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BEVEZETÉS 
 
 

A természetes eredetű makromolekulás anyagokat, a természetes polimereket – 

mint például a gyapjút, a bőrt, a szarut, a csontot, a növényi rostokat – már ősidők óta 

használja az emberiség. A természetes polimerek ma is fontos alapanyagaink, bár fel-

használásuk során szerkezeti átalakításokkal általában módosítják, optimalizálják tulaj-

donságaikat. Legelső ipari méretű felhasználás a kénnel térhálósított kaucsuk a gumi és 

az ebonit volt. (Ch. és N. Goodyear szabadalma)  

 

A kémiai ismeretek fejlődésével a természetes anyagok sokféle átalakítása vált le-

hetővé. A kémiai szerkezetváltozások első pillanatra meglepő tulajdonságokat eredmé-

nyezhetnek. Kis változtatással az alapanyag tulajdonságaitól lényegesen különböző 

anyag hozható létre, máskor eltérő összetételű anyagok is hasonló tulajdonságokat mu-

tatnak. A természetes hernyóselyem például kémiai anyagát tekintve fehérje, a tőle 

szemre megkülönböztethetetlen műselymek anyaga viszont kémiailag kissé átalakított 

cellulóz, ami a fehérjéktől alapvetően különböző poliszaharidok (cukrok) közé tartozik. 

 

A mindennapi életünkben felhasznált polimeranyagok meghatározó többsége ma 

már mesterségesen, laboratóriumban (gyárban) szintetizált óriásmolekulákból áll. Egyre 

inkább jellemző az, hogy a szakemberek a gyakorlati igények figyelembevételével 

megtervezik a molekulát, az előállítás lépéseit, és csak ezután következik a laboratóri-

umi munka. Az óriásmolekulák sokfélesége, szerkezeti összetételük, kölcsönhatásaik 

szinte korlátlannak tűnő változtathatósága a jövő meghatározó jelentőségű anyagait 

sejteti. A polimerek vizsgálata az anyagtudomány egyik legjobban fejlődő területe. 

 

A kutatási-fejlesztési munkában vegyészek, fizikusok, mérnökök dolgoznak 

együtt sajátos módszereikkel, valamint különböző szemléletükkel segítve a közös mun-

kát. Az ELTE Általános Fizika Tanszékén – új nevén Anyagfizikai Tanszék – végzett 

doktori munkám során ilyen együttműködésben dolgoztam más kutatóműhelyek mun-

katársaival.  
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Feladatom a kapott anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata volt. Egyes 

esetekben a fejlesztő munka kifejezett célja a megfelelő mechanikai tulajdonságok el-

érése volt – például implantációval módosított felületű polietilén – más esetekben a 

mechanikai mérés kiegészítő vizsgálatként szerepelt, és vezetett érdekes eredményekre 

– például proton-implantált PMMA (plexi) anyagok vizsgálata.  

 

Vizsgálataimat benyomódási méréstechnikával végeztem. Ez a – megfelelő be-

rendezés megléte esetén – technikailag viszonylag egyszerű módszer elméleti, értelme-

zési szempontból sok pontosítandó, megértendő problémát is felvet, sőt lehetőséget ad 

új alkalmazások kidolgozására is. Ilyen mérésfejlesztő munkát végeztem a kúszási mé-

rések értelmezésénél, illetve új módszert dolgoztam ki láncmolekulák belsősúrlódásá-

nak mérésére, nem zérus átlagos terhelés mellett. 
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I. A KUTATÓMUNKA IRODALMI HÁTTERÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

1. A polimerek szerkezeti tulajdonságai 

1.1. Polimer meghatározása, csoportosítása 

Az átlagos molekulák néhány, esetleg néhány száz atom összekapcsolódásával 

épülnek fel. Ha a molekulát felépítő atomok száma ennél jóval nagyobb, óriásmoleku-

lákról vagy makromolekulákról beszélünk. A makromolekulák és az átlagosan kis mo-

lekulák közötti határt a relatív molekulatömeg értékével szokták megadni: Makromole-

kuláról beszélünk, ha a molekulatömeg értéke 10 000 feletti. Ez azt jelenti, hogy a mak-

romolekulák 1 000 vagy ennél még sokkal több atomból épülnek fel. Természetesen a 

10 000-es molekulatömeg nem éles határ, de körülbelül ettől jelentkeznek azok a sajátos 

szerkezeti- és fizikai tulajdonságok, melyek indokolják, hogy az anyagoknak ezt a cso-

portját külön vizsgáljuk.  

A makromolekulák szerkezetében rendszerint kisebb atomcsoportok (monomerek) 

ismétlődnek. A megsokszorozott monomer egységből felépülő óriásmolekula a polimer. 

A monomerek összekapcsolódása kémiailag eltérő módon történhet, a lényeg az, hogy 

az egységek között erős kovalens kötések alakulnak ki. Ha az óriásmolekula kémiai 

értelemben egyféle monomerből jön létre, homopolimerről, ha többféle monomer ösz-

szekapcsolódásával alakul ki kopolimerről beszélünk. A monomerek anyagi minősége 

elsősorban az anyag kémiai tulajdonságait határozza meg.  

A fizikai sajátságok szempontjából jóval fontosabb, hogy hány monomer egység 

kapcsolódik össze közvetlenül. Ha minden egyes monomer csak két szomszédos egy-

séghez kötődik, a polimer szerkezete egy lánchoz hasonló, ahol a monomerek adják a 

láncszemeket. Az ilyen viszonylag egyszerű szerkezetű polimer-molekulát láncmole-

kulának nevezzük. Ha a monomer kettőnél több kapcsolódásra képes, a láncok között 

erős keresztkötések alakulnak ki, ilyenkor térhálós szerkezetű polimerről beszélünk.  

 

1.2 Láncmolekulák alakja 

A sok száz, vagy ezer egységből felépülő láncmolekulák sajátos képződmények, 

állandó, szabályos térbeli alakjuk nincs. A jelenség oka a molekulán belüli hőmozgás, 

ami a láncszemek egymáshoz viszonyított térbeli helyzetét változtatja. A láncmolekula 

véletlenszerűen alakuló szabálytalan alakját síkban szemlélteti a legegyszerűbb lánc-

molekula, a polietilén példáján az 1/1 ábra.  
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1/1a ábra. A polietilén lánc 
zeg-zugos szerkezete 

1/1b ábra. A PE lánc elfordul egy 
C–C kötés mentén, ezzel 

kialakítva a görbült alakot. 

1/1c ábra. A véletlenszerű 
elfordulások hatására kialakuló 

gombolyag 

A láncmolekula ismétlődő egysége a [–CH2–] atomcsoport. A szénatom a láncban négy, 

tetraéderesen irányított kovalens kötéssel rendelkezik, kettőt közülük egy-egy H köt le, 

a másik kettővel a láncban előtte és utána lévő szénatomhoz kapcsolódik. A lánc ideáli-

san „egyenes”, valójában a kovalens kötések térbeli irányítottságának megfelelő zeg-

zugos vonalú szerkezetét az 1/1a ábra mutatja. Mivel azonban a szénatomok közötti 

kovalens σ – kötés lehetővé teszi, hogy a kötéstengely mentén a molekula két fele vi-

szonylag kis energia-befektetéssel elforduljon egymáshoz képest, a lánc gyakorlatilag 

soha nem „egyenes”. A 1/1b ábra a középső C–C kötés mentén történt elfordulás után 

mutatja a lánc „görbült” alakját.  

A termikus energiafluktuáció eredményeként a lánc a szénatomokat összekötő 

tengelyek mentén hol itt, hol ott fordul el véletlenszerűen. Egyszerű statisztikus meg-

gondolással [1, 2] belátható, hogy a véletlenszerű elfordulások hatására a láncmolekula 

alakja folyamatosan változik, de általában egy D átmérőjű gömbszerű tartományban 

helyezkedik el (1/1c ábra). A szabadon mozgó láncmolekula statisztikus alakját ezért 

gömbszerű gombolyagnak, méretének a gömb D átmérőjét tekintjük, figyelemmel arra, 

hogy ez a tartomány számottevő szabad térfogatot is tartalmaz. D értéke a monomerek 

(láncszemek) számának (N) négyzetgyökével arányos 

 ND ∝   

Ezt az elméleti megfontolásokból kapott eredményt híg polimer oldatokban fényszórás-

mérésekkel kísérletileg igazolták. A fenti szemléletes és idealizált képnél a valóság ter-

mészetesen bonyolultabb, a láncszegmensek mozgása a valóságban nem teljesen sza-

bad, hiszen az atomok helyet foglalnak és erre a helyre más atomok nem kerülhetnek. 

Különösen számottevő ez a gát azoknál a polimereknél, ahol a láncra jelentős méretű 

oldalcsoportok is csatlakoznak.  

A tömény oldatokban, illetve polimerolvadékokban a molekulák térszerkezete ha-

sonló a szabad molekuláéhoz, azaz statisztikus gombolyag, aminek konkrét alakja ál-

landóan változik. Mivel a lánc vastagsága elhanyagolható a gubanc méretéhez képest, 

tömény oldatokban illetve olvadékban a láncok sokszorosan egymásba gubancolódnak, 
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azaz az egy-egy molekulához rendelt D átmérőjű gömbtartományok sokszorosan átfedik 

egymást (1/2 ábra).  

 
1/2 ábra. Az egy-egy molekulához rendelt gömbtartományok sokszorosan átfedik egymást. 

Sztatikus állapotban a láncok szinte alig akadályozzák egymás mozgását. Külső erőha-

tásra a polimerolvadék bizonyos rugalmasság mellett viszkózusan folyik. A folyás során 

a láncok a nyíró feszültség hatására kinyúlva rendeződnek és csúsznak egymáson. A 

nyírás megszűntével a láncok ismét egyensúlyi formájuknak megfelelően összeguban-

colódnak. 

1.3 A szilárd polimerek fázisállapotai 

1.3.1 Üveg-állapot 

Az összegubancolódott láncmolekulákból álló olvadékot gyorsan és erősen le-

hűtve rideg, törékeny anyagot kapunk. Az erős hűtés hatására a hőmozgás gyakorlatilag 

megszűnik, az összegubancolódott molekulaszerkezet befagy, merevvé válik. Az anyag 

túlhűtött olvadéknak – üvegnek – tekinthető. Az üveg-állapot kritikus paramétere az 

úgynevezett üvegesedési hőmérséklet (Tg). Üvegesedési hőmérsékletnek nevezzük azt a 

hőmérsékletet, ahol a polimert jellemző fizikai tulajdonságok, (például Young-

modulusz, viszkozitás, fajtérfogat, hőtágulási együttható stb.) hirtelen több nagyságren-

det változnak (1/3 ábra). Vitatott kérdés, hogy az üvegesedés tekinthető-e fázisátalaku-

lásnak, s nem kinetikai tényezők következménye-e.  
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1/3 ábra. A gumi fajtérfogatának és Young-moduluszának hőmérséklettől való függése [2] 
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A polimerek üvegesedési hőmérséklete függ az anyagi minőségtől, a molekulalánc el-

ágazásaitól, az oldalcsoportok térigényétől és a közöttük ható kölcsönhatás erősségétől. 

Az 1/1 táblázat néhány polimer üvegesedési hőmérsékletét foglalja össze [2]. 

1/1 táblázat Néhány polimer üvegesedési hőmérséklete és monomer egysége 

polimer T [°C] Monomer egység 

kaucsuk - 70 

 

polietilén - 120 

 

polipropilén - 20 

 

PLEXI + 100 

 

NYLON + 54  

PVC + 84 

 
 

A mindennapi életben sok olyan rugalmas és hajlékony anyagot használunk, amelyek 

magas üvegesedési hőmérsékletű polimerből, például PVC-ből állnak. Ezek szobahő-

mérsékleti rugalmasságát úgynevezett lágyító anyagok hozzáadásával biztosítják, ami-

nek következtében a rendszer gT  hőmérséklete nulla fok körülire csökken. 
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1.3.2 Gumirugalmas állapot 

Viszonylag gyorsan, gT  feletti hőmérsékletig hűtve az olvadékot, lényegében szi-

lárd (saját alakját megtartó), lökésszerű igénybevétel esetén gumiszerűen nagy rugal-

masságot mutató anyagot kapunk. Innen ered az állapot neve: gumirugalmas állapot. A 

gyors hűtés hatására a hőmozgás csökken ugyan, de nem szűnik meg, a molekulaguban-

cok helye és egyensúlyi alakja a deformáció időtartamát tekintve azonban állandósul. 

Hosszú, tartós igénybevétel esetén a rugalmas alakváltozás mellett az anyag képléke-

nyen is folyik – viszkoelasztikus viselkedést mutat. 

A gumirugalmas állapotú polimer molekuláris szerkezete alig különbözik az olva-

dékétól. Terheletlen nyugalmi állapotban a láncok sokszorosan összegubancolódtak és 

gombolyagszerűek. A makroszkopikus változatlanság mögött a láncok alakja a lecsök-

kent hőmozgás ellenére is folytonosan változik. Az átlagos termikus energia ( kT ) 

összemérhető a lánc egy-egy szegmensének elfordulásához szükséges aktiválási energi-

ával. Lökésszerűen ható mechanikai feszültség a láncokat kissé megfeszíti. Ennek hatá-

sára a láncszegmensek elfordulása irányítódik. Azok a kötések, amelyekre a lökés ideje 

alatt épp elegendő termikus energia jut, a feszültség diktálta irányban fordulnak el, hi-

szen arra könnyített, míg azzal ellenkező irányban nehezített az elfordulás. Az irányított 

elfordulások révén a láncok a feszültség hatására részlegesen kiegyenesednek. Nagyobb 

feszültség esetén a kiegyenesedés mértéke is nagyobb. A külső erőhatás megszűntével a 

hőmozgás irányítottsága is megszűnik, azaz a láncok ismét egyensúlyi alakjuknak meg-

felelően összegubancolódnak (1/4a,b ábra).  

   

1/4a ábra. Egyensúlyi állapotban lévő, 
összegubancolódott polimerlánc. 

 1/4b ábra. Külső erő hatására a láncok részben 
kiegyenesednek. 

A láncok összegubancolódásával az anyag rugalmasan visszanyeri eredeti alakját. A 

gumirugalmas deformáció során az atomok kötési energiája nem változik, viszont a 

rendszer konfigurációs entrópiája erősen csökken. A polimerek gumirugalmasságát – a 

kristályos anyagokra jellemző energia-rugalmasságától megkülönböztetendő – entrópia-

rugalmasságnak nevezzük.  
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1.3.3 Kristályos állapot 

Az olvadék lassú hűtésekor, illetve az oldat lassú túltelítésekor a makromolekulás 

anyagoknál is gyakori a kristályosodás. A polimerkristályok a molekula-kristályok közé 

tartoznak. A kristályszerkezet kialakulásának alapvető feltétele az, hogy a polimerlánc 

mind kémiai, mind sztereokémiai szempontból szabályos felépítésű legyen. A sok ezer 

atomból álló láncmolekulák kristályosodása és kristályszerkezete azonban különbözik a 

kismolekulájú anyagok 3-dimenziós hosszútávú illeszkedésétől. A láncmolekulák ren-

deződése a láncszakaszok kiegyenesedésével és egymás mellé illeszkedésével történik.  

Kristályosodáskor általában ugyanazon molekula láncszakaszai colstok-szerűen 

felhajtogatódva illeszkednek össze, de az így kialakuló rendbe gyakran épülnek be a 

szomszédos molekulák darabjai is. A szorosan illeszkedő láncokat másodlagos kémiai 

kötés (Van der Waals kötések, diszperziós kölcsönhatás) tartja össze. A kötés annál erő-

sebb, minél szorosabban, minél nagyobb felületen illeszkednek a láncok. A különböző 

láncszerkezetű polimerek kristályosodási hajlama különböző. Ha az anyagban a lánc 

térszerkezete egyszerű és szabályos, ott a kristályosodás könnyen bekövetkezik, ilyen a 

polietilén is.  

A kicsit bonyolultabb polipropilén már monomerenként egy oldalcsoporttal (-

CH3) rendelkezik. Az oldalcsoportok elhelyezkedése a láncban, a molekula térszerke-

zete erősen befolyásolja a kristályosodást. A térszerkezet alapján három különböző po-

lipropilén láncot különböztethetünk meg. A három különböző szerkezet egyszerűsített 

vázlatát mutatja az 1/5 ábra.  

 
1/5 ábra. A polipropilén különböző szerkezetei 

 

Annak ellenére, hogy kémiai (összetételbeli) szempontból a három változat egyenér-

tékű, a fizikai tulajdonságaik különbözőek. A különbséget az oldalcsoportok szabályos 

illetve szabálytalan elhelyezkedése okozza. Az oldalcsoportok elhelyezkedése ugyanis 

megszabja a láncok egymás mellé illeszkedésének lehetőségét, a láncok közötti Van der 

Waals-tapadás mértékét. 

 Izotaktikus polipropilén Szindiotaktikus polipropilén Ataktikus polipropilén 
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Az izotaktikus polipropilén-láncra jellemző, hogy a láncról lelógó metil-csoportok 

mind azonos irányban állnak. A szindiotaktikus lánc esetén a metil-csoportok rendezet-

tek, de váltakozva helyezkednek el a lánc két oldalán. Az ataktikus polipropilén-láncban 

az oldalcsoportok elhelyezkedése nem mutat szabályosságot. Az ataktikus láncok esetén 

a rendeződés nehéz, az ilyen polipropilén nem kristályosodik. A szerkezeti különbségek 

következtében eltérő az anyagok sűrűsége, oldhatósága, keménysége stb.  

Minél bonyolultabb a térszerkezet, annál nehezebb a láncszakaszok optimális il-

leszkedésének megtalálása. A szabálytalan láncszerkezetű ataktikus polimereknél és a 

kopolimereknél a láncok hosszútávú szoros egymásmellé rendeződése nem is lehetsé-

ges, az ilyen polimerek nem kristályosíthatók.  

A kis molekulájú anyagok kristályszerkezete olyan 3-dimenziós rend, ami egy 

kristálycsíra kialakulása után tetszőleges mértékben akár makroszkopikus méretűre is 

növekedhet. A polimerkristályok esetén ilyen makro-kristály nem létezik. A rendeződő 

molekulaláncokból mikroméretű kristálylamellák képződnek, amelyek különböző mó-

don egymáshoz illeszkedve az anyag egy újabb, félmakroszkopikus szervezettségét je-

lentik. A kristályosodás folyamata és a kristályos anyag szerkezete – beleértve a 

félmakroszkopikus morfológiát is – különbözik aszerint, hogy oldatból vagy olvadékból 

történik a kristályosodás. 

 

1.3.3.1 Kristályosodás híg oldatból 

Híg polimeroldatok hűtésekor a túltelítetté váló oldatban a molekulaláncok sza-

bályos periódusú hajtogatódásával rendezett szerkezetű rétegek, úgynevezett lamellák 

képződnek. A lamellák egymás fölé rakódva építik fel a térbeli kristályt (1/6 ábra).  

 

1/6 ábra. A molekulaláncok szabályos periódusú hajtogatódásával  
kialakuló rendezett szerkezetű lamella 

A lamellák vastagsága, mely 10 nm nagyságrendű, erősen függ a kristályosodás hőmér-

sékletétől, a túltelítődéstől. Alacsonyabb hőmérsékleten a felhajtogatódott molekulasza-



1. A polimerek szerkezeti tulajdonságai 

 10 

kaszok hosszabbak, a lamellák vastagabbak. Egy-egy hosszú molekulalánc egyidejűleg 

több lamellában is hajtogatódhat, miközben egyetlen lamellában is több makromolekula 

lánca épül össze. A láncok így többszörösen is összekötik a szomszédos lamellákat, 

amelyek rétegesen egymásra épülve alakítják ki a piramisszerű kristályt. A 

polimerkristályok sajátsága, hogy bennük a rendeződés nem tökéletes, a rendezett mo-

lekulaláncok mellett mindig vannak rendezetlen láncok is. Ezek általában a lamellákat 

összekötő hosszabb-rövidebb szabálytalan láncszakaszokból állnak. A kristályokban így 

10-15 % az amorf tartomány. 

 

1.3.3.2 Kristályosodás tömény oldatból, olvadékból 

A tömény polimeroldatban illetve olvadékban hosszabb lánc-kötegekből alakul-

nak ki a rendezett kristály-tartományok. Ezeket a kristályos részeket kusza láncszaka-

szokat tartalmazó, rendezetlen, amorf tartományok választják el egymástól. A sajátos 

szerkezeti formációt rojtos micellának nevezik. A kristályos kötegek kiterjedése jóval 

kisebb a polimerlánc hosszánál, ezért a láncok itt is hajtogatódhatnak illetve több mole-

kulának is összeilleszkedhet hosszabb-rövidebb láncszakasza egyetlen kötegben. Ter-

mészetesen egyetlen makromolekula egyidejűleg több amorf és kristályos tartományhoz 

is tartozhat. A kristályos szerkezetű rendezett lánckötegek és az amorf rész aránya a 

kristályosodás körülményeitől függ. Az 1/7 ábra rojtos micellákból felépülő szilárd po-

limer szerkezetét illusztrálja. 

 

1/7 ábra. Rojtos micellákból felépülő szilárd polimer szerkezete. Egy-egy láncmolekula több kristályos és 
amorf területen halad át. 

Az olvadékból kristályosított polimerek fizikai tulajdonságait nemcsak az amorf és 

kristályos részek aránya, hanem azok méretének eloszlása és orientáltsága is meghatá-
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rozza. Ha például a polimert a kristályosodás során nyújtjuk (műszál-gyártás), akkor a 

kialakuló kristályok tengelye a nyújtás irányával párhuzamosan helyezkedik el és ennek 

következtében az anyag szakítószilárdsága megnő. A deformáció mindig megkönnyíti a 

kristályos szerkezetek kialakulását, mivel kedvez a rendezett tartományok létrejöttének.  

A termodinamikai egyensúlynak megfelelő teljes kristályosodás a polimerek ese-

tén sohasem valósul meg. A rendeződött tartományok között a láncok összegabalyodott-

sága és az olvadék nagy viszkozitása miatt mindig marad amorf rész. A kristályosnak 

nevezett szilárd polimer tehát valójában kristályos – amorf kompozit anyag. Az amorf 

és kristályos tartományok aránya a két szerkezet eltérő sűrűsége miatt könnyen megha-

tározható (például az 50%-os kristályossági fokú polietilén sűrűsége 920 kg/m3, míg a 

90%-osé 990 kg/m3).  

A kristályossági fok alapvetően függ a kristályosodás körülményeitől. A kristá-

lyos és amorf hányad aránya a gyakorlati felhasználás szempontjából fontos. A kristá-

lyos tartományok ugyanis fokozott szilárdságát, az amorf részek pedig ( gT  fölött) rugal-

masságot adnak az anyagnak. Ilyen kevert mikroszerkezetű a mindennapi életben hasz-

nált „törhetetlen” műanyag tárgyunk többsége.  

Az 1/8 ábrán különböző állapotú polimer rendszerek rugalmassági moduluszai 

láthatók. Az ábráról leolvasható, hogy a Young-modulusz akár hét nagyságrenddel is 

változik, ami a polimerek igen sokrétű felhasználását teszi lehetővé. 
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1/8 ábra. Különböző anyagok Young-moduluszai [2] 
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1.3.3.3. Kristályos polimerek szupermolekuláris szerkezete 

Szferolitok 

Polimerek kristályosodása során leggyakrabban előforduló szupermolekuláris 

képződmények a szferolitok [3]. A szferolitok gömbszerű, vékony rétegben körlemez 

formájú, alakzatok, amelyeket a középpontból sugárirányban kiinduló és elágazó úgy-

nevezett fibrillák építenek fel.  

A fibrillák a már említett lamellákhoz hasonló szerkezetek, lényegében azonos 

irányban elnyúló, hosszú lamellák, amelyek felhajtogatódott és egymáshoz rendeződött 

óriásmolekulákból állnak, a széleken sok rendezetlen „amorf” láncszakasszal. A kü-

lönbség a lamellákból álló polimer-kristáyok és a fibrillákból álló szferolitok között a 

kristályos rendeződés kiterjedésében és a kristályos egységek egymáshoz rendeződésé-

nek formájában van. A fibrillák egy gócpontból kiindulva sugárirányba növekedve, 

közben elágazva építik fel a szferolitot. A szerkezetet az 1/9 ábra szemlélteti.  

