
Új tudományos eredmények tézisszerű összefoglalása 

1. Ionimplantált ultranagy molekulatömegű polietilén vizsgálata 

1.1 Nitrogénion implantáció hatását vizsgáltam ultranagy molekulatömegű polietilén min-

ták felületi mechanikai tulajdonságaira, mikrobenyomódási módszerekkel. Megálla-

pítottam, hogy implantáció hatására a minták felszíni rétege keményedik, rugalmas-

sága plaszticitása (kúszása) csökken.  

1.2 Jóllehet a mérőberendezés a vékony felszíni réteg keménységének közvetlen mérését 

nem tette lehetővé, H. Bückle modelljét a problémára alkalmazva becsléseket adtam a 

felszíni réteg keményedésére. Megállapítottam, hogy a felületi réteg tulajdonságainak 

változása, a minta keményedésének mértéke, az implantált ionok energiájával és az al-

kalmazott dózissal együtt növekszik. 

1.3 A hegyes benyomófejjel polimereken történő benyomódási kúszásmérésekre adaptál-

tam 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 megjelenése.  

 

2. Töltetlen és töltött polipropilén vizsgálata 

2.1 Dinamikus mélységérzékeny mikrokeménységméréssel vizsgáltam töltetlen és CaCO3 

részecskékkel töltött polipropilén (PP) anyagok mechanikai tulajdonságait 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 ösz-

szetett, nem csak egyszerűen akadályozzák a polimerláncok mozgását, de a 

mikroszerkezet változtatásával (szferolitok mérete, 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 csök-

ken. A hőmérsékleti küszöb értéke alapján becslést adtam a töltőanyag és a polimer 

közötti kölcsönhatás mértékére.  

2.3 A töltetlen és a töltött PP tartósfolyását benyomódási kúszásmérésekkel vizsgáltam 

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 aktiváltságát feltételezve, megha-

tároztam mindkét esetben az aktiválási energia értékét. Mindkét aktiválási energia a 

másodlagos kémiai kötések értéktartományába 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) belsősúrlódásának (BS) meghatározá-

sára. A klasszikus DMA-mérésektől eltérően, ahol az erő átlagos értéke egy ciklus 

alatt zérus, az új módszer zérusnál nagyobb átlagértékű nyomófeszültség mellett hatá-

rozza meg BS értékét, a mérési körülmények 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 meghatározására, mint például felületi vékonyrétegek dinamikus mecha-

nikai tulajdonságainak vizsgálatára. A módszer egyszerű minta-előkészítést és kis 

mintát igényel.  

3.2 Lineáris polimereket vizsgálva megállapítottam, hogy a BS értékek néhány benyomási 

ciklus után telítésbe mennek. A telítési érték, (BS*), csökken növekvő átlagos erő ese-

tén, ha az erőamplitúdó változatlan, és növekszik az erőamplitúdóval azonos átlagerő 

esetén. Hőkezelés és felületmódosítás után a BS* megváltozott. Az eredményeket a 

mikroszerkezet figyelembevételével magyaráztam. 



4. Proton-implantálás hatása PMMA felületi mechanikai tulajdonságaira 

4.1 Mélységérzékeny nano- és mikrokeménységméréssel vizsgálva 2 MeV energiájú 

protonokkal implantált PMMA (plexi) felületi rétegének mechanikai tulajdonságait, 

kimutattam, hogy az implantálás hatására az eredetileg üveg-állapotú plexi felületi ré-

tege felpuhul, rövid idővel a besugárzás után viszkoelasztikus viselkedést 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 faj-

térfogata az implantálás hatására csökken.  

 

 


