300 MPa 
Ütésállóság (Charpy) >8 kJ/m2 
Shore-D keménység 83 
Térfogati ellenállás 1015 Ω·cm 
Felületi ellenállás 1013 Ω 
Hıalaktartósság (HDT) 95°C 
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2.4. Felhasználható adalékanyagok 
Ebben a fejezetben részletesen ismertetem a felhasználható adalékanyagokat, il-

letve azt, hogy ezen adalékanyagok használata más anyagoknál milyen lényeges 
hatásokkal jártak. Ezek az ismeretek a kísérletek alapjául szolgálnak, mert segítsé-
get nyújtanak egyes adalékanyagok használatával kapcsolatban. 

A mőanyagiparban az adalékanyagoknak két nagy csoportja van, az egyik a töl-
tı anyagok. Ezek az anyagok, melyek rendkívül olcsóak, elsısorban arra szolgál-
nak, hogy a késztermékben a mőanyag részek arányát csökkentség, és így az elké-
szült termék olcsóbb legyen. Ezt a módszert azonban csak akkor lehet használni, ha 
a mőanyag terméket alárendelt helyen alkalmazzák. Jelen esetben ezeket a töltı-
anyagokat nem használom, mert célom olyan mőanyagok kifejlesztése, melyet a 
mezıgazdaság területén gépészeti alkalmazásokhoz használnak fel. Ezért a továb-
biakban az adalékanyagok másik csoportjával, az úgynevezett erısítı anyagokkal 
foglalkozok. Ezek az adalékanyagok szerves részét képzik a készterméknek, hasz-
nálatuk során mindig bizonyos tulajdonságok változtatását várjuk el tılük. 

Mezıgazdaságban használt mőszaki mőanyagoknál a jobb kopásállóság hosz-
szabb élettartamot jelent, vagyis egyik fejlesztési terület a javított tribológiai tulaj-
donságokkal rendelkezı mőanyagok létrehozása. A különbözı gabonák mozgatása, 
tárolása során por keletkezhet, mely robbanásveszélyes közeget hozhat létre, így az 
antisztatikus tulajdonságú mőanyagokra is igény van. Az égésgátolt mőanyagok a 
mezıgazdaságban ott használhatók, ahol a tőzveszélyesség miatt követelmény a 
fokozottan tőzálló anyagok használata. Az általános használatot a mechanikai tu-
lajdonságok javításával lehet elérni, például szén nanocsövek vagy lágyítóanyagok 
adalékolásával. 

2.4.1. Tribológiai tulajdonságot javító adalékok 
A poliamidok súrlódási tényezıje, kenés esetén igen alacsony, akár a PTFE-nél 

(egyik közismert márkaneve a Teflon) is kisebb. Száraz körülmények között, ami-
kor csúszás és tapadás során erıs felületi adhézió is felléphet, a súrlódási tényezı 
értéke viszont igen nagy. Adalékanyagok alkalmazásával a száraz körülmények 
között mérhetı súrlódási tényezı értéke csökkenthetı. A tribológiai tulajdonságo-
kat (súrlódási tényezı értéke, kopás mértéke), számtalan adalékanyaggal lehet javí-
tani. A Chemical Abstracts CD-ROM-os adatbázis alapján a poliamidok ilyen jel-
legő fejlesztésére felhasznált fıbb anyagok a következık: grafit, szilícium-dioxid, 
poli(tetrafluor-etilén), molibdén-diszulfid, ólom, olajok, ásványi olajok, foszfátok, 
kalcium-szilikát (kalcium-metaszilikát), viaszok, fémporok, szilikon. Ezek mennyi-
sége igen eltérı lehet és általában több anyagot használnak fel egyszerre, hogy elér-
jék a kívánt hatást. Az egyes adalékanyagok hatását a terhelés, az elmozdulás se-
bessége, az ellenfelület anyaga, összességében a tribológiai környezet is befolyá-
solja. 

A grafitot és a molibdén-diszulfidot (MoS2) régóta használják kenıanyagként. 
Ezek a szilárd kenıanyagok körébe tartoznak (a szilárd kenıanyagok a kenıanyag 
felhasználás 0,4%-át adják csupán). Használatuk a jármőtechnikában és a mő-
anyagiparban is elfogadott. A grafitpor jól használható hıre lágyuló mőanyagoknál 
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az önkenı tulajdonság kialakítására, azonban ez a kenıképesség erısen függ a gra-
fit szerkezetétıl, tisztaságától és a részecskenagyságtól (Gächter 1990). A grafittal 
töltött hıre lágyuló mőanyagokat fıleg olyan helyeken alkalmazzák, ahol víz, illet-
ve nedvesség van a környezetében. A kopásállóság növelése érdekében a grafit 
mellé ásványi töltıanyagokat is kevernek. Rusu (2007) PA6 alapmátrixhoz kevert 
grafitport 0 és 15% között. Megállapította, hogy a grafit tartalom növelésével a 
vízfelvétel csökken, és nı a PA6 kristályossági foka. A mechanikai tulajdonságok 
közül az ütımunka (Izod) értékét jelentısen csökkenti, de a hajlító szilárdságot és 
hajlító modulust növeli. 

Xu (2004, 2007) plazmaszórással molibdén-diszulfidot és grafitport vitt fel PA6 
alapmátrixra, és a tribológiai tulajdonságokat vizsgálta száraz körülmények között 
tömb-tárcsa rendszerben (block-ring tester). Megállapította, hogy kis adalékanyag 
tartalom esetén (1-3%) a MoS2 jobban csökkenti a kopást, mint a grafit. A túl sok 
adalékanyag ellentétes hatást is kiválthat, vagyis nıhet a kopás mértéke a natúr 
PA6-hoz képest. A különbségekhez az is hozzájárult, hogy több felvitt adalékanyag 
esetén a létrejött réteg máshogy tapadt a PA6-hoz. A MoS2-ot üvegszállal erısített 
poliamidoknál már régóta használják csúszási tulajdonságok javítására (Gächter 
1990). 

A PTFE-t szintén sokszor használják, amikor tribológiai tulajdonságok javításá-
ról van szó. A PTFE már önmagában számtalan jó tulajdonsággal rendelkezik 
(Czvikovszky 2003). Kitőnı a hıállósága, mert kristályossága eléri a 95%-ot és 
nagy a molekulatömege. Vegyszerállósága, siklási és tapadásgátló tulajdonsága 
miatt elıszeretettel alkalmazzák csapágybetét anyagnak is. A PTFE és az acél kö-
zött fellépı súrlódási tényezı 0,06-0,1 között van száraz körülmények között is. A 
poliamidok száraz súrlódási tényezıjét ezért lehet csökkenteni PTFE-vel. Ennek 
hatására az üzembiztonság is jelentısen növekszik, hiszen kenés kimaradása ese-
tén, vagyis száraz körülmények között natúr PA6-hoz képest csökkentett súrlódási 
tényezıvel üzemel tovább a rendszer. PA66 (poliamid 66) és PPS (poli(fenilén-
szulfid)) 70 – 30 arányú blendéhez 20%-ot meghaladó teflon adalékolás esetében a 
súrlódási tényezı értéke körülbelül a kétharmada (tehát kisebb!) lett az azonos kö-
rülmények között mért PTFE súrlódási tényezıjéhez képest (Chen 2006), továbbá 
megállapították, hogy a kopásállóság is jelentıs mértékben javult. A kiváló ered-
mények egyik oka, hogy a megjelenı transzfer film (az acéltárcsára átkenıdött mő-
anyag) csökkentette az adhézió kialakulását. Franke (2006) PTFE adalékolású poli-
amidokkal kapott eredményeibıl kitőnik, hogy PA6-esetében 30%-os PTFE 
adalékolás esetén a súrlódási tényezı értéke jelentısen csökken (6. ábra). 

Azonban további PTFE tartalom növekedés esetén a súrlódási tényezı értéke 
már növekszik, meghaladja a 7,5% adalékolású mintáét, vagyis az ilyen mértékő 
adalékolásnak az adott körülmények között már nincsen értelme. A kopás 15% 
PTFE tartalomig jelentısen csökken, további adalékanyag tartalom növelése már 
csak kismértékő kopáscsökkenést eredményez. 
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Atomi erımikroszkóppal (AFM) vizsgálták a transzferfilmet, és megállapították, 
hogy 15% PTFE tartalom esetén már az átkopott réteg is diszperz PA6-PTFE réteg, 
ennek köszönhetı a kis súrlódási tényezı és a kismértékő kopás. Kereskedelmi 
forgalomban számos olyan termék van, amelyben a PTFE az adalékanyag. 

Srinath (2007) PA6-hoz montmorillonit (agyagásvány) adalékolás esetén vizs-
gálta abrazív körülmények között a tribológiai tulajdonságokat. A kopás az agyag-
tartalom növekedésével növekedett (7. ábra), míg a súrlódási tényezı kismértékben 
csökkent. 

 

 
Eredményei alapján a montmorillonit adalékolású poliamid mezıgazdasági kör-
nyezetben tribológiai alkalmazása nem célszerő, azonban égésgátolt poliamidok 
fejlesztésénél potenciális adalékanyag. 

Samyn (2006) nátrium és magnézium katalizálású PA6 vizsgálata kapcsán meg-
állapította, hogy a magnézium katalizálású PA6 kisebb terheléseknél kedvezıbben 
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7. ábra. Montmorillonit adalékanyag hatása a kopásra (Srinath 2007) 
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PA6+15% PTFE 
PA6+30% PTFE 
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6. ábra. PA6 súrlódási tényezıjének alakulása PTFE adalék és terhelıerı 
függvényében (Franke 2006) 
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viselkedik, mint a nátrium katalizálású PA6. Kisebb súrlódási tényezıt (8. ábra), 
kisebb kopást, és kilengések nélküli súrlódási folyamatot tapasztalt. 

 

 
A rövid ideig tartó tribológiai vizsgálatoknál kimutatták (Samyn 2007), hogy a 

magnézium katalizálású PA6 súrlódási tényezıi terheléstıl függetlenül jobbak, 
mint a nátrium katalizálásúé. Bár a különbözı típusú vizsgálatok nem hasonlítható-
ak össze, azonban a 9. ábrán is látható, hogy az elıbb említett hatás a mérési rend-
szertıl független volt. 

 

 
Érdekes módon az olajjal töltött PA6 és a molibdén-diszulfiddal és PTFE-vel töltött 
PA6 esetében a mérési fajták eredményei között lényeges eltérés volt. Vagyis a 
MoS2-dal és PTFE-nel töltött PA6 esetében Large-scale és a Small-scale teszttel 
kisebb súrlódási tényezıt lehetett kimutatni, míg a Meso-scale teszt esetében na-
gyobbat. 

9. ábra. Nátrium (sötét pont) és magnézium (világos pont) 
katalizálású PA6 súrlódási tényezıi (Samyn 2007) 
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8. ábra. PA6-ok súrlódási tényezıinek alakulása a súrlódási út függvényében 
(Samyn 2006) 
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2.4.2. Antisztatikus tulajdonságot fokozó adalékok 
A mőanyagok elterjedése az elektromos iparban igen gyors volt, mivel szigetelı 

tulajdonságaik jól hasznosíthatók. A mőanyagipar rohamos fejlıdése az villamos 
szigetelı termékek mellett a nem-szigetelı polimerek csoportját is érinti, melyet a 
fokozott ipari igény is erısít. Ennek köszönhetıen markáns mőanyagipari szeg-
mens lett az antisztatikus és egyéb vezetı polimerek fejlesztése és gyártása. A ha-
gyományosan szigetelı mőanyagok nem képesek a töltéseket elvezetni, így feltöl-
tıdnek. Ennek több hátránya is van: felületük erısebben szennyezıdhet, összeta-
padhatnak (fóliák), emberen keresztül a töltések elvezetıdhetnek (ami „ütésként” 
jelentkezik), szikrák keletkezhetnek, ami speciális közegben robbanást, égést okoz-
hat. A mezıgazdasági felhasználás szempontjából utóbbi hatás kritikus, mert bizo-
nyos helyzetekben elég egy szikra a robbanáshoz (gabonapor levegıvel keveredve, 
pneumatikus szállítás). Az anyagok feltöltıdése függ a felületi minıségtıl, a relatív 
permittivitástól, a felületi ellenállástól, és a relatív páratartalomtól is. Ezen tulaj-
donságok mellett a feltöltıdés függ még a súrlódási folyamattól és a súrlódó párok 
érintkezési jellemzıitıl (tribológiai rendszer). A mőanyagok antisztatikus tulajdon-
sága fokozható a felületi vezetés javításával, a térfogati ellenállás csökkentésével, a 
relatív páratartalom növelésével, és a környezet változtatásával (levegı vezetıké-
pességének növelése). A mezıgépészeti és más mezıgazdasági alkalmazások során 
a körülmények adottak, azon változtatni gyakorlatilag nem lehet, ezért megoldást 
csak az anyagában módosított – antisztatizált – mőanyag használata eredményez-
het. 

Mőanyagok villamos vizsgálatára sok módszer és szabvány terjedt el. Mérhe-
tünk többek között átütési szilárdságot (Kalácska 2005), térfogati ellenállást (Zhou 
2008, Piddubnyi 2005), felületi ellenállást (Hans 2001, Zhou 2003, Hausmann 
2007, Pál 2002), villamos vezetıképességet (Novák 2004, Krupa 2007) vagy 
dielektromos állandót (Kosmidou 2008) is. Az villamos vizsgálatok közül a felületi 
ellenállásmérést használják leginkább az antisztatikusság mértékének megállapítá-
sára. A felületi ellenállás mérését az IEC 60093 szabvány tartalmazza. A felületi 
ellenállás arányos a rákapcsolt egyenáram feszültségével és az állandósult áram 
hányadosával (bıvebben a 3.5. fejezetben). A felületi ellenállás mértékegysége az 
Ohm, és az anyagokat a 2. táblázatban felsorolt csoportok egyikébe sorolhatjuk be 
(Kalácska 2005, Lehoczki 2002, Varis 2001). 

Az antisztatikus tulajdonságot meghatározhatjuk a felezési idı alapján is. Ekkor 
azt vizsgáljuk, hogy a feltöltıdésbıl adódó feszültség értéke mennyi idı alatt csök-
ken a felére, ha az anyagot nem érik újabb hatások. Az antisztatikus tulajdonság 
felezési idıtıl függı csoportosítása a 3. táblázatban látható Kalácska (2005) sze-
rint, de a kategóriák pontos határát azonban az egyes szerzık eltérıen határozzák 
meg, például Gächter (1990) 60 másodpercnél húzza meg az antisztatikusság hatá-
rát. 
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2. táblázat. Anyagok felületi ellenállás szerinti csoportosítása 
Felületi  

ellenállás [Ω] 
Csoport jellemzıje 

<10-3 Fémek villamos vezetési tartománya 
10-2-100 Tiszta szén vezetési tartománya 
101-102 Elektromos árnyékoló polimerek 
103-105 Elektromosan vezetı polimerek 
106-109 Elektromos töltéseket folyamatosan elvezetik (kis ellenál-

lás mellett), ESD anyagok 
1010-1012 Antisztatikus tulajdonságú polimerek (nagy ellenállás mel-

lett) 
>1013 Szigetelı polimerek 

 
3. táblázat: Anyagok felezési idejétıl függı csoportosítása 
Mért felezési idı [másodperc] Antisztatikus tulajdonság 
<0,5 nagyon jó 
0,5-2 jó 
2-10 közepes 
10-100 rossz 
>100 nem antisztatikus 

 
Általánosan használják a felületi ellenállásmérést, és a felezési idı mérését is az 

antisztatikusság mértékének megállapítására. Fontos megemlíteni, hogy a két érték 
nem független egymástól, a kapcsolatot a kondenzátorok kisülési folyamata jelenti 
(1) (Gächter 1990). 
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ahol, Vt az adott pillanatban mért feszültséget, V0 a kezdeti feszültséget (szabvá-
nyosított érték), t az idı másodpercben, R a felületi feszültséget Ω-ban, és C a ka-
pacitást faradban jelenti. A felezési idı az az idıtartam másodpercben, amikor a 
kezdeti feszültség a felére csökken. Így az (1) egyenletet átalakíthatjuk a következı 
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Látható, hogy a felezési idı a felületi ellenállástól és a kapacitástól függ (ezt az 
összefüggést több szerzı is említi, azonban Hans Z. (2001) hibásan adja meg az 
összefüggést). 

Az antisztatikus tulajdonságok elérésének három fı irányzata van (Hans Z. 
2001). Használni lehet külsı és belsı antisztatikumot, vagy a térfogaton kell a ve-
zetést növelni. Az antisztatikumok mőködési elve azon alapul, hogy a környezet 
nedvességtartalmát megkötik a mőanyag felületén, így biztosítva a töltéselvezetést. 
Az antiszatikumok általában egy hidrofil és egy hidrofób részbıl állnak, ahol a 
hidrofób rész biztosítja a kapcsolatot a mőanyaggal, míg a másik rész megköti a 
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nedvességet. A külsı antisztatikumok elınye, hogy nem kell az alapanyaggal kom-
patibilisnek lennie, mert a feldolgozás után kell a felületre jutatni (felületaktív 
anyagokat tartalmaznak a jobb kapcsolódás miatt), azonban a felületrıl lemosód-
hatnak, elpárologhatnak és lekophatnak, ami alkalmatlanná teszi a mezıgazdasági 
felhasználásokra. Belsı antisztatikumok használata esetén az alapanyagból folya-
matosan a felületre vándorolnak az adalékanyagok, így lemosás, illetve kopás ese-
tén is kialakul újabb réteg, ami antisztatikus hatású. Ennek ellenére ezek sem hasz-
nálhatók fel biztonsággal a mezıgazdaságban, mert a környezet jelentısen befolyá-
solja a migrációt (vándorlást), és az antisztatikus tulajdonság idıbeli kialakulását 
(10-20 nap is lehet) az anyagban. A mezıgépészeti alkalmazásokhoz javasolt az 
egész térfogaton a vezetés növelésével módosítani a polimerek vezetıképességét. 

A mőanyagiparban számtalan adalékanyagot használnak arra a célra, hogy a 
mátrix térfogati vezetıképességét növeljék, ilyen anyagok (Kalácska 2007, Marka-
rian 2008): korom, grafit, szénszál, porok, pelyhek, lemezkék, szálak, fémbevonatú 
grafit, üvegszálak, fémbevonatú üveggyöngyök. Ezek használatakor azonban csak 
akkor érünk el tulajdonság változást, ha bizonyos koncentrációnál több adalék-
anyagot használunk, mert ekkor folytonos szerkezetet tudnak kialakítani az alap-
anyagban. Nem ritka, hogy 30% adalékanyagot is kevernek az alapmátrixba. 
Novák (2004) különbözı fajtájú grafitport kevert epoxigyantába (EP) és poliure-
tánba (PUR). Mérései alapján megállapította, hogy a grafit és az alapmátrix fajtájá-
tól függetlenül a jobb vezetıképesség és ezzel az antisztatikusság is 22%-nál na-
gyobb grafittartalom esetén lehetséges. A KS 15 és a KS 6 grafitpor csak szemcse-
finomságban különböztek (a számok a jellemzı szemcsenagyságra utalnak µm-
ben). A mérési eredmények közül a felezési idıket a 4. táblázat tartalmazza. 
 

4. táblázat. Grafit tartalom hatása a felezési idıre 
Felezési idı (s) Adalék 

tartalom [%] EP + KS 6 EP + KS 15 PUR + KS 6 PUR + KS 15 
0 - - - - 
2,5 - - - - 
5,5 - - - - 
11,7 152 166 166 196 
18 94 120 128 138 
26 8 10 20 36 
34 4 8 4 8 
44 2 2 2 2 

 
A táblázatból látszik, hogy a 22%-os határ egy durván kijelölt határ. De a közölt 
eredményekbıl leszőrhetı, hogy a vizsgált tulajdonság 20-30%-os grafittartalom 
esetében változik meg jelentısen, és 30% felett már biztosan antisztatikus anyagot 
kapunk (EP és PUR esetén). A finomabb grafitpor használatával minden esetben 
jobb eredmény született, tehát ennek használata elınyösebb. A grafitpor bekeveré-
sével folyamatosan csökken az ütımunka-érték, ezért is érdemesebb a finomabb 
grafitport használni, mert kevesebbet kell adagolnunk ugyanazon hatás elérése ér-



Szakirodalmi áttekintés 

– 24 – 

dekében. Ráadásul a KS 6 típusú grafitpor epoxi gyantába keverve eleve kevésbé 
csökkenti az ütımunka-értéket (10. ábra). 

 

 
Li és munkatársai (2005) habosított (expandált) grafitot ajánlották antisztatikus 

és villamos tulajdonság befolyásolására. Ez a grafit jobb villamos tulajdonságokat 
biztosít a nagy sőrőségő polietilénnek (HDPE), mint a kezeletlen grafit (Zheng 
2004). A bekeverés során a viszkozitást is jobban növeli, mint a kezeletlen grafit, 
ami segíti a feldolgozás során az eloszlatást. Pozitív hatásként értékelhetı, hogy a 
mechanikai tulajdonságok a kompozitnál nem romlanak, sıt, kis mértékben javul-
nak is natúr alapmátrixhoz képest. Antisztatikus tulajdonság elérése érdekében a 
kormot is felhasználják. A korom használata kevésbé csökkenti például az EP fólia 
szakítószilárdságát, mint a grafit, ráadásul az adhéziós tulajdonságaik is jobbak 
(Piddubnyi 2005). Wang (2002) és társai üvegszállal töltött poliészter (UP) gyantá-
val végzett kísérletei szerint a korom jobb hatással van az antisztatikus tulajdonsá-
gokra, mint a grafit. Poliészterek esetén 1% korom hatására kialakul az 
antisztatikus tulajdonság, de további adalékolással ez nem fokozható. Korom ese-
tén szintén jó antisztatikus tulajdonságok érhetık el poliamid esetén (Iwata 2006, 
Konishi 2006). 20 % korom adalékolása esetén a felületi ellenállás 107 Ω is lehet. 
A kormot színezıanyagként is használják, valamint hıalaktartósság és UV állóság 
növelésére, továbbá használata elfogatott tőz és robbanásveszélyes helyeken is. 

További próbálkozások irányulnak arra, hogy egyéb nem régen felfedezett szén-
származékokat is felhasználjanak. A szén nanocsöveknek kicsi az ellenállásuk, 
vagyis jól vezetik az áramot, ezért számtalan esetben sikerült vezetıképes 
kompozitot kialakítani a szén nanocsövek adalékolásával. A cél minél kevesebb 
adalékanyag bekeverése úgy, hogy az anyag vezetıképes maradjon. Ezért a külön-
bözı szakirodalmi anyagok értékelésénél megjelenik a „percolation threshold”, ami 

10. ábra. Fajlagos ütımunka értékének alakulása a grafittarta-
lom függvényében (epoxi gyanta) (Novák 2004) 
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a vezetıképességhez szükséges minimális szén nanocsövek mennyiségét adja meg 
százalékban (Dong 2007). Eddig EP-nél érték el a legkisebb értéket, ahol 0,0025% 
szén nanocsı elég volt az adalékoláshoz (Sandler 2003). Ebben az esetben az EP 
mátrixhoz irányított többfalú szén nanocsöveket kevert, random elrendezésben. Ez 
az érték egy nagyságrenddel nagyobb, de így is csak 0,0225%. Allaoui méréseibıl 
az is kiderül, hogy EP esetében 1%-os adalékolásnál már 10-3 S/cm vezetéső a 
kompozit. PA6-ot Meincke (2004) vizsgált ilyen szempont alapján, és megállapí-
totta, hogy 4-6% körüli adalékolásnál éri el a kompozit a vezetıképességet. A szak-
irodalmi adatok alapján megállapítható, hogy a részben kristályos polimerekhez 
nagyobb százalékban kell adagolni a szén nanocsöveket, de kevesebb, mint 10% 
(Dong 2007). Maximum 30% szén nanocsövet, vagy fulleréneket tartalmazó mes-
terkeveréket a Gabriel-Chemie vállalat már kifejlesztett. Az villamos tulajdonságok 
pontos beállítása mellett nagy a hıállóságuk, és jól diszpergálható rendszert képez-
tek fıként polipropilén- és poliamid mátrixszal. A megfelelı mesterkeverékek poli-
amidhoz is kaphatók (Pásztor 2006). Összességében elmondható, hogy a szénszár-
mazékok adalékolásával javított elektromos vezetıképesség érhetı el. Az újabb és 
újabb szénszármazékokat - bár a kutatók összehasonlítják egy-egy régebbi referen-
cia adalékanyaggal, ami minden szerzınél más, nem lehet az irodalmi adatok alap-
ján korrekten összehasonlítani és általános rangsort felállítani. 

A szénszármazékok mellett az elmúlt években cinkoxid kristályt (ZnO whisker) 
is felhasználják adalékanyagként. A Whisker elnevezés tő alakú kristályokat jelöl, 
melyek általában kiváló mechanikai és fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek, ru-
galmassági modulusuk meghaladja az acélszálét is (Gächter 1990). A cinkoxid 
kristály pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) felvétele a 11. ábrán látható (Wang 
2003). 

 

 
Ennek a kristálynak nagy a szilárdsága, félvezetı, kopásálló, rezgéscsillapító és jó a 
mikrohullám elnyelı képessége. A kristályok 6%-os adalékolásával az villamos 
tulajdonságok már jelentısen megváltoznak. PA6 mátrixba kevert kristályok jól 
diszpergálhatók, és a kristályok megfelelı kapcsolatot létesítenek az alapmátrixszal 
(Luo 2006). A mechanikai tulajdonságok csökkenek, ahogy növekszik az adalék 

11. ábra. Cinkoxid kristály SEM képe (Wang 2003) 
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mennyisége, de jobb lesz az antisztatikus tulajdonság és a hıállóság is. Zhou 
(2002) poliuretánnal (PUR) végzett kísérletei során szintén azt tapasztalta, hogy 
6%-os ZnO kristály adalékolás esetén az elektromos ellenállási tulajdonságok lé-
nyegesen csökkenek, de további adalékolással az villamos tulajdonságok csak ke-
véssé változnak. 

2.4.3. Égésgátló adalékok 
Mőanyagok, mint szerves vegyületek tartalmaznak szén- és hidrogén atomokat, 

melyek jól égnek. Poliamidok esetében az éghetıséget tovább növeli, hogy tartal-
maznak oxigén atomokat is (Gächter 1990). A mőanyagok égésállóságának növelé-
se már a megjelenésüktıl kezdve alapvetı cél, mert az esetlegesen bekövetkezı 
károk mértékét csökkenti, még azzal is, ha a tőz terjedését lassítja. Az égésgátlás a 
mőanyagok témakörében jól kidolgozott terület, azonban korábban ehhez sok fajta 
halogéntartalmú adalékot használtak. A társadalmi viszonyok változásaival össz-
hangban megjelent a halogén adalékokkal szembeni ellenérzés (fıként az egész-
ségügyi kockázatok miatt), ezért a különbözı termékek közül versenyhátrányban 
van az, melyben ilyen anyagok találhatóak. A versenyhátrány miatt jelent meg az 
igény a közelmúltban, hogy új halogénmentes adalékokat használjanak égésgátlás-
ra. Az égésgátlás mellett a füstképzıdés csökkentése is megjelenik igényként, de 
mindkét igény kielégítése nehéz feladat, mert bizonyos szempontokból ellentétes 
követelményeket támasztanak az anyaggal szemben. Általánosan elmondható, hogy 
az égésgátló adalékok hatása nagyban függ a gyújtóhatás idıtartamától és az inten-
zitástól is. Továbbá elvárják tılük, hogy ne lépjenek reakcióba az alapanyaggal a 
feldolgozás során, és nem lehetnek mérgezık, illetve égéstermékeik sem lehetnek 
veszélyesek. A következı adalékokat elterjedten használják égésállóság javítására 
(Pál 2006): krómozott vegyületek, brómozott vegyületek (halogén), kristályvizet 
tartalmazó anyagok, foszforvegyületek, alumínium-hidroxid, magnézium-hidroxid, 
kokszos felhabosodó védıréteget képezı anyagok. 