 

   

1/9 ábra. A szferolitok szerkezete 

 

A szferolitokban a láncmolekulák a sugár irányára merőlegesen rendeződnek. Ez a ren-

deződés sajátosan jelentkező optikai kettőstörést eredményez. Polarizációs mikroszkóp-

ban nézve a szferolitok sugaras szerkezetű színes képződmények. Ilyen mikroszkópi 

felvételt mutat az 1/10 ábra, mely polipropilénről készült. A jellegzetesen máltai ke-

resztre emlékeztető alakzat a keresztezett szűrők polarizációs irányait jelzi. 

szferolit 

szénlánc 
 
 
 
fibrilla 

amorf 
polimer 

kristályos 
lamella 
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1/10 ábra. Polipropilén szferolitos szerkezete polarizált fényben 

A szferolitok növekedése az olvadékban véletlenszerűen képződő gócokon indul meg. 

A kristályosodás kezdeti szakaszában a rendeződő kristály-fibrillák kis sugarú, korong 

alakú képződményeket alakítanak ki, majd ezek fejlődnek gömbszerűvé. A növekvő 

szferolitok a fémek polikristályos szerkezetére emlékeztető módon összenőnek. Az ösz-

szenőtt szferolitokat elválasztó határok az 1/10 ábra felvételén jól megfigyelhetőek. A 

szferolitok mérete igen változatos. Függ a polimer anyagi minőségétől, de a kristályo-

sodás körülményeitől is. Elektronmikroszkópos vizsgálatokkal találtak mikrométer su-

garú parányi szferolitokat, de léteznek 1 cm sugarú szferolitok is.  

Cilindritek 

Alakítás közben kristályosított polimerolvadékokban, például extrudálás vagy fó-

liahúzás esetén, a kristályosodás során nem tipikusak a gömbszimmetrikus 

szferolitok [4]. Például polipropilén (PP) mintákban a részlegesen nyújtott polimer lán-

cok kötege úgynevezett sorgócokat képez, amelyeken hajtogatott láncú fibrillás kristá-

lyok epitaxiális növekedése indul meg. Ennek eredményeképpen henger alakú 

szupermolekuláris képződmények, úgynevezett cilindritek jönnek létre, amelyek magja 

a sorgóc, építő elemei pedig erre merőlegesen, hengerszimmetrikusan elhelyezkedő 

hajtogatott láncú fibrilláris krisztallitok. 

Polimorfia 

A kristályos polimerekre is jellemző a polimorfia jelensége. A szakirodalom sok 

ilyenről számol be [5, 6]: például polietilén és az α-, β- és γ- izotaktikus polipropilén 

esetén a stabil ortorombos és a metastabil monoklin módosulat, poli(oxi-metilén) és 

egyes nylon módosulatok esetén trigonális és ortorombos módosulatok gyakoriak. A 

különböző kristálymódosulatokat a kristályosítási körülmények változtatásával, mint 
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például kristályosítási hőmérséklet, hűtési sebesség, lehet előállítani. Ezek a 

kristálymódosulatok különböznek a kristályos és molekuláris struktúrájukban, és ezek 

következményeként fizikai tulajdonságaikban is.  

 

1.4. Polimerek szerkezetének módosítása 

1.4.1. Polimerek töltése 

A tömbi polimer anyagok tulajdonságainak megváltoztatására gyakran alkalma-

zott hatékony módszer, ha a polimeranyagba idegen anyag részecskéit elegyítjük. A 

polimer-szerkezetbe beépülő anyagot töltőanyagnak nevezik. Töltött polimerek tehát 

két- vagy többfázisú anyagok, amelyek mikroszkopikusan heterogén szerkezetűek. A 

láncmolekulák alkotta folytonos polimer mátrix közé épül be a diszkrét részecskékből 

álló töltőanyagfázis.  

A töltőanyagot – általában jól aprított olcsó ásványi anyagokat – az olvadékba 

juttatják, be és ott keverik el. Az olvadék hűtésekor a töltőanyag részecskéi befolyásol-

ják a kristályosodás folyamatát és így módosítják az anyag mikroszerkezetét. Optimális 

esetben a részecskék és a makromolekulák között tapadás van. Ilyenkor a töltőanyag 

szemcséi gócképzőként hatnak, segítik a kristályosodást. Ennek fontos következménye, 

hogy a szferolitméret lecsökken. Ez látható a CaCO3 szemcsékkel töltött polipropilén 

mintákról polarizációs optikai mikroszkóppal készült felvételeken [7] (1/11 ábra). A 

töltőanyag alakja befolyásolja a kialakuló szferolitok alakját is. A töltőanyag hatással 

van a polimerláncok kristályos rendeződésére, a kristályszerkezetre is. 

 

1/11 ábra. Polarizációs optikai mikroszkópos felvétel töltetlen (a) és 15 tömeg %-ban CaCO3 szemcsékkel 
töltött (b) PP minták szferolit-szerkezetéről[7]  

CaCO3 szemcsékkel töltött polipropilénen megfigyelték, hogy a töltetlen PP-hez képest 

megváltozott a polimer kristályszerkezete. A tiszta polipropilén ugyanis jellemzően α-
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szferolitokból áll, a töltött anyagban azonban megnő a β-módosulat aránya. A jelenség 

magyarázata az, hogy a részecskék nem befolyásolják az α-fázis kialakulását, lényege-

sen megkönnyítik azonban a β-szerkezet nukleációját. A β-polimerkristályok mennyi-

sége és nagysága a töltőanyag mennyiségével szabályozható, nagyobb 

tötőanyaghányadnál sok a β-góc, sok β-kristály képződik, így azok nem tudnak nagyra 

nőni [8]. Megállapították továbbá, hogy a töltőanyag hatással van a polimerben kiala-

kuló amorf – kristályos térfogatarányra is.  

Lemezes szerkezetű töltőanyag esetén az α-kristályok képződésének nagyobb a 

valószínűsége, ekkor β-kristály csak ritkán képződik. A nukleációs gócok nagy száma 

miatt sok és kisméretű α-szferolit keletkezik. Ilyen töltőanyagok az agyagásványok, 

melyek különleges szerkezetük miatt egyéb hatást is okozhatnak [9]. A polimer moleku-

lák mérete összemérhető az agyagásványok rácstávolságával, így nagyon szoros kap-

csolat alakulhat ki a két anyag között, akár kémiai kötések is. Montmorillonittal töltött 

PP mintáknál [10] a töltés hatására jelentős változásokat észleltek a kristályszerkezet-

ben. Egyrészt a szferolitméret csökkenését tapasztalták (~210 µm-ről 14 µm-re). Más-

részt megfigyelték, hogy a kialakuló lamellák párhuzamosak a montmorillonit 

lemezkékkel és kimutatták, hogy a lamellák vastagsága szignifikánsan megnőtt a töltő-

anyag hatására (5,32 nm-ről 5,82 nm-re). RTG vizsgálatokkal kimutatták, hogy a PP 

molekulák a montmorillonit rétegközi terébe beléptek, nagyobb rácssík távolság alakult 

ki a kompozitban, ami elősegítette a PP molekulák mozgékonyságát kristályosodás köz-

ben.  

Ugyanakkor montmorillonittal töltött PE mintákon [10] nem tapasztalták az 

agyagásvány d-értékének növekedését, az ok valószínűleg a PE molekulák kisebb mé-

retében keresendő. PE minták más agyagásványokkal való töltésével is foglalkoznak, itt 

sem észleltek olyan jelentős változást, mint PP esetében, a kristályszerkezet nem módo-

sult jelentősen, bár a szferolitméret nagy arányú csökkenése figyelhető meg a töltő-

anyag jelenlétében [11]. 

Érdekesség, hogy kísérleteztek C60 fullerénnel töltött PE filmekkel is [12]. 

Mikroszkópos és RTG vizsgálatokkal kimutatták, hogy a fullerén nem lépett kölcsön-

hatásba a PE molekuláival, megállapították továbbá, hogy a C60 molekulák 

szegregálódva elkülönültek a PE-mátrixtól. 

PE minták CaCO3 szemcsékkel való töltésekor a PP mintákhoz hasonló tapaszta-

latokról számolnak be: nő a szferolitok száma, ezzel csökken a méretük és megnő a PE-

kristályban kialakuló hibák száma [13]. 
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A töltőanyag részecskéi és a polimer között nagyobb adhézió kialakulása érdeké-

ben sokszor módosítják a töltőanyag felületét [14, 15]. A hidrofil CaCO3 felszínét 

általában zsírsavakkal kezelik, hogy a hidrofób PE-molekulákkal erősebb kölcsönha-

tásba lépjen.  

 

1.4.2 Polimerek felületi szerkezetének módosítása 

A polimerek felhasználása, alacsony áruknak és kitűnő fizikai és kémiai tulajdon-

ságaiknak, könnyű feldolgozhatóságuknak köszönhetően, igen széleskörű. Az alkalma-

zási területek köre tovább bővíthető, ha a polimer felületi tulajdonságait módosítani 

lehet, miközben a tömbi tulajdonságok nem változnak. Tipikus példa erre az izületi 

protézisek problémája.  

Az általánosan használt kerámia protézisek kopásállósága kiváló, rugalmassága 

azonban nagyon eltér a csontokétól ezért beépítése hosszabb távon csont-problémákhoz 

vezet. Az ultranagy molekulatömegű polietilén rugalmas tulajdonságai jól illeszkednek 

a csontéhoz, de a polietilén kopik, kenődik. A kutatók nagy reményeket fűznek a polie-

tilénből készült protézisekhez, amennyiben azok felületét kopásállóvá lehet tenni.  

Más polimer anyagok esetén – a felhasználási követelményeknek megfelelően – a 

felület érdességét, adhéziós tulajdonságait, korrózióálló képességét, vagy éppen felületi 

optikai tulajdonságait lenne célszerű változtatni. A polimerek felületi rétegének célzott 

szerkezeti átalakítása fontos kutatási területe az anyagfizikának.  

Az elmúlt években nagyon sok eljárást próbáltak ki a megfelelő felületi tulajdon-

ságok eléréséhez, a hagyományos felületi hőkezeléstől kezdve, a „nedves” kémiai ke-

zeléseken át, egészen a modern plazmás és részecske-besugárzásos technikákig [16].  

Mivel doktori munkám során ionbesugárzással módosított felületű polimereket 

vizsgáltam, az alábbiakban az ionbesugárzások szerkezeti hatásait foglalom össze.  

 

Ionimplantáció 

Az ionimplantációs eljárás [17] során felgyorsított ionokkal bombázzák a céltár-

gyat. Az ionok, energiájuktól (sebességüktől) függően kevésbé vagy jobban hatolnak be 

az anyag felületi rétegébe, ahol azután energiájukat elveszítve megragadnak. A módszer 

tehát alkalmas a felület anyagösszetételének módosítására, egyfajta felületi ötvözésre. A 

módszer először a félvezető-technikában vált érdekessé, mert így a bevitt anyagmennyi-
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ség és annak mélységi eloszlása is igen pontosan szabályozható. Implantálással olyan 

idegen atomok is bevihetők az anyagokba, amelyek más módszerekkel nem, mert pél-

dául nem elegyednek az alapanyag atomjaival.  

Az ionimplantációnak, az idegen ionok beültetése mellett, másik fontos hatása, 

hogy roncsolja a szerkezetet. A felszíni réteg hibaszerkezete az implantáció hatására 

megváltozik, és ez további, másodlagos szerkezeti változásokat is okozhat.  

 

Az ionimplantáció hatása a polimerek szerkezetére 

A polimerek felületi rétegének szerkezete ionbesugárzással igen hatékonyan mó-

dosítható, lényegesen nagyobb mértékben, mint ahogy ez fémek és kerámiák esetén 

lehetséges. Ennek oka az, hogy a polimerekben a kötések gyengébbek, könnyebben fel-

szakíthatók [18]. 

Az ionbesugárzás hatása kettős, egyrészt újfajta atomok épülnek be az anyagba, 

másrészt a lefékeződő ionok átadják energiájukat a polimer atomjainak és ez a kötések 

felszakadásához, ionizációhoz, illetve a lánc hőmozgásának extra mértékű lokális meg-

növekedéséhez vezet.  

A besugárzó ion anyagi minőségétől és az energiájától függ, hogy milyen mélyen 

hatol az anyagba. Az ionok sűrűségeloszlása a mélység függvényében jól számítható, 

természetesen a számítás utólag mérésekkel is ellenőrizhető. A számítások és mérések 

szerint az ionok sűrűségeloszlása a mélység függvényében maximumgörbe szerint vál-

tozik. Érdekes azonban, hogy a szerkezetváltozás jóval mélyebben is jelentkezik, mint 

ameddig behatolnak az ionok. S. Schiestel és munkatársai például polypyrrole PPY fó-

liát sugároztak be Ar-ionokkal, és azt tapasztalták, hogy a besugárzott terület elektro-

kémiai úton maratható volt, a lemarható réteg háromszor olyan mély volt, mint az ionok 

behatolási mélysége [19]. 

A felületbe csapódó ionok addig hatolnak be az anyagba, amíg el nem vesztik 

energiájukat. Az energiaveszteséget az implantált részecske és a polimeranyag kölcsön-

hatása okozza. A kölcsönhatás részben a részecske és a lánc atomjainak rugalmatlan 

ütközésével kapcsolatos, részben elektromos természetű. Az ion és a lánc atomjainak 

rugalmatlan ütközése általában a kötések felszakadásához vezet. Ha a főlánc egyik kö-

tése szakad fel, a lánc hossza megrövidül, az óriásmolekulák felaprózódnak. Ha ez ál-

talános jelenség, a polimer degradálódásáról beszélünk. Az implantált ion és a láncato-

mok ütközése vezethet a főlánc és valamelyik oldallánc közötti kötés felszakadásához 



1. A polimerek szerkezeti tulajdonságai 

 18 

is. Ilyenkor gyakori, hogy H vagy más kisebb atomcsoportok válnak le a láncról. A le-

válás helyén a molekula elektronszerkezete is lokálisan sérül, az egyensúlyi állapot új 

kémiai kötés kialakulásával stabilizálódik. Gyakran az új kovalens kötés a szomszédos 

molekulaláncok között alakul ki. Az ilyen úgynevezett keresztkötések térhálóssá teszik 

az anyagot és döntően megváltoztatják a tulajdonságait is.  

Az implantált ion és a láncmolekulák között elektromos kölcsönhatás is fellép. A 

molekula elektronjai gerjesztődhetnek, sőt le is szakadhatnak a láncról. Ez utóbbi ioni-

zációs folyamat is vezethet a láncok között keresztkötések kialakulásához, hiszen a le-

szakadt elektron kémiai kötés kialakításával pótolható [20]. A keresztkötések kialaku-

lása mellett az implantáció – a láncokon keltett szabad vegyértékek révén – más kémiai 

reakcióknak is kedvezhet. Így például a polimer felülete oxidálódhat, ami általában ri-

deggé, törékennyé teszi az anyagot. 

Az implantáció révén kialakuló mikroszerkezettel kapcsolatban fontos megje-

gyezni, hogy mivel az energiaátadás jelentős része nem termodinamikai jellegű folya-

matokkal történik, a kezelés körülményeinek jó megválasztásával a termodinamikai 

egyensúlytól távoli szerkezetek is kialakíthatók [21, 22]. 

Az implantáció hatását különböző polimerek szerkezetére elterjedten vizsgálják. 

H. Dong és T. Bell [16] a polimeranyagokat két csoportba sorolja aszerint, hogy az 

implantáció hatására a láncok darabolódása (degradáció) vagy a kersztkötések révén 

kialakuló térhálósodás a meghatározó. Empirikus tapasztalatok szerint, ha a vinil-poli-

mer szerkezete olyan, hogy a főlánc minden szénatomjához legalább egy hidrogénatom 

kapcsolódik, a polimer keresztkötések kialakítására hajlamos. Azok a polimerek vi-

szont, ahol a szénatom helyett egy másik atom szerepel a monomerben, vagy a szén 

szabad vegyértékeire nem hidrogén kapcsolódik, degradálódásra hajlamosak. Ez utóbbi 

esetben az empirikus megfigyelés szerkezetileg is magyarázható: a láncot összetartó 

kötéseket gyengíti az a feszültség, amit a hidrogénnél lényegesen nagyobb oldalcso-

portok helyigényükkel okoznak. A láncdarabolódás jellemző például a PMMA (plexi), 

PTFE (teflon), és cellulóz anyagokra, míg a PE, PP, PS (polisztirol), PVC 

térhálósodásra hajlamos. 

A PMMA (plexi) [23, 24] ionbesugárzás hatására degradálódik, a főláncok 

darabolódnak, az oldalcsoportok (–COOCH3) levágódnak. Feltételezhető, hogy a főlánc 

darabolódása nem független az oldalláncok leválásától. Azt is bizonyították [23], hogy 

az ionbesugárzás hatására CO, CO2, CH4 és nagyobb töredékmolekulák is kiválnak az 

anyagból. 
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A változások az implantáló részecskétől is függnek. Protonokkal besugározott 

PMMA (plexi) esetén megfigyelték [25], hogy a polimerláncok darabolódásával 

párhuzamosan csökken a C–O és a C=O kötések száma, csökken a CH2 és a CH3 cso-

portok száma és csökken az O koncentráció. A szerkezeti változásokkal együtt az anyag 

tulajdonságai is változnak például a besugárzott tartományok kémiai maratással eltávo-

líthatók [26], az anyag olvadáspontja csökken [24]. A PMMA szerkezetváltozása az 

ion-fluxus nagyságától is függ. Kisebb dózisok esetén degradáció, nagy fluxusok esetén 

térhálósodás figyelhető meg és az anyag tömörebbé válik [25]. 

A polimer szerkezetváltozása a dózis függvényében nemcsak protonbesugárzás 

esetén figyelhető meg. Az 1/12 ábrán 2 MeV-es Ar-ionok és néhány különböző polimer 

esetén bekövetkező kölcsönhatások összegzése látható a dózis függvényében [27]. 

 

 

1/12 ábra Tipikus ion – polimer kölcsönhatás; 2MeV-es Ar-ionok esetén a dózis függvényében[27] 

Az alacsony energiájú Ar-ionimplantáció esetén az ütközés és az elektromos kölcsön-

hatás egyaránt lehetséges, de a kis mélységek ( nmh 500≤ ) esetén az ütközések 

valószínűsége kisebb. Mivel az ionokat inkább az elektromos kölcsönhatás lassítja, a 

polimerekben inkább a térhálósodás következik be, mint láncszakadás. Az ilyen argonos 

kezelés hatására a polimerek felülete általában keményedik.  
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2. Polimerek mechanikai tulajdonságai 

2.1 Viszkoelasztikus deformáció 

A megterhelt makromolekulájú anyagok a jelentős rugalmas deformációjuk mel-

lett lassú maradandó alakváltozást is mutatnak. A kísérleti tapasztalatok szerint a képlé-

keny deformáció mértéke függ a terheléstől, a hőmérséklettől és a terhelési időtől. Az 

ilyen maradandó alakváltozást nevezzük tartósfolyásnak vagy kúszásnak. A kúszás a 

fémekre is jellemző. A polimer-anyagok esetén azonban a deformáció mechanizmusa 

egészen más, ráadásul a kúszás mikromechanizmusa az amorf és a kristályos polimerek 

esetén is különböző. 

A polimerre ható külső feszültség hatására az összegubancolódó molekulaláncok 

nem csak kiegyenesednek, de maradandóan el is csúszhatnak egymáson, ez okozza a 

maradandó alakváltozást. Mivel a gyakorlatban használt polimerekben a hosszú láncok 

között keresztkötések is vannak, a láncok elcsúszásának feltétele a keresztkötések fel-

szakadása. A kötések felszakításában szerepe van a külső hatás kiváltotta belső feszült-

ségnek és a termikus hatásoknak is. A felszakadáshoz a termikus fluktuációk révén 

számottevő energiának kell a kötésre koncentrálódnia ezért a feszülő kötések felszaka-

dása véletlenszerű és időt igényel. Ha egy-egy kötés felszakad, a szabaddá váló lánc 

addig csúszhat, amíg újabb rögzítő keresztkötése nem alakul ki valamely szomszédos 

lánccal. Az új kötések rögzítik a lánc helyzetét és a külső terhelés megszűnte esetén 

megakadályozzák a visszaalakulást. A láncok közötti kötések felszakadásával és újjáa-

lakulásával zajló lassú maradandó deformáció mechanikai és termodinamikai értelem-

ben egyaránt irreverzibilis. 

A maradandó alakváltozás másik mechanizmusa kristályos polimerek esetén ak-

kor léphet fel, ha a rendezett tartományok mérete kicsi. Ilyenkor a lokális feszültségek 

hatására a kristálysíkok elcsúszása, a krisztallitok elmozdulása, elfordulása következhet 

be a kristályközi amorf tartományok rovására (2/1a és b ábra).  

  
2/1a ábra. Deformáció előtt 2/1b ábra. Deformáció után. A krisztallitok 

elmozdulnak, elfordulnak 
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Az ilyen deformációk maradandóak lehetnek, tehermentesítés után az amorf tartomá-

nyok molekulaláncainak energiája már nem elegendő a krisztallitok eredeti helyzetének 

visszaállítására. Megfigyelték azonban, hogy hőkezelés hatására a visszaalakulás ilyen-

kor is végbemehet az amorf molekulaszegmensek hőmozgása energiájának megnöveke-

dése miatt. 

Az alakváltozás történhet úgy, hogy a láncmolekulán képződik egy könyök, mely 

a láncon végigszalad, így a láncok egymáson elcsúszhatnak. Másik lehetőség a lánc 

kristályos fázisból való kihúzódása. 

 

2.2. Fenomenológikus leírás – analóg modellek 

Mechanikai feszültség hatására a polimer anyagok jelentős mértékben deformá-

lódnak. Ez a deformáció összetett, leírása általában bonyolultabb, mint a kismolekulájú, 

kristályos szilárd anyagoké. Fenomenológikus leírás esetén a polimerek deformációját 

három alapösszetevőre bonthatjuk [1]: beszélünk azonnali rugalmas deformációról, kés-

leltetett rugalmas, és képlékeny deformációról. A gyakorlatban ezeket nehéz szétvá-

lasztani mivel egyszerre, mikromechanizmusaikban is összekapcsolódva lépnek fel. Az 

anyagok makroszkopikus deformációjának fenomenológikus leírására, az egyes defor-

mációs viselkedésformák idealizált megjelenítésére elterjedten használják a különböző 

analóg modelleket. Ennek előnyei a szemléletesség, az egyszerű elemek összekapcsolá-

sával adódó sok variációs lehetőség és az, hogy segítségükkel gyakorlati szempontból 

jól leírható a különböző polimerek viselkedése. Az anyagfizikus a fenomenológikus 

modellekhez az anyag mikroszerkezeti deformációs mechanizmusait is hozzáteszi. Az 

alábbiakban ezt foglalom össze. A mechanikai modellek három alapelemből tevődnek 

össze. 

Az első alapelem a rugalmas vagy Hooke-elem, amelyet egy lineáris rugó szim-

bolizál (2/2 ábra).  

  

2/2 ábra. AHooke-elem modellje 
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Ezen az elemen a feszültség, a Hooke-törvény szerint, a feszültséggel arányos deformá-

ciót hoz létre. Az arányossági tényező az elem anyagi állandója, egyfajta rugalmassági 

modulusz. A deformáció a terheléssel egyidejű. 

Hátterében az úgynevezett energiarugalmas alakváltozás áll. Ez a polimerek ese-

tén éppúgy fellép, mint a kis molekulákból felépülő kristályos anyagok esetén. A ru-

galmas alakváltozás során az atomok egyensúlyi helyzetükből kimozdulnak, megvál-

toznak a kötéstávolságok, kötésszögek és ezek eredményeként az anyag belső energiája 

is. Innen adódik a jelenség egyik gyakori elnevezése energiarugalmas deformáció. Jel-

lemzője, hogy a szerkezet változása termodinamikai és mechanikai értelemben egyaránt 

reverzibilis, azaz a külső terhelés megszűnte után a deformáció megszűnik, és a belső 

energia értéke is visszaáll a kezdeti egyensúlyi értékre. Mivel a deformáció és a vissza-

alakulás is lényegében egyidejű a külső hatásokkal, a polimerek ilyen deformációját, 

megkülönböztetésül a következőkben tárgyalt késleltetett rugalmas alakváltozástól, pil-

lanatnyi rugalmas deformációnak nevezik.  

A második alapelem a viszkózus vagy Newton-elem, melyet egy folyadékban 

mozgó dugattyú reprezentál (2/3 ábra). Erre az elemre jellemző, hogy a feszültség ará-

nyos az alakváltozási sebességgel, az arányossági tényező az elem anyagi állandója, a 

viszkozitás. 

