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1. Bevezetés 
 

A jegyzet alapvető célja, hogy a járműipar, különösen a gépjárművek iránt érdeklődők számá-

ra rövid ízelítőt adjon a különböző területeken alkalmazott műanyagokról. A bevezetést köve-

tő fejezetben a műanyagok általános tulajdonságait mutatja be, amelyek meghatározó módon 

eltérnek a kismolekulájú anyagokétól. Ismertetésre kerül a különböző polimerek szerkezetei-

nek különbsége, és a műanyagokkal kapcsolatos fogalmak értelmezése.  

A harmadik fejezet a polimerek fizikai állapotainak jellegzetességeit foglalja össze. Az olvasó 

megismeri az üvegszerű, nagyrugalmas és viszkózusan folyó fizikai állapotainak alapvető 

jellemzőit, és az állapotváltozáshoz tartozó jellemző hőmérsékleteket. A negyedik fejezet né-

hány jellegzetes mechanikai tulajdonságot mutat be polimerek esetén. A rövid idejű mechani-

kai jellemzők mellett az alkalmazás során döntő szerepet kapó időfüggő mechanikai jellem-

zőket is részletesen tárgyalja ez a fejezet. A polimerek járműipari alkalmazásában fontos sze-

repet kap a különböző fényforrások burkolása. A polimerek és a fény közötti kölcsönhatás 

nagyon összetett. Ezt a területet tárgyalja az ötödik fejezet. Az optikai tisztaság mellett a tö-

résmutató és a molekuláris szerkezet közötti kapcsolatot részletesen ismerteti a fejezet.  

A járműipari alkalmazások egyik nagy területe az elektromos és elektronikai alkatrészek gyár-

tása. A polimerek elektromos és dielektromos tulajdonságaival foglalkozik a hatodik fejezet. 

A hetedik fejezet a járműiparban elterjedten alkalmazott polimereket ismerteti. A jegyzet ter-

jedelme természetesen nem teszi lehetővé, hogy minden anyagot ismertessünk, így csak né-

hány tömeg- és műszaki műanyag legfontosabb tulajdonságait és tipikus alkalmazása kerül 

bemutatásra. A mechanikai szilárdság szempontjából az erősített műanyag rendszereknek van 

nagy jelentősége a gépjárművek gyártásában. A nyolcadik fejezet a szálerősítésű polimer 

kompozitok alapösszefüggéseit tárgyalja. A különböző szálas anyagok mellett a hőre kemé-

nyedő és hőre lágyuló mátrixú anyagok tulajdonságait, feldolgozástechnológiái kerülnek be-

mutatásra.  

A műanyag alkatrészek tervezése során figyelembe kell venni azokat a speciális jellemzőket, 

amelyek a műanyagok esetén sokkal lényegesebben befolyásolják a viselkedést, mint a kis-

molekulájú anyagoknál. Ilyen például a mechanikai jellemzők időfüggése, az orientáció meg-

jelenése és az anizotrop viselkedés, a feldolgozási paraméterek befolyásoló szerepe stb. A 

kilencedik fejezet a műanyag alkatrészek tervezése során alkalmazott legfontosabb elveket 

foglalja össze. A tizedik fejezet néhány alkalmazási példán keresztül mutatja be a gépjármű-

vekben alkalmazott műanyag alkatrészeket. 

A jegyzet végén felsorolt művekben az érdeklődő hallgatók további ismereteket találhatnak 

azokról a területekről, amelyek felkeltették érdeklődésüket. 
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2. Műanyagok általános tulajdonságai 
 

A makromolekuláris anyagok (polimerek) az élettel egyidősek a földön. Nélkülük ki sem ala-

kulhatott volna, hiszen a DNS és az RNS is makromolekula. Az ember ősidőktől fogva hasz-

nálja a polimereket ruhák, sátrak, fegyverek készítésére. A történelmi háttér ellenére a valódi 

műanyagipar kialakulása a XIX. századra tehető, amikor a természetes polimerek átalakításá-

ban jelentős eredményeket sikerült elérni. 

Szigorúan véve a polimer egy olyan anyag, amely ismétlődő egységekből álló makromoleku-

lák halmaza. Gyakorlatban a makromolekula és a polimer kifejezést szinonimaként használ-

juk, de legyünk tudatában annak, hogy a makromolekula kifejezés általánosabb fogalom. A 

polimereket monomerekből állítjuk elő. A képződési reakciót polimerizációnak nevezzük. 

Például etilén monomer polimerizációjával állítjuk elő a polietilént.  

A polimerek képződésének alapvető követelménye, hogy a monomerek képesek legyenek 

kémiai reakcióra legalább két másik molekulával. A reakció sokféleképpen mehet végbe. 

Polikondenzációnak azokat a reakciókat nevezték, amelyekben a reakció során kis molekula-

tömegű melléktermék (víz, hidrogén-klorid) keletkezik. Ilyen reakció a poliészter előállítása 

diol és disav reakciójával. Abban az esetben, ha nem keletkezik melléktermék, akkor 

poliaddíciós reakcióról beszéltek. Ilyen reakció az etilén polimerizációja. Ez a besorolás 

azonban nem pontos, mivel számos poliaddíciós reakció jellemzője megegyezik a 

polikondenzációéval és viszont. Sokkal jobb csoportosítást kapunk, ha a polimerizáció mec-

hanizmusát vesszük alapul. Azokat a polimerizációkat, amelyekben a polimerlánc lépésről 

lépésre, bármely két molekula reakciójával jön létre, lépcsős polimerizációnak nevezzük. 

Azokat a reakciókat, amelyekben a monomer reagál a növekvő reaktív láncvéggel, addíciós 

vagy láncpolimerizációnak hívjuk. 

Műanyag – több komponensből álló szerves szintetikus anyag, amelynek legalább egyik ösz-

szetevője polimer. Ezek az anyagok alkalmazásukkor legtöbbször szilárd halmazállapotúak. A 

műanyagok a szintetikus, vagy természetes alapú szerves polimeren kívül különböző adalék-

anyagokat is tartalmaznak. Ezek egyrészt a feldolgozást, másrészt az alkalmazást segítik. 

Ilyen anyag például a stabilizátor, a színező anyagok, a töltő- és az erősítőanyag stb. 

Természetesen a fenti definíciók nem minden esetben találkoznak a köznapi használattal. A 

gumik, lakkok, festékek, ragasztók, a szálasanyagok alapanyagai határterületen vannak. An-

nak ellenére, hogy ezek többsége megfelel a fenti definíciónak, nem szoktuk őket műanyag-

nak nevezni. 

Az eddigiekben hallgatólagosan feltételeztük, hogy a monomerek szigorúan egymás után 

kapcsolódva építik fel a makromolekulát, azaz két véggel rendelkező lineáris molekulát ka-

punk. Ez elég sokszor igaz is, azonban sok reakcióban nemlineáris molekulaszerkezet alakul 

ki. A 2.1. ábra néhány gyakoribb molekulaszerkezetet mutat be. 
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2.1. ábra. Makromolekulák alakja 

A molekulaszerkezeti különbségek a tulajdonságokban is megjelennek. A polietilén az előállí-

tási reakciótól függően lehet lineáris (HDPE) vagy elágazott (LDPE) szerkezetű. A HDPE 

olvadáspontja közel 20 °C-kal magasabb, és jobbak a mechanikai tulajdonságai is. A térhálós 

szerkezet azt jelenti, hogy a láncok mindegyike kapcsolódik a többihez háromdimenziós hálót 

alakítva. Ez nem jelent mást, mint azt, hogy a polimer egyetlen makromolekulából áll. Ezek 

az anyagok nem kristályosak, nem oldhatók és nem is ömleszthetők meg.  

A hőhatással szembeni viselkedés alapján két alapvető csoportot különböztetünk meg: hőre 

lágyuló és hőre keményedő polimerek. A hőre lágyuló anyagok lineáris vagy elágazott szer-

kezetűek, míg a hőre keményedők legtöbbször térhálósak. 

A makromolekula kémiai szerkezete alapján két alapvetően fontos típust különböztethetünk 

meg: homopolimerek és kopolimerek. Homopolimernek azokat az anyagokat tekintjük, ame-

lyek egyféle ismétlődési egységgel leírhatók. Az ismétlődési egység egy- vagy többféle mo-

nomerből épülhet fel. Kopolimerek azok az anyagok, amelyek két- vagy többféle ismétlődési 

egységből állnak. A kopolimereknek több altípusát különböztetjük meg az ismétlődési egysé-

gek elrendeződése alapján: blokk, alternáló, random, ág (ojtott) (2.2. ábra). 

a) 

 

b) 
 

c) 
 

d) 

 
2.2. ábra. Kopolimerek szerkezete. a – blokk; b – alternáló; c – random; d - ojtott 

A random és az alternáló kopolimerek tulajdonságai általában a megfelelő homopolimerek 

tulajdonságai közé esnek. Ennek megfelelően a kopolimer összetételével a polimerek megfe-

lelő tulajdonságai a kívánt értékre beállíthatók. Ezt az esetek túlnyomó többségében nem ér-

hetjük el a megfelelő homopolimerek összekeverésével, mivel a polimerek általában nem ele-

gyednek egymással. A blokk és az ojtott kopolimerek általában az alkotó homopolimerek jel-

lemző tulajdonságait mutatják. Emellett azonban néhány speciális jellemző is megjelenik, ami 

 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 
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annak tulajdonítható, hogy a homopolimerek kémiai kötéssel kapcsolódnak egymáshoz és 

nem tudnak teljesen függetlenül viselkedni. 

A polimerek előállítása során különböző méretű makromolekulák alakulnak ki, azaz a ter-

mékben kémiailag azonos, de eltérő nagyságú molekulák vannak. Ebből következően a poli-

merekre csak átlagos molekulatömeget tudunk definiálni. Természetesen lehetséges az a meg-

oldás is, hogy az adott molekulatömegű rész mennyiségét, azaz a molekulatömeg-eloszlást 

adjuk meg. Az eltérő méretű molekulákból álló rendszereket polidiszperz rendszereknek ne-

vezzük, a jelenség a polimolekularitás. Ezeket a rendszereket átlagos molekulatömeggel lehet 

jellemezni. A két leggyakrabban alkalmazott átlagolás a molekulák száma (Mn) és a moleku-

lák tömege (Mw) alapján történik: 

                

(2.1)

 

                                      

(2.2)

 

A két átlagos molekulatömeg hányadosa a molekulatömeg-eloszlásra ad információt. A há-

nyadost polidiszperzitási indexnek nevezzük. Minél nagyobb ennek értéke, annál szélesebb a 

molekulák méreteloszlása.  

Az átlagos molekulatömeg mellett a polimerek jellemzésére elterjedten használatos az átlagos 

polimerizációs fok (xn), ami azt mutatja meg, hogy egy átlagos méretű makromolekula hány 

ismétlődési egységből épült fel. A szám szerinti átlagos molekulatömegből egyszerűen meg-

határozható az ismétlődési egység molekulatömegével (M0) történő osztással: 

  
(2.3)

 
A polimerek elnevezésében kétféle módszer honosodott meg: triviális és szisztematikus 

(IUPAC). Mindkét elnevezésben fontos szerepe van az ismétlődési egységnek, amellyel a 

polimerek kémiai szerkezetét felírhatjuk. Az ismétlődési egység összegképletileg azonos lehet 

a monomerével, szerkezetileg azonban semmiképpen sem. Például a polietilénben az ismétlő-

dési egység a metiléncsoport (-CH2-), míg a monomer az etilén (CH2=CH2). 

A triviális nevek a monomerből vagy az ismétlődési egységből indulnak ki a poli- előtag hoz-

zátételével. Ha a monomer neve összetett, akkor zárójelet kell használni. Kopolimerek elne-

vezésénél megadjuk a kopolimer típusát is. Például az etilén propilén blokk kopolimer elne-

vezése polietilén-blokk-polipropilén. Összetett neveknél magasabb rendű zárójelek is szüksé-

gesek lehetnek. Például a sztirol akril-nitril kopolimer neve: poli[sztirol-ko-(akril-nitril)]. 

Nem szabad elfeledkezni az ipari gyakorlatban elterjedten alkalmazott márkanevekről sem. 

Ezek az elnevezések általában nincsenek kapcsolatban a kémiai összetétellel. Például a 

Delrin®, és a Hostaform® ugyanúgy poliformaldehid, csak az egyiket a DuPont, a másikat a 

Ticona állítja elő. 

Az utóbbi időben egyre szélesebb körben terjed el a polimerek rövidített nevének használata. 

Ezek a betűszavak általában a triviális névből származnak. Az 2.1. táblázat néhány elterjedten 
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használt triviális és márkanevet nevet foglal össze. A táblázatban megadjuk a szokásos rövidí-

téseket is. 

Rövidítés Triviális név Márkanevek 

PE polietilén Tipolen, Tipelin, Bralen 

PP polipropilén Tipplen, Tatren 

PS polisztirol Edistir 

PC polikarbonát Lexan, Makrolon 

PVC poli(vinil-klorid) Ongrovil 

PTFE poli(tetrafluor-etilén) Teflon 

PMMA poli(metil-metakrilát) Plexiglas, Perspex 

POM poliformaldehid Hostaform, Delrin 

2.1. táblázat. Polimerek triviális és szisztematikus neve. 
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3. A polimerek fizikai állapotai 
 

A polimerek esetén ki kell térnünk a halmazállapot és a fázisállapot értelmezésére is. Az 

anyagi rendszerek alkotórészei (atomok, molekulák, ionok) állandó mozgásban vannak. A 

mozgásforma három alapvető összetevőre bontható: transzláció (haladó mozgás), rotáció 

(forgómozgás), vibráció (rezgőmozgás). A transzlációs mozgás energiájának és a másodlagos 

kötések erősségének viszonya határozza meg a rendszer halmazállapotát. Mivel a mozgási 

energiák hőmérsékletfüggők, ezért a hőmérséklet változtatásával megváltozik az anyagok 

halmazállapota is. Abban az esetben, ha a mozgási energia csak a molekulák rezgőmozgásá-

ból származik, szilárd halmazállapotról beszélünk. Ekkor az anyag alak- és térfogattartó, mi-

vel a részecskék egymáshoz képest nem mozdulhatnak el. Erre a halmazállapotra tehát az a 

jellemző, hogy az intermolekuláris kölcsönhatás sokkal nagyobb, mint a részecskék mozgási 

energiája. A hőmérséklet növelésével, egy adott ponton megindul a rotációs mozgás is, azaz a 

mozgási energia összemérhetővé válik a másodlagos kötések energiájával. A részecskék egy-

máshoz képest elmozdulhatnak, az anyag folyékony halmazállapotba kerül. Erre a halmazál-

lapotra a térfogat-állandóság a jellemző. A hőmérséklet további növelése azt eredményezi, 

hogy a mozgási energia sokkal nagyobbá válik, mint az összetartó erő, ezért a részecskék 

mozgása egymástól függetlenné válik. Az anyag gázállapotba kerül. Ebben az esetben a ré-

szecskék közötti távolság nagyságrendekkel nagyobb, mint a méretük, így a kölcsönhatásuk 

gyakorlatilag elhanyagolhatóan kicsi. Az anyag a rendelkezésre álló teret kitölti, azaz erre a 

halmazállapotra az a jellemző, hogy az anyagnak nincs önálló alakja és térfogata. 

A fázisállapotok megértéséhez a fázis fogalmát kell definiálnunk. A fázist termodinamikai 

vagy szerkezeti szempontból értelmezhetjük. Fázisnak egy termodinamikailag egyensúlyi 

állapotban levő, meghatározott termodinamikai potenciállal, illetve fázishatárokkal és három-

dimenziós kiterjedtséggel rendelkező homogén részecskehalmazt nevezünk, amelyre vonat-

kozóan a termodinamikai paraméterek értelmezhetők és folytonos függvények. 

A szerkezeti értelmezés esetén abból indulunk ki, hogy a fázisok a részecskék elrendeződésé-

ben különböznek egymástól. Szerkezeti szempontból megkülönböztetünk kristályos és amorf 

fázisú állapotot. A kristályos fázist a részecskék háromdimenziós szabályos elrendeződése, 

hosszú távú rendezettség jellemzi. Az amorf fázisállapotban nagy elrendeződési tömörség és 

közeli rendezettség áll fenn. Ebbe a fázisba kerülnek a kristályos anyagok az olvadáspont fe-

lett. 

A polimerek esetén a halmazállapot és fázisállapot mellett megkülönböztetjük az ún. fizikai 

állapotot. A makromolekuláris szerkezet következében az amorf és a kristályos állapotuk lé-

nyegesen eltér a kismolekulájú anyagokétól. Az amorf állapotú polimerek rendezettebb szer-

kezetűek, mint a kismolekulájú amorf anyagok. A polimerek ugyanakkor kevésbé tökéletes 

kristályszerkezetet tudnak létrehozni, mint a kismolekulájú anyagok. A háromdimenziós sza-

bályosság sohasem terjed ki az anyag egészére és mindig tartalmaznak amorf, rendezetlen 

részeket. Ez utóbbi miatt a kristályos állapotú polimereket általában kétfázisú (amorf + kristá-

lyos) rendszereknek tekintjük. Gyakran nevezik a kristályos polimereket szemikristályos 

anyagoknak is. 
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A szerkezet mellett a fizikai állapotot meghatározó tényező a polimerláncok hőmozgása. A 

polimer molekulák a kismolekulájú anyagokhoz hasonlóan haladó, forgó és rezgő mozgást 

végezhetnek termikus energiájuk értékétől függően. A polimerláncok nagymértékű hajlé-

konysága következtében azonban a hőmozgásnak minőségileg új formája jelenik meg. A po-

limerek hajlékony láncának egyes részei – a szegmensek – önálló mozgást végezhetnek anél-

kül, hogy a polimer molekula távolabb eső részeinek mozgását ez befolyásolná. A polimer 

molekulák szegmensei egymástól függetlenül haladó, forgó és vibrációs mozgást végezhet-

nek. A hőmozgásnak ezt a formáját szegmensmozgásnak (mikro-Brown-mozgás) nevezzük. 

A szegmensmozgás következtében a molekulák alakja – konformációja – állandóan változik, 

egyes láncszakaszok összegombolyodnak, illetve kiegyenesednek anélkül, hogy eközben a 

molekula egészének tömegközéppontja elmozdulna. Az állandó szegmens mozgás következ-

tében az amorf állapotú polimerek természetes állapota a gombolyodott állapot. 

A szegmensmozgásnak energia igénye van, mivel létrejöttéhez le kell győzni a különböző 

inter- és intramolekuláris kölcsönhatásokat. A szegmensmozgás tehát csak akkor realizálód-

hat, ha a polimer molekula termikus energiája fedezi a mozgás energiaigényét. Ebből követ-

kezik, hogy a szegmensmozgás csak egy bizonyos – a polimer szerkezetétől függő – hőmér-

séklet felett léphet fel. Ezt a hőmérsékletet, illetve hőmérséklet-tartományt az amorf állapotú 

polimer üvegesedési hőmérsékletének (Tg) nevezzük. Az amorf polimereknek a Tg alatti álla-

potát üvegszerű állapotnak nevezzük. Ebben az állapotban a szegmensmozgás be van fagyva. 

Magasabb hőmérsékleten, amikor a termikus energia értéke nagy, a molekula egésze is el-

mozdulhat, a polimer molekula gombolyagok tömegközéppontja egymáshoz viszonyított 

helyzete megváltozhat (makro-Brown mozgás), azaz a polimer folyékony halmazállapotúvá 

válik. Ezt a hőmérsékletet, illetve hőmérséklet-tartományt, amely felett a makro-Brown moz-

gás dominálóvá válik, folyási hőmérsékletnek (Tf) nevezzük. Az amorf polimerek folyáspont 

feletti állapotát viszkózusan folyós állapotnak nevezzük. A Tg és Tf közötti tartományban, 

amikor is a szegmensmozgás a termikus mozgás alapvető formája, a polimer nagyrugalmas 

(kaucsukszerű) állapotban van. 

A különféle fizikai állapotok nem azonosak a fázis- és a halmazállapotokkal. Az amorf poli-

merek mindhárom fizikai állapotban folyékony fázisúak, halmazállapot szerint viszont az 

üvegszerű és nagyrugalmas állapotban szilárd, viszkózusan folyós állapotukban pedig folyé-

kony halmazállapotúak. A kristályos polimerek viszont kétfázisú rendszerek, az olvadáspont 

(Tm) alatt a kristályos fázis szilárd halmazállapotú. Ezt foglalja össze a 3.1. ábra. 

 
3.1. ábra. A polimerek különböző állapotai 



14  MŰANYAGOK A GÉPJÁRMŰIPARBAN 

 

                                                                                                  
www.tankonyvtar.hu                                                 ©  Belina Károly, Kecskeméti Főiskola                                                

A fenti három fizikai állapot egy és ugyanazon polimeren csak nagyon ritkán fordul elő. A 

térhálós polimereknek nincs viszkózusan folyós állapota (nem ömleszthetők meg), mivel a 

keresztkötések megakadályozzák a polimerláncok egymáshoz viszonyított elmozdulását. 

Számos lineáris polimer nem vihető viszkózusan folyós állapotba, mert a Tf elérése előtt ter-

mikusan bomlanak. Esetenként az is előfordul, hogy egyes magas Tg-vel rendelkező polime-

rek a Tg alatt bomlanak, így ezeken nincs meg a nagyrugalmas állapot (pl. cellulóz és néhány 

természetes polimer). 

Az amorf polimerek a hőmérséklet változtatásával egyik fizikai állapotból a másikba mehet-

nek át. Az egyes fizikai állapotok jellegzetességei legszembetűnőbben a mechanikai tulajdon-

ságokban tükröződnek. Ennek szemléltetésére kitűnően alkalmas a termomechanikai görbe. A 

termomechanikai görbe az adott polimer deformálhatóságának hőmérsékletfüggését adja meg. 

(A termomechanikai görbe felvételekor adott erő és erőhatás sebesség mellett különböző hő-

mérsékleten mérik a polimer deformációjának mértékét (), a vizsgálatot statikus vagy dina-

mikus igénybevétellel végezhetjük.) A 3.2. ábrán a lineáris amorf polimerek jellegzetes 

termomechanikai görbéjét tüntettük fel. A termomechanikai görbén három tartományt (s en-

nek megfelelően három fizikai állapotot) az üvegszerű, a nagyrugalmas és viszkózusan folyós 

tartományt és két átalakulási hőmérsékletet (illetve átmeneti tartományt): az üvegesedési (Tg) 

és a folyási hőmérsékletet (Tf) különböztethetünk meg. 

 
3.2. ábra. Lineáris, amorf fázisú polimerek termomechanikai görbéje 

A Tf felett – a viszkózusan folyós állapotban – a makro-Brown mozgás következtében külső 

erők hatására nagymértékű maradó deformáció (folyás) lép fel. A Tf és Tg közötti tartomány-

ban külső erő hatására az összegombolyodott molekulák részlegesen kiegyenesednek, a külső 

erő megszűnése után viszont a szegmensmozgás eredményeképpen felveszik eredeti 

gombolyodottsági fokukat. Ennek következtében a polimerek nagyrugalmas állapotban 

nagymértékű reverzibilis deformációra – ún. nagyrugalmas deformációra – képesek. A gom-

bolyodott polimer molekulák kiegyenesedése, illetve az erőhatás megszűnése után az össze-

gombolyodás időigényes folyamat, ezért a nagyrugalmas állapotú polimerek deformációs tu-

lajdonságai időfüggőek. Üvegszerű állapotban a szegmensmozgások be vannak fagyva, a po-

limer termikus mozgásának formája a befagyott állapot körüli rezgő mozgás. Külső erők hatá-

sára csak kismértékben távolodnak el eredeti helyzetükből, a deformáló erő megszűnése után 
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pedig gyakorlatilag pillanatszerűen visszatérnek eredeti állapotukba. Az üvegszerű polimerek-

re tehát a kismértékű, pillanatszerű reverzibilis deformáció – rugalmas deformáció – jellemző. 

A Tg alatt a polimerek közönséges szilárd anyagként viselkednek. 

A folyás és a rugalmas deformáció a kismolekulájú anyagokon is megtalálható, a 

nagyrugalmas deformáció kizárólag a polimerek jellegzetes tulajdonsága. A nagyrugalmas 

tulajdonság hordozója a hajlékony polimerlánc. A fentiekből kitűnik, hogy a polimereken, a 

deformáció molekuláris szintű mechanizmusa szerint, három deformáció-fajta fellépésével 

kell számolni: rugalmas, nagyrugalmas és maradó deformáció. Ezek a deformáció-fajták szi-

gorúan véve sohasem tisztán jelentkeznek, és a fizikai állapotoktól függően egyik vagy másik 

fajta szerepe az összdeformációban domináló lehet. Megjegyezzük, hogy a rugalmas defor-

máció minden fizikai állapotban fellép és megelőz minden más deformáció fajtát, de eseten-

ként elhanyagolhatóan kicsiny. Lineáris polimerek deformációját mindig bizonyos fokú folyás 

is kíséri.  

A Tg az amorf polimerek nagyon fontos jellemzője. Azok a polimerek, amelyeknek Tg-je ma-

gas (szobahőmérséklet felett van), a felhasználás körülményei között üvegszerű állapotban 

vannak. Ezek a polimerek a műgyanták vagy plasztomerek. Ezeknél az anyagoknál a Tg az 

anyag alkalmazhatóságának felső hőmérsékletét jellemzi. Az alacsony Tg-vel rendelkező 

amorf polimerek a felhasználás hőmérsékletén nagyrugalmas állapotban vannak. Ezek a poli-

merek a kaucsukszerű anyagok (térhálósított állapotban gumik) vagy más szóval elasztome-

rek. Az elasztomereken a Tg a fagyállóság mértékéül szolgál. A Tf szintén fontos jellemző. A 

műanyagokat ugyanis hulladékmentesen a Tf felett, viszkózusan folyós állapotban dolgozzák 

fel (extrúzió, fröccsöntés stb.). 

A polimerek üvegesedési és folyási hőmérséklete a polimerlánc kémiai és fizikai szerkezetétől 

függ. Ugyanakkor mindkettő függhet a polimerlánc hosszától is. A kismolekulájú polimerek 

esetén az anyag üvegszerű állapotból folyadék állapotba megy át, azaz a Tg és a Tf egybeesik. 

A Tf a polfok növekedésével monoton nő, míg a Tg csak kis polimerizációs fok tartományban 

nő, és egy kritikus értéken túl függetlenné válik a lánchossztól. A műszaki célokra használt 

polimerek molekulatömege általában lényegesen nagyobb ennél az értéknél. A fenti kritikus 

polfok elérése után jelenik meg a polimereken a nagyrugalmas állapot, ezen érték felett a Tf és 

Tg szétválik egymástól (3.3. ábra). Ez a kritikus polimerizációs fok az adott polimer statiszti-

kus szegmens hosszának felel meg. A Tg és Tf szétválása, azaz a nagyrugalmas állapot megje-

lenése csak megfelelően nagy polimerizációs fok érték felett lehetséges. A Tg és Tf értékét 

kismolekulájú adalékanyagok és szennyeződések csökkentik. Ez utóbbiak a polimer gyártása 

(pl. monomer nyomok), feldolgozása (különféle segédanyagok) vagy felhasználása (pl. ned-

vesség, oldószer felvétel) során juthatnak a polimerbe. Gyakran céltudatosan adagolják a po-

limerhez a Tg, illetve Tf csökkentő anyagokat. Ezt nevezzük lágyításnak. A kismolekulájú 

anyagok adagolásának hatására a polimerek termomechanikai görbéje az alacsony hőmérsék-

leti tartomány felé tolódik el és eközben a nagyrugalmas tartomány szélessége (Tg – Tf) is vál-

tozhat. 
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3.3. ábra. A polimerizációs fok hatása a lineáris amorf polimerek termomechanikai 

görbéjének lefutására 

 

A kristályos polimerek kétfázisú rendszerek. A háromdimenziós rendezettségű kristályos fázis 

mellett mindig tartalmaznak amorf fázist. Ezért bennük a kristályos és amorf anyagokra jel-

lemző tulajdonságok kombinálódnak. Ez tükröződik a mechanikai tulajdonságok hőmérséklet 

függését leíró termomechanikai görbék lefutásán is. A kristályos polimerek legfontosabb ter-

mikus jellemzője az olvadáspont (Tm). Ezen hőmérséklet felett a polimer csak amorf állapot-

ban lehet. A kristályos fázis mellett mindig jelenlevő és attól elválaszthatatlan amorf fázis 

átalakulási hőmérséklete az üvegesedési hőmérséklet. A Tm alatt tehát a kristályos fázist kísé-

rő amorf fázis a hőmérséklettől függően üvegszerű, vagy nagyrugalmas állapotban lehet. Ezek 

az állapotok jól megkülönböztethetők a kristályos polimerek termomechanikai görbéjén. A Tm 

felett a polimer viszkózusan folyós állapotba megy át és ennek következtében deformációja 

végtelen naggyá válik. A Tm alatt az amorf tartományon belül a szegmensmozgás befagyásá-

nak hőmérsékletén a deformálhatóság lépcsősen lecsökken. A lépcső magassága alapvetően 

az amorf fázis mennyiségétől függ. A 3.4. ábrán egy nagyon nagy molekulatömegű kristályos 

polimer termomechanikai görbéje látható. 
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3.4. ábra. A kristályos polimerek termomechanikai görbéje nagyon nagy molekulatömeg 

esetén 

A kristályos polimerek mechanikai tulajdonságai a Tm és Tg közötti tartományokban a leg-

kedvezőbbek. A kristályos fázis a kellő szilárdságot, a nagyrugalmas állapotú amorf fázis 

pedig hajlékonyságot és rugalmasságot biztosít. A Tg alatt a kristályos polimerek ridegebbé 

válnak, bár ridegségük lényegesen kisebb, mint a polimer üvegeké. A Tg tehát kristályos po-

limerek esetén a hidegállóságot jellemzi. A kristályos polimer hőállóságát a Tm határozza 

meg.  
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4. Polimerek mechanikai tulajdonságai 
 

4.1 Rövid idejű mechanikai jellemzők 

A polimerek mechanika jellemzői alapvetően különböznek a különböző fizikai állapotokban. 