Halogénvegyületek az égés során keletkezı szabad gyököket kötik le, így lassít-
va vagy kioltva az égést. Poliolefinekhez évek óta kevernek alumínium- vagy mag-
nézium-hidroxidot (alumínium-trihidrát). Ezeknek az adalékoknak a hatásmecha-
nizmusa összetett. Egyrészt az égés hımérsékletén vizet adnak le, mely endoterm 
reakció, azaz csökkenti a környezet energiáját. További energiacsökkenést okoz a 
keletkezı víz elpárologtatása is. A visszamaradó fém-oxidok elzárják az oxigén 
áramlását az ép részek felé, így tovább növelve az anyag égésállóságát. A kellı 
égésgátlás azonban csak 60% feletti adalékolás esetén valósul meg, ami viszont 
már jelentısen csökkentheti az alapmátrix szakítószilárdságát és ütımunka értékét. 
A mechanikai tulajdonságok javítása miatt kapcsolóanyagokat használnak, melyek 
ellensúlyozhatják ezt a hatást. Az alumínium-hidroxidot használják szinergetikus 
adalékanyagként is, mert az egyéb égésgátló adalékanyagok hatását jelentısen fel-
erısíti (Gächter 1990). 

Az égésgátlás egyik új anyaga a montmorillonit (Pál 2006, Hao 2006). A 
montmorillonit egy agyagásvány, melyet úgy módosítanak, hogy az agyagrétegek 
közötti távolságot megnövelik annyira, hogy a polimer már be tud hatolni az egyes 
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rétegek közé is. Ha tovább növeljük a távolságot, akkor megszőnik az egyes réte-
gek közötti kapcsolat, és a rétegek homogén módon eloszlanak az alapmátrixban. 
Poliéterbázisú hıre lágyuló poliuretánba kevertek 5% agyagásványt, a 12. ábrán az 
alapanyag és az adalékolt anyag égés során mért hıfejlıdése látható (ASTM E 
1354 szabvány szerinti kónuszos kaloriméterrel mért értékek, amelyben 
100×100×3 mm-es lapot 35 kW/m2 hıáramnak tesznek ki, és mérték a hıfejlıdést 
az idı függvényében; FPI – fire performance index – a gyulladásig eltelt idı; HRR 
– heat release rate – hıfejlıdés). Az ilyen rendszerő kompozitnak, már kis agyag-
tartalom hatására is megnı a hıállósága és csökken az éghetısége. Látható, hogy 
5% agyag hatására a maximális érték több mint 40%-kal csökkent. Más kutatók 
(Leszczyńska 2007) 2,5% agyagot adalékoltak PA6-ba, és már ekkor szignifikán-
san kimutatható volt, hogy a kezdeti degradációs hımérséklet 10°C-kal megemel-
kedett. Mérési eredményeikbıl megállapították, hogy a poliamidokat az agyagás-
vány termikusan stabilabbá teszi. 

 

 
További adalékanyagokkal eredményesebb égésgátlást lehet elérni. Szilikon 

gumi és agyag alkalmazásával a hıfejlıdés intenzitását is jelentısen lehet csökken-
teni (Dong 2006). Szilikon gumi alkalmazása esetén a maximális hıfejlıdés értéke 
40%-ra csökkent. A szilikon gumi és montmorillonit hatására ez az érték tovább 
csökkent natúr PA6-hoz képest 32%-ra. A 13. ábrán natúr, szilikon gumival, és 
szilikon gumi és montmorillonit adalékolású PA6 égés során mért hıfejlıdés látha-
tó. 

Szilikon gumi hatására a maximális intenzitás körülbelül 180 másodperccel ké-
sıbb következik be, ami szintén elınyös a tőzvédelem szempontjából. A 
montmorillonit tartalom ezzel szemben a hıfejlıdés felfutó szakaszát idıben elı-
rébb hozza, hasonlóan mint a PUR kísérletek során. A montmorillonit tartalom 
hatását is vizsgálták a hıfejlıdésre (Jang 2005, Kashiwagi 2004). 

12. ábra. Montmorillonit hatására bekövetkezett hıfejlıdésváltozás (Pál 2006) 

H
ı
fe

jlı
dé

s 
[k

W
/m

2 ] 

PUR 

PUR+agyag 

Idı [s] 



Szakirodalmi áttekintés 

– 28 – 

 
Méréseikbıl megállapítható, hogy az egyre több montmorillonit a hıfejlıdés ma-
ximumát folyamatosan csökkenti, ugyanakkor kiszélesíti azt az idıintervallumot 
melyben az égés lezajlik. A 14. ábrán különbözı adalékolású PA6-ok hıfejlıdését 
láthatjuk (Song 2004). 
 

 
A 13. ábrán azért mértek nagyobb gyulladásig eltelt idıt, mert Song a kísérletei 
során 35 kW/m2 helyett 50 kW/m2 erısségő hıárammal vizsgálta a próbatesteket. 
Megfigyelhetı, hogy a magnézium–hidroxid és a vörösfoszfor jelentısen csökkenti 
a hıfejlıdést, míg ehhez a rendszerhez montmorillonitot adalékolva csak kisebb 
változások történnek. A montmorillonit önmagában képes csökkenteni a 

13. ábra. Adalékok hatása a hıfejlıdésre (PA6) (Dong 2006) 
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14. ábra. Hıfejlıdés változása különbözı adalékanyagok hatására (Song 2004) 
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hıfejlıdést, azonban ha más anyagok is vannak a rendszerben, akkor azok tulaj-
donsága lesz meghatározó. 

A poliamidok legelterjedtebb égésgátló adalékanyaga a foszfor. A foszforvegyü-
letek elısegítik a bomlást, illetve elszenesedést okoznak. Ezek hatására a levegı 
oxigén tartalma nem érintkezik az éghetı anyagrészekkel. További hatásuk, hogy 
segítik a víz és nem éghetı gázok képzıdését is. Poliamidokhoz használható vörös-
foszfor is égésgátló adalékként, akár mikrokapszulás kivitelben is (Gächter 1990). 
Jelenleg is több kutatás folyik foszforral égésgátolt poliamidok kidolgozására (Liu 
2006, Kanno 2005), azonban ennél a megoldásnál a legnagyobb probléma a foszfor 
kezelhetısége. Kísérleteimnél a foszfort nem alkalmazom adalékanyagként, mert 
túl veszélyes és nehézkes a használata. 

A szén nanocsıbıl elıállított kompozitnak is változhatnak az éghetıségi tulaj-
donságai. A szén nanocsövek hıvezetési tényezıje 6600 W/mK is lehet, ez az érték 
a legnagyobb a jelenleg ismert anyagok között (Du 2007). 5% szén nanocsı 
adalékolás esetén, az EP alapmátrix hıvezetési tényezıje akár 60%-kal növekedhet 
(Thostenson 2006). A hıvezetés nagyságát a széntartalom mellett a kapcsoló anya-
gok lényegesen befolyásolják, általában jelentısen csökkentik, ez magyarázza azt, 
hogy a kompozit hıvezetése lényegesen kisebb, mint ami a szén nanocsövek hıve-
zetésébıl adódna (Du 2007). Kashiwagi (2002) polipropilén (PP) alapmátrixba 
kevert többfalú szén nanocsövet, és megállapította, hogy jelentısen csökkenti a 
hıfejlıdést, és legalább olyan hatékony, mint a montmorillonit. 

2.4.4. Mechanikai tulajdonságok javítása 
Az öntési technológiánál fıként adalékokkal lehet javítani a mőanyag tulajdon-

ságait. A mechanikai tulajdonságok javítására a 90-es évek második felétıl sok 
kutató a szén nanocsövet használni, ezért a továbbiakban ezeket mutatom be. A 
mechanikai tulajdonságok javítására azonban már régóta használják a szálerısítést. 
Ez az irányzat jelenleg is meghatározza a mőanyagipar fejlıdését. Bár a szálerısí-
tés az általam kiválasztott gyártási eljárásban nem használható, de jelentısége miatt 
a fejezet második felében ismertetem ezzel is foglakozom. 

1991-ben felfedezték a szén nanocsöveket, melyek hamar a tudományos élet kö-
zéppontjába kerültek, hiszen rendkívüli tulajdonságokat mutattak. Elıször az elıál-
lítás problémáját kellett megoldani, ami részben már sikerült is. Bár az ára még 
igen magas, de már beszerezhetı olyan mennyiségben és minıségben, hogy erısí-
tıanyagként lehessen használni. 

A szén nanocsövek szerkezete jellegzetes, gyakorlatilag egy tökéletes hengerré 
tekert, egyetlen atom vastagságú grafitréteg. A 15. a ábrán az egyfalú szén nanocsı 
származtatása látható. A gyakorlatban sokszor ezek a hengerek egymásba ágyazód-
nak, így alakítva ki a többfalú szén nanocsöveket. A nanocsöveknek feltekeredé-
süktıl függıen három fajtájuk van (karosszék, cikkcakk, királis; 15. b, c, d ábra) 
(Mojzes 2007), és ettıl függıen villamos tulajdonságaik is változók. A rácshibáktól 
függıen a szén nanocsövek elágazhatnak, elhajolhatnak (Dunlap-könyök) vagy 
spirált alkothatnak. 
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A kutatások egyik irányvonala ezekkel az alakzatokkal foglakozik, céljuk, hogy 
ezeket a geometriai módosulásokat pontosan szabályozni tudják. 

A szén nanocsöveket azonban más tulajdonságaik miatt használják. A korai 
szimulációk azt mutatták, hogy ennek a szén módosulatnak igen jó mechanikai 
tulajdonságai vannak. Például a rugalmassági (Young) modulusa elérheti az 1-2 
TPa-t, szakítószilárdsága pedig a 200 GPa-t (Lu 1997, Wong 1997), bár Cadek 
2004-ben már „csak” 1 TPa-t és 60 GPa-t említ. Yu és munkatársai a Washingtoni 
Egyetemen egyfalú szén nanocsı kötegeket vizsgáltak és a szén nanocsövek szakí-
tószilárdságát 30-50 GPa-nak találták (Yu 2000). Ezzel bebizonyították, hogy a 
szimulációkkal kapott eredményeknek van valóságalapja. 

Kompozit képzési szempontból lényeges tulajdonság, hogy a szén 
nanocsöveknek nagy a fajlagos felülete (1000 m2/g), ezért elvileg könnyebben kap-
csolódhatnak az alapmátrixhoz. Azonban a hagyományosan használt szálakhoz 
képest igen rövidek, csupán néhány µm hosszúak. További probléma, hogy a szén 
nanocsöveknek nagy az aggregációs hajlama, így az alapmátrixban csoportokba 
ágyazódnak be, ennek hatására nem érvényesülnek kiváló tulajdonságaik, ráadásul 
még feszültséggyőjtı helyeket is képeznek. Az elızıekbıl adódik, hogy az ilyen 
jellegő kompozitoknál elsıdleges cél az aggregációs hajlam csökkentésére a tökéle-
tesebb diszpergálás elérése. Ezáltal olyan adhéziós kapcsolatot hozzunk létre az 
alapanyaggal, ami biztosítja a szén nanocsövek tulajdonságainak megjelenését a 
kompozitban. Megfelelı körülmények között ennek hatására a kompozit húzószi-
lárdsága 3600 MPa és rugalmassági modulusa 80 GPa is lehet (Du 2007). A disz-
perz rendszerek létrehozását a kémiai adalékokon kívül segíteni lehet mechanikus-, 
mágneses-, vagy ultrahangos kezeléssel. A homogén eloszlatás mellett az összeha-
sonlíthatóság is nehézségekbe ütközik, mert a szén nanocsövek típusa, felépítése 
(morfológiája), átmérıje, hossza, elıállítási körülményei és természetesen a válasz-
tott mátrix anyaga is jelentısen befolyásolhatja a kompozit tulajdonságait. 

A nehézségek ellenére, számtalan olyan publikáció jelent meg, melyek a szén 
nanocsöves kompozitok mechanikai tulajdonságait kutatják. Általános eredmény-
ként elmondható, hogy más jellemzıkkel rendelkeznek a random, illetve az irányí-
tott szén nanocsöves kompozitok. A random eloszlatási rendszer eredményeként 

15. ábra. Egyfalú szén nanocsı származtatása és fajtái (Mojzes 2007) 

b, karosszék   c, cikk-cakk   d, királis a, származtatás 
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100 MPa húzószilárdságnál és 6 GPa rugalmassági modulusnál többet nem tudtak 
elérni. Míg irányított nanokompozitoknál sikerült 3600 MPa húzószilárdságot vagy 
80 GPa a rugalmassági modulus elérni. A kísérletek alapján kijelenthetı, hogy az 
irányított kompozitok esetén a szén nanocsı tartalom lényegesen több lehet (60 
tömegszázalékkal is végeztek már kísérletet), mint a random kompozitok esetén. 
Ennek oka, hogy random kompozitok esetén bizonyos százalék feletti adalékolás 
esetén a kompozit mechanikai tulajdonsága a natúr mátrixanyagénál is rosszabb 
lesz (Du 2007). Bai és társai (2003) többfalú szén nanocsövet kevertek EP-be és 
vizsgálták a mechanikai és villamos tulajdonságaikat. A kritikus szén nanocsı tar-
talom 0,5 tömegszázaléknál adódott a mechanikai tulajdonságok alapján. 0,5%-os 
adalékolás javítja az alapmátrix vezetıképességét. A szén nanocsı adalékmennyi-
ségek növelése együtt jár a nyúlás folyamatos csökkenésével függetlenül attól, 
hogy random vagy irányított kompozitról van-e szó, de a nyúlás nagyságrendje 
erısen függ az alapmátrixtól (Du 2007). Poliamid 12 esetében a nyúlás értéke 10%-
os szén nanocsı adalékolás eredményeként körülbelül a felére esett vissza (Sandler 
2004). 

 
A hagyományos szálerısítéső kompozitokat elterjedten használják fıként a jó 

mechanikai tulajdonságuk miatt. Az egyik legkorábban megjelent rétegelt 
kompozitban az erısített bakelitben (1908) az erısítési feladatokat a szövet, illetve 
papírt látta el. Azóta számtalan anyag jelent meg szálerısítı anyagaként. Legelter-
jedtebb erısítıszálak az üvegszál, a grafitszál, az aramid, a polietilénszál, és az 
acélhuzal, ezeknek a szálaknak a fıbb jellemzıit az 5. táblázat tartalmazza. 

 
5. táblázat. Gyakran használt erısítıszálak fı tulajdonságai (Czvikovszky 2000) 
Száltípus Sőrőség 

[g/cm3] 
Szak. szil. 

[GPa] 
Rug. modul. 

[GPa] 
Szak. nyúl. 

[%] 
Faj. szak. 

hossz [km] 
Üvegszál 2,60 2,5 72 4,8 96 
Grafitszál 1,78 3,4 240 1,4 190 
Aramid 1,44 3,3 75 3,6 230 
Polietilén 0,97 3,3 99 3,7 340 
Acélhuzal 7,86 4,0 210 1,1 50 
 
A szálerısítéső kompozitok jó teherviselı képességének alapfeltétele, hogy az 

erısítı szálak jól kapcsolódjanak az alapmátrixhoz. Ez a gyakorlati életben azt je-
lenti, hogy az adott mátrix és szálanyag párosítása esetén meghatározható az a mi-
nimális szálhossz, ami elegendı ahhoz, hogy a szál ne húzódjon ki a befoglaló mát-
rixból. A kritikus szálhossz függ a szál átmérıjétıl, szakítószilárdságától, és a ha-
tárfelületek között ébredı nyírófeszültségtıl a Kelly-Tyson összefüggés szerint (3) 
(Czvikovszky 2000): 

Dlkrit ⋅
⋅

=
τ

σ
2

 (3) 

A kritikus szálhossz mellett értelmezhetünk egy kritikus szálarányt (φkrit) is, 
mely azt a határt jelöli, mely száltartalom alatt a kompozitnak rosszabb tulajdonsá-
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gai vannak, mint a natúr mátrixanyagnak. A szál és a mátrixanyag szakítógörbéit 
lineárisnak feltételezve a kritikus szálarány a következı összefüggéssel számolható 
(4) (Bodor 1999): 

m

sz

m

sz

m

sz

krit

ε
ε

σ
σ

ε
ε

ϕ
−

−
=

1
 (4) 

ahol az εsz a szál szakadási nyúlását, az εm a mátrix szakadási nyúlást, a σsz a szál 
szakítószilárdságát és a σm pedig a mátrix szakítószilárdságát jelenti. Gyakorlati 
tapasztalatok alapján a kompozit száltartalma mindig 10% felett van. A szálak erı-
sítı hatása szálirányban a legjelentısebb, de ahogy a terhelés egyre nagyobb szöget 
zár be a száliránnyal, az erısítı hatás egyre csökken. 90° esetében a kompozit sza-
kítószilárdsága az alapmátrix szakítószilárdságát sem éri el, tehát ebben az irány-
ban a kompozit gyengébben viselkedik, mint a natúr anyag. Ez a jelentıs anizotró-
pia abban az esetben nem okoz problémát, ha a terhelés iránya a száliránnyal egy-
beesik a tervezésnek köszönhetıen. 

Ha a terhelés több jól meghatározott irányból éri a darabot, akkor szıtt, vagy 
hurkolt rétegelt kompozitokat is ki lehet alakítani, amelyek több irányba képesek a 
terhelést jól felvenni. A szálerısítés egy speciális formáját fröccsöntésénél használ-
ják, melynél rövid szálakkal együtt juttatják az alapanyagot a szerszámba, ahol a 
kivitelezéstıl függıen a termék egyes részein, egymástól függetlenül, kisebb-
nagyobb mértékben orientált kompozitrészek alakulhatnak ki. A nagy elıny abban 
van, hogy gyors darabidı mellett, bonyolult formát lehet legyártani kompozitként, 
annak minden elınyös tulajdonságával. Ez a technológia az autóiparban igen köz-
kedvelt módszer az alkatrészek elıállításában (Czvikovszky 2000). 

Az egyik leggyakrabban használt szál az üvegszál. Általában vágott üvegszálú 
paplanként, üvegfonalként, rovingként, vagy üvegszövetként használják fel. Az 
üvegszálakat a feldolgozás elıtt írezik, hogy megvédjék a szálakat a sérüléstıl, 
ugyanakkor biztosítani kell a megfelelı kapcsolatot az alapmátrixhoz, amihez 
epoxivegyületeket vagy vinilszinál típusú kapcsolóanyagokat használnak. 

2.5. Eloszlatási megoldások 
Az öntési folyamat során vagy a viszkozitást növelik az adalékanyagokkal, vagy 

felületaktív anyagokkal segítik a diszperz rendszer létrehozását. 
A viszkozitást növelı adalékanyagok egyike a módosított montmorillonit (leme-

zes szerkezető agyagásvány, réteges szerkezettel). A szilikátrétegeket elválasztó 
kötött víz kémiai módosítással lecserélhetı, ily módon olyan anyagmódosulat ala-
kítható ki, amely különféle polimer olvadékokkal finom diszperz rendszert képez. 
Az anyag diszperzitása a polimer mátrixban az alaptulajdonságok jól kihasználható 
módosulásával jár, így kifejlesztették és forgalomba került a montmorillonitnak 
poliamidokkal, illetve a monomer kaprolaktámmal is jól elegyíthetı, amin tartalmú 
változatát. A montmorillonit a kaprolaktámban megfelelı termostabilitású, lebegı 
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diszperz rendszert alkot, és kötıdve a többi, módosító adalékrészecskékhez gátolja 
azok gyors kiülepedését. 

Másik ilyen anyag az Aeroszil (márkanév), amorf sziliciumoxidot tartalmazó, 
nagydiszperzitású töltıanyag, amelynek protonaktív felületét kémiailag blokkolták, 
hogy a katalitikus rendszer aktivitását ne befolyásolja. A kaprolaktám monomer 
olvadékban kolloid oldatot képez, amelynek viszkozitása már kis koncentrációban 
is elegendıen nagy ahhoz, hogy mechanikai úton diszpergált egyéb anyagrészecs-
kék (additívek) kiülepedését gátolja. A gátló hatás kívánt idıtartama 15-20 perc, 
amely alatt a rendszer a végbemenı polimerizáció révén már szilárdan megköti a 
lebegı diszperz anyagokat. 

Az adalékanyagok lebegésben tartását a kis viszkozitású kaprolaktám olvadék-
ban alkalmas felületaktív anyaggal például az EP-120 (márkanév) is elı lehet segí-
teni. A hosszú-szénláncú (nonil-fenil) foszforsavésztereket termikus stabilitásuk és 
az adott kémiai rendszerben inaktív tulajdonságaik folytán lehet e célra használni. 
Az EP-120 nemionos magas hımérséklető detergens kis mennyiségben adagolva 
elısegíti az alapvetıen szervetlen összetételő kaprolaktámban nem, vagy csak ke-
véssé nedvesíthetı diszperz adalékok elkeverését. 

2.6. Fejlesztési irányzatok 
A poliimidek (PI) gyártásával foglalkozó Ensinger cég felismerte, hogy alapvetı 

fontosságú a termékpaletta kiszélesítése, ezért szakított eddigi kereskedelmi láncá-
val (DuPont) és új termékek kifejlesztésébe kezdett. Ennek köszönhetıen létrehoz-
ták az új termékcsaládjukat (TECASINT). A poliimidek kiváló hıállósági tulajdon-
ságokkal, magas rugalmassági modulussal (3-4 GPa) rendelkeznek, miközben a 
nedvességfelvételük is kisebb, mint a PA6-é. Egyik fı adalékanyaguk a grafit, ami 
a tribológiai és villamos tulajdonságokat javítja (TECASINT 2021 – 15%, 
TECASINT 2031 – 40% grafit van). A tribológiai tulajdonságok javításához mo-
libdén-diszulfidot (TECASINT 1041 – 30 % MoS2) és PTFE-t is (TECASINT 
1611 – 30% PTFE) használnak. A poliimidek kitőnı hıvel szembeni ellenállásukat 
az aromás lánctagok okozzák, ennek köszönhetıen éghetıségük erısen korlátozott. 

A jelenlegi termékcsalád azonban nem versenytársa az öntött poliamidoknak, 
mert árban és tulajdonságaikban is másik piaci kategóriába esnek. Fejlesztésük fı 
problémája, hogy az új termékekhez jelentıs mennyiségő adalékanyagot használ-
nak fel, amelyek megnövelik az elıállítás és így az esetleges beszerzés költségeit. 

2.7. Az szakirodalom kritikai elemzése 
A mőanyagipari anyagfejlesztések az 1900-as évektıl folyamatosan és töretlenül 

folytatódnak. A legújabb kutatások speciális tulajdonságok elérését célozzák meg. 
A mőanyag alapismereteket magyar könyvek is részletesen tárgyalják 
(Czvikovszky 2003, Kalácska 2007). Azonban a jelenlegi fejlesztéseket támogató 
adalékanyagokkal foglalkozó könyv (Gächter 1990) a rendszerváltás óta magyar 
nyelven nem jelent meg. Az ilyen jellegő zsebkönyvek azonban külföldön továbbra 
is megjelennek (Hans 2001). Egy-egy tulajdonság elérése érdekében a szakiroda-
lomból számos javaslatot kaphatunk, ez azonban sokszor speciális esetre vonatko-
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zik, általánosítás lehetısége nélkül (Franke 2002, Piddubnyi 2005, Wang 2003, 
Zheng 2004). A konkrét fejlesztési programok publikációiból sok használható 
konkrét információt lehet nyerni, azonban ezeket mindig fenntartással kell kezelni. 
Sokszor a kísérleti alapanyagot nem definiálják csupán az adalékanyagok és a mé-
rések ismertetésénél törekednek a precizitásra (Song 2004, Leszczyńska 2007). A 
közölt eredményeket ezért csak irányadónak lehet tekinteni, hiszen más gyártás-
technológiával készült azonos alapanyag esetén is más eredmények születhetnek. A 
magnézium katalizálású PA6 viszonylag új anyag, így az adalékanyagok hatása 
teljesen ismeretlen, szakirodalmi feldolgozottsága is meglehetısen kicsi, bár 
tribológiai tulajdonságukat már vizsgálták (Samyn 2006, 2007). A feladatot tovább 
nehezít, hogy öntött anyagot is viszonylag kevesen vizsgáltak, így kevesebb infor-
máció is van róla. A figyelem középpontjában álló anyagokról (például szén 
nanocsövek) óriási mennyiségő információ áll rendelkezésre (Bai 2003, Du 2007, 
Sandler 2004, Thostenson 2006). Ezek közül azonban csak néhány illeszthetı az 
aktuális fejlesztéshez, mert figyelembe kell venni, hogy az alapanyagok jelentısen 
különbözı gyártástechnológiával készültek. Villamos tulajdonságok publikálására 
a közelmúltban kevesen vállalkoztak, így ez egy olyan terület, ahol sok kérdés még 
nyitott. Ebbıl adódóan az ilyen jellegő publikációk, nehezen összehasonlíthatók, 
mert gyakran más megoldással más jelenséget mérnek, így más mértékegységekkel 
is adják meg az eredményeiket (Dong 2007, Meincke 2004, Novak 2004, 
Piddubnyi 2005, Zhou 2002). A mőanyag fejlesztések egyik fı problémája mindig 
az eloszlatás kérdése. A sikeres eloszlatási megoldások technológiáját, vagy ada-
lékanyagait a szerzık, kutatók és vállalatok szigorúan ırzik, így ezeket nem adják 
közre. Ugyanis jelenleg ez a tudás biztosítja a versenyelınyt a piacon. Így az elosz-
latási megoldások alapjait is csak személyes információkkal lehet megismerni. 
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3. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 
 
Értekezésemnek ebben a fejezetében általánosan bemutatom a próbatestek ki-

alakítását, a mérési eredmények statisztikai feldolgozásának alapját, majd áttérek 
azt általam használt vizsgálati módszerek ismertetésére. 

3.1. Mérésekhez kapcsolódó alapelvek 
A szabványos mérések megkezdése elıtt ki kell alakítani a megfelelı próbates-

tet. A próbatest kialakítása után zárt térben, száraz körülmények között kell tárolni 
azokat. A mérések lezajlását követıen, a kapott eredmények feldolgozására több 
statisztikai elmélet létezik. Ezek közé tartozik a durva hiba (kiugró érték) keresése, 
a hibák kizárása, átlagok és szórások képzése. 

3.1.1. Próbatestek kialakítása és tárolása 
A különbözı mérésekhez a próbatesteket forgácsolással állítottam elı (a próba-

testeknek minden felülete mart felület volt). Az adott vizsgálatokhoz tartozó próba-
testeket azonos mérető öntött tömb azonos helyérıl munkáltam ki (16. ábra). 

 

 
Az adott részekbıl a mechanikai vizsgálatokhoz (szakító- és hajlítóvizsgálat, 

Charpy-féle ütıvizsgálat) 8 db próbatestet állítottam elı úgy, hogy sorrendjüket 

16. ábra. Öntött tömbök felosztása a próbatestek elıállításához 
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feltüntettem rajtuk, például az 1. és a 8. próbatest a szakítóvizsgálatnál mindig az 
öntési felülethez legközelebbi próbatesteket jelenti. Az öntési tömb 2 mm-es leg-
külsı rétegét mindig eltávolítottam, mert ez a rész az öntési technológiából adódó-
an minıségileg nagy szórást mutathat. Azért nem távolítottam el ennél nagyobb 
réteget, mert a próbatestek mérési eredményeiben úgy is tükrözıdnek az esetleges 
ilyen jellegő öntéstechnikai sajátosságok, amirıl így számszerő információkat kap-
hatok. 