 

  

2/3 ábra. A viszkózus elem modellje 

Polimerek tiszta viszkózus deformációja az olvadékállapotra jellemző. Ekkor a hosszú 

láncmolekulák a nyírófeszültségek hatására irányítódnak, kinyúlnak és csúsznak egy-

máson. A viszkozitás értékét döntően a láncok szerkezeti sajátságai (oldalcsoportok, 

azok mérete, a molekulaközi kölcsönhatás erőssége, az esetleges töltőanyag minősége 

és mennyisége, stb.) és a hőmérséklet határozza meg. A polimerek viszkozitása gyakran 

összetett sebességfüggést mutat, amit a láncszegmensek hőmozgásával szokás kapcso-

latba hozni. 
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A harmadik alapelem a képlékeny vagy St. Venant elem, melyet az jellemez, hogy 

egy kritikus feszültségig nem tesz lehetővé alakváltozást, ezt a feszültséget elérve azon-

ban megindul a folyás. Az elemet a hasonló viselkedés alapján a 2/4 ábrán látható 

csúszóelemmel szimbolizálják, a tapadási súrlódás ugyanis egy kritikus erőhatárig meg-

akadályozza a súrlódó test elmozdulását, azon túl pedig egy állandó nagyságú akadá-

lyozó erőt képvisel. 

  

2/4 ábra. A képlékeny elem modellje 

A polimerek esetén nincs olyan általános mikromechanizmus, amit szerkezeti képként a 

modell mögé helyezhetnénk. A makroszkopikus képlékeny deformációt az egyes konk-

rét esetekben lehet és kell mikrofizikailag értelmezni.  

A polimerek általában összetett deformációja az alapelemek különböző kombinálásával 

írható le. A lehetséges kombinációk három csoportba sorolhatók: 

− Soros kapcsolású csoportok. A rendszerre ható feszültség az egyes elemeken 

azonosan oszlik el, a rendszer deformációja az egyes elemek deformációjából te-

vődik össze. 

− Párhuzamos kapcsolású csoportok. Minden elem azonos deformációt szenved, az 

egyes elemekre különböző feszültség jut, az egész rendszerre jutó feszültség az 

egyes elemek feszültségéből tevődik össze. 

− Egyéb elrendezésű csoportok. Ezen a csoporton belül megkülönböztetnek olyan 

rendszereket, melyek összetehetők soros és párhuzamos alcsoportokból, illetve 

olyanokat, amelyek nem. 

A polimerekre általában jellemző rugalmas és viszkózusan képlékeny viselkedés leírá-

sára a Hooke- és a Newton-elemek kombinációja alkalmas. A legegyszerűbb összeállí-

tás az úgynevezett Maxwell-modell (2/5 ábra), melyben egy rugót és egy dugattyút 

sorba kapcsolnak. A modell működése a következő. A σ  feszültség hatására a rugó 

azonnal megnyúlik, a dugattyú azonban csak később mozdul el, elmozdulása mindaddig 

egyenletesen folytatódik, míg a deformáló hatás tart. A külső feszültség megszűnésekor 

a rugó azonnal visszanyeri eredeti állapotát, míg a dugattyú elmozdulása irreverzibilis. 
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Rövid ideig tartó terhelés esetén a dugattyú hatása, azaz a viszkózus tulajdonság elha-

nyagolható, a rendszer rugalmas anyagként viselkedik.  

  

2/5 ábra. A Maxwell-modell 

A rugalmas és a viszkózus elem párhuzamos kapcsolásával jutunk az úgynevezett 

Voigt–Kelvin-modellhez (2/6 ábra). A σ  feszültség hatására a deformáció az időben 

nő, és aszimptotikusan közeledik a rugó által meghatározott értékhez. A feszültség meg-

szűnte után nem pillanatszerű a visszaalakulás, úgynevezett utóhatás játszódik le. A 

deformáció elvileg csak végtelen sok idő elteltével szűnne meg, így gyakorlatilag min-

dig van maradó alakváltozás.  

 

  

2/6 ábra. A Voigt–Kelvin-modell 

 

A polimerek szerkezeti sajátságainak tárgyalása során kiemelten kezeltük a 

gumirugalmas állapotot. Az állapotra jellemző deformációs tulajdonság a késleltetett 

rugalmas vagy entrópiarugalmas deformáció a fenti elemekkel írható le. Így például a 

három elemből álló modell (2/7a ábra) jól leírja egyes polimerek viselkedését, amelyek 

viszkoelasztikus deformáció után teljesen visszaalakulnak. A négy elemből álló modell 

(2/6b ábra) négy paraméterrel írja le a deformáció során maradandó alakváltozást mu-

tató polimer viselkedését.  
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2/7a ábra. A három elemből álló Voigt-modell 2/7b ábra. A négy elemből álló Voigt-modell 

A háromelemes Voigt-modell felhasználásával a benyomódási technikával végzett kú-

szásvizsgálatok benyomódás-idő kapcsolatát Fischer-Cripps [28] szerint a következő 

függvény írja le: 
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F0 a mérés során alkalmazott erő, α a mérőfej félnyílásszöge, Ei
* és η az anyagra jel-

lemző mechanikai paraméterek.  

Az egyenlet a mechanikai modell elmozdulás-idő válaszát írja le a terhelés ugrás-

szerű növekedésére. A terhelés ugrásszerű növekedése egy kezdeti rugalmas deformá-

ciót okoz (t = 0), amit a deformáció késleltetett növekedése követ, egészen a t = ∞-ben 

felvett értékig, ahogyan az a 2/8 ábrán látható.  

 

 

2/8 ábra. A benyomódási mélység változása a Fischer-Cripps által felírt összefüggés szerint. 

Fischer-Cripps az egyenletben szereplő konstansokat és paramétereket módosította, nem 

az irodalomban szereplő értékeket használta: Ei
* a minta rugalmas moduluszának és a 

Poisson-számának egy kombinációja, nem pedig a minta és a mérőfej rugalmas 
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moduluszának kombinációja, mint például az Oliver-Pharr módszer esetében. A kons-

tans is eltér az irodalom szerinti értéktől, ugyanis a leírásban az E* rugalmas moduluszt 

használta, nem a G nyírási moduluszt. A cserét azzal indokolta, hogy ha nagyobb a de-

formáció hidrosztatikus komponense, az anyag, inkább szilárdtestként viselkedik, mint 

folyadékként. A fenti egyenletben szereplő η az anyag viszkozitása, az időfüggő visel-

kedést reprezentálja. 

Természetesen ilyenkor a reológiai modell egyes elemei és a mikrofizikai szerke-

zeti folyamatok nem egzaktul feleltethetők meg egymásnak. Például a gumi rugalmas 

deformációjának fenomenológiai leírásához felhasznált Hooke- és Newton-elemek 

mikroszerkezetileg nem értelmezhetők külön. A Hooke-test az alakváltozás rugalmas-

ságát, míg a Newton-test a deformáció irreverzibilis jellegét biztosítja. A gumirugalmas 

deformáció ugyanis nem reverzibilis, a deformáció során befektetett energia, a lánc-

szegmensek mozgása során fellépő belsősúrlódás eredményeképpen nagyrészt hővé 

alakul. 

 

2.3. Mechanikai tulajdonságok, deformációs folyamatok vizsgálati 
módszerei 

A polimer anyagok mechanikai vizsgálatára alkalmas módszerek és technikák alig 

különböznek más szerkezeti anyagok vizsgálati módszereitől. A műszaki gyakorlatban 

az alapvető egytengelyű szakítóvizsgálatokon kívül minden olyan módszert alkalmaz-

nak, ami a gyakorlati igénybevételhez hasonló és laboratóriumi körülmények között 

legalább félkvantitatív szinten elvégezhető. Anyagtudományi kutató-fejlesztő munkában 

a programozható, húzó-nyomó vizsgálatra alkalmas univerzális anyagvizsgáló berende-

zésen (például Instron, MTS) végezhető vizsgálatok a legkedveltebbek. Ezeken a mo-

dern műszereken viszonylag egyszerű a deformáció paramétereinek beállítása és módo-

sítása, és megoldható a hőmérséklet, vagy akár a páratartalom változtatása is. Az egy-

tengelyű húzó- és nyomóvizsgálatok, illetve ezek kombinációja mellett a tartósfolyás-

méréseknek illetve a belsősúrlódás-méréseknek van kiemelt jelentősége.  

Az említett vizsgálati módszerek makroszkopikus minták átlagos tulajdonságai-

nak mérésére alkalmasak. Speciális feladatok, például vékony bevonatok, módosított 

felületi rétegek vagy lokális mechanikai jellemzők mérésére a benyomódási méréstech-

nika alkalmas, ahol a vizsgált tartomány mérete a mikrométeres mérettartomány alá is 

csökkenthető. A benyomódási méréstechnika a méretek csökkenthetőségén túl azért is 
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kiemelten fontos a kutatásban, mert különböző technikái által a legkülönbözőbb mecha-

nikai tulajdonságok vizsgálatára alkalmas. 

A benyomódási mérésekkel – mivel doktori munkám során e méréstechnikát al-

kalmaztam – a dolgozat 3. fejezetében részletesen foglalkozom. Az alábbiakban a poli-

merek szempontjából alapvető tartósfolyás-vizsgálatokat, illetve a ciklikus igénybevé-

tellel kapcsolatos belsősúrlódás méréseket tárgyalom. Ezek részletes bemutatását az 

indokolja, hogy doktori munkám egyik része e két mérésterület benyomódási változatá-

hoz kapcsolódik. 

  

2.3.1 Kúszásmérések 

A polimerek viszonylag csekély, de tartós terhelés hatására jelentős maradandó 

deformációt szenvednek. A deformáció a terhelés nagyságától és időtartalmától vala-

mint a hőmérséklettől függ. A tartósfolyásnak vagy kúszásnak nevezett deformáció 

klasszikus vizsgálati módszere az egytengelyű nyújtás. A minta megnyúlását leíró empi-

rikus függvénykapcsolat jellemző paraméterei a deformációs mikromechanizmussal 

hozhatók kapcsolatba. A polimerek tartósfolyása döntően a láncokat összekapcsoló ke-

resztkötésektől függ. Termoplasztikus polimerek esetén a molekulaláncok elcsúszása 

viszonylag könnyen megtörténik és a terhelés idejével arányos. A keresztkötések itt 

nem túl gyakoriak és a termikus energiafluktuációk hatására időről időre felszakadnak, 

majd újjáalakulnak. A molekulaláncok maradandó elcsúszása az éppen felszakadt köté-

sek miatt szabaddá vált láncszakaszok helyén történik.  

 

2/9a ábra. Termoplasztikus polimer tipikus kúszási 
és relaxációs görbéje. A terhelési szakasz érintője 
nem vízszintes, a deformáció nem megy telítésbe, 

a terhelés megszűnte után van maradandó 
deformáció. 

2/9b ábra. Elasztomer tipikus kúszási és relaxációs 
görbéje. A terhelési szakasz érintője vízszintes, a 
deformáció telítésbe megy, a terhelés megszűnte 
után a maradó deformáció csekély, vagy nincs is.  

Az elasztomerek, azaz az enyhén térhálósított gumiszerű polimerek esetében azonban a 

keresztkötések erősebbek ezért a molekulaláncok nem tudnak folyamatosan csúszni, a 

maradó deformáció csekély, a tartós terhelés kúszási görbéje telítésbe megy. 
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2.3.2 Ciklikus mechanikai vizsgálatok – belsősúrlódás 

Az amorf polimerek, illetve a polimer anyagokban mindig jelen lévő amorf fázis 

deformációja viszkoelasztikus tulajdonságot mutat. Erre jellemző, hogy a feszültség 

változásait a deformáció csak több-kevesebb késéssel követi, illetve hogy a rugalmas 

alakváltozás során is jelentős energiát disszipál. A viszkoelasztikus tulajdonságok jel-

lemzésére általánosan használt eljárás a belsősúrlódás mérése. Az erre kidolgozott mé-

rési módszert dinamikus mechanikus analízisnek (dynamic mechanical analysis, 

DMA) [29] nevezzük. Ennél a vizsgálatnál a mintát 0σ  csúcsfeszültségű, periodikus, 

általában ω  körfrekvenciájú szinuszos húzó-nyomó feszültséggel deformálják: 

 tt ωσσσ sin)( 01 +=   

és a mintának a feszültséget késve követő ciklikus alakváltozását regisztrálják: 

 ( )δωεεε ++= ttt sin)()( 01   

Az 1ε  középérték a 1σ  ugrásszerű feszültség esetén adott deformációnak felel meg; az 

0ε  együttható általában függ a frekvenciától, és fellép egy δ  fáziseltolódás, mely szin-

tén frekvenciafüggő, és függ a hőmérséklettől is. Általában a 1σ  értékét zérusnak 

választják. A késleltetett deformáció a molekulaláncok időt igénylő elmozdulása miatt 

lép fel ezért függ a hőmérséklettől és a deformációsebességtől is. A mérés elindítása 

után rövid idő alatt beáll a ciklikusan ismétlődő deformáció, amit a εσ −  grafikonon 

(2/10 ábra) egy ellipszis alakú hurok jellemez.  

 

2/10 ábra. Belsősúrlódás-mérés feszültség-deformáció görbéjének állandósult szakasza 

A hiszterézis-hurok által körülfogott terület a ciklusonként disszipálódó munkát méri. 

Egy húzási – összenyomási ciklus alatt a külső feszültség munkáját a  

 002
1 εσ=W   

összefüggés adja, míg a ciklus során disszipálódó energiát a: 
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A ciklus során a láncmolekulák alakja változott, szegmensei mozogtak, az energiavesz-

teség ezeket a láncmozgásokat jellemzi. Kézenfekvő, hogy a magyarázathoz a súrlódás 

képét alkalmazzuk, ahol a mechanikai munka szintén disszipálódik. A polimerláncok 

mozgásának energiaemésztő folyamatát belsősúrlódásnak nevezzük. A belsősúrlódást 

(BS) mint fizikai mennyiséget a [30] 

 δ
π

sin
2
1

=
∆

=
W
WBS   

összefüggéssel definiáljuk. 1<<δ  esetén: 

 δtgBS ≈   

A belsősúrlódás által okozott energiaveszteség a polimerek deformációjára jellemző. A 

gyakorlati felhasználás szempontjából ez gyakran hasznos. Így a polimerek felhasznál-

hatók rezgés- vagy hangcsillapításra, de lényegében a belsősúrlódás játszik szerepet az 

autókban használt biztonsági övek esetén is. Ütközéskor az öv polimer anyaga képléke-

nyen megnyúlik, és így nemcsak rögzíti az utast, de elnyeli az utast veszélyeztető ener-

gia jelentős részét is. 

Tartós ciklikus igénybevétel esetén a belsősúrlódás káros is lehet. A disszipálódó 

energia ugyanis melegíti az anyagot, a polimerek tulajdonságai viszont erős hőmérsék-

letfüggést mutatnak. Fontos megemlíteni, hogy a belsősúrlódás maga is függ a hőmér-

séklettől. Ennek magyarázata az, hogy a láncmozgás maga is termikusan aktivált folya-

mat. 

 

2.4 Szerkezetmódosítás hatása a mechanikai tulajdonságokra 

A polimerek felületi szerkezete az ionbesugárzás hatására megváltozik – amint azt 

az 1.4.2 pontban tárgyaltuk. A szerkezetváltozás következtében a mechanikai tulajdon-

ságok is változnak.  

Lee valamint Rao és munkatársai [31, 32] széleskörűen vizsgálták a mechanikai 

tulajdonságok változását különböző műanyagokon többféle ion implantálásának hatá-

sára. Általános tapasztalatuk, hogy az implantálás hatására a polimerek felülete kemé-

nyedik. A keményedés mértéke függ az ion-fluxus értékétől, az implantált ionok anyagi 

minőségétől és energiájától, illetve a polimer anyagától. 
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Hasonló erredményre jutott J.C. Pivin [33], aki különböző polimereket implantált 

H, C, N, Ne, Au ionokkal. Tapasztalata szerint a felület keményedése elérheti a tömbi 

anyag keménységének 20-30-szorosát [34] 

C. Klapperich és munkatársai [35] orvosi felhasználásra alkalmas UHMWPE 

mintákat kezeltek többféle eljárással (γ-sugaras kezelés, ion-implantáció, plazmás ke-

zelés) és benyomódásmérésekkel vizsgálták a minták mechanikai tulajdonságának vál-

tozásait. Tapasztalataik szerint γ-sugárzás hatására nőtt a minták Young-modulusza, a 

keménység azonban nem mutatott változást.  

Az oxigén-ionokkal implantált minták esetén mind a keménység, mind a Young-

modulusz csökkenését figyelték meg. Az ionbesugárzás általában növeli a polimerek 

deformációval szembeni ellenállását [16], mert a nem túl nagy oldalláncokkal rendel-

kező lineáris polimerek ionbesugárzás hatására általában térhálósodnak. Az ellentétes 

tapasztalatokat az implantálás közben fellépő hőeffektusoknek és az oxigén extrém 

mértékű reaktivitása miatt bekövetkező szerkezetátalakulásoknak, a polimerláncok el-

vágódásának tulajdonították [36].  

Ar+-ionokkal történő implantáció esetén a felszín rugalmas moduluszának növekedését 

figyelték meg. A dózis növekedésével a keménység is nőtt, de a mért értékek jelentős 

szórása miatt a változás nem tekinthető szignifikánsnak.  

Az Ar+- és O3+-ionokkal történő kezelések között mutatkozó különbségek a kötési 

fajták közötti típus, energia, reaktivitás és dózisbeli különbségek figyelembevételével 

magyarázhatók. Az ionimplantáció következtében térhálósodás és a polimerláncok da-

rabolódása következhet be. Az alacsony energiájú Ar-ionimplantáció esetén mindkét 

hatás bekövetkezhet, de a felszíni rétegben inkább a térhálósodás jellemző. Ez az anyag 

felületének keményedését, nagyobb merevségét eredményezi.  

Mind az Ar+, mind az O3+ ion esetében a növekvő benyomódási mélységgel nőtt a 

minták keménysége, ezt kezeletlen minták esetén nem tapasztalták. A besugárzás hatá-

sára ugyanis más-más tartományokban más-más változások alakulnak ki. A gyors ionok 

inkább az elektronrendszerrel lépnek kölcsönhatásba, majd kissé lelassulva már a ma-

gokkal is. Így a minta felszínén inkább térhálósodást, beljebb pedig láncvágódást 

okozva.  

Nagy molekulasúlyú polimerek esetében nitrogénnel való implantálás hatására lé-

nyeges kopásállóság-javulást észleltek. A vizsgálatok szerint az ionimplantációs felület-

kezelés sokkal hatásosabb, mint például az UV-fényt, γ-, vagy röntgen-sugárzást, elekt-

ron-belövést alkalmazó kezelések [16]. 
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Az idézett munkák szerint általános az implantáció keményítő hatása, azonban a 

kísérleti tapasztalatok igen sokfélék. A kísérleti eredmények értelmezése kémiai isme-

reteket, kiegészítő anyagszerkezeti méréseket és körültekintést kíván. Az implantáció 

két alapvető hatása, a láncok felszakadása és a térhálósodás, a keménységváltozást te-

kintve ellentétes jellegű. A két hatás aránya esetenként másodlagosnak vélt kísérleti 

körülményektől is függhet.  
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3. Polimerek vizsgálata benyomódás-méréssel  

3.1 Benyomódás-mérés mint régi-új anyagvizsgálati módszer 

A klasszikus keménységmérésből kifejlődött benyomódási anyagvizsgálat az 

egyik leggazdaságosabb és legsokoldalúbb technika az anyagok mechanikai tulajdonsá-

gainak gyakorlatilag roncsolásmentes tanulmányozására.  

 

3.1.1 A hagyományos keménységmérés 

A klasszikus, standardizált keménységmérés lényege, hogy valamely kemény 

anyagból készült szabványos alakú mérőfejet ismert erővel a minta felületébe nyomnak, 

és azt vizsgálják, hogy mekkora méretű maradandó lenyomat marad a fej kiemelése 

után a felületben. A módszert fémek, ötvözetek – azaz merev-képlékeny anyagok – 

roncsolásmentes vizsgálatára, minősítésére fejlesztették ki. A keménységet (H), mint a 

benyomó erő (F) és a lenyomat felületének (A) hányadosát definiálták.  

 
A
FH =   

Kellően nagy erő alkalmazása esetén a keménység anyagjellemzőnek tekinthető, és ér-

téke, tapasztalati alapon, mintegy háromszorosa a fémek folyásfeszültségének [37], 

alakítási keményedést mutató fémek esetén a szakítószilárdságnak. 

Brinell- és Vickers módszer 

Az alkalmazott mérőfej geometriája alapján többféle keménységmérési módszert 

különböztetünk meg. Ezek között a legelterjedtebb az úgynevezett Brinell- [38, 39], 

illetve a Vickers-módszer [40]. Az előbbi esetén a fej gömb alakú, az utóbbinál négyzet 

alapú piramis. A gömb alakú Brinell-fej alatt kis terhelések esetén nem indul meg a 

plasztikus deformáció, míg a hegyes piramis elvileg mindig hagy maradandó nyomot a 

felületben. A valóságban a piramis hegye sem ideálisan pontszerű, amivel a különösen 

kis terheléssel végzett ultramikro- és nanokeménységmérésekkor hibaforrásként szá-

molni kell.  

Mindkét klasszikus keménységmérési módszer esetén a nyom karakterisztikus 

méreteit optikai méréssel határozzák meg. Brinell-mérőfej esetén a kör alakú nyom át-

mérőjét, Vickers-fej esetén a piramis négyzet alakú vetületének átlóját mérik. A mért 

adatok és a fej feltételezett ideális geometriája alapján a keménységértéket megadó for-

mulák a következők: 
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Brinell: 
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ahol F a terhelőerő, D a gömb alakú mérőfej átmérője és d a lenyomat átmérője. 

 

Vickers: 
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ahol F a terhelőerő, d a négyzet alakú lenyomat két átlójának átlaga, o136=α  a szem-

közti lapok hajlásszöge. 

A mérés gyakorlati alkalmazásán túl, a módszer elméleti hátterét is a XX. század 

második felében dolgozták ki. A műszaki gyakorlatban kedvelt Brinell-módszer esetén 

sikerült matematikailag levezethető egzakt kapcsolatot találni a keménység és a meg-

határozó makroszkopikus mechanikai anyagjellemzők – Young-modulusz és a folyásfe-

szültség – között [37, 41]. 

A fizikai anyagvizsgálatban a Vickers-módszer terjedt el. Ennek elsődleges oka 

az, hogy azokon a kemény törékeny anyagokon is alkalmazható, ahol a gömb alakú fej 

nem hagy megfelelő lenyomatot. A mintába nyomott hegyes Vickers-piramis alatt min-

dig fellép képlékeny alakváltozás. A deformáció során fellépő anizotróp, inhomogén 

feszültségtér és deformáció elméleti értelmezése azonban nehéz. Kísérletileg kimutat-

ták, és később végeselem-számításokkal is igazolták, hogy a Vickers-fej alatt az anyag 

egy félgömb-szerű tartományban deformálódik maradandóan. A képlékeny zóna sugara 

a benyomódási mélység mintegy tízszerese. Ezen kívül az anyag csak rugalmasan de-

formálódik.  

A fenti tapasztalatok értelmezésére K.L. Johnson [42] dolgozott ki általánosan 

elfogadott modellt. A benyomódás során a mérőfej körül gömbszerűen kiterjedő plasz-

tikus zónát a 3/1 ábra szemlélteti. A benyomódás során a plasztikus zóna úgy terjed ki 

egyre nagyobb sugarú félgömb alakban, mintha a közvetlenül a fej alatt elhelyezkedő 

nagy belső nyomású buborék (kavitáció) tágulása hajtaná. A fej alatti tartomány az úgy-

nevezett mag sugara a, nyomása a megterhelt fej alatt ébredő kontakt nyomással 







A
F  

egyezik meg. A fej dh  mértékű beljebb hatolásakor a mag sugarának növekedése da .  
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A modell szerint a magnak ez a radiális kiterjedése deformálja plasztikusan a kö-

rülötte koncentrikusan elhelyezkedő anyagot. A mag határfelületének da  kitolódása a 

képlékeny zóna sugarának dc  növekedését eredményezi. A geometriai hasonlóság miatt  

 
c
a

dc
da

= .  

A benyomódás mindaddig tart, míg a mag felületén radiális irányban ható nyomófe-

szültség a plasztikus zóna határán a folyásfeszültség alá csökken.  

 

3/1 ábra. A benyomódás során a mérőfej körül gömbszerűen kiterjedő plasztikus zóna. 