Ezen túlmenően nagyon lényeges, hogy polimerek esetén a mechanikai jellemzők időben vál-

toznak. Ezt a jelenséget összefoglalóan relaxációnak nevezzük. A mechanikai tulajdonságok 

tárgyalása során ennek megfelelően különbséget kell tennünk rövid és hosszú idejű mechani-

kai jellemzők között. A 4.1. ábrán néhány jellegzetes, rövid idejű feszültség nyúlás diagramot 

mutatunk be.  

 
4.1. ábra. Rövid idejű feszültség – nyúlás diagramok 

A feszültség – nyúlás diagramon különböző jellegzetes pontok definiálhatók. A legtöbb anyag 

esetén a feszültség – nyúlás görbe egy adott pontig (A pont) lineáris viselkedést mutat. Ezt 

nevezzük arányossági határnak. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a különböző fizikai álla-

potban az arányossági határ nagyon eltérő. Üvegszerű fizikai állapotban a legnagyobb ez az 

érték, míg viszkózusan folyó állapot esetén gyakorlatilag nem jelentkezik arányossági határ. 

A nyakképződés (B pont) az a folyamat, amelynek során a deformáció, számottevő feszült-

ségnövekedés nélkül is növekszik. A B pontban a görbe meredeksége nullává válik. Nem 

minden polimer esetén jelentkezik a nyakképződési folyamat. Alapvetően üvegszerű fizikai 

állapotban és kristályos polimerek esetén jelentkezik. A kialakuláshoz megfelelő hőmérséklet 

és igénybevételi sebesség szükséges. Szakító szilárdság (C pont) az a maximális feszültség, 

amelynél az anyag tönkremegy. Sok esetben a tönkremenetelt megelőzően a mért erő csök-

kenni kezd. Ez esetben is a maximumhoz tartozó erőt kell figyelembe venni. Húrmodulus (D 

pont) a feszültség – deformáció egy adott pontjához húzott érintő meredekségét jelenti. Ezt a 

jellemzőt elsősorban azoknál az anyagoknál használjuk, amelyek nem lineáris görbével ren-

delkeznek.  

Egy lineárisan rugalmas, izotrop anyag esetén a mechanikai jellemzők (nyújtó (E) és nyíró 

(G) rugalmassági modulus, Poisson tényező (ν)) között a következő összefüggés áll fenn:  
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(4.1)

 

A Poisson tényező a deformáció során végbemenő térfogatváltozást jellemzi. Ha a deformáció 

során nincs térfogatváltozás, akkor ν értéke 0,5. Ilyen anyagok például a gumik. A ν=0 eset 

azt jelenti, hogy a deformáció során nincs keresztirányú kontrakció. Fémek esetén a Poisson 

tényező 0,3 körüli. Ugyanekkora érték körül vannak a polimerek is. Ugyanakkor nem szabad 

elfeledkezni, hogy az anizotropia lényegesen befolyásolja a polimerek mechanikai viselkedé-

sét. 

A gyakorlatban a nyújtó vizsgálat a legelterjedtebb az egyszerűsége miatt. Sokszor előfordul 

azonban, hogy a műanyag tárgy nyomó igénybevételnek van kitéve. A legtöbb elasztikus 

anyag esetén, kis deformáció tartományban, a nyomó és a húzó görbe majdnem azonos. Na-

gyobb terhelésnél azonban a nyomó deformáció kisebbé válik. Ezen túlmenően nyomásra a 

polimerek többsége megfolyik. 

Hajlító igénybevétel esetén a testben húzó és nyomó feszültség ébred egyidejűleg (4.2. ábra). 

A két feszültségállapot a semleges szálnál találkozik, amelynél a testben ható feszültség nulla.  

 
4.2. ábra. Hajlító igénybevétel 

Egy homogén, izotrop test esetén, ha kicsi a lehajlás (Y), a következő összefüggések érvénye-

sek (4.2. ábra jelöléseivel): 

           
(4.2)

 

                 
(4.3)

 

4.2 Időfüggő mechanikai tulajdonságok 

Polimerek esetén a mechanikai tulajdonságok erős időfüggést mutathatnak. Különösen érvé-

nyes ez a nagyrugalmas fizikai állapotban, de néhány hőre lágyuló polimer esetén még üveg-

szerű fizikai állapotban is lényeges változást mutatnak a mechanikai jellemzők. Az időfüggő 

mechanikai jellemzők három alapvető csoportba sorolhatók: kúszás, feszültség relaxáció, pe-

riodikus terhelés relaxációja. Ez a három csoport azonban összefügg egymással és megfelelő 

módszerekkel egymásba transzformálhatók. Ennek az átszámításnak az alapja a molekulák 

relaxációs ideje, amely egy egyensúlyi helyzetből kibillentett molekula új állapotának eléré-

 

nyomás 

húzás 
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séhez szükséges időre jellemző. Az átmenet jellege és ideje a rendszer természetétől és az 

egyensúlyi állapottól való eltérés mértékétől függ, és a rendszert felépítő részecskék 

hőmozgásán alapul. A relaxációs idő értéke azzal az idővel egyenlő, amely alatt a vizsgált 

paraméter értéke az eredeti értékének e-ad részére csökken. 

4.2.1. Kúszás 

Amikor egy testet meghatározott terhelésnek tesszük ki, akkor a terhelés nagyságának megfe-

lelő deformációt szenved. Abban az esetben, ha a deformáció a terhelés növelése nélkül nö-

vekszik, akkor kúszásról beszélünk. Ezt szokás hideg folyásnak is nevezni, azonban ez nem 

teljesen korrekt, mivel nem szükségszerűen következik be maradó deformáció. Például gu-

mik, vagy egyéb térhálós anyagok esetén az esetek többségében nem következik be folyás, és 

a terhelés megszűnése után a deformáció teljesen visszaalakul. Hőre lágyuló polimereknél 

azonban minden esetben számolni kell maradó deformációval (mértéke a terhelés nagyságától 

és az eltelt időtől függ), mivel a makromolekulák szabadon elmozdulhatnak egymáson. Egy 

ilyen típusú viselkedést mutat be a 4.3. ábra.  

 
4.3. ábra. Maradó deformáció kialakulása állandó terhelés esetén 

A meghatározás során a próbatestet különböző terhelésnek tesszük ki, és mérjük az idő függ-

vényében a deformációt. Egy ilyen görbesereget mutat be a 4.4. ábra.   
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4.4. ábra. Különböző terheléssel felvett kúszásgörbék 

A kúszásgörbékből meghatározható a feszültségrelaxáció, valamint az izochron (állandó idő) 

feszültség nyúlás diagramok. A feszültségrelaxációt a vízszintes metszet, míg az izochron 

görbét a függőleges metszet mutatja. A 4.5. ábrán a 4.4. ábrából szerkesztett izochron feszült-

ség – nyúlás görbéket mutatunk be. Ki kell emelni, hogy a görbesereg segítségével interpolál-

ni lehet az adatokat, így gyakorlatilag tetszőleges értékekre lehet meghatározni a szükséges 

adatokat. Általában érvényes, hogy az amorf polimereknek a legnagyobb mértékű a kúszása. 

A kristályos fázis, illetve az erősítő és töltőanyagok csökkentik a kúszási hajlamot. 

 
4.5. ábra. Izochron feszültség – nyúlás diagram 

Az állandó terhelésnek kitett darabok deformációjának meghatározásánál jelentős hibát okoz, 

ha a rövid idejű vizsgálatból meghatározott modulussal számolunk. Ha ismert az anyag kú-

szási viselkedése, akkor meghatározható a kúszási modulus. A kúszási modulus (Et) ennek 

megfelelően egy adott hőmérsékleten és időben mért deformációból (εt) határozható meg: 

     
(4.4)
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Az egyenletben ζ az adott εt-hez tartozó feszültséget jelenti. Az alapanyag gyártók általában 

megadják a kúszási modulus görbéket az idő és a hőmérséklet függvényében. Néhány estben 

a vizsgálatokat egészen tönkremenetelig végzik. Ebben az esetben meghatározható a tönkre-

menetel ideje egy adott feszültség esetén (feszültség – idő diagram). 

 

4.6. ábra. PA-6 alapanyag kúszási modulusa 23 C-on különböző terhelés mellett 

4.2.2. Feszültség relaxáció 

A műanyag darabok sok esetben olyan alkalmazásra kerülnek, amelynek során állandó de-

formációs állapotban vannak. Ez lép fel például bizonyos csavarkötéseknél, valamint bepatta-

nó kötéseknél (4.7. ábra). Ilyenkor a kúszási folyamatnak megfelelő molekuláris mozgás kö-

vetkeztében a feszültség az idő függvényében monoton csökkenni fog. Maga a folyamat keze-

lése és interpretációja hasonló a kúszáshoz. Ebben az esetben állandó deformáció mellett tör-

ténik az erő mérése. Ugyanúgy különböző deformációval és hőmérsékleten történnek a méré-

sek és a görbeseregből meghatározhatók a kúszási, valamint az izochor feszültség – deformá-

ció diagramok. 

 
4.7. ábra. Csavarkötésnél fellépő feszültségrelaxáció 

A kúszási és feszültségrelaxációs göbék felhasználhatók a mechanikai tulajdonságok előre 

jelzésére. Figyelembe kell azonban venni, hogy az extrapoláció ne haladja meg az egy nagy-

ságrendet. Ugyancsak ügyelni kell, hogy a mérések az elasztikus tartományban történjenek. 

Ellenkező esetben az irreverzibilis deformáció meghamisítja az eredményeket. 
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4.2.3. Periodikus igénybevétel 

A műanyagok a gyakorlati felhasználás során gyakran dinamikus (periodikus) igénybevéte-

leknek vannak kitéve (autóabroncs, forgó alkatrészek), és így mechanikai viselkedésük ta-

nulmányozása dinamikusan ható terheléseknél fontos ismereteket ad alkalmazástechnikai tu-

lajdonságaikról. Jól ismert, hogy Hook-rugalmas testek esetén a feszültség ráadás és levétel 

gyakorlatilag azonosan játszódik le, azaz a bevitt energiát majdnem veszteség mentesen visz-

szakapjuk. Makromolekuláris rendszerekben a feszültség ráadás és levétel között eltérés je-

lentkezik (4.8. ábra).  

 
4.8. ábra. Periodikusan terhelt makromolekuláris rendszer feszültség – nyúlás diagramja 

Az egymást követő ciklusokban a hiszterézis veszteségek csökkennek, és egy határértékhez 

tartanak. A rendszer deformációjában stacioner (de nem egyensúlyi!) állapot áll be. Az első 

ciklusokban megfigyelt veszteség a minta előéletétől függ, míg a stacioner állapotban mért 

veszteségek függetlenek a kezdeti feltételektől. Az egy ciklus alatt fellépő mechanikai veszte-

séget W(T) az alábbi összefüggés adja: 

     
(4.5)

 

Minden periodikusan ismétlődő folyamatot felfoghatunk különböző frekvenciájú és amplitú-

dójú szinuszos folyamatok eredőjeként. Ezért a dinamikus igénybevételeknél fellépő tulajdon-

ságokról megbízható információkat kaphatunk, ha a legegyszerűbb esetet, a szinuszos igény-

bevételt elemezzük. Ha egy polimer mintára szinuszosan változó feszültséget adunk, akkor 

stacioner állapotban a deformáció is szinuszosan változik. A deformációváltozás körfrekven-

ciája megegyezik a ható feszültségével, azonban a deformáció bizonyos szöggel () eltolódik 

a feszültséghez viszonyítva. 

 
)-tsin(=

t)sin(=

0

0




 (4.6) 

ahol o, o – a feszültség, illetve a deformáció amplitúdója,  = 2/T – a szögsebesség,  – a 

fáziseltolódás szöge. A deformációnak a feszültséghez viszonyított fáziseltolódása a 

nagyrugalmas deformáció kifejlődéséhez szükséges szegmens átrendeződések időigényesség-
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re vezethető vissza. Az igénybevétel frekvenciájának és a molekuláris átrendeződések sebes-

ségének viszonyától függően a deformáció jellemzői (a deformáció amplitúdója és a fáziselto-

lódás szöge) széles határok között változhat. 

A fáziseltolódás szöge és a deformáció amplitúdója a frekvenciától és a hőmérséklettől függ. 

A 4.9. ábrán a fáziseltolódás szöge látható a hőmérséklet és a frekvencia függvényében. A  

értéke meghatározott frekvenciánál (T = állandó), vagy meghatározott hőmérsékleten ( = 

állandó) maximális. Az  és a T nagy és kis értékeinél nullához tart. 

 
a 

 
b 

4.9. ábra. A fáziseltolódás szögének függése a körfrekvenciától (a) és hőmérséklettől (b) 

 

Nagy frekvenciáknál a szegmensek átrendeződésére nincs lehetőség, a nagyrugalmas defor-

máció nem fejlődhet ki. Ezt nevezzük mechanikai üvegesedésnek. A kis frekvenciák tartomá-

nyában viszont a szegmens átrendeződés késés nélkül tudja követni a külső feszültség válto-

zását. Maximális a  érték abban a tartományban, ahol lehetséges a szegmens átrendeződés, 

de nagyrugalmas deformáció teljes kifejlődéséhez nincs elegendő idő. Mivel a hőmérséklet 

növelése a szegmens átrendeződések sebességét növeli, a hőmérséklet növelésével a  = f() 

görbék a nagyobb frekvenciák tartományába tolódnak el. A hőmérséklet hatása ( = állandó) 

ugyanígy magyarázható. Magas hőmérsékletek tartományában az intenzív molekuláris moz-

gások lehetővé teszik a szegmensek maradéktalan átrendeződését a feszültség hatására, ala-

csony hőmérsékleteken viszont a szegmens mozgás befogása miatt a nagyrugalmas deformá-

ció nem fejlődhet ki. Mindkét esetben a fáziseltolódás szöge gyakorlatilag nulla. Maximális 

lesz a fáziseltolódás szöge abban a hőmérséklettartományban, ahol a szegmensek mozgéko-

nyakká válnak, de átrendeződésük nem tudja teljes mértékben követni a feszültségváltozást.  

4.3 Hőmérséklet-idő ekvivalencia elve 

A mechanikai relaxáció különböző eseteit áttekintve megállapítható, hogy a polimerek me-

chanikai viselkedésére a hőmérséklet csökkenésének a hatása ekvivalens az időtényezők (pl. a 

frekvencia) értékének növelésével. Ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet és az idő, ebben az eset-

ben átszámíthatóvá válik, amit számszerűsítve hőmérséklet-idő ekvivalenciát leíró ún. WLF 

(Williams, Landell, Ferry) egyenlet fejez ki: 
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A (4.7) egyenletben aT az ún. eltolási tényező, amely megmutatja, hogy egy T hőmérsékleten 

meghatározott értéket mennyivel kell eltolni a T0 hőmérsékleten meghatározotthoz képest. 

Ennek az egyenletnek a felhasználásával például a magasabb hőmérsékleten mért adatokat 

átkonvertálhatjuk alacsonyabb hőmérsékletre, miközben az időtartam meghosszabbodik. Ez 

különösen fontos a gyorsított élettartam vizsgálatok esetén, azonban minden esetben figye-

lembe kell venni, hogy a vizsgálat során nem következhet be kémiai anyagszerkezeti változás.  

4.4 Ütésállóság 

Abban az esetben, ha egy testet nagy sebességgel, akkor ütésről beszélünk. Amikor egy moz-

gó test valaminek nekiütközik, akkor a mozgási energiának disszipálódnia kell. Polimerek 

esetén az energia elnyelő képesség az anyag típusa mellett függ a kialakított geometriától is. 

Jelenlegi ismereteink nem teszik lehetővé, hogy analitikus megoldást adjunk meg az ütésálló-

ság figyelembe vételére, azonban a szabványos ütővizsgálatok lehetőséget adnak a különböző 

anyagok viselkedésének összevetésére. 

Az ütésállóság vizsgálatára számos módszert használnak. A legelterjedtebb az „Izod” és a 

„Charpy” vizsgálat. Mindkét módszernél használatos a bemetszett és a bemetszetlen próba-

test, amelyekből a repedésterjedésre való hajlamra következtethetünk. Nagyon lényeges a 

bemetszés geometriájának (pl. lekerekítési sugár) pontos reprodukálhatósága. A két módszer 

alapvetően a próbatest igénybevételében különbözik (4.10. ábra), de a kalapács geometriája is 

eltérő. Az ütésállóságot energia/felület (pl. kJ/m
2
) egységben adjuk meg. 

 
4.10. ábra. Izod és Charpy vizsgálat elve 

Az ütésállóságot vizsgálhatjuk húzó igénybevétellel is. Ez az ütve szakítás. A vizsgálat lénye-

ge a 4.11. ábrán látható. 

ütésirány 

ütésirány 
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4.11. ábra. Ütve szakító vizsgálat 

Az összetett igénybevétel modellezésére az ejtődárdás (4.12. ábra) vizsgálat alkalmas. Ebben 

a vizsgálatban a kör alakú befogású próbatestre egy meghatározott geometriájú „dárdát” ej-

tünk. Ez a vizsgálati módszer reprezentálja legjobban a gyakorlatban adódó igénybevételt. 

 
4.12. ábra. Ejtődárdás vizsgálat 

A mechanikai igénybevételek esetén nagyon lényeges probléma a kifáradás jelensége. A fé-

meknél jól ismert Wöhler-görbét polimerekre is meg lehet határozni, azonban a kapott ered-

mények csak tájékoztató jellegűek lehetnek. Ennek az az oka, hogy a próbatest tönkremene-

teléhez szükséges periódusszám erősen függ a frekvenciától, a feszültségállapottól, a hullám-

formától, az igénybevétel típusától stb. Mindezek alapján alapvető a kifáradás szerepének 

meghatározását lehetőség szerint a végső darabon, a megfelelő körülmények között elvégezni. 
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5. Polimerek optikai tulajdonságai 
 

A polimerek járműipari alkalmazásában fontos szerepet kap a különböző fényforrások burko-

lása. A polimerek és a fény közötti kölcsönhatás nagyon összetett. Általánosságban, ha egy 

polimerre fényt bocsátunk, akkor visszaverődés, elnyelés, törés és szóródás játszódik le. A 

fény egy része a felületekről visszaverődik, és ha nem tökéletesen sima, akkor szóródik is 

rajta. Az anyag törésmutatójától függően az anyagba belépő fénysugár megtörik, és az anyag 

belsejében lévő inhomogenitásokon szóródik. Ezek összességében határozzák meg a polime-

rek optikai tulajdonságait. 

5.1 Opálosság, optikai tisztaság 

Amikor egy nem tökéletesen átlátszó anyagon keresztül nézünk, akkor az átlátszóságot kétféle 

módon definiálhatjuk. Az egyik módszer azt vizsgálja, hogy a tárgy kontrasztossága mennyire 

csökken. Ezt nevezzük opálosságnak (haze). A másik módszer szerint az átlátszóság mérésé-

nek elve az, hogy a megfigyelt tárgyat milyen felbontással látjuk. Ezt nevezzük optikai tiszta-

ságnak (clarity). Ez a két tulajdonság egymástól független, azaz nőhet az opálosság, miközben 

az optikai tisztaság javul. Az opálosság és az optikai tisztaság fizikai magyarázata az 5.1. és 

5.2. ábrákon látható. 

 
5.1. ábra. Opálosság jelensége 

Legyen egy pontszerű fényforrás (F) fekete háttér előtt. A minden irányban kilépő fénysuga-

rak közül csak azt érzékeljük, ami pontosan a szemünkbe (S) jut. Abban az esetben, ha egy 

szóró tárgyat (T) helyezünk a szemünk és a fényforrás közé, a helyzet megváltozik (5.1. ábra). 

Egyrészt a közvetlenül a szemünkbe jutó fény intenzitása csökken, mivel egy része szóródik 

az anyagon, azaz a fényforrást sötétebbnek látjuk. Ezen túlmenően a környezet világosabb 

lesz, mivel a szóródás miatt a környező pontok (F’ és F”) is kapnak bizonyos mennyiségű 

fényt. Mindez azt jelenti, hogy a kontraszt csökken. Természetesen a szórást kiváltó részecske 

(inhomogenitás) mérete erősen befolyásolja a jelenséget. Abban az esetben, ha a részecske 

nagy, akkor a szóródás csak kis szögek alatt jelentős (F” pont intenzitása elhanyagolható). 
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Ekkor az F-et egy viszonylag keskeny világos gyűrű veszi körül. Ha a részecske kicsi, akkor a 

szóródás alig függ az iránytól, ezért az F’ és F” pontok fényessége közel azonos lesz.  

 
5.2. ábra. Optikai tisztaság 

Az optikai tisztaság megértéséhez vegyünk két fényforrást (F1 és F2), amelyek kb. 1 szögperc 

(a szem felbontóképessége) alatt láthatók (5.2. ábra). Ha egy szóró testet (T) helyezünk a 

fényútba, akkor a kis szög alatti szóródás azt eredményezi, hogy az F1 és F2 pontok nem kü-

lönböztethetők meg egymástól (a szóródási gyűrűk átlapolnak). Az F1 pontból x irányba hala-

dó fénysugár Θ szögű szóródása esetén pontosan megfelel az F2 pontból érkező sugárnak. 

A 5.1. és 5.2. ábrák alapján tehát megállapíthatjuk, hogy az optikai tisztaság a kisszögű, míg 

az opálosság a nagyszögű szórástól függ. Ez képezi alapját a műszeres mérésnek is. Az opá-

losságot 2,5° felett szóródó fluxus és a teljes átmenő fluxus hányadosaként definiáljuk. 

A szóródásban azonban nagy szerepe van a felületi érdességnek is. A járműiparban, ugya-

núgy, mint a csomagolástechnikában, sok esetben nagyon fontos a fóliák, lemezek, fröccsön-

tött alkatrészek opálossága. Kimutatták, hogy vékony filmek esetén a szóródás gyakorlatilag 

teljes egészében a felületen történik, és az anyag belsejében elhanyagolható mértékű. A felü-

leti szóródás a feldolgozás során kialakult felületi egyenetlenségekből adódik. Kristályos 

anyag esetén ehhez járul még a kristályszerkezetből adódó felületi érdesség. 

Mindezekből következik, hogy az opálosságot mindazon anyagi jellemzők befolyásolják, 

amelyek szerepet játszanak a relaxációban és a kristályszerkezet kialakulásában (molekulatö-

meg, molekulatömeg-eloszlás, elágazottság, takticitás stb.). 

5.2 Kettőstörés polimerekben 

Optikai tanulmányokból ismert, hogy a fény elektromágneses hullám. Izotrop anyagokban az 

elektromos és a mágneses térfeszültségi vektorok egymásra merőlegesek és irányuk meg-

egyezik a fény terjedésének irányával. A fény és az anyagkölcsönhatásában az elektromos 

erőtér játszik alapvető szerepet. 

A fény az adott anyagban a törésmutató által meghatározott sebességgel terjed. A Maxwell 

egyenletekből következik, hogy a fény terjedési sebessége az anyagnak a fény frekvenciáján 
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értelmezett dielektromos állandójától függ (c/√ε), amiből következik, hogy az anyag törésmu-

tatója: 

 n . (5.1) 

Néhány polimer törésmutatóját a 2.2. táblázatban foglaltuk össze. 

Polimer Törésmutató 

Polisztirol (PS) 1,590 

Poli(vinil-acetát) PVAc 1,465 

Poli(vinilidén-klorid) (PVDC) 1,630 

Poli(vinil-klorid) (PVC) 1,544 

Poliizobutilén (PIB) 1,509 

Poli(metil-akrilát) (PMA) 1,473 

Poli(metil-metakrilát) (PMMA) 1,488 

Poliizoprén 1,519 

Poliamid-66 (PA-66) 1,530 

Polietilén (PE) 1,510 

Poli(tetrafluor-etilén) (PTFE) 1,420 

Poli(vinilidén-fluorid) (PVDF) 1,420 

5.1. táblázat. A polimerek törésmutatója 

Izotrop anyag esetén a dielektromos állandó és így a törésmutató iránytól független. Ez azt 

jelenti, hogy ha egy ilyen anyag belsejében egy pontszerű fényforrást helyezünk el, akkor a 

fény gömbszimmetrikusan terjed benne. 

Anizotrop anyagok esetén a dielektromos állandó és a törésmutató irányfüggő (tenzoriális) 

mennyiség, és a hullámfront egy általános ellipszoidot ad. Ezekben az anyagokban egy adott 

térirányhoz két sebesség tartozik, ami két egymásra merőleges polarizáltságú rezgés terjedését 

jelenti. A terjedési sebesség egyértelműen meghatározza a törésmutatót, így általános anizot-

rópia esetén nx≠ny≠nz, és ekkor optikailag kéttengelyű anyagokról beszélünk. Abban az eset-

ben, ha nx≠ny=nz, akkor optikailag egytengelyű a rendszer. Ebben az esetben a két polarizált 

sugár közül az egyik gömbfelület irányában terjed (ordinárius sugár), míg a másik 

(extraordinárius sugár) egy forgási ellipszoid-felületet definiál. 

5.3 Törésmutató és a molekuláris orientáció 

Anizotrop anyagban az eltolási vektort a polarizálhatóság határozza meg: 

 PEED
o

   (5.2) 



30  MŰANYAGOK A GÉPJÁRMŰIPARBAN 

 

                                                                                                  
www.tankonyvtar.hu                                                 ©  Belina Károly, Kecskeméti Főiskola                                                

ahol D - az eltolási vektor, E - az elektromos térerő vektor, ε - a dielektromos állandó tenzor, 

εo - a vákuum dielektromos állandója, P - az anyag polarizálhatóságától függő polarizáció 

vektor. 

Az (5.1) és (5.2) egyenletek összevetése alapján megállapíthatjuk, hogy az anyag polarizálha-

tósága (α) és a törésmutató között egyértelmű összefüggés van. 

 
5.3. ábra. Makromolekula orientációja 

Vizsgáljunk meg egy polimer molekulát a polarizálhatósága szempontjából. A lineáris mak-

romolekula anizometrikus, mivel hosszirányú mérete több nagyságrenddel nagyobb, mint a 

keresztirányú. A kémiai szerkezetből következik, hogy a molekula polarizálhatósága is hason-

ló anizotrópiát mutat, azaz a láncirányú (αl) és az arra merőleges irányú (αm) polarizálhatósága 

nem azonos. Gombolyodott állapotban az egész molekulára vonatkoztatott eredő polarizálha-

tóság izotrop, mivel a szegmensek térbeli orientáltsága véletlenszerű. Abban az esetben, ha a 

makromolekula valamilyen hatásra orientálódik, az alak és ennek megfelelően a polarizálha-

tóság is anizotroppá válik. Vizsgáljunk meg egy térben orientált makromolekula esetét (5.3. 

ábra). Legyen a polarizálhatóság láncirányban αl, arra merőlegesen αm. Jelöljük a molekulá-

hoz rendelt koordinátatengelyeket a, b és c-vel (c a láncirány). A c tengely az x, y és z tenge-

lyekkel rendre Φxc, Φyc és Φzc szögeket zár be. (Az a és b tengelyek szögeit hasonlóan jelöl-

jük.) 

A koordinátatengelyek irányába eső polarizálhatóságok: 

 

zbmzamzcz

ybmyamycy

xbmxamxcx
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 (5.3) 

Az anizotrópia mértékét a különböző irányokban mért tulajdonságok különbségével jellemez-

hetjük. Az (5.3) egyenletekből ezt kifejezve és felhasználva Pithagoras tételét kapjuk: 
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 (5.4) 

Mivel az (5.4) egyenlet egyetlen molekulára vonatkozik, ezért átlagolni kell az anyagban lévő 

összesre: 
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 (5.5) 

Mivel a polarizálhatóság arányos a törésmutatóval, ezért az (5.5) egyenlet átírható: 
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 (5.6) 

ahol Δ
o
 - a maximális (jellemző) törésmutató (Δ

o
 = n1 - nm). 

 
5.4. ábra. Anizotrop minta vizsgálata polarizált fényben. 

Az 5.3. ábra alapján egyértelmű, hogy a polarizálhatóság (törésmutató) anizotrópiája jellemző 

a molekulalánc orientációjára. Ennek megfelelően f1 és f2 az orientáció mértékét jelenti. 

Izotrop anyagra (nincs irányfüggő tulajdonság) f1 és f2 nulla, mivel nx=ny=nz. Egytengelyű 

teljes orientáció esetén f1=1 és f2=0, mert nx=nl és ny=nz=nm. Biaxiális orientáció esetén f1=f2. 

Az orientáció kialakulása mind amorf, mind pedig kristályos állapotban lehetséges. Mivel az 

anizotrop anyagok kettőstörők, ezért az orientációt vizsgálhatjuk polarizált fényben. Legyen 

egy h vastagságú minta, amelyen polarizált fényt bocsátunk keresztül (5.4. ábra). Az anizot-

rop mintába belépő polarizált fény két egymásra merőleges, különböző sebességgel terjedő 

komponensre (D1 és D2) bomlik. Legyen α a polarizált fény és az 1. optikai tengely által be-

zárt szög (5.5. ábra). A két komponens az ábra alapján: 

 

polarizátor analizátor 

polarizáció 

síkja 

polarizáció 

síkja 

m inta 

optikai 

tengelyek 
1 2 
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 (5.7) 

 
5.5. ábra. Polarizált fény komponensei. 

