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TUDOMÁNYOS VIZSGÁLATOK  
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TUDOMÁNYOS VIZSGÁLATOK HASZNÁLATA AZ ELŐKEZELÉS 
OPTIMALIZÁLÁSÁRA ÉS POLIMEREK BEVONATOLÁSÁRA 
 

 
 Műanyagok ragasztása, pl. 

csomagolástechnikában és autóiparban 
 

 Nyomtatás filmekre  
 Műanyag bevonatok 

 Hidrofób bevonatok 

 
A polimerek az élet gyakorlatilag minden területén jelen vannak, és 

sikertörténetük sokoldalúságuknak köszönhető. A bevonatképzési 

alkalmazások műanyagokon - mint pl. festés, nyomtatás vagy 

ragasztás - jelentős anyagi és bevonat-fejlesztési igényeket 

támasztanak. A határfelületi kémián alapuló vizsgálati módszerek 

fontos szerepet töltenek be a felületek minőségének javításában és 

az előkezelési folyamatok optimalizálásában. 

 

 
A vizes bevonó anyagok a polimereket rosszul 
nedvesítik 
 
Ragasztószalagok, amelyek nem tapadnak a műanyaghoz, tinták, 

amelyek elfolynak a filmfelületen – polimerek rossz nedvesíthetősége 

ismert mindennapos tapasztalatainkból, és komoly kihívást jelent a 

műanyagfeldolgozó ipar számára. A rossz nedvesíthetőség, 

ragaszthatóság, bevonatolhatóság és nyomtathatóság a polimerek 

alacsony felületi feszültségének (SFT) tulajdoníthatók, amelyet ebben 

az esetben felületi szabadenergiának (SFE) is nevezhetünk. Az 

alacsony felületi szabadenergia különösen kedvezőtlen vizes 

ragasztókkal és bevonó anyagokkal való érintkezés szempontjából, 

amelyek nagy felületi feszültségük miatt összeférhetetlenek a 

polimerekkel, és kis cseppeket képeznek, ahelyett, hogy 

nedvesítenék a felületet. 

 
Általában a tapadást a polimer és a bevonó anyag közötti kölcsönös 

poláris és nem-poláris (diszperz) kölcsönhatások határozzák meg. 

Minél nagyobb a hasonlóság a szilárd anyag és a folyékony bevonat 

között a poláris és diszperz részeik tekintetében, annál jobb lesz a 

nedvesíthetőség, és így annál erősebb az adhézió. Sok bevonó 

anyag alapja a nagyon poláris víz, amely alkalmatlanná teszi őket a 

túlnyomórészt diszperz polimer felületekkel való kölcsönhatásra. 

 

 
Az előkezelés és tisztítás növeli a nedvesíthetőséget  
A nedvesítés és tapadás javítása a polimer felületeken azt jelenti, 

hogy növelni kell a felületi szabadenergiát és poláris komponensét. 

Ezt nagy mennyiségű elektromos- vagy hőenergia alkalmazásával 

lehet elérni, mint a korona-, plazma- és láng módszerek, vagy reaktív 

gázok, például ózon használatával. Ezek a kezelési módszerek olyan 

oxidációs folyamatokon alapulnak, amelyek poláris csoportokat 

vezetnek be a kémiailag nem-poláris felületszerkezetbe. 

 

Mivel a zsír- vagy olajszennyeződések szintén rossz 

nedvesíthetőséghez vezetnek, a felület előzetes tisztítása 

ugyanolyan fontos, mint az előkezelés. 



 
A szilárd anyag és a folyadék vizsgálata lehetővé teszi az 
adhézió előrejelzését 
 
A poláris és diszperz kölcsönhatások ismerete – amelyek felelősek a 

felületi szabadenergiáért és a felületi feszültségért - lehetővé teszi a 

várható tapadás becslését. Határfelületi feszültség is számítható, 

amely információt ad a a bevonat hosszútávú stabilitásáról. Ebben az 

esetben a szilárd anyag és a folyadék külön vizsgálata nagy 

mennyiségű tudást biztosít a bevonási folyamathoz mindkét 

komponens optimalizálásáról. 

 

Gyakran ma is teszttintát használnak a felületek vizsgálatára, noha 

azok nem veszik figyelembe a felületi szabadenergia kölcsönható 

összetevőit, mivel nem tesznek különbséget a poláris és diszperz 

kölcsönhatások között. Ezért számos anyag esetében a teszttinták 

nem képesek kimutatni az előkezelés tényleges hatását. 

 

 
A nedvesíthetőséget a kontaktszög mérések 

segítségével átfogóan jellemzhetjük 
 
A DIN 55660 szabvány javasolja, hogy a kontaktszög mérés 

módszerét használjuk a szilárd anyag felületi szabadenergiájának 

meghatározására. A kontaktszög - amely tükrözi az előkezelés során 

elért nedvesíthetőség javulását - leírja a csepp alakját a felületen: 

minél jobb a nedvesítés, annál laposabb a csepp, azaz annál kisebb 

a kontaktszög. Young egyenlete azt állítja, hogy a kontaktszög a 

szilárd anyag felületi szabadenergiája, a folyadék felületi feszültsége 

és a két fázis közötti határfelületi feszültség függvénye. 

 
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. 

 

A kontaktszög mérés nem csak egy általános információt szolgáltat 

egy minta teljes felületéről, hanem egy bizonyos mintán belül is 

észlelhetőek a nedvesíthetőség különbségei. Ennek érdekében 

pozíciófüggő mérések (mapping) jelzik, hogy a felületet egyenletesen 

megtisztították, aktiválták vagy bevonatolták-e. 

 

 

MÉRÉSI MÓDSZEREK 
 
Számos olyan analitikai módszer létezik, amely a műanyag 

felületeket jellemzi, és ennek során fontos információkat nyújt a 

bevonatok és ragasztók optimalizálásához: 

 
 A kontaktszög optikai mérései (csepp alak analízis), statikus 

és dinamikus  
 A kontaktszög mechanikai mérései tenziométerek 

használatával  
 Felületi szabadenergia, valamint annak poláris és 

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

   
 

 
 
 
 
 
 
 

Víz kontaktszöge PP-n plazmakezelés előtt (b.) és után (j.)



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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