A próbatesteket elkészültük után légmentesen záródó exikátorban tároltam. 
Ezeknek az üvegedényeknek a csiszolt zárófelületei és a köztük lévı szilikonzsír 
biztosítja a tökéletes tömítettséget. Az edények legalján található egy térrész, ahová 
a nedvességmegkötı anyagot lehet tenni. Ez ráccsal van elválasztva a próbatestek-
tıl úgy, hogy az edényen belüli levegı homogén (száraz) legyen. Az általam hasz-
nált nedvességmegkötı (Pandreac által gyártott szilikagél) eredetileg sötétkék szí-
nő, ahogy a nedvességet megköti egyre világosabb és végül átlátszó lesz. A ned-
vességmegkötı anyagot szükség esetén (világos állapotában) kicseréltem, így a 
próbatestek a megmunkálás és a mérés közötti tárolási idıben semmilyen nedves-
séget nem vettek fel. Ezért minden esetben, ha nem volt célirányos kondicionálás, 
száraz állapotú próbatesteken végeztem el a mértem. 

3.1.2. Statisztikai értékelések 
A mérési adatsorok feldolgozását az esetleges durva hibák kiszőrésével kezdem, 

t-próba és Dixion-próba segítségével (részletesen bemutatva az 1. mellékletben). 
A mérési adatsorok jellemzésére elsıdlegesen – a sorozatokat jellemzı szám le-

vezetésére használt, Gauss-féle legkisebb négyzetek elvére alapuló – átlagot (szám-
tani középértéket) használok. Számtani középérték számítását a (5) mutatja be. 
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i∑

== 1 , (5) 

ahol az „n” a mérési adatsorban lévı mérések száma, az „i” pedig mérési eredmé-
nyek sorszáma. 

Az átlagérték mellett még a szórást is használom a mérési sorozatok jellemzésé-
re. A matematikai értelemben vett kevés minta miatt a tapasztalati szórást (becsült 
szórás, torzítatlan szórás) használom (6). 
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A továbbiakban a tapasztalati szórásra csak szórásként fogok hivatkozni. 
Használom még a variációs koefficienst (százalékban kifejezett szórás) is, me-

lynek definiciója (7): 
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⋅=σ  (7) 
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3.2. Mechanikai vizsgálatok 
A mechanikai vizsgálatok közül szakító, hajlító, Charpy-féle ütıvizsgálatot és 

Shore-D keménységmérést végeztem el. 
A szakítást MSZ EN ISO 527-1 számú szabvány alapján, 1A típusú próbateste-

ken Zwick Z020-as mérıgéppel hajtottam végre. A keresztfej sebessége 10 
mm/perc volt (bıvebben a 2. mellékletben). 

 
A hajlítást MSZ EN ISO 178 szabvány alapján téglatest alakú próbatesteken 

(méretei: l=60±2, b=10±0,2, h=4±0,2), Zwick Z020-as mérıgéppel hajtottam vég-
re. A keresztfej sebessége 10 mm/perc volt (bıvebben a 2. mellékletben). 

 
A Charpy-féle (mőszerezett) ütıvizsgálat a MSZ EN ISO 179-2 szabvány alap-

ján, 1eA típusú próbatesteken CEAST RESIL IMPACTOR JUNIOR mérıgéppel 
hajtottam végre, ami CEAST gyártmányú DAS 8000 típusú adatgyőjtı rendszerrel 
volt összekapcsolva. A szabványnak megfelelıen az egyes minták ütıszilárdságá-
nak nagyságától függı kalapácsot használtam (2 J-os és 15 J-os kalapácsokat) (bı-
vebben a 2. mellékletben). 

 
A Shore-D féle keménységet a MSZ EN ISO 868:2003 szabvány alapján 

25×150×5 mm mérető próbatesteken, Zwick/Roell HO4 3150 típusú készülékkel 
határoztam meg. A tő benyomódása után 1 másodperccel olvastam le a kéménység 
értékét (bıvebben a 2. mellékletben). 

3.3. Mikroszkópos vizsgálatok 
Mikroszkópos felvételeket a Charpy-féle ütıvizsgálatnál használt próbatestek 

töretfelületén készítettem. A vizsgálatokhoz JEOL JSM-638OLA típusú pásztázó 
elektronmikroszkópot használtam. A töretfelületeket bearanyoztam, hogy vezetı-
képes felültet hozzak létre a mintán, ami a képalkotás egyik alapfeltétele. Az ara-
nyozott felületekrıl 30× és 500× nagyítású felvételeket készítettem. Ezekbıl kö-
vetkeztetni lehet a diszpergálás jóságára, illetve segítenek a tulajdonságok megíté-
lésénél. 

3.4. Tribológiai vizsgálatok 
A mezıgazdasági körülmények modellezése érdekében a SZIE-GÉK-GÉTI la-

boratóriumában kifejlesztett abráziós mérıgépet használtam, melynek felépítése a 
17. ábrán látható. A vizsgálatok során a vizsgálati sebesség 80 mm/s, a felületi ter-
helés 0,7 MPa, a csiszolóvászon típusa Vitex KK504XP60 és a maximális súrlódási 
úthossz 5200 mm volt. Az alkalmazott próbatestek 8 mm átmérıjő 30 mm magas 
hengerek voltak. A vizsgálatok elıtt és után a próbatestek tömegét Sartorius 
MA30-as típusú mérleggel mértem (mg-os pontossággal). A vizsgálat során folya-
matosan regisztráltam a fellépı erıket három irányban (normál erıt és súrlódó erı 
két komponensét) és a kopás és deformáció értékét mm-ben. 
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A mérési adatokból meghatároztam az abráziós súrlódási tényezıt (8), a kopás in-
tenzitását mm/m-ben (9) és mg/m-ben (10). 
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ahol s1=0,2 m, s2=5 m és K1 és K2 a hozzájuk tartozó kopásértékek mm-ben (ebben 
a vizsgálati rendszerben a kopás intenzitás tekinthetı lineárisnak, mert az R2 értéke 
mindig 0,98-nál nagyobb volt). 
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ahol KU a vizsgálat után mért tömeg, KE a vizsgálat elıtt mért tömeg, mg, „s” pedig 
a vizsgálat során megtett úthossz, m. 

3.5. Villamos jellemzık vizsgálata 
Az antisztatikus tulajdonságok megállapítására a felületi ellenállásmérést hasz-

nálják széleskörően. Jelenleg az 1980-tól érvényes második kiadású IEC 60093 
szabvány érvényes. A mérésekhez az ITECO által gyártott GIGALAB Digitális 
Mega-Ohmmétert használtam. A gumi elektródák átmérıje Ø63 mm, vastagságuk 
4 mm, mérés során távolságuk 25 mm volt, árnyékolt házban helyezkedtek el. Mé-
rés során az elektródák stabilan állnak a próbatesten, és a 2,3 kg-os tömeg biztosí-
totta a megfelelı illeszkedést a mérendı felület és a gumielektródák között. A mő-
szer automatikus, és a felületi ellenállás értékét jeleníti meg. A mérés során az 

17. ábra. Abráziós mérıgép felépítése 
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elektróda felületének minimum 75%-ának a mintadarab felületével kell érintkeznie. 
A mérési elrendezést a 18. ábra mutatja be. 

 

 
A mérésekhez 100 V egyenfeszültséget használtam, ami 105 - 2·1011 Ω mérési 

tartományt jelent. Ez a tartomány éppen megfelel az antisztatikusság vizsgálatára, 
hiszen 1012 Ω felett szigetelı, 106 Ω alatt, elektromosan vezetı polimerekrıl beszé-
lünk. A mérési pontosság ezen a tartományon belül ±5% a gyári adat szerint, me-
lyet ellenıriztem is (3. melléklet). 

 
Próbatestek kondicionálása 
Annak ellenére, hogy a felületi ellenállásmérés szabványosított, úgy kellett kon-

dicionálni a mintákat, ami a mezıgazdaságban tapasztalható körülményeket jól 
megközelíti. A felületi ellenállásmérésekhez ezért három állapotot választottam: 
száraz állapot, nedves állapot és normál állapot. 

A száraz állapotú felületi ellenállásmérésekhez a próbatesteket elı kell készíteni, 
mert a poliamidok képesek megkötni a levegı páratartalmát. A megkötött nedves-
ség meghamisítja a mérési eredményeket. A kísérleti minták öntése több hétig tar-
tott, így az elsı minták a levegı páratartalmát nagyobb mértékben kötötték meg. 
Azért, hogy az öntés és a mérés idıpontja között eltelt idıt és az így megkötött 
nedvességtartalom hatását kiküszöböljem, a mérés elıtt 2 mm vastag anyagréteget 
martam le a minták mérendı felületérıl. A felsı 2 mm eltávolítása elégséges, mert 
a poliamidok nedvesség felvétele a diffúzió törvényét követi, vagyis a nedvesség a 
felülettıl lassan diffundál be az alsóbb rétegekbe. Kiegészítı nedvesség felvételi 
méréseim igazolják a folyamat lassúságát, melynek során azt tapasztaltam, hogy a 
próbatestek 17 nap elteltével sem érték el a telítıdési szintet, csak a telítıdés sebes-
sége állandósult (0,2%/nap ≈ 0,02 g/nap) (19. ábra). 

18. ábra. Felületi ellenállásmérés elrendezése 
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Külön méréssorozattal igazoltam azt is, hogy a 2 mm anyag eltávolítása elégsé-

ges. 1% grafittartalmú mintát 5 hónapig kondicionáltam normál (20°C és 50% rela-
tív páratartalom) közegben, majd mértem az egyes rétegek felületi ellenállását (20. 
ábra). 

 

 
Látható, hogy a legkülsı réteg (eredeti öntési fal) esetében a vízfelvétel miatt két 
nagyságrenddel kisebb felületi ellenállásértéket mértem, mint 2 mm eltávolítása 
után. A mérési eredményekbıl kitőnik, hogy a 0,5 mm eltávolítása nem elégséges, 
mert 5 hónap után ebbe a rétegbe képes annyi nedvesség bediffundálni, ami már 
befolyásolja a mérési eredményeket. A méréseimnél 1 mm-nél vastagabb réteg 
eltávolítása már elégséges ahhoz, hogy a minta száraz felületi ellenállását mérjem. 
Az 1 mm-nél mélyebb rétegekben a felületi ellenállás ingadozása az anyag inho-
mogenitása miatt van, de az ingadozások nagysága értékelés szempontjából elha-

19. ábra. Natúr magnézium katalizálású PA6 vízfelvétele 
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20. ábra. Felületi ellenállás adott mélységi rétegekben 
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nyagolhatóan kicsi. Az 1 mm helyett a 2 mm eltávolítását gyártástechnológiai okok 
indokolták. 

A valódi használat során a mőanyag alkatrészek másik szélsıséges állapota az, 
amikor a külsı felület telítıdik nedvességgel, vagyis a gépelem vízben áll (nedves 
állapot). Ekkor az antisztatikus tulajdonságok jelentısen javulhatnak, vagyis jobb 
töltéselvezetés valósul meg. A kísérleti anyagokra jellemzı lehetséges legjobb 
antisztatikus tulajdonságok meghatározása érdekében, nedves állapotban is mértem 
a felületi ellenállást. A mérések elıtt a próbatesteket 24 óráig 20°C-os vízben kon-
dicionáltam, majd a felületet szárazra töröltem és 5 percig szárítom 20°C-os leve-
gın a mérés elıtt. 

Felületi ellenállást normál állapotban is vizsgáltam, melyet 24 órás normál leve-
gın (20°C és 50% relatív páratartalom) való kondicionálás után mértem. 

A 24 órás kondicionálás elegendı a legkülsı felület telítıdéséhez, amit szintén 
kiegészítı mérési sorozattal igazoltam (6. táblázat). 

A 6. táblázatban közölt eredményekbıl látható, hogy a próbatest felületi ellenál-
lása 24 óra után már 107 Ω nagyságrendre csökken, a további kondicionálás már 
csak a nagyságrenden belüli változást eredményez, de ekkor is csak szők határokon 
belül. Ezt az eredményt támasztja alá az is, hogy Chow (2009) PP és különbözı 
adalékok felületi ellenállását mérte 1-6 hónapig, de változást nem tapasztalt. A 
kondicionálás során azt tapasztaltam, hogy a felületi ellenállás képes gyorsan csök-
keni, vagy éppen növekedni, a környezeti hatásoktól függıen. 

 
6. táblázat. Kondicionálás idıtartalmának hatása 
Kondicionálás idıtartam [óra] Felületi ellenállás [Ω] 

0 7,58·1010 
24 5,80·107 
48 3,96·107 
72 3,92·107 
96 3,33·107 
120 3,35·107 

 
Például a környezet 24 órás megváltozása (száraz állapot → normál levegın való 
kondicionálás) akár 4 nagyságrendi változást is okozhat a felületi ellenállás értéké-
ben. A mezıgazdasági használat során az ilyen környezeti változások nem ritkák 
(esı, szél, erıs napsütés), így a felületi ellenállást a mintáknál elsıdlegesen csak a 
nagyságrenddel érdemes jellemezni. A nagyságrenden belüli különbségek a ten-
denciáknál figyelembe vehetık, azonban gyakorlati jelentıségük elhanyagolható. 

3.6. Égésvizsgálatok 
Az UL-94 szabványos égésvizsgálatot választottam, mely jól modellezi a valós 

égési folyamatokat és az iparban az egyik legáltalánosabban elfogadott módszer. 
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A vizsgálati rendszernek két mérési elrendezése van. A mérésekhez téglatest 
alakú próbatesteket használunk (120±0,5, 10±0,2, 4±0,2). Az elsı vizsgálati elren-
dezésnél a próbatesteket vízszintesen fogjuk be, és két jelet teszünk az egyik felü-
letre 25 és 105 mm-nél (21. ábra). 

 

 
A gyújtást 25 mm magasra állított Bunsen lánggal végezzük 30 másodpercig. A 
mérés során mérjük, hogy a két jel között mennyi idı alatt ég el a mőanyag. Ha 
mind az öt próbatest végigég, akkor a (11) egyenlet alapján kiszámítjuk a lángter-
jedési sebességet, és HB minısítést kap: 

t
v

80=  [mm/perc] (11) 

ahol a t a két jel közötti égési idıtartamot jelöli percben. 
Ha valamelyik próbatest nem ég végig, akkor a maradék 5 próbatesten függıle-

ges típusú vizsgálatot végzünk. Ekkor a próbatestet csak 10 másodpercig gyújtjuk, 
ami szükség esetén megismételhetı. Az égés idıtartama, a próbatest csepegése és 
izzása alapján besorolhatjuk a mőanyagokat V-2, V-1 és a legjobb V-0-ás kategóri-
ába – ha ezeknek a feltételeknek nem felelnek meg, akkor szintén HB minısítést 
kapnak. 

21. ábra. UL-94 szerinti vízszintes és függıleges méréselrendezés 
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4. ELİKÍSÉRLETEK, ANYAGVÁLASZTÁS 
 
Ebben a fejezetében bemutatom azokat a vizsgálati eredményeket, melyek alap-

ját képzik az egyes adalékanyag hatások széles körő megismerésének, melyekre 
elıkísérletek névvel hivatkozok. 

4.1. Elıkísérletek 
A szakirodalom nagyon sok adalékanyagot ajánl különbözı céltulajdonságok el-

érése, illetve javítása érdekében. Az egyes adalékanyagok nem ugyanolyan hatáso-
kat fejtenek ki minden mőanyagnál. A poliamidokhoz ajánlott adalékanyagok je-
lentıs részét a fröccs anyagokon vizsgálták, ami nem csak más feldolgozási eljá-
rást, hanem más gyártási folyamatot is jelent. A fröccsöntéshez használt poliami-
dok nagy része polikondenzációs eljárással készül, nem pedig anionos győrőfelnyí-
lásos polimerizációval, mint a kutatómunkámban alapanyagként választott öntött 
PA6. Az öntött PA6-ról lényegesen kevesebb irodalmi forrás, ezek is a nátrium 
katalizálású polimerizációs rendszerekre vonatkoznak, nem pedig magnézium kata-
lizálásúakra. A Quattroplast Kft-nél poliamid típusánál (magnézium katalizálású 
PA6) még nem vizsgálták az egyes adalékanyagok hatásait. Az alapinformációk 
(alapvizsgálatok) hiányában olyan kísérleteket hajtottam végre, ahol az egyes ada-
lékanyagoknak az általános hatásait tanulmányoztam. 

A fejlesztés ezen szakaszában 160 receptúra szerinti minta készült el, melyek 35 
fajta adalékanyagot tartalmaztak. Az adalékanyagok 8 fı csoportba sorolhatók: az 
eloszlást segítı anyagok (aerosil, laurillaktám, montmorillonit), a PTFE porok, 
molibdén-diszulfid, a különbözı kezeléső szén nanocsövek, a grafitporok, a korom, 
a lágyítóanyagok (PTHF, TA52), a viaszok (Licowax, Exolit) és a foszfor. Az ada-
lékanyagok különbözı összetételben, illetve kombinációkban kerültek a mintákba. 
Nem volt cél az egyes adalékanyagok hatásának pontos mérése, egyedüli cél a 
használhatóság megítélése volt. A kiválasztás elsı lépéseként a minták jelentıs 
részét ki lehetett zárni, mert szabad szemmel is láthatók voltak benne a kiválások, 
ami az adalékolás sikertelenségét mutatja. Az öntéstechnológiai vagy adalékolási 
hibákat kijavítva, jobb adalékolást értem el, illetve az egyes adalékanyagok meny-
nyiségének nagyságrendjérıl is információt kaptam. A jó mintákon jellemzıen 
csak mechanikai tulajdonságokat határoztam meg (húzószilárdságot, szakadási 
nyúlást és Charpy-féle ütıszilárdságot), illetve az adalékanyagok céljának megfele-
lı tulajdonságok változását tanulmányoztam (például: montmorillonit esetén UL-
94, PTFE porok esetén tribológiai, szén nanocsövek és grafitporok esetén villamos 
vizsgálatot hajtottam végre). A vizsgálatok alapján megítélhetı volt az egyes ada-
lékanyagokról, hogy mennyire befolyásolják a mechanikai tulajdonságot, illetve, 
hogy eredeti hatásukat (irodalmi ajánlásokkal összhangban) képesek-e ebben a 
rendszerben is kifejteni. 
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4.2. Hatékony adalékanyag kiválasztása 
A kísérleti minták mindegyikének egyedi sorszáma van (általában számjegyek, 

de egyes esetekben a számjegyek után további jelek is állhatnak), ami nem utal a 
benne lévı adalékanyagra, csupán az öntés sorszámát jelenti (továbbiakban: minta 
szám). Az elıkísérletek mérési eredményeinek feldolgozásához fajlagos változókat 
vezettem be, így könnyebben értékelhetık az egyes adalékanyagok hatásai. Ilyen 
változó a fajlagos húzószilárdság [%], a fajlagos szakadási nyúlás [%], a fajlagos 
ütıszilárdság [%], a fajlagos szorzat [%] és a fajlagos súrlódási tényezı [%]. A 
fajlagos értékek számításához a DOCAMID 6G-H márkanevő, natúr PA6-tal vég-
zett korábbi méréseim eredményét vettem alapul (7. táblázat). 

 
7. táblázat. PA 6G alapmátrix tulajdonságai 
Húzószilárdság 79 MPa 
Szakadási nyúlás 25,9% 
Fajlagos ütıszilárdság 4,87 kJ/m2 
Felületi ellenállás 1013 Ω 
Súrlódási tényezı 0,55 

 
Fajlagos húzószilárdság (σH%) (12): 

79%
Hi

HA

Hi
H

σ
σ
σσ ==  [%] (12) 

ahol a σHA az alapmátrix húzószilárdsága [MPa], σHi az i-edik vizsgált minta húzó-
szilárdsága [MPa]. 

Fajlagos szakadási nyúlás (εB%) (13): 

9,25%
Bi

BA

Bi
B

ε
ε
εε ==  [%] (13) 

ahol az εBA az alapmátrix szakadási nyúlása [%], εBi az i-edik vizsgált minta szaka-
dási nyúlása [%]. 

Fajlagos ütıszilárdság (αcN%) (14): 

87,4%
cNi

cNA

cNi
cN

α
α
αα ==  [%] (14) 

ahol az αcNA az alapmátrix Charpy-féle ütıszilárdsága [kJ/m2], αcNi az i-edik vizs-
gált minta Charpy-féle ütıszilárdsága [kJ/m2]. 

Fajlagos szorzat (S%) (15): 

%%%% cNBHS αεσ ⋅⋅=  [%] (15) 

Fajlagos súrlódási tényezı (µ%) (16): 

ii

A

µµ
µµ 55,0

% ==  [%] (16) 

ahol a µA az alapmátrix súrlódási tényezıje ebben a vizsgálati rendszerben (pin-on-
disc), µi az i-edik vizsgált minta súrlódási tényezıje (összhangban a korábbi fajla-
gos változókkal, itt is a 100% feletti eredmény jelent tulajdonságjavulást). 
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4.2.1. Mechanikai tulajdonságok 
A mechanikai tulajdonságok értékelésének köszönhetıen a további vizsgálatok-

ból kizárhatók azok a minták, amelynek jelentısen kisebb a mért értékei, vagyis 
csökkentik a széles körben használt PA6 (mőszaki mőanyag) mechanikai tulajdon-
ságait. A kiválasztáshoz minimális és elégséges feltételeket állítottam fel. Ígéretes 
mintának azokat tekintettem, melyek a következı feltételek közül legalább az egyi-
ket teljesítették (minimális feltételek): 

− legalább 90% fajlagos húzószilárdság, 
− legalább 60%-os fajlagos szakadási nyúlás, 
− legalább 100%-os fajlagos ütıszilárdság, 
− legalább 40%-os fajlagos szorzat. 

A 8. táblázatban láthatók a kiválasztott minták (feltételek teljesülését ponttal – • – 
jelöltem). A táblázatban lévı sorok különbözı adalékanyagtartalmú mintákat jelen-
tek (a mintaszám a belsı azonosításhoz volt szükséges). 
 

8. táblázat. Kiválasztott minták fajlagos tulajdonságai 
Minta 
szám 

Fajlagos hú-
zószilárdság 

[%] 

Fajlagos 
szakadási 
nyúlás [%] 

Fajlagos 
ütıszilárdság 

[%] 

Fajlagos 
szorzat 

[%] 

Fı adalék-
anyag 

Irodalmi 
ajánlás 

11/3 90 (•) 15 51 7 montmorillonit Jang 2005 
13 102 (•) 16 85 14 PTFE Franke 2006 
16 98 (•) 12 89 11 PTFE, grafit Rusu 2007 
17/2a 119 (•) 27 143 (•) 45 (•) grafit Rusu 2007 
17/2b 118 (•) 23 138 (•) 38 grafit Novák 2004 
18 78 63 (•) 119 (•) 59 (•) PTFE, grafit Franke 2006 
20 62 797 (•) 239 (•) 1190 (•) lágyító Tomova 2000 
21 70 60 161 (•) 68 (•) lágyító Tomova 2000 
23 91 (•) 74 (•) 244 (•) 164 (•) lágyító Tomova 2000 
24/1a 81% 141 (•) 102 (•) 117 (•) MoS2 Xu 2004 
24/1b 92 (•) 63 (•) 84 48 (•) MoS2 Xu 2004 
25 92 (•) 18 86 14 PTFE, montm. Jang 2005 
26 95 (•) 20 80 15 PTFE, grafit Rusu 2007 
27 75 734 (•) 134 (•) 734 (•) MoS2 Xu 2007 
28 60 294 (•) 133 (•) 236 (•) MoS2 Xu 2007 
30 70 537 (•) 107 (•) 404 (•) MoS2 Xu 2007 
31 63 285 (•) 100 178 (•) MoS2 Xu 2007 
34 73 198 (•) 104 (•) 151 (•) viasz, MoS2 Lujt 2009 
50 72 77 (•) 70 39 PTFE Franke 2006 
55 57 96 (•) 64 35 PTFE Franke 2006 
58 78 11 103 (•) 9 szén nanocsı Meincke 2004 
59 72 11 179 (•) 14 viasz Lujt 2009 
60 105 (•) 50 152 (•) 80 (•) viasz Lujt 2009 
64 93 (•) 123 (•) 96 111 (•) PTFE, grafit Novák 2004 
65 79 14 184 (•) 21 PTFE Franke 2006 
66 75 12 167 (•) 15 PTFE Franke 2006 
68 76 13 173 (•) 16 PTFE Franke 2006 
72 98 (•) 32 107 (•) 33 grafit Zheng 2004 
79 87 47 102 (•) 42 (•) laurillaktám - 
89 37 5 116 (•) 2 - - 
98 91 (•) 12 86 10 nanocsı, grafit Meincke 2004 
105 118 (•) 25 102 (•) 30 nanocsı, grafit Dong 2007 
116 95 (•) 11 92 9 nanocsı, grafit Meincke 2004 
121 100 (•) 17 82 14 PTFE Chen 2006 
122 98 (•) 16 83 13 PTFE Chen 2006 
123 90 (•) 14 85 11 PTFE Chen 2006 
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Az irodalmi forrásokkal összhangban azt tapasztaltam, hogy a különbözı célú 
adalékolások a mechanikai tulajdonságok romlását eredményezhetik. A fajlagos 
szorzatok esetében ez azt jelentette, hogy a minták 70%-ának fajlagos szorzata 40% 
alatt volt. Az olyan esetek elkerülése érdekében, mint például a 89-es számú minta, 
ahol a fajlagos ütıszilárdság 116% volt (ezért kiemelésre került), de a fajlagos hú-
zószilárdság 37%-ra, és a fajlagos szakadási nyúlás 5%-ra csökkent, megállapítot-
tam egy minimális értékeket, amelyet a mechanikai tulajdonságoknak teljesíteni 
kell. Ha a vizsgált minta teljesíti ezeket a feltételeket, akkor az anyag általános mő-
szaki célokra felhasználható. A következı minimális értékeket jelöltem ki (elégsé-
ges feltételek): 

− fajlagos húzószilárdság minimum 70%, 
− fajlagos szakadási nyúlás minimum 45% 
− és fajlagos ütıszilárdság minimum 90%. 

Az elégséges feltételeket teljesítı mintákat a 8. táblázatban félkövér betőtípussal 
emeltem ki. Ezek alapján a lehetséges adalékanyagok a következık: PTFE, gra-
fit, lágyítóanyag (TA52), molibdén-diszulfid, viasz, laurillaktám (eloszlást segí-
tı anyag). 

4.2.2. Egyéb tulajdonságok vizsgálata 
Tribológiai tulajdonságok javítását elsıdlegesen grafit, molibdén-diszulfid, via-

szok és PTFE adalékolásával lehet elérni. A szakirodalmi hiányosságra való tekin-
tettel azonban a többi csoportból származó jellegzetes adalékanyagot is megvizs-
gáltam (pl. szén nanocsı, lágyítóanyag). A vizsgálatok pin-on-disc rendszerőek 
voltak, és a mérések eredményeibıl meghatározható a súrlódási tényezı jellemzı 
értéke, a kopás vagy kopás sebesség, valamint a súrlódási hımérséklet is. Az elsıd-
leges kiválasztáshoz a súrlódási tényezı értéket vettem alapul (fajlagos súrlódási 
tényezı). A 9. táblázat összefoglalja a kiemelt minták tulajdonságait. 

 
9. táblázat. Kiemelt kedvezı fajlagos súrlódási tényezıjő minták 

Minta 
szám 

Fajlagos 
súrlódási 
tényezı 

[%] 

Fajlagos 
húzószi-
lárdság 

[%] 

Fajlagos 
szakadási 

nyúlás 
[%] 

Fajlagos 
ütıszi-
lárdság 

[%] 

Fajlagos 
szorzat 

[%] 

Fı adalék-
anyag 

79 199 87 47 102 (•) 42 (•) 
szén nanocsı 

+ grafit 
30 175 70 537 (•) 107 (•) 404 (•) MoS2 
34 126 73 198 (•) 104 (•) 151 (•) viasz, MoS2 
60 118 105 (•) 50 152 (•) 80 (•) viasz 
23 99 91 (•) 74 (•) 244 (•) 164 (•) lágyító 

 
Az villamos tulajdonságok különbözı szénszármazékokkal könnyen befolyásol-

hatók (pl. grafit, korom, szén nanocsı). Elsıdlegesen szén nanocsıvel és grafittal 
(diszpergált rendszer létrehozása miatt szükséges) adalékolt mintákat vizsgáltam 
felületi ellenállás szempontjából. A 10. táblázatban láthatók a szén nanocsı 
adalékolású minták vizsgálati eredményei (a minták között eltérés van a szén 
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nanocsı fajtájában és az elıállítási eljárásban is; ebben az esetben is a hatékony 
adalékolás keresése volt a cél, nem pedig az adalék hatásának pontos vizsgálata). 