Johnson modellje az egyensúlyi állapot beálltát magyarázza, de nem foglalkozik a mag 

kialakulásának folyamatával, csupán megjegyzi, hogy az a fej csúcsa alatt fellépő nagy 

nyomás hatására alakul ki például az alakítási keményedés hatására.  

Berkovich-módszer 

Az utóbbi másfél évtizedben jelent meg és vált az anyagtudományban egyre el-

terjedtebbé az úgynevezett Berkovich-módszer. A Berkovich-fej, gyémántból készült, 

háromoldalú, szimmetrikus gúla, amelynek adott benyomódási mélységhez tartozó fe-

lülete megegyezik a hasonló mélységbe benyomott Vickers-piramis felületével. Így a 

Vickers- illetve Berkovich-fejjel mért keménységértékek egyszerűen összevethetők. A 

háromoldalú mérőfej gyakorlati előnye a négyoldalú Vickers-piramishoz képest, hogy 

geometriája jóval pontosabban készíthető el, a piramis hegyének véges görbülete ki-

sebb. Ez főleg a kis terhelések esetén az ultramikro- és nanokeménységek tartományá-

ban fontos. A Vickers- és a Berkovich-mérőfej geometriáját a 3/2a és b ábra mutatja. 
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3/2a ábra. A Vickers-mérőfej geometriája  3/2b ábra. A Berkovich-mérőfej geometriája 

A XX. század második felében felgyorsult technikai fejlődés és az ezzel párhuzamosan 

kialakuló anyagtudományi kutatás szempontjából fontos lett a minták lokális kemény-

ségének vizsgálata. A lenyomat méretét döntően a terhelés nagysága határozza meg, 

ezért a terheléseket csökkentették és a kis nyomok méretének meghatározására a 

benyomószerkezettel egybeépített mikroszkópot alkalmaztak. Így alakult ki a mikro-

keménységmérés.  

A méretek csökkentése számos előnnyel járt, de problémákat is felvetett. Ezek 

között talán a legalapvetőbb az, hogy a keménység terhelésfüggőnek bizonyult és nem 

adott azonos eredményt az anyagjellemzőnek tekinthető makrokeménységgel. A 

mikrokeménységmérés eredményeiről, kiterjedt alkalmazásáról és problémáiról neves 

szerzők (D. Tabor, J. Bückle) alapvető összefoglaló könyvei foglalkoznak [37, 41]. 

 

3.1.2 Mélységérzékeny benyomódás-mérés – dinamikus keménység 

A technika fejlődése az utóbbi évtizedekben forradalmasította a keménységmérést 

is. A súlyokkal történő terhelés helyett számítógéppel elektronikusan vezérelt erővel 

nyomják a mérőfejet a mintába, az erőt elektromágnes áramával szabályozzák, vagy 

piezokristály elektromos feszültséggel történő deformációjával biztosítják. A fej terhe-

lése így akár tized-millinewton nagyságúra is csökkenthető és pillanatról pillanatra sza-

bályozható. A deformáció mérésének módszere is változott, a mérés közben folyamato-

san regisztrálják a mérőfej behatolását az anyagba. Ennek pontossága elérheti a tized nm 

nagyságrendet. Az új mérési módszert – megkülönböztetendő a hagyományos kemény-
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ségméréstől – mélységérzékeny dinamikus keménységmérésnek nevezik. A terhelés és 

a lenyomat mérete alapján megkülönböztetnek makro-keménységmérést, mikro- illetve 

ultramikrokeménységmérést, és nanokeménységmérést. A keménységmérési tartomá-

nyok ISO14577 nemzetközi szabvány szerinti terhelés és benyomódási mélység jellem-

zőit a 3/1 táblázat foglalja össze. 

3/1 táblázat. A különböző keménységmérési tartományok jellemzői 

Makro-tartomány Mikro-tartomány Nano-tartomány 

2 N ≤ F ≤ 30 000 N F < 2N;  h > 0,02 μm h ≤ 0,02 μm 
 

3.1.3 Az ultramikro- és nanokeménységmérés sajátságai 

A nagy érzékenységű mélységérzékeny ultramikrokeménység- és 

nanokeménységmérő műszereket az utóbbi 15-20 évben felületi filmek, utólagos keze-

lésekkel módosított felületi rétegek mechanikai vizsgálatára fejlesztették ki. A kétféle 

műszercsaládba tartozó műszerek hasonló elvek alapján működnek, csak érzékenysé-

gükben különböznek egymástól. Az ultramikrokeménységmérők jellemző terheléstar-

tománya 1 mN-500 mN a mélységmérés érzékenysége 10 nm. A nanokeménységmérők 

érzékenysége nagyobb, a terheléstartomány 0,01 mN-30 mN, a benyomódás-mérés elvi 

pontossága 0,1 nm.  

Természetesen a műszerek érzékenységének kihasználása rendkívüli gondosságot 

igényel. A hiteles méréshez számos technikai mellékfeltételt is teljesíteni kell, amelye-

ket a hagyományos makro- és mikrokeménység esetén általában figyelmen kívül hagy-

hatunk. Így például gondoskodni kell a műszer precíz rezgésmentesítéséről, 

termosztálásáról, az állandó páratartalomról. Kemény anyagok vizsgálata esetén a mérő-

fej és a műszer sem tekinthető merevnek, deformációját korrekcióba kell venni. A 

benyomófej hegye, a leggondosabb elkészítés ellenére sem teljesen pontszerű, a méré-

sek során kopik. Lekerekítettségének mértékét AFM mérésekkel időről időre ellenőrizni 

kell, ezt a mérési eredményeknél figyelembe kell venni.  

A hiteles mérés alapfeltétele a minta felületének megfelelő előkészítése. Ez azt 

jelenti, hogy a mérés helyén a felületnek a benyomódás irányára merőlegesnek és leg-

alább a nyomméret háromszorosának megfelelő tartományban síknak kell lennie. 

Ügyelni kell arra is, hogy a minta-előkészítés során felületi keményedés ne lépjen fel. 

Az extrém kis terhelésekkel dolgozó benyomódás-mérők esetén a lenyomat mérete 
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olyan kicsi, hogy optikai mikroszkóppal már nem látható, azaz sem a mérés pontos he-

lye, sem a lenyomat alakja nem ellenőrizhető. A precíz mérésekhez például fontos 

tudni, hogy a benyomófej mellett, a nyom oldalán a felület megsüllyed (sinking in), 

vagy az anyagkinyomódás miatt megemelkedik (piling up) (3/3 ábra) . A két esetben 

azonos benyomódási mélység mellett is különböző a lenyomat és a mérőfej érintkezési 

felülete, miközben mindkettő eltér a mélység alapján az ideális nyomgeometriával szá-

mított kontakt felülettől.  

 

3/3 ábra. A benyomófej mellett az anyag megsüllyedhet, vagy kitüremkedhet. 

A kis nyomok pozícionálásához, illetve a lenyomatnak és környezetének utólagos vizs-

gálatához a benyomódásmérő műszert atomerőmikroszkóppal, ritkábban scanning 

elektronmikroszkóppal építik össze.  

A kis terheléssel végezett mérések fenti technikai feltételeinek teljesülésén túl 

mindig szem előtt kell tartani azt is, hogy ezek lokális értékűek. A hasonló körülmények 

között végzett mérések eredményei között esetenként igen jelentős különbségek lehet-

nek, amelyek az anyag inhomogenitásából származnak. Mivel a nm-es benyomódások a 

kristályhibák mérettartományával összemérhetők, a minták egészének jellemzésére 

szolgáló keménységadatok csak megfelelő számú mérés statisztikai értékelése után ad-

hatók meg.  
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3.1.4 A mélységérzékeny méréstechnika alkalmazásai 

A számítógép-vezérelt mélységérzékeny benyomódási mérések segítségével a 

mechanikai tulajdonságok jóval komplexebb módon vizsgálhatók, mint a hagyományos 

mikrokeménységméréssel. A számítógépes erőprogram variációs lehetőségei és a nagy-

érzékenységű folyamatos mélységmérés lehetővé teszi, hogy a minta lokális rugalmas-

ságát, plaszticitását, tartósfolyását, viszkoelsztikus tulajdonságait, ciklikus igénybevétel 

során fellépő belsősúrlódását illetve fáradását, esetenként repedési sajátságait is vizs-

gáljuk. 

Alapszituációban a mérőfejet időben egyenletesen növekvő erővel terhelik, majd 

az előre beállított maximális erő elérése után a terhelést egyenletesen csökkentik. A 

terhelési szakaszban a mérőfej egyre mélyebben nyomódik az anyagba. A deformáció 

részben rugalmas, részben pedig képlékeny. A terhelési szakaszban a két hatást nem 

lehet szétválasztani. A tehermentesítés során a rugalmas és a képlékeny alakváltozás 

szeparálható. A megterhelt fej hatására a mintában kialakult rugalmas feszültségek 

relaxálódnak, miközben a lenyomat mélysége csökken. A terhelési és a tehermentesítési 

szakaszban a berendezés nagy érzékenységgel méri a pillanatnyi erőt és hozzá tartozó 

benyomódási mélységet. A tipikus erő – benyomódás görbét a 3/4 ábra sematikus rajza 

mutatja.  

 

 

3/4 ábra. Tipikus benyomódási görbe 
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3.1.4.1 A mérési ciklus alapján meghatározható jellemzők 

Dinamikus keménység (DH) 

A mért adatpárok alapján tetszőleges terhelésnél vagy benyomódásnál meghatá-

rozható a minta aktuális, úgynevezett dinamikus keménysége. Ennek értékét a pillanat-

nyi terhelőerő és a hozzá tartozó nyommélység alapján számított aktuális lenyomatfe-

lület hányadosa adja. A dinamikus keménység értéke az anyag komplex (rugalmas és 

képlékeny) ellenállását jellemzi a deformáció folyamán a deformáló hatással szemben. 

A gyakorlatban a maximális terheléshez tartozó DH értéket használják a leggyakrabban. 

Sok kutató dolgozott a különböző anyagokon mért terhelési görbék empirikus matema-

tikai leírásával és azzal, hogy a dinamikus keménységet a görbe jellemző paramétereire 

vezesse vissza [43]. 

Hagyományos keménység (H) 

A minta képlékenységét jellemző keménység a maximális terhelés és a rugalmas 

relaxáció után megmaradó lenyomat mélységéből számítható a mérőfej geometriájától 

függően különböző összefüggésekkel. 

Rugalmassági modulusz (E) 

A benyomódási görbe tehermentesítési szakasza a rugalmas feszültségek relaxáci-

ójával kapcsolatos. A minta átlagos rugalmassági moduluszának meghatározására a re-

laxációs folyamat analízisén alapuló legismertebb és általánosan elfogadott megoldást 

Oliver és Pharr [44] dolgozta ki. A relaxációs görbe (3/4 ábra) kezdeti meredekségét (S) 

és a maximális benyomódási mélységhez (dmax) tartozó kontaktfelület vízszintes vetü-

letét (A) meghatározva kiszámítható az úgynevezett effektív rugalmas modulusz (Eeff) 

 
A

SEeff 2
1 π
β

=   

A kifejezésben szereplő β  mennyiség a fej geometriájától függő paraméter, Vickers-fej 

esetén β  = 1,012 , Berkovich-fej esetén β  = 1,034 [44, 45]. Ha a mintához képest a 

mérőfej merevnek tekinthető, azaz rugalmas deformációja elhanyagolható, Eeff  értéke jó 

közelítéssel megegyezik a minta E moduluszával. Kemény anyagok esetén, a mérőfej 

gyémánt anyagának rugalmas deformációját is figyelembe kell venni. Ekkor  
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ahol E a minta modulusza, ν  a minta anyagának Poisson-száma, Ei és iν  a gyémánt 

rugalmas jellemzői. 

Rugalmas és képlékeny munka 

A minta rugalmas és képlékeny tulajdonságára jellemző a benyomódás során a 

képlékeny alakváltozásra fordított munka (Wképl) és a rugalmas feszültségtér energiája 

(Wrug). Az utóbbit a relaxációs erőgörbe alatti terület adja, az előbbi a benyomódási 

görbe alatti terület (teljes munka) és a rugalmas munka különbsége (3/5 ábra).  

 

∫∫ ∂−∂=
relaxterhelés

képl dFdFW  

 

∫ ∂=
relax

rug dFW  

3/5 ábra. A rugalmas és képlékeny munka 

Benyomódási kúszásmérés 

Az anyagok jó része – tipikusan ilyen anyagok a polimerek – a nyomófej hosszan 

tartó állandó terhelésekor folyamatos lassú alakváltozást mutat, a benyomódás mélysége 

növekszik. A kúszás (tartósfolyás) tipikus termikusan aktivált folyamat.  

A deformáció mértéke az időtől, a terhelés nagyságától és a hőmérséklettől függ. A be-

nyomódási kúszásmérések fontos információkat adnak az anyag terhelhetőségéről, de az 

eredményekből következtetni lehet a deformáció mikromechanizmusaira is.  

Mikro-törésmechanikai vizsgálatok 

Külön fejezetét jelentik a benyomódási vizsgálatoknak a rideg anyagokon végez-

hető mikro-törésmechanikai vizsgálatok [46, 47]. A mérés azon alapul, hogy a megfe-

lelő mértékben megterhelt hegyes nyomófej a rideg anyagok felületén jellegzetes repe-

déseket kelt.  
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3/6a ábra. Vickers-lenyomat sarkaiból induló 
repedések 

 3/6b ábra. Berkovich-lenyomat sarkaiból 
induló repedések  

A Vickers- illetve Berkovich-fej alkalmazása esetén tipikusan a lenyomat sarkainál ala-

kulnak ki repedések (3/6a és 3/6b ábra), amit optikai mikroszkóppal, SEM vagy AFM 

módszerrel tanulmányozhatunk. A terhelés, a nyomméret és a repedéshosszak ismereté-

ben az anyag kritikus törési szívóssága (K1C) megbecsülhető. 

A repedések sokszor az anyag lokális belső feszültségállapotára, annak anizotró-

piájára is utalnak. Belső feszültségektől mentes, izotróp mintában a Vickers-nyom sar-

kaiból kiinduló repedések szimmetrikusak és egyforma hosszúak. Az egyenetlen repe-

dés azt jelzi, hogy a hosszabb repedési irányra merőlegesen belső húzófeszültségek mű-

ködnek az anyagban. A különböző irányú repedések hosszarányából következtetni lehet 

a belső feszültségállapotra [48]. 

A makroszkopikus törésmechanikai vizsgálatoknak fontos részét képezik a törés-

statisztikai mérések. A klasszikus Weibull-statisztikához hasonló jellemzést ad az 

anyagról a Vickers mikrokeménységméréshez kapcsolható repedés-statisztika. A vizs-

gálati módszer lényege, hogy egyre nagyobb erőket alkalmazva készítünk nagyszámú 

lenyomatot az anyagon, majd összesítjük, hogy egy-egy adott terhelés esetén a lenyo-

matok sarkain milyen arányban alakultak ki repedések. Elegendően nagyszámú minta-

vétel esetén a sarkok berepedési aránya az adott terhelésre jellemző repedési valószínű-

séget adja. Az így értelmezett repedési valószínűség a klasszikus Weibull-statisztika 

formalizmusával jól leírható [48].  



3. Polimerek vizsgálata benyomódás-méréssel 

 42 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Re
pe

dé
si 

va
ló

sz
ín
űs

ég

Terhelőerő (mN)

 referencia
 k30
 implantált

 

3/7 ábra. Három üvegminta  repedésstatisztikai eredménye 

A 3/7 ábra három üvegminta repedésstatisztikai eredménye látható. Mindhárom üveg 

anyaga azonos, de kettőnek a felületét utólagos kezeléssel módosították. Az egyik fe-

lületét Ar+ ionokkal implantálták, a másikét K+ ionok bediffundáltatásával változtatták 

meg. Az üveg repedékenysége a felületi kezelések hatására lecsökkent, azaz a repedé-

sek megjelenéséhez a Vickers-fej jóval nagyobb terhelése szükséges [49]. 

Megjegyzendő, hogy a vékony felületi rétegek repedésvizsgálatára a leírt módszer 

akkor ad kvantitatív módon is jellemző eredményeket, ha a felületi réteg és a hordozó 

tömbi anyag határán nincsenek belső feszültségek. A belső feszültségek ugyanis ösz-

szegződnek a nyomófej által keltett feszültséggel. Ennek a párologtatott réteggel bevont 

minták, de az implantált minták esetén is gyakori következménye, hogy a Vickers-

nyomra jellemző úgynevezett radiális- vagy sarokrepedések helyett a réteg határfelüle-

téről induló és a réteg felszínére lapos szögben kifutó laterális repedések képződnek. E 

laterális repedésekből lehet kvalitatív következtetéseket levonni a határrétegben lévő 

belső feszültségekről, illetve a két réteg közötti kötés erősségéről, de a repedés-képző-

dés a Weibull-statisztikával nem értékelhető megbízható módon.  

 

3.2. Polimerek tulajdonságainak vizsgálata mikrokeménységméréssel 

A keménységmérés, a műanyagok megjelenésekor, már elterjedt módszer volt a 

fémek mechanikai vizsgálatára. Az első mérések a polimereken is gyorsan megtörtén-

tek, tudományos igényű, szisztematikus mérések azonban csak a ’70-’80-as évektől in-

dultak. A keménységmérést általában – egyszerű végrehajthatósága miatt – kiegészítő 

vizsgálatként alkalmazzák más kémiai, fizikai, technológiai vizsgálatok mellett. A po-
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limer-kompozitok és a felületmódosított polimerek megjelenésével, a ’90-es évek má-

sodik felétől kezdve, a polimer-kutatásban is egyre nagyobb figyelem fordul a korszerű 

mélységérzékeny benyomódás-mérések felé. 

Keménységméréssel az üveg- és a kristályos állapotú polimerek mechanikai tulaj-

donságai vizsgálhatók. Gumirugalmas állapotú anyagon mélységérzékeny benyomódás-

mérések végezhetők és a viszkoelasztikus tulajdonságok vizsgálhatók a benyomódási és 

a relaxációs görbék alapján. 

Az üvegállapot a 1.3.1 pontban tárgyaltak szerint az anyagra jellemző Tg üvegese-

dési hőmérséklet alatt jellemző. A keménységet a hőmérséklet függvényében mérve, Tg 

hőmérsékleten ugrásszerű változás tapasztalható, az üvegesedési hőmérséklet tehát ke-

ménységméréssel is meghatározható [50]. Üvegállapotban a legtöbb polimer kemény-

sége állandó, nem függ a hőmérséklettől sem. A Tg fölött azonban erős hőmérsékletfüg-

gés tapasztalható. Érdekes tapasztalat, ami az üvegállapot metastabil állapotára utal, 

hogy az üvegállapotú anyagok keménysége öregítéssel, Tg alatti hosszabb idejű hőke-

zeléssel, növelhető [50,51]. Általános tapasztalat, hogy a polimerek üvegállapotú 

keménysége és üvegesedési hőmérséklete arányosan változik [52]. Az egyszerű kvalita-

tív magyarázaton túl – ami szerint mindkét paramétert a láncszegmensek mozgékony-

sága határozza meg – pontosabb magyarázat még nincs. 

Vickers- vagy Berkovich mérés esetén az üvegállapotú polimerek repednek. A re-

pedéscsúcs környezetében – a feszültségkoncentráció eredményeként – képlékeny de-

formáció lép fel, a láncok a repedés terjedési irányára merőlegesen kinyúlva rendeződ-

nek [53].  

A polimerek kristályos állapotával a 1.3.3 fejezet foglalkozik. A keménység 

szempontjából lényeges, hogy a makromolekulák kristályos rendeződése sohasem tö-

kéletes, a kristályos tartományok mellett mindig találhatók amorf tartományok is. Ez 

utóbbiak az aktuális hőmérséklettől függően lehetnek üveg vagy gumirugalmas állapot-

ban. A kristályos szerkezetű polimerek tehát sajátos kompozit anyagok, ahol az egyik 

alkotó a rendezett, a másik a rendezetlen fázis. A keménység úgynevezett addíciós tör-

vénye, ami többfázisú fémes anyagok esetén sokszorosan igazolt, a polimerek esetén is 

alkalmazható. Eszerint az anyag makroszkopikus keménységét az összetevő fázisok 

keménységei mennyiségi arányukkal súlyozott összege adja: 

 ∑=
i

ii wHH   
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ahol Hi és wi az egyes komponensek és/vagy fázisok mikrokeménysége, valamint tö-

meghányada [54, 55] . Kristályos és amorf tartományokból álló polimer keménysége  

 akkk HwHwH )1( −+=   

ha Hk a tiszta kristályos fázis, Ha az amorf keménysége, wk a kristályos rész tömeghá-

nyada. Az addíciós törvény alkalmazásának elvi feltétele, hogy a keménységmérés so-

rán deformált anyagtartomány reprezentálja az anyag összetételét. Mikro-, vagy 

nanokeménység esetén ez csak kellően nagyszámú statisztikusan értékelhető mérés 

esetén áll fenn. Az addíciós összefüggés lehetővé teszi a különböző kristályos-amorf 

arányú polimerek keménységének becslését, vagy akár a keménységmérés alapján a 

fázisok tömeghányadának meghatározását is, ha a benne szereplő többi mennyiség is-

mert. 

A tiszta kristályos fázis keménységét híg oldatból gondosan növesztett polimer 

egykristálylapokon mérik. Balta Calleja nagyszámú PE és parafin kristályon végzett 

ilyen mikrokeménységméréseket és azt találta, hogy a kristálylap keménysége nő a 

vastagsággal [56]. 

Részletesen vizsgálták az olvadék hűtésével keletkező szferolitos szerkezetű po-

limerek keménységét is [57]. Megállapították, hogy például PET szferolitos belsejében 

a keménység lényegesen nagyobb (≈200 MPa), mint a szferolitok közötti tartományban 

(≈120 MPa). 

A keménység és a polimer mólsúlya közötti kapcsolatot vizsgálva Balta Calleja 

azt tapasztalta, hogy a láncok rövidülésével a keménység csökken. A tapasztalat magya-

rázatát abban látja, hogy a mólsúly csökkenésével a lamellák közötti kapcsolat erőssége 

csökken [58]. 

A keménység és folyásfeszültség (Y) közötti kapcsolatot merev-képlékeny anya-

gok – például fémek – esetén a közismert Tabor-egyenlet [37] (H≈3Y) írja le. A polime-

rek rugalmas-képlékeny anyagok, ezért a Tabor-összefüggés pontos teljesülését nem is 

várhatjuk. Mindamellett PE és PET mintákon végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a 

H/Y hányados értéke itt is közel esik 3-hoz. Általános tapasztalat, hogy a nagyobb kris-

tályossági fokú polimerek megközelítik a H/Y~3 arányt, míg az alacsonyabb kristályos-

sági fokúak ettől jobban eltérnek [54]. Az eredmények értékelésénél a deformáció 

sebességek összevethetőségére is figyelni kell. Gyakori, hogy  H/Y  azért adódik ki-

sebbnek, mert a nyújtás sebessége lényegesen nagyobb mint a keménységmérésnél fel-

lépő deformációsebesség [59].  



4. Az alkalmazott méréstechnika, anyagok, kísérleti módszerek 

 45 

II. SAJÁT KUTATÓMUNKA - MÉRÉSEK, EREDMÉNYEK 

4. Az alkalmazott méréstechnika, anyagok, kísérleti módszerek 

4.1 Benyomódásmérés 

4.1.1 Shimadzu DUH 202 benyomódásmérő berendezés 

A méréseket Shimadzu DUH-202 típusú [60], mélységérzékeny 

mikrokeménységmérő műszerrel (4/1 ábra) végeztem. 