Mivel D1 és D2 terjedési sebessége nem azonos, ezért különböző időpillanatban lépnek ki a 

mintából, amiből a fáziskülönbség meghatározható: 
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  (5.9) 

Ez azt jelenti, hogy a mintától elliptikusan polarizált fény halad tovább, amelyet az analizátor 

ismét síkban polarizál. Az analizátor után tehát: 

 






 





2
sin

2
sin2sin

'
tDD

o
  (5.10) 

ahol t
’ 
= t - t1. Kioltás (D = 0) akkor van, ha vagy sin2α = 0, vagy sinΔ/2 = 0. Mivel α a minta 

optikai tengelye és a polarizációs sík által bezárt szöget jelenti, ezért minden esetben fekete 

sáv jelenik meg, ha α = kπ/2 (k = 0, 1, 2,...). Ezek a sávok az optikai tengelyeknek felelnek 

meg, azaz ezeken a helyeken vagy az analizátor, vagy a polarizátor síkja egybeesik valame-

lyik optikai tengellyel. Ezeket a sávokat izoklin vonalaknak (iránysávoknak) nevezzük, és 

segítségükkel feltérképezhetők az áramlási vonalak. 

A kioltás másik feltétele (sinΔ/2 = 0) függ az optikai úttól (h), valamint az alkalmazott fény 

hullámhosszától. Kioltás akkor következik be, ha Δ = 2rπ (r=1, 2, 3,...). Az (5.9) egyenlet fel-

használásával kapjuk: 

   rnn
c

h


12


. (5.11) 
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Polikromatikus (fehér) fény esetén különböző színű sávok jelennek meg, amelyeket 

izokromátáknak nevezünk. A színek intenzitása akkor a legnagyobb, ha a minta optikai tenge-

lye 45°-ot zár be a polarizált fény síkjával, mivel ebben az esetben sin2α = 1. A színes sávok 

(komplementer színek) periodikusan ismétlődnek a rendűségnek (r) megfelelően. 

Az izoklin és az izokromáta vonalak egyszerre jelennek meg, ami sok esetben megzavarja a 

kiértékelést. Cirkulárisan polarizált fényben vizsgálva azonban az izoklin vonalak nem jelen-

nek meg. (Cirkulárisan polarizált fényt λ/4-es szűrővel lehet előállítani.) Az izokromáták 

függnek az anyagi minőségtől (törésmutató), a minta vastagságától (h), az alkalmazott fény 

hullámhosszától (λ), valamint az orientációs állapottól (n2 - n1). A sávok helyzete független a 

polarizátor és az analizátor helyzetétől. 

A makromolekulák orientációjából származó kettőstörést orientációs kettőstörésnek nevez-

zük. A testekben azonban kettőstörés keletkezik abban az esetben is, ha térben egyenetlen 

feszültségállapotban van. Ebben az esetben a feszültségi főirányok felelnek meg az optikai 

tengelyeknek, azaz felírható: 

  
jiji

Cnn   . (5.12) 

C-t feszültségoptikai állandónak nevezzük. A sebességkülönbségből adódó fáziseltolódás eb-

ben az esetben is izoklin és izokromáta vonalakat ad. Az izoklin vonalak megfelelnek a fe-

szültségi főirányoknak. Az izokromátákra az (5.11) egyenlet analógja írható fel (Brewster 

törvény): 
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6. Polimerek elektromos tulajdonságai 
 

A műanyagok egyik fontos alkalmazási területe az elektromos és az elektronikai ipar. A kor-

szerű gépjárművek ma már elképzelhetetlenek elektronikai rendszerek nélkül, amelyekben 

nagyszámú műanyag alkatrész található. A műanyagokat először szigetelőként használták fel, 

mivel elektromos vezetőképességük nagyon kicsi. A polimerek fajlagos vezetőképessége szo-

bahőmérséklet környezetében 10
-12

 és 10
-16

 S/m tartományban van. A műanyagok elektromos 

tulajdonságaikon alapuló felhasználása újabb és speciális tulajdonságú termékek kifejlesztése 

következtében egyre szélesebb körű (hidrofonok, tűzjelző berendezések, érzékelők alkotó 

elemei). Ebben a fejezetben a polimerek legfontosabb elektromos tulajdonságait és ezek mo-

lekuláris-szerkezeti összefüggéseit foglaljuk össze. Az elektromos tulajdonságok az adott mű-

anyagnak az elektromos térben való viselkedését jellemzik.  

A polimerek elektromos tulajdonságai alapvetően két csoportba sorolhatók: dielektromos tu-

lajdonságok és vezetési tulajdonságok. A dielektromos tulajdonságokat az anyag dielektromos 

állandójával és a veszteségi tényezővel, míg a vezetésieket a vezetőképességgel és az elekt-

romos szilárdsággal jellemezhetjük. Ezek az alkalmazástechnikai szempontból legfontosabb 

jellemzők. Számos polimernek különleges elektromos tulajdonsága van, és elektromos erőtér-

ben felléphetnek a piezo- piro-, tribo- vagy fotoelektromos jelenségek. Ezek a speciális tulaj-

donságok is szoros kapcsolatban állnak a fentiekben említett négy, alapvető elektromos jel-

lemzővel. A polimerek elektromos tulajdonságait szerkezetük kémiai és fizikai felépítése de-

terminálja.  

6.1 Polimerek dielektromos állandója 

Egy anyag dielektromos állandója (ε) azt mutatja meg, hogy kondenzátorban alkalmazva an-

nak hányszor lesz nagyobb a kapacitása, mint vákuumban. Ebből következik, hogy egy job-

ban polarizálható anyag nagyobb dielektromos állandóval fog rendelkezni. A molekulák pola-

rizációja alapvetően elektron és atomi polarizációból származik. Ehhez adódik poláris mole-

kulák esetén az orientációs polarizáció. Ezek a jelenségek, természetükből adódóan, frekven-

ciafüggők. A kis frekvenciák tartományában a különböző polarizációk értékei gyakorlatilag 

megegyeznek a konstans elektromos térben mértekkel. A frekvencia növelésével a 

dielektromos állandó csökken, mivel az adott térben valamelyik polarizáció már nem tud tel-

jes egészében kifejlődni. 

Az elektronpolarizáció az elektronfelhő torzulásából származik. A külső erőtérben az elektro-

nok és az atommag töltésközéppontja nem esik egybe, dipólus jön létre. Ez azonban nagyon 

kicsi, mivel az atommagból származó térerősség 10
8
 V/mm nagyságú, szemben a gyakorlat-

ban jelenleg megvalósítható 10
5
 V/mm-rel. Ez a típusú polarizáció minden anyagban fellép, 

és kondenzált állapotban (szilárd, folyadék) 2 körüli dielektromos állandót ad. A polarizáció 

kifejlődéséhez szükséges idő 10
-15

 s körül van (UV- és röntgentartomány). 

Az atomok elmozdulásából (rotáció, vibráció) is létrejön indukált dipólus. Ehhez a mozgás-

hoz 10
-13

 s körüli idő szükséges (IR tartomány). Az elmozdulásból származó polarizáció álta-

lában az elektronpolarizáció egy tizede. Speciális esetben – ionos kristályok – az ebből szár-

mazó polarizáció azonban meghaladhatja az elektronpolarizáció értékét is. 
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Az állandó dipólussal rendelkező makromolekulák az elektromos térben oly módon helyez-

kednek el, hogy az eredő polarizáció az elektromos erőtér irányába mutat. Ezzel szemben hat 

a molekulák termikus mozgása, így az eredő polarizáció az alkalmazott térerősség és a hő-

mérséklet függvénye lesz. Az orientációs polarizáció kifejlődéséhez 10
-9

 s körüli idő szüksé-

ges. 

6.2 Az orientációs polarizáció mechanizmusa 

Az orientációs polarizáció során a molekulák konformációja megváltozik, amiből következik, 

hogy az atomi és elektron polarizációval szemben ez viszonylag időigényes folyamat, mivel a 

polarizáció csökkenését a makromolekulák termikus mozgása okozza. A polarizáció időbeli 

csökkenése a pillanatnyi értékétől (P) és az orientációs polarizáció relaxációs idejétől (η) függ 

(analógia a mechanikai feszültségrelaxációval). Ha ugyanezt a gondolatmenetet a polarizáció 

kifejlődésére alkalmazzuk, akkor a késleltetett deformációval kapunk analóg esetet, azaz a 

polarizáció kifejlődése a következő egyenlettel írható le: 
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PP 1 . (6.1) 

ahol Ps - az adott körülmények között kifejlődő teljes polarizációt jelenti. A deformációkine-

tikában megismertekhez hasonlóan az orientációs polarizáció kifejlődése sem jellemezhető 

egy relaxációs idővel, hanem relaxációs időspektrummal. 

A kialakuló orientációs polarizáció a makromolekulák polarizálhatóságával (α) van kapcso-

latban. Ez az egységnyi elektromos tér hatására létrejövő átlagos molekuláris dipólus-

momentumot jelenti. Ha a polimer egységnyi térfogatában n ismétlődési egység van, akkor E’ 

lokális térerő hatására létrejövő polarizáció: 

 'EnP  . (6.2) 

E’ nem azonos a külső elektromos térerővel, mert az indukált dipólusmomentumok az anya-

gon belül kölcsönhatást gyakorolnak egymásra. Apoláris és gyengén poláris makromolekulák 

esetén ez a következő összefüggéssel írható le: 
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. (6.3) 

Visszahelyettesítve ezt (6.2)-be azt kapjuk, hogy: 

 EnP
3

2



 . (6.4) 

A polarizációs töltéssűrűség (P) tulajdonképpen a polarizációs vektort jelenti, ami az anyag 

dielektromos állandójával (ε) is kifejezhető: 

   EP 1
0

  , (6.5) 
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ahol εo a vákuum dielektromos állandója. 

A (6.4) és (6.5) egyenletek összevonásával, mólnyi anyagmennyiségre kifejezve kapjuk a 

Clausius-Mossotti egyenletet: 

 
























 MN

o
2

1

3
. (6.6) 

Ennek az összefüggésnek a jelentősége abban van, hogy megteremti a kapcsolatot a makrosz-

kopikusan mérhető dielektromos állandó és a molekulára jellemző polarizálhatóság között. 

Abban az esetben például, ha nagyfrekvenciás szigetelő előállítása a cél (lehető legkisebb ε), 

akkor a molekulák polarizálhatóságát a lehető legkisebb értéken kell tartanunk. Kondenzátor 

dielektrikumok előállításánál ennek pontosan fordítottja a cél. 

Ha az elméletet poláris anyagra alkalmazzuk, akkor a következő érdekes eredményre jutunk. 

A (6.3) egyenlet a következő alakban is felírható: 
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3
'  . (6.7) 

A (6.5) egyenlet felhasználásával kapjuk: 
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o
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1

1 . (6.8) 

Abban az esetben, ha α → 3εo/N, akkor ε → ∞, és következésképpen (6.5) egyenlet P → ∞. 

Ezt a jelenséget spontán polarizációnak, vagy ferroelektromosságnak nevezzük. 

Az orientációs polarizálhatóság hőmérsékletfüggő, mivel molekuláris mozgással van kapcso-

latban (Debye egyenlet): 
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  . (6.9) 

Az egyenlet segítségével kifejezhető az a hőmérséklet, amelyen bekövetkezik a spontán pola-

rizáció: 
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A Tc hőmérséklet analóg a ferromágneses anyagok Curie hőmérsékletével, azaz ez alatti tar-

tományban az anyag spontán polarizálódik. Az ilyen tulajdonsággal rendelkező anyagokat 

nevezzük ferroelektromos anyagoknak. 

Polimerek esetén a polarizálhatóságot döntően a makromolekulák orientációja határozza meg 

(az atomi és elektronpolarizáció elhanyagolható), ezért a (6.10) egyenlet a következőre egy-

szerűsödik: 

 
k
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 . (6.11) 

Ez alapján a ferroelektromos anyagok dielektromos állandójának hőmérsékletfüggésére a kö-

vetkezőt kapjuk: 

 
c

c
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2
 . (6.12) 

A ferroelektromos viselkedés polimerek esetén csak speciális esetekben lép fel, mivel a polá-

ris csoportok mozgása gátolt (csak szilárd és folyékony halmazállapot, korlátolt rotáció stb.). 

 
6.1. ábra. Frekvencia és hőmérséklet hatása a dielektromos állandóra 

A kisfrekvenciás (10
-5

 – 100 Hz) tartományban) a polimerek dielektromos állandója lényege-

sen meghaladja a magasabb frekvenciákon mért adatokból extrapoláltakat. Ez a határfelületi, 

ún. MWS polarizációra vezethető vissza. Polimerekben különböző inhomogenitások léphet-

nek fel: kristályos-amorf fázisok közötti átmeneti tartomány, lunkerek, katalizátormaradék, 

töltőanyag stb. Az így kialakuló határfelületek polarizációja az okozója a nagyobb 

dielektromos állandónak. Ez a fajta polarizáció a frekvencia növelésével egyre kisebb lesz, 

mivel az MWS polarizáció relaxációs ideje nagyon hosszú. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a polimerek dielektromos állandója a hőmérséklet és a 

frekvencia függvénye. A 6.1. ábrán az együttes hatás jellegét mutatjuk be. A hőmérséklet nö-
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velésével a dielektromos állandó növekszik, míg a frekvencia függvényében csökken. A vál-

tozás jellege megfelel a dinamikus mechanikai spektroszkópiával meghatározott tárolási mo-

dulus reciprokának. 

Néhány polimer dielektromos állandóját szobahőmérsékleten a 6.1. táblázatban adjuk meg. 

Anyag Dielektromos állandó 

ABS (60 Hz) 2,8-3,2 

POM (60 Hz) 3,7 

PI (1 kHz) 3,5 

PSU (1 kHz) 3,1 

PC (1 kHz) 3,0 

PC/ABS (60 Hz) 2,4 

Epoxigyanta (60 Hz) 4,0 

PE (1 kHz) 2,2-2,3 

PMMA (1 kHz) 2,8-3,4 

PA (1 kHz) 3,3-4,2 

Fenolgyanta (1 kHz) 5-7 

PP (1 kHz) 2,2 

PS(1 kHz) 2,4-2,7 

PVC (1 kHz) 3-5 

PVDF (1 kHz) 8,4 

6.1. táblázat. Néhány polimer dielektromos állandója 

6.3 Dielektromos veszteségi tényező 

Az előző fejezetben a statikus vagy nagyon kis frekvenciával váltakozó térre jellemző 

dielektromos tulajdonságokat tárgyaltuk. A (6.1) egyenlet alapján már láttuk, hogy az orientá-

ciós polarizáció kifejlődéséhez időre van szükség. A frekvencia változtatásával különböző 

mobilitással rendelkező részek vesznek részt a polarizációban, így a szerkezeti jellemzőktől 

függően különböző intenzitású lesz a dielektromos veszteség. Ez az alapja a dielektromos 

spektroszkópiának. 

Egy periodikusan váltakozó elektromos térben az ugyancsak periodikus eltolódási vektor nem 

lesz fázisban a térerő vektorral. A fáziseltolódás mértéke δ. Ez alapján két dielektromos állan-

dót lehet definiálni: a térrel azonos fázisban lévő komponens alapján ε’, a negyedperiódussal 

eltolódott komponens alapján ε”. 
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A két komponens hányadosa adja meg a veszteségi tényezőt: 
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 . (6.14) 

A frekvencia csökkentésével ε’ a statikus térre jellemző ε-hoz, a frekvencia növelésével pedig 

ε’ az optikai dielektromos állandóhoz (ε∞) tart. Ezek a (6.6) egyenlettel kifejezhetők: 
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Vizsgáljunk meg egy időben változó E(t) elektromos teret. Ekkor az i és az i+di időinterval-

lumban ható E(i) térerőnek megfelelő eltolódás D(t) két részből tevődik össze: a pillanatsze-

rűen kialakuló eltolódásból és az időben elnyújtottból: 

        





t

diitfiEtEtD  . (6.17) 

Az időbeli eltolódás exponenciális függvénnyel jól közelíthető (mechanikai analógia), azaz: 
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 . (6.18) 

A (6.11) egyenlet differenciálásával (figyelembe véve (6.18)-at is) kapjuk: 
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dt

tdE

dt

tdD




1
0 , (6.19) 

ahol f(0) - az állandó térhez tartozó késleltetési függvény. A (6.19) és (6.17) egyenletek átren-

dezéséből és összeadásából kapjuk: 
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 . (6.20) 

Ha a térerősség konstans, akkor: 
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tEtDd 
 ,     és     ED  . (6.21) 
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Ezt visszahelyettesítve (6.20)-ba kapjuk: 

  


  0f . (6.22) 

Felhasználva a következő összefüggéseket: 
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a (6.20) egyenlet a következő eredményre vezet: 
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. (6.23) 

Ebből a reális és a képzetes rész: 
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, (6.24) 

 
 

22
1

"
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6.2. ábra. Normalizált ε’ és ε” változása lg(ωτ) függvényében 

A (6.25) egyenletből következik, hogy a dielektromos állandó képzetes része közel nulla lesz 

mind nagyon kicsi, mind pedig nagyon nagy frekvenciáknál. Maximum akkor van, ha ωη = 1 

(6.2. ábra). Reális polimerek esetén a veszteségi görbék szélesebbek, és a maximum értéke is 
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sokkal alacsonyabb, mint ami az elméletből következik. A dielektromos relaxáció leírására a 

gyakorlatban több empirikus egyenletet használnak. Ezek közül a négy legelterjedtebb: 

 

Cole-Cole egyenlet: 
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. (6.26) 

Davidson-Cole egyenlet: 
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. (6.27) 

Havriliak-Negami egyenlet: 
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. (6.28) 

Fuoss-Kirkwood: 
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. (6.29) 

ahol 0 <p, q ≤1. A Cole-Cole és a Fuoss-Kirkwood egyenletek az elméletinél szélesebb, de 

szimmetrikus, a (6.27) aszimmetrikus, míg a (6.28) a kettő közé eső eloszlást ad. Ez utóbbival 

nagyon jól le lehet írni a polimerek dielektromos veszteségi görbéit.  

Az empirikus egyenletek egy másik fajtája a relaxációs időfüggvényt módosítja. Erre a célra 

legelterjedtebben az ún. KWW (Kohlrausch-Williams-Watts) függvényt használják: 
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6.3. ábra. A lágyítószer mennyiségének hatása a PVC üvegesedési átmenetére (PVC:lágyító) 

A fentiek alapján nyilvánvaló a hasonlóság a dinamikus mechanikai és a dielektromos spekt-

roszkópia között. Mivel a folyamat molekuláris mozgással kapcsolatos, ezért ebben az eset-

ben is érvényes a hőmérséklet-idő azonos hatásának az elve. Ennek megfelelően a gyakorlati 

méréseket vagy a frekvencia (állandó hőmérséklet), vagy pedig a hőmérséklet (állandó frek-

vencia) függvényében mérjük. Az elnyelési maximumokat ebben az esetben is görög betűkkel 

jelöljük. 

A veszteségi maximumok helye (hőmérséklet vagy frekvencia) egy adott molekuláris moz-

gáshoz rendelhető. A 6.3. ábrán a PVC üvegesedési folyamatához rendelhető maximum elto-

lódását mutatjuk be a lágyítószer mennyiségének a függvényében. 

6.4 Polimerek elektromos szilárdsága 

A műanyagok elektromos ipari alkalmazása közül döntő fontosságú a szigetelés. A polimerek 

döntő többsége tiszta állapotban jó szigetelő és ellenállása 10
7
 – 10

16
 Ωm között van. A felüle-

ti réteg összetétele (felületkezelés, öregedés, szennyezés stb. miatt) nagyon sok esetben lé-

nyegesen eltér az anyag belsejétől, ezért az elektromos ellenállást polimerek esetén térfogati 

és felületi ellenállásként is meghatározzuk. Az elektromos szilárdság meghatározása általában 

nagyon körülményes, mert nagymértékben befolyásolja az anyag homogenitása, fizikai álla-

pota, az elektródák alakja stb. A 6.4. ábrán a különböző elektróda elrendezéssel meghatározott 

átütési valószínűséget mutatjuk be polietilénen. Az ábra alapján nyilvánvaló, hogy egy adott 

elektródaelrendezés meghatározó az elektromos szilárdság értékére. 
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6.4. ábra. Az elektróda elrendezés hatása az átütési szilárdságra 

Az elektromos átütési folyamat ágas-bogas szerkezetű átütési csatorna kialakulásán keresztül 

megy végbe (treeing). A 6.5. ábrán egy polietilénben kialakuló szerkezetet („tree”) mutatunk 

be. 

 
6.5. ábra. Polietilénben kialakult átütési szerkezet 

Az átütés alapvetően elektromos vagy elektrokémiai úton mehet végbe. Az előbbit az anyag 

üregeiben keletkező koronakisülés okozza, míg a második esetben az anyagban lévő nedves-

ség, idegen anyag stb. hatására alakul ki az átütés. Az elektrokémiai tönkremenetel sokkal 

kisebb feszültség esetén következik be, mint a tisztán elektromos. Néhány polimer átütési 

szilárdságát a 6.2. táblázatban foglaltunk össze. 
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Anyag Átütési szilárdság (kV/mm) 

Fenol- és aminoaldehid gyanták 15-19 

Poliészterek 15-21 

Epoxi gyanták 14-21 

Szilikonok 14-20 

Gumik 30-31 

PS, ABS, SAN 18-22 

PMMA 20 

PC 15 

POM 20 

PA 16-24 

PUR 16-19 

PTFE 20-27 

PI, PEEK, PSU 19-28 

LCP 20-24 

PE 28-60 

PP 28-40 

PVC 26-60 

PVC (lágy) 26-28 

6.2. táblázat. Néhány polimer átütési szilárdsága 

6.5 Statikus feltöltődés 

A polimerek statikus feltöltődése nagyon sok kellemetlenséget okozhat, különösen kis ned-

vességtartalmú környezetben. Például egy műszálas ruhadarab levételekor 40% relatív pára-

tartalmú környezetben a test 4 kV körüli feszültségre töltődik fel. Ezt lehet érezni akkor is, ha 

kiszállunk az autóból és amikor hozzáérünk a karosszériához. Az üzemanyagrendszerek kör-

nyezetében ez komoly veszélyforrás lehet. A statikus feltöltődés oka a polimerek nagy szige-

telőképessége. A feltöltődés akkor nem következik be, ha az anyag felületi ellenállása megfe-

lelően kicsi (< 11
11

 Ω). Az antisztatizáló szerek (általában poláris viaszok) oly módon fejtik ki 

a hatásukat, hogy megkötik a nedvességet és a felületen egy poláris filmet alakítanak ki. Idő-

vel ezek hatása csökken, hiszen a felületről lekopik az a védőréteg, illetve 15% relatív páratar-

talom alatt eleve hatástalanok. Jobb megoldást adnak a vezetőképes adalékanyagok (vezető-

képes korom, fémek stb.), vagy a felület fémbevonása (vákuumgőzölés, elektrolízis stb.). 

6.6 Különleges dielektromos jelenségek polimereken 

A piezo- és piroelektromos tulajdonságú anyagok olyan dielektrikumok, amelyekben az idő-

legesen állandó polarizáció az időleges felületi töltéssel van kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy 

a piezo- és a piroelektromos állandók durván a dielektromos állandóval arányosak. A nagy 

dielektromos állandó azonban csak szükséges, de nem elégséges feltétel. Megfelelő lánckon-
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figuráció és morfológia is elengedhetetlen a nagy piezoelektromos állandóhoz. Erre szemléle-

tes példa a piezo- és piroelektromos tulajdonságokkal rendelkező poli(vinilidén-fluorid) 

(PVDF). A PVDF monoklin α-kristálymódosulatának nincs spontán polarizációja, mivel a 

láncok dipólusmomentumai kiegyenlítik egymást. Ezzel szemben az ortorombos β-

módosulatban a láncok konformációja olyan, hogy eredő dipólusmomentum van. Ezen túlme-

nően a fizikai állapot is erősen befolyásolja a fellépő effektust (Tg alatt lényegesen lecsökken 

a piezoelektromos állandó). 

Vezető és félvezető polimerek 

Az elektromos iparban, elektronikában felhasznált polimerek döntő többsége elektromos szi-

getelő. A félvezető és vezető tulajdonságú polimerekkel kapcsolatos intenzív kutatások alap-

vető célja olyan anyagok előállítása, amelyek egyesítik magukban a szervetlen félvezetők 

elektromos és polimerek előnyös fizikai-mechanikai tulajdonságait. Két alapvető mód áll ren-

delkezésre a polimerek vezetőképességének növelésére: vezetőképes adalékanyagok adagolá-

sa és szerkezetében vezetőképes anyag előállítása (magas konjugáltságú rendszer). Ebben a 

fejezetben röviden ismertetjük ezt a két típust. 

 
6.6. ábra. A fajlagos ellenállás változása a vezetőképes töltőanyag tartalommal 

Vezetőképes adalékanyaggal gyakorlatilag minden polimer vezetőképessége növelhető. Erre a 

célra vezetőképes szén (korom, grafit) vagy fémpor használható. A vezetőképesség erősen 

függ a töltőanyag mennyiségétől. A 6.6. ábrán a fajlagos ellenállás változását mutatjuk be a 

vezetőképes töltőanyag tartalom függvényében. Jól megfigyelhető, hogy a vezetőképesség 

növekedése (ellenállás csökkenése) egy meghatározott töltőanyag tartalom felett kezdődik. A 

hőmérséklet függvényében az ellenállás kis mértékben növekszik. A változás közel megfelel a 

hőtágulásból származónak. Ezek az adatok azt támasztják alá, hogy a vezetőképességben a 

töltőanyag részecskék egymáshoz való távolsága a meghatározó. A vezetés mechanizmusára 

nincs elfogadott elmélet. Van olyan elképzelés, hogy a töltőanyag összefüggő vezetőképes 

hálót hoz létre, de van olyan is, ami a határfelületi polarizáció nagymértékű növekedésével 

magyarázza a vezetőképesség növekedését. Töltőanyagként korom, grafit, ezüst, réz, nikkel 
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használatos. Az elérhető legnagyobb vezetőképesség – a polimertől függően – 10
-1

-10
5
 Ω

-1
m

-1
 

között van. 

Az anyagában vezetőképessé tett polimerek legnagyobb részére az a jellemző, hogy a láncban 

konjugált kötésrendszer alakul ki. A konjugáció mértéke függ az anyag kémiai szerkezetétől. 

A konjugált szerkezet alakul ki pl. poliacetilének előállítása során is. Egy másik módszer a 

vezetőképes szerkezet kialakítására a szabályozott pirolízis. Oxigénmentes közegben a PVC 

bomlásakor konjugált kettőskötésű láncszakaszok alakulnak ki. Ennek a szerkezetnek a veze-

tőképessége 10
-3

-10
-4

 Ω
-1

m
-1

 

 
Poli(akril-nitril) pirolízisével gyűrűs szerkezet jön létre, ami magas hőmérsékleten 

grafitizálható (szénszálgyártás).  Ennek az anyagnak a vezetőképessége elérheti a 10
3
 Ω

-1
m

-1
-t 

is.  

 

 
A kontrollált pirolízis mellett egyéb módszerek is vannak vezetőképes polimerek előállítására. 

Ide tartozik például az anódos oxidáció, a töltésátviteli rendszerek előállítása, hogy csak kettőt 

említsünk a sokból. 

 

 

 

 

 

 

.  

Cl Cl Cl Cl

CN CN CN CN
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7. Járműiparban alkalmazott műanyagok 
 

7.1 Polipropilén (PP) 

A polipropilént először Natta állította elő 1954-ben speciális katalizátor alkalmazásával. A 

kereskedelmi termék 1957-ben jelent meg (Montecatini), és azóta az egyik legfontosabb mű-

anyaggá vált. Az izotaktikus polipropilént (iPP) a járműipar mellett a csomagolástechnikában, 

szálgyártásban, műszaki cikkek előállításában használjuk. 

A polipropilén előállítása 

 
A reakció monomerét, a propilént vegyipari benzin krakkolásával állítjuk elő. A polimerizá-

ció általában zagy fázisú technológiával történik. Katalizátorként általában titánhalogenidet és 

szerves alumíniumvegyületet használnak. Az újabb típusú technológiák metalocén katalizá-

tor-rendszert alkalmaznak.  

Az izotaktikus polipropilén (iPP) polimorf kristályos polimer. A kristálymódosulatai közül az 

α- és a β-módosulat a leggyakoribb. A két módosulat eltérő olvadásponttal rendelkezik. az α 

olvadáspontja 170 C körül, míg a β-é 150 C körüli. A β-módosulat jobb dinamikus tulaj-

donságokkal rendelkezik, azonban a nyakképződési folyamat során átalakul α-módosulattá. A 

harmadrendű szénatomok miatt az iPP oxidációra érzékeny, ezért antioxidáns adalékokat kell 

használni. A bomlási folyamat elsősorban lánctördelődés, ami nagymértékű viszkozitás csök-

kenést eredményez, nem pedig térhálósodást. Szénhidrogénekben és halogénezett oldószerek-

ben csak magasabb hőmérsékleten (80 °C felett) oldódik. Két alapvető fajtája van a propilén 

kopolimereknek: blokk és random. Komonomerként elsősorban etilént használnak, de létez-

nek a kereskedelmi forgalomban hosszabb olefinekkel (pl. pentén) készült kopolimerek is. A 

tulajdonságok a komonomer tartalomtól és annak eloszlásától függnek. A blokk-kopolimerek 

nagyobb ütésállósággal rendelkeznek, mint a homopolimer. Ezek az anyagok egymást követő 

homopolimerizációval készülnek. A blokk-kopolimerek tulajdonságai hasonlók a polietilén-

polipropilén keverékekéhez. A kis etiléntartalmú random kopolimerek olvadáspontja és üve-

gesedési hőmérséklete alacsonyabb, mint a homopolimeré. A kristályossági fok kisebb, és 

ezért átlátszó termékek is készíthetők belőle. 