 
10. táblázat. Szén nanocsövet tartalmazó PA6 villamos vizsgálata 

Minta 
szám 

Fajlagos hú-
zószilárdság 

[%] 

Fajlagos 
szakadási 
nyúlás [%] 

Fajlagos 
ütıszi-
lárdság 

[%] 

Felületi ellen-
állás [Ω] 

Szén 
nanocsı 

tartalom [%] 

Grafit 
tartalom 

[%] 

91 75 9 83 8,7·1010 0,05 1 
98 91 12 86 7·107 0,05 1 
105 118 25 102 9·107 0,05 1 
131 70 9 117 7·108 0,05 1 
116 95 11 92 3,6·109 0,05 2 

 
A poliamidok jól éghetı mőanyagok, montmorillonittal számos esetben sikerült 

az égés intenzitását csökkenteni. Felhasználás szempontjából azonban a hıfejlıdés 
vizsgálata helyett indokolt az UL-94 szabványos vizsgálatot használni, ahol az égés 
közben tapasztalható jelenségeket komplexen elemezhetjük (pl. csepegés, gyújtó-
hatás). A montmorillonit tartalmú minták vizsgálatának eredményeit a 11. táblázat 
mutatja be (HB – legalacsonyabb besorolási kategória, azaz jól ég). 

 
11. táblázat. UL-94 típusú égésvizsgálat eredménye 

Minta szám 
Égési sebesség 

[m/s] 
Minısítési 
kategória 

Montmorillonit 
tartalom [%] 

DOCAMID 6G-H 12,71 HB 0 
153 14,16 HB 1 
154 13,31 HB 2 

 

4.3. Kísérletterv 
Az elıkísérletek eredményeit felhasználva (8-11. táblázat), kísérlet tervet készí-

tettem, melynek célja a kiválasztott adalékanyagok pontos hatásainak megismerése. 
Az adalékanyagok kiválasztásánál figyelembe vettem a mechanikai tulajdonságo-
kat, a speciális tulajdonságokat, az ipari öntéstechnológiához könnyő illeszthetısé-
get (kutatás gyakorlati hasznosulásának alapja) és a szakirodalomban közölt mérési 
adatok és a saját adataim közötti ellentmondásokat is (lehetséges újdonság). A ki-
választott adalékanyagokat a 12. táblázat tartalmazza. 

Az elıkísérletek alapján a szén nanocsı adalékok vizsgálata is indokolt, azonban 
gazdasági megfontolások alapján elıször az olcsóbb, könnyebben beszerezhetı 
(állandó forrás, állandó minıség) adalékanyagok vizsgálata a célszerőbb. Az 
elıkísérletek során a szén nanocsöves minták jellegzetes és eredményes tulajdon-
ságokat mutattak. Ezeket a következı 4.4 fejezetben fejtem ki részletesebben, de 
értekezésem további részeiben nem foglalkozom szén nanocsöves mintákkal. 
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12. táblázat. Az elıkísérletek alapján kiválasztott adalékanyagok 

Adalékanyag Adalék célja 
Minta 
szám 

Elıkísérleti eredmény 

Lágyítóanyag 
lágyítás, az ütıszilárd-

ság javítása 
23 

fajlagos ütıszilárd-
ság: 244%. 

MoS2 
tribológiai tulajdonsá-
gok javítása, szakadási 

nyúlás javítása 
27 

fajlagos súrlódási 
tényezı: 175%, 

fajlagos szakadási 
nyúlás: 537% 

Grafit 
antisztatikus tulajdon-

ságok javítása 
29 

felületi ellenállás: 
3·108 Ω 

Montmorillo
nit 

égésgátlási tulajdonsá-
gok javítása 

153 
égési sebesség: 

14,16 m/s 
 

A szén nanocsövek helyett villamos tulajdonságok javítására inkább grafitporokat 
választottam, melyek már az elıkísérletekben is jó eredményeket mutattak, illetve a 
vizsgálatba bevontam olyan szénszármazékokat, amelyek kifejezetten vezetıképes-
ség növelésére szolgálnak. Bár a montmorillonit tartalmú minták nem javították az 
alapanyag égésgátlási tulajdonságait, azonban érdemes megvizsgálni, hogy csak 
öntéstechnikai hibáról van-e szó, vagy ebben a rendszerben a montmorillonit hatása 
más, mint a szakirodalom alapján feltételezhetı lenne. Az elıkísérletek során az is 
világossá vált, hogy a katalizátor mennyiségét az adalékanyag fajtájától függıen 
változtatni kell (1-3%), mert különben a polimerizáció nem játszódik le megfelelı-
en. Ezért indokolt megvizsgálni a különbözı katalizálású natúr mintákat is, mert az 
adalékolt minták így mindig összehasonlíthatók az azonos katalizálású natúr min-
tával. 

Az elıbbi elvek alapján a következı alapkísérlet tervet dolgoztam ki (13. táblá-
zat): 

 
13. táblázat. Alapkísérleti terv adalékolásai 
Vizsgálat tárgya Tervezett adalékolási arányok [%] 
Katalizátor 1 2 3   
Lágyítóanyag 10 15 20 25  
MoS2 2 3    
Grafit 1,5 2 2,5 3 3,5 
Montmorillonit 0,5 1 3 6  

 
Az alapkísérleti tervet kiegészítik a következı kísérletek, ahol nem sorozatokat 

vizsgálok, hanem csak egy-egy speciális adalékanyagot (14. táblázat). Ezek a min-
ták beilleszthetık az alapkísérleti tervbe és megalapozhatják a további fejlesztés 
irányvonalait. 
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14. táblázat. Kiegészítı kísérletek adalékolásai 
Adalékanyag Adalékolási arány [%] 

Vezetıképes grafit 2 
Vezetıképes korom 2 
Festék 2 
Olaj 5 

 
Az alapkísérletterv végrehajtása után a vezetıképes grafit és a vezetıképes ko-

rom olyan ígéretes tulajdonságokat mutatott, hogy az adalékok részletes vizsgálata 
mellett döntöttem. A két vezetıképes adalékanyag kiegészítı kísérleti tervet a 15. 
táblázat tartalmazza. A vezetıképes korom esetében azért választottam kisebb 
vizsgálati tartományt, mert a 2% adalék már kiváló tulajdonságot biztosított, ezért 
itt azt vizsgáltam, hogy kevesebb adalékanyag tartalom elég-e a tulajdonság javítá-
sához. 

 
15. táblázat. Kiegészítı kísérleti terv adalékolásai 
Vizsgálat tárgya Tervezett adalékolási arányok [%] 
Vezetıképes grafit 0,5 1 2 3 4 
Vezetıképes korom 0,5 1 1,5 2 2,5 

 
A kísérleti mintákon végrehajtott vizsgálatok: 
- Szakítóvizsgálat (MSZ EN ISO 527) 
- Hajlító vizsgálat (MSZ EN ISO 178) 
- Charpy-féle ütıvizsgálat (MSZ EN ISO 179) 
- Keménységmérés (MSZ EN ISO 868) 
- Ütıvizsgálat során kialakult töretfelületén SEM mikroszkópos vizsgálat 
- Tribológiai vizsgálat (DIN 50322) 
- Felületi ellenállásmérés (IEC 60093) 
- Éghetıségi vizsgálat (UL-94) 
Az adalékanyagok pontos hatásának megismerése érdekében minden mintán az 

összes vizsgálatot végrehajtottam. Az így létrejövı mérési adatbázis megalapozza 
azokat a receptúrákat, melyeket a partnercég az ipari gyártásnál használhat. Továb-
bá az ilyen átfogó anyagvizsgálat sok értékes információt ad más kutatóknak is. 

4.4. Szén nanocsöves minták vizsgálatának eredményei 
A szakirodalommal összhangban azt tapasztaltam, hogy a random rendszerben a 

szén nanocsövek adalékolása a mechanikai tulajdonságok romlásával jár (10. táblá-
zat). Bár különbözı rendszerekben el lehetett érni például a szakítószilárdság (105 
minta), vagy az ütıszilárdság (131 minta) növekedését, de összességében a minták 
fajlagos szorzat értékei alacsonyak voltak. A legjobb 105 számú minta fajlagos 
szorzata is csupán 30% volt, de ezeknél a mintáknál jellemzı a 5-10%-os fajlagos 
szorzat. A mechanikai tulajdonságok kedvezıtlen változását jelentısen csökkenthe-
ti a kevesebb adalékanyag használata, ami gazdasági szempontból is elınyıs. A 
kevesebb adalékolás kritériumaként célszerő kijelölni olyan felületi ellenállásérté-
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ket, melyet el kell érni, ez praktikusan 107-109 Ω nagyságrend. Ekkor a fejlesztés 
iránya már nem az, hogy az adaléknak milyen hatása van, hanem mennyi az a mi-
nimális szén nanocsı mennyiség, amellyel biztonsággal elérhetı pl. az 
antisztatikusság valamilyen szintje úgy, hogy a mechanikai tulajdonságok a lehetı 
legkevésbé romoljanak. 

A szén nanocsövek tribológiai vizsgálatából megállapítható volt, hogy a 
nanocsıvel adalékolt minták hajlamosabbak a stick-slip (akadozó csúszás) jelen-
ségre, vagy súrlódási instabilitásra. Ezzel kapcsolatban vizsgálhatók azok a körül-
mények, melyek hatással vannak a jelenség kialakulására (sebesség, terhelés, 
adalékanyagtartalom…). A jelenség tisztázását az is alátámasztja, hogy ezek a min-
ták adott esetben nagyon kis súrlódási tényezıvel is rendelkezhetnek (akár fele 
akkora is lehet, mint a natúr anyagnak), ráadásul hıvezetésük is jobb. A súrlódási 
rendszereknél a mőanyagok gyakran hátrányban vannak a rossz hıvezetési tulaj-
donságuk miatt, azonban ezeknél a vizsgálatoknál a mérési eredmények alapján 
feltételezhetı, hogy jobb hıvezetési tényezıjük miatt alacsonyabb kontakt hımér-
séklet alakulhat ki, ami mindenképpen a tribológiai rendszer elınyére válik. A 
szakirodalom alapján számítani lehet a nanocsövek adalékolásánál arra is, hogy az 
égésük során a hıfejlıdés csökken (Kashiwagi 2002). 

Látható tehát, hogy a szén nanocsövek alkalmazása indokolt, azonban a fejlesz-
tés ezen szakaszában, még nem érdemes ezekkel az adalékokkal részletesebben 
foglakozni. Egyrészt azért, mert a szén nanocsövek adalékolását megkönnyíti a 
járulékos grafit adalékolás, így a szén nanocsövek hatását csak a grafit adalékanyag 
hatásainak megismerése után lehet pontosan meghatározni. Más részrıl az adalék-
anyag ára mindenképpen megköveteli, hogy egyéb adalékanyagokkal tudjuk ösz-
szemérni a hatását (pl. vezetıképes grafit), és így bizonyítani életképességét (haté-
konyságát) az ipari termelésben. Harmadrészrıl a kutatás hosszú távú használható-
ságának alapfeltétele, hogy a vizsgált adalékanyagot nagy mennyiségben, azonos 
minıségben elı tudják állítani. Jelenleg sem a minıséggel, sem a mennyiséggel 
nincs probléma, de mivel a szén nanocsövek iparága is igen fiatal, így a termékek 
évrıl évre változnak, beszerzésük hosszú távon nem biztosítható. Ezért a szén 
nanocsı adalékanyag vizsgálata – az ipari partnerrel egyetértve – csak a jelenlegi 
anyagvizsgálati rész lezárását követıen indokolt, ami már nem képezi Ph.D érteke-
zésem részét. 

4.5. Felhasznált adalékanyagok jellemzıi 
A natúr magnézium katalizálású öntött PA6 esetén használt katalizátor mennyi-

séget az adalékanyagoktól függıen változtatni kellett, hogy a létrejött kompozit 
megfelelı minıségő legyen. A változtatásokat az elıkísérletek tapasztalatai alapján 
tettem meg. 

Montmorillonit: A Majorbenton-B márkanevő montmorillonit agyagásványt az 
ABE Group forgalmazza (Olaszország). Montmorillonit tartalom minimum 90%, 
halmaz sőrősége: 700-900 g/l, rétegtávolság min. 12Å. A részecskék kevesebb, 
mint 10%-ának jellemzı mérete <10 µm. Öntéstechnológiai követelmények miatt 
ezeknél a mintáknál 1% katalizátort használtam. 
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Lágyítóanyag: Az általam használt lágyítóanyag (TA52) a poliuretán gyártásá-
hoz is használt két alapanyag keveréke (folyadék halmazállapotú). Ez a két alap-
anyag a dialkohol vagy diol (A) és a diizocianát (B), melyekbıl B-A-B szerkezető 
oligomer láncokat képeznek. További „A” rész adalékolása esetén kialakulna a 
poliuretán, azonban esetünkben az „A” rész helyét átveszi a poliamid 6 monomerje, 
aminek köszönhetıen ko-polimer jön létre (több monomerbıl álló hosszúláncú 
molekula). Az B-A-B rész hossza változtatható attól függıen, hogy a dialkohol 
milyen ipari termék. Az általam használt lágyítóanyag esetében az „A” rész egy 
1000-es mólekulatömegő poli(etilén-glikol) (HO-C2H4-C2H4-…-C2H4-C2H4-OH) 
volt. Öntéstechnológiai követelmények miatt ezeknél a mintáknál 3% katalizátort 
használtam. 

(A mőanyagok felfolgozása során sokszor használnak lágyítószert. A lágyítószer 
kifejezést azonban azokra az anyagokra használják, melyek a feldolgozás közben a 
nagy hıterhelés hatására elbomlanak, és így csökkentik az ömledék viszkozítását. 
Mivel jelen esetben nem errıl van szó, ezért használom a lágyítóanyag kifejezést az 
értekezésben.) 

Molibdén-diszulfid: MoS2-ot a McLube cég gyártotta (USA), kereskedelmi neve 
MoS2-100 Moly Powder. A MoS2 tartalom 98%. A részecskék mérete 0,65-0,8 µm 
közé esik, súrlódási tényezıje 0,03-0,06 (gyári adat, de vizsgálati körülményeket 
nem definiáltak). A gyártó az egyik felhasználási területként a mőanyag adalékolást 
jelöli meg. Öntéstechnológiai követelmények miatt ezeknél a mintáknál 2% katali-
zátort használtam. 

Grafit: A felhasznált grafitot a MAZIVA cég gyártotta (Csehország), kereske-
delmi neve: CR 5 995. A szénatom tartalom minimum 99,7%. A részecskék 50%-
ának jellemzı mérete 5,5-7 µm közé esik. Halmaz sőrősége: 180 g/l, fajlagos felü-
lete: 10 m2/g. Öntéstechnológiai követelmények miatt ezeknél a mintáknál 2% ka-
talizátort használtam. 

Vezetıképes grafit: Vezetıképes grafitot a MAZIVA cég gyártotta (Csehor-
szág), kereskedelmi neve: Cond 8/9 6. A szénatom tartalom minimum 97%. A ré-
szecskék 50%-ának jellemzı mérete 7-9 µm közé esik. Fajlagos felülete: 20 m2/g, 
tengelyirányú vezetıképessége 300 Ω. Öntéstechnológiai követelmények miatt 
ezeknél a mintáknál 2% katalizátort használtam. 

Vezetıképes korom: A vezetıképes kormot a TIMCAL cég gyártotta (Svájc), 
kereskedelmi neve: ENSACO 250. Részecskék mérete 45 µm alatt van, halmaz 
sőrősége: 179 g/l, fajlagos felülete: 67 m2/g és térfogati ellenállása 6,5 Ωcm. Öntés-
technológiai követelmények miatt ezeknél a mintáknál 2% katalizátort használtam. 

Az eltérı katalizátortartalom miatt a vizsgált sorozatok 0%-os adalékolású min-
táinak eredménye minimálisan eltér egymástól. Ebbıl adódik az, hogy a különbözı 
sorozatok diagramjain az elsı pont értéke és szórása eltér egymástól. 
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5. EREDMÉNYEK 
 
Ebben a fejezetben bemutatom és elemzem az elıkísérletek alapján felállított kí-

sérletterv mérési eredményeit, melyet a különbözı adalékolású magnézium katali-
zálású öntött PA6-on végeztem el. 

5.1. Mechanikai tulajdonságok 
Ebben a részben a mechanikai vizsgálatok eredményeivel és azok összegzésével 

foglalkozom. Kiemelem a lágyítóanyag hatását, mert ezt az adalékanyagot a me-
chanikai tulajdonságok megváltoztatására használtam. Az összes mérési adatsor 
ábrája a 4. mellékletben található. 

5.1.1. Szakítási tulajdonságok 
A szakítóvizsgálatoknál száraz állapotú próbatesteket használtam. Egy-egy mé-

rési sorozat 8 próbatestbıl állt. 
A szakítóvizsgálatok eredményeibıl a rugalmassági modulus, a húzószilárdság 

és a szakadási nyúlás értékével jellemeztem a mintaanyag tulajdonságait. A natúr 
minták szakítógörbéi a maximális erı kialakulásáig együtt futnak – kis szórásúak –, 
utána a görbék további szakasza nagy változatosságot mutat (22. ábra). 

 

 
A modulus és a húzószilárdság esetében használom az átlagot és a szórást, illetve a 
diagramokon ±2σ-t (szigmát), azaz összesen 4σ-t ábrázolok (ez azt jelenti, hogy 
95% a valószínősége annak, hogy az anyag tulajdonsága a kijelölt tartományba 
esik). A szakadási nyúlásnál nem használhatom sem az átlagot, sem a szórást, hi-
szen 3 fajta tönkremenetel jellemzi az anyagokat szakadási nyúlás szempontjából. 

22. ábra. 1% katalizátor tartalmú minta szakítógörbéi 

C B A 
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Ezek a következık: gyengébb keresztmetszet miatt a tönkremenetel a vállképzıdés 
elıtt következik be (C típus), a tönkremenetel a nyakképzıdés után közvetlenül 
következik be (B típus), illetve a tönkremenetel az egész párhuzamos rész elvéko-
nyodása után következik be (A típus). 

A három tönkremeneteli típus nem kezelhetı egy csoportban, így normális el-
oszlást sem feltételezhetünk, viszont a csoportokból külön-külön átlagot képezhe-
tünk. A 23. ábrán látható, ha egy natúr mintasorozat szakadási nyúlását együtt vagy 
külön-külön kezeljük, akkor nagy és nem értelmezhetı szórásértéket kapunk. 

 

 
Amennyiben együtt kezeljük a szakadási nyúlásokat, akkor a 95%-os valószínő-

ségi tartomány már negatív részt is felölel, ami pedig már nem értelmezési tarto-
mány. Ha a típusokat külön választjuk, akkor a lehetséges tartományok kisebb terü-
letet fognak át, azonban a normál eloszlás ezen belül is megkérdıjelezhetı. A to-
vábbiakban ezért a natúr minták esetében a szakadási nyúlásoknál szórás értéket 
nem tüntetem fel, illetve a diagramokban az ábrákon a B típust használom, ami 
leginkább jellemzı volt a vizsgálatok során. Az adalékolt minták esetében ez a 
probléma nem lépett fel, mert minden anyagnak azonos tönkremeneteli folyamata 
volt. 

Az eredmények értékelésénél az is megfigyelhetı volt, hogy a lágyítóanyag ha-
tása másodfokú polinommal közelíthetı jól, ekkor az R2 értékek minden esetben 
0,98 felett voltak. Ennek az az oka, hogy nagy mennyiségő (20%) adalékanyagot 
használtam, ráadásul a lágyítóanyagnak a mechanikai tulajdonságok (nagyobb ütı-
szilárdság) megváltoztatása volt a feladata. Többi adalékanyag esetén 
(montmorillonit, grafit, molibdén-diszulfid, vezetıképes grafit, vezetıképes korom; 
ebben a fejezetben a továbbiakban adalékanyag kifejezés alatt csak ezeket az anya-
gokat értem) az adalékolás mértéke alacsony (6% alatti) és az adalékanyagoknak 
nem a mechanikai tulajdonságok megváltoztatása a feladata, ezért jellemzıen csak 
5-15% változást eredményeztek (lágyítóanyag esetén 60-70%). Ezért ezeknek a 
mintáknak a hatását lineáris trendvonallal közelítettem. Mivel a változások nagysá-
ga (legkisebb és legnagyobb érték különbsége nagyobb minta arányában) ugyanab-

23. ábra. 1% katalizátor tartalmú minta szakadási nyúlásai 
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ban a nagyságrendben van, mint az egyes mérési adatcsoportok relatív szórásának 
nagysága (0-10%), ezért ezeknél az illesztéseknél az R2 értéke szélsıséges értéke-
ket is felvesz (0,01-0,9). Másodfokú polinom illesztése esetén sem kaptam jobb 
értékeket – ezért megfelelınek tartom a lineáris illesztést, mert ebben az esetben 
jobban érzékelhetık az adalékanyagok domináns hatásai. A trendvonalak jellemzé-
sére – a megszokottaktól eltérıen – ezért nem az R2-et, hanem az adatsorra jellem-
zı legnagyobb eltérést és az adatsorban található legnagyobb relatív szórást haszná-
lom. Mivel a 95%-os valószínőségi szinthez ±2σ szórás tartozik (amit az ábrákon is 
használok), ez azt jelenti, hogy a táblázatban található relatív szórás értékének 
négyszeresét kell venni, amikor össze akarjuk hasonlítani a változás nagyságával. 
Ha a két érték közel esik egymáshoz, akkor a változás a valószínőségi határokon 
belül marad, ami miatt az R2 érték rendkívül kicsire csökkenhet. Mivel ez az eset 
többször felmerült, ezért minden adatsor esetében t-próbával azt vizsgáltam, hogy a 
legnagyobb és a legkisebb érték különbözik-e. A vizsgált 36 mérési sorozat esetén 
csak két esetben mutatta ki a t-próba a vizsgált minták egyezését. Mindkét mérési 
sorozat a molibdén-diszulfid adalékanyagnál jelentkezett (szakadási nyúlás, Shore-
D keménység), ezekben az esetekben a trendvonal meredeksége is minimális volt, 
ami az adalékanyag jelentéktelen hatására utalt. Az egyes mechanikai tulajdonsá-
gok bemutatásánál a fenti elveket használom. 

A húzási rugalmassági modulus adatokat a 16. táblázat mutatja be. 
 
16. táblázat. Húzási rugalmassági modulus trendvonalak egyenletei 

Adalékanyag 
eltérés 
[%] 

relatív szórás 
[%] 

érvényesség 
[%] 

trendvonal 

Lágyító anyag 63,6 6,5 0-20 -1,55x2-31,8x+2000 
Molibdén-diszulfid 7,3 4,6 0-3 54,3x+2022 
Grafit 6,4 3,3 0-3,5 22,3x+1996 
Montmorillonit 10,0 3,2 0-6 33,5x+1947 
Vezetıképes grafit 10,5 4,5 0-4 57,8x+2030 
Vezetıképes korom 6,6 3,3 0-2,5 42,0x+2066 

 
Az adalékanyagok jellemzıen 10%-nál kisebb mértékben növelték a rugalmas-

sági modulust, amihez nagy relatív szórások tartoznak. A 24. ábrán látható, hogy 
montmorillonit esetében a trendvonal az egyes mérési adatsorok 95%-os hibasávján 
belül marad, ami jellemzı a többi adalékanyag esetében is. 

A kismértékő emelkedı tendencia azzal magyarázható, hogy kis deformációk 
mellett (ahol a rugalmassági modulust is értelmezzük), az adalékanyagok gátolják 
az alapanyag molekulaláncainak elmozdulását. A kezdeti terheléseket felvevı mo-
lekulaláncok nagyobb ellenállás mellett képesek a terhelés irányába rendezıdni, 
mert a környezetükben lévı – hozzájuk képest nagy térfogatrészt elfoglaló – ada-
lékanyag kismértékő elmozdításához a mögötte lévı nagy kiterjedéső mátrixot is 
deformálni kell (montmorillonitra is igaz, mert csak a vastagsága nanomérető). 
Vagyis a nagyobb rugalmassági modulus annak köszönhetı, hogy a nyúlás kezdeti 
szakaszán már az egész anyagrész terhelve van, ami összességében egy fokozott 
ellenállásként jelentkezik. Az adalékanyag mennyiségének növelésével ez a hatás 
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folyamatosan fokozódik. A szálerısítéső kompozitoknál tapasztalható rugalmassági 
modulus növekedés azért nem hasonlítható ehhez a növekedéshez, mert az alap-
anyag közötti adhéziót jelentısen javítják, például felületkezelésekkel. 

A lágyítóanyag adalékolása jelentıs, 60% feletti tulajdonságcsökkenést eredmé-
nyez. A kísérlettervnek megfelelıen 25% adalékanyag tartalomig vizsgáltam a 
lágyítóanyag hatását, azonban az öntés során azt tapasztaltam, hogy a mintán kivá-
lások jelennek meg, a korlátozott oldhatóság miatt. Ezért a 25% lágyítóanyag tar-
talmú mintát nem veszem figyelembe az értékeléseknél. A 25. ábrán láthatjuk, 
hogy az adalékanyag hatása másodfokú polinommal jól közelíthetı. 

 

 
Lágyítóanyag esetében a rugalmassági modulus csökkenése pozitív hatás, hiszen 

pont ez az adalékanyag célja. A jelentıs rugalmassági modulus csökkenés eredmé-
nyeképpen az anyag viselkedése jobban megközelíti a gumiszerő viselkedést. A 
PUR gyártásánál tri-funkciós monomerek adagolásával állítják be a térháló sőrősé-
gét, és ezáltal a rugalmassági modulust is. De ebben az esetben az oligomer 

24. ábra. Montmorillonit tartalmú minták rugalmassági modulusa 
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25. ábra. Lágyítóanyag tartalmú minták rugalmassági modulusa 
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lágyítóanyag adalékolása mellett tri-funkciós csoportot nem adalékoltunk, vagyis a 
létrejövı ko-polimer térhálóval nem rendelkezik. Ezzel magyarázható, hogy a ru-
galmassági modulus ilyen fokozott ütemben csökken. 

Összefoglalva tehát elmondható, hogy a kis adalékanyag tartalmú minták eseté-
ben a rugalmassági modulus kis mértékben nı, illetve a direkt lágyításra használt 
adalékanyag – az elvárásoknak megfelelıen – jelentısen csökkentette az alapmát-
rix rugalmassági modulusát. 

Húzószilárdság eredményeit a 17. táblázat mutatja be. 
 
17. táblázat. Húzószilárdság trendvonalak egyenletei 

Adalékanyag 
eltérés 
[%] 

relatív szórás 
[%] 

érvényesség 
[%] 

trendvonal 

Lágyító anyag 79,4 11,4 0-20 -0,2x2+0,4x+88,9 
Molibdén-diszulfid 1,1 1,1 0-3 0,26x+92,6 
Grafit 14,4 4,1 0-3,5 -3,27x+91,1 
Montmorillonit 31,7 6,0 0-6 -5,06x+86,1 
Vezetıképes grafit 9,8 2,0 0-4 -2,58x+92,5 
Vezetıképes korom 10,2 8,1 0-2,5 -2,70x+92,4 

 
A 17. táblázat egyenleteibıl kitőnik, hogy szénszármazékok hatására a húzószi-

lárdság nagyságrendileg 10%-ot csökken. Ezeknél a mintáknál nem beszélhetünk 
jelentıs adhézióról az adalékanyag és az alapmátrix között, vagyis fokozott defor-
máció esetén az adalékanyag nem vesz fel jelentıs terhelést. Az adalékanyagok 
ebben az esetben hibahelyekként modellezhetık, amik csökkentik a teherviselı 
keresztmetszetet. Nagyobb adalékarány esetében a teherviselı keresztmetszet is 
kisebb, ami a vizsgálat során kisebb Fmax erıt eredményez. Mivel a mért Fmax erıt 
az eredeti keresztmetszettel kell osztani, így egyre kisebb lesz a húzószilárdság (26. 
ábra). 

