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FELÜLETVIZSGÁLAT 
AZ OPTIMÁLIS RAGASZTÁSÉRT 

ÉS BEVONATOLÁSÉRT 



 

STABIL ÜVEGBEVONAT ÉS RAGASZTÁS 
CÉLZOTT VIZSGÁLATOKKAL 
 

 
 Tapadás üvegre, ragasztás  
 Hidrofób bevonatok (pl. autóüvegek, 

szemüveg lencsék, zuhanyzók)  
 Laminált üveg gyártása  
 Nem ragadós, öntisztító, valamint dekoratív 

   bevonatok 
 
Nagyiparban gyártott üveg felületek különböző célokból lehetnek 

ragasztva vagy bevonatolva: biztonsági okokból, könnyebb 

tisztítás céljából vagy dekorációs célból. Ennek során az 

üvegfelületek több érzékeny lépésen mennek keresztül, amelyek 

célja egy ragasztó vagy bevonat stabilitásának biztosítása. A 

határfelületi kémiai vizsgálatok hozzájárulnak a folyamatirányítás 

és a minőségbiztosítás sikeréhez. 

 

 
Az üvegek ragasztásához vagy bevonatolásához jó 
nedvesíthetőségre van szükség 
 
Az üvegek ragasztását az autóipar széles körében végzik. 

Ebben a folyamatban a ragasztani kívánt területre először egy 

tapadást elősegítő anyagot visznek fel; ennek az anyagnak a 

molekulái kémiailag kötik meg az üveget. Második lépésben 

olyan ragasztót alkalmaznak, amely kémiai kötéseket képez a 

tapadást elősegítő anyag reaktív molekulacsoportjaival. Ezek a 

kötések biztosítják a kívánt stabilitást. Hasonló többlépéses 

folyamatok valósulnak meg számos filmbevonat esetében, 

például a laminált üveg gyártása során. 

 
A jó nedvesíthetőség és a kezdeti tapadás fontos a folyékony 

tapadást elősegítő anyag, ragasztóanyag vagy bevonó anyag 

felületen való alkalmazása során. Csak jó nedvesíthetőség 

esetén lesz kielégítő számú kapcsolat a megfelelő molekulák 

között a szilárd anyag és a folyadék közötti határfelületen a 

kívánt kémiai kötések kialakítása céljából. 

 

 
A szerves lerakódások csökkentik a nedvesíthetőséget, 
ezért el kell őket távolítani a felületről 
 
Egy szilárd anyag felületi feszültsége (SFT) - amelyet általában 

felületi szabadenergiának (SFE) is neveznek – fontos az anyag 

nedvesíthetősége szempontjából. Az ásványi üveg nagy felületi 

szabadenergiával rendelkezik, ezért könnyen nedvesíthető. A 

szerves szennyeződések, pl. zsírok azonban csökkentik a felületi 

szabadenergiát, így jelentősen csökkentik a nedvesíthetőséget. 

Ezért alapos tisztítás szükséges a tapadást elősegítő anyaggal, 

ragasztóval vagy bevonattal való érintkezés előtt. 

 

A tisztítást követően a felhasznált szerek felületaktív anyagait 

gyakran el kell távolítani. Ezek nem csökkentik a 

nedvesíthetőséget; viszont adszorbeált réteget alkotnak, és 

blokkolják a reaktív csoportokat a folyamat következő lépésében. 



 
A kontaktszög a nedvesíthetőséget és a 

szennyeződések láthatóságát méri 
 
Egy könnyen nedvesíthető üvegfelületen a folyadékok lapos 

cseppek alakját veszik fel, míg a nehezen nedvesíthető, pl. nem 

megfelelően tisztított felületeken kerek cseppek képződnek. A 

csepp alakra vonatkozó objektív mérés a kontaktszög mérés, 

amely így közvetlenül tükrözi az üvegfelület nedvesíthetőségét. 

Ezért a kontaktszög mérések kifejezetten alkalmasak a tisztító 

lépések ellenőrzésére. Ezen kívül a kontaktszög mérése a 

felszín különböző pontjain egyértelmű képet nyújt a felület 

homogenitásáról tisztítás után. 