 

Tulajdonság iPP PP-blokk PP-random 

Sűrűség (g/cm
3
) 0,9   

Olvadáspont (°C) 172 170/120 150 

Rugalmassági modulus (GPa) 1,8 1,2 1,0 

CH2 CH

CH3

CH2 CH

CH3
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Tulajdonság iPP PP-blokk PP-random 

Húzószilárdság (MPa) 37 25 29 

Izod ütőszilárdság (bemetszett, 23 °C) (kJ/m²) 2,5 10 6 

Rockwell keménység (R skála) 102 77 81 

Hőalaktartóság (HDT) (0,45 N/mm²) (°C) 118 83 88 

7.1. táblázat. A polipropilének jellemző tulajdonságai 

Nagyobb etiléntartalmú kopolimerek gumiszerű anyagok (EPR), amelyeket oldható Ziegler-

katalizátorokkal készítenek. A termék amorf szerkezetű. A térhálósítást peroxidokkal végez-

zük. Fontos propilén kopolimer az EPDM, amelyben az etilén mellett egy harmadik, nem 

konjugált kettős kötést tartalmazó komonomert is használunk a reakcióban (terpolimer). Ezek 

a terpolimerek (EPDM) hagyományos módszerrel (kén) térhálósíthatók. Mind az EPR, mind 

pedig az EPDM nagyon jó időjárás-állósággal rendelkezik, azonban a tapadóképessége na-

gyon gyenge. Elsősorban a gépjárműiparban használják (pl. ablaktörlő gumi). Az EPR és iPP 

keverékei termoplasztikus elasztomerek, amelyekben a polipropilén kristályos fázisa adja a 

merev szegmenst. Néhány tipikus polipropilén és EPDM alkalmazást a következő felvételek 

mutatnak be. 

     
7.1. ábra. EPR és EPDM felhasználásával készült ablaktörlő gumi (EPR), szigetelő profil 

(EPDM+PVC) és csomagtér tálca (PP+EPDM) 

A polipropiléneket különböző erősítő- és töltőanyagokkal keverve is felhasználják. A leggya-

koribb erősítő anyagok: talkum, üvegszál (hosszú és rövid), szénszál, faliszt, valamint az 

utóbbi időben a szén nanocső. Ezekkel az anyagokkal a tulajdonságok nagymértékben módo-

síthatók. A 7.2. táblázat néhány jellemző tulajdonságát mutatja be a különböző erősítő anya-

got tartalmazó polipropiléneknek. 

Tulajdonság 
30% hosszú 

üvegszál 

30% rövid 

üvegszál 
20% talkum 

20% üveg-

gyöngy 

Sűrűség (g/cm³) 1,10 1,12 1,04 1,04 

MVR (230 °C)/2,16 kg) 4 
 

3 10 

Rugalmassági modulus 

(GPa) 
6,9 5,2 1,8 1,7 
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Tulajdonság 
30% hosszú 

üvegszál 

30% rövid 

üvegszál 
20% talkum 

20% üveg-

gyöngy 

Sűrűség (g/cm³) 1,10 1,12 1,04 1,04 

Szakító szilárdság (MPa) 116 55 20 29 

Szakadási nyúlás (%) 2,6 2 >50 25 

Ütőszilárdság (Charpy) 

(kJ/m²) 
65 55 Nem törik 35 

HDT (1,8 MPa) 153 138 56 81 

7.2. táblázat. Erősítő anyag tartalmú polipropilének néhány jellemző tulajdonsága 

 

7.2 Polisztirol (PS) 

A polisztirol (PS) az 1930-as években jelent meg a kereskedelmi forgalomban (I. G. Farben, 

Németország és Dow, USA). A második világháborút követően egyre nagyobb szerepet ka-

pott, és napjainkban is az egyik legnagyobb mennyiségben előállított és felhasznált műanyag. 

Fő felhasználási területe a szigetelőhab, háztartási eszközök, készülékházak stb. 

A polisztirol előállítása 

 
A polimerizáció négy különböző technológiával történhet: tömb, oldószeres, szuszpenziós és 

emulziós technológia. A tömbpolimerizációt termikus iniciálással végezzük. A reakcióban 

előállított PS nagyon nagy tisztaságú. Az oldószeres (folyamatos tömb) polimerizációt kis 

mennyiségű (max. 15%) etil-benzolban végezzük benzoil-peroxid (Bz2O2) iniciátorral. Ezzel 

a reakcióelegy viszkozitása csökken, és magasabb hőmérséklet alkalmazható. A granulálás 

előtt az etil-benzolt az el nem reagált monomerrel együtt lefúvatjuk. A tömbpolimerizációhoz 

képest a termék molekulatömege alacsonyabb a láncátadási reakció lehetősége miatt. A 

szuszpenziós polimerizációt vizes közegben végezzük. A habosítható polisztirol előállítása 

során nagy gyöngyök keletkeznek. Ez eset a monomerrel együtt 5-8% n-pentánt is haszná-

lunk. Ez az alacsony forráspontú szénhidrogén habosítja a PS-t a feldolgozás során. Az emul-

ziós polimerizációt viszonylag ritkán használjuk iparilag. Az ezzel a módszerrel előállított 

anyagokat elsősorban a festékiparban alkalmazzuk.  

A tiszta (kristály) PS amorf, átlátszó anyag. A lágyulási hőmérséklete (üvegesedési hőmérsék-

let) 100 C körül van. Szobahőmérsékleten rideg, és belső feszültség hatására rövid idő alatt 

mikrorepedezés jelenik meg benne. Kémiai ellenálló képessége nem túl jó, mert a legtöbb 

szerves oldószerben jól oldódik. Rövid idejű mechanikai tulajdonságai jók, de feszültségkor-

rózióra érzékeny. A mechanikai tulajdonságok kopolimerizációval javíthatók. A legfontosabb 

komonomerek: butadién (IPS, HIPS), akrilnitril (SAN), illetve a kettő együtt (ABS). Néhány 

jellemző tulajdonságot a 7.3. táblázatban foglaltunk össze. 

CHCH2 CHCH2
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Tulajdonság PS IPS HIPS SAN ABS 

Sűrűség (g/cm
3
) 1,04 1,04 1,05 1,08 1,04 

Vicat lágyuláspont (C) 100 100 100 110 105 

Folyáshatár (MPa) 42 31 18 69 40 

Szakadási nyúlás (%) 2 25 60 2,5 25 

Izod ütésállóság (J/m) 19 64 110 27 270 

7.3. táblázat. A polisztirol és kopolimerjeinek néhány jellemzője 

A PS UV-fény hatására elszíneződik. A sárgulás alapvető oka az, hogy a fényenergia hatására 

a molekula könnyen reagál oxigénnel, és különböző kémiai csoportok keletkeznek. Az elszí-

neződés ellen UV-stabilizátorok adagolásával védekezhetünk. 

A térhálós polisztirol (kopolimerizáció divinil-benzollal) fontos alapanyaga az ioncserélő 

gyantáknak. A térhálós gyöngyöt koncentrált kénsavval kezelve kation-, klórmetilezést köve-

tő aminolízissel pedig anioncserélő gyantát kapunk. 

A kopolimerek közül a SAN és az ABS a legfontosabb. A SAN 20-30% akrilnitrilt tartalmaz. 

Az előállítás a homopolimerhez hasonlóan tömb- vagy szuszpenziós polimerizációval törté-

nik. A polimer amorf, átlátszó anyag. A PS-hez képest magasabb az üvegesedési hőmérsékle-

te, és jobbak a mechanikai jellemzői. Az akrilnitril poláris jellege miatt jobban ellenáll szer-

ves oldószereknek. Hűtőgépek elemeit, kazettatartókat állítanak elő belőle. 

Az ABS nem valódi terpolimer; sokkal inkább polimer keveréknek tekinthető. Két alapvető 

előállítási technológiát használunk a gyártásra: keverékkészítés és ojtás. Az utóbbi technoló-

giával előállított anyag tulajdonságai jobbak, ezért ez a módszer az elterjedtebb. A keverési 

technológiában SAN (70 rész) és enyhén térhálós NBR (30 rész) latexeket keverünk össze, 

majd koagulálunk. Az ojtásos módszer esetén akrilnitrilt és sztirolt kopolimerizálunk 

polibutadién latexben. Ebben az esetben SAN a folytonos fázis, amelyben kémiailag kötött 

(ojtási reakció) polibutadién cseppek vannak diszpergálva. Az ABS egyik fontos alkalmazási 

területe a fémbevonatú műanyag alkatrészek gyártásában van. Az anyagból a polibutadién 

szemcsék oxidáló savakkal eltávolíthatók (7.2. ábra). A fémbevonat kialakítása elektrokémiai 

módszerrel történik, amelynek során rezet vagy nikkelt választunk le oldatból az előzetesen 

savval érdesített felületre. Erre a bázis rétegre elektrolitikusan választjuk le a megfelelő fémet, 

leggyakrabban krómot. A járműiparban a rétegvastagság 25 – 41 μm között van (7.3. ábra).  
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7.2. ábra. Maratott ABS szerkezete 7.3. ábra. Fémbevonatú ABS hűtőrács 

 

7.3 Alifás és aromás poliamidok 

A poliamidok a leggyakrabban alkalmazott műszaki műanyag család. Az első szintetikus po-

liamidot az 1900-as évek elején szintetizálta Emil Fischer, azonban gyakorlati alkalmazása 

csak az 1930-as években kezdődött, amikor Carothers hexametilén-diamin és adipinsav reak-

ciójával előállította az első teljesen szintetikus műszálat. A harmincas évek végétől kezdődő-

en egyre szélesebb körben kerül felhasználásra. Kezdetben kizárólag csak műszál készült be-

lőle, azonban a kiváló mechanikai tulajdonságai műszaki cikkek gyártására is alkalmassá tet-

ték. Napjainkban a legkülönbözőbb területeken alkalmazzuk ezeket az anyagokat, mint példá-

ul csomagolófólia, műszál, fogaskerekek, gépjárműalkatrészek stb. 

Az alifás poliamidok előállítása kétféle módon történhet: diamin és disav reakciója, vagy 

laktámok gyűrűfelnyílásos polimerizációja. A név után található számok utalnak arra, hogy 

milyen összetételű a poliamid (nejlon). Az első szám a diamin komponensben található szén-

atomok számát adja meg, míg a második a disav szénatomszámát jelenti. Ha csak egy szám 

áll a név mögött, akkor az anyagot laktámból, esetleg ω-amino-karbonsavból állították elő, és 

a jelölés a monomer szénatomszámát jelenti. Például a PA-6,6 hexametilén diaminból és 

adipinsavból készült, míg a PA-6 kaprolaktámból. 

 

 
Legnagyobb mennyiségben a PA-6,6 és a PA-6 kerül felhasználásra, azonban a kereskede-

lemben egyre nagyobb számban jelennek meg a különböző egyéb típusok is.  

A PA-66 előállítása tipikusan lépcsős polimerizációval történik. A monomerek mólarányát 

sóképzéssel lehet beállítani. A hexametilén-diamin és az adipinsav ekvimoláris összetételű sót 

(AH-só) képez, amiből magas hőmérsékleten kapjuk a polimert. A reakció egyensúlyi folya-

mat, amely magas hőmérsékleten és alacsony nyomáson a polimerképződés irányába van el-

NH2
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O

O
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tolva. A PA-6 legfontosabb előállítási módja a kaprolaktám anionos polimerizációja. Ezt 

fémnátriummal, esetleg -magnéziummal iniciálják. Mivel a gyűrűfelnyílásos polimerizáció 

reakcióhője kicsi, ezzel a technológiával viszonylag nagy tömböket lehet előállítani, ame-

lyekből a kívánt alkatrészt, terméket mechanikai megmunkálással alakíthatjuk ki.  

A poliamidok tulajdonságai közül ki kell emelni a nedvességfelvételt. Ennek két szempontból 

is nagy jelentősége van: egyrészt a méretváltozás, másrészt a mechanikai szilárdság nagymér-

tékben függ a polimer nedvességtartalmától. A jelenség alapvető magyarázata az, hogy a víz 

lágyítószerként viselkedik, és így duzzasztja a poliamidokat. A felvett nedvességtartalomtól 

függően alakul a termék mérete és ütésállósága. A vízfelvétel mértéke függ a kémiai szerke-

zettől. A szénlánc hosszának növelésével csökken a polimer polaritása és ezért kevesebb vizet 

lesz képes abszorbeálni. Ugyancsak csökken a mechanikai szilárdság, valamint az olvadás-

pont is. Mindez egyszerűen értelmezhető a hidrogénhidas kötések sűrűségének csökkenésé-

vel, hiszen ezek egyértelműen meghatározzák az olvadáspontot, illetve a mechanikai szilárd-

ságot. Néhány poliamid jellemző tulajdonságát a 7.4. táblázatban foglaltuk össze. 

 

 

Jellemző PA-6 PA-66 PA-11 PA-12 PA-612 

Sűrűség (g/cm
3
) 1,13 1,14 1,05 1,02 1,08 

Olvadáspont (°C) 215 260 190 180 204 

Szakítószilárdság (MPa) 80-90 90-100 50-60 40-50 50-60 

Rugalmassági-modulus (GPa) 2,4 2,8 1,3 1,1 1,7 

Vízfelvétel (%) 2 1,2 0,3 0,25 1 

7.4. táblázat. Néhány poliamidtípus jellemző tulajdonságai 

A poliamidok legfontosabb felhasználása a különböző műszaki cikkek gyártása. A kiváló 

mechanikai tulajdonságai alkalmassá teszik arra, hogy erőátviteli elemek (pl. fogaskerekek), 

gépjármű-alkatrészek (pl. üzemanyag-vezeték) és egyéb alkatrészek készüljenek belőlük. A 

csomagolástechnikában fóliaként kerül felhasználásra, elsősorban többrétegű rendszerek szi-

lárdságbiztosító rétegeként. A poliamidok nagy részét még ma is szálasanyagként használjuk, 

elsősorban műszaki textíliák gyártásához. A magasabb alkalmazási hőmérséklet és a nagyobb 

mechanikai szilárdság elérése céljából az aromás poliamidokat fejlesztették ki. Ezeket az 

anyagokat alifás diaminok és aromás disavak, illetve aromás diaminok és aromás disavak re-

akciójával készülnek. Az aromás poliamidok 300 °C feletti olvadásponttal rendelkeznek. Az 

aromás szerkezet miatt a láncok erősebben orientáltak, ezért a mechanikai szilárdságuk is 

sokkal nagyobb, mint az alifás poliamidoké. A tisztán aromás poliamidokat (aramidok) első-

sorban erősített rendszerek (kompozitok) előállítására használjuk fel (pl. lövedékálló mel-

lény). 
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A poliamidok esetén is elterjedten alkalmazzuk a különböző erősítő adalékokat: üvegszál, 

szénszál stb. Néhány jellemző tulajdonságot a 7.5. táblázatban foglaltuk össze. 

Tulajdonság PA-4,6
1
 PA-6

1
 PA-6

3
 PA-6,6

1
 PA-6,6

4
 Aramid

1
 Aramid

2
 

Sűrűség (g/cm³) 
 

1,68 1,36 1,36 1,36 1,23 1,51 1,34 

Vízfelvétel (%) 1,6 2 2,4 1,7 2,2 1,8 2 

Szakítószilárdság (MPa) 125 115 45 130 230 185 250 

Szakadási nyúlás (%) 
 

3,5 8 20 5 2,5 2,3 1,3 

Rugalmassági modulus 

(GPa) 
8 6,2 1,7 7,2 17 13 26 

Ütőszilárdság (Charpy) 

(J/cm
2
) 

 

6 11 
 

10 6 
  

Olvadáspont (°C) 295 220 220 260 260 240 240 
1
 30% üvegszál; 

2
 30% szénszál; 

3
 30% ásványi töltőanyag; 

4
 20% szénszál 

7.5. táblázat. Erősített poliamidok jellemzői 

A poliamidok felhasználása a gépjárművekben elsősorban a motortérben történik, ahol a me-

chanikai szilárdság mellett a hőállóság is nagyon fontos. A 7.4 ábra két tipikus poliamid al-

kalmazást mutat be. 

  
7.4. ábra. PA-6,10-ből előállított hűtő, valamint 30% üvegszál erősítésű PA-6-ból készített 

szívócső 

7.4 Hőre lágyuló poliészterek 

Poliésztereknek azokat az anyagokat nevezzük, amelyek főláncukban észtercsoportot (-COO-) 

tartalmaznak. A hőre lágyuló típusok közül két anyagnak van ipari jelentősége: poli(etilén-

tereftalát) (PET), poli(butilén-tereftalát) (PBT). PET-et először 1941-ben állították elő, és az 

ipari termelés 1953-ban indult meg (DuPont, ICI). Kezdetben majdnem kizárólag csak textil-

ipari szálakat készítettek belőle, de manapság a legnagyobb felhasználási terület az üreges 

testek gyártása. A PBT viszonylag új anyag, amelyet elsősorban az elektronikai iparban hasz-

nálnak fel méretpontos alkatrészek gyártására. 

PET-et etilénglikolból és tereftálsavból (vagy dimetil-észteréből, DMT), a PBT-t pedig 

butilénglikolból és tereftálsavból (vagy dimetil-észteréből) állítjuk elő. A két gyártási mód-

szer csak a diol komponensben különbözik, a technológia azonos. A technológia lényege, 
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hogy az első lépésben nagy glikolfelesleggel diésztert állítunk elő. Ez az anyag magas hőmér-

sékleten glikolvesztés mellett polimerizálódik. Mivel a reakció egyensúlyi állandója viszony-

lag kicsi, ezért a felszabaduló glikolt vákuummal eltávolítjuk. Ezzel a folyamatot a 

polimerképződés irányába toljuk el (nagyobb móltömeg keletkezik).  

C O OEtO H

C O OEtO H

-HOEtO H
C O C O OEtO

275 C /Sb
2
O

3

 
A polimerizáció során számos mellékreakció is végbemegy, amelynek eredményeként a mo-

lekulatömeg csökken. Ezen túlmenően a β-hasadás esetén acetaldehid (butiraldehid) keletke-

zik, ami egészségkárosító hatású. Ezeknek az anyagoknak a mennyiségét ellenőrizni kell, ha 

élelmiszeripari felhasználásra kerül a polimer. 

A PET és a PBT jó mechanikai tulajdonságokkal és kémiai ellenálló képességgel rendelkezik. 

A PET-láncban található gyűrűk miatt az üvegesedési hőmérséklet 90 °C körül van, és a mo-

lekuláris mobilitás is kicsi. Ez az oka annak, hogy ebből az anyagból könnyen lehet amorf 

szerkezetet kialakítani (nagy túlhűthetőség). Ezt használjuk ki a különböző méretű palackok 

gyártása során. A PBT-ben hosszabb alifás lánc van, ezért ennek az anyagnak alacsonyabb az 

üvegesedési hőmérséklete és gyorsan kristályosodik, ezért ebből fröccsöntéssel készíthetünk 

műszaki alkatrészeket. A legfontosabb jellemzőket a 7.6. táblázatban foglaltuk össze. 

Tulajdonság PET PBT 

Sűrűség (g/cm
3
) 1,3 1,3 

Üvegesedési hőmérséklet (°C) 95 60 

Olvadáspont (°C) 255 225 

Rugalmassági modulusz (GPa) 2,47–3 2,55 

Nyakképződési feszültség (MPa) 50–57 56 

Nyakképződési deformáció (%) 3-4 5 

7.6. táblázat. A PET és PBT néhány jellemző tulajdonsága 

A PBT anyagot szintén elterjedten alkalmazzák erősített formában is. Az üvegszál tartalom 

hatását a jellemző tulajdonságokra a 7.7. táblázatban foglaltuk össze. 
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Jellemző 
Üvegszáltartalom 

10% 20% 30% 50% 

MVR (250 °C)/2,16 kg) 16 14 11 3 

Rugalmassági modulus (GPa) 4,5 7 9,8 16 

Szakító szilárdság (MPa) 85 115 140 140 

Szakadási nyúlás (%) 4,5 3,5 3 1,5 

Ütőszilárdság (Charpy) (kJ/m²) 40 58 70 55 

HDT (1,8 MPa) (°C) 200 205 215 215 

Sűrűség (g/cm³) 1,37 1,45 1,53 1,73 

Kúszómodulus (1000 óra) (MPa) 3400 4700 7500 14500 

7.7. táblázat. Rövid üvegszál erősítésű PBT jellemző tulajdonságai az üvegszál tartalom függ-

vényében 

A PBT legfontosabb alkalmazása azokon a területeken történik, ahol nagy méretpontosságra 

van szükség. A 7.5. ábra egy kettős kuplungvezérlő egységét mutatja be, amely közvetlenül a 

sebességváltóba kerül beépítésre. Ennek megfelelően a méretpontosság mellett a vegyszerál-

lóság is fontos követelmény a polimerrel szemben. 

 
7.5. ábra. Mechatronikai egység burkolata 

7.5 Polikarbonát (PC) 

A polikarbonátot először a XIX. század végén állították elő, bár abban az időben ezt az anya-

got mellékterméknek tartották egy fájdalomcsillapító előállításában. A műszaki célokra al-

kalmas polikarbonátot 1958-ban a Bayer (Makrolon), majd ezt követően 1960-ban a GE 

(Lexan) kezdte gyártani. A polikarbonátot difenilol-propánból és foszgénből lehet előállítani 

többlépéses reakcióban: 
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A PC 120-130 °C-ig használható, jó optikai tulajdonsággal és kiváló mechanikai tulajdonsá-

gokkal rendelkező polimer. Néhány jellemző tulajdonságát a 7.8. táblázatban foglaltuk össze. 

A PMMA-hoz hasonlóan az infravörös hullámokat elnyeli, míg a látható tartományban közel 

90%-os az áteresztőképessége. Ennek megfelelően üvegházakhoz kiválóan felhasználható. A 

feldolgozási körülmények között könnyen hidrolizál, de 100 °C alatti tartományban ellenáll 

vizes oldatoknak. Halogénezett szénhidrogénekre érzékeny, ezekkel ragasztható is. Fő fel-

használása: CD-lemezek, üvegek, üreges testek, műszaki cikkek. A mechanikai szilárdság 

tovább javítható üveg- vagy szénszál bekeverésével. 

Jellemző natúr 10% 20% 30% 10% CF 

Sűrűség (g/cm³) 1,22 1,27 1,34 1,42 1,24 

MVR (300 °C)/1,2 kg) 

(cm³/10min) 
18 7 5,5 4  

Rugalmassági modulus (GPa) 2,3 3,9 3,9 4,9 6,5 

Szakító szilárdság (MPa) 63* 50 50 55 105 

Szakadási nyúlás (%) 5,6* 8,5 6,5 3,5 3 

Ütőszilárdság (Charpy) (kJ/m²) Nem törik 120 55 40 40 

HDT (1,8 MPa) (°C) 124 138 134 135 140 

Kúszómodulus (1000 óra) (MPa) 1800 
 

3500 3900  

*Nyakképződéshez tartozó értékek 

CF szénszál erősítés 

7.8. táblázat. A natúr, üveg- és szénszál erősítésű polikarbonátok jellemző tulajdonságai 

A PC-ot sok keverékben is felhasználják. Ezek közül kiemelkedik a PC/ABS és a PC+SAN, 

amely kedvezőbb árú, nagyon jó tulajdonságú anyag. A termikus stabilitása, beleértve a 

hőalaktartóságot, az ABS és a PC közé esik. Különböző töltőanyagokkal is forgalmazzák. 

Néhány jellemző tulajdonságot a 7.9. táblázat tartalmazza. 

 

 

 

CCl ClHO C
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Jellemző PC+ABS 9% ásványi 
PC+SAN 

10% GF 

PC+SAN 

20% GF 

Sűrűség (g/cm³) 1,15 1,24 1,23 1,29 

MVR (260 °C)/5 kg) (cm³/10min) 12 18 
  

Rugalmassági modulus (GPa) 2,3 3,3 5,1 7,5 

Szakító szilárdság (MPa) 55* 66* 95 120 

Szakadási nyúlás (%) 4,7* 5* 3,7 2 

HDT (1,8 MPa) (°C) 109 124 121 119 

Kúszómodulus (1000 óra) (MPa) 1800 3500 
  

7.9. táblázat. PC-ABS keverékek jellemző mechanikai tulajdonságai 

A polikarbonátok egyik nagyon fontos alkalmazási területe a járművek fényszóró búrájának 

és keretének előállítása (7.6. ábra). 

 
7.6. ábra. Fényszóró különböző alkatrészei PC és PC-kopolimerből. (Makrolon, Apec, 

Volkswagen AG) 

7.6 Poli(oxi-metilén) (POM) 

A poli(oxi-metilén), másnéven poliformaldehid, már az 1920-as években ismert volt, azonban 

ipari gyártása csak 1960-ban kezdődött az USA-ban (Delrin). Európában a gyártás 1963-ban 

kezdődött (Hostaform). A POM-t formaldehid ionos polimerizációjával állítják elő: 

 
A POM egyike a legelterjedtebben használt műszaki műanyagnak. Kiváló mechanikai tulaj-

donságokkal rendelkező kristályos polimer, amelyet nagy méretpontossággal lehet feldolgoz-

ni. A tiszta homopolimer termikusan könnyen depolimerizálódik, ezért a gyakorlatban 

kopolimereket használunk fel. A mérettartás mellett nagyon jó vegyszerállósággal és csúszási 

tulajdonságokkal is rendelkezik. Csapágyak készítéséhez csúszásjavító anyagokat kevernek 

bele, mint például PTFE, PE, grafit stb. A mechanikai szilárdság és a dimenzionális stabilitás 

további javulását lehet elérni üveg- vagy szénszál bekeverésével. Néhány jellemző tulajdon-

ságot a 7.10. táblázatban foglaltunk össze. 

CH2O OCH2
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Jellemző natur 10% GF 20% GF 30% GF 

MVR (190 °C)/2,16 kg) (cm³/10min) 8 6 4,5 4 

Rugalmassági modulus (GPa) 2,9 4,8 7,2 9,2 

Szakító szilárdság (MPa) 64* 90 120 135 

Szakadási nyúlás (%) 9* 4 3 2,5 

Ütőszilárdság (Charpy) (kJ/m²) 180** 40 35 30 

HDT (1,8 MPa) (°C) 104 154 159 160 

Sűrűség (g/cm³) 1,41 1,48 1,57 1,60 

Kúszómodulus (1000 óra) (MPa) 1300 2500 4000 5400 

*nyakképződés 

**részlegesen törik 

7.10. táblázat. Natur és üvegszál erősítésű POM néhány fontosabb jellemzője 

A POM tulajdonságai alkalmassá teszi, hogy biztonságtechnikailag kritikus helyeken is al-

kalmazható legyen. Egy ilyen alkalmazást mutat be a 7.7. ábra, amelyen egy biztonsági öv-

rögzítő mechanizmus látható. A nagy méretpontosság finom textúrák kialakítását is lehetővé 

tesz, mint amilyent a hangszóróburkolatokon használnak (7.7. ábra). 

 

 
7.7. ábra. POM-ból készített biztonsági övrögzítő mechanizmus és hangszórórács 

7.7 Poliuretánok (PUR) 

Poliuretánoknak (PUR) azokat az anyagokat nevezzük, amelyek fő láncukban uretáncsoportot 

(-NH-CO-O-) tartalmaznak. A gyakorlatban fontos polimerekben az uretáncsoport mellett 

éter-, észter-, karbamid-, amidcsoportokat is találunk. Sokféle területen alkalmazzuk a poliu-

retánokat: hőszigetelő habok, műbőrök, műszaki cikkek stb. A poliuretánok kifejlesztése 

1937-ben történt (O. Bayer). Gyakorlati jelentőségük azonban csak az 50-es évektől van. A 

Bayer cég 1950-ben az elasztomerekkel, 1952-ben pedig a flexibilis habokkal jelentkezett. A 

kereskedelmi felhasználás 1952-54-ben indult meg poliészter bázisú poliolokkal. 1957-ben, 
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Amerikában fejlesztették ki a poliéter bázisú poliuretánokat. Legnagyobb felhasználása lágy 

(kb. 50%) és kemény (25%) habként történik. A maradék mennyiség kerül elasztomerként, 

ragasztóanyagként, festékalapanyagként alkalmazásra. 

Az uretáncsoport izocianátok és alkoholok addíciós reakciójából képződik: 

 
A legfontosabb izocianát monomerek: toluilidén-diizocianát (TDI), 4,4’-diizocianáto-difenil-

metán (MDI). 

 
Kereskedelmi forgalomban tiszta 2,4-TDI, 80:20 és 65-35 TDI (2,4-:2,6-) szerezhető be. A 

diizocianát elegy 5-15 C tartományban olvad, azaz szobahőmérsékleten folyadék. Az MDI 

termék tipikusan 55% di-, 25% tri- és 20% poliizocianátot tartalmaz. A tiszta 4,4’-MDI 37-38 

C-on olvadó kristályos anyag, míg a keverék folyadék. Az előbbit elasztomerek, az utóbbit 

elsősorban merev habok gyártására használjuk. Előnye a TDI-vel szemben, hogy a kisebb 

gőznyomása miatt kevésbé mérgező. Az NDI 128 C-os olvadásponttal rendelkező anyag, 

amelyet elasztomerek gyártásához használunk fel. Az IPDI (izoforon-diizocianát) kis 

illékonyságú folyadék, amelyet elsősorban bevonatokhoz alkalmazunk. 