A műszer műszaki adatai 

Terhelő egység: 

− a terhelőerő 0,1 mN és 1961 mN között folyamatosan 

változtatható 

− az erőmérés hibája az érték 1%-a, minimum ±19,6 µN 

A benyomódási mélységet érzékelő eszköz: 

− detektor: differenciál-átalakító 

− az elvileg mérhető legkisebb mélység: 0,001µm 

− a detektálás linearitása: a teljes skála (±20 µm) ±1%-a 

A benyomófej: 

− típusa: Berkovich- vagy Vickers  

− A hegy görbülete legfeljebb 0,1 µm 

− tömege: (2,1±0,02) g  

Az optikai mikroszkóp 800-szoros nagyítású 

 

 

4/1 ábra. Shimadzu DUH-
202 mikrokeménységmérő 

műszer 

 

A műszer működési elve 

A berendezés egy számítógép által vezérelt elektromechanikai egységből, nyomó-

fejből (Vickers-, illetve Berkovich-geometriájú gyémántpiramis) és egy hozzáépített 

optikai mikroszkópból áll. A számítógép egy elektromágnes áramának szabályozásával 

biztosítja azt az erőt, amivel a hegyes gyémánt-gúlát előre meghatározott program sze-

rint belenyomja a minta felületébe. A benyomódó mérőfej elmozdulását – induktív ér-

zékelők segítségével – szintén a számítógép regisztrálja.  
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A mérés megindítása után a mérőfej állandó sebességgel közelíti meg a minta fel-

színét. A mérés kritikus pontja a benyomódási mélység zérus értékének automatikus 

meghatározása. Amikor a mérőfej eléri a felületet, a minta ellenállása miatt a mérőfej 

sebessége hirtelen lecsökken. Ezt a pontot definiálja a gép a benyomódás-mérés zérus-

pontjaként. Az ebben a pillanatban detektált mélység- és erő-értéket a számítógép vi-

szonyítási paraméterként eltárolja. Ezek után a program szerint növeli a benyomó erőt 

és méri a fej elmozdulását (terhelési szakasz). A beállított maximális terhelőerő elérése 

után előre meghatározható ideig tartja a terhelést majd a tehermentesítési szakaszban 

kiemeli a fejet a minta felszínéből. A tehermentesítési szakasz szintén programozható.  

A műszer 7 különböző gyárilag beépített erő-programot kínál a terhelés és a te-

hermentesítés beállítására. Ezek közül azt a hármat ismertetem, amelyeket a doktori 

munkám során használtam. 

Az első mérési program 

Az elő mérési üzemmód a minta tartósfolyásának (kúszásának) vizsgálatára, va-

lamint a minta terhelés során tanúsított rugalmas és képlékeny ellenállását együtt jel-

lemző úgynevezett dinamikus keménység meghatározására alkalmas az aktuális terhe-

lőerő függvényében. A program lépései a következők: 

1. terhelés, beállítható konstans erő-sebességgel 

2. a maximális terhelés fenntartása a kívánt ideig. 

A mérési mód sematikus erő-idő grafikonját, illetve a tipikus benyomódási görbét a 

4/2 ábra mutatja. 

  

4/2 ábra. Az erő időfüggése és a benyomódási görbe az első terhelési program alkalmazásakor 

A beépített program szerint a terhelőerő erő-sebességét 100 fokozatban (1,4 µN/s – 

70,6 mN/s sebesség tartományban) lehet változtatni, a beállítható sebesség függ a vá-

lasztott maximális terhelés nagyságától is. Beállítható az az időtartam, amíg a maximá-

lis terhelést a nyomófejen akarjuk tartani. A tartós terhelés hatására az anyag tovább 

deformálódhat (tartósfolyás), az egyre mélyebbre süllyedő fej elmozdulását a berende-
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zés az idő függvényében regisztrálja. A konstans terhelés hatására egyre beljebb nyo-

módó mérőfej által az anyagra kifejtett deformáló feszültség monoton csökken.  

A második mérési program  

A műszer leggyakrabban használt üzemmódja abban különbözik az előzőtől, hogy 

a terhelési majd a terhelést tartó szakasz kiegészül a terhelésnek megfelelő erősebesség-

gel történő tehermentesítési szakasszal. A program lépései a következők: 

1. terhelés, beállított, egyenletesen növekvő benyomóerővel  

2. a maximális terhelés fenntartása a kívánt ideig  

3. tehermentesítés a terhelési sebességnek megfelelő erősebességgel. 

Az erőprogramot és a tipikus benyomódási görbét a 4/3 ábra mutatja.  

 

  

4/3 ábra. Az erő időfüggése és a benyomódási görbe a második terhelési program alkalmazásakor 

A tehermentesítési szakaszban a mérőfej alatt ébredő rugalmas feszültségek relaxálnak a 

mintában. A relaxációs görbeszakasz meredekségéből a minta rugalmas modulusza ha-

tározható meg (Oliver-Pharr módszer) [44]. A relaxációs görbe metszéspontja a 

benyomódás-tengellyel megadja a benyomódás során képződött képlékeny lenyomat 

mélységét. Ezen mélységadat felhasználásával számított keménységérték a minta képlé-

kenységére jellemző. Ez a keménységszám hozható kapcsolatba a klasszikus Vickers 

féle mérés eredményével, ahol a lenyomat méretét utólag optikai módszerrel mérték. 

Természetesen a terhelési görbe adataiból itt is meghatározható az első mérési program-

nál említett dinamikus keménység. Ezt a mérési üzemmódot érdemes használni, ha az 

anyagok rugalmas és képlékeny sajátságait egymástól elválasztva kívánjuk vizsgálni. 

A harmadik mérési program  

Az általam használt harmadik programmal ciklikus benyomódás-vizsgálatok vé-

gezhetők. A program több cikluson keresztül ismételt lépései a következők: 

1. terhelés, beállított, egyenletesen növekvő benyomóerővel 

2. a maximális terhelés fenntartása a kívánt ideig 
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3. tehermentesítés a terhelési sebességnek megfelelő erősebességgel 

A jellemző erőprogramot és a ciklusok során folyamatosan mért benyomódás-értékek 

alapján adódó benyomódás-erő görbét a 4/4 ábra mutatja.  

   

4/4 ábra. Az erő időfüggése és a benyomódási görbe a ciklikus terhelési program alkalmazásakor 

A minta ugyanazon pontján ismételt ciklusok száma előre beállítható, a maximális szám 

250. A program lehetővé teszi a maximális erőnek, az erő változási-sebességének, a 

maximális terhelés tartásidejének megválasztásán túl az alsó erőhatárt is ameddig ciklu-

sonként a tehermentesítés történik, valamint azt a várakozási időt, amivel a ciklusok 

követik egymást. A programot általában az anyagok kúszási, fárasztási tulajdonságainak 

vizsgálatára használják, de ahogy az 5/3 fejezetben bemutatom, alkalmas a belsősúrló-

dás tanulmányozására is. 

A műszer alkalmazási lehetőségei 

Az eszköz alkalmas fémek, kerámiák, polimerek, kompozitok lokális mechanikai 

tulajdonságainak vizsgálatára, felületi rétegek vizsgálatára. Mivel a minta pozicionálása 

és a lenyomat ellenőrzése optikai mikroszkóppal történik, a célzott mérések alsó határát 

a néhány mikronos nyomok jelentik. A mért benyomódási mélység – terhelés adatokból 

célprogramokkal számíthatók ki a mechanikai paraméterek:  

− Berkovich-, illetve Vickers-keménység,  

− dinamikus keménység a benyomódási mélység függvényében 

− rugalmas modulusz 

− benyomódási munka, rugalmas munka, képlékeny munka 

A minták repedékenysége, törékenysége a Vickers-nyom sarkaiból induló repedések 

alapján repedésstatisztikai mérésekkel, illetve a kritikus törési szívósság (K1C) meghatá-

rozásával történhet. A repedések megfigyelésére (hosszuk mérésére) az optikai mikro-

szkóp szolgál. 
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A műszerrel vizsgálható minta 

A minta legalább 0,1 mm vastagságú lapka, vagy maximum 10 mm vastag, műgyantába 

ágyazott csiszolat lehet, a pontos méréshez elengedhetetlen, hogy a minta felülete sík, 

polírozott legyen. 

 

4.1.2 UMIS II Csiro nanokeménységmérő 

Az Ausztrál Csiro cég műszere a nanokeménység felső határán működtethető. Ha-

sonló mérési programokkal rendelkezik, mint az előző fejezetben ismertetett Shimadzu 

DUH-202 típusú berendezés, de annál egy nagyságrenddel érzékenyebb. A minta pozi-

cionálására illetve a lenyomat alakjának vizsgálatára nagyobb terhelések esetén optikai 

mikroszkóp, kis nyomok esetén a műszerhez illesztett AFM berendezés szolgál 

(4/5 ábra). Az alkalmazásban lényeges könnyítést jelent, hogy a mérés pozicionálása 

programozható, a rutinmérések automatizálhatók. 

Jellemző paraméterek: 

 

4/5 ábra. UMIS II Csiro nanokeménységmérő műszer 

Terhelő egység: 

− Max. terhelés: 50 mN 

− Minimális érintőerő: 2 µN 

− Erőfelbontás: 0,5 µN 

− Zaj: 0,75 µN 

A benyomódási mélységet érzékelő eszköz: 

− Maximális benyomódás: 2 µm 

− Mélységfelbontás: 0,03 nm 

− Zaj: 0,05 nm 

− Pozícionálási pontosság: ± 0,5 µm 

A benyomófej: Vickers vagy Berkovich típusú 
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A műszer működési elve 

Az erőt piezokristály feszültséggel vezérelt deformációja biztosítja. A 

piezokristály egy rugó ellenében nyomja le a működtető merev rudazatot, amihez lapru-

gókkal csatlakozik a finoman mozgó benyomó-tengely, végén a benyomófej. A fej ter-

helésének mérése és alkalmas visszacsatolással az erő szabályozása a működtető ruda-

zathoz rögzített LVDT egység segítségével történik. A minta ellenállásába ütköző mérő-

fej elmozdulása elmarad a működtető rudazat elmozdulásától, ezért a laprugók meghaj-

lanak és így terhelik a fejet. A rudazat és a fej relatív elmozdulását, illetve a laprugók 

ezzel arányos erejét induktív elvű érzékelő méri. A mérőfej elmozdulását hasonlóan 

induktív elven működő másik LVDT egység méri. Ez utóbbi szintén a benyomó-ten-

gelyhez illeszkedik, de rögzítési pontja mozdulatlan. 

  
4/6 ábra. UMIS II Csiro nanokeménységmérő 

műszer sematikus rajza 
4/7 ábra. A tárgyasztalra szerelt kályha  

A műszerhez kifejlesztett WinUMIS számítógépes célprogram segítségével a paraméte-

rek és mérés-vezérlés széles skálán állíthatók. Az elterjedt erő-vezérlés mellett mód van 

a benyomódási mélység vezérlésére is. A különböző terhelési sebességgel végzett méré-

sek mellett lehetőség van az állandó deformáció-sebességgel történő benyomásra, vagy 

az állandó kontakt-nyomással történő tartósfolyásmérésekre is. A berendezés működé-

sének stabilitását rezgésmentes állványzat és klíma-kamra biztosítja. 

A műszer opciós tartozéka a maximum 400˚C hőmérséklethatárig használható 

speciális kályha, amely magasabb hőmérsékleteken is lehetővé teszi a mérést. A minta 

réz mintatartóban helyezkedik el, amit elektromos fűtőtest sugárzása fűt és a köpenyben 

cirkuláló víz hűt. A hőmérsékletet a fűtés és a hűtés egyensúlya stabilizálja. A hőmér-

séklet stabilitása 400˚C-on 0,5˚C, alacsonyabb hőmérsékleteken jobb. A hőmérséklet 

beállítását és stabilitását speciális elektronika szolgálja. Az egyensúlyi hőmérséklet be-
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állása 1-2 órát igényel. A fűtött mintatartó a berendezés többi részétől szigetelve van. A 

emelt hőmérsékletű mérések esetén a mérések érzékenysége romlik, aminek egyik oka a 

mintatartó falában cirkuláló hűtővíz által keltett rezgés. 

 

A műszer alkalmazási lehetőségei 

A műszer széleskörűen alkalmazható fémes anyagok, kerámiák, polimerek, 

kompozitok mechanikai paramétereinek meghatározása nanométeres mérettartomány-

ban, továbbá többfázisú rendszerek, mikro-kompozitok alkotóelemeinek vizsgálatára, 

vékony felületi rétegek, különböző kezelésekkel módosított felületek mechanikai saját-

ságainak mérése, a mechanikai tulajdonságok mélységfüggésének vizsgálatára. Emelt 

hőmérsékletű mérések maximum 400˚C határig. 

A vizsgálathoz szükséges minta sík, igényesen polírozott felszínű, legalább 

0,1 mm vastagságú lapka, vagy műgyantába ágyazott csiszolat lehet.  

 

4.2 Kiegészítő méréstechnika 

A kristályossági fok változásának észleléséhez röntgen diffrakciós méréseket al-

kalmaztam. A röntgendiffrakciós vizsgálatokat az MTA Geokémiai Kutatóintézetében 

Philips PW1710 diffraktométerrel végezték az alábbi műszerparaméterekkel: Cu Kα 

sugárzás, grafit monokromátor, 45 kV gyorsító feszültség, 35 mA csőáram, 1◦ divergen-

cia. A felvételeket Tóth Mária, az MTA GKI tudományos munkatársa irányításával ér-

telmeztük.  

 

4.3 Vizsgált anyagok 

Doktori munkám során módosítatlan, valamint különböző ionimplantációval és 

töltéssel módosított polietilén, polipropilén és plexi minták mechanikai sajátságait vizs-

gáltam, különböző szempontokból. Az anyagok sokfélesége miatt azok leírásával a kí-

sérleti eredményeket bemutató egyes fejezetek bevezetőjében foglalkozom.  
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5. Kísérleti vizsgálatok és az eredmények értelmezése 

5.1 Ionimplantált ultranagy molekulatömegű polietilén vizsgálata 

A polietilén izületi protézisek perspektivikus alapanyaga. Az elterjedten alkalma-

zott kerámia-protézisekhez hasonlóan nem vált ki kilökési reakciót az élő szervezetből, 

sűrűsége és rugalmassága jobban hasonlít az izületek természetes biológiai anyagához, 

mint a kerámiák. A kedvezőtlen tulajdonsága azonban a gyors kopás. Ez utóbbinak ja-

vításán világszerte dolgoznak a kutatók. A felület kopásállóságának növelésére az egyik 

ígéretes módszer az ionimplantáció. 

Az MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Kutatólaboratórium 

munkatársaival közösen vizsgáltuk az implantáció hatását a polietilén felületi szerkeze-

tére és az ennek eredményeként megváltozott mechanikai tulajdonságokra. 

A minták előkészítése, implantálása és kémiai szerkezetvizsgálata a Kémiai Ku-

tatóközpontban történt. A mechanikai tulajdonságokat az ELTE Általános Fizika Tan-

székén végeztem dinamikus ultramikrokeménység mérő berendezéssel. 

A vizsgált anyagok  

A kereskedelemben beszerezett, orvosi minőségű ultranagy molekulatömegű poli-

etilénből (UHMWPE, jelzése GUR4150HP) készült 1 cm átmérőjű rudat körülbelül 

1 mm vastag korongokká szeleteltük, majd felületüket alumina pasztás polírozással si-

mítottuk. Az implantáció Zymet (USA) implanter berendezésben, 6 x 10-4 Pa maradék-

nyomású vákuumban N2
+ nitrogén-ionokkal történt. Az alkalmazott gyorsító feszültség 

értéke 46 kV illetve 80 kV, a dózis 1 x 1015 ion/cm2-től 1 x 1017 ion/cm2-ig változott. A 

minták kezelési paramétereit az 5/1. táblázat foglalja össze. 

5/1. táblázat. A vizsgált polietilén minták felületkezelése 

Név Alkalmazott kezelés Energia Dózis 
UN kezeletlen - - 
IA ionimplantáció 80keV 1x1015ion/cm2 
IB ionimplantáció 80keV 1x1016ion/cm2 
IC ionimplantáció 80keV 1x1017ion/cm2 
ID ionimplantáció 46keV 1x1017ion/cm2 

 

Az implantálás után a KK laboratóriumában elvégezték a minták felületi rétegének ké-

miai szerkezetvizsgálatát, majd az Általános Fizika Tanszéken optikai mikroszkópos 
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vizsgálatot és Shimadzu DUH-202-es berendezéssel dinamikus ultramikrokeménység 

méréseket végeztünk.  

 

5.1.1 A dinamikus ultramikrokeménység vizsgálat eredményei és 
értelmezésük 

A felületi morfológia változása 

Az implantálás hatására a minták kezelt felülete szembetűnő módon megváltozott. 

A kezdetben sima fehér felület elszíneződött. A felszín a besugárzás dózisának növeke-

désével egyre sötétebb, a világos drapptól egészen a sötét barnáig változik. Optikai mik-

roszkóppal vizsgálva a felületet, a morfológia is különbözőnek mutatkozik. A kisebb 

dózissal illetve kisebb energiával kezelt minták felülete sima maradt, esetleg néhány 

repedést lehet rajta megfigyelni. A nagyobb dózissal kezelt minták felületén a repedések 

mellett az anyag felhullámosodása is megfigyelhető. 

 

5.1.1.1 Keménységmérés  

A felületi réteg keménységének hiteles méréséhez a réteg vastagságának ismerete 

szükséges. A 3.1 fejezetben mondottak szerint akkor tekinthető a keménységmérés 

eredménye hitelesnek, ha a benyomódási mélység nem nagyobb, mint a homogén réteg 

vastagságának tizede. Az MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai 

Kutatólaboratóriumában végzett [61] elméleti számítások szerint a 80 keV energiával a 

polietilén felületbe lőtt nitrogén-ionok mintabeli eloszlásának ∼300 nm-es mélységben 

van a maximuma. (5/1 ábra) 
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5/1 ábra. A 80 keV energiájú N-ionok mélységi eloszlása polietilén minták felületében 
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Ilyen vékony felületi réteg keménységének hiteles mérése 30 nm benyomódási mélysé-

get igényelne, amit sem a felület egyenetlenségei, sem az implantáció ilyen skálán már 

számottevő inhomogenitása, sem a mérőberendezés érzékenysége nem tesz lehetővé. A 

méréseket tehát viszonylag nagy terhelésekkel (20, 50, 100 mN) és nagy (5-6 μm) be-

nyomódási mélység-értékekkel végeztem. Mivel a polietilén viszkoelasztikus tulajdon-

ságokat mutat, a különböző terhelésű mérések erősebességét úgy kellett beállítani, hogy 

a fej által keltett deformációsebesség lehetőség szerint ne változzon jelentősen. 

Egy-egy benyomódás csak lokális információt ad az anyag éppen deformált tar-

tományáról, ezért legkevesebb 10 mérés átlagát és a hozzá tartozó szórást tekintettem az 

anyagot általánosan jellemző adatnak.  

A mérőműszer beépített programként kínálja a maximális terhelés és a maximális 

benyomódás értékéből számított DHV1 keménységértéket, valamint a mérőfej kieme-

lése során regisztrált maradó nyommélységből és a maximális terhelésből számított 

DHV2 keménységértéket. A kezeletlen és implantált minták különböző maximális ter-

heléssel kapott DHV1 keménységértékeit az 5/2a ábra mutatja 
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5/2a ábra. A minták keménysége (DHV1) a maximális terhelőerő függvényében 

A DHV1 keménység az anyag rugalmas és képlékeny ellenállását egyszerre jellemzi a 

deformációval szemben. A terhelés alatt mért DHV1 értékeket vizsgálva megállapít-

ható, hogy a kezelés hatására a minták keménysége megnőtt. Mivel a nagyobb terhelé-

sek esetén a rugalmas deformáció hatástartománya nagyobb és egyre inkább érinti a 

felszíntől távoli anyagrészeket, a besugárzott minták DHV1 keménysége növekvő ter-

heléssel csökkenő. A kezeletlen és a besugárzott minták különbsége ezzel együtt csök-
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ken. A kezelt minták között a mérési hibán túl mutató lényeges szisztematikus különb-

ség nem látszik.  

Az 5/2b ábra a maximális terhelés és a mérőfej kiemelésekor relaxált nyommély-

ség értékéből számított DHV2 keménységet mutatja különböző mintákon a terhelés 

függvényében. 

0

75

150

225

300

20mN 50mN 100mN

D
H

V
2 

(M
Pa

)

UN
IA
IB
IC
ID

 

5/2b ábra. A minták keménysége (DHV2) a maximális terhelőerő függvényében 

Az eredmények ismét mutatják a kezeletlen és kezelt minták különbségét, de az 

implantálás paraméterei között nem érzékelnek szignifikáns különbséget. Megjegy-

zendő, hogy plasztikusan alakítható fémek esetén ez utóbbi keménység a képlékenység 

jó jellemzője. Viszkoelasztikus anyagok esetén, ahol a minták hosszú idejű lassú relaxá-

ciója jellemző a DHV2 keménység nehezen értelmezhető. 

Mivel a standard módszerekkel kapott és fent bemutatott eredmények számunkra 

nem voltak elég informatívak, a benyomódási görbék kezdeti szakaszához tartozó erő – 

benyomódási mélység értékpárokat használtuk a DHV1 keménységértékek meghatáro-

zására. Ettől a módszertől azt vártam, hogy a felületközeli rétegek mechanikai tulajdon-

ságairól pontosabb képet ad. 

A benyomódási mérések során felvett erő- mélység adatokból kiszámítottam a 

különböző mélységekhez tartozó DHV1 keménységet. Az 5/3 ábra a kezeletlen és a 

különbözően kezelt négy minta esetén mutatja a keménységet a felülettől számított 

0,25 µm, 0,5 µm, 0,75 µm, 1,0 µm, 1,25 µm, 1,5 µm, 1,75 µm és 2,0 µm mélységben. 

Az adatok az 50 mN maximális terhelésű méréssorozatból valók. 
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5/3 ábra. A keménység változása kis mélységekben az 50 mN-os mérés adatai alapján 

A bemutatott mérési eredmények szembetűnő szabályosságot mutatnak. Valamennyi 

minta esetén megfigyelhető a keménység csökkenése a benyomódási mélység függvé-

nyében. Egyértelmű az implantáció keményítő hatása valamennyi mintán. A kezeletlen 

és az implantált minták közötti különbség a benyomódási mélység növekedésével csök-

ken. A különböző kezelt minták között is található különbség. Ez utóbbival kapcsolat-

ban megállapíthatjuk, hogy az azonosan 80 keV energiával, de növekvő dózissal 

implantált IA, IB, IC minták a dózis növekedésével egyre jobban keményednek. Az IC 

és az ID minták összehasonlítása mutatja, hogy az ionok energiájának csökkenésével a 

keményedés is csökken. 

 

A mérési eredmények értelmezése 

Az 5/3 ábrán bemutatott mérési eredmények jól érzékeltetik az ion-implantálás 

keményítő hatását, de a kis terhelések illetve a kis benyomódások esetén mutatkozó 

látványos keménységnövekedés megtévesztő lehet. Figyelembe kell vennünk ugyanis a 

mikrokeménységre általánosan jellemző terhelésfüggés jelenségét is. A szakemberek 

körében régóta ismert, hogy kis terhelések illetve mélységek esetén mért keménység 

rohamosan nő a terhelés és a mélység csökkenésével.  
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A jelenség indoklására számos magyarázat született, de olyan elmélet, amely 

anyagtól függetlenül általános megoldást adna máig nincs. Az egyik legelterjedtebb 

magyarázat a keménységnövekedést definíciós és geometriai okokra vezeti vissza. A 

Vickers-keménységet ugyanis az idealizált Vickers gúla felületével számoljuk, miköz-

ben a benyomófej hegye a valóságban nem pontszerű, hanem véges görbületű, ahogyan 

ez kiválóan látható az általam használt Vickers-fej AFM-vizsgálatának eredményén is 

(5/4 ábra). Esetünkben ez a látszólagos keménységnövekedés – a besugárzás hatásától 

függetlenül is – látszik a kezeletlen minta adatain (5/3 ábra). 

 

 

5/4 ábra. A Shimadzu DUH-202 műszer Vickers-mérőfejéről készült AFM-vizsgálat eredménye 

Annak ellenére, hogy a keménység reális számértékét a méreteffektus miatt nem tudjuk 

pontosan megadni, tehetünk becslést a keményedés relatív mértékére. Kiindulásként 

tekintsük az 5/3 ábrán megjelenített keménységadatok közül a 0,5 μm mélységhez tarto-

zókat ezen belül a kezeletlen és a maximális keménységű IC mintát. A kezelt minta ke-

ménysége 476,95 MPa, 2,23-szorosa a kezeletlenének (214,17 MPa). H. Bückle már 

klasszikusnak számító munkájában [41] réteges szerkezetű modellmintákat vizsgálva 

meghatározta az egyes mélységi rétegek járulékos arányát a teljes mért keménységhez. 

Empirikus eredményeit azóta végeselemszámítások eredménye is igazolja. Bückle 

eredményeit szemléletesen érzékelteti az 5/5 ábra [41]. 
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5/5 ábra. A különböző mélységben lévő rétegek hatása a mért keménységértékre [41] 

Bückle szerint az átszúrt réteg saját keménysége 9 %-os súllyal járul hozzá a mért ke-

ménységhez. Mérési adatainkból kiválasztott példa esetén az átszúrt réteg vastagsága 

(0,5 μm) körülbelül az implantációval módosított réteg vastagságával egyezik meg. Ha 

az alatta lévő anyagot homogénnek tekintjük és keménységét a kezeletlen minta ke-

ménységével vesszük azonosnak, a módosított réteg keményedési aránya megbecsül-

hető. 

