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NEDVESÍTHETŐSÉG – A HOMOGÉN, STABIL FÉM BEVONATOK KULCSA 

 

 Korrózió védelem és bevonatolás az autóiparban, 

hajóiparban, hídépítésben és repülőgépgyártásban 
 
 Galvanizált bevonatok  
 Háztartási cikkek, valamint szórakoztató- és 

kommunikációs elektronikák burkolatának bevonatai  
 Kötés más anyagokkal, mint pl. műanyagokkal, 

üveggel és textíliákkal  
 Fém protézisek és fogászati implantátumok 

bevonatolása a biokompatibilitásért 

 
A fém bevonatok a korrózió elkerülése érdekben óvják, 

finomítják az anyagot, elősegítik annak színezését és a 

simaságát, vagy védik a felületet a karcolásoktól. Gyakran a 

bevonatoknak egyszerre többet kell elvégezniük a fenti feladatok 

közül, így a felület különböző célú bevonási műveleteken halad 

át. A fém és a bevonatoló folyadékok határfelületi kémiai 

tulajdonságai jelentősen befolyásolják a bevonat tapadását és 

egyenletességét az egyes lépésekben. 

 
A galvanizáló és átalakító fürdők bevonata csak 

akkor sikeres, ha jó a nedvesíthetőség 
 
A fém bevonat első lépése általában nedves-kémiai kezelés, 

amely finomítja a felületet vagy inertté teszi (passziválás). A 

galvanizálás elektrolizáló fürdőkben történik, ahol az anyagot 

elektrokémiai eljárásokkal korrózióálló fémréteggel borítják. A 

passziválás - mint többrétegű bevonatok és fémkötés 

előkezelése - vizes átalakító fürdőben történik, például 

foszfátozás vagy cirkónium kezelés során. A korrózióvédelem 

mellett az átalakítást a bevonatok vagy ragasztók tapadásának 

elősegítésére használják. 

 
A fémek nedves-kémiai felületkezeléséhez szükséges, hogy az 

anyag jól nedvesíthető legyen a vizes galvanizáló- vagy átalakító 

fürdőben. Csak ekkor kerülnek kapcsolatba az oldott 

hatóanyagok a fémmel a munkadarab egész területén, és 

képesek a kívánt kémiai reakciók kiváltására. 

 

 
A zsírok és olajok csökkentik a nedvesíthetőséget, ezért 
el kell őket távolítani a felületről  
A nedvesítés mértéke szorosan kapcsolódik a folyadék és az 

anyag felületi feszültségéhez (SFT), amelyet szilárd anyag 

esetén általában felületi szabadenergiának (SFE) nevezünk. A 

felületi szabadenergia és a felületi feszültség egy-egy poláris és 

diszperz részből áll. A nedvesíthetőség annál jobb, minél 

nagyobb a felületi szabadenergia, és minél jobban hasonlít a 

felületi szabadenergia és a felületi feszültség azok poláris és 

diszperz összetevőire. A tiszta fém felületek általában nagy 

felületi szabadenergiával rendelkeznek, erősen poláris résszel, 

és jól nedvesíthetőek vizes galvanizáló vagy átalakító fürdőkben 

is, köszönhetően a hasonlóan nagy polaritású víznek. 

 
Ha zsírok vagy olajok vannak a fém felszínen, a felületi 

szabadenergiát ezen szennyezések felületi tulajdonságai 

határozzák meg. Ezek alacsony felületi szabadenergiájúak és 

kevéssé polárisak, így a felületet hidrofóbbá teszik. Ezért a 

munkadarab alapos és egyenletes tisztítása a vizes kezelés előtt 

az egyik legfontosabb folyamatlépés. 



 
A kontaktszög megmutatja a nedvesíthetőséget, és 

érzékeli a hidrofób területeket 
 
A folyadékok lapos csepp alakot vesznek fel tiszta, könnyen 

nedvesíthető fém felületeken. A cseppek nem megfelelően 

tisztított, ezáltal hidrofób fém felületeken kerek alakúak. A 

kontaktszöget, amelyet – többek között – optikai eljárásokkal 

mérnek, a csepp alak formájának objektív azonosítására 

használják. Ezért közvetlenül tükrözi a fém felület 

nedvesíthetőségét. Ezért ezt az elemzési módszert sikeresen 

alkalmazzák a tisztítási lépések ellenőrzésére. 

 

Számos elterjedt helyzetben a kontaktszög adatok szintén 

hozzájárulnak a felület homogenitásának értékeléséhez. Az 

egyenletesen letisztított felületeken mindenhol ugyanazt a 

kontaktszöget mérhetjük. 

 

 
A bevonat új felületi tulajdonságokhoz vezet, amelyek 

meghatározzák a nedvesíthetőséget és a tapadást 
 
Minden bevonó lépés új, megváltozott kémiai struktúrájú felületet 

képez, így más felületi szabadenergiát kapunk, más poláris és 

diszperz részekkel. Ugyanez vonatkozik a ragasztó anyagokra 

is, amelyek minden esetben különböznek a felületi feszültség és 

kölcsönható komponensek tekintetében. Ezért a következő réteg 

miatt a nedvesíthetőség kérdését újra és újra fel kell vetnünk. 

 
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. Ha ezen 

értékek ismertek, részletes kép áll rendelkezésünkre az anyag 

és a bevonó anyag közötti kompatibilitásról. 

 

Sok színező- és tömítő lakk bevonat valamint fémragasztó tapad 

az anyaghoz fizikai határfelületi kölcsönhatásoknak 

köszönhetően. Ebben az esetben a szilárd anyag felületi 

szabadenergiája és a folyadék felületi feszültsége nem csak a 

nedvesíthetőséget határozza meg, hanem hogy mennyire tapad 

a bevonat vagy a ragasztó. Az adhézió különösen erős, ha a 

felületi szabadenergia nagy, és a szilárd anyag felületi 

szabadenergiájának és a folyadék felületi feszültségének poláris 

és diszperz része hasonló. Az anyag és a folyadék kombinált 

vizsgálataival így előre jelezhető a várható kötés erőssége. 

 

MÉRÉSI MÓDSZEREK 
 
Számos olyan analitikai módszer létezik, amely a fémeket 

valamint a többlépéses folyamatok során létrejött felületeket 

jellemzi. Ennek során fontos információkat nyújtanak a 

fémbevonatok 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 
 Olvadékok nedvesíthetőségének vizsgálata 



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. 
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