 

 
26. ábra. Vezetıképes grafit tartalmú minták húzószilárdsága 
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Szénszármazékok adagolásával várható volt a húzószilárdság csökkenése. A 
10% körüli csökkenés ilyen adalékanyag mennyiség esetén jó eredménynek mond-
ható, mert ez azt jelenti, hogy a szabvány által az öntött poliamidokra elıírt mini-
mum követelmények teljesüljenek. A húzószilárdság kritérium teljesítése miatt a 
felhasználhatóság területe nem szőkül, ráadásul tribológiai és villamos tulajdonsá-
gok javulása esetén még bıvülhet is. 

Molibdén-diszulfid esetén a változás elhanyagolható. Ez arra is utalhat, hogy az 
alapmátrix és az adalékanyag között jobb az adhézió, mint grafit tartalmú minták 
esetében. Bár a mintasorozat maximális relatív szórása igen kicsi, nagysága meg-
egyezik a változás nagyságával. Ez statisztikai szempontból azt jelenti, hogy az 
adalékanyag hatása akár nagyobb mértékő növekedést, de ugyanilyen mértékő 
csökkenést is eredményezhet. A mérési eredmények alapján kijelenthetı, hogy a 
MoS2 ilyen mértékő adalékolása mellett a húzószilárdságra minimális hatást gyako-
rol. 

Montmorillonit adalékolás esetén a változás mértéke és a trendvonal egyenlete 
is meredekebb a többi adalékanyaghoz képest. Ennek oka az, hogy a nagy merev-
ségő agyaglemezek az alapmátrixtól elıbb elválnak, mert az adalékanyag fajtájából 
adódóan, gyenge adhéziós tapadást biztosít csak a felülete. Az elvált adalékanyag 
csoportok jelentıs feszültséggyőjtı helyeket alakítanak ki az alapmátrixban, ezért 
csökken jobban a húzószilárdság az adaléktartalom növelésével, mint a szénszár-
mazékok esetében. 

A lágyítóanyag mennyiségének növelésével a húzószilárdság egyre gyorsabb 
ütemben csökken (27. ábra). Ez az alkalmazhatóság szempontjából probléma, mert 
15% elegendı ahhoz, hogy a húzószilárdság értéke a felére csökkenjen. 

 

 
A szakadási nyúlás értékeket a 18. táblázat mutatja be. A natúr minták viselke-

dése miatt a trendvonalak értelmezési tartománya az elsı adalékolt mintával kez-
dıdik. A molibdén-diszulfid adalékanyag kivételével a többi minta jelentıs hatást 
gyakorol a szakadási nyúlásra. A különbözı szénszármazékok és a montmorillonit 
legkisebb adalékolása esetén a szakadási nyúlás 15% alá csökken. 

27. ábra. Lágyítóanyag tartalmú minták húzószilárdsága 
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18. táblázat. Szakadási nyúlás trendvonalak egyenletei 

Adalékanyag 
eltérés 
[%] 

relatív szórás 
[%] 

érvényesség 
[%] 

trendvonal 

Lágyító anyag 90,3 41,0 - - 
Molibdén-diszulfid 8,7 19,7 2-3 -0,79x+10,66 
Grafit 41,0 15,5 1,5-3,5 -1,54x+10,83 
Montmorillonit 74,1 24,5 0,5-6 -1,23x+9,85 
Vezetıképes grafit 52,5 32,8 0,5-4 -1,84x+12,30 
Vezetıképes korom 52,4 43,9 0,5-2,5 -1,19x+8,39 

 
A 28. ábrán láthatjuk a grafit adalékanyag hatását (a trendvonalak illesztésénél 

csak az adaléktartalmú mérési pontokat vettem figyelembe, de a natúr minta ered-
ményét is jelzem egy zöld ponttal). 

 

 
Adalékolás esetén a nyúlások valószínőleg azért csökkenek ilyen mértékben, 

mert az adalékok az alapmátrixba beágyazódva hibahelyeket generálnak. Ezeknél a 
hibahelyeknél nem alakulhat ki nagy deformáció, ezért nyakképzıdés sem. A 
nyakképzıdés elmaradása miatt, a további húzás során a leggyengébb keresztmet-
szet mentén elszakad a próbatest. Nagyobb adalékanyag tartalomnál a hibahelyek 
száma is megtöbbszörözıdik, így egyre több gyenge keresztmetszet alakul ki, ami 
egyre korábbi szakadást okoz. A szakadási nyúlás nagyarányú csökkenése külön-
bözı adalékanyagok esetén várható volt. Alkalmazás szempontjából ez azért nem 
kritikus, mert ezeket a mőanyagokat maximális deformációra méretezzük, ami 
minden esetben csak az Fmax elıtti nyúlásértékeket érinti. A szakadási nyúlás ilyen 
mértékő csökkenése tehát nem befolyásolja a használhatóságot, ugyanakkor ebbıl 
azt is lehet elıre jelezni, hogy az ütıszilárdság is csökkenni fog (nincs közvetlen 
összefüggés, mert a szakítóvizsgálat kvázistatikus, míg az ütıvizsgálat dinamikus). 

A lágyítóanyag tartalmú próbatestek szakadási nyúlását a 29. ábra mutatja be. 
15% adalékolásig a szakadási nyúlás jelentısen növekszik, de 20%-os adalékolás 
esetén már újra a natúr mintára jellemzı értéket veszi fel. Ez a változatos kép nem 
mérési hiba eredménye, mert ugyanezt a trendet kaptam az ütıvizsgálat esetén is. 

28. ábra. Grafit tartalmú minták szakadási nyúlása 
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Ennek fı oka a kiválásokkal magyarázható, melyet mikroszkóppal készült képeken 
értékelek 5.2. fejezetben. 

 

 

5.1.2. Hajlítási tulajdonságok 
A hajlító vizsgálatokhoz száraz, hasáb alakú próbatesteket használtam. A méré-

sek adatgyőjtése a szakítóvizsgálatokhoz hasonlóan folyt. Egy-egy mérési sorozat 8 
mintából állt. 

A hajlító diagramokból csak a rugalmassági modulus értékeit mutatom be. Ha-
sonlóan a szakítóvizsgálat eredményeihez, itt is egyenesekkel közelítettem a tren-
deket (19. táblázat). 

 
19. táblázat. Hajlításból adódó rugalmassági modulus trendvonalak egyenletei 

Adalékanyag 
eltérés 
[%] 

relatív szórás 
[%] 

érvényesség 
[%] 

trendvonal 

Lágyító anyag 68,3 2,6 0-20 -4,27x2-16,9x+2971 
Molibdén-diszulfid 9,4 1,6 0-3 106,0x+2919 
Grafit 12,2 2,6 0-3,5 98,3x+2923 
Montmorillonit 13,4 3,4 0-6 72,4x+2846 
Vezetıképes grafit 14,2 2,4 0-4 90,7x+2957 
Vezetıképes korom 9,0 1,9 0-2,5 32,3x+3029 

 
Az adalékanyagok esetében a hajlítási rugalmassági modulus növekedésének 

mértéke 9-14%. Ez egy kicsit nagyobb, mint a húzó rugalmassági modulus eseté-
ben (6-11%), ami fıként a vizsgálati elrendezés miatt következik be. Ennél az el-
rendezésnél ugyanis, a szakítógép minimális keresztfej elmozdulása esetén is a 
próbatest egészét érintı deformációt tapasztalunk, ami azt jelenti, hogy az összes 
adalékanyag egyszerre próbálja gátolni az elmozdulást. Vagyis a hajlítási modulus 
megváltozása is ugyanazzal a jelenséggel magyarázható, mint a húzó rugalmassági 
modulusé. 

29. ábra. Lágyítóanyag tartalmú minták szakadási nyúlása 
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Lágyítóanyag adalékolása esetén a trendvonal másodfokú polinommal jól köze-
líthetı (30. ábra). Az adalékanyag egyre fokozódó hatása miatt, 20% adalékolás 
esetén a hajlítás során mért rugalmassági modulusa az eredeti érték harmadára 
csökkent. A rugalmassági modulus csökkenésének ilyen üteme is azt támasztja alá, 
hogy a ko-polimerként beépülı adalékanyag feladatát ellátja. 

 

 

5.1.3. Charpy-féle ütıszilárdság 
A Charpy-féle ütıszilárdságot száraz próbatesteken mértem. A dinamikus vizs-

gálatok esetén mindig nagyobb a bizonytalanság, ezért 9 próbatestet használtam. 
Az ütıvizsgálat eredményeit a 20. táblázat foglalja össze. 

 
20. táblázat. Ütıszilárdság trendvonalak egyenletei 

Adalékanyag 
eltérés 
[%] 

relatív szórás 
[%] 

érvényesség 
[%] 

trendvonal 

Lágyító anyag 68,3 14,6 - - 
Molibdén-diszulfid 21,2 6,6 0-3 -835x+11000 
Grafit 32,8 7,9 0-3,5 -1088x+11000 
Montmorillonit 23,3 7,6 0-6 -372x+10655 
Vezetıképes grafit 24,0 10,6 0-4 -601x+10390 
Vezetıképes korom 17,8 7,7 0-2,5 -675x+10560 

 
Különbözı adalékanyagok esetén a változás mértéke 17-33% között van. Ez azt 

jelenti, hogy az adalékanyagoknak a legnagyobb hatása a szakadási nyúlást követı-
en az ütıszilárdságra van. Ennél a csökkenésnél azonban azt is figyelembe kell 
venni, hogy a dinamikus vizsgálat miatt nagyobb relatív szórások adódnak (6-
11%). A 31. ábrán a vezetıképes grafit tartalmú minták mérési eredményei látha-
tók. 

 

30. ábra. Lágyítóanyag tartalmú minták hajlítási rugalmassági modulusa 

y = -4,27x2 - 16,9x + 2971
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Megfigyelhetı, hogy a meredekebb trendvonal mellett, nagyobb valószínőségi 

tartományok is vannak. Az adalékanyagok mennyiségeinek növelésével természet-
szerő az ütıszilárdság csökkenése, mert az adalékanyagok és a mátrix között nincs 
jelentıs adhéziós kapcsolat, ezért a fázishatáron a repedés könnyen tovább tud ter-
jedni. A húzószilárdsághoz képest azért meredekebbek a trendvonalak, mert a hirte-
len fellépı deformációt az adalékanyag és a mátrix másképpen veszi fel, ami to-
vábbi belsı feszültséget eredményez. 

Lágyítóanyag tartalmú mintáknál a mérési eredmények nagyon hasonlóak a sza-
kadási nyúlás eredményeihez (32. ábra). 

 

 
A két független mérés hasonló tendenciája megerısíti azt, hogy nem méréstech-

nikai hibáról, hanem valamilyen anyagi tulajdonságról van szó. Ennek részletes 
elemzését a mikroszkópos vizsgálatok segítségével mutatom be. A lágyítóanyag 
hatékonyságára azonban jellemzı, hogy 15% adalékolás esetén az ütıszilárdság 
értéke a háromszorosára nıtt a natúr anyaghoz képest. Ez olyan arányú növekedés, 
hogy a 2 J-os kalapács helyett 15 J-os kalapácsot kellett használnom. 

31. ábra. Vezetıképes grafit tartalmú minták fajlagos ütıszilárdsága 

y = -601x + 10390
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32. ábra. Lágyítóanyag tartalmú minták fajlagos ütıszilárdsága 
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5.1.4. Shore-D keménység 
A keménységméréseket – ezen belül a Shore-D keménységmérést is – alapjai-

ban befolyásolja a próbatest nedvességtartalma. Ezért száraz állapotú próbatesteket 
használtam, melyeket az öntött tömbök ugyanazon részébıl munkáltam ki. A ke-
ménységmérés eredményeit a 21. táblázat foglalja össze. 

 
21. táblázat. Shore-D keménység trendvonalak egyenletei 

Adalékanyag 
eltérés 
[%] 

relatív szórás 
[%] 

érvényesség 
[%] 

trendvonal 

Lágyító anyag 24,8 0,9 0-20 -0,08x2+0,5x+84,5 
Molibdén-diszulfid 0,4 0,6 0-3 0,07x+84,4 
Grafit 2,4 1,3 0-3,5 -0,31x+83,8 
Montmorillonit 1,6 0,7 0-6 0,10x+83,2 
Vezetıképes grafit 1,2 0,6 0-4 -0,13x+84,3 
Vezetıképes korom 0,7 0,6 0-2,5 0,22x+84,5 

 
Az adalékanyagoknak gyakorlatilag semmilyen hatásuk nem volt a Shore-D 

keménységre; a változás mértéke nem haladja meg a 2,5%-ot. Statisztikai értelem-
ben azonban a MoS2 adalékanyagon kívül a többi adalékanyag esetében változásról 
beszélhetünk (t-próba szerint nem tekinthetı azonosnak a minimális és maximális 
érték). A t-próba azért mutatott ki változást, mert ezeknél a méréseknél rendkívül 
kicsi, jellemzıen 1% alatti volt a relatív szórás. Az adalékanyagot tartalmazó min-
táknál azért nem következik be jelentısebb keménységváltozás, mert a tő benyo-
módása lokális hatást fejt ki, és a tő közvetlen közelében lévı adalékanyagok 
mennyisége nagyon kicsi, ráadásul van idı (1 másodperc) a deformációra. Összes-
ségében tehát az alapmátrix keménységét mérem, melyet nagyon kis mértékben tud 
csak az adalékanyag típusa és mennyisége befolyásolni. 

A lágyítóanyag esetén azonban a keménység számottevıen változott (33. ábra). 
 

 
33. ábra. Lágyítóanyag tartalmú minták Shore-D keménysége 

y = -0,08x2 + 0,5x + 84,5
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Ebben az esetben azért van az adalékanyagnak érezhetı hatása, mert a nagy ada-
lékanyag tartalom mellett az adalékanyag ko-polimert képez az alapanyaggal, va-
gyis annak tulajdonságait változtatja meg. Mivel az alapmátrix az adalékanyag nö-
vekvı mennyiségével egyre kisebb rugalmassági modulussal rendelkezik, így a 
keménységmérés folyamán a tő kisebb ellenállás mellett egyre mélyebbre tud ha-
tolni, azaz a keménység folyamatosan csökken. Ennek a csökkent keménységnek 
az az elınye, hogy például az anyag csúszó gépelemként való alkalmazásakor a 
beágyazó képessége jelentısen növekszik, ami elınyös lehet egyes mezıgépészeti 
alkalmazásoknál. 

5.1.5. Mechanikai tulajdonságok összegzése 
A négyfajta mechanikai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az 5% alatti 

adalékolás esetén a trendek egyenessel közelíthetıek. Általánosságban megállapít-
ható, hogy a kétfajta rugalmassági modulus növekszik (kb. 10%), míg a húzószi-
lárdság (kb. 5%) és a Charpy-féle ütıszilárdság (kb. 20%) csökken. Változások 
nagy része azonban a négy szigma, azaz 95%-os elıfordulási valószínőségi tarto-
mányokba esik. Shore-D keménység mérés esetén a változás mértéke 2% alatt ma-
rad. 

Lágyítóanyagot nagyobb mértékben (20-25%) adalékoltam az alapanyaghoz, 
hogy a mechanikai tulajdonságok változzanak. Az adalékanyag hatásai másodfokú 
polinomokkal jól közelíthetık, és célnak megfelelıen a rugalmassági modulusok 
csökkentek (kb. 65%), de a Charpy-féle ütıszilárdságot jelentısen nıtt (kb. 66%). 
A megcélzott tulajdonság változások mellett a lágyítóanyag jelentısen csökkentette 
a húzófeszültséget is (kb. 80%) és a keménységet (kb. 25%) is. A vizsgálatok meg-
kezdése elıtt egyértelmően kiderült, hogy a 25% adalékolású minta hibás volt, mert 
ennyi anyagot nem lehetett az alapmátrixhoz adalékolni. 20% adalék esetén is je-
lentısen csökkent az ütımunka értéke, melynek magyarázatát a következı fejezet-
ben mutatom be. 

Összességében nézve a mechanikai tulajdonságokat elmondható, hogy 5% alatti 
adalékolás esetén a mechanikai tulajdonságok körülbelül 6-10%-kal romlanak. Ez 
azért elınyös, mert a felhasznált adalékanyagok speciális (pl. antisztatikus) tulaj-
donságokkal ruházhatják fel a PA6-ot, úgy hogy közben a natúr anyagra jellemzı 
alkalmazási területek nem szőkülnek lényegesen. Célzott mechanikai tulajdonságra 
használt adalékanyag esetén volt olyan adalékolás (10-15%), mely esetben a lágyí-
tás, vagyis az ütıszilárdság arányaiban jobban növekedett, mint ahogy a többi me-
chanikai tulajdonság csökkent. 

5.2. Mikroszkópos vizsgálatok 
Mikroszkópos felvételeket a mérési sorozatokból azokon a mintákon készítet-

tem, melyek ütıszilárdságuk révén leginkább képviselték a csoportjukra jellemzı 
értéket. A felvételek 30× és 500× nagyítással készültek, így tanulmányozni lehet a 
tönkremenetel egészét, illetve az adalékanyagok hatását is a lokális környezetre. 

A különbözı szénszármazékok, a montmorillonit és a molibdén-diszulfid eseté-
ben a mechanikai tulajdonságok lineáris trendekkel közelíthetık. Ezeknél a min-
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táknál azt tapasztaltam, hogy az adalékanyagok diszpergálása makroszinten jó (0,1 
mm nagyságrend), mert a minták töretfelülete homogén képet mutat 30× nagyítás-
nál. A 8×4 mm-es töretfelület bármely 0,5×0,5 mm részén ugyanaz a felületi min-
tázat látható (34. ábra). 

 

 
Például a 2% grafit adalékolású minta, és a 3% montmorillonit tartalmú minták 

esetében a töretfelület síkkal jellemezhetı, melyre felületi érdesség módjára 
szuperponálódik egyfajta érdesség, ami kis emelkedésekbıl és süllyedésekbıl áll. 
Az emelkedések és süllyedések a felvétel teljes területén azonosak, amibıl arra 
lehet következtetni, hogy az adalékanyagok és az alapmátrix makroszinten (0,1 mm 
nagyságrend) diszperz rendszert alkotnak. 

Ugyanezekrıl a felületekrıl készült 500-szoros nagyítású felvételeken azt is lát-
hatjuk, hogy ezek a kiemelkedések, besüllyedések az adalékanyagok kisebb cso-
portjai miatt alakulnak ki (35. ábra). 

 

 
Tehát makroszinten eloszlottnak tekinthetı adalékanyag egy nagyságrenddel ki-

sebb szinten (0,01 mm nagyságrend) agglomerátumokká állhat össze. Vannak 
olyan kis felületegységek, ahol adalékanyag nem látható, illetve olyan is, ahol nagy 

a, 2 % grafit     b, 3% montmorillonit 
34. ábra. Különbözı adalékanyag tartalmú minták 30× nagyítású SEM felvétele 

a, 2 % grafit     b, 3% montmorillonit 
35. ábra. Különbözı adalékanyag tartalmú minták 500× nagyítású SEM felvétele 
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többségében adalékanyag van jelen (pl. a 35. ábrán nyíllal jelölve). Ezek kiterjedé-
se jellemzıen 0,05 mm-nél kisebb. Az alapmátrix képes behatolni az agglomerátu-
mokba, így azok többségét ki is tölti. A mikroszkópos felvételeken az is látszik, 
hogy repedés az adalékanyagok felülete mellett közvetlenül következik be (pl. a 35. 
ábrán nyíllal jelölve), vagyis az adalékanyag és az alapanyag között gyenge az ad-
hézió. Ezeknél az adalékanyagoknál (grafit, vezetıképes grafit, vezetıképes korom, 
molibdén-diszulfid, montmorillonit) nem is számíthatunk jelentıs adhézió kialaku-
lására – ennek megfelelıen nem is tekinthetık erısítı adalékanyagnak. A pozitív, 
célzott hatást kiváltó adalék eloszlás 0,1 mm-es nagyságrendben megfelelı, annak 
ellenére, hogy 0,05 mm alatti, jellemzı mérető agglomerátumokká is összeállnak. 

Lágyítóanyag adalékolása esetén a mechanikai vizsgálatok alapján változatos 
tendenciájú eredményeket kaptam. Lágyítóanyag (diizicianát-dialkohol-diizicianát 
oligomer) képes az alapmátrix láncszerkezetébe beépülni, vagyis ko-polimert ké-
pezni. 
További jellemzı erre az adalékanyagra, hogy csak bizonyos mennyiségig kompa-
tibilis a rendszer (részlegesen kompatibilis keverék), ami felett a lágyítóanyag kivá-
lik és külön fázist alkot. Ez a fáziskiválás 25%-os adalékolás esetén már szabad 
szemmel is látható volt. Ennek az anyagnak az 500× nagyítású mikroszkópos felvé-
telén látható (36. ábra), hogy a töretfelület egyenletes, de 3-4 µm jellemzı mérető 
gömbszerő képzıdmények határolják. A 30× nagyítású képen (36. ábra) megfi-
gyelhetı az is, hogy ezek a képzıdmények a teljes töretfelületen gyakorlatilag sík-
felület mentén helyezkednek el. 

 

 
További mikroszkópos felvételeimen kiderült, hogy a 20%-os lágyítóanyag tar-

talmú minta esetén is ugyanilyen a töretfelület (37. ábra), vagyis már ennél az ada-
lékanyag mennyiségnél is korlátozott az oldhatóság. 

A 20% és a 25%-os minták töretfelülete abban különbözik, hogy a 20%-os min-
ta esetén kevesebb gömbszerő képzıdmény látszik. A mechanikai vizsgálatok (hú-
zószilárdság, rugalmassági modulusok) értékelése során, jó közelítéssel a 20% min-
ta eredményeit is magába foglaló trendvonalakat állítottam fel. Ez azért lehetséges, 
mert valószínősíthetı, hogy a 20% minta esetében a kiválási folyamat csak éppen 
hogy megkezdıdik. 

36. ábra. 25% lágyítóanyag tartalmú minta 30× és 500× nagyítású SEM felvétele 
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Ez a kismértékő kiválás azonban már eleve meghatározza az ütımunka értékét, a 
szakadási nyúlás pedig azt jelzi, mintha a többi adalékanyag valamelyikét kevertem 
volna bele a rendszerbe. 

15% adalékanyag esetében a törési felületet (38. ábra) már nem jellemzi a 37. 
ábrán látható gömbszerő kiválás, továbbá a 30× nagyítású képen is jellegében más 
töretfelület látható. 

 

 
Ekkor még nem jelennek meg a kiválások, vagyis a felhasznált lágyítóanyag ko-
polimerként jelentısen növeli (3 szorosára) a minták ütıszilárdságát. 10% adalék-
anyag esetében, is a 38. ábrához hasonló töretfelület jellemzi a mintát. Ebben az 
esetben az ütıszilárdság értéke majdnem megkétszerezıdött. 

Az ütıvizsgálat során bemutatott 32. ábra a fentiek alapján két részre osztható, 
mert 15-20% közötti adalékolásnál kétfázisú rendszer jelenik meg, amely már más 
anyagrendszert eredményez (39. ábra). További vizsgálatok tárgyát képezheti, hogy 
a kritikus adalékanyag tartalom hány százaléknál adódik, illetve a kritikus adalék-
anyag tartalom alatt pontosan milyen tendencia jellemzi az adalékanyag hatását. 
Ezeket a jelenségeket nem vizsgálom, mert értekezésemnek nem célja a fázisátme-
netek pontos tanulmányozása. 

 

37. ábra. 20% lágyítóanyag tartalmú minta 30× és 500× nagyítású SEM felvétele 

38. ábra. 15% lágyítóanyag tartalmú minta 30× és 500× nagyítású SEM felvétele 
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A különbözı adalékanyag tartalmú öntött mintákon infravörös spektroszkópiás 

vizsgálatokat is végeztem. A vizsgálat során préseléssel elıállított vékony film ösz-
szetételét elemeztem, Perkin-Elmer gyártmányú FTIR 1600 típusú spektrométerrel. 
A vizsgálati tartomány 450-4400 1/cm, melynek 450-1500 1/cm-es része az úgyne-
vezett ujjlenyomat frekvenciák. Ezen a tartományon a rezgések a molekula egészét 
érintik, és nem lokalizálódnak egy atomcsoportra, így ezekbıl az eredményekbıl 
nehezebb következtetéseket elvonni. A 1500-4400 1/cm tartományban vannak a 
csoportfrekvenciák, melyek adott atomcsoportokra jellemzıek. 

Méréseim során a csoportfrekvenciáknál nem tapasztaltam eltérést, ami azzal 
magyarázható, hogy a poliamidokban található amid kötés (-CO-HN-) és a 
kopolimerben létrejövı karbamidszármazékok (-HN-CO-HN-) gyakorlatilag 
ugyanazokat a válaszjeleket adják. A folyamat során lejátszódó pontos kémiai re-
akciók meghatározása és a létrejövı kötések által az ujjlenyomat tartományban 
található eltérések részletes magyarázatának kidolgozása vegyészmérnöki feladat, 
ezért ezekkel részletesen nem foglalkozom. Azonban ezekbıl az eredményekbıl 
már megállapítható, hogy 20% és 25%-os minták esetén az ujjlenyomat frekvenci-
áknak más jellegük van. A mérési eredményeket a 7. melléklet tartalmazza. 

 

5.3. Súrlódási tulajdonságok 
Az abrazív tribológiai mérésekhez is száraz állapotú próbatesteket használtam. 

A mérések kiértékelése során azt tapasztaltam, hogy a súrlódás során fellépı erık 
közel állandóak, vagyis erre a rendszerre értelmezett abráziós súrlódási tényezı 
megközelítıleg állandó. Ez azzal magyarázható, hogy a mérés során a próbatest 
mindig új nyomvonalon haladt, illetve a próbatest kopásának üteme is mindig új 
felületet biztosított. Ennek a két hatásnak köszönhetı, hogy a tribológiai környezet 
állandó maradt a mérések folyamán, mert például átkopott transzferfilm nem vál-
toztatta meg azt. Az állandó súrlódási tényezı mellett a kopás intenzitása egyenes-
sel jól közelíthetı volt (R2 érték jellemzıen 0,99), ami azt jelenti, hogy egységnyi 
út alatt a kopás mértéke mindig ugyanannyi volt (40. ábra). 

A kopás intenzitás meghatározásánál nem vettem figyelembe a bejáratási sza-
kaszt és a kifutási szakaszt sem. A mm-ben jelzett kopás a próbatest függıleges 
méretváltozását, azaz a henger magasságának elfogyását jelenti. A diagramban 
látható trendvonal egyenletét 5 tizedes pontossággal határoztam meg, mert a kopás-

39. ábra. Lágyítóanyag tartalmú minták két fajta anyagmodellje 

PA6 beépült lágyítóanyag külön fázist alkotó 
lágyítóanyag 

ko-polimer 
 

ko-polimer + kiválások 
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intenzitást méterre vonatkoztatom, számértéke 0,18 mm/m. A mérés elıtt és után 
mért tömegbıl adódó kopás mértéke megegyezik az elmozdulás mérésbıl adódott 
kopás mértékével, ezért a továbbiakban kopásintenzitásként a méretváltozásból 
adódó értéket használom. Az összes mérési adatsor ábrája az 5. mellékletben talál-
ható. 