 
Az első uretánok alifás diolokkal készültek, amelyek közül az 1,4-bután-diolnak volt ipari 

jelentősége. Jelenleg a polimer bázisú poliolok használatosak, amelyekkel viszonylag olcsón 

lehet széles termékskálát biztosítani. A gyakorlatban felhasznált poliolok 90%-a poliéter, a 

többi poliészter bázisú. A kereskedelmi forgalomban hozzáférhető poliéter bázisú poliolok 

propilén-oxidból készülnek. A termék elsősorban szekunder hidroxilcsoportokat tartalmaz, 

ezért nem túl reakcióképes. Ennek ellensúlyozására etilén-oxiddal kopolimerizáljuk, aminek 

eredményeként a láncvégeken primer hidroxilok alakulnak ki. Az így előállított lineáris 

diolok elasztomerek gyártására használatosak. 
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Triolok (esetleg poliolok) ugyanilyen módon állíthatók elő, azzal a különbséggel, hogy az 

iniciálási lépésben glicerint vagy más többértékű alkoholt használunk. 

Lágy habokhoz 3000-3500, keményekhez kb. 500 molekulatömegű triolokat használunk. Az 

utóbbiakhoz, a térhálósűrűség növelése érdekében pentaeritrit- vagy szorbitolszármazékok is 

használatosak. 

A poliészter bázisú diolok, poliolok tipikus lépcsős polimerizációval állíthatók elő 

diolfelesleggel. A mólarányt oly módon állítjuk be, hogy a termék molekulatömege 1000-

2000 legyen. A disav komponens adipinsav vagy szebacinsav, diolként etilén-, dietién-, propi-

lén-glikolt, glicerint, trimetilol-propánt alkalmazunk. 

Hidroxil végcsoportos poliészter-amidokat is használunk diol komponensként, elsősorban 

ragasztóanyagok előállítására. 

 
A poliuretán elasztomerek gyártása során két alapvető reakciót használunk. Az egyik esetben 

nagy izocianát felesleggel állítunk elő prepolimert, amelynek a molekulatömegét glikollal 

növeljük. A feldolgozás ebben az esetben öntéssel történik. A lejátszódó reakciókat a követ-

kezőképpen írhatjuk le: 

 
A térhálósodási reakció az uretán- és az izocianátcsoportok között játszódik le (allofanát-

képződés). Glikol helyett diamint is használhatunk. A képződő karbamidszármazék szintén 

reakcióképes az izocianátokkal (biuret). 

A másik eljárás kivitelezésében hasonlít a gumigyártáshoz. Ebben az esetben hidroxil végcso-

portos polimereket állítunk elő, amelyek fizikai tulajdonságaikban nagyon hasonlítanak a ka-

ucsukokhoz. Térhálósításra izocianátok használhatók. 

Lineáris, bifunkciós monomerek használata esetén a termék hőre lágyuló anyag, amelyben 

nincsenek keresztkötések. Ezeket az anyagokat termoplasztikus elasztomernek hívjuk. A po-

liuretán bázisú termoplasztikus elasztomerek szálasanyaggá is feldolgozhatók (hidrazin lánc-

hosszabbító).  
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A felületbevonó anyagok két típusát különböztetjük meg, az egy- és a kétkomponensű rend-

szerek. Az egykomponensű rendszereken belül levegőn száradó, nedvességre keményedő és 

beégetős anyagokat ismerünk. A levegőn száradó poliuretán bevonatok (uretánolajok) telítet-

len kötést tartalmazó rendszerek, amelyek a levegő oxigénjének hatására polimerizálódnak 

(térhálósodás). Kémiai szerkezete nagyon hasonló az alkidgyantákéhoz, csak az észter- he-

lyett uretánkötés van bennük (ftálsavanhidrid helyett diizocianát a kiindulási monomer). A 

térhálósodási reakció gyors, ezért gyorsan száradó bevonatokhoz használjuk. 

A nedvességre térhálósodó bevonóanyagok izocianát végcsoportos prepolimerek, amelyekben 

a levegő nedvességének hatására primer aminok alakulnak ki. A felszabaduló szén-dioxid 

kidiffundál a polimer filmből (rétegvastagság!). A keresztkötéseket az aminok és izocianátok 

reakciója hozza létre (karbamidszerkezet). A keletkező film nagy felületi keménységű és ki-

váló vegyszerállóságú bevonat (parkettalakk). A beégetős lakkok poliolok, és blokkolt 

izocianátokból állíthatók elő. Magasabb hőmérsékleten az izocianátcsoport felszabadul, és 

reakcióba tud lépni a poliollal. 

A kétkomponensű rendszerekkel szemben elsődleges követelmény, hogy a komponensek kis 

illékonyságúak legyenek. Ez elsősorban az izocianátoknál nagyon fontos, mivel ezek az anya-

gok egészségre ártalmasak. Az illékonyság csökkentését vagy izocianát végcsoportos 

prepolimerek (műbőrök) vagy izocianátszármazékok (festékek) alkalmazásával érhetjük el. 

A poliuretánok nagy reakciókészségük és poláris jellegük miatt jól használhatók ragasztó-

anyagként. A ragasztandó tárgy és az igénybevétel együttesen határozzák meg az alkalmazan-

dó rendszert (kétkomponensű, oldat, egykomponensű). Valószínűleg a felületi nedvességgel 

történő reakció a magyarázata a ragasztott kötések nagy szilárdságának. 

7.8 Telítetlen poliészterek 

Telítetlen poliészterek a főláncban, az észterkötés mellett kettős kötést tartalmazó anyagok. 

Legfontosabb diol komponens a propilén-, és az etilénglikol. Telítetlen savkomponensként 

maleinsavanhidridet, esetleg fumársavat használunk. A termék tulajdonságainak módosítására 

egyéb savakat is használunk az előállításban. Ezek közül a legfontosabb a ftálsavanhidrid. 

Flexibilis gyanták előállításához alifás dikarbonsavat (adipinsav, szebacinsav) kell alkalmaz-

nunk. A hőállóság növelésére gyűrűs anhidridekkel (izoftálsav-anhidrid, norbornén-

dikarbonsav-anhidrid) módosítjuk a terméket. 

Általános rendeltetésű telítetlen poliésztert propilén-glikolból (1,2 mol), maleinsavanhidridből 

(0,67 mol) és ftálsavanhidridből (0,33 mol) állítunk elő. A reakciót inert atmoszférában (el-

színeződés megakadályozása miatt) 150–200 C-on végezzük. A reakcióidő 6–16 óra. A ke-

letkezett vizet folyamatosan kidesztilláljuk a rendszerből (gyakran azeotrop desztilláció). A 

termék molekulatömege 1000–2000. A reakció első lépésében az anhidridcsoportok reagálnak 

el, majd a keletkezett félészter reagál tovább. A reakcióból következik, hogy a telítetlen poli-

észtergyanták szerkezete a következő: 
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Az elkészült gyantát inhibítort tartalmazó vinil monomerrel (leggyakrabban sztirol) keverik 

össze. Ez a monomer biztosítja a későbbi térhálósítás során a keresztkötéseket. A térhálósodás 

gyökös mechanizmus szerint játszódik le. Iniciátorként különböző peroxidokat: benzoil-

peroxid, ciklohexil-hidroperoxid, metil-etil-keton-peroxid stb., és változó vegyértékű fémsó-

kat (kobalt-naftenát, ón-oktoát stb.) vagy tercier amint (dimetil-anilin) használunk (redox ini-

ciálás). A keresztkötésben 1-3 sztirol monomer kapcsolódik össze: 

 
A térhálósított poliészterek merev, oldhatatlan és ömleszthetetlen anyagok, amelyek az esetek 

döntő többségében üvegszál-erősítéssel kerülnek felhasználásra. A tulajdonságok nagymér-

tékben függnek a kémiai összetételtől. Általában 150 C-ig használhatók fel. Néhány mecha-

nikai jellemzőt a 7.11. táblázat tartalmaz. 

Tulajdonság Alapgyanta 
Vágott üveg-

szál 
BMC SMC 

Töltőanyag (%)  30 30 30 

Sűrűség (g/cm
3
) 1,2 1,6 1,8 1,8 

Szakítószilárdság (MPa) 62 140 41 83 

Hajlítószilárdság (MPa) 120 210 110 190 

Nyomószilárdság (MPa) 140 140 140 190 

Ütőszilárdság (J/m) 110 1100 370 800 

7.11. táblázat. Poliésztergyanták mechanikai tulajdonságai 

Az üveg- és szénszál erősítésű telítetlen poliészterek kiváló mechanikai tulajdonságai alkal-

massá teszi különböző járműburkolati elemek, teherviselő szerkezetek kialakítására (7.8. áb-

ra). 
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7.8. ábra. Tipikus poliészter bázisú kompozitok 

7.9 Epoxigyanták 

Az epoxigyanták olyan térhálós anyagok, amelyekben a keresztkötéseket epoxicsoport reak-

cióival állítjuk elő. Kémiailag az epoxigyanták poliéternek tekinthetők. Az első epoxigyantá-

kat 1943 körül állították elő (Ciba AG.). Annak ellenére, hogy ezek az anyagok viszonylag 

drágák, széles körben használjuk fel, elsősorban ragasztóanyagként és különböző nagy igény-

bevételnek kitett kompozitokban. Elsősorban üveg- és szénszál-erősítésű szerkezeti elemeket 

készítenek ezekből az anyagokból. Ma már nagyon sokféle, különböző kémiai szerkezetű 

epoxigyantát gyártanak, azonban a felhasznált anyagok 80–90%-a difenilol-propán 

(Bisphenol A) és epiklórhidrin bázisú. Az előállítási reakció a következő egyenlettel reprezen-

tálható: 

 
Az epoxigyanták lehetnek folyékony (hidegen keményedő) vagy szilárd (melegen keménye-

dő) halmazállapotúak. A két anyag alapvetően molekulatömegében különbözik egymástól. A 
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hidegen keményedő anyagok kis molekulatömegűek (<1000), ezért szobahőmérsékleten foly-

nak. Viszkozitásuk a molekulatömeg és a különböző adalékanyagok függvénye. A melegen 

keményedő anyagok nagyobb molekulatömeggel készülnek, ezért szobahőmérsékleten szilárd 

anyagok. Hidegen keményedő gyantáknál n=0 (n az ismétlődési egységek száma), míg a me-

legen keményedőknél n=1-3.  

A felhasználás során a gyantákat térhálósítjuk. A reakció exoterm, azaz hőfejlődéssel jár. Na-

gyon fontos ezért a megfelelő hőelvezetés biztosítása, különösen gyors reakciók esetén. A 

fejlődő hő olyan nagy lehet, hogy a gyantarendszer felhabosodik, esetleg el is bomlik. A 

térhálósodási reakciót a hidegen keményedő anyagok esetén különböző aminokkal (dietilén-

triamin, poliamin stb.), míg a melegen keményedőknél elsősorban savanhidridekkel végez-

zük. Az aminokkal történő reakció az epoxicsoporton, savanhidrideknél pedig a szekunder 

hidroxilon megy végbe. A térhálósító szer kémiai szerkezetének megváltoztatásával a térhálós 

termék tulajdonságai rendkívül széles körben változtathatók. 

 

 
A gyanták jellemzésére az epoxi ekvivalenst használjuk. Ez a szám megmutatja, hogy egy 

epoxicsoport hány gramm gyantában van. Ez a szám egyben a gyanta molekulatömegére is 

információt ad, hiszen egy molekulában két epoxicsoport található. A gyakorlatban elterjedt 
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még az epoxiszám is, ami 100 gramm gyantában található epoxicsoportok mennyiségét mutat-

ja meg. Ezek segítségével kiszámítható a szükséges térhálósító szer mennyisége.  

Az epoxigyanták felhasználási területe rendkívül változatos, és csak néhány fontosabbat eme-

lünk ki. Elterjedten használják üveg-, szén- vagy fémszálerősítéssel szerkezeti anyagként. 

Előnyös adhezív tulajdonsága miatt kiváló ragasztóanyag. A mechanikai szilárdsága alkal-

massá teszi arra, hogy szerszámgyantaként alkalmazzuk. A kiváló kémiai ellenálló képessége 

miatt festékek és lakkok is készülnek belőle. 

A telítetlen poliészter és az epoxi gyanták egyfajta kombinációjának tekinthetjük a vinilészter 

gyantákat. Előállításuk epoxi csoportot tartalmazó vegyületek (pl. dián-diglicidil-éter) és telí-

tetlen karbonsavak (pl. akrilsav) reakciójával történik: 

 
Ennek az anyagnak előnye, hogy csökkentett sztirol mennyiséggel (esetleg sztirol-mentesen) 

is térhálósítható. Nagy előnye ennek az anyagnak a kiemelkedő hidrolízis állósága, ezért hajó-

testek gyártására kifejezetten alkalmas. Néhány jellegzetes tulajdonságot a 7.12. táblázat tar-

talmaz. 

Tulajdonság natur 
hosszú 

üvegszál 

rövid üveg-

szál 

Sűrűség (g/cm³) 1,60 1,82 1,80 

Hajlító rug. modulus (GPa) 0,7 20 19 

Szakító szilárdság (MPa) 62 94 71 

Hajlító szilárdság (MPa) 104 235 145 

Nyomó szilárdság (MPa) 172 203 240 

HDT (1,8 MPa) (°C) 122 >280 >280 

7.12. táblázat. Epoxi gyanták néhány jellegzetes tulajdonsága 

7.10  Fenol-aldehid gyanta 

A fenol-aldehid gyanta volt az első teljesen szintetikus polimer. Leo Bakeland állította először 

elő az 1900-as évek elején. Azóta is fontos alapanyag, amelyet számos területen használnak 

fel. A járműiparban talán a legfontosabb alkalmazása a fékpofa gyártásban van. 

A fenolgyanták előállítása fenolból és formaldehidből történik. A kiindulási anyagok 

mólarányától és a reakciókörülményektől függően kétféle közti termék állítható elő: rezol és 

novolak. A rezol gyantát lúgos közegben, nagy aldehid felesleggel, míg a novolakot közel 

ekvimoláris mólaránnyal savas közegben állítjuk elő. A rezol gyanta alkoholban oldható po-

limer, és hő hatására térhálós polimerré alakul. A novolak gyanta, a mólaránytól függő mole-

kulatömegű, hőre lágyuló polimer. Térhálósításához metilén kötések kialakítására alkalmas 
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anyagot kell hozzáadni, pl. hexametilén-tetramint. A rezol gyantát elsősorban impregnálásra, 

míg a novolakot présporként alkalmazzuk. 
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A fenol-aldehid gyanta nagy keménységű, vegyszereknek kiválóan ellenálló anyag. Közis-

mert neve a bakelit. Színe vörösesbarna, ezért csak sötét tónusú terméket lehet előállítani be-

lőle. Mivel szabad fenol lehet benne, ezért élelmiszeripari célra nem alkalmas. Elsősorban 

műszaki terméket állítunk elő belőle, különböző erősítőanyagok adalékolásával. Néhány jel-

lemző tulajdonságot a 7.13. táblázatban foglaltuk össze. 

Tulajdonság natur cellulóz szál üvegszál szénszál 

Sűrűség (g/cm³) 1,40 1,39 1,80 1,45 

Hajlító rug. modulus (GPa) 
 

8,3 19 23 

Szakító szilárdság (MPa) 55 41 90 120 

Hajlító szilárdság (MPa) 76 69 185 245 

Nyomó szilárdság (MPa) 207 169 360 320 

HDT (1,8 MPa) (°C) 171 165 >280 
 

7.13. táblázat. Erősített és natur fenol-aldehid gyanták tulajdonságai 
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8. Polimer mátrixú kompozitok 
 

A mechanikai szilárdság szempontjából az erősített műanyag rendszereknek van nagy jelentő-

sége a gépjárművek gyártásában. Ebben a fejezetben a szálerősítésű polimer kompozitok 

alapösszefüggéseit tárgyaljuk. A különböző szálas anyagok mellett a hőre keményedő és hőre 

lágyuló mátrixú anyagok tulajdonságait, feldolgozástechnológiáit ismertetjük. 

A különböző anyagok – fémek, kerámiák, polimerek – kombinálásával különleges tulajdon-

ságokkal rendelkező anyagrendszereket, kompozitokat lehet előállítani. A köznapi értelemben 

heterogén rendszereket tekintünk kompozitoknak. A kompozitok összetételük szempontjából 

legalább két komponensből állnak: a folytonos fázist alkotó mátrixból és az erősítő anyagból. 

A két komponens határfelületen találkozik. A két fázis találkozásánál az esetek többségében 

valamilyen kötőréteget (kapcsoló ágens, bonding réteg) alkalmazunk, aminek alapvető felada-

ta a fázisok kapcsolódásának javítása (8.1. ábra). 

 
8.1. ábra. A kompozitok általános felépítése 

A kémiai összetétel szempontjából a kompozitok mátrix és erősítő anyagával szemben nincs 

semmilyen megkötés. Ennek megfelelően beszélhetünk fém mátrixú, kerámia mátrixú és po-

limer mátrixú, valamint fém, kerámia és polimer erősítésű kompozitokról. Ezek tetszőleges 

kombinációját lehet előállítani: fém-polimer, kerámia-polimer, polimer-polimer stb. 

kompozitokat. A kötőréteg megválasztása azonban már nem tetszőleges, hiszen megfelelő 

kapcsolatot kell kialakítani az erősítő és a mátrix anyag között, azaz illeszkednie kell a kémiai 

szerkezetekhez. A kompozitok másik csoportosítási lehetősége az erősítő anyag geometriája 

alapján történhet. Ennek megfelelően beszélhetünk szálerősítésű, részecske erősítésű és 

nanokompozitokról
1
 (8.2. ábra). 

                                                 

 

1
 Nanokompozitoknak nevezzük azokat az anyagokat, amelyekben az erősítő anyag legalább egy dimenziója 

nano mérettartományban van. 

 

kötőréteg 

mátrixanyag 

erősítő anyag 

határfelület 
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8.2. ábra. Az erősítő anyagok geometriái kompozitokban: szál, részecske, nano 

8.1 A kompozitok mátrix anyaga 

A járműiparban alkalmazott kompozitok mátrix anyaga alapvetően polimer mátrixú
2
. Mátrix 

anyagként mind hőre lágyuló, mind pedig hőre keményedő anyagok előfordulnak. Alapvető 

irányzatnak tekinthető a hőre lágyuló anyagok használata, hiszen ebben az esetben az újra-

hasznosítás sokkal könnyebb. A mátrix anyag alapvetően két fő feladatot kell ellásson. Az 

egyik, hogy az erősítő anyagot rögzítse, a másik, hogy deformálódjon és a feszültséget megfe-

lelően átvigye az erősítő részre. Természetesen ezeken túlmenően lényeges, hogy a mátrix 

anyag megvédje az erősítő anyagot a külső behatásoktól.  

A kompozitok mátrix anyaga alapvetően meghatározza az alkalmazhatóság felső hőmérsékle-

tét. Az erősítő anyagok az esetek döntő többségében szervetlen anyagok, amelyeknek termi-

kus stabilitása lényegesen meghaladja a szerves mátrix stabilitását. A 8.1. táblázatban néhány 

polimer bázisú kompozit alkalmazhatóságának felső hőmérsékletét foglaltuk össze. 

 Mátrix polimer Alkalmazás felső határa (C) 

H
ő
re

 k
em

én
y

ed
ő

 

Telítetlen poliészter 70 

Gumi 100 

Vinilészter 120 

Epoxi 170 

Fenol-aldehid 200 

Biszmaleimid 220 

Bisz(norbornén-imid) 300 

H
ő
re

 l
ág

y
u
ló

 

Poliamid 100 

Polikarbonát 100 

Poliszulfon 180 

Poli(éter-éter-keton) 170 

Poli(fenilén-szulfid) 240 

Poliimid 270 

8.1. táblázat. Néhány polimer mátrixú kompozit alkalmazásának felső hőmérséklet határa 

                                                 

 

2
 Az újabb fejlesztésekben már fém és kerámia mátrixú kompozitok is megjelentek. 
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8.2 Erősítő anyagok 

8.2.1. Erősítő szálak 

A járműiparban alkalmazott kompozitok leggyakrabban szálerősítésű erősítő anyagot tartal-

maznak. A továbbiakban röviden ismertetjük ezeket az anyagokat. A leggyakrabban alkalma-

zott szál üvegből készül, azonban emellett előfordul fém és kerámiaszál alkalmazása is, bár az 

utóbbiak egyelőre túlságosan drágák a széleskörű felhasználáshoz. Néhány szál jellemző tu-

lajdonságait a 8.2. táblázatban foglaltunk össze.  

Szál anyaga Sűrűség (g/cm
3
) Olvadáspont (C) 

Fajlagos modu-

lus  

(GPa cm
3
/g) 

Fajlagos szilárd-

ság  

(GPa cm
3
/g) 

Bór 2,30 2100 192 1500 

Acél 7,87 1620 25 530 

Szén 1,76 3700 114 1570 

Grafit 1,50 3650 230 1840 

E-üveg 2,54 1316 28 1360 

S-üveg 2,49 1650 34 1940 

Aramid 1,14 350 5,8 730 

Poliészter 1,40 250 2,9 490 

Polipropilén 0,90 170 1,8 77 

Si3N4 2,50 1900 100 1344 

8.2. táblázat. Erősítő szálak jellemző tulajdonságai 

A szálak vastagsága alapanyagfüggő: pl. üvegszálaknál 10-30 μm, szénszálaknál 5-10 μm. Az 

alkalmazást tekintve beszélhetünk folytonos, hosszú- és rövidszálról. A gyártási folyamatban 

készített elemi szálakat gyakran írező anyagal vonják be, majd pászmává sodorva feltekerik. 

Az elkészült tekercset szárítják, majd 50-60 pászmát összesodorva áttekercselik. Ez a termék 

a roving szál. Ebből tekercset, különböző szöveteket és 50-80 mm hosszú, véletlenszerű el-

rendezésű paplant készítenek (8.3. ábra) 
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8.3. ábra. Roving tekercs, szövet és paplan 

Az elemi szálat rövid (1-3 mm) vagy hosszú (10-15 mm) formában alkalmazzák hőre lágyuló 

polimerekben. A 8.4. ábra egy rövid üvegszál erősítésű polikarbonát mátrixú kompozit töret-

felületét mutatja be. A szálak egy része kicsúszott a mátrixból a törési folyamat során, ami a 

nem túl erős szál-mátrix kölcsönhatásra utal. 

 
8.4. ábra. Üvegszál erősítésű PC töretfelülete 

Az egyéb kémiai összetételű szálak ugyanolyan formában használatosak, mint az üvegszálak.  
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A 8.5. ábra rövid szénszálat és aramid szálból készített szövetet mutat be. 

  
8.5. ábra. Rövid szénszál és Kevlar® szövet 

8.2.2. Erősítő részecskék, szemcsék 

A szemcseerősítésű kompozitok nagyon sokfélék lehetnek, elég csak a betonra (ka-

vics+cement) vagy a gumira (kaucsuk+ korom) gondolni. A szemcsék kiterjedése közel azo-

nos minden térirányban, ezért nagyon sokszor gömbszimmetrikus részecskeként kezeljük 

ezeket. A méretük széles tartományban változik, kezdve a μm alatti tartománytól, egészen a 

mm-esig. Mennyiséget tekintve néhány százaléktól akár 70%-ot is meghaladó mértékben al-

kalmazzuk. Két alapvető feladatot láthatnak el: egyrészt csökkenthetik a termék árát (töltő-

anyag), másrészt valamilyen tulajdonságát lényegesen javítják. Ide tartozik az is, amikor a 

feldolgozás során bekövetkező zsugorodást csökkentik.  

A leggyakrabban ásványi anyagokat használunk: kvarchomok, kvarcliszt (szilícium-dioxid), 

talkum (magnézium-alumínium-szilikát), kréta (kalcium-karbonát), dolomit (kalcium-

magnézium-karbonát), grafit, korom, korund (alumínium-oxid) stb. 

8.3 Határfelület 

A kompozitok tulajdonságait, különösen a mechanikait, alapvetően meghatározza a fázishatá-

ron kialakuló kapcsolat. Ennek kialakulásában a felületi jellemzőknek van nagy jelentősége. 

A különböző anyagok közötti kölcsönhatást adhéziónak nevezzük, míg az azonos molekulák 

között kialakulót kohéziónak. Míg a kohézió térfogati, addig az adhézió minden esetben felü-

leti jelenség. A termodinamikai tárgyalás során a legegyszerűbb megközelítés a szabadental-

pia függvénnyel lehetséges. Egy adott reverzibilis folyamatra a kezdeti és a végállapot sza-

badentalpiájának különbsége (ΔG) a kinyerhető munkával (ΔW) egyenlő: 

       
(8.1)

 

Ha egy anyagot reverzibilisen szétválasztunk két új, azonos nagyságú felületet (A) hozunk 

létre. Az új felület létrehozásához szükséges munka a felület nagyságától és a felület szabad-

entalpiájától (γL) függ: 

   (8.2) 

Az egységnyi felületre eső szabadentalpia változást kohéziós munkának nevezzük: 
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     (8.3) 

A kohéziós munka tehát az a minimális munkamennyiség, amit ahhoz szükséges elvégez-

nünk, hogy egységnyi felületen (tipikusan 1 cm
2
) legyőzzük a molekulák között ható vonzó-

erőket.  

A felületi szabadentalpiát a felületi molekulákra ható, az anyag belseje felé mutató többlet 

vonzóerő okozza. Ez abból adódik, hogy a felületi molekulákat egyik oldalról gőztér veszi 

körül. Ez a többlet erő okozza, hogy az anyagok törekednek a minimális szabadentalpiának 

megfelelő felület kialakítására. Ez folyadékok esetén különösen jól megfigyelhető.  

A szabadentalpia minimumra törekvés miatt a felületet feszült állapotúnak tekinthetjük. Téte-

lezzünk fel egy L hosszúságú vonallal határolt felületet. Ha erre a vonalra F erő hat, amellyel 

Δx megnyúlást érünk el, akkor az ehhez szükséges munka: 

             
(8.4)

 

Mivel a létrejött új felület LΔx, ezért az egységnyi új felület létrehozásához szükséges munka 

a felületi energia: 

     
(8.5)

 

az egységnyi vonalra ható erő a felületi feszültség. Sajnos ezt is γ-val szokás jelölni, de nem 

szabad összekeverni a felületi energiával. A felületi feszültség dimenziója N/m, míg a felületi 

energiáé J/m
2
! 

Két különböző anyag esetén, ha azok nem elegyednek egymással, a kohéziós munka helyett 

az adhéziós munkát (Wa) definiáljuk. A határfelületi energiát jelöljük γAB-vel. Ebben az eset-

ben az adhéziós munka: 

     (8.6) 

Szilárd-folyadék rendszer esetén γS, γL és γSL jelölést szoktunk alkalmazni. A γS, és a γSL köz-

vetlen, egymástól független meghatározására nincs közvetlen módszer, azonban összefüggés-

ben állnak a peremszöggel (nedvesítési szög), amely közvetlenül mérhető.  

Vizsgáljunk meg egy szilárd, vízszintes felületen nyugvó folyadékcseppet, amelyet levegő 

vesz körül (8.6. ábra). A csepp peremén a három határfelület találkozik. Egy metszetet vizs-

gálva a három határfelület találkozását jelentő pontra három határfelületi feszültség hat (8.6. 

ábra), amelyeket az ábrán feltüntetett vektorok jellemeznek. 
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8.6. ábra. Vízszintes szilárd anyagon nyugvó folyadékcsepp 

Egyensúlyban lévő rendszer esetén az erők egymást kiegyensúlyozzák, azaz: 

     
(8.7)

 

A Θ szög a csepp peremszöge. Mivel a peremszög csak a határfelületi energiák függvénye, 

ezért az adott rendszer jellemzője lesz, azaz megmutatja, hogy egy adott folyadék mennyire 

képes nedvesíteni a szilárd anyagot. Akkor teljes a nedvesítés, ha a peremszög nulla. 

Az (8.7) és az (8.6) egyenletek összevonása után az adhéziós munka kifejezésére olyan össze-

függést kapunk, amely mérhető mennyiségeket tartalmaz: 

       
(8.8)

 

Az adhéziós munka természetesen szoros összefüggésben áll az anyagszerkezettel. A szilárd – 

folyadék rendszerek legtöbbjére az adhéziós munka 0,2-0,3 J/m
2
 közé esik. Dipólus momen-

tummal rendelkező folyadékok esetén ez 0,3-0,5 J/m
2
, míg a hidrogénhidas kötést tartalmazó 

folyadékoknál 0,7-1,0 J/m
2
 az adhéziós munka.  

A termodinamikai elemzés lehetővé teszi, hogy megvizsgáljunk egy szilárd folyadék rendszer 

szétválasztását az adhéziós és a kohéziós munka szempontjából. A szétválasztáshoz szükséges 

munka, legyen az adhéziós vagy kohéziós eredetű, a (8.6) egyenlettel adható meg. Az adhézi-

ós és a kohéziós munka különbsége ez alapján: 

       
(8.9)

 

A szilárd-folyadék rendszer levegőn mért peremszögét figyelembe véve az (8.9) egyenlet a 

következő formában írható: 

        (8.10) 

Jelöljük ΔES-sel a levegő adszorpciós munkáját a szilárd felületen: 

       (8.11) 

Feltételezve, hogy a levegő adszorpciója a folyadék felületén elhanyagolható, azaz γLA=γL, 

akkor az (8.10) egyenlet a következő formában írható: 

       (8.12) 

 
L A  

SA  

L S 

szilárd anyag  

folyadék  

levegő  
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Ha a folyadék felületi feszültsége pontosan akkora, hogy teljesen nedvesíti a felületet, azaz 

Θ=0, akkor az egyenlet a következő egyszerű formává alakul: 

     (8.13) 

Mivel az adszorpció exoterm folyamat, azaz ΔES negatív mennyiség, ez azt jelenti, hogy az 

adszorpciós munka nagyobb a kohéziós munkánál. Ebből következik, hogy a rendszer szétvá-

lasztásakor a folyadék belsejében, a kohéziós erők ellenében történik a szétválás, nem pedig a 

szilárd-folyadék határfelületen. 