Jelölje implDHV1  az implantált minta mért keménységét, 01DHV  a kezeletlen 

polietilén mért keménységét és *H  az implantált réteg saját keménységét! A mérés sze-

rint:  

 0123,21 DHVDHV impl ≈   

Bückle modellje szerint 

 0
* 191,009,01 DHVHDHV impl ⋅+⋅=   

A két összefüggés egybevetéséből adódik  

 0
* 167,14 DHVH ⋅≈   

azaz a módosított réteg keménysége 14,67-szerese a kezeletlen polietilén keménységé-

nek. 

H. Dong és T. Bell ugyanezeken az anyagokon, de az általam használt berende-

zésnél érzékenyebb „NanoTest 600” műszerrel végezett Berkovich-keménység mérése-

ket [62]. Közvetlen mérési eredményeik szerint a 80 keV energiájú 1017 ion/cm2 dózisú 

N2
+

 ionnyalábbal implantált polietilén minta 250 nm vastagságú felületi rétegének ke-

ménysége 7,4 szerese a kezeletlen minta keménységének. Az általam mért 14,67-szeres 
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keménységnövekedés jó egyezésnek tekinthető, ha a méréstechnikai különbségeket fi-

gyelembe vesszük.  

Az implantálás hatására bekövetkező keményedés oka a felületi rétegek szerke-

zetváltozása. Ezekről a Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Kutatólabo-

ratóriumában végzett felületi szerkezetvizsgálatok adnak információkat. Röntgen és 

elektronspektroszkópiai módszerekkel kimutatták, hogy a nitrogén ionok felszakítják a 

polimerlánc kötéseit, jelentős mennyiségű hidrogént szakítanak le a molekulákról és 

hosszú élettartamú aktív gyököket keltenek. Mivel a dehidrogénezés a nitrogén ionok 

behatolási mélységénél jóval mélyebbre kiterjed, feltételezhető, hogy kaszkád-folya-

matok működnek. A szabad gyökök a felületi réteg kimutatható oxidációs reakcióiban 

játszanak szerepet. Az oxidáció akkor következik be, amikor az implantált minta a leve-

gőre kerül. Az RBS vizsgálat érdekes eredménye, hogy a minták felületén kialakult oxi-

gén tartalmú réteg minden esetben vastagabb, mint a nitrogén tartalmú réteg. A nitrogén 

ionok a szerkezeti roncsoláson túl, miután energiájukat leadták, beépülnek a mintába. 

Alacsony besugárzási dózis esetén C=N típusú kötések jellemzőek, magasabb dózis 

esetén a C-N kötések aránya egyre jelentősebbé válik.  

Összefoglalva elmondható, hogy az ionbesugárzás hatására megváltozott a minta 

felületének szerkezete, összetétele. A megváltozott szerkezetű réteg vastagsága megha-

ladja az implantált ionok behatolási mélységét. Az eredményekből kitűnik, hogy a ke-

zelés hatása bonyolult és összetett, a szerkezetváltozás folyamatában és részleteiben 

nehezen követhető és értelmezhető. Az egyes szerkezeti változások hatása az anyag 

keménységére mai tudásunk szerint nem specifikálható. 

 

5.1.1.2 Young-modulusz mérés 

A Young-moduluszt az erő – mélység görbe relaxációs szakaszának kezdeti me-

redekségéből határoztam meg Oliver-Pharr módszerrrel (3.1.4.1 fejezet) Az 5/6 ábra 

mutatja a 20, 50, és 100 mN maximális terhelést követő relaxáció alapján kalkulált E-

moduluszt.  

Az adatok egyértelműen jelzik, hogy az implantáció hatására a minták átlagos ru-

galmassági modulusza nőtt, azaz a minták merevsége és ezzel összhangban nyilván ko-

pásállósága is javult.  
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5/6 ábra. A minták Young-moduluszának változása az alkalmazott maximális erő függvényében 

5.1.2 Kúszásmérések 

A kúszási tulajdonságok vizsgálatára a maximális benyomóerőt (20, 50, 100 mN) 

300 másodpercig tartottam a mintán. A tartós terhelés hatására a fej lassan beljebb 

nyomódott az anyagba. Mivel a terhelés volt konstans és a benyomódó fej felülete fo-

lyamatosan nőtt, a deformáló feszültség csökkent, így a tartós terhelés alatt a benyomó-

dás sebessége is csökkent. A műszer μm pontossággal detektálta a benyomódási mély-

séget az idő függvényében. A mérések tartósfolyás szempontjából történt kiértékelése-

kor a maximális terhelés elérésének pillanatát tekintettem az időmérés, a hozzá tartozó 

nyommélységet a mélységmérés kezdetének.  

Ilyen, a kezeletlen és a besugárzott mintákra jellemző kúszásgörbéket mutat a 

(5/7 ábra). Jól érzékelhető a számottevő különbség: a kezeletlen minta deformációja 

nagyobb, a besugárzás hatására a PE kevésbé és lassabban deformálódott.  
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5/7 ábra. A benyomódási görbék kúszási szakaszai 
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A kúszási vizsgálat eredményeinek értékelése 

A kúszási tulajdonságokat általában egytengelyű nyújtási deformációval vizsgál-

ják, amikor a mintára ható feszültség homogén és az időben nem változik. A polietilén 

kúszását leíró általános érvényű összefüggés még a legegyszerűbb esetekre sem ismert. 

A kúszásgörbék értelmezéséhez néhány elméleti megfontolásból indultam ki. 

Irodalmi adatok alapján feltettem, hogy a lassan növekvő benyomódási mélységet 

leíró függvény (d(t)) felbontható egy csak időtől függő (g(t)) és egy csak feszültségtől 

(f(σ)) függő függvény szorzatára [1]: 

 ( ) ( ) ( )tgftd ⋅= σ   

Első közelítésként a benyomódás feszültségfüggését tisztán lineárisnak tekintettem 

(klasszikus newtoni folyás). Természetesen ha a feszültség zérus, nincs deformáció sem, 

így az f függvény nem tartalmazhat konstans tagot. Azaz  

 2d
FKf =    

ahol a K paraméter az anyagra és a mérőfejre jellemző konstans. Az adott F erőhöz tar-

tozó benyomódás időfüggése ennek felhasználásával a 

 ( ) ( )tg
d
FKtd ⋅⋅= 2   

általános alakban írható fel. Innen kapjuk: 

 ( )tgFKd ⋅⋅=3   

Az időfüggést leíró g(t) függvényt  

 ( ) 









−=

−
τ
t

etg 1   

formában kerestem, hiszen a benyomódási mélység egyre lassabban növekszik az idő-

ben és értéke konstanshoz tart. A τ paraméter a folyamat időállandója, értéke azt hatá-

rozza meg, hogy a benyomódási mélység változása mennyi ideig tart. 

Az exponenciális tagot sorbafejtve, majd a harmad- és magasabb fokú tagokat elhagyva, 

kapjuk: 

 tKFtKFttFKd
ττττ

+−=







−⋅⋅= 2

22

2
3

22
1   

azaz egy másodfokú függvény írja le 3d  és t kapcsolatát. Az 5/8 ábrán látható, hogy ez 

a másodfokú közelítés jó egyezést mutat a mérési adatokkal. 
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5/8 ábra. Az 5/7 ábrán is látható görbék d3 – t kapcsolata és az illesztett függvények 

A másodfokú függvény főegyütthatója negatív, azaz egy lefelé nyitott parabola a 

grafikon. A lineáris 
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τ
KFb  és a másodfokú 






 = 22τ

KFa  tag együtthatójából 

meghatározható a K és a τ  értéke is: 
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Ezek alapján a méréseket kiértékelve a különböző mintákra kapott τ  értékeket mutatja 

az 5/9 ábra. 
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5/9 ábra. A PE minták másodrendű illesztéssel nyert τ  paramétere 
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Az IC és ID besugárzott minták esetében a τ paraméter értéke jóval nagyobb, 

mint a kezeletlen minta esetében, azaz csökken a molekulamozgékonyság. A besugárzás 

hatására elsődleges kötésekkel kialakuló térhálósodás miatt megnő az átlagos moleku-

latömeg, emiatt csökken a molekulák mozgékonysága.  

 

Összefoglalás 

Nitrogénion implantáció hatását vizsgáltam a felületi mechanikai tulajdonságokra 

mikrobenyomódási módszerekkel ultranagy molekulatömegű polietilén minták ese-

tén [61,63, 64]. Megállapítottam, hogy implantáció okozta szerkezeti változások hatá-

sára a minták felszíni rétege keményedik, rugalmassága plaszticitása (kúszása) csökken.  

Jóllehet a mérőberendezés a vékony felszíni réteg keménységének közvetlen mé-

rését nem tette lehetővé, H. Bückle modelljét a problémára alkalmazva becsléseket ad-

tam a felszíni réteg keménységváltozására. Megállapítottam, hogy a felületi réteg tulaj-

donságainak változása, a minta keménységváltozásának mértéke az implantált ionok 

energiájától és az alkalmazott dózistól függ.  

A hegyes benyomófejjel polimereken történő benyomódási kúszásmérésekre 

adaptáltam a hagyományos nyújtási kúszásvizsgálatokra szokásos leírást. Az így illesz-

tett függvény jól egyezik a mérési eredményekkel. A kapott eredmények szerint a 

polimerláncok mozgékonyságát jellemző τ paraméter (relaxációs idő) értéke az 

implantálás hatására megnőtt. A molekulák csökkenő mozgékonyságának oka a 

polimerláncok között az implantáció hatására kialakuló keresztkötések megjelenése.  
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5.2 Töltetlen és töltött polipropilén mechanikai vizsgálata  

A polipropilén az egyik leggyakrabban felhasznált szerkezeti polimer. Annak el-

lenére, hogy régóta ismerik és használják tulajdonságainak megértése, szerkezeti értel-

mezése még sok feladatot kínál a kutatóknak. Doktori munkám során töltetlen és CaCO3 

részecskékkel töltött polipropilén minták keménységét és magashőmérsékleti kúszási 

tulajdonságait vizsgáltam és hasonlítottam össze. 

 

5.2.1 Anyagok, vizsgálati módszerek és körülmények 

A mintákat a BME Műanyag és Gumiipari Tanszékéről kaptam és Dr. Vörös 

Györgynek tartozom érte köszönettel.  

A lemez alakú polipropilén minták préseléssel készültek. Így, a gyakrabban al-

kalmazott fröccsöntéses technológiával szemben, a minták felszínén nem alakul ki ké-

reg, a fröccsöntő-forma falánál gyorsabban hűlő és ezért a mélyebb anyagrészektől el-

térő szerkezetű és tulajdonságú réteg. A préseléssel készült lemezek egész térfogatában 

az anyag makroszkopikusan homogénnek tekinthető.  

A rendelkezésemre bocsátott minták különböző tömegarányban tartalmaztak töl-

tőanyagot, CaCO3 port. A finom port az olvadt polipropilénhez adagolták, és az elegyet 

homogenizálták.  

Két mintasorozatot vizsgáltam. Az egyikben a töltőanyag mennyisége változik 

(5 %, 10 %, 15 %, 20 % tömegarányban) miközben a por átlagos szemcsemérete válto-

zatlan (1,8 μm). A másik mintasorozatban a minták különböző szemcseméretű töltő-

anyagot tartalmaznak (1,8 μm, 15 μm, 40 μm), a töltöttség mértéke állandó (10 %). Re-

ferencia-mintaként a töltetlen polipropilén anyagot tekintettem. 

A mechanikai vizsgálatok megkezdése előtt a mintákat 10 órán át 100˚C hőmér-

sékleten hőkezeltem. Erre egyrészt a magasabb hőmérsékleteken végzett mérések miatt 

volt szükség, másrészt azért, hogy a mintakészítés során előállt esetleges szerkezeti 

egyenetlenségek eltűnjenek. A 100˚C-os hőkezelés során stabilizálódott 

mikroszerkezetről feltételezhető, hogy a kúszásmérések során, a melegítés hatására már 

nem változik.  

A préselt minták fényesen sík felülettel rendelkeztek, ezért a benyomódás-méré-

sek előtt, külön felület-előkészítésre nem volt szükség. 
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A minták keménységét és kúszási viselkedését a 4.1.2 fejezetben ismertetett 

UMIS II Csiro berendezéssel végeztem. 

A keménység meghatározásához a mintát egyenletes erősebességgel terheltem a 

kiválasztott maximális terhelésig és a maximális terheléshez tartozó benyomódási mély-

ség értékét használva határoztam meg a minta dinamikus keménységét. A mérési mód-

szer részletesebb leírása a 4.1.1. fejezetben található. A mérésekhez 200 mN-os terhelést 

alkalmaztam. A mikrokeménység meghatározásakor 20 véletlenszerűen elhelyezett le-

nyomat eredményét átlagoltam, a mérések szórása a polimerek vizsgálata esetén elfoga-

dott 20 %-körül volt.  

A benyomódási kúszásméréseket 22˚C (szobahőmérsékletet), 28˚C, 35˚C és 45˚C 

hőmérsékleten, a UMIS-Csiro műszer kiegészítő tartozékaként beszerzett fűthető tárgy-

asztalon végeztem. A hőmérséklet stabilizálódásához, a minták a fűtött tárgyasztalra 

történt helyezése után, a mérések megkezdéséig 2 órát vártam. A hőmérséklet a gyárilag 

beépített kontrollegység szerint ±0,2˚C-ra stabilizálódott. A mérés során a mérőfej 

200 mN-os terheléssel 1800 s-ig pihent a mintán, a műszer folyamatosan mérte a kons-

tans terhelés hatására bekövetkező benyomódást, mint az idő függvényét (2.3.1 és 

4.1.1.fejezet). 

A kúszásmérések esetén 5-6 párhuzamos mérést végeztem. Szobahőmérsékleten 

valamennyi mintán végeztem keménység- és kúszásvizsgálatot. Magasabb hőmérsékle-

ten csak a tiszta polipropilén mintán és a 20 tömegszázalékos, 1,8 μm szemcseméretű 

CaCO3 porral töltött mintán mértem. 

 

5.2.2 Eredmények és értelmezésük 

5.2.2.1 Keménységvizsgálat 

A homogenizáló hőkezelés hatását a kezeletlen és a hőkezelt tiszta polipropilén 

minták keménységváltozásával vizsgáltam. A kezelés hatására a polipropilén kemény-

sége 0,55 GPa értékről 0,84 GPa-ra változott. A keményedést a kristályos hányad meg-

növekedése okozta. 

A töltött polipropilén minták keménységének változását a töltőanyag mennyisé-

gének függvényében (1,8 μm szemcseméret), illetve a töltőanyag átlagos szemcsemé-

retének függvényében (10 % töltöttség mellett) a 5/10 és 5/11 ábrák mutatják. 
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5/10 ábra. A PP keménységének változása a 
töltöttség mértékének függvényében. 

5/11 ábra. A PP keménységének változása a 
töltőanyag szemcseméretének függvényében. 

 

A töltetlen és töltött (1,8 μm szemcseméret és 20 % töltöttség esetén) polipropilén ke-

ménységének hőmérsékletfüggése az 5/12 és 5/13 ábrákon látható. 
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5/12 ábra. A töltetlen PP keménységének változása 

a hőmérséklet függvényében 
5/13 ábra. A töltött PP keménységének változása a 

hőmérséklet függvényében 

A mérési eredmények egyértelmű magyarázata nem könnyű, mert a minták 

mikroszerkezete többszörösen összetett. A tiszta polipropilén minták szferolitokba cso-

portosult kristályos lamellákból és gumirugalmas amorf tartományból állnak. A ke-

ménységet a szferolitok szerkezete és mérete döntően befolyásolja. Balta Calleja sze-

rint [57] a szferolitok és az amorf részek, a mikrokeménység kompozitokra jellemző 

addíciós szabálya szerint határozzák meg a keménységet. A töltőanyag harmadik kom-

ponensként jelenik meg a rendszerben. A szakirodalomban vitatott a bevitt szemcsék és 

a polimer közötti kölcsönhatás jellege és mértéke. Az egyértelműnek látszik, hogy a 

szemcsék kedvező hatásúak a szferolitok nukleációjára, így töltés hatására a szferolitok 

száma nagyobb, átlagos mérete kisebb lesz (1.4.1 fejezet). Nem tisztázott azonban, hogy 

miként épülnek be a részecskék az anyagba (egyes vizsgálatok szerint a szferolitokban 

vannak, mások szerint a szeferolitok közötti amorf részben is megtalálhatók) illetve, 

hogy ott miként befolyásolják a polimerláncok mozgását és ezen keresztül a mechanikai 
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sajátságokat. Nincsenek arra vonatkozó ismereteink sem, hogy mennyire és milyen mó-

don tapad a polimer a részecske felületéhez. 

Mérési eredményeim szerint a keménység egyértelműen növekszik a töltőanyag 

hatására. A változás az 5 %-nyi töltés esetén a legjelentősebb. Ez jó egyezésben van 

Y.Li és munkatársai [8] által végzett mérésekkel, akik azt tapasztalták, hogy 5-6 % 

töltőanyag az optimális a polipropilén keményítése szempontjából. Saját méréseink sze-

rint 15 és 20 %-nyi töltés keményítő hatása között már nem tehető különbség, a mérések 

szórása azonban nő. Ez utóbbi alapján feltételezhetjük, hogy a töltőanyag szemcséi az 

anyagban aggregátumokat képezhetnek, amely inhomogénné teszi az anyagot.  

A töltőanyag szemcseméretének hatása a keménységre, méréseim szerint a 15 μm-

es átlagos szemcseméret esetén a legnagyobb. A további értelmezéshez részletes 

mikroszerkezeti mérések, elektromikroszkópos vizsgálatok szükségesek. 

A mikrokeménység hőmérsékletfüggése tiszta polipropilén esetén, a szakiroda-

lomból a polimerekre általánosan jellemző csökkenést mutatja [54]. Feltételezve, hogy a 

lenyomat létrejötte során az anyag képlékeny deformációja termikusan aktivált folya-

mat, a keménység hőmérsékletfüggésére felírhatjuk a 

 RT
G

eHH 0=   

általános összefüggést, ahol G a deformáció elemi lépésének jellemző energiaigénye. 

Mivel ezt a deformáló erő munkája (W) és a termikus energia (Q) együtt biztosítja: 

 WQG +=   
Mérési adatainkból G értékére adhatunk becslést. Mólnyi anyagra vonatkoztatva: 

 G ≈ 10,7 kJ/mol  

Töltött polipropilén esetén a keménység csökkenése 45˚C fölött következik be. Ez azt 

jelzi, hogy a töltőanyag stabilizálja az anyag szerkezetét, csak magasabb termikus ger-

jesztés hatására indulhatnak be a deformációt megkönnyítő mikromechanizmusok. En-

nek alapján durva becslést tehetünk a polimer és a töltőanyag közötti kölcsönhatás erős-

ségére. A kölcsönhatás erőssége a 45˚C-hoz tartozó átlagos termikus energia 

(RT ≈ 2,6 kJ/mol) értékével becsülhető.  
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5.2.2.2 Kúszásmérések 

A benyomódási kúszásméréseket 22˚C (szobahőmérsékletet), 28˚C, 35˚C és 45˚C 

hőmérsékleten, töltetlen és 1,8 μm-es szemcsékkel 20 %-os arányban töltött mintákon 

végeztem 200 mN-os terheléssel, 1800 s-os kúszási idővel.  

A kúszás leírására a 2.2 fejezetben bemutatott 3- és 4-elemes Voigt modellek al-

kalmazhatók. A 4-elemes modell az, amely szerint a tehermentesítés után van mara-

dandó alakváltozás. Mivel a PP minták esetén teljes relaxáció nem volt tapasztalható, a 

4-elemes modell jobb illeszkedését várhatnánk. Az 5/14 ábrán látható, hogy a kúszás 

kezdeti szakaszát a Voigt-4 modell írja le jobban, a tartós folyás szempontjából fonto-

sabb tartományt viszont a 3-elemes modell adja vissza pontosabban. Így az adatokra, a 

benyomódási deformációra alkalmazott Voigt-3 modell Fischer-Cripps által felírt kife-

jezését illesztettem.  
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5/14 ábra. Töltött PP minta kúszása 35˚C-on és a 3- valamint a 4-elemes Voigt modell alapján számított 
illesztett függvények. 

A PP minták kúszási viselkedését az 5/15 ábra válogatott kúszásgörbéi szemléltetik. A 

grafikonok összehasonlítják a töltetlen és a töltött anyag szobahőmérsékleti kúszását, 

valamint a növekvő hőmérséklet hatását a töltött polipropilén tartósfolyására. A töltés 

jelentősen csökkenti az anyag tartósfolyását, a töltött anyag deformációja még 45˚C 

hőmérsékleten is kisebb, mint a töltetlen anyagé szobahőmérsékleten. 
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5/15 ábra. A töltetlen és a töltött (20 %, 1,8 μm) polipropilén kúszási görbéi és a Voigt-3 modell alapján 
számított illesztett függvények 

A Voigt-3 modell-függvény és a mért adatok elfogadható illeszkedése az 5/15 ábrán 

látható. Az illesztést a WinUmis szoftver célprogramjával végeztem. A program minden 

kúszásgörbéhez egy illeszkedő η értéket és egy-egy rugalmas állandót ad meg. 

A továbbiakban a képlékeny folyást jellemző η viszkozitás hőmérsékletfüggését 

vizsgáltam a töltetlen és a töltött anyag esetén. A legegyszerűbb feltételezéssel élve az η 

viszkozitás hőmérsékletfüggését a newtoni viselkedésre jellemző 

 RT
Q

e0ηη =   

exponenciális kifejezéssel közelítettem. Az ηo és Q értékeit a formula linearizálásával, 

az 5/16 ábra grafikonjai alapján határoztam meg. Az értékeket az 5/2 táblázat tartal-

mazza. 
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y = 466,09x + 5,719

y = 1518,9x + 2,9333
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5/16 ábra. A PP minták Voigt-modellel számolt η paraméterének változása a hőmérséklet reciprokának 
függvényében 

5/2 táblázat. Az 5/16 ábra illesztéséből számítható paraméterek 

 ηo (Pa s) Q (kJ/mol) 
Töltetlen polipropilén 304,6 3,9 
Töltött polipropilén 18,8 12,6 

 

Összegzés 

UMIS II Csiro berendezéssel dinamikus mélységérzékeny mikrokeménységmé-

réssel vizsgáltam töltetlen és CaCO3 részecskékkel töltött polipropilén (PP) anyagok 

mechanikai tulajdonságait, 22 – 65˚C hőmérséklettartományban. A szobahőmérsékleti 

mérések során vizsgáltam, hogyan függ a keménység a töltőanyag mennyiségétől, 

illetve a töltő részecskék szemcseméretétől.  

Kimutattam, hogy a töltőanyag mennyiségi növelésével a PP keményedik. A ke-

ményedés azonban nem követi az úgynevezett addíciós szabályt, amiből arra következ-

tethetünk, hogy a töltőanyag részecskéinek a hatása összetett, nemcsak egyszerűen aka-

dályozzák a polimerláncok mozgását, de a mikroszerkezet változtatásával (szferolitok 

mérete, szerkezete) is hatással lehetnek a mechanikai tulajdonságokra. A szemcseméret 

változása szintén hatással van a keménységre, a keménység a részecskeméret növelésé-

vel nő, de egyúttal a mérések szórása is növekszik. 

A hőmérséklet emelkedésével a töltetlen PP keménysége monoton csökken, a 

töltött anyag keménysége azonban csak egy magasabb hőmérsékleti küszöb meghala-
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dása után kezd csökkenni. A hőmérsékleti küszöb értéke alapján becslést adtam a töltő-

anyag és a polimer közötti kölcsönhatás mértékére.  