 
Grafit adalékolása már 1,5%-ban adalékolt grafit is jelentısen, mintegy 25%-kal 

csökkenti a kopásintenzitást (41. ábra). Ez azt is jelenti, hogy ilyen szempontból a 
kritikus adalékanyagtartalom 1,5% alatt van. További adalékolás esetén azonban ez 
az érték már nem csökken tovább. Vagyis 1,5-3,5% grafitot tartalmazó PA6 a mo-
dellezett tribológiai környezetben 33%-kal nagyobb élettartamú. 

 

 

40. ábra. Állandó kopásintenzitás a vizsgálat során 

Vizsgálati körülmények: 0,7 MPa, 80 mm/s, P60
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41. ábra. Grafit tartalmú minták abráziós kopásintenzitása 

Vizsgálati körülmények: 0,7 MPa, 80 mm/s, P60
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Grafit adalékanyag hatására a súrlódási tényezı 8-10%-kal csökken (42. ábra). 
 

 
A grafitot régóta használják szilárd kenıanyagként. A magnézium katalizálású 
rendszerben is ki tudja fejteni kiváló hatását, így mind a súrlódási tényezı, mind a 
kopásintenzitás csökken. Az eredményekbıl az is látszik, hogy 1,5-3,5% közötti 
adalékanyag tartalom esetén a tribológiai rendszerben eltérés nem tapasztalható. A 
különbözı adalékolás minták keménysége nem változott, ami abrazív közegben az 
egyik meghatározó paraméter fémeknél. 

Molibdén-diszulfid esetében a 3%-os adalékolás esetén sem a kopás intenzitása 
(10%), sem a pedig a súrlódási tényezı (3%) nem csökkent jelentısebben, mint a 
grafit esetén. 2% adalékolás pedig gyakorlatilag nem változtatta meg az alapminta 
tribológiai tulajdonságait. Xu (2004) mérési eredményeivel szemben (öntött polia-
mid 6-ban 1-3% MoS2 adalékanyag tartalom hatékonyan javítja a tribológiai tulaj-
donságokat), az általam használt alapanyag és vizsgálati elrendezésben a MoS2 
minimális hatást gyakorol a tribológiai tulajdonságokra. Késıbbi publikációjában 
(Xu 2007) megállapította azt is, hogy poliamid alapmátrix esetén 3% alatti MoS2 
jobban javítja a tribológiai tulajdonságokat, mint a grafit. Mérési eredményeim 
pont az ellenkezıjét támasztják alá. A két mérési rendszer közötti eltérés több ok-
kal magyarázható, pl. más poliamid, más adalék beviteli technika, de a legjelentı-
sebb különbséget az eltérı tribológiai rendszer okozza. Xu vizsgálatai során ellen-
felületként acél tárcsát használt tömb-tárcsa rendszerben. Ez a rendszer alapjaiban 
különbözik az általam használt abrazív kopásállóságot vizsgáló rendszertıl. Az 
elıkísérletek során használt tő-tárcsa rendszerben én is azt tapasztaltam, hogy a 
MoS2 nagyon jó tribológiai tulajdonságokat mutatott (súrlódási tényezıje keve-
sebb, mint fele volt a natúr anyaghoz képest). 

Vezetıképes grafit, és korom tartalmú minták esetében a tribológiai vizsgálatok 
eredményei nem követtek tendenciózus változást (43. ábra). A változások a kopás-
intenzitásnál 10%, súrlódási tényezı esetén 5% alatt maradtak. 

 

42. ábra. Grafit tartalmú minták abráziós súrlódási tényezıje 

Vizsgálati körülmények: 0,7 MPa, 80 mm/s, P60
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Az irodalom tanulmányozása során tapasztaltam, hogy a különbözı grafit ada-

lékanyagok máshogyan viselkednek, ezért a különbözı eredményeket nehéz össze-
hasonlítani. Mérési eredményeim alapján azonban kijelenthetı, hogy magnézium 
katalizálású rendszerben a speciális tulajdonságokkal rendelkezı szénszármazékok 
nem javítják az abrazív tribológiai tulajdonságokat. 

Montmorillonit adalékolás esetén 3% adalékanyag tartalomig a kopásintenzitás 
gyakorlatilag nem csökken (44. ábra), a súrlódási tényezı pedig 6%-kal csökken. 

 

 
6% adalékolás esetén a kopásintenzitás jelentısen (25%), a súrlódási tényezı 

pedig 9%-kal csökken. A súrlódási tényezı azért csökken már kis montmorillonit 
tartalom esetében, mert a csiszolóvászon szemcséi folyamatosan megcsúsznak a 
viszonylag kemény montmorillonit adalékanyag felületén. A kopásintenzitás kis 
adalékanyag tartalom esetén azért nem csökken, mert a mátrix nem tudja azokat 

43. ábra. Vezetıképes grafit tartalmú minták abráziós kopásintenzitása 

Vizsgálati körülmények: 0,7 MPa, 80 mm/s, P60
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44. ábra. Montmorillonit tartalmú minták abráziós kopásintenzitása 

Vizsgálati körülmények: 0,7 MPa, 80 mm/s, P60
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magába foglalni, vagyis az ellenfelület az adalékanyag egy részét könnyen kifor-
díthatja a mátrixból. 6% adalékanyag esetén a minta már túl van azon a határon, 
amikor a rugalmassági modulusa már érezhetıen megváltozik (3% adalékoláshoz 
képest is 6% jobb). A nagyobb rugalmassági modulus azt jelenti, hogy a kifordítás-
nál fellépı deformációval szemben az anyagnak nagyobb az ellenállása, vagyis 
egyre több adalékanyagon inkább megcsúszik a csiszolószemcse, minthogy kifordí-
taná azt. Ez kisebb súrlódási tényezıvel, illetve kisebb kopásintenzitással jár. 

A mechanikai vizsgálatokkal összhangban, a lágyítóanyag esetén is törés tapasz-
talható az értékelési diagramban 15-20% adalékolás között. 20%-os adalékanyag 
tartalom esetében a kopásintenzitás jelentısen megnövekedett, az alapminta 5,5 
szorosára (45. ábra). 

 

 
Ennek a nagyarányú növekedésnek az az oka, hogy a keménység csökkenése 

mellett (ami miatt az ellenfelület szemcséi mélyebbre behatolnak) a szívósság újra 
az alapminta értékén van. Nem érvényesül az az elv, hogy a puhább, de szívósabb 
anyagnál kisebb a kopás az adott rendszerben. 10-15% adalékanyag tartalmú min-
ták szintén jobban kopnak. Ebben a rendszerben élettartalmuk 25-50%-kal kisebb 
az alapmintához képest. Ezeket a mintákat jellemzı kisebb keménységértékeket 
részben ellensúlyozni tudja a nagyobb szívóság. Vagyis a csiszolószemcse jobban 
belenyomódik ugyan az alapanyagba, de annak szívóssága miatt csak kisebb térfo-
gatrészt távolít el belıle. Olyan abrazív rendszerben, ahol az abrazív részecske nem 
az ellenfelületen van, hanem külsı szennyezı forrásból származik (mezıgazdaság 
esetén ez nagyon jellemzı a poros közeg miatt), ott ezek a minták képesek azokat 
beágyazni, így a bekerülı szemcsék koptató hatását semlegesíthetik. Az 46. ábrán 
lágyítóanyag tartalmú minták abrazív súrlódási tényezıje látható. 

45. ábra. Lágyítóanyag tartalmú minták abráziós kopásintenzitása 

Vizsgálati körülmények: 0,7 MPa, 80 mm/s, P60
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10-20% adalékolás esetén a súrlódási tényezı 8-12%-ot csökken, mert az anyag 

könnyebben deformálódik az ellenfelületen, vagyis kisebb ellenállás mellett tud 
elmozdulni a két felület. Ennek hatására a mért súrlódási erık is kisebbek lesznek. 

Összefoglalva, a modellrendszer feltételeit figyelembe véve megállapítható, 
hogy fém ellenfelület esetén a MoS2 jelentısen javítja a tribológiai tulajdonságokat, 
azonban abrazív rendszerben gyakorlatilag nem okoz jelentıs tulajdonságváltozást. 
Ezzel szemben a grafit adalékanyag hatékonyan javítja a tribológiai tulajdonságo-
kat 1,5% adalékanyag tartalom felett. Montmorillonit esetében 6% adalékolás mel-
lett szintén jelentıs tribológiai tulajdonság javulás tapasztalható. Lágyítóanyag 
esetén a kopás intenzitás minden adalékolás mellett növekszik, 20% esetében jelen-
tıbb mértékben. Ennél az adalékanyagnál a kisebb Shore-D keménység miatt a 
beágyazó képesség viszont jelentısen javulhat. 

5.4. Villamos tulajdonságok 
A felületi ellenállás mérésével a mőanyagok a következı csoportokba sorolha-

tók: szigetelı, antisztatikus, elektrosztatikai disszipatív (ESD) és elektromosan ve-
zetı. A 1012 Ω-nál kisebb felületi ellenállású anyagok antisztatikusnak tekinthetı-
ek, azonban 109-106 Ω között az anyagok már ESD kategóriába esnek, azaz kisebb 
ellenállás mellett az elektromos töltéseket képesek folyamatosan elvezetni. 105 Ω 
nagyságrendtıl lefelé a mőanyagokat már elektromosan vezetınek nevezik. Méré-
seimet három kondicionálisi állapotban (nedves, normál, száraz) végeztem el. 

A montmorillonit tartalmú minták felületi ellenállásának értékeit a 22. táblázat 
tartalmazza. Montmorillonit hatására a felületi ellenállás minden állapotban nı. 
Normál és nedves állapotban a felületi ellenállás értéke meghaladja a 2·1011 Ω-ot, 
ami a mőszer mérési határa volt. 

A felületi ellenállás növekedés azzal magyarázható, hogy a szigetelı 
montmorillonit lemezkék megszakítják az alapmátrix folytonosságát, aminek hatá-
sára a töltés elvezetı képesség tovább csökken. 

 

46. ábra. Lágyítóanyag tartalmú minták abráziós súrlódási tényezıje 
 

Vizsgálati körülmények: 0,7 MPa, 80 mm/s, P60

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0 5 10 15 20
Lágyítóanyag tartalom [%]

S
úr

ló
dá

si
 t

én
ye

zı
 [

-]



Eredmények 

– 74 – 

22. táblázat. Montmorillonit tartalmú minták felületi ellenállása 

Adalékanyag tartalom 
Száraz állapot 

[Ω] 
Normál állapot 

[Ω] 
Nedves állapot 

[Ω] 
Natúr minta 6,65·1010 3,8·1010 4,23·107 
0,5% montmorillonit >2·1011 >2·1011 1,03·108 
1% montmorillonit >2·1011 >2·1011 1,33·108 
3% montmorillonit >2·1011 >2·1011 2,20·108 
6% montmorillonit >2·1011 >2·1011 1,76·108 
 

Nedves állapotra is érvényes a magyarázat, hiszen az adalékanyag nem képes vizet 
felvenni, vagyis ellenállása nagy marad. A felületi ellenállás növekedése miatt eze-
ket a mintákat a szigetelı mőanyagoknak tekintem. 

Molibdén-diszulfid esetében a felületi ellenállásértékek gyakorlatilag nem vál-
toznak egyik kondicionálási állapotban sem. Vagyis felhasználás szempontjából 
rossz antisztatikus anyagnak minısíthetı. 

Lágyítóanyag tartalmú minták felületi ellenállásának értékét az 47. ábra mutatja 
be. 

 

 
A felületi ellenállás a lágyítóanyag hatására folyamatosan csökken száraz és 

normál állapotban is. A felhasznált adalékanyaggal bevitt többletionok képesek a 
töltéseket jobban elvezetni (ez a hatás hasonló ahhoz, ha a desztillált vízhez sót 
teszünk és ionok alakulnak ki benne). A mechanikai és tribológiai vizsgálatoknál 
tapasztalható törés ennél a vizsgálatnál azért nem jelentkezik, mert itt csak az ionok 
összessége a meghatározó, és nem az, hogy homogén rendszert alkotnak-e az anya-
gok. 15% adalékolás esetén a felületi ellenállás 1010 Ω, ami azt jelenti, hogy a min-
ta közepesen jó antisztatikus tulajdonsággal rendelkezik. Ez az érték a nedvesség-
tartalom növekedésével további nagyságrendeket csökkenhet. 

A grafit tartalmú minták felületi ellenállásának értékeit az 48. ábra mutatja. 
 

47. ábra. Lágyítóanyag tartalmú minták felületi ellenállása 
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Grafit adalékanyagot célirányosan vezetıképesség javítása céljából adalékoltam 

az alapmátrixhoz. Száraz állapotban a grafittartalom növelésével a felületi ellenál-
lás értéke folyamatosan csökken. 2,5 % grafit adalékolás esetén a minta már köze-
pes antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik. További adalékolás esetén a felületi 
ellenállás tovább csökken és a mőanyagot kiváló antisztatikus tulajdonság jellemzi. 
Ennek háttere, hogy a grafit rácsszerkezetébıl adódóan jól vezeti az áramot, ezért is 
használják széleskörően villamos tulajdonságok megváltoztatására. Az alapmátrix-
ban jó vezetı tulajdonsággal rendelkezı anyag található, ami meggyorsítja a töltés-
áramlást és csökkenti a felületi ellenállás értékét. A felületi ellenállás csökkenése 
arányos az adalékanyag tartalommal. 
A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy nedves állapotban a minták felületi 
ellenállása 107 Ω nagyságrendre csökken, és kevésbé változik az adaléktartalom 
függvényében. Ez a jelenség a 22. táblázatban és a 47. ábrákon az is látható volt, 
ami azzal magyarázható, hogy nedves állapotban az alapmátrix által megkötött 
nedvességtartalom felelıs a töltések elvezetésért. Ezt a jó vezetıképességet az ada-
lékanyag csak másodlagosan tudja befolyásolni. 

Felhasználás szempontjából a 3-3,5 % grafit adalékanyag használata azért 
elınyıs, mert így a minta antisztatikus tulajdonsága a kondicionálási körülmények-
tıl függetlenül biztosítható, vagyis az elıállított gépelem az üzemeltetés során 
antisztatikus lesz. 

Az eddig bemutatott adalékanyagok mellett, az villamos tulajdonságok módosí-
tása érdekében két különleges szénszármazék hatását is vizsgáltam. Vezetıképes 
grafit tartalmú minták felületi ellenállásának értékét a 49. ábra mutatja be. A száraz 
állapot esetén 0,5%-os adalékolással elérjük a közepes antisztatikus tulajdonságot 
(normál grafit esetében ehhez 2,5 % kellett). További adalékolás esetén a felületi 
ellenállás tovább csökken, de hasonlóan a normál grafit adalékanyaghoz, itt sem 
lépi át a 109 Ω-os határt. A felületi ellenállás csökkenése itt is azzal magyarázható, 
hogy a rosszabb vezetıképességő mátrixba kiváló vezetıképességő adalékanyagot 
diszpergáltunk. 

 

48. ábra. Grafit tartalmú minták felületi ellenállása 
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A korábbi eredményben érdemes azt is megfigyelni, hogy a mintáknál a száraz 

és a normál állapot között minimális eltérés van. Ennek oka, hogy az alapanyag 
által a levegıbıl megkötött nedvességtartalom annyira kevés, hogy a vezetıképes-
séget jelentısen nem tudja csökkenteni. Felhasználás szempontjából ez azt jelenti, 
hogy az ezekbıl készült gépelemek 24 órával vízben való mőködés után, már újra a 
magasabb felületi ellenállással rendelkezhetnek. A vezetıképes grafit esetében 
alapvetı eltérés, hogy a normál állapotú próbatestek eredményei 2% alatt a száraz, 
felette pedig a nedves állapothoz közelítenek. Ez a hirtelen változás megszokott az 
villamos méréseknél, hiszen ha egy rendszer elér egy kritikus határt, afelett a tölté-
sek hirtelen és nagy mennyiségben elkezdenek áramlani (hasonlóan, ahogy a he-
gesztésnél a távolságot folyamatosan csökkentve egyszer csak ív alakul ki). Ebben 
az esetben a kritikus határ a 2%, mely alatt normál állapotban nem alakul ki jó ve-
zetıképesség. A 2% feletti adalékanyag tartalom mellett az is szükséges, hogy a 
felület közelébe lévı adalékanyagok abszorbeálják a környezet páratartalmát is 
(hasonlóan sok külsıleg, csak a felületen alkalmazott antisztatikumhoz). Ezeknél a 
mintáknál ez a folyamat olyan gyorsan végbement, hogy egy óra leforgása alatt 
több mint egy nagyságrendet csökkent a felületi ellenállás. A gyors változásnak 
köszönhetıen, pár óra alatt a minta tulajdonsága lényegesen jobb lesz, eléri az ESD 
szintet is. 

Vezetıképes korom tartalmú minták felületi ellenállásának értékét az 50. ábra 
mutatja be. A várakozásokkal ellentétben, a száraz felületi ellenállás már 0,5 % 
adalékanyag hatására 1010 Ω nagyságrendre csökken (közepes antisztatikus tulaj-
donság), de további adalékanyag hatására szintén csak a 109 Ω nagyságrendő felü-
leti ellenállást éri el. Gyakorlati szempontból ez azért nem okoz problémát, mert az 
eredetileg száraz mintáknak a felülteti ellenállása óránként 1-2 nagyságrenddel is 
csökkenhet levegıvel érintkezve. A vezetıképes grafit esetén 3 %, vezetıképes 
korom esetén csupán 1% adalékanyag is elegendı ahhoz, hogy normál körülmé-
nyek között a felületi ellenállás 107 Ω nagyságrendbe essen. 

 

49. ábra. Vezetıképes grafit tartalmú minták felületi ellenállása 
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A használat szempontjából már ezek is teljes értékő ESD anyagok lehetnek. A ve-
zetıképes korom nagyobb hatékonyságának az egyik oka, hogy strukturáltabb, 
mint a vezetıképes grafit, ezért a mintákon belül az adalékrészecskék közötti távol-
ságok azonos adalékolási arány mellett kisebbek lesznek. 

Nagyobb mennyiségő (2-4%) szénszármazék adagolása azzal az elınnyel jár, 
hogy környezeti hatásoktól függetlenül, legalább jó antisztatikus tulajdonságú gép-
elemeket készíthetünk mezıgazdasági gépekhez. Ha speciális szénszármazékot 
alkalmazunk, akkor azt is elérhetjük, hogy gyakorlatilag a környezeti hatásoktól 
függetlenül ESD anyagtulajdonsággal rendelkezı gépelemeket gyártsunk. Ez azért 
jelentıs eredmény, mert a mezıgépészeti alkalmazásoknál a környezeti hatásokat 
nem lehet kiküszöbölni. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a montmorillonit a szigetelı tulajdonságo-
kat erısíti, míg a MoS2 az villamos tulajdonságokra nincs számottevı hatással. 
15% lágyítóanyag esetén a minta már eléri a közepesen antisztatikus tulajdonságot. 
További adalékolás esetén az villamos tulajdonságok tovább javulnak, de a mecha-
nikai tulajdonságok romlása miatt ennek gyakorlati jelentısége nincs. Szénszárma-
zékok alkalmazásával száraz állapotban elérhetı a jó antisztatikus tulajdonság (109 
Ω nagyságrend). Vezetıképes grafit és korom alkalmazása esetén azonban extrém 
módon lecsökken – normál állapotú próbatesteknél – a felületi ellenállás (106 Ω 
nagyságrend). Ezzel a nagyságrenddel már a jobb ESD anyagok rendelkeznek, ami 
nagyon jó eredmény, annál is inkább, mert 105 Ω nagyságrendtıl már elektromosan 
vezetı polimerekrıl beszélünk. 

5.5. Égésgátlás 
Az UL-94-es szabvány négy fajta égési kategóriát különböztet meg. V-0 és V-1 

esetén az anyagok nagyon korlátozottan égnek, illetve környezetüket nem gyújtják 
meg (függıleges elrendezésben alul elhelyezett vattával vizsgálják). Az UL-94-es 
vizsgálatokhoz száraz próbatesteket használtam, mert a nedvességgel arányosan 
növekszik a poliamidok égésgátoltsága, de a mezıgazdasági alkalmazásoknál nem 

50. ábra. Vezetıképes korom tartalmú minták felületi ellenállása 
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mindig biztosítható a megfelelı kondicionálás. A minták minden esetben csepegve 
égtek (51. ábra), így a két legjobb kategóriába nem sorolhatók be. 

V-2 minısítés esetén, vízszintes elrendezésben a próbatest nem ég végig. Füg-
gıleges elrendezés esetén is csak korlátozott ideig ég csak, de megengedett a cse-
pegés. HB – legrosszabb – égési besorolást kapja az a mőanyag, mely végigég a 
vízszintes elrendezésben, vagy kialszik, de függıleges elrendezés esetén már nem 
korlátozott az égése. Az általam vizsgált anyagok HB vagy V-2 kategóriájúak. 

A különbségeket jobban lehet érzékelni, ha a HB csoportot két részre bontom. 
HB-A-val jelzem, ha a vízszintes elrendezésbe a próbatestek végigégnek (ekkor 
égési sebesség is számítható), és HB-B-vel ha a próbatestek kialudnak a vízszintes 
vizsgálat során, de a V-2 feltételeket még nem teljesítik. 

 

 
Natúr mintákat (katalizálás mértékétıl függetlenül) a jól éghetı csoportba sorol-

tam, azon belül is a HB-B-be, mert a vízszintes elrendezés esetén a próbatestek 
nem égnek végig, de függıleges elrendezés esetén a minták a befogásig égnek. 

A montmorillonit tartalmú minták égési tulajdonság szerinti besorolását a 23. 
táblázat tartalmazza.  

 
23. táblázat. Montmorillonit tartalmú minták égési jellemzıi 
Montmorillonit 
tartalom [%] 

Csoportjel Megjegyzés 

0 HB-B 2 s-ként csepeg 
0,5 HB-B 2 s-ként csepeg 
1 HB-A 2 s-ként csepeg, 16,4 mm/perc 
3 HB-A 2 s-ként csepeg, 16 mm/perc 
6 HB-A ritkábban csepeg, 14,8 mm/perc 

 
A hıkibocsátási vizsgálatokon alapuló szakirodalmi források, megállapították, 

hogy a montmorillonit csökkenti a hıfejlıdést ezért jó égésgátló, de ezzel párhu-

51. ábra. Natúr PA6 égése a lecsöppenés pillanatában 
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zamosan csökkenti a gyulladáshoz szükséges idıt. Vizsgálataim esetében azt ta-
pasztaltam, hogy a montmorillonit tartalom növekedésével párhuzamosan az égési 
tulajdonságok romlanak. Mivel a két vizsgálat különbözı körülmények között zaj-
lik, pl. más gyújtási módszer, ezért csak általános jellemzık között vonható párhu-
zam. 1 és 3% montmorillonit tartalom esetén a vízszintes próbatestek kb. 16 
mm/perces sebességgel végigégnek. 6%-os montmorillonit adalékolás esetén az 
égési folyamat jelentısen megváltozik. Az égéstermék ritkábban csepeg le, ezért 
sokkal nagyobb lánggal ég (52. ábra). Az égési sebesség csökken a kisebb 
adalékoláshoz képest, mert a megolvadt mőanyag nem cseppen le, így az takarja az 
alapanyagot. A ritkább csepegés és a nagyobb láng együttesen azt eredményezi, 
hogy sokkal nagyobb cseppek válnak le a próbatestrıl, így a lecsepegett rész is 
tovább ég. Ez azért veszélyes, mert nagyobb eséllyel gyulladnak meg a környezet-
ben lévı anyagok is. 

 

 
A megváltozott égési tulajdonságok azzal magyarázhatók, hogy a 

montmorillonit jó hıvezetı képessége miatt a hı nem csak a levegınek, hanem a 
még nem égı részekre is jobban átadódik. Ennek a hatására azonban a láng gyor-
sabban terjed tovább. Ezt a jelenséget a hıkibocsátási vizsgálatok alá is támasztják, 
mert minden esetben beszámoltak arról, hogy a montmorillonit tartalmú minták 
gyulladási ideje kisebb és a hıfejlıdés sebessége nagyobb. A továbbiakban az 
okozza az alapvetı különbséget, hogy a poliamidok égés közben csepegnek, vagyis 
a lecsepegett résszel jelentıs energiamennyiség lép ki a rendszerbıl, ami nem járul 
hozzá a további nagyobb égésintenzitáshoz. A lecseppenés miatt sajnos a 
montmorillonit is kikerül a rendszerbıl, így az intenzitást csak a lecseppent részben 
tudja korlátozni, amit az UL vizsgálat már nem vesz figyelembe. Ezért a vizsgála-
toknál az adalékanyag fı hatása az elımelegítés (jobb hıvezetési képesség) és a 
gyorsabb gyulladás (nagyobb hıfejlıdési sebesség) épphogy gyorsítják az égési 
folyamatot, nem pedig lassítják azt. Jelentısebb montmorillonit (6%) tartalom ese-
tén a mőanyagömledék viszkozitása megnövekszik, így csak késıbb tud lecseppeni 

52. ábra. 6 % montmorillonitot tartalmazó minta égése 
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a próbatestrıl az égı mőanyagcsepp, de ekkor jóval nagyobb csepp válik le (na-
gyobb tömeg kell a leváláshoz). 

A montmorillonit tartalmú mintáknál tapasztalt gyorsabb égés nem mond ellent 
a hıkibocsátási vizsgálatok során tapasztaltakhoz képest, azonban az abból levont 
következtetéseknek már igen. Egy poliamid 6-ra jellemzı jelenséget, a csepegést 
nem vették figyelembe ezeknél a méréseknél. Ezek alapján, a poliamid 6 égésgá-
toltságát a montmorillonit rontja, vagyis ennél az alapanyagnál használatát mellız-
ni kell az égési tulajdonságok szempontjából. 

A lágyítóanyag tartalmú minták égési tulajdonság szerinti besorolását a 24. táb-
lázat tartalmazza. 

 
24. táblázat. Lágyítóanyag tartalmú minták égési jellemzıi 
Lágyítóanyag 
tartalom [%] 

Csoportjel Megjegyzés 

0 HB-B 2 s-ként csepeg 
10 HB-A 1,5 s-ként csepeg, 12,8 mm/perc 
15 HB-A 1 s-ként csepeg, 14,5 mm/perc 
20 HB-A 0,5 s-ként csepeg, 15,2 mm/perc 
25 HB-A gyorsan csepeg, 30 mm/perc 

 
A lágyítóanyag tartalom is ront az égési tulajdonságokon. Hatására mind a cse-

pegés, mind az égés gyorsul. A lágyítóanyag hatására létrejött ko-polimer éghetı-
ségi tulajdonságai rosszabbak a natúr poliamidéhoz képest. A 25% adalékolás ese-
tén, az égés során jelentısen nıtt a lángfront terjedési sebessége, ami azzal van 
összefüggésben, hogy a csepegés erısen felgyorsult. Ez mindig új anyag égését 
biztosította. A kiválások miatt a láng szélessége jelentısen megnövekedett az ösz-
szes többi mintáéhoz képest (53. ábra), így jelentıs elımelegítı hatással kell szá-
molni. 

 

 
53. ábra. 25 % lágyítóanyagot tartalmazó minta égése 
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A csepegés gyorsulásával arányosan nı a lángterjedési sebesség is. A ko-
polimer égésterméke kisebb viszkozitás, aminek következtében a csepp elıbb ké-
pes lecseppenni. A lényegesen kisebb viszkozitás abból is megfigyelhetı volt, hogy 
a lecseppent cseppek szétfolytak az égésterméket összegyőjtı lemezen, míg a többi 
mintánál ilyen jellegő szétfolyás nem következett be. 

Összességében megállapítható, hogy a lágyítóanyag tartalmú minták éghetıségi 
besorolása romlott (gyorsabb égés). Ennek oka fıként a kisebb viszkozitás. A 25%-
os mintánál megjelenı kiválások tovább súlyosbítják a rossz égési tulajdonságot, 
ugyanis a lángfront szélesebbé válik, ami még inkább fokozódó csepegéssel és égé-
si sebességgel jár. 