Intermolekuláris erők szerepe az adhézióban 

Az adhezív kötést az intermolekuláris erők hozzák létre. Ezek az erők a másodrendű kémiai 

kötésekből származnak, amelyek lehetnek Van der Waals erők és és hidrogénhíd kötések. A 

Van der Waals erők három részből tevődhetnek össze: állandó dipólusból (orientációs köl-

csönhatás), indukált dipólusból származó kölcsönhatások (indukciós kölcsönhatás) és a disz-

perziós erők (diszperziós kölcsönhatás). Ezek a kölcsönhatások a kémiai szerkezettől, vala-

mint a molekulák közötti távolságtól függnek. 

Az orientációs kölcsönhatás két állandó dipólusmomentummal rendelkező molekula között 

jön létre az egymáshoz viszonyítva megfelelően orientált dipólusok vonzása révén. A köl-

csönhatás nagysága egyenesen arányos a dipólusmomentumok nagyságával. A hőmérséklet 

emelése növeli a hőmozgást, ezért a dipólus-dipólus kölcsönhatás energiája a hőmérséklet 

növelésével csökken. 

Az indukciós kölcsönhatások úgy alakulnak ki, hogy az állandó dipólusmomentummal ren-

delkező molekulák a szomszédos polarizálható, apoláris molekulán elektroneltolódást válta-

nak ki, azaz indukált dipólust hoznak létre. Az indukciós kölcsönhatás nagysága a 

dipólusmomentumtól és a polarizálhatóságtól függ, és széles hőmérséklet-tartományban füg-

getlen a hőmérséklettől.  

A diszperziós kölcsönhatások annak eredményeképpen alakulnak ki, hogy a molekulák elekt-

ronfelhője mozgásban van. Ennek eredményeképpen időben és térben változó dipólusok ala-

kulnak ki, amelyek kölcsönhatásban vannak egymással. A diszperziós kölcsönhatás nagysága 

a töltésingadozások mértékétől és a molekulák polarizálhatóságától függ. Ez a kölcsönhatás 

minden molekulánál fellép, és az apoláris molekulák közötti kölcsönhatás alapvető formája. 

A molekulák közötti kölcsönhatások különleges formája a hidrogénhíd képződés (hidrogénhi-

das kötés). Ez akkor alakul ki, ha a kovalens kötésben a hidrogénatom nagy elektronegativitá-

sú atomhoz kapcsolódik (fluor, oxigén, nitrogén). Ebben az esetben a kötés nagyon erősen 

polarizált, azaz közel egységnyi töltés van a dipólok végein. Ehhez járul még az is, hogy ezek 

az atomok nagyon kis méretűek, ezért a töltés kis helyre koncentrálódik. Ez okozza, hogy a 

dipólusok között nagyon nagy kölcsönhatás alakul ki, amit hidrogénhidas szerkezetnek neve-

zünk. A hidrogénhidas kötés energiája lényegesen nagyobb a Van der Waals-kölcsön-

hatásoknál, és molekulaasszociátumok képződéséhez vezethet. 
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Két molekula egyensúlyi helyzetben egymáshoz képest r0 távolságra helyezkedik el. Abban az 

esetben, ha távolságuk ennél az értéknél nagyobb, akkor vonzás, ha kisebb, akkor pedig taszí-

tó erő lép fel közöttük. Ehhez a távolsághoz tartozik a minimális energiaállapot, amelyet jelöl-

jünk –Φ0-val. Az egyensúlyi állapotból való kimozdítás, bármely irányban is, a rendszer po-

tenciális energiájának növekedésével jár (8.7. ábra). A potenciális energia értéke nulla, ha a 

molekulák egymástól végtelen távolságban vannak. 

 
8.7. ábra. A potenciális energia változása a molekulák közötti távolság függvényében 

A potenciális energia függvény differenciálja megadja azt az erőt, amely az adott r távolság 

fenntartásához szükséges. A görbe lefutásából azonnal látható, hogy az erőfüggvénynek ma-

ximuma van. Az r0 távolságnál az erőfüggvény értéke nulla (lokális minimum a potenciál-

függvényben). Ennél kisebb távolsághoz negatív erőérték tartozik, ami taszító erőt jelent. Az 

r>r0 tartományban az erőfüggvény maximummal rendelkezik, hiszen végtelen távolságban a 

molekulák között nincs kölcsönhatás. Ebben a távolságtartományban a részecskék között 

vonzóerő lép fel. 

Nem szabad azonban elfeledkezni, hogy a termodinamikai tárgyalás ideális helyzetet tételez 

fel. Kísérleti adatokkal összevetve a számított értékeket arra a következtetésre juthatunk, hogy 

a gyakorlatban a lehetséges adhéziós kölcsönhatások mindössze nagyon kis hányada valósul 

meg. Például a polisztirol és a polietilén acélhoz történő tapadása esetén mindössze 1% való-

sul meg a lehetséges kölcsönhatásokból. 

8.4 A kompozitok mechanikai tulajdonságai 

A polimer kompozitokban az erősítő anyagok különböző formában lehetnek jelen. Leggyako-

ribb a szálerősítés, de e mellett részecskék is kifejthetnek erősítő hatást. A szálakat a legkü-

lönbözőbb amorf és kristályos anyagokból készítik: üveg, szén, bór, kerámia, szintetikus és 

természetes szerves vegyületek. Néhány tipikus szál feszültség nyúlás görbét a 8.8. ábra mu-

tatja be.  
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8.8. ábra. Különböző erősítő szálak feszültség nyúlás diagramjai 

A szálak ennek megfelelően más és más mértékben javítják egy adott polimer mátrix szilárd-

sági jellemzőit. Az erősítőszálak mérete széles határok között változhat. A szálak átmérője 

néhány mikrométertől száz mikrométerig terjedhet. Lehetnek folytonosak, vagy vágottak, 

amelyeknek hossza rövid szálaknál 3-5 mm, hosszú szálaknál elérheti az 50 mm-t is. A vágott 

szálak esetén a hossz/átmérő viszony határozza meg a tulajdonságokat; nagyobb viszonyszám 

nagyobb szilárdságot, merevséget eredményez a kompozitokban. 

A szálak elrendeződése különböző lehet: egyirányú, kétirányú és többirányú. A többirányú 

elrendeződés kvázi izotrop anyagot eredményez, míg az egy- és kétirányú elrendezés esetén 

anizotropok a tulajdonságok. 

A szálak mérete és elrendezése mellett természetesen a mennyiségük játszik nagy szerepet a 

tulajdonságok értékében. A kompozitok összetételét vagy térfogat (θ), vagy tömegarányban 

(x) adjuk meg. Természetesen a két érték a sűrűségek segítségével átszámítható egymásba. A 

szokásos jelöléseket alkalmazva, azaz a tömeget m, a térfogatot V, a sűrűséget ρ jelöli. A szál-

ra vonatkozó értéket az indexbe írt sz, a mátrixra vonatkozót az indexbe írt m, a kompozitra 

vonatkozót pedig az indexbe írt k jelöli. 

     
(8.14)

 

A száltartalom függvényében a tulajdonságok különbözőképpen változnak. A 8.9. ábra a tisz-

ta polimerre vonatkoztatott tulajdonságértékeket mutatja poliamid kompozitok esetén a szál-

tartalom függvényében. Jól látható, hogy a szilárdsági értékek és a sűrűség növekszik, míg a 

hőtágulási együttható, a vízfelvétel csökken. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a szakadási 

nyúlás nagyon nagymértékben, gyakorlatilag a szál szakadási nyúlás értékére csökken. 
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8.9. ábra. A tulajdonságok változása a száltartalom függvényében 

A szálerősítéses rendszerek esetén a legnagyobb mértékű erősítő hatást az egyirányú, folyto-

nos szálerősítésű rendszerek esetén kapjuk. Ezek vizsgálata esetén induljunk ki a következő 

egyszerű szerkezetből, amelyben az erősítő szálak egymás mellett helyezkednek el, és ten-

gelyirányban terheltek. A szálirányt jelöljük 1, az arra merőleges irányt pedig 2 indexszel 

(8.10. ábra). 

 
8.10. ábra. Egyirányú terhelésnek kitett kompozit 

Egyensúlyi helyzetben a terhelő erő megoszlik a szál és a mátrix között. A deformációt te-

kintve a szál és a mátrix deformációja azonos, és megegyezik a kompozitéval. 

 
kmsz1

msz1
F+F=F

 
 (8.15) 

Felhasználva a Hook-törvényt, kapjuk: 

     
(8.16)

 

0 10 20 30 40 50 60 70

1

10

100

1000

 

 

R
e

la
tí

v
 é

rt
é

k
 (

%
)

S zá ltarta lom  (% )

 Sűrűség

 Szak. szil.

 Szak nyúlás

 H ajl. m odulus

 H őtágulás

 V ízfe lvéte l



78  MŰANYAGOK A GÉPJÁRMŰIPARBAN 

 

                                                                                                  
www.tankonyvtar.hu                                                 ©  Belina Károly, Kecskeméti Főiskola                                                

Ha a szálak átmérője azonos, a felületek aránya azonos a térfogat aránnyal. 

        
(8.17)

 

Ez a fontos összefüggés nem más, mint a keverési szabály, amellyel a kompozitok tulajdon-

ságai kiszámíthatók (sűrűség, hővezetőképesség stb.). Hangsúlyozni kell, hogy ezek az érté-

kek a szálirányban értendők! 

A szálra merőleges irányú terhelés (2-es irány) esetén (nagyon leegyszerűsítve
3
) a rugalmas-

sági modulusra a következő összefüggést kapjuk: 

        
(8.18)

 

A gyakorlatban empirikus egyenletekkel lehet számolni. Ilyen egyenlet pl. a Halpin-Tsai által 

javasolt: 
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. (8.19) 

A 8.11. ábra a rugalmassági modulusok változását mutatja a száltartalom függvényében. 

 
8.11. ábra. A rugalmassági modulus változása a száltartalommal 

A legfontosabb, amit a szálerősítéses kompozitok mechanikai tulajdonságainál meg kell je-

gyezni, hogy ezek az anyagok erősen anizotrop viselkedést mutatnak, a szálak elhelyezkedé-

                                                 

 

3
 Azonos feszültség a szálban és a mátrixban, egyenletes száleloszlás, azonos Poisson tényező stb. 
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sétől függően. Természetesen az anizotropia csökkenthető a szálak orientációjának megvál-

toztatásával. Ezt különböző szövetek (két- vagy háromdimenziós) megfelelő alkalmazásával, 

vagy rövidebb szálak véletlenszerű elrendezésével (paplan) lehet megvalósítani (8.3. ábra). 

A hőre lágyuló kompozitok feldolgozása leggyakrabban fröccsöntéssel történik. A formaüreg 

kitöltése során, az áramlás következtében, az erősítő szálak, a makromolekulákhoz hasonlóan 

orientálódnak. A dugószerű sebességprofil miatt a legnagyobb mértékű orientáció a fal mellett 

alakul ki, míg a belső részben megmarad a többé-kevésbé rendezetlen szerkezet. Ez azt ered-

ményezi, hogy a termék anizotrop tulajdonságokkal fog rendelkezni. Különösen fontos ezért a 

darabok tervezése során figyelembe venni az áramlási viszonyokat. 

8.5 Kompozitok feldolgozása 

8.5.1. Hőre keményedő kompozitok 

A hőre keményedő kompozitok feldolgozása többféle technológiával történhet, attól függően, 

hogy milyen halmazállapotú mátrix komponensből indulunk ki. A por állapotú anyagok ese-

tén a sajtolás, fröccs-sajtolás az elterjedt technológia. A komponensek homogenizált formá-

ban (megfelelő összetétel, szemcseméret stb.) állnak rendelkezésre. A technológiai paraméte-

rek (hőmérséklet, nyomás, idő) anyagfüggők.  

A hőre keményedő kompozitok feldolgozása során kémiai reakció (térhálósodás) történik. Ez 

a reakció, mivel nő a molekulatömeg, hőfejlődéssel és viszkozitás növekedéssel jár együtt. 

Ezt minden esetben figyelembe kell venni a termék tervezése és a feldolgozás során. A visz-

kozitás növekedése miatt a szerszámüreg leképezésére korlátozott idő áll rendelkezésre. A 

feldolgozási hőmérséklet megválasztása esetén figyelembe kell venni, hogy a hőmérséklet 

megválasztása alapvetően meghatározza a kémiai reakció sebességét. Ez összefügg azzal is, 

hogy a reakció hőfejlődéssel jár. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a műanyagok rossz 

hővezetők, ezért viszonylag lassú folyamat a fejlődő hő elvitele. Ez azt fogja eredményezni, 

hogy vastag falú termékek (általában 5 mm felett) esetén a termék belső részéből a hő lassab-

ban távozhat el, mint ahogy fejlődik. Ez lokális hőmérséklet-növekedést okoz, aminek követ-

kezményeként gyorsulni fog a reakció és növekszik a hőfelszabadulás. A folyamat önerősítő-

vé válik, és a reakció lefutása, következésképp az anyagszerkezet is megváltozik. Ezen túlme-

nően a hőmérséklet elérheti a bomlási értéket is. Ezért nagyon fontos a technológiai paraméte-

rek (hőmérséklet, idő, nyomás) helyes megválasztása és betartása.  

A viszkozitásváltozás összefügg a térhálósodási reakcióval. A reakció végeredményeként a 

termék egyetlen molekula lesz. Mivel a polimerek molekulatömege hatványozottan meghatá-

rozza az ömledék viszkozitását, egy adott mérettől kezdődően megszűnik a folyóképesség. 

Természetesen ez anyagfüggő, hiszen a viszkozitás függ a molekuláris szerkezettől is. Ezért 

fontos egy adott anyagnál meghatározni az összefüggéseket az átalakulás, a hőmérséklet és az 

idő között. Ezt összefoglalóan TTT (Time Temperature Transformation) függvénynek nevez-

zük. A legfontosabb a gélesedési idő ismerete egy adott hőmérsékleten. Ez az az idő, amikor a 

folyóképesség megszűnik. Ez idő alatt le kell képezni a szerszámüreget, különben hiányos 

lesz a termék. Néhány esetben a gélesedési időt B időnek, a reakció befejeződésének idejét 

pedig C időnek nevezik. 
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A préselési technológia történhet tiszta töltőteres, vagy nyomószegélyes szerszámban. A két 

szerszám vázlata a 8.12. ábrán látható. 

 
8.12. ábra. Tiszta töltőteres, nyomószegélyes és fröccs-sajtoló szerszám 

Fröccs-sajtolás esetén egy zárt szerszámüregbe préseljük be a kompozit anyagot egy dugaty-

tyúval (8.12. ábra). A tiszta töltőteres technológia esetén a termék mérete a bemért anyag-

mennyiségtől függ, ezért ezzel a módszerrel nem lehet méretpontos alkatrészt gyártani. A 

nyomószegélyes és a fröccs-sajtoló technológiában a termék méretét a szerszám határozza 

meg. Ezeknél a technológiáknál kismértékű sorjaképződésre számítani kell. 

Néhány anyag esetén (fenoplasztok, aminoplasztok) a térhálósodási reakció során mellékter-

mék (víz, formaldehid) szabadul fel. Ezt a mellékterméket el kell távolítani a folyamat során, 

amit a szerszám rövid idejű megnyitásával (levegőztetés) lehet megvalósítani. 

A préselési technológiát nagyon sok esetben SMC, esetleg DMC (BMC
4
) anyagokkal végzik. 

Az SMC (Sheet Moulding Compound) előre elkészített lemez alakú kompozit, amelyben az 

összetevők megfelelő arányban vannak. A DMC (Dough Moulding Compound) pasztaszerű 

állapotú anyag. Ezeknek az anyagok többek között az az előnye, hogy az összetételük állandó, 

így egy technológiai hibalehetőséget kiküszöböl. Ezen túlmenően – különösen SMC esetén – 

a termék felépítése nagyobb szabadsággal történhet (helyi erősítés több réteg alkalmazásával).  

Az SMC anyagokat sok esetben prepregnek nevezzük. Gyártástechnológiájuk alapvetően egy 

folytonos üzemű lemezgyártás, amelynek során két elválasztó fólia (PE) között kialakítják a 

gyantából, üvegszálból (szénszál, aramidszál, szövetek stb.) és adalékokból a képlékeny, még 

nem térhálósított, tekercselhető előterméket. Az erősítő anyag leggyakrabban vágott (tipiku-

                                                 

 

4
 BMC – Bulk Moulding Compound 
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san 50 mm hosszú) roving (>1000 elemi szálat tartalmazó köteg, pászma). Az SMC adalékai 

egyrészt „passzív” adalékok, amelyek a terméket „terjedelmesítik”, vagyis olcsó töltőanyag-

ként szolgálnak, egyúttal csökkentve a szerszámban, nyomás alatt és magasabb hőmérsékleten 

térhálósodó rendszer zsugorodását is (CaCO3, talkum, PE-por). Másfelől „aktív” adalékokra 

is szükség van, amelyek közül a legfontosabbak az összeállított lemez mátrix gyantájának 

gyors viszkozitás-növekedését biztosító fémoxidok (MgO, ZnO). Ez a viszkozitás növekedés 

néhány órával a gyártás után 3–5 nagyságrendet is elérhet. Ez biztosítja, hogy a gyanta nem 

„folyik ki” az erősítőanyag közül. Egyéb adalékok: csúsztatók, formaleválasztók, iniciátorok 

és gyorsítók is vannak a rendszerben, amelyek a megfelelő eltarthatóságot és feldolgozható-

ságot biztosítják. Az SMC anyagok érzékenyek a tárolás körülményeire (legtöbbször hűtés 

szükséges), ami nagymértékben meghatározza a feldolgozhatóság idejét. Megfelelő körülmé-

nyek között a tárolási idő több hónap. 

A gyanta térhálósodását a hőmérséklet emelésével indítjuk el. A gyanta először megömlik, 

majd kikeményedik. A nyomás alatti eljárásoknál célszerű kétrészes szerszámokat alkalmazni. 

Az SMC sajtolás során 20–40 bar nyomáson, 130–150 °C hőmérsékleten 1–2 min/mm ciklus-

idő alatt megtörténik a teljes térhálósodás. A folyamat elején az SMC először ömledék álla-

potba kerül: „megfolyik”, kitölti a szerszámüreget, majd a kémiai folyamat megindulása miatt 

a viszkozitás növekedni kezd és kialakul a térhálós, szálerősített rendszer. A nagyobb soro-

zatban gyártott poliészter és epoxi kompozit alkatrészeket pl. a korszerű kamion–

vezetőfülkéket, autóbusz és személyautó karosszériaelemeket leginkább SMC típusú kompo-

zit elő-gyártmányokból sajtolják. Ezek rendkívül nagy szilárdságúak, és nagyon jó 

ütésállóságú, szívós alkatrészek. Az országúti teherforgalom nagy részében ilyen burkolatú 

kamionok teljesítenek szolgálatot. 

A folyékony mátrix anyag használata esetén számos technológiát alkalmazunk, annak függ-

vényében, hogy milyen méretű a termék, mekkora a darabszám és milyen alapanyagból indu-

lunk ki. A legegyszerűbb technológia a kézi laminálás. Ennek lényege, hogy az erősítő anya-

got egy szerszámba (sablonba) helyezést követően ecsettel vagy hengerrel átitatjuk. Egy tipi-

kus felépítést mutat be a 8.13. ábra.  

 
8.13. ábra. Laminálás tipikus felépítése 

A kézi laminálás előnye, hogy egyszerű, könnyen elsajátítható technológia. Az eszköz és 

szerszámköltsége alacsony, különösen a hidegen térhálósodó gyanták használata esetén. Az 

elérhető erősítő anyag tartalom 30-40%. A rétegek felépítése célirányosan megvalósítható. 

Hátrányként jelentkezik, hogy a komponensek aránya erősen függ a dolgozó szakmai gyakor-

latától. Vastagabb termék esetén növekszik a levegőzárvány kockázata. Poliészter gyanták 

használata esetén nagy a sztírol emisszió, ezért megfelelő szellőzés biztosítása elengedhetet-

len. 
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A szerszámmal kapcsolatosan nincs különösebb megkötés. Készülhet fémből, fából, gipszből, 

de bizonyos gyanták esetén polisztírol hab is lehet. A felületre formaleválasztó réteget kell 

felvinni, ami biztosítja az elkészült darab biztonságos levételét. A formaleválasztó réteg álta-

lában valamilyen viasz. Több darab is elkészíthető egy formaleválasztó réteggel. Ha termék 

megkívánja, akkor az első réteg tiszta gyantakomponens (gel coat), ami meghatározza a ter-

mék felületét (szín, kémiai ellenállóképesség stb.). Erre visszük fel a különböző szálerősítésű 

rétegeket, annak megfelelően, hogy milyen igénybevételnek van kitéve a végtermék.  

A laminálási technológia némileg „gépesített” változatának tekinthetjük a gyantaszórást. Eb-

ben az esetben a kézi felrétegezés és átitatás helyett alkalmas szórópisztolyból egyidejűleg 

szórunk fel – akár függőleges felületre is – vágott üvegszál-rovingot, katalizátorral és gyorsí-

tóval kevert gyantát (8.14. ábra). A szórásnál és a laminálásnál – amelyeket gyakran kombi-

nálva is alkalmaznak – egyaránt fontos a mátrix gyanta és az erősítőszál közé szorult levegő 

eltávolítása. 

 
8.14. ábra. Kompozitszórás 

A kézi laminálási technológia esetén a gyanta és erősítőanyag arány, valamint a termék vas-

tagsága nem lesz egyenletes. Ennek a módszernek a javítására vákuummal kiszívjuk a gyanta-

felesleget. Ezzel növelni lehet az erősítőanyag arányát, amivel a termék mechanikai tulajdon-

ságai javulnak. A szerszám felületét formaleválasztóval bekenjük, majd erre építjük fel a 

kompozitot (gélréteg, gyantával átitatott erősítőanyag). Erre kerül a letépő szövet, amelynek 

feladata, hogy a kikeményedés után a kiszívott gyantafelesleget leválasszuk a termékről. Erre 

kerül a lyukacsos leválasztófólia, amit ragasztószalaggal rögzítjük a szerszámhoz. A kiszívott 

gyantafelesleget vákuumfilc szívja fel. Az egész rendszert a vákuumfólia zárja le, amit kétol-

dalú ragasztószalaggal rögzítünk a szerszámhoz. Ebbe helyezzük el a vákuumrendszer csatla-

kozóját. A felépítés vázlatát a 8.15. ábra mutatja be. 
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8.15. ábra. Vákuumozás összeállítása 

A vákuum alkalmazásának egyik elterjedt módszere a gyantainfúzió. Ebben az esetben a 

gyantát megfelelően kialakított rendszerrel átszívjuk a szárazon felépített rendszeren (8.16. 

ábra). A felvételen bemutatott elrendezésben a gyantát a termék szélén, körben vezetjük be, és 

a vákuumot középen adjuk rá. A sötét terület a gyantával már átitatott erősítő anyagot mutatja. 

 
8.16. ábra. Gyanta infúzió 

A gyanta infúzió esetén alkalmazhatunk kétrészes, zárt szerszámot is (RTM módszer). Ekkor 

a szerszámba csak az erősítő anyagot helyezzük be, majd a lezárást követően vákuummal 

vagy nyomással visszük be a mátrix anyagot. Ennél a technológiánál a termék mindkét oldala 

meghatározott lehet (pl. szárnyprofil). Ilyenkor mindkét szerszámfélen kialakítható a gélréteg. 

A gyanta bevezetését és elosztását speciális kialakítású polietilén vagy szilikon csövekkel 

lehet megoldani, amit a gyantavezető hálóra helyezünk. A vákuumhoz spirál csövet alkalma-

zunk (8.16. ábra). 
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8.17. ábra. Gyantaelosztó csövek, gyantaelosztó háló és spirálcső 

A gyantabevezetés elsősorban a termék méretétől és a geometriájától függ. Alapvetően há-

romféle lehetőséget választhatunk: pontszerű, oldal vagy kerületi (8.18. ábra). 

 
8.18. ábra. Gyantabevezetés lehetőségei 

A vákuuminfúziós technológiáknak sok változata alakult ki az idők folyamán. Ezeket általá-

ban az angol nevük rövidítésével jelöljük. Néhány ezek közül: RTM (Resin Transfer 

Moulding), VRTM (Vacuum Resin Transfer Moulding), RIFT (Resin Infusion Flexible 

Tooling), CVI (Controlled Vacuum Infusion) stb. 

A szerszám kialakításakor minden esetben figyelembe kell venni a zsugorodást. A különböző 

mátrix anyagok eltérő zsugorodásúak, amelyet a töltőanyagok és az erősítő anyag mennyisége 

nagymértékben befolyásol.  

8.5.2. Hőre lágyuló kompozitok 

A hőre lágyuló kompozitok feldolgozása alapvetően fröccsöntéssel történik. Ez a módszer 

gazdaságos nagy sorozatú gyártásra alkalmas. Megfelelő technológiai paraméterek beállításá-
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val, anyagválasztással és tervezéssel nagy méretpontosságú darabok gyárthatók ezzel a tech-

nológiával. A fröccsöntés során a műanyagot megolvasztjuk, majd megfelelően nagy nyomás-

sal egy zárt szerszámüregbe préseljük. A megszilárdulást követően a terméket eltávolítjuk a 

nyitott szerszámból. A technológiát lehet alkalmazni hőre keményedő anyagok esetén is, 

azonban a későbbiekben csak a hőre lágyuló anyag feldolgozásával foglalkozunk. 

A fröccsöntő gépek szerkezetileg fröccsegységből, szerszámfelfogó és mozgató részből, meg-

hajtásból és vezérlő egységből állnak (8.19. ábra). 

 
8.19. ábra. A fröccsöntőgép elvi felépítése 

A feldolgozandó alapanyag egy tölcséren keresztül jut egy hengerbe, amelyben egy tengely-

irányban elmozduló forgó csiga forog. A fröccshenger fűtött (a garatnál azonban hűteni kell). 

A csiga az anyagot maga elé dolgozza. Ennek során a szilárd műanyag megolvad. A szüksé-

ges hőt a külső fűtés és az anyagban keletkező frikció biztosítja. A csiga menetárkában a mű-

anyag csigavonalú mozgást végez, ami biztosítja a megfelelő homogenitást. Amikor a megfe-

lelő anyagmennyiség felhalmozódott a csiga előtt, akkor a csiga forgása megáll, majd tengely-

irányú előre mozgással az ömledéket a szerszámüregbe préseli. A szerszámban megfelelően 

kialakított csatornarendszer biztosítja az ömledék elosztását. A szükséges nyomás elérheti a 

néhány ezer atmoszférát is. A szerszám temperálását a termék geometriájához illesztett hűtő-

csatornák biztosítják. A hűtőrendszerben vízet vagy egyéb folyadékot keringetünk. Az 

ömledék hűtése a faltól indul meg és halad a termék belseje felé. Mivel a műanyagok rossz 

hővezetők, ezért lényeges, hogy a lehető legkisebb falvastagsággal tervezzük a darabot, mivel 

a fröccsöntési ciklus hosszát alapvetően a hűtési idő határozza meg. Amikor a termék merev-

sége megfelelő lesz, a szerszám kinyílik és a kész darabot eltávolítjuk. A hűtési időben a csiga 

a következő adaghoz szükséges anyagot plasztikálja. Ez a folyamat ismétlődik a gyártás so-

rán. A részfolyamatok összességét nevezzük fröccsöntési ciklusnak (8.20. ábra). Több külön-

böző fröccseljárást fejlesztettek ki: kétkomponensű fröccsöntés, gázrásegítéses fröccsöntés, 

hőre keményedő fröccsöntés stb. 
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8.20. ábra. A fröccsöntési ciklus részei 

A feldolgozás megfelelő kivitelezése szempontjából kulcsfontosságú a megfelelő gép és a 

technológia megválasztása. A gyakorlatban a leggyakoribb hőre lágyuló kompozit poliamid 

bázisú, ezért a következőkben ennek példáján mutatjuk be a megfelelő gépválasztást. 

A fröccsöntő csiga alapvetően négy feladatot lát el: anyagot szállít (garattól a fúvókáig), meg-

olvasztja a műanyagot, homogenizálja az ömledéket, nyomást hoz létre az anyagban. A csiga 

kialakítása meghatározó a technológiai paraméterek alakulásában, hiszen a csigageometria 

meghatározza az olvadásának helyét, a keverés hatékonyságát és az ömledékben kialakuló 

nyírófeszültség mezőt. Ugyanakkor a henger és a csiga kopását a feldolgozott anyag határozza 

meg, ezért ezek anyagának illeszkednie kell a feldolgozott műanyaghoz. Az erősített mű-

anyagok, az erősítő anyag mennyiségétől függően, erősen vagy kevésbé abrazívak. Ennek 

megfelelően általános elvként azt mondhatjuk, hogy a csiga és a henger felületét kopásálló 

anyagból (volfrám-karbid kompozit) kell készíteni. Ennek hiányában, a kompozit koptató 

hatása miatt katasztrofális gyorsasággal tönkremegy a berendezés. A nagymértékű kopást az 

anyagpárna folyamatos csökkenése, a plasztikálási idő lényeges növekedése, egyenetlen 

adagmennyiség megjelenése mutatja. 