A tiszta és töltött PP tartósfolyását benyomódási kúszásmérésekkel vizsgáltam 

22 - 45˚C hőmérséklettartományban. Megállapítottam, hogy a kúszásgörbék legjobban a 

viszkoelasztikus anyagok Voigt-3 reológiai modelljével írhatók le. A modell alapján 

számított viszkozitási tényező a töltetlen PP esetén kevésbé, a töltött anyag esetén erő-

sebben függ a hőmérséklettől. A viszkózus folyás termikus aktiváltságát feltételezve 

meghatároztam mindkét esetben az aktiválási energia értékét. Mindkét aktiválási ener-

gia a másodlagos kémiai kötések értéktartományába esik. A töltött anyag folyási akti-

válási energiája mintegy háromszorosa a tiszta polipropilénének.  
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5.3 Belsősúrlódás mérése polimereken 

Polimerek viszkoelasztikus tulajdonságainak egyik fontos jellemzője a 2.3.2 feje-

zetben már részletezett belsősúrlódás (BS). A belsősúrlódás meghatározására használt 

általános módszer a ciklikus húzó-nyomó vizsgálat és az ezt értelmező úgynevezett di-

namikus mechanikus analízis (dynamic mechanical analysis (DMA) [29])  

A méréshez makroszkopikus mintákat használnak, az eredmények a minta átlagos 

tulajdonságait tükrözik. Ez a hagyományos technika azonban nem alkalmas lokális mé-

résre, felületi rétegek vizsgálatára, de nagy anyagigénye miatt nem alkalmazható kis 

mennyiségű, fejlesztés alatt álló anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálatára 

sem.  

Doktori munkám részeként módszert fejlesztettem ki a viszkoelasztikus anyagok 

lokális belsősúrlódás mérésére. Megmutattam, hogy a ciklikus üzemmódban vezérelt 

dinamikus mikrokeménységmérő berendezés alkalmas DMA vizsgálatokra. A belső-

súrlódás méréseket polietilén mintákon végeztem. 

 

5.3.1 A kísérleti módszer ismertetése 

A vizsgálatokat szobahőmérsékleten a Shimadzu DUH-202 mélységérzékeny 

mikrokeménységmérő műszerrel végeztem. A minta ugyanazon pontjába többször egy-

más után belenyomtam a megterhelt Vickers-fejet, majd adott mértékig tehermentesítve 

kiemeltem, ismét benyomtam és kiemeltem, stb. Eközben folyamatosan mértem az ak-

tuális benyomódási mélységet. A Vickers fej terhelését vezérlő programot az 5/16 ábra 

szemlélteti.  

 

5/16 ábra. A számítógép-vezérelt ciklikus terhelési-program. A ciklus első részében a Vickers piramis 
állandó erő-sebességgel süllyed, a második rész pedig a lineáris leterhelési szakasz, ugyanakkora 

sebességgel. 

Az erő minden ciklus első felében a beállított állandó terhelési sebességgel nő, majd az 

ugyancsak beállított maximális terhelést elérve egy alsó értékig csökken. A tehermente-
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sítés sebessége megegyezik a terhelés sebességével. Az alsó terhelési érték nem lehet 

zérus, mert csak így biztosítható, hogy a következő benyomódás helye pontosan meg-

egyezzen az előzőével. A vizsgálat során a terhelési sebesség, a maximális és minimális 

terhelés és a ciklusszám változtatható. 

A hagyományos dinamikus húzó-nyomó vizsgálatokkal ellentétben a ciklikus benyo-

módási vizsgálatok során az átlagos erő egy teljes ciklusra vonatkoztatva nem zérus. Az 

átlagos nyomófeszültség a maximális és minimális terhelés és az átlagos nyommélység-

ből határozható meg. A ciklikusan ismételt benyomódásmérés tipikus erő – benyomó-

dási mélység grafikonját mutatja az 5/16 ábra.  

 

5/17 ábra Egy tipikus ciklikus benyomódási mélység – erő görbe. Az első 15 ciklus látszik a grafikonon. 

Az ismétlődő ciklusok alatt a fej egyre lassuló ütemben nyomódik az anyagba. Az egy-

mást követő ciklusok benyomódási görbéi jellegzetes hiszterézis-hurkokat mintázva 

részben átfedik egymást. A hurkok területe a ciklusszámmal csökken. Ezt szemlélteti az 

5/18 ábrán az első és az ötvenedik ciklus görbéjének kiemelése a sorozatból. 

 

5/18 ábra. Az 5/17 ábra méréséből az 1. és az 50. ciklus, eltolás nélkül. 

A hiszterézis-hurkok területe a ciklus során disszipálódott munkát, azaz a befektetett 

munkával osztva, konstans szorzóktól eltekintve – a definíciónak megfelelően – a bel-

sősúrlódás értékét adja meg. 
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5.3.2 Kísérleti eredmények és értelmezésük 

5.3.2.1 A vizsgált anyagok és minta-előkészítés 

A belsősúrlódás mérésére kidolgozott módszer bemutatására részletes vizsgálato-

kat végeztem orvosi tisztaságú ultranagy molekulatömegű polietilén (UHMWPE) min-

tákon. (GUR4150 HP típus, gyártó: Poly Hi Solidur /Menasha, molekulasúly: 

3,5∙106 g/mol, sűrűség: 0.932 g/cm3 , kristályossági fok: 50 %, olvadáspont: 137˚C.) 

Méréseket végeztem továbbá hőkezeléssel illetve implantációval módosított szerkezetű 

PE mintákon, töltetlen polipropilén és CaCO3 részecskékkel töltött PVC mintákon is. 

Az anyagokból lapos, 10 mm átmérőjű, 1 mm vastag korongokat készítettünk, amelyek 

felszínét 1200-as SiC csiszolópapírral és alumina pasztával políroztam.  

Az 5/3 táblázat a polietilén alapmintákon különböző vizsgálati paraméterek mellett vég-

zett mérések áttekintését szolgálja A jelölések a következők: 

v – az alkalmazott terhelési sebesség,  

Fátl. – az átlagerő egy ciklusra vonatkoztatva, 

∆F – a maximális és minimális erő közötti különbség, 

f – a frekvencia (ciklusszám/sec).  

5/3 táblázat 
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Valamennyi mérést 3-szor ismételtem meg, a párhuzamos mérések görbéi szinte töké-

letesen fedték egymást. 

 

5.3.2.2 Eredmények és értékelésük 

Az 5/16 és 5/17 ábrán bemutatottak szerint a maradandó benyomódási mélység a 

ciklusok számának növekedésével egyre lassuló ütemben növekszik (kúszás), miközben 

a hiszterézishurkok területe folyamatosan csökken.  

A kúszási deformáció oka a zérustól különböző átlagerő. A kúszás lassul, amit az 

azonos átlagerő mellett egyre növekvő benyomódásból adódó lassú feszültségcsökkenés 

magyaráz. Elvileg a benyomódási hiszterézishurkok csökkenése is adódhatna a kúszás 

következtében, ez azonban, ahogy a későbbiekben bemutatom nem áll fenn.  

A ciklikus benyomódási görbéket döntően a belsősúrlódás szempontjából érté-

keltem, azaz a hiszterézishurkok területét (ΔW) számítottam ki, és azt vizsgáltam, hogy 

miként függ ciklusonként a belsősúrlódást definíció szerint adó ΔW/W relatív energia-

veszteség a ciklusok számától és a mérés paramétereitől. 

AZ 5/19 ábra ΔW/W értékeit mutatja a ciklusszám függvényében, különböző mérési 

paraméterek esetén. 

 

5/19 ábra. A ∆W/W értékek, melyek a BS értékekkel arányosak, a ciklusszám függvényében. A telítési 
érték a vizsgált tartományban független a terhelési sebességtől. 

Valamennyi mérésre jellemző, hogy a relatív energiaveszteség csökken a ciklusszám 

függvényében. A csökkenés kezdetben gyors, azután fokozatos lassulással egy telítési 

értékhez tart. Az 50 ciklus alatt a telítési érték lényegében minden mérésnél beáll, ezért 
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az ötvenedik ciklus relatív energiaveszteségét hasonlítottam össze a különböző para-

méterekkel végzett mérések esetén.  

Az 5/20 ábra a telítési ΔW/W értékeket mutatja ∆F függvényében különböző át-

lagerők esetén. A tapasztalatok szerint a relatív energiaveszteség csökken a növekvő 

átlagerővel azonos erőamplitúdó (∆F) esetén. Ez a kísérleti eredmény azt bizonyítja, 

hogy a hiszterézis nem lehet kúszás következménye, hiszen akkor az átlagerő növeke-

désével nem csökkenhetne.  

A kúszás hatásától tehát a ciklikus hiszterézis telítési értékeinél eltekinthetünk és 

a relatív energiaveszteséget valóban a definíciós összefüggés szerint a belsősúrlódással 

azonosíthatjuk. 

Megállapítható tehát, hogy a polietilén minták ciklikus benyomódási vizsgálattal 

mért belsősúrlódásának telítési értéke (BS*) függ az átlagos erőtől (Fátl), a maximális és 

minimális erő közötti különbségtől (∆F). BS* csökken az Fátl átlagerő növekedésével és 

nő a ΔF erőamplitúdóval. A vizsgált terhelési sebességek esetén (2,65 mN/s – 70 mN/s) 

BS*  független a terhelési sebességtől. 

 

5/20 ábra. A telítési ∆W/W telítési értékek az erőamplitúdó függvényében (∆F). A ∆W/W növekszik a 
növekvő ∆F értékekkel és csökken a növekvő Fátl - gal. 

Az eredmények összefüggésbe hozhatók a mikroszerkezettel, ha abból a feltételezésből 

indulunk ki, hogy a belsősúrlódást az amorf polimer láncok szegmenseinek relatív moz-

gása határozza meg.  
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Elképzelésem szerint a mérés első ciklusai során a kristályos és amorf láncok 

kvázi-egyensúlyi elrendeződése alakul ki. Az amorf láncokkal összekapcsolt lamellás 

kristályok elrendeződése megváltozik, és így az amorf láncok szabad mozgása egyre 

növekvő mértékben válik akadályozottá. Ez megmagyarázza a BS ciklusszám növeke-

désével való csökkenését (5/18 ábra). Mind az átlagerő, mind az erőamplitúdó befolyá-

solja az amorf molekulák mozgását. Ha Fátl nagy, a lamellák közelebb kerülnek egy-

máshoz, következésképpen a lamellákat összekötő láncok mozgása gátlódik. A 

krisztallitok adott elrendeződése esetén (adott átlagerőnél) a termikusan aktivált lánc-

mozgásokból adódó BS arányos az erőamplitúdóval (∆F) (5/20 ábra). 

 

Ellenőrző vizsgálatok 

A BS szerkezeti magyarázatára adott kvalitatív magyarázat ellenőrzésére néhány 

további mérést végeztem, miután hőkezeléssel megváltoztattam a mintákban a kristá-

lyos-amorf frakció arányát. A mintát olajfürdőben 200˚C-ra melegítettem. Ez a hőmér-

séklet a PE olvadáspontja felett van, és bár a minta még alaktartó, a kristályos lamellák 

eltűnnek. A 15 perces 200˚C-os hőmérsékleten tartás után a mintákat jeges vízbe dobva 

hirtelen hűtöttem le, hogy a kristályosodást, amennyire lehet megakadályozzam.  

Mind a kezeletlen, mind pedig a hőkezelt minta röntgendiffrakciós felvételét elké-

szítettük (5/21a ábra). Az ábrákon jól látszik, hogy a minták amorf és polikristályos 

tartományokból épülnek fel. 
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5/21a ábra. A polietilén minták röntgenfelvételei. 

Az irodalmi adatokkal jó egyezést találtunk [65]. A diffraktogramokból kiemeltük az 

(110) és (200) reflexiók környezetét (5/22a, b ábra) az amorf kristályos hányad jobb 

bemutatása érdekében.  
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5/22a ábra. A kezeletlen mintán készült 
röntgendiffraktogramból az (110) és a (200) 

csúcsok környezete 

5/22b ábra. A hőkezelt mintán készült 
röntgendiffraktogramból az (110) és a (200) 

csúcsok környezete 

A grafikonokról leolvasható adatok: 

 Kezeletlen Hőkezelt 

 Amorf (110) (200) Amorf (110) (200) 

A csúcs helye (2Θ) 19,970 21,719 24,050 19,828 21,643 24,011 

Maximális intenzitás 2600 18261 3840 2401 220,39 6415 

Csúcs alatti terület 17665 11522 2673 15771 12086 3950 

Félértékszélesség 5,140 0,556 0,621 5,062 0,474 0,537 

Integrális 

félértékszélesség 
6,795 0,631 0,696 6,567 0,548 0,616 

 

A hőkezelés hatásának kimutatása végett meghatároztuk a kezeletlen és a hőkezelt 

minta koherensen szóró tartományainak méretét mindkét kristálytani irányban. A 

Scherrer egyenlettel kiszámított adatokat tartalmazza az 5/4 táblázat. 

5/4 táblázat. A hőkezelt és a kezeletlen polietilén röntgendiffrakcióval meghatározható adatai. 

Minta D(Å) (110) D(Å) (200) ε(%) (110) ε(%) (200) 

kezeletlen 216 186 1,05 1,08 

Hőkezelt 163 133 1,25 1,36 

 

A hőkezelt mintában kisebb doménméretet és nagyobb deformációt tapasztaltunk, ezzel 

párhuzamosan az amorf hányad növekedését is megfigyeltük. 
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A megismételt ciklikus belsősúrlódás mérés eredményét az 5/23 ábra mutatja. A 

hőkezelt és gyorsan hűtött mintában, a nagyobb amorf hányad következményeként nőtt 

a belsősúrlódás (BS). 

 

5/23 ábra. A BS értékekkel arányos ∆W/W értékek a ciklusszám függvényében. •: 15 perces hőkezelés 
200˚C-os olajfürdőben, majd vízben hirtelen lehűtve (quench); o: Hőkezelés nélkül. A különbség a 

hőkezelt minta megnövekedett amorf hányadával magyarázható. 

A ciklikus benyomódási technikával mért BS értékek jó összhangban vannak más mód-

szerekkel mért eredményekkel [66, 67]. A zéró átlagerőt jelentő klasszikus húzó-nyomó 

ciklikustól való eltérés egyszerre előnye és hátránya a módszernek, 

mikrokeménységméréssel a viszkoelasztikus polimerek belsősúrlódása külső feszültség 

mellett mérhető, azaz az alkalmazások körülményeivel megegyező feltételek mellett. 

Fontos megemlítenünk, hogy ezzel a módszerrel a mikroszerkezet helyi változá-

sának hatásai is detektálhatóak. Ezt illusztrálandó az 5/24 ábra mutatja a BS-ban mutat-

kozó különbséget ion-implantált és kezeletlen felületű anyag esetében. (Az implantáció 

30 keV energiájú, 1x1016 ion/cm2 dózisú nitrogén-ionokkal történt.) Annak ellenére, 

hogy a módosított réteg nagyon vékony, a BS értékének változása a ciklikus 

mikrokeménységméréssel kimutatható. 
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5/24 ábra. A BS értékekkel arányos ∆W/W értékek a ciklusszám függvényében. •:ionimplatált minta; o: 
kezeletlen minta. A különbség az ionimplantáció hatására bekövetkezett mikroszerkezeti változásokkal 

magyarázható. 

PE, PP és PVC mintákon végzett mérések eredményei láthatók az 5/25 ábrán. A grafi-

kon illusztrálja, hogy a módszer érzékeny az anyagi minőségre. A töltőhányad növeke-

désével nő a PVC belsősúrlódása, de így is kisebb, mint a PP és PE körülbelül egyező 

mértékű belsősúrlódása. 
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5/25 ábra. Különböző polimerek belsősúrlódása. Fátl = 50 mN, ∆F = 40 mN. 
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5.3.2.3 Összefoglalás  

Doktori munkám részeként módszert fejlesztettem ki a viszkoelasztikus anyagok 

lokális belsősúrlódás mérésére. Kidolgoztam, hogyan alkalmazható a 

számítógépvezérelt dinamikus keménységmérő berendezés ciklikus üzemmódban DMA 

vizsgálatokra. A kifejlesztett módszer segítségével az anyagok belsősúrlódását a gya-

korlati alkalmazásoknak megfelelő, állandó átlagterhelés mellett határozhatjuk meg. A 

módszer lokalitása és kis anyagigénye miatt alkalmas vékonyrétegek, fejlesztés alatt 

álló anyagok vizsgálatára.  

UHMWPE minták belsősúrlódási tulajdonságait vizsgáltam ciklikus Vickers ke-

ménységméréssel. Eredményeim szerint a BS értékek néhány ciklus után telítésbe men-

nek, a telítési értékek (BS*) tekinthetők az anyagra jellemző belsősúrlódásnak. A vizs-

gált anyagokra jellemző, hogy a BS* értékek, csökkennek növekvő átlagos erő esetén – 

ha az erőamplitúdó változatlan, és növekednek az erőamplitúdóval – azonos átlagerő 

esetén. A belsősúrlódás függ az anyagi minőségtől és hőkezelés illetve felületmódosítás 

hatására is változik. Az eredményeket a mikroszerkezet figyelembevételével magya-

ráztam [68, 69]. 
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5.4 Protonnal implantált plexi mechanikai tulajdonságai 

A PMMA (plexi) nagy oldalcsoportokkal rendelkező láncmolekulákból áll. A 

nagy méretű oldalcsoportok nehezítik a molekulák hőmozgását, a láncok rendeződését, 

ezért fizikai tulajdonságai lényegesen különböznek az eddig tárgyalt PE és PP tulajdon-

ságaitól. Amorf szerkezetű, üvegesedési hőmérséklete 100◦C 

A protonnyalábos mikromegmunkálás (Proton Beam Micromachining, PBM) sa-

játos módszer [26], amellyel alkalmas anyagok (úgynevezett rezisztek) felületi rétegé-

ben mikronos vagy az alatti méretosztású, 3-dimenziós (mélységében is osztott) felületi 

mintázatok készíthetők. Az eljárás különösen alkalmas, a térbeli bélyegzők és negatívok 

készítésére lágylitográfiás polimerekhez, de ígéretesnek látszik a nanotechnológia több 

területén is, például mikrofotonika (microphotonics), mikrofolyadéktan (microfluidics), 

szövettenyészeti táptalajok (tissue engineering substrates), mikrolabor (lab-on-a-chip 

technology).  

A PBM módszer lényege a következő: néhány MeV energiájú fókuszált proton-

nyalábbal pásztázzák az anyag felületét (a pásztázás során alakítható ki a mintázat 

struktúrája), majd az ionok belövésével módosított anyagrészeket kémiai eljárással ki-

oldják – a pásztázással rajzolt mintázatot, térbeli relief-struktúrát előhívják. A folya-

matot az 5/26 ábra szemlélteti. 

 

 

5/26 ábra. A PMMA protonnyalábbal való kezelése 

Hazánkban protonnyalábos mikromegmunkálással kapcsolatos kutatások a debreceni 

Atomki Elektrosztatikus Gyorsítók Osztályán, Rajta István vezetésével folynak. Ebbe a 

kutatásba kapcsolódtunk be az úgynevezett „pozitív reziszt” anyagként alkalmazott 

PMMA (plexi) minták implantálást követő felületi mechanikai vizsgálatával. Az alábbi-

akban a kutatások a kezdeti eredményeit ismertetem. 
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5.4.1 Keménységmérés 

A protonokkal besugárzott plexi-minták az Atomki laboratóriumában készültek 

kezdetben 2 MeV energiájú, később, a behatolási mélység növelése érdekében 3 MeV 

energiával. Eredetileg a besugárzás a 2 mm vastagságú, kereskedelemben beszerzett 

lemez, gyárilag adott felületére merőlegesen történt. Ezeken a mintákon csak az 

implantálás irányából, felülről lehetett mérni, keresztmetszetben ugyanis a minta vá-

gása, polírozása feltehetően hamisítaná az eredményt.  

Az első mérések 2 MeV energiájú protonnyalábbal, 2 000 nC/mm2 fluens értékkel 

implantált mintákon készültek. A protonok számított behatolási mélysége ekkor 60 μm. 

Az implantálás mechanikai hatásának vizsgálatára Shimadzu DUH-202 berendezéssel 

mikrokeménységméréseket végeztem az implantált felületen, és a kezeletlen plexifelü-

leten is. Az implantáció mélységi hatását változtatott terheléssel vizsgáltam. A mérési 

sorozatokban a maximális terhelőerőt 1 mN és 100 mN tartományban változtattam és a 

maximális benyomódási mélység és a maximális erő alapján számítottam a dinamikus 

keménységet (DHV1), a relaxált nyommélység alapján pedig a plaszticitásra jellemző 

keménységértéket (DHV2) (3.1.4.1 fejezet). A kezeletlen és az implantált felületen mért 

eredményeket az 5/27 ábra mutatja. 
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5/27 ábra. Kezeletlen és proton-implantált plexi keménységének változása 
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A grafikonok növekvő erővel csökkenő keménységet mutatnak. A mikrokeménységre 

általában jellemző terhelésfüggés döntően a nyomófej geometriai fogyatékosságából 

adódik, abból, hogy a piramis hegye nem pontszerű, hanem véges görbületű. A DHV1 

dinamikus keménység, ami az anyag plasztikus és rugalmas ellenállását együtt jellemzi, 

a megszokott módon kisebb, mint a maradandó nyommélységből számított, és csak a 

plasztikus ellenállásra jellemző DHV2 érték. Az implantálás hatása a kezelt és kezelet-

len állapothoz tartozó megfelelő görbék összehasonlításával vizsgálható. A grafikon 

szerint a kezelt minta mindkét keménységgörbéje alatta fut a kezeletlen minta megfelelő 

görbéjének. A DHV1 görbék között kisebb, a DHV2 görbék között – különösen a kis 

terheléseknél – nagyobb a különbség. A besugárzás irányából végzett keménységmérés 

jelzi, hogy a protonimplantáció hatására a plexi keménysége csökken, a hatás mélység-

függésére azonban a mérés nem ad információt.  

Kis terheléssel, a besugárzási irányra merőleges metszetben az érzékenyebb 

Umis-Csiro nanokeménységmérővel végeztünk méréseket. Az Atomki laboratóriumá-

ban új minta készítésére volt szükség. A plexi-lemezből csíkokat vágtak, majd a vágási 

felületet síkra polírozták. Az így készült felületen történt a besugárzás, aminek hatását a 

felületi megmunkálás a keménységméréssel ellentétben feltehetően nem befolyásolja. A 

keménységmérést a besugárzásra merőleges gyári lemezfelületen végeztük. A besugár-

zás és a benyomódás irányát, illetve a későbbiekben bemutatandó méréssorozat helyze-

tét az 5/28 ábra szemlélteti. Optikai mikroszkópban oldalnézetből vizsgálva az 

implantált anyagréteg, a törésmutató változása miatt, jól látszik. Ez utóbbit mutatja a 

mellékelt fotó (5/29 ábra).  

  
5/28 ábra. A besugárzott PMMA minták 

felülnézete, a besugárzás és a benyomódási 
vizsgálatok irányával 

5/29 ábra. Optikai mikroszkópos felvétel 
protonokkal implantált PMMA mintáról. Jól 

látszik a besugárzott tartomány eltérő színe. A 
besugárzott tartományban a repedésvizsgálat 

Vickers-nyomai is láthatók. 
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5.4.1.1 Benyomódási vizsgálatok az implantációt követő napokban 

A benyomódásméréseket az implantáció után két nappal a Umis II Csiro 

nanokeménységmérő berendezéssel végeztük. A méréseket a műszerrel összeépített 

atomerő-mikroszkóppal pozícionáltuk, illetve így vizsgáltuk a lenyomatokat is. A elő-

zetes tájékoztató mérések nagy szórása miatt nagyszámú mérés kiértékelése mellett 

döntöttünk, ezért az 5/27 ábra rajzán bejelölt tartományban, 21x21-es mátrixba ren-

dezve 421 benyomódás-mérést végeztünk. A mérések során az alkalmazott maximális 

terhelés 1 mN, a nyomok távolsága egymástól 5 μm. A méréssorozatot további két al-

kalommal megismételtük hasonló pozícióban, továbbá ellenőrző méréssorozatot vé-

geztünk az implantálás helyétől távol a kezeletlen anyagon is.  

Az implantált és nem implantált anyag határtartományán átnyúló méréssorozat 

keménységértékei kettős maximmal rendelkező eloszlást mutattak. A mérések nagyob-

bik részére kis benyomódási mélység és nagy keménység, a másik részére nagy benyo-

módási mélység és kis keménység volt jellemző. A két jellegzetesen különböző benyo-

módási görbét mutat az 5/30 ábra. 

 

5/30 ábra. A besugárzott és a nem besugárzott tartományok jellegzetes benyomódási görbéi. A 
besugárzott részen nagy a benyomódási mélység, kicsi a keménység, míg a nem besugárzott részen kis 

benyomódási mélység, nagy keménység tapasztalható. 
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Hasonló méréssorozatot végezve a minta kezeletlen részén, ilyen kettősséget nem ta-

pasztaltunk. Az 5/31 ábrán az egyes mérési eredményeket a mérések sorrendjében tün-

tettük fel. 
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5/31 ábra. A protonokkal implantált plexi mintán a 21x21-es mátrixban végzett keménységmérések 
eredménye a mérés sorszámának függvényében. A nagy keménységértékek között periodikusan 

ismétlődnek a kis értékek. 