 

A nemkívánatos felületaktívanyag-maradványokat a kontaktszög 

időbeli változásai segítségével kimutathatjuk. Ebben az 

eljárásban az üveg felületéről származó felületaktív anyag 

molekulák adszorbeálódnak a csepp felületére, így csökkentik a 

felületi feszültséget (SFT), ezáltal fokozatosan megváltoztatják a 

nedvesíthetőséget. 

 
A mérések lehetővé teszik a tapadás előrejelzését 
 
Kémiailag kötődő ragasztók és bevonatok esetében a kezdeti 

tapadás hatással van a végső szilárdságra. A tapadás még 

fontosabb azoknál a bevonatoknál, amelyek nem kémiai 

kötésekkel tapadnak, hanem tisztán fizikailag a határfelületi 

kölcsönhatásokon keresztül, például üvegen található színes film 

bevonatok esetén. 

 
A határfelületen történő tapadás függ a szilárd anyag felületi 

szabadenergiájától és a folyékony bevonó anyag felületi 

feszültségétől. A felületi szabadenergia és a felületi feszültség 

minden esetben poláris és diszperz kölcsönhatásokon keresztül 

alakul ki, amelyek különböző arányban jelen vannak minden 

anyagban. A tapadás annál nagyobb, minél hasonlóbb a 

folyadék és a szilárd fázis kölcsönhatásban résztvevő poláris és 

diszperz részeik tekintetében. 

 

A felületi szabadenergia és annak poláris és diszperz részeinek 

meghatározása érdekében több olyan folyadékkal mérjük a 

kontaktszöget, amelynek ismerjük a felületi feszültségét adó 

részeit. A víz, amely nagyon poláris, valamint a dijodometán, 

amely tisztán diszperz folyadék, a két gyakran használt 

tesztanyag. További módszerekkel - pl. függő cseppen végzett 

optikai mérésekkel – a folyadék felületi feszültsége 

meghatározható annak poláris és diszperz részeivel. A szilárd 

anyag és a bevonatoló folyadék ezen külön elemzéseit követően 

rendelkezésre áll a tapadás kiszámított értéke, így hasznos 

információ a bevonattal kapcsolatos komponensek 

optimalizálására. 

 

MÉRÉSI MÓDSZEREK 
 

Számos olyan analitikai módszer létezik, amely az 

üvegfelületeket jellemzi, és ennek során fontos információkat 

nyújt az üvegbevonatok és ragasztók optimalizálásához: 

 
 A kontaktszög optikai mérései (csepp alak analízis), statikus 

és dinamikus  
 A kontaktszög mechanikai mérései tenziométer használatával  
 Felületi szabadenergia, valamint annak poláris és 

diszperz részeinek meghatározása  
 Folyadékok felületi feszültségének mérése  
 Tapadás és határfelületi feszültség számítása  
 Legördülő cseppes mérés hidrofób felületeken 



TUDÁS AZ ÖN ALKALMAZÁSÁHOZ 

 
Ha részletesebb információra van szüksége az alkalmazására 

vonatkozóan, lépjen kapcsolatba velünk. Tudományosan képzett 

képviselőink kiváló ismeretekkel rendelkeznek a határfelületi 

kémia és a folyamattechnológia terén, és szívesen megosztják 

szakértelmüket Önnel is. 

 

Örömmel segítünk Önnek szakmai laboratóriumunkban végzett 

vizsgálatokkal is. Ezen kívül tudományos alkalmazási 

jelentéseket nyújtunk különböző kutatási, fejlesztési és 

minőségbiztosítás témakörökben. Célunk minél nagyobb tudást 

átadni Önnek alkalmazása legtökéletesebb használatához. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KRÜSS GmbH   Unitester Kft.  

Borsteler Chaussee 85   8200 Veszprém  

22453 Hamburg, Germany   Vécsey K. u. 8/J.  

Tel.: +49 40 514401- 0   Tel: +36 88 407 177  

Fax: +49 40 514401- 98   Fax: +36  88 999 277  

Email: info@kruss.de   Email: info@unitester.hu  

www.kruss.de   www.unitester.hu  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