A csigageometria kialakítása kritikus a megfelelő ömledékállapot eléréséhez. A fröccsöntő 

csiga alapvetően öt részre osztható. A kapcsolatot meghajtó egységgel a bordázott nyak bizto-

sítja. A következő rész a nagy menetmélységű úgynevezett behúzó szakasz, amit egy változó 

menetmélységű, ún. plasztikáló (komprimáló) szakasz követ. A csiga menete fröccsöntési 

fázs részének az utolsó szakasza ismét egyenletes menetmélységű (szállító), amelyben az 

ömledék homogenizálása is történik. A csiga végén található a visszaáramlás gátló szelep és a 

csigacsúcs. A visszaáramlás gátló szelep feladata, hogy a plasztikálás szakaszában a megöm-

lesztett ömledéket maga elé engedje, míg a kitöltési és utónyomási fázisban megakadályozza 

a visszaáramlást a menetárokba. Fontos jellemző az L/D arány, ami a csiga menetes részének 

és átmérőjének hányadosa. Ez kompozit anyagok esetén minimálisan 20 kell legyen. A komp-

resszió, ami a legnagyobb és legkisebb menetmélység arányát jelenti, 2,5 körül az ideális.  

A csigaátmérő mérete meghatározza az adott berendezés fröccskapacitását. A kapacitás azon-

ban nem teljes egészében kihasználható. Általánosságban igaz, hogy a fröccskapacitás opti-
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mális kihasználása a névleges érték 20-80% tartományában van. Kis adag esetén a műanyag 

tartózkodási ideje jelentősen megnövekedik, ami degradációt okozhat. A 80%-ot meghaladó 

kihasználtság esetén a plasztikált anyag homogenitása nem lesz megfelelő (csigarövidülés). 

 
8.21. ábra. A fröccsöntő csiga és részei 

A fröccsöntő henger és a szerszám a fúvókán keresztül csatlakozik. A fúvóka kialakítása fon-

tos a megfelelő kapcsolat kialakulásában, azaz az ömledék zavartalan átvezetésében és a beál-

lított nyomások fenntartásában. A műanyag ömledék viszkozitásának értéke meghatározza, 

hogy szükséges-e alkalmazni zárható fúvókát, vagy sem. Kis viszkozitású anyagok esetén ez 

mindenképpen szükséges. Kompozit anyagok esetén a fúvóka furata kb. 25%-kal nagyobb az 

általános rendeltetésűénél. 

A gép kiválasztás fontos eleme a záróerő vizsgálata. A záróerő értékét a gyártandó termék 

vetületének nagysága határozza meg. Nagy felület esetén, még kis fröccsnyomás mellett is 

nagy záróerőt kell használni, hogy elkerüljük a sorjásodást. A zárómechanizmus szempontjá-

ból megkülönböztethetünk mechanikus, hidraulikus és elektromos mechanizmusokat. Sok 

esetben ezek különböző kombinációit alkalmazzák. A különböző mechanizmusoknak meg-

vannak az előnyeik és hátrányaik is, ezért minden esetben mérlegelni kell, hogy melyiket vá-

lasztjuk.  

A hőre lágyuló polimer kompozitok esetén a feldolgozást, majdnem minden esetben meg kelll 

előznie a szárításnak. A feldolgozandó anyag nedvességtartalma általában nem haladhatja 

meg a 0,1%-ot. Ezt meghaladó nedvességtartalom habosodáshoz, degradációhoz vezet. A 

szárítást 80 – 120 C között végezzük. Minden esetben figyelembe kell venni az alapanyag-

gyártó ajánlását az adott anyag esetén. 

A feldolgozási technológia beállítását minden esetben a gyártott darabhoz kell optimalizálni. 

Az alapanyaggyártók megadnak bizonyos határértékeket, amelyek betartása ajánlott, hogy 

elkerüljük a nem kívánatos degradációkat. Példaként néhány alapanyagra megadott 

paraméteregyütteseket foglaltunk össze a 8.3. táblázatban. 
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Paraméter PBT-GF PP-GF PA-GF 

Max tartózkodási idő (perc) 5-10 5-10 5-10 

Fröccsnyomás (MPa) 60-100 60-120 120-150 

Utónyomás (MPa) 40-80 40-80 50-80 

Torlónyomás (MPa) 0-1 0-1 0-1 

Fröccssebesség (mm/s) nagy 40-75 40-75 

Ömledékhőmérséklet (C) 265-270 240-270 310-320 

Szerszámhőmérséklet (C) 75-85 30-70 80-120 

8.3. táblázat. Néhány polimer mátrixú kompozit ajánlott feldolgozási paraméterei 

A technológiai paraméterek közül csak a legfontosabbak ismertetésére van lehetőség. Egyike 

a legfontosabbaknak az ömledékhőmérséklet. Az ömledék hőmérsékletének beállítását egy-

részt a hengerhőmérséklettel, másrészt a torlónyomással lehet elvégezni. A hengerhőmérsék-

let beállítását általában három zónában lehet megvalósítani. Az esetek többségében növekvő 

profilt állítunk be, a garattól kezdve a fúvóka felé. A fúvóka hőmérsékletét a kívánt 

ömledékhőmérsékletre állítjuk. Lehetőség szerint a lehető legalacsonyabb ömledék-

hőmérséklettel dolgozunk, mert ebben az esetben csökken a zsugorodás mértéke, rövidül a 

hűtési idő és javul az ütésállóság. Ugyanakkor a szükséges nyomás növekszik, ami nagyobb 

belső feszültséget okoz, valamint a felület megjelenése is romlik. A szerszámhőmérsékletnek 

ugyanez a hatása van. 

A fröccsnyomás feladata a szerszámüreg kitöltése és leképezése az ömledékkel. Ennek meg-

felelően a fröccsnyomás értékét alapvetően meghatározza a termék geometriája mellet szer-

szám kialakítása is. Nem szabad elfeledkezni azonban, hogy az ömledékhőmérséklet ugyan-

csak befolyásolja a fröccsnyomást, hiszen egyrészt csökken az anyag viszkozitása (kisebb 

fröccsnyomás), ugyanakkor növekszik a hűtés során fellépő zsugorodás (nagyobb fröccsnyo-

más). 

Nagyon fontos technológiai paraméter a torlónyomás. Ennek alapvető feladata, hogy a poli-

mer ömledéket a szerszámüregben tartsa. Ezt addig kell fenntartani, amíg a gátban meg nem 

szilárdul az anyag. Értékét a fröccsnyomáshoz kell választani, és általában annak 50-80%-a. 

Az utónyomás növelésével csökken a zsugorodás, beszívódás és vetemedés, ugyanakkor a 

sorjaképződés veszélye növekszik.  

A torlónyomás a plasztikált anyag homogenitását biztosítja. A szálerősítésű kompozitok ese-

tén a túlságosan nagy torlónyomás a szálak tördelődését okozhatja. Tipikusan 1-20 bar értéket 

használunk. Lényeges, hogy a torlónyomás profilja igazodjon az adag nagyságához, mivel 

ezzel kompenzálható a csigarövidülés.  

A fröccsöntési sebességet a lehető legnagyobbnak kell választani. Ezzel javulnak folyási tu-

lajdonságok (viszkozitás csökken), valamint egyenletesebb termikus viszonyok alakulnak ki a 

hűtés során. Figyelembe kell venni azonban a limitáló tényezőket is, mint például a szabad 
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sugaras kitöltés kialakulását, a „diesel” effektust (ha a bezárt levegő nem tud megfelelő sebes-

séggel eltávozni), a nyírási beégést (a deformációsebesség miatt fellépő melegedés). Ezek 

elkerülésére a fröccs-sebességet több lépésben kell állítani a kitöltési folyamat során. 

Természetesen számos egyéb technológiai paraméter befolyásolja a termék minőségét, amikre 

a korlátozott terjedelem miatt nem tudunk kitérni, azonban az érdeklődők számos szakkönyv-

ben tanulmányozhatják a részleteket. 
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9. Műanyag alkatrészek tervezésének alapelvei 
 

A műanyag alkatrészek tervezése során számos eltérő viselkedést kell figyelembe venni. Ez a 

fejezet a legfontosabb alapelveket foglalja össze, amit műanyag termékek tervezése során 

figyelembe kell venni. 

A műanyag alkatrészek tervezése során figyelembe kell venni azokat a speciális jellemzőket, 

amelyek a műanyagok esetén sokkal lényegesebben befolyásolják a viselkedést, mint a kis-

molekulájú anyagoknál. Ilyen például a mechanikai jellemzők időfüggése, az orientáció meg-

jelenése és az anizotrop viselkedés, a feldolgozási paraméterek befolyásoló szerepe stb. Min-

dezek befolyásolják a műanyagok viselkedését, mint ahogy a különböző külső hatások is, 

nedvességtartalom, fénysugárzás, kemikáliák jelenléte stb. Ennek megfelelően a tervezés so-

rán körültekintően vizsgálni kell az alkalmazás körülményeit. Mindezen túlmenően a tervezés 

során figyelembe kell venni a feldolgozástechnológiát is. A járműiparban alkalmazott mű-

anyagokat leggyakrabban fröccsöntéssel dolgozzák fel, ezért a továbbiakban a fröccsöntött 

darabok tervezési alapelveit ismertetjük. 

9.1 Fröccsöntött műanyag darab tervezési elvei 

A fröccsöntött darabok tervezésénél alapvetően a következők megvalósítására törekszünk: 

1. Integrált funkciók kialakítása. Ez azt jelenti, hogy lehetőség szerint a legtöbb funkciót 

egyesítsük a darabban. Ezzel a módszerrel a szerelési műveletek számát is lényegesen 

csökkenteni lehet. Különösen fontos ennek a szempontnak a figyelembe vétele, ha egy 

fémből készült darab műanyaggal történő kiváltását kell megvalósítani. Tipikus eset 

például a fémeknél elterjedten alkalmazott távtartók integrálása a szerkezetbe. 

 

 

9.1. ábra. Fém doboz kiváltásának helyes megvalósítása műanyagból 

Egy fémlemezből készült doboz esetén a megfelelő merevséget négy csavarral lehet 

megoldani, amelyekhez ugyanannyi távtartó is szükséges. Ugyanezt a funkciót ellátó 

darabot műanyagból egy kicsit bonyolultabb geometriával, de sokkal kevesebb alkat-

részből lehet elkészíteni. Az oldalfalak merevségét bordák kialakításával könnyen meg 

fémlemez 

fröccsöntött műanyag 
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lehet oldani, és ekkor már a fedelet elegendő egy csavarral rögzíteni. A távtartó kiala-

kítását oly módon lehet megvalósítani, hogy egyben az önmetsző csavar rögzítésére is 

szolgáljon. Ezzel a kialakítással a korábbi 13 darabból álló terméket két darabból lehet 

elkészíteni, miközben funkcionalitásából semmit sem veszített. 

 

Ennek megfelelően a tervezési folyamat kezdetén meg kell vizsgálni, hogy a több da-

rabból álló termék esetén lehetséges-e a különálló részeket egy egységbe integrálni. 

Természetesen meg kell fontolni, hogy az így előálló termék gyártásához szükséges 

szerszám költsége mennyire növekszik, valamint nem okoz-e a változtatás gyártási 

nehézségeket (összecsapási vonal megjelenése, előnytelen orientáció, problémás gyár-

tástechnológia stb.). Mindezeket mérlegelve kell a döntést meghozni. 

 

2. Anyagválasztás optimalizálása. Ez azt jelenti, hogy az előírt követelményeknek szá-

mos műanyag felelhet meg. A tervezés során gondosan meg kell határozni azokat a 

körülményeket, amelyekben az adott darabot használjuk. Nagy figyelmet kell fordítani 

az ár/tulajdonságok arányra, valamint a környezet- és időállósági tulajdonságra is. Ál-

talános problémaként jelentkezik, hogy az anyagot kiválasztó személy nincs pontosan 

tisztában, esetenként ez nem is lehetséges, a követelményekkel. Néhány szempont, 

amit minden esetben figyelembe kell venni az anyagválasztás során: a működés hő-

mérséklet-tartománya (műanyagok esetén a tulajdonságokat nagyon erősen befolyá-

solja a hőmérséklet); ellenállóképesség a környezeti hatásoknak (UV állóság, kémiai 

ellenállás, gázáteresztő képesség stb.); hatósági előírásoknak való megfelelés (élelmi-

szeripar, gyógyszeripar, katonai előírások stb.); nem bontható kötések kialakíthatósága 

(hegeszthetőség, ragaszthatóság); felületi struktúra kialakíthatósága; ár (nagyon sok 

esetben ez a döntő, de figyelembe kell venni, hogy nem tisztán a darab tömege hatá-

rozza meg a felhasznált anyagmennyiséget, mivel figyelembe kell venni a különböző 

veszteségeket, mint pl. beállítás, átállás, csatornamaradék stb.). Az anyag kiválasztá-

sakor figyelembe kell venni azt is, hogy a kiválasztott műanyag mennyire elérhető a 

piacon.  

 

3. A felhasznált anyagmennyiség minimalizálása. Meg kell határozni, hogy milyen geo-

metria és feldolgozástechnológia esetén adódik a minimálisan elégséges anyagmeny-

nyiség. Minden esetben arra kell törekedni, hogy utólagos megmunkálásra ne legyen 

szükség, hiszen ebben az esetben nem csak a gyártás, hanem a felhasznált anyag költ-

sége is növekszik.  

 

A műanyag termékek tervezése során talán a legfontosabb feladat a megfelelő falvas-

tagság meghatározása. A tervezési folyamat során ez kulcskérdés, mivel egy kész 

szerszám módosítása nagyon költséges lehet. A fröccsöntött műanyag darabok falvas-

tagsága általában 0,5 – 3 mm tartományba esik. Természetesen ettől mindkét irányban 

el lehet, sőt el is kell térni, ha az igénybevétel ezt megköveteli. 

 

A fröccsöntött daraboknál az egyik legfontosabb tervezési elv az egyenletes falvastag-

ság biztosítása. A falvastagságot a lehető legkisebbre kell választani, természetesen 
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figyelmbe véve a mechanikai követelményeket is. Abban az esetben, ha a szilárdságot 

növelni kell, akkor sokkal előnyösebb bordázott szerkezetet kialakítani, semmint egy-

szerűen növelni a falvastagságot. Természetesen a bordázat kialakításánál figyelembe 

kell venni, hogy a túlsó oldalon beszívódások jelenhetnek meg, ami a felületi minősé-

get esetleg elfogadhatatlanná teszi. Természetesen megfelelő felületi textúra kialakítá-

sával a beszívódási nyomok „elrejthetők”. Az eltérő falvastagság esetén a következő 

problémák léphetnek fel (9.2. ábra): 

 nagyobb belső feszültség, 

 beszívódási nyom, 

 vetemedés, 

 üregképződés, 

 csökkenő méretpontosság. 

 
9.2. ábra. Az eltérő falvastagság következménye és elkerülése 

A bordázat kialakításánál előnyös az eltérő falvastagság alkalmazása (9.3. ábra). Ezzel 

csökkenthető a beszívódási nyom, illetve a vákuumüreg kialakulási valószínűsége.  

 
9.3. ábra. Borda kialakítása 

A műanyag tárgyak kialakításánál kerülni kell az éles sarkok kialakítását. Lehetőség szerint 

nagy lekerekítési sugarat kell alkalmazni. A sugár nagyságát a falvastagsághoz állítjuk, és 

annak legalább 30%-át alkalmazzuk. 

A fröccsöntési folyamat során a szerszámüreget kitöltő polimer ömledék hőmérséklete csök-

ken, aminek következtében térfogata is csökkenni fog. Ennek eredményeként a szerszám osz-

tósíkjára merőleges irányú betétekre, a zsugorodás miatt, rászorulhat a termék. Ennek meg-

előzésére megfelelő mértékű kúposságot kell alkalmazni. A minimálisan szükséges kúpszög 

mértéke nagymértékben függ a szerszámfelület érdességétől. Általában érvényes, hogy a felü-
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leti érdesség minden 0,01 mm-es növelése 1-kal növeli a szükséges kúposságot. A kialakítás 

során figyelembe kell venni, hogy a falvastagság ne növekedjen, ezért lehetőség szerint mind-

két oldalon alkalmazni kell a kúposságot (9.4. ábra). 

 
9.4. ábra. Kúposság kialakítása 

Hőre keményedő anyagok esetén hasonló elveket kell alkalmazni a tervezés során. Ugyanak-

kor néhány speciális szempontot figyelembe kell ebben az esetben venni. Hőre keményedő 

anyagok esetén az alak rögzítését kémiai reakció végzi. Ennek során keresztkötések alakulnak 

ki, amely esetenként nagy méretcsökkenéssel jár. Ugyanakkor a hőre keményedő anyagoknál 

majdnem minden esetben alkalmazunk töltő- vagy erősítő anyagokat. Ezek a feldolgozás so-

rán fellépő zsugorodást csökkentik. Ezt elsősorban a szerszám tervezésekor kell figyelembe 

venni.  

A térhálosodási reakció exoterm (hőfelszabadulással járó) folyamat. Mivel a polimerek rossz 

hővezetőképességű anyagok, ezért a falvastagság növekedése óhatatlanul azzal jár, hogy a 

reakció eredményeként a test belsejében hőmérsékletnövekedés lehet. Ennek következtében a 

reakció felgyorsul, ami esetleg az anyag bomlásához is vezethet. Természetesen a technológi-

ai paraméterek megfelelő megválasztásával a folyamat kézben tartható, azonban a falvastag-

ságbeli különbségek ne haladják meg a 3:1 arányt. A nagyobb falvastagság minden esetben a 

ciklusidő növekedését vonja maga után. Abban az esetben, ha mégis eltérő falvastagságot kell 

alkalmazni, akkor az átmenetet fokozatosan kell kialakítani, a megfelelő lekerekítésekkel. A 

szerszámüreg kitöltését a nagyobb falvastagság felől kell megvalósítani (9.5. ábra). Ennek a 

hőre keményedő anyagok esetén kisebb a jelentősége, mint a hőre lágyulóknál. (Habosodó 

anyagoknál fordított elrendezés ajánlott!) 

 
9.5. ábra. Eltérő falvastagság kialakítása 

Hőre keményedő anyagok esetén is szükség lehet bordázat kialakítására. Ebben az 

esetben a kialakítás hasonló a hőre lágyuló műanyagoknál alkalmazottakéhoz, bár hő-

re keményedő anyagok esetén a borda vastagsága nem szükségszerűen kell, hogy lé-

nyegesen különbözzön. Itt is szem előtt kell tartani a megfelelő lekerekítések alkalma-

zását (9.6. ábra). 
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9.6. ábra. Borda kialakítása hőre keményedő anyagnál 

A térhálósodási folyamat sok esetben melléktermék (általában víz) felszabadulásával 

jár együtt. Ez már a kitöltési folyamat során elkezdődik, ezért a szerszámüregben meg-

felelő levegőztetést kell biztosítani. Ez azonban sorjaképződéshez vezet, ami a méret-

pontosságot csökkenti (9.7. ábra).  

 
 

9.7. ábra. Levegőztetés kialakítása és hatása 

 

9.2 Műanyag darabok kötései 

A kötések kialakítása, hasonlóan a többi anyaghoz, lehet oldható és oldhatatlan. Ez utóbbiak, 

hegesztés és ragasztás, kívül esnek a jegyzet keretein, ezért csak a legfontosabb bontható kö-

tések tervezési elveivel foglalkozunk. 

A csavarkötések kialakításánál szemek kialakítására van szükség. Ezek tervezésekor minden-

képpen szükség van a megfelelő geometriai kialakításra. Hőre keményedő anyagoknál általá-

ban elegendő egy kisebb méretű kiemelkedést kialakítani (9.8. ábra), amivel a feszültségkon-

centráció csökkenthető. 

levegőztetés 
méretváltozás 

sorja 

sorja 
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9.8. ábra. Hőre keményedő anyagok esetén alkalmazott erősítés 

Hőre lágyuló anyagoknál a szemek kialakításánál a bordázatnál alkalmazott elveket kell al-

kalmazni (9.9. ábra). Ebben az esetben vagy egyenlő falvastagságot, vagy kis falvastagságú 

bordát alkalmazunk. Önmetsző csavar esetén nagyon fontos a furat helyes méretezése. Ellen-

kező esetben kiszakadhat, vagy szétfeszítheti a szemet a csavar. 

 
9.9. ábra. Szemkialakítás helytelen és helyes kialakítása 

A műanyag termékek egyik nagyon elterjedt bontható – és bizonyos geometriák esetén bont-

hatatlan – módja a bepattanó kötések alkalmazása. Néhány geometriát a 9.10. ábra mutat be. 

 
9.10. ábra. Karos és hengeres bepattanó kötések kialakítása 

Hengeres testeknél gyakran alkalmazzuk a külső és a belső kialakítású bepattanó kötést. A 

9.11. ábrán egy külső kialakítású bepattanó kötéssel záródó tégelyt mutat be. Ugyancsak hen-

geres testeknél alkalmazható az erőzárás elvén létrejövő sajtolt kötés. Ebben az esetben azon-

ban a műanyag alkatrészben nagy feszültség jöhet létre, amely a darab tönkremeneteléhez 

vezethet, ezért ennek alkalmazásánál nagy figyelmet kell fordítani az anyagválasztásra (kú-

szási érzékenység).  

feszültség 

koncentráció 
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9.11. ábra. Külső kialakítású bepattanó kötéssel záró kupak 

A mechanikai kötések közül műanyagoknál is alkalmazzuk a menetes kötéseket. Műanyag-

műanyag elemek között általában zsinórmenetet alkalmazunk (pl. gépkocsi folyadék tartá-

lyok, 9.12. ábra). 

 
9.12. ábra. Menetes és bepattanó kötésű műanyag tartályok a gépkocsiban 

Nagyobb szilárdságú menetes kötést fémcsavarral, illetve menetes betéttel lehet kialakítani. 

kötést. Tipikus alkalmazás például a különböző belső járműkárpitok rögzítése, amelynél az 

önmetsző csavarral lehet rögzíteni a kárpitot egy műanyag betéthez (9.13. ábra). Fémbetétek 

alkalmazásával a nagy kötésszilárdság biztosítható. A menetes rögzítés esetén nagy figyelmet 

kell fordítani a megfelelő geometria (átfedés) kialakítására. 

       
9.13. ábra. Önmetsző csavar, műanyag ajtókárpit rögzítő és menetes betét 

Az anyaggal záró kötéseket (ragasztás, hegesztés) is gyakran alkalmazunk a járműiparban. A 

ragasztott kötés kialakítható oldószerrel vagy ragasztó anyaggal. Az oldószeres kötés hasonló 

anyagok között alakítható ki. Általában nem igényel különösebb előkészítést, azonban csak 



9. MŰANYAG ALKATRÉSZEK TERVEZÉSÉNEK ALAPELVEI 97  

 

© Belina Károly, Kecskeméti Főiskola                                             www.tankonyvtar.hu 

néhány anyagnál alkalmazható (pl. PS, PVC). Ragasztó anyag alkalmazásával különböző, 

egymással nem elegyedő polimerek kötése is megvalósítható. Ragasztó anyagként epoxi-, 

akril-, uretángyantát alkalmazunk leggyakrabban. A ragasztott kötés szilárdságában nagy sze-

repet játszik a felületek megfelelő előkészítése. Zsírtalanítás, mechanikai érdesítés, sőt néhány 

esetben felületi aktiválás (poliolefinek) is szükséges a megfelelő tapadás biztosítására. Lehe-

tőség szerint nagy felületen alakítsuk ki a kötést (átlapolás).  

A műanyag elemek hegesztése során alapvető követelmény, hogy egymással elegyedő anyag-

gal történjen a hegesztés. Számos hegesztési technológia alkalmazható műanyagok esetén. A 

9.14. ábrán néhány tipikus hegesztési alkalmazást mutatunk be. 

    
9.14. ábra. Meleglevegős lökhárító hegesztés és ultrahangos hegesztéssel készült gépjármű 

elemek 

A műanyagok hegesztését alapvetően a hőközlés módja alapján csoportosíthatjuk. Ez alapján 

megkülönböztetünk közvetlen és közvetett hőközlési módszereket. Közvetlen hőközlés pél-

dául a meleglevegős hegesztés (9.13. ábra), amelyben a hegesztendő felületeket forró levegő-

vel közvetlenül melegítjük, míg a fóliák hőimpulzusos hegesztése tipikusan közvetett mód-

szer.  

A gépjárműiparban alkalmazott műanyag alkatrészeknél elterjedten alkalmazzák az ultrahan-

gos hegesztést. A módszer lényege, hogy a hegesztendő felületek találkozásához 20-24 kHz 

frekvenciájú rezgést vezetünk. A mechanikai rezgés gerjeszti a molekuláris mozgást, aminek 

eredményeként a műanyag megolvad. Megfelelő erővel összenyomjuk a hegesztendő darabo-

kat, miközben a rezgést megállítjuk, így a megolvadt rész gyorsan lehűl. Az egész folyamat 

nagyon gyors, általában 1-2 másodpercen belül lezajlik. A kialakuló kötés nagy szilárdságú, 

sokszor megközelíti az eredeti alapanyag mechanikai jellemzőit. Az ultrahangos hegesztésnél 

a geometriát oly módon alakítjuk ki, hogy az energia kis felületre koncentrálódjon (9.15. áb-

ra). Az alsó hegesztendő darabot mereven rögzítjük. A felső darabot pontosan illesztjük – 

általában a hegesztési geometria megfelelő kialakításával. Ez a darab a szonotródához (ún. 

trombita) kapcsolódik, amelynek kialakítása a hegesztendő darab anyagától és geometriájától 

függ.  



98  MŰANYAGOK A GÉPJÁRMŰIPARBAN 

 

                                                                                                  
www.tankonyvtar.hu                                                 ©  Belina Károly, Kecskeméti Főiskola                                                

       
9.15. ábra. Ultrahangos hegesztő berendezés és energiakoncentráló kialakítása a hegesztendő 

darabon 

Ezeken a technikákon kívül még számos hegesztési módszer van: lézeres, tompa, 

dielektromos, nagyfrekvenciás, vibrációs hegesztés. Ezek alapvetően a hőfejlesztés módsze-

rében különböznek egymástól. 
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10. Alkalmazási példák 
 

A gépjárművekben a könnyű anyagok (könnyűfém, műanyag) felhasználása folyamatosan 

növekszik. Ma már a műanyagok alkalmazása az autókban meghaladja a 20%-ot, ami térfo-

gatban kifejezve több mint 50%-os értéknek felel meg. A különböző típusokban természete-

sen eltérők ezek az értékek (10.1. ábra). 

 
10.1. ábra. Audi gépkocsikban a különböző anyagok megoszlása 

A különböző anyagok kiválasztásakor nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. Ezek 

közül az ár csak egy tényező, hiszen mellette – többek között – a feldolgozástechnológiát, az 

integrálható tervezést, a tervezés szabadságát, a biztonságra gyakorolt hatását, a sűrűséget, a 

szilárdságot és újabban az újrafeldolgozhatóságot is figyelembe kell venni. A tömegcsökken-

tésre való törekvéskor ügyelni kell a tömegeloszlásra gyakorolt hatást is, hiszen ez alapvetően 

befolyásolja a jármű stabilitását. 

Az anyagok rugalmassági modulusa alapvetően meghatározza egy igénybevételnek kitett da-

rab falvastagságát. Ebből a szempontból fontos jellemző az egyenszilárdságú darab fajlagos 

tömege. A 10.1. táblázatban néhány anyagcsalád egyenszilárdságú felületegységnyi tömegét 

foglaltuk össze. 

Anyag Rugalmassági modulus (GPa) Felületi tömeg (kg/m
2
) 

műanyag 1 – 10 2,9 – 3,8 

magnézium 40 – 50 2,1 – 2,4 

alumínium 60 – 80 2,8 – 3,2 

titán 110 – 130 4,0 – 4,6 

öntöttvas 140 – 200 4,8 – 5,8 

acél 210 – 230 5,8 – 6,2 

10.1. táblázat. Egyenszilárdságú lemezek felületi tömege 
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A műanyag karosszéria elemek alkalmazása során figyelembe kell venni a festhetőséget. 

Nagysorozatú gyártásban történő bevezetés esetén a festősorba illeszthető kell legyen a vá-

lasztott anyag. Az utóbbi évek fejlesztési eredménye, hogy üvegszál erősítésű poliamidok 

(PA-6, PA-66) alkalmasak erre a célra. 

 

10.2. ábra. Üvegszál erősítésű poliamidból készített karosszéria elem 

Műanyagok alkalmazását szerkezeti anyagként a szálerősítésű anyagok megjelenése tette le-

hetővé. Mindez idáig azonban a nagysorozatú gyártásba nem került igazán bevezetésre. Első-

sorban a kis sorozatú modelleknél alkalmazzák. Legismertebb ilyen alkalmazás az F1 

autókbanvan. A nagy energiaelnyelő képesség kihasználására kiváló példa a vezetőt védő 

„kabin”, ami nagy energiájú ütközés esetén is megvédi a vezetőt a végzetes sérülésektől (10.3. 

ábra). 

 
10.3. ábra. F1 autó vezetőkabinja 

A szénszálerősítésű műanyag kompozit alkalmazásának szép példája az Aston Martin 

Vanquish, amelyben a karosszéria készül ebből az anyagból (10.4. ábra). 
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10.4. ábra. Aston Martin Vanquish metszeti képe. A karosszéria zölddel jelölt része 

szénszálerősítésű műanyagból készül. 