Jól látható, hogy a nagyobb értékek között az alacsony keménységértékek periodikusan 

ismétlődnek. Tudva azt, hogy a mátrixban a mérés a besugárzott felületre merőleges 

sorokban, a felülettől a minta belseje felé haladva történt, megállapítható, hogy a mért 

értékek a minta mely területéhez tartoznak. Eszerint a kis keménység az implantált tar-

tományra, a nagyobb a kezeletlen anyagra jellemző.  

A méréssorozatot a minta szomszédos tartományában megismételve hasonló 

eredmény adódott, míg a besugárzott tartománytól távol végzett referencia-mérések 

során ilyen kettős keménység nem jelentkezett, az utóbbi 400 mérés csak a szórásban 

mutatott eltérést.  

Ellenőrzésként a mérést követő napon atomerő-mikroszkóppal végigpásztáztuk a 

minta felszínét a mérési tartományban. Az AFM-térkép egy részletét az 5/32 ábra mu-

tatja.  
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5/32 ábra. A protonokkal implantált plexi mintán készített keménységmérések AFM térképe 

A minta besugárzott felülete a kép bal oldalára esik. A felvételen jól kivehetők a négy-

zethálóba rendezett háromszögletű Berkovich-lenyomatok. A nyomok méretét összeha-

sonlítva látszik, hogy a nyomok a kép jobb széle felé egyre kisebbek. A felvétel bal 

szélén a mátrix hiányos, a legalsó sorban a szélső három nyom nem látszik, a fentebbi 

sorokban az eltűnt nyomok száma nő, ugyanakkor a benyomódási adatokat rögzítő file 

minden mérési pont adatait hiánytalanul tartalmazza. A hiányzó lenyomatokhoz tartozó 

benyomódási adatok különlegesen puha anyagot jeleznek. Az eltűnt lenyomatok után 

nyomozva „in situ” vizsgálatokat végeztünk. 

A mintát AFM-mel pozicionáltuk és az 

5/30 ábrán látható méréssorozat felső sora 

felett 5 mN terheléssel mérést végeztünk, 

majd a felszínt a mérést követően azonnal 

scanneltük. A képet az 5/33 ábra mutatja. 

Az ábrán látható a korábbi nyom-mátrix 

bal felső sarka is.  
 5/33 ábra. Az 5 mN-os mérés lenyomata 
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Ezután újabb mérést végeztünk csökkentett (1 mN) terheléssel a minta széle felé 20 μm 

távolságban, a mátrixból hiányzó szélső nyomok fölött. A benyomást azonnal követő 

scanneléskor jól látható nagy nyomot vártunk, de a nyom helyén csak a felszín zavaros 

hullámzását tapasztaltuk. A nyom benyomódási görbéjét, illetve az AFM-képet (meg-

jelölve rajta a várt lenyomat helyét) az 5/34a és b ábra mutatja. A körülbelül 10 perc 

után ismételt AFM mérés már sokkal simább felszínt mutatott, természetesen most is 

lenyomat nélkül.  

  

5/34a ábra. 1 mN terheléssel végzett mérés 
benyomódási görbéje 

5/34b ábra. 1 mN terheléssel végzett mérés AFM 
képe. A körrel jelölt helyen vártuk a lenyomatot. 

Az újabb benyomások helyét igyekeztük az eredeti 21x21-es mátrix bal szélén még lát-

ható nyomok vonalához illeszteni. A benyomás után a legrövidebb időn belül végig-

pásztáztuk a felszínt, ahol a nyom jól látszott, majd a pásztázást egymás után többször 

megismételtük. Az AFM-megfigyelések szerint a nyom alakja érzékelhetően változott.  

A keménységeredmények hátterében a besugárzás keltette szerkezeti változások 

állnak. Ezek közül a szakirodalom többet is említ: a polimerláncok darabolódnak [70, 

71], csökken a C–O és a C=O kötések száma, csökken a CH2, CH3 csoportok száma és 

csökken az O koncentráció [25]. A felsorolt hatások közül az első biztosan szoros 

kapcsolatban áll a mechanikai tulajdonságokkal, a többi hatása valószínűleg közvetett.  

A keménységmérések eredményeit összefoglalva megállapítható, hogy az 

implantált protonok hatására a plexi felülete lágyul. A lágyulás feltehető oka a 

polimerláncok felszakadása. Valószínűleg ezzel függ össze a mikromegmunkálás meg-

határozó munkafolyamata, a besugárzott anyagrészek kémiai feloldása is. 
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5.4.2 A repedékenység vizsgálata 

Régebben besugárzott mintákat vizsgálva, nem tapasztaltunk számottevő kemény-

ségkülönbséget a kezelt és a kezeletlen anyagrészek között. Ugyanakkor nagyobb ter-

heléssel végezve a keménységmérést a besugárzott anyag repedékenynek bizonyult. Ez 

arra utal, hogy a besugárzás után meglágyult anyag a levegőn történt hosszabb állás 

során megkeményedett, sőt rideggé, törékennyé vált.  

A repedésvizsgálatot Vickers-mérőfejjel, a Shimadzu DUH-202 keménységmérő 

berendezésen végeztem, a nyom körüli repedéseket 800-szoros nagyítású 

fénymikroszkóppal vizsgáltam. 

A dolgozat 3.1.4.1 fejezetében foglalkoztam a Vickers- illetve Berkovich-lenyo-

matok körül megfelelően nagy terhelés esetén kialakuló repedésekkel, és az ezek alap-

ján levonható következtetésekkel. A besugárzott PMMA mintákon a Vickers-nyom sar-

kainál csak akkor tapasztaltunk repedést, ha a terhelés hosszabb ideig, legalább 60 s-ig 

pihent a mintán. Jellemző az is, hogy a nyom körül megfigyelt repedéseket néhány óra 

eltelte után optikai mikroszkópban már nem lehetett látni.  

A jelenségre a besugárzott réteg hátterében lévő viszkoelasztikus alapanyag kínál 

magyarázatot. A tartós terhelés során a besugárzott réteg csak korlátozottan képes de-

formációra, ezért felreped, és a repedés az alsó rétegek folyása következtében kitágul. 

Tehermentesítés után ezek a repedések jól láthatók. Hosszabb idő alatt azonban az alsó 

anyagrészek relaxálódása miatt a repedések bezárulnak.  

A besugárzással kezelt plexi-anyagon a besugárzás irányából és arra merőleges 

síkban végeztem méréseket. Referenciaként a kezeletlen anyagot is vizsgáltam.  

 

A repedékenység vizsgálata a besugárzott felületen 

Az implantált felületi réteg vékonysága miatt a Vickers-lenyomat sarkaiból kiin-

duló repedések nem alkalmasak a kritikus törési szívósság (K1C) meghatározására, repe-

désstatisztikai vizsgálatokra azonban jól felhasználhatók (3.1.4.1 fejezet). A repedéssta-

tisztika felvételéhez különböző benyomóerőkkel végeztem méréssorozatokat, és meg-

számoltam a lenyomatok csúcsából kiinduló repedések számát. Sorozatonként 25 mérés 

összesen 100 potenciális repedési helyet jelent. Az anyag repedési valószínűségét az 

adott terhelésnél a repedések relatív számával vettem azonosnak. A repedési valószínű-

séget a terhelés függvényében az 5/35 ábra mutatja.  
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5/35 ábra. A protonokkal implantált PMMA mintán 

végzett repedékenységi vizsgálat eredménye, a 
repedési arány látható a terhelés függvényében 

5/36 ábra. A Weibull-eloszlás ellenőrzése a 
valószínűségi függvény linearizálásával 

Kismolekulájú rideg anyagok (például üvegek, kerámiák esetén) a repedési valószínű-

ség (Pr) terhelésfüggése általában jól leírható a makroszkopikus törésmechanikában 

használt Weibull-eloszlással:  

 tér PP −= 1   

ahol 

m

F
FC

té eP








−

= 0  a túlélési valószínűség, C konstans, m és F0 az anyag törési sajátsága-

ira jellemző paraméterek, m az úgynevezett Weibull-modulusz [72]. A Weibull-eloszlás 

fennállását legegyszerűbben úgy ellenőrizhetjük – és a paraméterek értékét is meghatá-

rozhatjuk – ha a függvényt lineáris alakra transzformáljuk és megvizsgáljuk, hogy a 

kísérleti adatok mennyire illeszkednek egyenesre, illetve ha az illeszkedés jó, milyenek 

az egyenes jellemző paraméterei. A linearizálásból adódó 
téP
1lnln  értékeket Fln  

függvényében ábrázolva az 5/36 ábra adódik.  

A mérési pontok nem illeszkednek egyenesre (5/36 ábra), ami azt jelzi, hogy a 

felületi besugárzott polimer repedése nem követi a kismolekulájú anyagok esetén jel-

lemző Weibull-függvényt.  

A kezelés nélküli anyagon még 500 mN terhelésnél sem jelent meg repedés, a be-

nyomódási mélység viszont már a méréstartomány szélén volt. Emiatt a kezeletlen rész 

repedésstatisztikájának felvételéhez a Simadzu DUH-202 műszer nem volt alkalmas.  

 

A repedékenység vizsgálata a besugárzott felületre merőleges síkban 

A repedések megjelenésének helye, a radiális repedések kiterjedése, esetleges el-

hajlása információkat adhat a mintában uralkodó belső feszültségekről [48]. A Vickers-
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nyom sarkainál ébredő feszültséghez hozzáadódik ugyanis a minta belső feszültsége, 

így az siettetheti, vagy éppen akadályozhatja a sarok berepedését. A repedésre merőle-

ges belső húzófeszültségek segítik a repedés kiterjedését, illetve ilyen helyzetbe hajlít-

hatják el a repedést. 

A besugárzott felületre merőlegesen, növekvő terheléssel végeztem méréseket és 

vizsgáltam a nyom körüli repedések megjelenését, hosszát és alakját. 

A megfigyelések értelmezését segíti a 5/37 ábra 

 

  

5/37 ábra. A besugárzott plexi felületen kialakuló repedések alakja 

Megfigyeléseink szerint az első repedések a minta szélével párhuzamosan indultak ki az 

1-es és 3-as csúcsokból. A 4-es csúcsból egyszer sem indult repedés, a 2-esből csak a 

nagyobb terhelések esetén, amikor az 1. és 3. pontoknál az anyag már berepedt. Jel-

lemző volt, hogy a felülettel párhuzamosan induló repedés az 5/36 ábrán látható módon 

elhajlott a minta szabad felszíne felé. 

A teljes terheléstartományt nem tudtam kihasználni, mert az implantált réteg vé-

ges vastagsága miatt csak korlátozott hely állt rendelkezésre, továbbá a réteg vastagsága 

behatárolta a nyom méretét és ezen keresztül a terhelést is. 

A nyom körüli felrepedések fent leírt módja a besugárzott anyagrész belső fe-

szültségeire utal. A feszültségek oka a láncok felszakadása, amit a besugárzott anyag-

rész térfogatcsökkenése okoz. 

A térfogatváltozás egyszerű modellszámítással érzékeltethető. A makromolekula-

gombolyagokból álló anyag V térfogata arányos a molekulagubancok n számával és 

azok átlagos v méretével. Ez akkor is igaz, ha a molekulagombolyagok az összeguban-

colódás miatt bizonyos térbeli átfedésben vannak. Figyelembevéve, hogy a molekula-

gombolyag átlagos átmérője az 1.2 fejezet szerint ND ∝ , kapjuk 

1 

Minta 
széle 

Besugárzott 
rész határa 
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azaz az eredeti térfogatnak csak 2 -ed része. A térfogatváltozás természetesen 

sűrűségváltozással jár, amit implantált plexi-anyagon ki is mutattak [25, 24]. 

Mivel a besugárzott anyag három oldalról beágyazódik a kezeletlen mintába, és a 

térfogatcsökkenés nem mehet végbe szabadon, a besugárzott anyagban és a szomszédos 

kezeletlen anyagrészekben is belső feszültségek ébrednek. A repedések a minta belső 

húzófeszültségeire érzékenyek, a húzófeszültségre merőleges irányban terjednek. A 

repedésekre vonatkozó megfigyelések ezek alapján értelmezhetők. A besugárzott tarto-

mány belsejében a húzófeszültség iránya merőleges a határrétegre, ezért az első repedé-

sek a határfelülettel párhuzamosan jelennek meg (a 5/37 ábrán a nyom 1. és 3. sarká-

ban). A 4. sarokban ugyanezen okból nincs repedés. A nyom 2. számú csúcsa a szabad 

felszín közelébe esik, ahol a felszínre merőleges belső feszültségkomponensek zérussá 

válnak, így e sarok felrepedése a belső feszültségektől független. A két felszínnel pár-

huzamos repedés elhajlását szintén a szabad felszín hatása, az erre merőleges húzófe-

szültségek fokozatos eltűnése okozza. 

A PMMA minták felületi repedékenységét az implantálás után, hosszabb idő el-

teltével tapasztaltuk. Feltehető, hogy a besugárzás során felszakadt láncok egy része 

térhálóba kapcsolódik, illetve kémiai reakcióval, például oxidációval stabilizálódik. A 

szerkezeti változás a besugárzás utáni állapothoz képest jelentősen növeli a keménysé-

get, de a kezeletlen anyag keménységét nem éri el, viszont a kezeletlen anyagnál jóval 

repedékenyebbé teszi az anyagot.  
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Összefoglalás 

2 MeV energiájú protonokkal implantált PMMA (plexi) felületi rétegének mecha-

nikai tulajdonságait vizsgáltam mélységérzékeny mikro- és nanokeménységméréssel. 

Kimutattam, hogy az implantálás hatására a plexi felületi rétege felpuhul, a besugárzást 

követően a viszkoelasztikus viselkedés meghatározó. Hosszabb ideig fekvő minta fel-

színi rétege elveszíti viszkoelasztikus tulajdonságát. Bár keménysége kisebb, mint a 

kezeletlen anyagé, a felszíni rétege rideggé, repedékennyé válik. 

A protonokkal implantált PMMA anyag tulajdonságainak vizsgálatát nem tekint-

hetjük lezártnak. A mechanikai mérések a debreceni Atomki-val együttműködve vár-

hatóan folytatódnak. Ezek során arra keressük a választ, hogy miként változnak a 

mechanikai tulajdonságok az implantált ionok energiájával, hogy függnek a fluenstől, 

milyen kapcsolat van a mechanikai tulajdonságok és a mikromegmunkálás során alkal-

mazott kémiai marathatóság között, hogyan változnak az implantált réteg mechanikai 

tulajdonságai a minták hevertetése során. 
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Új tudományos eredmények tézisszerű összefoglalása 

1. Ionimplantált ultranagy molekulatömegű polietilén vizsgálata 

1.1 Nitrogénion implantáció hatását vizsgáltam ultranagy molekulatömegű polietilén 

minták felületi mechanikai tulajdonságaira, mikrobenyomódási módszerekkel. 

Megállapítottam, hogy implantáció hatására a minták felszíni rétege keménye-

dik, rugalmassága plaszticitása (kúszása) csökken.  

1.2 Jóllehet a mérőberendezés a vékony felszíni réteg keménységének közvetlen 

mérését nem tette lehetővé, H. Bückle modelljét a problémára alkalmazva becs-

léseket adtam a felszíni réteg keményedésére. Megállapítottam, hogy a felületi 

réteg tulajdonságainak változása, a minta keményedésének mértéke, az 

implantált ionok energiájával és az alkalmazott dózissal együtt növekszik. 

1.3 A hegyes benyomófejjel polimereken történő benyomódási kúszásmérésekre 

adaptáltam a hagyományos nyújtási kúszásvizsgálatokra szokásos leírást. Az így 

illesztett függvény jól egyezik a mérési eredményekkel. Megállapítottam, hogy a 

polimerláncok mozgékonyságát jellemző τ paraméter (relaxációs idő) értéke az 

implantálás hatására megnőtt. A molekulák csökkenő mozgékonyságának oka a 

polimerláncok között az implantáció hatására kialakuló keresztkötések megjele-

nése.  

2. Töltetlen és töltött polipropilén vizsgálata 

2.1 Dinamikus mélységérzékeny mikrokeménységméréssel vizsgáltam töltetlen és 

CaCO3 részecskékkel töltött polipropilén (PP) anyagok mechanikai tulajdonsá-

gait 22-65◦C hőmérséklettartományban. Szobahőmérsékleti mérések alapján 

megállapítottam, hogy a töltés hatására a PP keményedik. A keményedés nem 

követi az úgynevezett addíciós szabályt, amiből arra következtethetünk, hogy a 

töltőanyag részecskéinek a hatása összetett, nem csak egyszerűen akadályozzák 

a polimerláncok mozgását, de a mikroszerkezet változtatásával (szferolitok mé-

rete, szerkezete) is hatással vannak a mechanikai tulajdonságokra.  

2.2 A hőmérséklet emelkedésével a töltetlen PP keménysége monoton csökken, a 

töltött anyag keménysége csak egy magasabb hőmérsékleti küszöb meghaladása 

után csökken. A hőmérsékleti küszöb értéke alapján becslést adtam a töltőanyag 

és a polimer közötti kölcsönhatás mértékére.  
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2.3 A töltetlen és a töltött PP tartósfolyását benyomódási kúszásmérésekkel vizsgál-

tam 22-45◦C hőmérséklettartományban. Megállapítottam, hogy a kúszásgörbék 

leírhatók a viszkoelasztikus anyagok Voigt-3 reológiai modelljével. A modell 

alapján számított viszkozitási tényező a töltetlen PP esetén kevésbé, a töltött 

anyag esetén erősebben függ a hőmérséklettől. A viszkózus folyás termikus ak-

tiváltságát feltételezve, meghatároztam mindkét esetben az aktiválási energia 

értékét. Mindkét aktiválási energia a másodlagos kémiai kötések értéktartomá-

nyába esik. A töltött anyag folyási aktiválási energiája mintegy háromszorosa a 

tiszta polipropilénének.  

3. Belsősúrlódás mérése polimereken 

3.1 Módszert fejlesztettem ki a viszkoelasztikus anyagok lokális belsősúrlódás 

mérésére. Kidolgoztam, hogyan alkalmazható a számítógép-vezérelt dinamikus 

keménységmérő berendezés ciklikus üzemmódban DMA (dynamic mechanical 

analysis) vizsgálatokra, nevezetesen lineáris polimerek (PE, PP, PVC) belsősúr-

lódásának (BS) meghatározására. A klasszikus DMA-mérésektől eltérően, ahol 

az erő átlagos értéke egy ciklus alatt zérus, az új módszer zérusnál nagyobb át-

lagértékű nyomófeszültség mellett határozza meg BS értékét, a mérési körülmé-

nyek így jobban megfelelnek a gyakorlatban fellépő változó terheléseknek. A 

módszer előnye a hagyományos makroszkopikus DMA módszerrel szemben, 

hogy lokális mérés, alkalmas az anyag kis tartományaiban a BS értékek megha-

tározására, mint például felületi vékonyrétegek dinamikus mechanikai tulajdon-

ságainak vizsgálatára. A módszer egyszerű minta-előkészítést és kis mintát igé-

nyel.  

3.2 Lineáris polimereket vizsgálva megállapítottam, hogy a BS értékek néhány 

benyomási ciklus után telítésbe mennek. A telítési érték, (BS*), csökken növekvő 

átlagos erő esetén, ha az erőamplitúdó változatlan, és növekszik az 

erőamplitúdóval azonos átlagerő esetén. Hőkezelés és felületmódosítás után a 

BS* megváltozott. Az eredményeket a mikroszerkezet figyelembevételével ma-

gyaráztam. 
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4. Proton-implantálás hatása PMMA felületi mechanikai tulajdonságaira 

 Mélységérzékeny nano- és mikrokeménységméréssel vizsgálva 2 MeV energiájú 

protonokkal implantált PMMA (plexi) felületi rétegének mechanikai tulajdonsá-

gait, kimutattam, hogy az implantálás hatására az eredetileg üveg-állapotú plexi 

felületi rétege felpuhul, rövid idővel a besugárzás után viszkoelasztikus viselke-

dést mutat. Hosszabb ideig fekvő minta felszíni rétege elveszíti viszkoelasztikus 

tulajdonságát. Bár keménysége kisebb, mint a kezeletlen anyagé, a felszíni réteg 

rideggé, repedékennyé válik. A repedésekből következtetve megállapítottam, 

hogy a plexi fajtérfogata az implantálás hatására csökken.  
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Summary 

1. Nitrogen-ion implanted ultra-high molecular weight polyethylene 

1.1 The effect of nitrogen-ion implantation on surface mechanical properties of 

ultra-high molecular weight polyethylene has been investigated by 

microindentation methods. The hardness of the surface layer of the specimens 

was found to increase, while the elasticity and creep resistance decreased after 

implantation. 

1.2 Although the direct measurement of the surface layer was not possible with the 

ultra-micro hardness tester applied, the hardness of the surface layer has been 

estimated by adapting Bückle’s model for the problem. I was found, the rate of 

hardening increases with increasing dose and energy of the implanted ions. 

1.3 The description of conventional tensile creep tests has been adapted for 

indentation creep tests of polymers with sharp indenter. The fitted function is in 

good agreement with the measured data. The relaxation time (τ) characterizing 

the mobility of the polymer chains increases with implantation. The cause of the 

decreasing mobility of the chains is the formation of crosslinking chains. 

2. Mechanical properties of unfilled and CaCO3 particle filled polypropylene  

2.1 The mechanical properties of unfilled and CaCO3 particle filled polypropylene 

(PP) samples were investigated by dynamical depth sensing micro hardness 

testing in the temperature range of 22-65◦C The PP became harder at room 

temperature after filling. The hardening does not follow the simple additivity 

law, from which it can be concluded, that the effect of the filling particles is 

complex: the particles not only hinder the motion of polymer chains, but 

influence the mechanical properties by causing changes in the microstructure 

(the size and structure of spherulites).  

2.2 The hardness of unfilled PP decreases monotonically with increasing 

temperature, the hardness of filled PP decreases only above a threshold 

temperature. Based on this threshold temperature the degree of interaction 

between the polymer chains and the filling particles could be estimated.  
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2.3 The indentation creep properties of unfilled and filled PP samples have been 

examined in the temperature range of 22-45◦C. The creep curves could be fitted 

to the Voigt-3 rheological model. The viscosity coefficient calculated from this 

model depends on temperature less in unfilled than in filled samples. Assuming 

that the viscous flow is a thermally activated process, the activation energies 

have been determined for both samples and were found to be in the range of the 

energy of secondary chemical bonds. The activation energy is three times higher 

in the case of filled than in unfilled samples. 

3. Internal friction measurement on polymers by cyclic Vickers microindentation test  

3.1 A procedure has been developed for the local measurement of internal friction 

(IF) of viscoelastic materials. The computer controlled dynamic microhardness 

tester has been applied in cyclic mode for dynamic mechanical analysis (DMA), 

by which the internal friction of linear polymers (PE, PP, and PVC) could be 

determined. 

In contrast to conventional DMA measurements, where the mean value of 

applied force in a cycle is zero, the new procedure gives the IF value at a 

positive average value of compression stress. In this way the measurement 

conditions are closer to the practice.   

The advantage of the new procedure compared to conventional macroscopic 

DMA tests is that it is local, which means that with this method the IF values of 

the small volumes can be determined, for example the DMA properties of thin 

surface layers. The procedure needs simple sample preparation and small 

sample. 

3.2 By measurements on linear polymers it has been found, that the IF approaches a 

saturation value (IF*) after a few loading cycles. IF* was found to decrease with 

increasing average load at constant load-amplitude and to increase with load-

amplitude at constant average load. Changes have been found in the IF behavior 

both after heat treatment and surface modification, which were explained by 

taking into account the changes in the microstructure. 
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4. Effect of proton implantation on surface mechanical properties of PMMA 

 On the basis of depth sensing micro- and nanoindentation tests the surface layer 

of the 2 MeV proton implanted plexi glass was found to soften, and the samples 

show viscoelastic behavior after implantation. During long term room 

temperature storage after implantation the surface layer of the specimen loses its 

visoelastic properties. Although its hardness remains lower than that of the 

unimplanted specimen, the surface layer becomes rigid and brittle. Concluding 

from the observed cracks the specific volume decrease after implantation. 