A grafit tartalmú minták égési tulajdonság szerinti besorolását a 25. táblázat tar-
talmazza. 

 
25. táblázat. Grafit tartalmú minták égési jellemzıi 
Grafit tartalom 

[%] 
Csoportjel Megjegyzés 

0 HB-B 2 s-ként csepeg 
1,5 V-2 cseppenés után kialszik 
2 V-2 cseppenés után kialszik 

2,5 V-2 cseppenés után kialszik 
3 V-2 cseppenés után kialszik 

 
A grafit tartalmú minták égésgátoltsága javul, ugyanis mind a vízszintes, mind a 

függıleges elrendezésben, a gyújtást követıen a próbatestek kialszanak. Továbbra 
is megmarad a poliamidokra jellemzı csepegés, aminek következtében a függıle-
ges rendszerben a gyújtás alatt a vatta mindig meggyullad. A minták jellemzı mó-
don alszanak ki. Az égés elsı szakaszában megolvad annyi mőanyag, ami már saját 
tömegénél fogva képes lecseppeni. A cseppenés során a lángfront a csöppel együtt 
leesik, ugyanis ekkor nem maradt kellıen elımelegített könnyen éghetı rész a pró-
batesten. A próbatest égése tehát egy csepp kialakulásáig tart, ami jellemzıen 3-6 
másodpercet vesz igénybe. Az 54. ábrán látható, hogy a gyújtás folyamán a próba-
test nem kap nagy lángra, csak az élei mentén megolvad, a láng elvétele után az 
égés csak a lecseppenésig tart. 

Uhl (2005) vizsgálataiból kitőnik, hogy kis adalékanyag (5%) tartalom alatt az 
expandált és sima grafit hasonló hatást gyakorol a hıfejlıdésre. Mindkét esetben a 
hıkibocsátási görbe felfutása késıbb kezdıdik meg, de a maximális intenzitás ha-
sonlóan magas, mint a natúr alapanyagnál. A gyújtási idı meghatározott, így az 
intenzívebb égés lassabb kialakulása magyarázatot ad a jobb égésgátlásra. Az in-
tenzív égés lassabb kialakulása a gyújtás során és a lecseppenés utáni idıszakban is 
meghatározó. Ezért a grafittal adalékolt minta lecseppenés után sokkal nagyobb 
valószínőséggel alszik ki, mert az új részek kevésbé gyorsan tudnak meggyulladni. 
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A vezetıképes grafit tartalmú minták égési tulajdonság szerinti besorolását a 26. 

táblázat tartalmazza. 
 

26. táblázat. Vezetıképes grafit tartalmú minták égési jellemzıi 
Vezetıképes grafit 

tartalom [%] 
Csoportjel Megjegyzés 

0 HB-B 2 s-ként csepeg 
0,5 V-2 cseppenés után kialszik 
1 V-2 cseppenés után kialszik 
2 HB-B 2,5 s-ként csepeg 
3 HB-B 2,5 s-ként csepeg 
4 HB-B 2 s-ként csepeg 

 
A vezetıképes grafit nem rontja az éghetıségi tulajdonságokat, de nem is javítja 

olyan mértékben, mint a grafit. 0,5 és 1% adalékolás esetén a függıleges helyzet-
ben a próbatest nem ég, de 2, 3 és 4%-os adalékolás esetében jól égnek, hasonlóan, 
mint a natúr alapanyag. A különbözı grafitféleségeknek eltérı hatást gyakorolnak 
az égési tulajdonságokra. Ebben az esetben a vezetıképes grafit 2% adalékanyag 
tartalom felett nem változtatja meg jelentısen az égési folyamatot, ami hasonlóak a 
natúr mintákéhoz. Azonban 0,5 és 1% estében hasonló égési tulajdonságokat mu-
tatnak, mint a grafit adalékanyagnál tapasztalhatók voltak. 

A vezetıképes korom tartalmú minták égési tulajdonság szerinti besorolását a 
27. táblázat tartalmazza. A vezetıképes korom egyértelmően rontja az égésállósági 
tulajdonságokat. 1% koromtartalom hatására már a próbatest végigég a vízszintes 
elrendezésben. A csepegés ideje lelassul a natúr anyaghoz képest, és ezzel össze-
függésben az égési sebesség is csökken. 1% adalékanyagtól a csepegés ideje körül-
belül 3 másodperc, az égés sebessége pedig 14 mm/perc. 

 
 

54. ábra. 2 % grafitot tartalmazó minta égése 
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27. táblázat. Vezetıképes korom tartalmú minták égési jellemzıi 
Vezetıképes  

korom tartalom [%] 
Csoportjel Megjegyzés 

0 HB-B 2 s-ként csepeg 
0,5 HB-B 2 s-ként csepeg 
1 HB-A 3 s-ként csepeg, 13,3 mm/perc 

1,5 HB-A 2,5 s-ként csepeg, 13,9 mm/perc 
2 HB-A 3 s-ként csepeg, 14,1 mm/perc 

2,5 HB-A 3,5 s-ként csepeg, 13,5 mm/perc 
 
Az égési tulajdonságok megváltozása azzal magyarázható, hogy a korom éghetı 

anyag. Annyiban segíti az égést, hogy a láng kialvását nem engedi meg egy-egy 
lecseppenés esetén, de az égési sebességet már nem tudja növeli. Itt is megjelenik 
az a hatás, hogy a megolvadt mőanyagban lévı koromrészek a viszkozitást megnö-
velik, ami késıbbi lecseppenéssel jár. Ennek eredménye a lassabb égés. 

A molibdén-diszulfid tartalmú minták égési tulajdonság szerinti besorolását a 
28. táblázat tartalmazza. 

 
28. táblázat. Molibdén-diszulfid tartalmú minták égési jellemzıi 
Molibdén-diszulfid 

tartalom [%] 
Csoportjel Megjegyzés 

0 HB-B 2 s-ként csepeg 
2 V-2 cseppenés után kialszik 
3 V-2 cseppenés után kialszik 

 
A molibdén-diszulfid adalékolása esetén is hasonlót tapasztaltam, mint a grafi-

tos minták esetén, vagyis az égésgátoltsági tulajdonságok javultak, így az adalékolt 
minták V-2 besorolás kaptak. A javulás hasonló folyamatok miatt következhetett 
be, mint a grafitnál, vagyis az intenzív égés késıbbi kialakulása a meghatározó. 

 

5.6. Adalékanyagok hatásának összefoglalása 
 
Ebben a fejezetben összefoglalom a vizsgálati eredményeket, és a kompozit 

hasznosíthatósági szempontok alapján értékelem az adalékanyagok hatását. 

5.6.1. Montmorillonit adalékanyag 
A montmorillonitot azért választottam, mert több cikk is beszámolt arról, hogy 

égésgátoló adalékként hasznosítható poliamidok esetén (Leszczyńska 2007, Dong 
2006, Uhl 2005, Song 2004). Ezek a cikkek nem vették figyelembe azt, hogy valós 
égési körülmények között a poliamid 6 csepegve ég, vagyis a montmorillonit égés-
intenzitást csökkentı hatása nem érvényesül. Mérési eredményeim alapján megál-
lapítottam, hogy a montmorillonit tartalom rontja a natúr anyag égésgátoltsági tu-
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lajdonságát, ezért az adalék a célját nem teljesítette. A villamos ellenállási méré-
sekbıl az is megállapítható volt, hogy a montmorillonit nagyobb felületi ellenállást 
kölcsönöz a mintáknak, vagyis nem segít az antisztatikus tulajdonság elérésében. 
Egyedüli javulás a 6%-os minta abráziós kopásállóságában jelentkezett, ami 33%-
kal nagyobb élettartamot jelent az alapanyaghoz képest. Ennél az adalékanyag 
mennyiségnél a súlyozástól függıen, a mechanikai tulajdonság 3-9%-kal csökkent. 

Az elért eredmények alapján montmorillonit tartalmú, új piaci termék létrehozá-
sát elvetem. 

5.6.2. Lágyítóanyag 
A lágyítóanyag használatának elsıdleges célja a mechanikai tulajdonságok 

megváltoztatása, azon belül is az ütıszilárdság növelése volt. Az öntés során nyil-
vánvalóvá vált, hogy a 25% adalékanyag tartalom több, mint amit az alapanyag fel 
tud venni, ezért szemmel látható kiválások jelentek meg. Ennek a mintának a me-
chanikai tulajdonságai (például, modulusok, húzószilárdság…) lényegesen romlot-
tak, ráadásul az égésvizsgálatoknál is gyenge tulajdonságokat mutatott. 20%-os 
adalékanyag tartalom esetén a mikroszkópos vizsgálatok alátámasztottak azt a me-
chanikai tulajdonságokból levont feltételezésemet, hogy a kétfázisú rendszer már 
ennél az adalékanyag mennyiségnél is megjelenik. 15%-os adalékanyag tartalom 
mellett, sikerült elérni az alapanyagnál 3-szor nagyobb ütıszilárdságot. Ezzel 
együtt, a rugalmassági modulus (40%-kal) és a húzószilárdság (50%-kal) csökkent. 
Az is megfigyelhetı volt, hogy a felületi ellenállás 1010 Ω-ra csökkent, vagyis jó 
antisztatikus tulajdonságú rendszer jött létre. A rugalmassági modulus csökkenése 
miatt az abráziós kopásintenzitás a kétszeresére nıtt. Abrazív tribológiai rendszer-
ben általános használata nem ajánlott, de a Shore-D keménységcsökkenése (12%) 
miatt olyan tribológiai rendszerekben jó lehet, ahol a felület szemcse-beágyazó 
képessége alapvetı fontosságú. 10%-os adalékolás esetén a minta tulajdonságai 
hasonlóan változnak, mint 15%-os adalékolás esetén, de ezek a változások jóval 
kisebbek. A 10%-os adalékolás esetén a minta mechanikai tulajdonságai inkább a 
natúr anyag tulajdonságára hasonlítanak. Ütıszilárdsága 70%-kal nagyobb, húzó-
szilárdsága viszont 13%-kal csökkent. Az antisztatikus tulajdonságot nem javította 
a 10% adalékanyag, és az abráziós kopásintenzitás is 33%-kal emelkedett. Az égési 
tulajdonságok mind a 10, mind a 15%-os adalékolás esetén romlottak. 

Az elért eredmények alapján, lágyítóanyag tartalmú új piaci termék létrehozása 
lehetséges. 10% adalékolás esetén jobb ütıszilárdsággal, de rosszabb abráziós ko-
pásállósággal és égési tulajdonsággal kell számolni. 15% esetén lényegesebb jobb 
ütıszilárdsággal és jó antisztatikus tulajdonsággal, de rosszabb egyéb mechanikai, 
égési és abrazív tribológiai tulajdonságot kapunk. 

5.6.3. Grafit adalékanyag 
Vezetıképes grafitot azért választottam, mert rendkívül jó villamos tulajdonsá-

gokat mutatott az elıkísérletek során. Vizsgálataim szerint a 3% és a 4%-os minta, 
normál és nedves állapotban rendkívül alacsony felületi ellenállású (107 Ω nagy-
ságrend), emiatt ezek az anyagok már az ESD csoportba tartoznak. Száraz állapot-
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ban a felületi ellenállásuk kicsit nagyobb (109 Ω nagyságrend), vagyis ebben az 
esetben is még ESD tulajdonságúak. 

Vezetıképes grafit a tribológiai tulajdonságokat nem változtatja meg lényege-
sen, vagyis gyakorlati szempontból nem okoz jobb abráziós kopásállóságot. Az 
égési vizsgálatok tanulsága szerint kis adalékanyag tartalom esetén (0,5-1%) javít-
ja, nagyobb adalékanyag tartalom mellett nem rontja az égési tulajdonságokat. A 
grafithoz képest a minták hajlítószilárdsága kisebb mértékben csökken (5-10%) és 
a hajlító rugalmassági modulus mellett a húzó rugalmassági modulus is javul (5-
10%) (4. ábra). Az összegezett mechanikai tulajdonságokban ezért csupán 2-6%-os 
csökkenés adódik. Az elért kiváló villamos tulajdonságok miatt a 3% vezetıképes 
grafit tartalmú mintát szintén sikeres fejlesztésnek ítélem. 

5.6.4. Vezetıképes grafit adalékanyag 
Vezetıképes grafitot azért választottam, mert rendkívül jó villamos tulajdonsá-

gokat mutatott az elıkísérletek során. Vizsgálataim szerint a 3% és a 4%-os minta, 
normál és nedves állapotban rendkívül alacsony felületi ellenállású (107 Ω nagy-
ságrend), emiatt ezek az anyagok már az ESD csoportba tartoznak. Száraz állapot-
ban a felületi ellenállásuk kicsit nagyobb (109 Ω nagyságrend), vagyis ebben az 
esetben is még ESD tulajdonságúak. A tribológiai tulajdonságokat nem változtatják 
meg lényegesen, vagyis gyakorlati szempontból nem jobb abráziós kopásállóságuk. 
Az égési vizsgálatok tanulsága szerint kis adalékanyag tartalom esetén (0,5-1%) 
javítják, nagyobb adalékanyag tartalom mellett nem rontják az égési tulajdonságo-
kat. A grafithoz képest hajlítószilárdságuk kisebb mértékben csökken (5-10%) és a 
hajlító rugalmassági modulus mellett a húzó rugalmassági modulus is javul (5-
10%). Az összegezett mechanikai tulajdonságokban ezért csupán 2-6%-os csökke-
nés adódik. 

Az elért kiváló villamos tulajdonságok miatt a 3% vezetıképes grafit tartalmú 
mintát szintén sikeres fejlesztésnek ítélem. 

5.6.5. Vezetıképes korom adalékanyag 
Vezetıképes kormot szintén az villamos tulajdonságok javítása miatt választot-

tam. 1% adalék elégséges ahhoz, hogy normál és nedves állapotban ESD tulajdon-
ságú anyagot kapjunk. Ez azért is elınyös, mert 1% adalékanyag esetén a mechani-
kai tulajdonságok kevésbé változnak (0-1%). A minta rugalmassági modulusa nö-
vekedett (6-7%), míg az ütıszilárdság (10%) csökkent. A tribológiai tulajdonságo-
kat – hasonlóan, mint a vezetıképes grafit – ez sem módosította jelentısen. Az 
égésgátoltság viszont romlott a HB kategórián belül, ezek a próbatestek nem alsza-
nak ki maguktól. 

A minimális adalékanyaggal elért kiváló villamos tulajdonságok, és a kisarányú 
mechanikai tulajdonságok változása alapján az 1%-os koromtartalmú adalékolást 
sikeres fejlesztésnek ítélem. 
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5.6.6. Molibdén-diszulfid adalékanyag 
A molibdén-diszulfidot azért választottam, mert kisarányú adalékolás mellett is 

javítja a tribológiai tulajdonságokat. Azonban abráziós környezetben nem volt ki-
mutatható lényeges kopásállóság javulás, így elsıdleges célját nem teljesítette. A 
vizsgálatok szerint az villamos tulajdonságokra sincs lényeges hatással. A rugal-
massági modulusok 10-10%-kal növekedtek, de az ütıszilárdság 20%-kal csök-
kent. Az égési vizsgálatok alapján az anyag a V-2 kategóriába sorolható. 

Molibdén-diszulfid adalékolása a felállított vizsgálati rendszer alapján nem cél-
szerő, mert a grafit jobb tulajdonságokat eredményez. 

5.6.7. Kiválasztott receptúrák 
A 29. táblázatban összefoglalom azokat a receptúrákat, melyek szélesíthetik a 

magnézium katalizálású öntött poliamid 6 felhasználását a mezıgépészetben. 
 
29. táblázat. Magnézium katalizálású öntött poliamid 6 sikeres fejlesztései 
Adalékanyag Fejlesztett tulajdonságok Hátrányos jellemzık 

10% lágyítóanyag 70%-kal jobb ütıszilárdság 
kisebb rugalmassági modulus, 

rosszabb tribológiai és éghetıségi 
tulajdonságok 

15% lágyítóanyag 

200%-kal jobb ütıszilárdság – 
gumiszerő viselkedés, 

közepesen jó antisztatikus tulaj-
donság 

lényegesen kisebb rugalmassági 
modulus, lényegesen rosszabb 
tribológiai és éghetıségi tulaj-

donságok 

3% grafit 
kiváló antisztatikus tulajdonság, 
javított abráziós kopásállóság és 

égésállóság 

mechanikai tulajdonságok csök-
kenek 

3% vezetıképes 
grafit 

elektrosztatikai disszipatív (ESD) 
tulajdonság 

mechanikai tulajdonságok kis-
mértékben csökkenek 

1% vezetıképes 
korom 

elektrosztatikai disszipatív (ESD) 
tulajdonság 

égésgátoltsági tulajdonságok 
romlanak 

 

5.7. Mezıgépészeti vizsgálat 
 
A fejlesztés következı lépése, hogy a kiválasztott adalékolású mintákat mezı-

gazdasági alkalmazásoknál is vizsgáljam. Ezért a porosodást tanulmányoztam ter-
ménydaráló és keverı környezetében. Ennek eredménye alátámaszthatja a felületi 
ellenállás mérésénél kapott eredményeket, ugyanis, ha a kisebb felületi ellenállású 
minták kevésbé porosodnak, akkor hatékonyságuk valós körülmények között is 
igazolt. 

A kisebb mértékő porosodás alapvetı fontosságú mezıgazdasági rendszerekben. 
Közvetlen haszna a gépüzemeltetésnél jelenik meg, ugyanis ezeket a gépelemeket 
ritkábban kell tisztítani, ami költségmegtakarítással jár. A közvetett elınyök szin-
tén jelentısek, azáltal hogy kevesebb por rakódik le egy súrlódó gépelemre, az azt 
is jelenti, hogy kevésbé agresszív abrazív tribológiai környezet alakul ki. Ennek 
hatása kisebb ütemő kopásban és hosszabb élettartamban jelenik meg. 



Eredmények 

– 87 – 

Azt is figyelembe kell venni, hogy a kisebb felületi ellenállású anyagok a por-
robbanás elkerülése miatt alapvetı fontosságúak. A különbözı tápkeverı berende-
zéseknél elkerülhetetlen, hogy por kerüljön a környezetbe és a gépszerkezetekbe. 
Ha ezeknél a rendszereknél olyan mőanyagot (pl. natúr PA6-ot) építenénk be, me-
lyeknek nem antisztatikusak, vagy éppen ESD minısítésőek, akkor a környezetben 
a porrobbanás veszélye jelentısen megnövekedne. 

A porosodási vizsgálatnál használt daráló a táp alapjául szolgáló árpát és borsót 
aprítja a megfelelı finomságúra (adott rostéllyal szabályozható). A darálóhoz por-
zsák is tartozik, ami a keletkezı por nagy részét kiszőri, de így is nagy mennyiségő 
por jut a környezetbe. A darált táp (kukorica, búza, árpa) csigás keverıbe kerül, 
ahol a prefixumot (vitamin és ízesítıanyag keveréke – Protamino QQRQ) adják 
hozzá és a homogén tápot alakul ki. A kísérleteim helyszínén, az adott állatállo-
mány ellátásához hetente kétszer használják a berendezéseket, 30-60 percig. 

Az 55. ábrán a darálón elhelyezett minták láthatók. 
 

 
A minták a porzsáktól 30-40 cm-re helyezkednek el. A darálási ciklus – 60 perc 

– után elıször szemrevételezéssel, majd a felsı felületen a porréteg vastagságmé-
réssel értékeltem a minták állapotát (30. táblázat). 

A darálási folyamat után a világos színő natúr és a lágyítóanyagot tartalmú min-
tán megfigyelhetı volt az összes felületen az egyenletesen lerakódott vékony porré-
teg. Ehhez képest a 3% grafitot tartalmazó minta oldalfelületén kevesebb por volt. 
A két vezetıképes minta oldalfelületén csak jól meghatározható foltokban rakodott 
le por (56. ábra). 

 
 
 

55. ábra. Porosodási vizsgálat daráló mellett 
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30. táblázat. Porosodási vizsgálat eredménye 

Adalékanyag 
Porosodás felsı 

felületen 
Porosodás oldalsó 

felületen 
natúr PA6 poros 0,06 mm poros 
10% lágyítóanyag poros 0,06 mm  poros 
3% grafit poros 0,05 mm  közepesen poros 
2,5% vezetıképes grafit poros 0,05 mm csak foltokban 
1% vezetıképes korom poros 0,05 mm csak foltokban 

 

 
Ezek a foltok utalhatnak arra, hogy ezeken a részeken a felület közelében keve-

sebb vezetıképes adalékanyag lehet. A foltok kiterjedése a teljes felülethez képest 
2-4%. A felületi ellenállásmérés során ezek a kevésbé jól vezetı részek nem mutat-
hatók ki, mert az elektróda kiterjedése nagyságrenddel nagyobb. 

Összességében megállapítható, hogy a leszálló por mindegyik minta felületén 
megmarad, de az oldalfelületek esetében már különbségek tapasztalhatók. A natúr 
és lágyítóanyagot tartalmú minta hasonlóan, a kiváló antisztatikus tulajdonságú, 
3% grafittartalmú minta kevésbé porosodik. A vezetıképes adalék tartalmú ESD 
tulajdonságú minták oldalfelülete csak nyomokban porosodik. Ennek oka valószí-
nőleg lokális eloszlatásban rejlik. 

 

56. ábra. Oldalfelületen foltokban lerakodott por 
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5.8. Új tudományos eredmények 
 

1. Komplex szempontrendszer alapján elemeztem a magnézium katalizálású 
öntött poliamid 6 mátrixú kompozit tulajdonságait, amely egyszerre kezeli a 
mechanikai, az anyagszerkezeti, a villamos, az abrazív tribológiai és az égé-
si vizsgálatok eredményeit. Megállapítottam, hogy a magnézium katalizálá-
sú öntött poliamid 6 mezıgépészeti (növelt szívósság, jobb abráziós kopás-
állóság, antisztatikus tulajdonság, hatékonyabb égésgátoltság) felhasználá-
sára legjobban megfelelı szerkezeti anyagot eredményezı összetétel: 3% 
grafitot, 3% vezetıképes grafitot, 1% kormot vagy 10% lágyítóanyagot is 
tartalmaz. 

2. Kimutattam, hogy a magnézium katalizálású öntött poliamid 6-nál a 
dialkoholból (poli-etilénglikol) és a diizocianátból álló lágyítóanyag az ütı-
szilárdság széles határok közötti (ridegtıl a szívósig) módosítására alkal-
mas. Így 15% társítás esetén az ütıszilárdság háromszorosa lesz a referencia 
anyagénak. Ennél nagyobb lágyítóanyag tartalom felett, azonban már meg-
indulnak az anyagszerkezeti kiválási folyamatok. 

3. Felületi ellenállás méréseim alapján kimutattam, hogy a magnézium katali-
zálású rendszerben az olvadt kaprolaktámban 3% vezetıképes grafit, vagy 
1% vezetıképes korom hozzáadása felett a felületi ellenállás 4 nagyság-
renddel csökken. Ezek az anyagok már az elektrosztatikai disszipatív (ESD) 
csoportba tartoznak. 

4. Tribológiai vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy a hagyományos 
grafitpor (1,5-3,5%) jelentısen (30%-kal) növeli a próbatestek abráziós ko-
pási élettartamát. Ezzel szemben kimutattam, hogy a vezetıképes grafit 
hozzáadása nem jár az abrazív tribológiai tulajdonságok egyértelmő javulá-
sával. Megállapítottam továbbá, hogy a nátrium katalizálású öntött poliamid 
6 anyagoknál a tribológiai tulajdonságok megváltoztatására elterjedten 
használt molibdén-diszulfid a magnézium katalizálású rendszerekben 
ugyancsak nem jár az abrazív tribológiai tulajdonságok javulásával. 

5. Égésvizsgálataim (UL-94) alapján megállapítottam, hogy a szakirodalom-
ban általánosan égésgátlásra ajánlott montmorillonit agyagásvány nem fejt 
ki égésgátló hatást a magnézium katalizálású öntött poliamid 6-ra. Továbbá 
a 6% adalékanyag tartalom már jelentısen növeli a tőz terjedésének kocká-
zatát is. 

 



 

– 90 – 



Következtetések és javaslatok 

– 91 – 

6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 
Sikeres anyagfejlesztési folyamat eredményeként kiválasztottam 5 receptúrát, 

mely célirányosan alkalmassá teszi a magnézium katalizálású öntött poliamid 6-ot 
mezıgépészeti felhasználásra: 

- 3% grafit, 
- 3% vezetıképes grafit, 
- 1% korom, 
- 10% lágyítóanyag, 
- 15% lágyítóanyag. 

A kutatási eredményeim alapján megkezdıdött a grafit, illetve a vezetıképes ko-
rom tartalmú, magnézium katalizálású öntött poliamid 6 féltermékek gyártása és 
forgalmazása. 
 
A téma továbbvitelének lehetıségei: 

 
- Valós körülmények között végzendı tribológiai vizsgálatok, pl. szállítósza-

lag görgıi, további anyagmozgató gépek vezetılécei, külsı környezettel 
érintkezı mőanyag fogaskerékpárok. Jelenleg a mezıgazdaságban számtalan 
mőanyag csúszó elemet használnak. A javított abráziós kopásállóságú PA6 
(3% grafit) ezeken a helyeken nagyobb élettartam jelentkezhet. 

- Villamos és tribológiai tulajdonságok ellenırzése valós körülmények között, 
pl. terménykeverı gépek belsı borításának cseréje, ami több elınnyel járhat: 
olcsóbb elıállítás, hosszabb élettartam, jobb mőködési körülmények. A javí-
tott villamos tulajdonságok miatt a beépíthetıség már lehetséges ilyen be-
rendezésekben, azonban a valós mőködési jellemzık nem ismertek. 

- További adalékanyagok például expandált grafit vizsgálata. Az expandált 
grafit javíthatja az égési tulajdonságokat. A csepegés megszüntetése és V-1-
es kategória elérése rendkívüli piaci elınyt biztosíthat az öntött PA6-nak. 

- Szén nanocsı adalékanyag hatásának komplex vizsgálata. Közel 3000 méré-
sem kellı alapot nyújt arra, hogy a szén nanocsı adalékolásának pontos ha-
tását meg tudjam állapítani (pl. el tudjam választani a grafit adalékanyag ha-
tását a szén nanocsıtıl), továbbá az elıállítási költségek figyelembevételével 
életképessége is jobban megítélhetı. 

- Acél – mőanyag (pin on disk) csúszópárok vizsgálata. E vizsgálattal az 
eredmények kiterjeszthetık más ipari alkalmazásokra is. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 
A szakirodalom áttanulmányozása alapján, azonosítottam 35 adalékanyagot, me-

lyet a fröccsöntésnél és a nátrium katalizálású öntött poliamid 6-nál az egyes tulaj-
donságok megváltoztatására használtak. Ezek az anyagok alkalmasak lehetnek a 
következı – fıként mezıgépészeti üzemi körülményeket jellemzı – célok elérésé-
re: 

- jobb tribológiai tulajdonság – nagyobb abráziós kopásállóság, 
- javított villamos tulajdonságok – antisztatikus, vagy ESD tulajdonság, 
- jobb égésgátlás, 
- javított mechanikai tulajdonságok – megnövelt szívósság. 

A fejlesztésnél alapvetı probléma volt, hogy ezen adalékanyagok hatásait még nem 
vizsgálták magnézium katalizálású öntött poliamid 6 rendszerben. Ráadásul adott 
adalékanyag a hatását egyszerre csak egy tulajdonságra vizsgálták (például grafit 
hatása a villamos tulajdonságra). Ezért az adalékanyagok magnézium katalizálású 
rendszerben történı vizsgálata mellett az is a célom volt, hogy az adalékanyagok 
hatását komplex módon értékeljem. 