Az elemeket epoxi ragasztóval kötik össze. Erre a vázra kerül az alumíniumból készített külső 

borítás. Az így kialakított szerkezet nagy szilárdságot és merevséget, ugyanakkor kis tömeget 

biztosít. Ezzel a kialakítással gyakorlatilag korróziómentes a karosszéria. A kompozit anya-

gok előnye az is, hogy nagy energiaelnyelő képességűek. Ezt a tulajdonságot a szálelrende-

zéssel, valamint a rétegszámmal lehet biztosítani. 

A nagysorozatú gépjárművekben elsősorban hibrid rendszereket alkalmaznak. Ebben az eset-

ben acél erősítést alkalmaznak, amelyet körbefröccsöntenek. Fontos a fém-műanyag kötés 

megfelelő szilárdságának biztosítása, amit sok esetben megfelelő geometria kialakításával is 

erősítenek. Ennek legelterjedtebb módja a fémben kialakított nyílások alkalmazása, amelyet a 

gyártás során a polimer ömledék kitölt. A 10.5. ábra egy hibrid első karosszéria elemet, vala-

mint egy lehetséges kötéskialakítást mutat be. 

 
 

10.5. ábra. Fém-műanyag hibrid szerkezet (karosszéria első elem) és a mechanikai rögzítés 

kialakítása 

Általában üvegszálerősítésű (sokszor hosszú szállal) polipropilént vagy poliamidot alkalma-

zunk. A hibrid rendszerek előnye a nagy szilárdság, mérettartás és a megnövekedet hőállóság. 

Nem elhanyagolható az sem, hogy ezek a rendszerek nem okoznak problémát az újrafeldolgo-
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zás során sem, hiszen összedarálás után mágneses vagy sűrűség szerinti szeparációval a mű-

anyag és a fém teljesen szétválasztható, és újrahasznosítható. 

A gyalogosok védelmének növelésére nagy szerepet kap a műanyagok alkalmazása az ütközé-

si zónában. A különböző szimulációs programokkal tervezhető a megfelelő szilárdság, ami-

nek eredményeként a sérülések súlyossága csökkenthető. A 10.6. ábra az ütköző alsó mereví-

tőjét mutatja be. Az üvegszál erősítésű poliamid (PA-6) merevségét a megfelelően kialakított 

bordázat biztosítja. Ennek az elemnek az alkalmazásával a gyalogosok alsó végtagsérülései-

nek súlyossága csökkenthető. 

  

10.6. ábra. Opel Insignia ütköző alsó merevítője 

Az önhordó karosszériák esetén az üreges részek egy részét kemény poliuretán (PUR) habbal 

töltik ki (10.7. ábra). Ilyen megoldást alkalmaznak például a BMW 5 Touring modelljében. 

Ezzel a megoldással növekszik a merevség (szendvics szerkezet alakul ki), valamint csökken 

a szerkezet rezgése. 

 

 

10.7. ábra. A karosszéria üreges részének kitöltése PUR habbal 

A különböző karosszéria elemek műanyagból történő gyártása sok járműnél megvalósul. Erre 

a célra polikarbonát-poli(butilén-tereftalát) (PC/PBT) és polikarbonát-poli(etilén-tereftalát) 

(PC/PET) keverékeket alkalmaznak leggyakrabban. Ezek a keverékek nagy ütésállósággal 

(még alacsony hőmérsékleten is), jó kémiai ellenálló képességgel rendelkeznek, továbbá jól 

festhetők. 

A keverékek kidolgozása mellett jelentős anyagfejlesztés történik a különböző adalékanyagok 

(gumiőrlemény, üvegszál stb.) bekeverésére, amivel a mechanikai tulajdonságokat állíthatják 
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be a kívánt értékre. Erre szép példa az ütésálló PET kifejlesztése, amelyet kifejezetten karosz-

széria elem gyártására fejlesztettek ki (10.8. ábra).  

A karosszéria négy elemből áll, amelyeket ragasztással erősítettek össze és rögzítettek az acél 

vázhoz. A szerkezet összesen 95 kg tömegű, és az elemeket fröccsöntéssel lehet feldolgozni. 

Ezzel a megoldással nem csak a jármű tömegét lehet csökkenteni, hanem a gyártási időt is, 

hiszen a szokásos karosszéria esetén több száz alkatrész összerakásáról van szó. 

   
 

   
10.8. ábra. Chrysler koncepció autó karosszériája 

Alapanyagnak üvegszál erősítésű PET-et használnak, amelynek ütésállóságát gumi adalékkal 

növelték meg (10.2. táblázat). Mivel a PET és a gumi termodinamikailag nem összeférhető, 

ezért elkülönült fázist alkot (10.9. ábra). 
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Tulajdonság Ütésálló PET Normál PET 

Ütőmunka (kJ/m
2
) 18 5,0 

Szakító szilárdság (MPa) 73 100 

Hajlító modulus (GPa) 4,2 5,2 

10.2. táblázat. Ütésálló és normál PET mechanikai jellemzői 

 

 
10.9. ábra. Gumi tartalmú PET SEM felvétele 

 

A műanyag karosszéria elemek alkalmazásánál előny a viszonylag gyors alkalmazkodás a 

divathoz. Ez azt jelenti, hogy a jármű megjelenése gyorsan változtatható, miközben az alapve-

tő elemek és felépítés ugyanazok maradnak. 

A műanyagok külső alkalmazásánál a karosszéria mellett számos egyéb terület is szóba kerül. 

Általában érvényes, hogy a kültéri alkalmazásnál a mechanikai tulajdonságok mellett alapvető 

követelmény az UV és a vegyszerállóság (felületaktív anyagokkal szemben). Erre példa a 

szélvédő törlő. A légellenállás csökkentése érdekében a szélvédő üvegek görbült felülettel 

rendelkeznek, amihez megfelelően illeszkedő szélvédő törlőt kell alkalmazni. A menetszél és 

az időjárás mindenképpen komoly követelményeket támaszt. Az ablaktörlő lapát karját PBT-

ből, míg a borító elemeket POM-ból készíthetjük. A fogaskerékházhoz ütésálló PET alkal-

mazható (10.10. ábra). 
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10.10. ábra. Ablaktörlő lapát borító eleme (POM) és ablaktörlő fogaskerék ház (ütésálló 

PET) 

Ugyanilyen követelményeknek kell megfelelnie a külső tükröknek is. Ebben az esetben a fe-

lületi megjelenés is nagyon lényeges, amihez megfelelő szerszámfelületet kell készíteni. A 

tükör házát PBT-ből, vagy hosszú szálerősítésű (LFRT) hőre lágyuló anyagból készítjük. Az 

állító elemeket, amelyeknél nagyon lényeges a megfelelő kopásállóság, POM kopolimerekből 

állíthatjuk elő. 

A gépjárművek külső részének elválaszthatatlan része a különböző világító elemek (fényszó-

ró, irányjelző, féklámpa stb.) borítása. Korábban erre a célra elsősorban üveget használtak. 

Ezek törékeny és nehéz elemek voltak, ezért magától értetődő volt a megfelelő műanyaggal 

való helyettesítésük. A műanyag alkatrésszel szemben egyrészt a jó átlátszóság, másrészt a 

karcállóság (nagy felületi keménység) a követelmény, ugyanakkor kiváló UV állósággal is 

rendelkeznie kell, hiszen nem megengedett semminemű elszíneződés sem. Ezeket a követel-

ményeket a PC elégíti ki. Ez az anyag közel fele akkora sűrűségű, mint az üveg (1,2 g/cm
3
 

szemben az üveg 2,5 g/cm
3
 feletti értékével). Fényáteresztő képessége nagyon jó és gyakorla-

tilag alig változik a vastagság változásával. Egy általános PC fröccstípus fényáteresztő képes-

sége 1mm vastagság esetén 89%, míg 3 mm-nél 88%. A törésmutatója 1,58, ami nagyobb, 

mint a normál üveg 1,5 körüli értéke. Mechanikai jellemzőket tekintve a legnagyobb előnye a 

PC-nek az üveggel szemben az, hogy nagy az ütésállósága. Szobahőmérsékleten, szabványos 

körülmények között mérve (Charpy ütésállóság) nem, vagy csak részlegesen törik. 

A PC hőre lágyuló anyag, így fröccsöntéssel feldolgozható. Mivel a feldolgozás hőmérséklete 

kb. 300 C, ezért kisebb energiafelhasználással alakítható, mint az üveg. A feldolgozás-

technológia lehetőséget ad tetszőleges alak kialakítására, ami alapvető követelmény az új 

formák kialakítása során (10.11. ábra).  
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10.11. ábra. Fényszóró burkolat (PC) 

A PC natur állapotban színtelen, így megfelelő színezékekkel tetszőleges szín alakítható ki. 

Ezt előnyösen lehet alkalmazni a hátsó lámpák és az irányjelzők burkolatának gyártásánál 

(10.12. ábra). Természetesen ebben az esetben nagyon fontos a pontos színárnyalat tartása. 

Mivel a színező anyagok szerves vegyületek, ezért a feldolgozás során ügyelni kell arra, hogy 

termikus bomlást ne szenvedjenek. Ezt a hőmérsékletek pontos betartásával lehet biztosítani. 

 
10.12. ábra. Hátsó lámpa burkolata (PC) 

A motortérben is számos helyen találunk műanyag alkatrészeket. Ebben az esetben a működé-

si körülmények nagyon szélsőségesek lehetnek, hiszen nagyon széles hőmérséklet interval-

lumban kell működniük. Nem ritka a 150 C-ot is meghaladó felső hőmérséklet, ugyanakkor a 

téli időjárási viszonyok között -30 - -40 C is lehet a hőmérséklet. A termikus igénybevétel 

mellett a mechanikai igénybevételnek, különösen rezgésnek kell ellenállnia. Ugyanakkor ké-

miai ellenállásra is szükség van, hiszen a legkülönbözőbb vegyi hatások érhetik az alkatrészt: 

olaj, üzemanyag, fékfolyadék, hűtőfolyadék stb. Ezeknek a követelményeknek a pol(fenilén-

szulfid) (PPS) megfelelő. Ilyen például a Ticona Fortron® márkanevű terméke. A PPS lángál-

ló anyag, kúszásra kevéssé érzékeny és magas hőmérsékleten (240 °C-ig) is folyamatosan 

használható. Az üvegszál erősítésű típust előszeretettel alkalmazzák a könnyűfémek helyett. 

A 10.13. ábrán két tipikus alkalmazást mutatunk be. A hűtőközeg áramoltatását végző vízpumpa 

járókerekét készíthetjük PPS-ből, hiszen a nagy mechanikai igénybevétel mellett magas hőmér-

sékleten (120-140 C) és agresszív közegnek is ellen kell állnia (fagyálló folyadék). Ugyanezen 

jellemzőket használjuk ki a befecskendező rendszereknél használt elosztó vezetéknél is. 
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A motorháztető felnyitásakor azonnal szemünkbe ötlik a motorblokkot takaró műanyag elem. Ezt 

számos anyagból lehet elkészíteni, hiszen nincs szükség sem túlságosan magas hőállóságra, sem 

nagymértékű vegyszerállóságra. Erre a célra hosszú üvegszál erősítésű polipropilént (PP-LF), 

ütésálló PET-et (10.13. ábra), esetleg üvegszálerősítésű poliamidot (PA-GF) használnak. 

 
 

Vízpumpa járókereke (PPS) Üzemanyag elosztó vezeték (PPS) 

  
Motortakaró (PP-LF)  Motortakaró (ütésálló PET) 

10.13. ábra. A motortérben található néhány alkatrész 

A PPS-ből szálat is lehet készíteni (olvadáspont 280 C), amelyet erősítő anyagként lehet 

használni. Különböző flexibilis csövek erősítésére lehet használni. A szervokormányok hidra-

ulika rendszerében, illetve az üzemanyagtömlőknél az elasztomerből készített csövet veszi 

körül a PPS (10.14. ábra). Ezzel a megoldással magasabb nyomás alkalmazható, ami nagyobb 

hatékonyságot eredményez.  

  
10.14. ábra. PPS erősítésű üzemanyag tömlő és üzemanyag befecskendező egység 
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A motortérben az egyik legelterjedtebben alkalmazott műanyag a poliamid (PA). A poliami-

dok számos típusa létezik, amelyek összetételüktől függően különböző olvadásponttal, ned-

vességfelvétellel és mechanikai szilárdsággal rendelkeznek. A legelterjedtebb típusok a PA-6 

és a PA-6.6, de ezek mellett egyéb típusokat (pl. PA-6.10) is alkalmaznak. Leggyakrabban 

üvegszálerősítésű típusokból készülnek az alkatrészek, amelyek mechanikai szilárdsága ve-

tekszik a fémekével. A poliamidok típusjelzésében a számok a főláncba beépülő nitrogén 

atomok közötti szénatomszámot jelenti. Ez ugyanakkor utal a kiindulási vegyületekre is (egy 

szám esetén laktám vagy ω-amino-karbonsav a monomer, míg két szám esetén diamin és 

dikarbonsav a kiindulási vegyület). Például PA-6 kaprolaktámból (hat szénatomos gyűrűs 

savamid), PA-6.6 hexametilén-diaminból és kapronsavból (hat szénatomos dikarbonsav) ké-

szül. A szénatomszám növelésével javul a poliamid hidrolízis állósága, csökken a nedvesség-

felvétele, olvadáspontja és mechanikai szilárdsága. A hűtőrendszerben, ahol magas hőmérsék-

letű vízzel, vízgőzzel és különböző vegyi anyagokkal szembeni ellenállás a követelmény. 

Üvegszálerősítésű PA-6.10-et (hexametilén-diamin és szebacinsav polimere) alkalmazhatunk. 

Ennek az anyagnak előnye, összehasonlítva a PA-6 és PA-6.6 típusokkal, a nagy 

hidrolízisállóság, valamint a feszültségkorróziós ellenállás. Ugyanakkor az üvegszálerősítésű 

PA-6.6 és számos helyen kerül felhasználásra a hűtőrendszernél. A 10.15. ábra 

üvegszálerősítésű PA-6.6 alkalmazására mutat be példát. A hűtőrendszerben korábban PA-6, 

alumínium és üvegszálerősítésű PP alkatrészek voltak beépítve. Azzal a megoldással, hogy 

egyféle anyagból készülnek az alkatrészek, lényegesen egyszerűsödött a konstrukció (nem 

kell biztosítani a különböző anyagok összekötését), másrészt egyszerűbbé vált a gyártáslo-

gisztika is. 

 
10.15. ábra. Üvegszálerősítésű PA-6.6-ból készített hűtőalkatrészek 

A poliamidok, poláris kémiai szerkezetükből adódóan ellenállnak a szénhidrogéneknek. Ezt a 

jellemzőt az olajteknő (10.16. ábra) készítésénél használjuk ki. A 10.16 ábra egy 35% 

üvegszálerősítésű PA sebességváltó olajtartályt mutat be. Ennél az alkalmazásnál nagyon fon-

tos a magas hőmérsékletű olajállóság, valamint az ütésállóság. Korábban ezt az alkatrészt 

acélból készítették. A műanyagból történő gyártás esetén a tömegmegtakarítás kb. 40%. Mi-

vel az olajteknő közvetlenül a motorblokkhoz van rögzítve, ezért számolni kell a felverődő 

kövek hatásával is. Mivel maga az alapanyag ütésálló, ezért a megfelelő bordázat kialakításá-

val biztosítható hogy a felverődő kövek ne okozzanak sérülést a teknőben.  
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10.16. ábra. Hyundai Kia sebességváltó olajtartálya üvegszálerősítésű PA-ból 

A poliamidok nagy mechanikai szilárdságát, szívósságát az erőátviteli rendszerekben is ki-

használjuk. Tipikus alkalmazási lehetőség a fogaskerék készítése. A 10.17. ábrán egy elekt-

romos szervokormányban alkalmazott PA-ból készített fogaskerék látható. Az elektronikus 

kormányzás előnye a korábbi hidraulikus rásegítő rendszerekkel szemben, hogy kisebb az 

energiafelhasználás, és kevesebb alkatrészből áll. A szervo kormányokban használt fogaske-

rekek korábban acélból készültek, azonban a natúr PA-6.6 mechanikai jellemzői, valamint a 

kiváló tribológiai tulajdonságai alkalmassá teszi ennek kiváltására. Ezzel a módszerrel kisebb 

tömegű és kisebb zajú egységek készíthetők. 

 
10.17. ábra. Elektronikus szervokormányban alkalmazott PA fogaskerék 

A korszerű motorok elektromos rendszer és elektronika nélkül nem képzelhetők el. Ezen a 

területen gyakorlatilag mindenhol megtalálhatók a műanyag alkatrészek (csatlakozók, érzéke-

lők burkolata, vezetékek szigetelése stb.). Az elektromos rendszer alapeleme az akkumulátor. 

Az akkumulátor házát a gépkocsikban minden esetben műanyagból készítették. Kezdetben 

keménygumit, fenol-aldehid (bakelit) gyantát használtak erre a célra. Ezek az anyagok kiváló 

vegyszerállósággal rendelkeznek, azonban ütésállóságuk kicsi. A jelenlegi akkumulátorok 

alapanyaga elsősorban a polipropilén (PP) (10.18. ábra). Ez az anyag kiváló vegyszerállóság-
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gal rendelkezik, miközben ütésállósága is megfelelő. Mivel az akkumulátorok a motortérben 

kerülnek elhelyezésre, ezért a hőalaktartóság kulcskérdés. A PP hőalaktartósága meghaladja a 

100 C-ot, ami alapján a működés során fellépő hőterhelésnek ellenáll. Ennek az anyagnak 

további előnye, hogy újra feldolgozható, szemben a korábbi hőre keményedő anyagokkal.  

 
10.18. ábra. PP-ből készült akkumulátorház 

A gépkocsikban alkalmazott kábelek szigetelésére jellemzően lágyított PVC-t alkalmaznak 

annak kiváló kopás- és rezgésállósága miatt. A PVC igen kevés égésgátló adalékot igényel. 

Az elektromos rendszer kisfeszültségű (kivéve a benzines motorok gyújtásköre), ezért nincs 

nagy követelmény az átütési szilárdsággal szemben. A PVC összetett anyag, amelyben a po-

limer (poli(vinil-klorid) mellett különböző stabilizátor (cink-, kalcium-sztearát, epoxidált szó-

jaolaj stb.), töltőanyag és lágyító van. A lágyító mennyiségének függvényében kemény vagy 

lágy PVC készíthető, amelyeknek üvegesedési hőmérséklete eltérő.  

 
10.19. ábra. PVC szigetelésű akkumulátor kábel 

A korszerű gépjárművekben a legkülönbözőbb elektronikai érzékelő és beavatkozó egységek 

(ABS, ESP stb.) található. Ezekhez elengedhetetlen műanyagok használata. Mivel ezek az 

alkatrészek magas hőmérsékletnek, mechanikai igénybevételnek vannak kitéve, továbbá bizo-

nyos területeken agresszív közeg is érheti, ezért erre a célra alapvetően a speciális poliamidok 

vagy poliészterek alkalmasak. Az alapvető feladata ezeknek a műanyagoknak a különböző 
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elektronikai elemek tokozása. Ennek megfelelően elengedhetetlen követelmény a nagy méret-

pontosság, a jó folyóképesség, továbbá nem elhanyagolható az sem, hogy ne lépjen semmiféle 

reakcióba a különböző fém elemekkel. Ezeknek a követelményeknek a részben aromás poli-

amidok felelnek meg (PA-T). Ez a típus kiváló hidrolízis-állósággal rendelkezik, és a jó fo-

lyóképesség vékony falak alkalmazását teszi lehetővé. Különösen fontos, hogy a hegedési 

vonalak megfelelő szilárdsággal rendelkezzenek, hiszen az alkatrészek bonyolult háromdi-

menziós elemek, amelyek gyártása során a polimer ömledék, a kitöltés során összefolyik. 

Ezek gyenge helyeket jelentenek, ahol a mechanikai igénybevétel hatására könnyen szétválhat 

az anyag. A részben aromás poliamid mellett a poli(butilén-tereftalát) (PBT) is alkalmas ilyen 

alkatrészek gyártására. A nagyobb mechanikai igénybevételnek kitett alkatrészek esetén 

üvegyszál erősítésű alapanyagokat lehet alkalmazni. Két tipikus alkalmazást mutat be a 10.20. 

ábra. Mindkét alkatrész esetén nagyfokú méretpontosságra van szükség. 

 
 

Motor fordulatszám szenzor (PA-T) ABS vezérlő doboz (PBT) 

10.20. ábra. Különböző elektronikai alkatrészeknél felhasznált műanyagok 

Az alkatrészek összeállítása során a műanyag részek hegesztése biztosítja a tökéletes zárást. A 

hegesztési technológiák közül a lézeres hegesztés az egyik leggyorsabb módszer, amely bo-

nyolult geometriák hegesztésére is alkalmas. Erre a célra olyan alkatrészek alkalmasak – a 

megfelelő hegedési szilárdság (összeférhetőség) mellett –, amelyek a lézerfény számára átlát-

hatóak, illetve elnyelők. Az egyik legtipikusabb alkalmazás a biztonsági elemekhez szükséges 

gyorsulásmérők (pl. légzsák nyitás) készítése (10.21. ábra).  

 
10.21. ábra. Gyorsulásmérő szenzor 

Az elektronikai eszközök alkalmazása során érdekes alkalmazás az LDS (Laser Direct 

Structuring) technológia. A módszer lényege, hogy megfelelő alapanyag esetén lézer fénnyel 
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aktiválható a felület, ahol fémbevonat alakítható ki. A technológiából következik, hogy tet-

szőleges alak alakítható ki. A módszer lényege, hogy a speciális adalékot tartalmazó anyagot 

lézer fénnyel megvilágítjuk. Ennek hatására az adalékból fémgócok alakulnak ki. Ezekre a 

gócokra lehet a vezetőképes fémréteget leválasztani. Az adalékanyag általában réz tartalmú 

szerves vegyület, de palládium és arany tartalmú adalékok is léteznek. A lézermegvilágítás 

hatására a felület érdessége nő, ami a fizikai tapadást növeli (10.22. ábra). A műanyagok kö-

zül leggyakrabban PBT, PA kerül ilyen alkalmazásra, de PP és LCP (folyadék kristályos po-

limer) mátrixú anyag is található a kereskedelmi forgalomban. 

  
Lézer besugárzás után a felület 

 SEM felvétele 

LDS technikával készített  

kormánykapcsolók (PBT) 

10.22. ábra.LDS technológia alkalmazása 

A gépkocsik belső részében nagy mennyiségben alkalmazunk különböző műanyagokat. A 

különböző borítások, kapcsolók mellett az ülések is nagyszámú műanyag alkatrészt tartal-

maznak (10.23. ábra). A támasztó elem üvegszálerősítésű poliamidból, az ülőrész pedig poliu-

retánból készül. A habosítás azonnal a megfelelő alakra történik, és a kémiai összetétel változ-

tatásával lehetőség van, akár az ülésen belül is, a hab keménységének változtatására.  
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10.23. ábra. Gépkocsi ülés metszete 

Ugyancsak uretán habbal lehet megoldani a műszerfal megfelelő rugalmasságát is. A gyártás 

során a külső borítást (PUR vagy Japánban PVC műbőr) vákuummal a szerszámra szorítjuk, 

majd a tartószerkezet és a műbőr közötti részbe PUR-t habosítunk. Ugyanakkor az alsó kate-

góriájú gépkocsikban a műszerfal tisztán műanyagból készül (ABS, ABS+PA keverék). 

(10.24. ábra) 

 
10.24. ábra. Személygépkocsi műszerfal 

A belső kapcsolók jelzésének felvitelénél elterjedten alkalmazzák a lézer jelölést. A módszer 

érintkezés nélkül, nagy sebességgel működik, amelynek során a kialakuló jelzés különböző 

kémiai fizikai átalakulások eredménye. Leggyakrabban Nd:YAG lézert használnak erre a cél-

ra, ami a közeli infravörös tartományban működik (1060-1070 nm tartomány). Az abszorbeált 

lézer sugárzás termikus energiává konvertálódik az anyagban és különböző reakciókat indít-
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hat el: szenesedés, lemaródás, kémiai átalakulás. Különböző adalékanyagokat (korom, rézve-

gyületek stb.) lehet alkalmazni a polimerekben. Az adalékok és az anyagválasztás meghatá-

rozza, hogy milyen kontúrokat és felbontást lehet elérni a jelölés során. Polimer szempontjá-

ból POM az egyik legelterjedtebben használt polimer alapanyag, de mellette számos hőre lá-

gyuló műanyag is alkalmazható ilyen célra. 

 
10.25. ábra. Lézer jelölésű mozgató karok 

A gépjárművekben alkalmazott műanyagok közé tartoznak a különböző gumik. Ezekből kü-

lönböző tömlők, szigetelő elemek készülnek, azonban legnagyobb mennyiségben az abron-

csokban találhatjuk. A gumiabroncsok már az 1850-es évektől ismertek (Thomson), azonban 

a az elterjedésüket J.B. Dunlop (1888) felfedezésének köszönheti. Kezdetben alapvetően 

diagonál abroncsokat használtak (az erősítő szál szöget zár be a sugáriránnyal), majd az 1960-

as évektől kezdődően jelentek meg a radiál abroncsok (Michelin), amelyekben az erősítő szá-

lak elhelyezkedése sugárirányú.  

Az abroncsok nagyon sok feladatot látnak el: terheléshordozó, lengéscsillapítás, nyomatékát-

vitel, úttartás, biztonság, gazdaságosság stb. Ezeket a célokat összetett rendszerrel lehet meg-

valósítani. A jegyzet terjedelme nem teszi lehetővé a különböző összetevők részletes ismerte-

tését, ezért csak a komplexitást mutatjuk be a 10.26. ábrán.  
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10.26. ábra. Radiál abroncs felépítése 

A különböző részekhez más és más összetételű gumit kell használni, hiszen más és más az 

igénybevétel. A futófelület esetén nagy kopásállóság, míg az oldalfal esetén a kiváló dinami-

kus tulajdonság az elvárás. Ennek megfelelően az abroncsban a kaucsukok széles választékát 

használjuk: természetes kaucsuk (NR), sztirol-butadién kaucsuk (SBR) stb. A teherviselő rész 

az erősített gumirendszer (karkasz), amelynek szilárdságát az erősítő szálak típusa és elrende-

zése határozza meg. Erősítő szálként fémszálat, szerves szálat (PA, Aramid) használnak. Az 

útfelület és az abroncs között kapcsolatban a futófelület játszik döntő szerepet. Ennek mintá-

zata határozza meg, hogy milyen úthoz ajánlatos használni.  

A gépjárművek elengedhetetlen része a fékrendszer. A fékrendszerben a legkülönbözőbb al-

katrészek készülnek műanyagból. Különböző munkahengerekhez üvegszálerősítésű poliami-

dot használhatunk. A dugattyúk POM-ból készülhetnek. Ezekkel az elemekkel szemben na-

gyon nagy a követelmény, hiszen biztonságtechnikailag kritikus helyen kerülnek alkalmazás-

ra. Ennek megfelelően a hosszú idejú viselkedés nagyon fontos. Ezek az anyagok nem lehet-

nek érzékenyek kúszásra, valamint méretpontosság szempontjából is nagyok a követelmé-

nyek. A 10.27. ábrán néhány műanyagból készített fékelemet mutatunk be.  

övbetétek 

légzáró réteg 
védőbetét 

karkasz 

peremvédő 

peremhuzal-karika 

mintaelem 

mintaárok 

futófelület 

oldalfal 
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10.27. ábra. Fékrendszer elemei üvegszál erősítésű PA-ból 

A fékek alapvető eleme a fékbetét. Ennek feladata, hogy a mozgási energiát termikus energiá-

vá alakítsa. A fékbetétekkel szemben számos követelmény van. A mechanikai szilárdság mel-

lett nagyon fontos a felület megújulási képessége. Ennek előfeltétele, hogy az elhasználódott 

rész lekopjon és új fékező felület alakuljon ki. Erre a célra fenol-aldehid gyantából készített 

rendszereket lehet használni. A fenol-aldehid gyanták jellemzője, hogy termikus bomlása so-

rán kokszosodik, és ez lepereg a felületről. Ezen túlmenően nem éghető, ezért a gyulladás 

lehetősége jelentősen csökken. (A fékbetétben azonban sokszor használnak gumiőrleményt is, 

ami viszont éghető!) A kontrollált bomlás biztosítása érdekében a betét hővezető képességét 

növelni kell. Ehhez fémszálakat kevernek a présporba. Ezzel elérhető, hogy az anyag belsejé-

ben is megindul a bomlás, és ahogy a felülethez közeledik az anyag egyre jobban megközelíti 

a karbonizációs állapotot. A korszerű fékbetétekben szén nanocső adalékot is használnak, ami 

lényegesen javítja a mechanikai jellemzőket. A fékbetétek gyártása préselési technológiával 

történik. Ennek során a gyantakomponens megömlik és térhálósodik. A különböző gyártmá-

nyok adalékanyagokban különböznek egymástól. 

Az eddig bemutatott példák természetesen nem fedik le az összes területet, ahol műanyagokat 

alkalmaznak a gépjárművekben. A felsoroltakon kívül számos terület van, ahol megtalálhatók 

a műanyagok, elég csak a különböző belső borításokra gondolni, vagy a flexibilis anyagok 

széles tárházára. Ugyancsak nagy mennyiségben használunk polimer anyagokat a járművek 

festésénél is. Remélem ez a rövid áttekintés felkeltette az érdeklődést, és az érdeklődők to-

vábbi területekkel ismerkednek meg. Ehhez ad segítséget az irodalomjegyzék, ahol a jegyzet 

készítéséhez használt irodalmakat és weboldalakat sorolok fel.  
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