A kiválasztott adalékanyagokkal, a gyártó-fejlesztı céggel közösen elvégzett 
elıkísérletek a szükséges mőveletek (pl. eloszlatás) kidolgozása és a hatékony ada-
lékanyagok kiválasztása volt a fı feladat. Ezek közül kiválasztottam azokat, me-
lyek képesek a magnézium katalizálású öntött poliamid 6 alapmátrixszal megfelelı 
kompozitot létrehozni. Az elıkísérletek alapján azonosítottam hat (lágyítóanyag, 
molibdén-diszulfid, grafit, montmorillonit, vezetıképes grafit és vezetıképes ko-
rom) hatékonyan használható adalékanyagot. 

A kitőzött céloknak és az elıkísérletek tapasztalatainak megfelelıen kidolgoz-
tam egy komplex anyagvizsgálati és értékelési rendszert. A rendszer alapján el-
dönthetı, hogy egy adalékanyag az ipari követelményeknek megfelelı szerkezeti 
anyagot eredményez-e. A szakirodalom, a kiválasztott adalékanyagok és a vizsgá-
lati rendszer ismeretében felállítottam egy kísérlettervet, mely alkalmas arra, hogy 
a kiválasztott adalékanyagok optimális mennyisége meghatározható legyen. 

Következı lépésként az öntött kísérleti mintákból szabványos próbatesteket 
munkáltam ki, majd több mint 2800 szabványos szakító, hajlító, Charpy-féle ütı-
munka vizsgálatot, Shore-D keménységmérést végeztem el, pásztázó elektronmik-
roszkópos felvételeket készítettem, felületi ellenállást, abrazív tribológiai jellemzı-
ket határoztam meg és égési vizsgálatokat csináltam. 

A mérési eredményeket a statisztikai módszerekkel dolgoztam fel, majd az 
egyes adalékanyagok hatására vonatkozóan összefüggéseket (pl. húzási rugalmas-
sági modulus alakulása a lágyítóanyag tartalom függvényében) állapítottam meg, 
melyek korábban ismeretlenek voltak a magnéziumos katalizálású öntött poliamid 
6 alapmátrix használata esetén. Ezzel párhuzamosan az adalékok hatására bekövet-
kezett változások okait is feltártam. 

A kidolgozott vizsgálat rendszer alapján több szempontot figyelembe véve érté-
keltem az egyes adalékanyagok hatásait. Ennek eredményeként meghatároztam az 
adott vizsgálati körülmények között optimális adalékanyag mennyiségeket; melyek 
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a következık: 3% grafit, 3% vezetıképes grafit, 1% korom és 10 lágyítóanyag. 
Például 3% grafit adalékanyag esetében kiváló antisztatikus tulajdonságot, javított 
abráziós kopásállóságot és égésállóságot eredményezett, ráadásul a mechanikai 
tulajdonságok csak kismértékben csökkentek. Szintén jelentıs eredmény, hogy a 
vezetıképes adalékok hatására az eredetileg szigetelı tulajdonságokkal rendelkezı 
öntött poliamid 6 az elektrosztatikai disszipatív (ESD) anyagok csoportjába került. 

Az elért eredmények alapján a partnercég megkezdte az 1% korom tartalmú 
magnézium katalizálású öntött poliamid 6 piaci bevezetését és árusítását. Ezen 
gyakorlati eredmény mellett az általánosítható új tudományos eredményeket a té-
zisjegyzékben foglaltam össze. 
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8. SUMMARY 
 
Focusing on the improved applicability of magnesium catalyzed cast polyamide 

6 in agricultural engineering, the following composite versions were targeted, in 
accordance with the conclusions of literature survey.  

- better tribological properties – especially the abrasive resistance has to be 
developed according to the often occurring dust-contaminated operating 
condition, 

- improved electrical properties – antistatic or ESD characteristics mean 
lower surface resistance, which decreases the risk of dust explosion, can 
improve the abrasive resistance due to less adhesive particles,  

- better fire resistance, which is necessary at some storage systems 
- improved mechanical properties – harvesters having strong dynamic im-

pacts during operation need very good impact resistant materials for ma-
chine elements (gears, bearing bushings, couplings…etc), thus, increased 
toughness required. 

Studying the polymeric materials literature, those potential additive materials 
were selected, which were preliminary considered suitable to make appropriate 
composites with the magnesium catalyzed cast polyamide 6. 

With the large variety of preliminary selected additives pre-experiments were 
made to establish the possible casting technology with new composites. During 
these steps the most proper additives were determined beside the new casting tech-
nological steps solving the even distribution of the additive particles.  

According to the pre-experiments, 6 effective additives (softening material, 
molybdenum disulphide, graphite, montmorllonite, conductive graphite, conductive 
carbon black) were identified. A complex material-test and evaluation system was 
worked out, that could take the basic requirements of the targeted composites into 
account, and is able to give a good base for the decision procedure about the suit-
ability of an additive. After the final selection of the additives an experiment plan 
was set up, which is capable to determine the optimal quantity of additives. 

After casting composite sample blocks with the different additives, the neces-
sary test specimens were machined out according to the preliminary set sample 
need. More than 2800 measurements were made in the areas of mechanical, electri-
cal, tribological, structural and burn tests. 

By processing the measurement results formerly unknown material behaviour, 
properties, compositions were identified on the base of magnesium catalyzed cast 
polyamide 6 matrix. Summarizing the new achievements I prepared my thesis 
points. 

On the basis of the results, an industrial partner company – that supported the 
whole developing project - launched the large-scale production for the market. 
First, the 1% conductive carbon black containing magnesium catalyzed cast poly-
amide 6 version was introduced. 
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M2. Durva hibák kizárásának folyamata 
 
A mérési sorozatok egyes tagjait durva hibák (kiugró értékek) terhelhetik. Ezek 

a hibák (mérési sorozattól jelentısen eltérı értékek) a mérések során valamilyen 
nem vizsgált körülmény hirtelen megváltozásából vagy egyszerően az eredmények 
hibás rögzítésébıl adódhatnak. A mérési adatsorok feldolgozásának elsı lépése a 
durva hibák kiszőrése, melyre több módszert is kidolgoztak. Ezek közül a kizárá-
sokhoz két fajta módszert alkalmaztam: a Dixion-próbát (Sváb 1967) és a t-próbát 
(a „minta középértékének és egy állandó szám közötti különbség” vizsgálati részét) 
(Csizmadia, Soós 1988). Ezek a módszerek kimutatják a lehetséges durva hibákat, 
de a kiszőrt mérési eredményeket nem szabad automatikusan kizárni, hanem részle-
tesen meg kell vizsgálni a keletkezésük okait, körülményeit. A körülmények isme-
retében eldönthetı az adott mérési eredményrıl, hogy valóban durva hiba terheli-e. 

Dixion-próbát a növekvı vagy csökkenı (attól függıen, hogy a maximális, vagy 
minimális kiugró értéket akarjuk vizsgálni) sorrendbe rendezett mérési adatsoron 
kell alkalmazni. Ha az adatsor 3-7 elemet tartalmaz, akkor a (1) egyenlet szerint, ha 
8-10 elemet tartalmaz, akkor a (2) egyenlet szerint kell kiszámítani az r (r’) értéket. 

NXX

XX
r

−
−=

1

21 , (1) 

11

21'
−−

−=
NXX

XX
r , (2) 

ahol X1 a rendezett sorozat elsı tagja, X2 a rendezett sorozat második tagja, XN a 
rendezett sorozat utolsó tagja, XN-1 a rendezett sorozat utolsó elıtti tagja. A kiszá-
molt r (r’) értéket össze kell hasonlítani a Dixion-próba kritikus r értékével. Ha a 
számolt érték nagyobb, akkor a vizsgált mérési eredmény kiugró eltérését durva 
hiba okozhatta. Az általam használt 5%-os valószínőségi szinthez tartozó kritikus r 
értékeket az 1. táblázat mutatja be. 
 
1. táblázat. Dixion-próba kritikus r értékei 5%-os valószínőségi szintnél. 
Adatok száma 3 4 5 6 7 8 9 10 
kritikus r érték 0,941 0,765 0,642 0,56 0,507 0,554* 0,512* 0,477* 
* (11) számítási módszerrel 

 
A t-próbát a vizsgált mérési eredmény (Xd) kizárásával számolt várható értékbıl 

( tX ) és tapasztalati szórásból (st) számíthatjuk a következı képlet segítségével (3): 

t

td

s

XX
t

−
=  (3) 

Ha a számítással kapott t érték nagyobb, mint a t-próba 5%-os valószínőségi 
szinthez megadott értéke, akkor a vizsgálat szerint az eredményt durva hiba terhel-
heti. A 2. táblázat tartalmazza az 5%-os valószínőségi szinthez tartozó kritikus t 
értékeket. 
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2. táblázat. T-próba kritikus t értékei 5%-os valószínőségi szintnél. 
Szabadságfok* 2 3 4 5 6 7 8 9 
kritikus t érték 4,303 3,182 2,776 2,571 2,447 2,365 2,262 2,228 
*szabadságfok a teljes mérési sorozat szabadságfoka 
 
A kizárás folyamatát részletesen bemutatom a Shore-D keménységmérés adatain 

keresztül, de a többi mérésnél csak a kizárásokat és a kizárások okait fogom bemu-
tatni. Az egyik mérési sorozat 37 különbözı anyagmintából állt, az ezekbıl elıállí-
tott próbatesteken 333 keménységmérést végeztem. A mérés során a mérési körül-
mények, a próbatestek elıkészítése és a mérıeszköz is azonos volt. A próbatesteket 
az öntött tömbök azonos részébıl munkáltam ki (az öntött tömb hossztengelyével 
párhuzamosan). A mérési pontok a különbözı próbatesteken ugyanott voltak, va-
gyis az elsı mérési pont mindig legalul, a kilencedik mérési pont meg legfelül volt 
(1. ábra). 

 

 
A 37 darab mérési sorozaton elvégezett kiugró értékek keresésének eredményét 

a 3. és 4. táblázat foglalja össze. 
 

3. táblázat. Kiugró értékek száma a mérési sorozatoknál. 
Kiugró értékek száma (db) 0 1 2 3 4 5 
Érintett sorozatok száma (db) 15 8 5 4 3 2 

 
4. táblázat. Kiugró értékeknek a mérési helyei. 
Mérési pont száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kiugró értékek száma (db) 13 11 7 1 4 5 4 2 5 
 
A 3. táblázatban látható, hogy 8 mérési sorozat esetén csak 1-1 kiugró érték van, 

de voltak olyan minták, amelyekben 5 kiugró érték is volt. A 4. táblázatból kiderül, 

1. ábra. Shore-D keménységmérés helyei 
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hogy a számítások szerint a legtöbb kiugró érték az elsı mérési pontnál adódott. A 
mérési sorozatokat megvizsgálva kiderült, hogy az elsı két helyen mért értékek a 
legalacsonyabb mérési eredmények voltak (például a 220 minta esetében – 5. táblá-
zat). Ezek alapján úgy ítéltem meg, hogy ezek a kiugró eredmények az öntési (mő-
anyaggyártási) eljárásból adódó sajátosság, ezért ezek az eredmények nem tekint-
hetıek durva hibával terhelteknek. 

 
5. táblázat. 220 számú minta mérési eredménye a mérési hely szerint. 
Minta helye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Shore-D keménység 83,1 83,7 84,5 84,1 84 84,1 84,7 84,4 84,3 

 
A két esetben elıforduló 5-5 mérési eredmény kizárása sem indokolt, mert en-

nek oka a mérési adatsorban található sok egyforma érték. Egy ilyen mérési soroza-
tot mutat be a 6. táblázat. 

 
6. táblázat. 236 számú minta mérési eredménye a mérési hely szerint. 
Minta helye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Shore-D keménység 81,7 82,4 82,4 82,4 82,4 82,1 82,8 83,4 83 

 
A többi mérési sorozat alapján megállapítható, hogy ebben a két esetben tapasz-

talható kis szórás (sok azonos eredmény) nem jellemzi a mérési rendszer pontossá-
gát. Amikor a t-próbát alkalmaztam ezeken a mintákon, csak a kicsi szórást vehet-
tem figyelembe, ami aránytalan kizárásokhoz vezetett. A mérési rendszerre jellem-
zı szórás figyelembevételével nem találtam kiugró eredményt. 

Az eredeti 52 kiugró helyett a korábbi döntések eredménye alapján csupán 10 
kiugró mérési eredmény maradt. A 7. táblázat a 10 kiugró eredmény adalékolását 
mutatja be. 

 
7. táblázat. Kizárt eredmények adalékolás szerint 

Adalékanyag 
Összes mérés-

sorozat 
Kizárást tartalmazó 

méréssorozat 
Kizárások 

aránya 
Grafit 22 4 18% 
Montmorillonit 5 2 40% 
Lágyítóanyag 7 4 57% 

 
Látható, hogy a lágyítóanyag mérési sorozatainál nagy arányban van kiugró mé-

rési eredmény (7 mérési sorozatból 4-nél van egy-egy kiugró eredmény). Az arány 
nagyságából arra lehet következtetni, hogy a kiugró mérési eredmények a 
lágyítóanyag hatása, vagyis nem mérési, vagy adatfeldolgozási hiba. Tehát csupán 
6 kiugró mérési eredményt terhelt durva hiba, vagyis ezeket zárom ki a mérési 
adatsorokból. 

Összefoglalva: A mérési adatsorok feldolgozását a kiugró eredmények keresé-
sével kezdem. A kiugró eredményeket részletesen megvizsgálom, és csak azokat 
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minısítem durva hibának, amelyeknek léte nem magyarázható meg valamilyen 
általános elv szerint. Az azonosított durva hibákat a mérési sorozatokból kizárom, 
majd elvégzem a mérési adatsorok statisztikai értékelését. 

 
Az ütıvizsgálatoknál mőszerezett – nyúlásmérı bélyeggel ellátott – kalapácso-

kat használtam. A durva hibák kiszőréséhez a vizsgálatok során rögzített törési 
görbéket használtam. Ilyen hiba például a 242 mintánál az elsı próbatest (pirossal 
jelölve) törési görbéje láthatóan elkülönül a többi görbétıl (2. ábra). 

 

 
 
 

2. ábra. 242 számú minta próbatesteinek tırési görbéi 

kizárt mérés 
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M3.  Mechanikai vizsgálatok 
 
A mintákon a mechanikai vizsgálatok közül szakítóvizsgálatot, hajlító vizsgála-

tot, Charpy-féle ütıvizsgálatot és Shore-D keménységmérést végeztem el. 
 

Szakítóvizsgálat 
Mőanyagok szakítóvizsgálatának általános elveit a MSZ EN ISO 527-1 számú 

szabvány tartalmazza. A mérések során a vizsgálati sebesség választható paramé-
ter. Szakítóvizsgálathoz egy Zwick Z020-as mérıgépet használtam, a számítógépes 
vezérlést, és az adatgyőjtés pedig testXpert V11.0 szoftver biztosította 15 Hz min-
tavételi sebességgel. A próbatestek behelyezése után a szakítógép 5 mm/perces 
sebességgel ráadta a próbatestekre az elıterhelést, ami 10 N volt. Az elıterhelés 
ráadása után kezdıdik a mérés 10 mm/perces vizsgálati sebességgel. A korábbi 
tapasztalatok alapján ez a vizsgálati sebesség elegendıen kicsi ahhoz, hogy a mő-
anyag próbatestekre jellemzı nyakképzıdés adott esetben ki tudjon alakulni. A 
szakítógörbékbıl számtalan mérıszám generálható, ezekbıl én a húzószilárdságot, 
a szakadási nyúlást és a rugalmassági modulust használtam. 

Húzószilárdság (σM): a legnagyobb húzófeszültség, amelyet a próbatest elvisel a 
húzóvizsgálat során (1): 

A

F
M

max=σ  [MPa] ,  (1) 

ahol Fmax a szakítóvizsgálat során fellépı legnagyobb erı, „A” pedig az eredeti 
keresztmetszet. (Az eredeti keresztmetszettel való osztás nem okoz nagy hibát, 
mert a vizsgált anyagoknál a kontrakció csak az Fmax után következik be.) 

Szakadási nyúlás (εB): a szakítószilárdsághoz tartozó nyúlás, ha a szakadás fo-
lyás nélkül következik be (2): 

0L

L
B

∆
=ε  [-], 

0

100
L

L
B

∆
⋅=ε  [%], (2) 

ahol ∆L a szakítóvizsgálat során mért hosszváltozás mm-ben, L0 pedig a próbatest 
párhuzamos részének eredeti hossza mm-ben. A szabvány névleges szakadási nyú-
lásnak (εtB) definiálja azt a szakadási nyúlást, ha a próbatest a folyás után szakad el. 
(Elterjedt kifejezés a fajlagos szakadási nyúlás, azonban az érvényes 527-es szab-
ványsorozat ezt a kifejezést nem használja.) 

Húzási rugalmassági modulus (Et): a σ2-σ1 húzófeszültség különbségeknek és a 
hozzájuk tartozó nyúláskülönbségeknek a viszonyszáma (3): 

12

12

εε
σσ

−
−=tE  [MPa], (3) 

ahol σ2=0,0025 és σ1=0,0005. 
Húzási rugalmassági modulus helyett az értekezésem további részében a rugal-

massági modulus vagy a modulus kifejezéseket használom. A szabvány azért eze-
ket a határokat jelölte ki a modulus számításához, mert a vizsgált anyagoknak álta-
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lában ezen a szakaszon értelmezett modulusa a legnagyobb. Gyakorlati életben 
azonban ezek a határok nem mindig alkalmazhatóak, mert a szakítógörbe ezen sza-
kaszán valamilyen hiba okán törés is elıfordulhat. Ezekben az esetekben a rugal-
massági modulus meghatározásához a közelbe esı hasonló nagyságú tartományt 
választottam. 

A szakítóvizsgálatnál a MSZ EN ISO 527-2 szabvány által javasolt 1A típusú 
próbatesteket használtam, melynek méreteit a 1. ábra mutatja be. 

 

 
Hajlító vizsgálat 

A hajlító vizsgálatot a MSZ EN ISO 178 szabvány írja le. A mérésekhez a szakí-
tóvizsgálathoz is alkalmazott gépet és szoftvert használtam. Az elıterhelés 1N volt, 
amit 2 mm/perces sebességgel adódott rá a próbatestre; a mérések 10 mm/perces 
sebességgel történtek. A mérésekhez a szabvány által elıírt téglatest alakú próba-
testeket használtam (méretei: l=60±2, b=10±0,2, h=4±0,2). A próbatest méreteibıl 
adódóan a kétpontos hajlításnál a felfekvı felületek egymástól 64 mm távolságban 
voltak. Ezen geometriai méretek esetén a határfeszültség a próbatest 6 mm-es lehaj-
lásánál értelmezhetı. Az én esetemben ez a határfeszültség nem ad többlet infor-
mációt (gyakorlatilag egy szélesebb tartományon értelmezett rugalmassági modu-
lus), így az értékelések során ezt nem is használom. A tervezési feladatoknál azon-
ban fontos kiindulási adat a hajlításból származó rugalmassági modulus, amit a 
következı módon számolhatunk ki (4): 
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−
−

=  [MPa],  (4) 

ahol εf1=0,0005, εf2=0,0025, továbbá a hajlító feszültséget a (5), a nyúlást pedig a 
(6) egyenletek segítségével számolhatjuk ki. 

22

3

hb

LF
f ⋅⋅

⋅⋅=σ  [MPa], (5) 

2

6

L

hs
f

⋅⋅=ε  [-], 
2

600

L

hs
f

⋅⋅=ε  [%],  (6) 

ahol „s” az adott pillanatban a lehajlás értéke mm-ben. 

1. ábra. MSZ EN ISO 527/1A típusú szakító próbatest 
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A mérések a próbatest behelyezésével kezdıdnek, a próbatestet úgy kell behe-
lyezni, hogy a hossztengelye a felfekvı élekre merıleges legyen. A mérés elıször 
az elıterhelés ráadásával (2 mm/perc), majd a további elmozdulás a rendes vizsgá-
lati sebességgel folytatódik (10 mm/perc). A mérések a határlehajlásig folytatódnak 
(6 mm), majd a felsı pofa visszaáll eredeti helyzetébe, amikor a próbatest eltávolít-
ható. 

 
Charpy-féle ütıvizsgálat 

Több fajta szabványos ütıvizsgálat közül az egyik legelterjedtebbet választot-
tam, a Charpy-féle ütıvizsgálatot. Ezt a fajta ütıvizsgálatot fémeknél is használják 
(MSZ EN 10045-1), azonban a mőanyagok vizsgálatával külön szabvány foglalko-
zik. Az ütıvizsgálathoz mőszerezett Charpy ingát használtam, így a következı 
szabványokat vettem figyelembe: MSZ EN ISO 179-1:2001 és MSZ EN ISO 179-
2:2000. A mérésekhez CEAST RESIL IMPACTOR JUNIOR mérıgépet használ-
tam, ami CEAST gyártmányú DAS 8000 típusú adatgyőjtı rendszerrel volt össze-
kapcsolva. Az adatgyőjtı rendszer adatait CEAST DAS8WIN Extended 2.10 típu-
sú szoftverrel dolgoztam fel. Az ütıvizsgálatokhoz ISO 179-1/1eA típusú próbates-
teket használtam, melynek méreteit a 2. ábra mutatja be. 

 

 
A mérés a próbatest behelyezésével kezdıdik, melyet egy központosító tő segít-

ségével középre igazítottam. Második lépésként a szoftver adatgyőjtı rendszerét 
elindítottam, végül a kalapács zárómechanizmusát oldottam. A törés folyamán fel-
lépı erıket a kalapácsba épített erımérı cella folyamatosan mérte, amit az adat-
győjtı rendszer rögzített. A mérés után a szoftver kirajzolta a rögzített görbéket és 
megadta a Charpy-féle ütıszilárdság (J/m2). Az utóbbi eredményeket használtam 
fel az értékelésnél, a görbéket pedig a kizárásoknál vizsgáltam részletesen. A szab-
ványnak megfelelıen az egyes minták ütıszilárdságának nagyságától függı kala-
pácsot használtam (2 J-os és 15 J-os kalapácsokat). (A 179-es szabványsorozat a 
régebben megszokott ütımunka helyett következetesen ütıszilárdságot használ, 

2. ábra. MSZ EN ISO 179-1/1eA típusú próbatest 
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ezért értekezésemben én is ezt használom. További változás, hogy a fajlagos elıszó 
használatát is mellızi, hasonlóan, mint az 527 szabványsorozat a szakadási nyúlás 
esetében.) 

 
Shore-D keménységmérés 

A Shore-D féle keménységmérést a MSZ EN ISO 868:2003-as szabvány rögzíti. 
A módszer elve, hogy egy szabványos nyomótőt belenyomunk a vizsgált anyagba, 
és a behatolás mélységét megmérjük. A benyomódásos keménység nagysága fordí-
tottan arányos a behatolással, és nagyban függ a nyomótő alakjától. A mérésekhez 
a szabvány ajánlása alapján a D típusú nyomótüskét választottam (O1,25 mm 
edzett acélhenger, melynek a végén 30°-os kúp van kialakítva, ami R0,1-es rádi-
usszal végzıdik). A szabvány szerint a próbatestnek legalább 4 mm vastagnak kell 
lennie és a keménységmérést a próbatest bármely élétıl legalább 9 mm távolságra 
kell elvégezni. Két mérési pont között legalább 6 mm távolságnak kell lennie. Az 
általam használt 25×150×5 mm lapokon biztosíthatóak a szabványos mérés feltét-
elei és 9 mérési ponton elvégzett mérés elégséges a szabványos vizsgálathoz (mi-
nimálisan 5 mérés szükséges). A Shore típusú keménység mérések során három 
mérési (leolvasási) technika közül választhatunk. Az elsı, hogy a mőszert a tő be-
nyomódása után 15±1 másodperccel olvassuk le. A második, hogy az értéket a tő 
benyomódása után 1 másodperccel olvassuk le. A harmadik, hogy a keménységmé-
rı által rögzített legnagyobb értéket olvassuk le (ezt a benyomódás pillanatában 
lehet mérni). A méréseimhez a második technikát választottam. A keménységméré-
seket Zwick/Roell HO4 3150 típusú készülékkel végeztem. 

A mérés megkezdése elıtt a készülékhez tartozó etalonnal elvégeztem a kalibrá-
lást. A mérést mindig a próbatest alsó részén kezdtem. A mérések során a mérı-
nyomás állandóságát a fejben található rugó biztosította. A készülék folyamatosan 
mérte a tő elmozdulását, és egy másodperccel a mérés megkezdése után rögzítette 
az értéket, melyet sípolással jelzett. A sípolás után a következı mérési ponton 
kezdhetı meg a mérés. A mérési sorozat végén a mért értékeket a készülékkel ki-
írattam és rögzítettem azokat. 
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M4. Felületi ellenállásmérés pontosságának ellenırzése 
 
A mérés pontosságát úgy ellenıriztem, egymás után tízszer-tízszer mértem két 

próbatest felületi ellenállását, ezeket az eredményeket az 1. táblázat tartalmazza. 
 

1. táblázat. Felületi ellenállásmérés pontossága 
 246 minta 259 minta 
1. mérés 2,96·106 2,89·109 
2. mérés 3,01·106 2,87·109 
3. mérés 3,01·106 2,97·109 
4. mérés 2,90·106 2,99·109 
5. mérés 2,91·106 2,91·109 
6. mérés 2,88·106 2,85·109 
7. mérés 2,88·106 2,88·109 
8. mérés 2,93·106 2,87·109 
9. mérés 2,90·106 2,81·109 
10. mérés 2,91·106 2,82·109 
Átlag: 2,93·106 2,89·109 
Szórás: 4,86·104 5,82·107 
Maximális eltérés (átlagtól): 0,081·106 0,104·109 
5%-os eltérés (gyári adat): 0,1465·106 0,1445·109 
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M5.  Mechanikai vizsgálatok eredményei 
 

a, 

b, 

c, 
1. ábra. Szakítóvizsgálat eredményei – rugalmassági modulus 
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d, 

e, 

f, 
1. ábra. Szakítóvizsgálat eredményei – rugalmassági modulus 
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a, 

b, 

c, 
2. ábra. Szakítóvizsgálat eredményei – húzószilárdság 
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2. ábra. Szakítóvizsgálat eredményei – húzószilárdság 
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a, 

b, 

c, 
3. ábra. Szakítóvizsgálat eredményei – szakadási nyúlás 
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d, 

e, 

f, 
3. ábra. Szakítóvizsgálat eredményei – szakadási nyúlás 
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a, 

b, 

c, 
4. ábra. Hajlító vizsgálat eredményei – hajlító rugalmassági modulus 

y = -4,27x2 - 16,9x + 2971
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4. ábra. Hajlító vizsgálat eredményei – hajlító rugalmassági modulus 
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a, 

b, 

c, 
5. ábra. Charpy-féle ütıvizsgálat – ütıszilárdság 
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5. ábra. Charpy-féle ütıvizsgálat – ütıszilárdság 
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c, 
6. ábra. Shore-D féle keménységmérés – Shore-D keménység 
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f, 
6. ábra. Shore-D féle keménységmérés – Shore-D keménység 
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M6. Tribológiai vizsgálatok eredményei 
 

a, 

b, 

c, 
1. ábra. Abrazív tribológiai vizsgálat – abráziós kopásintenzitás 
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f, 
1. ábra. Abrazív tribológiai vizsgálat – abráziós kopásintenzitás 
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a, 

b, 

c, 
2. ábra. Abrazív tribológiai vizsgálat – abráziós súrlódási tényezı 

Vizsgálati körülmények: 0,7 MPa, 80 mm/s, P60
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e, 

f, 
2. ábra. Abrazív tribológiai vizsgálat – abráziós súrlódási tényezı 
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M7. Infravörös spektroszkópia eredményei 
 

a, natúr magnézium katalizálású poliamid 6 (PA6) 

b, PA6 + 10 % lágyítóanyag tartalom 

c, PA6 + 15 % lágyítóanyag tartalom 
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d, PA6 + 20 % lágyítóanyag tartalom 

e, PA6 + 25 % lágyítóanyag tartalom 
1. ábra. Infravörös spektroszkópia – spektrumdiagramok 
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