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Jelölés,-rövidítésjegyzék és fogalom meghatározás 

A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK 

1RAL színrendszer: A RAL színskála 1976-ban tudományos módon felállított 
rendszer, amely egynemzetközi színmérő rendszerré vált és 
napjainkban is elfogadott.A színrendszer 1688 színt tartalmaz és 
mindegyik árnyalat egy önálló 7 számjegyből álló kóddal van 
rendszerezve. Ez az elrendezés jelzi a technológiailag mért 
színárnyalati, fényességi és telítettségi értékeket. 

2FBC kocsi: két, csapágyazással, kerekekkel és konzollal ellátott, félkocsiból 

és egy toldalékból álló egység, amely a függesztett terhek 

megtartására és szállítására szolgál.  

3VOC:                                   angolul a Volatile Organic Compound szóból származik, 

jelentése: illékony szerves vegyület.  

4UP:      telítetlen poliészter gyanta.    

5EP:      epoxi gyanta.  

6SEM-EDS:       pásztázó elektron mikroszkóp energia diszperzív szondával  
                                             kötve 

7CIE Lab:                            angolul: International Commission on Illumination, magyarul: 
     NemzetköziMegvilágítási (szín) Bizottság 

8DSC: angolul: differential scanning calorimetry; magyarul: differenciál 

pásztázó kalorimetria 
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Absztrakt 

 

 

Az elektrosztatikus porfestés, másnéven a szinterezés, egy korábbi technológia 

továbbfejlesztése. A módszer célja, hogy a bevonat tartósabb legyen, és sokkal inkább 

környezetbarát eljárás, mint az oldószeres festés. Az eljárás lényege, hogy 

elektrosztatikusan feltöltik a műanyagot, ami lehet poliészter, vagy epoxi-poliészter, a 

fém tárgy pedig kémiai tulajdonságánál fogva magához vonza a műanyagot. Az 

elektroszatikus porszórás technikával, illetve a beégetési hőmérséklettel szabályozható 

a rétegvastagság, és a minőség. A Sanmina Kft-nél eltöltött idő alatt vizsgálataim során 

kifejezetten az egyik leggyakrabban előforduló minőségi hibára, az inhomogenitás 

jelenségére fókuszáltam, és lehetséges megoldásokat tűztem ki célul, hiszen a 

festékrétegek minőségi nem megfelelőségének ténye (selejt) gazdasági költség 

növekedéssel járt.  A mintasorozatokat három eltérő fémlemezen (alumínium, szénacél 

és alucink), 6 különböző porfestékkel bevonva, a technológiai adatlapon megadott 

paraméterekkel, majd 20°C-al kevesebb és több beégetési hőmérsékleten készítettem 

elő, majd teszteltem azok termo-mechanikai és morfológiai tulajdonságait. 

Kulcsszavak: porfestés, szinterezés, festékréteg, epoxi és epoxi/poliészter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epoxi és epoxi-poliészter alapú porfestékek homogenitásának vizsgálata különböző beégetési hőmérsékleten 

 
 

1.Bevezetés 

A bevonatoknak számos követelményeknek együttesen kell megfelelnie. Ide tartoznak 

az alkalmazott technológia, a környezetvédelmi előírások, törvények, a költségek stb. 

Ezek közül diplomamunkámban röviden szeretném összefoglalni a Sanmina Kft-nél 

eltöltött idő alatt porfestéssel képzett bevonatok műszaki és technológiai előírásait, a 

felhasznált anyagok anyagszerkezettani hatásait a késztermékek tulajdonságaira.  

Ugyanis a bevonat legfontosabb tulajdonságai a kialakult filmtől függenek. Ezen belül a 

mechanikai tulajdonságok, klímaállósági tulajdonságok, felület minősége a döntő 

tényező. A mechanikai tulajdonságok közül kiemelkedő fontosságú a kőfelverődéssel 

szembeni ellenállás. Ennek lényege, hogy a kőfelverődést az alapozó réteg kibírja, azaz a 

fémfelület ne váljon szabaddá az ütődést követően. Ehhez megfelelő elasztikus 

viselkedés, valamint jó tapadóképesség szükséges. 

De ahhoz, hogy megértsük a porfestéses felületkezelési eljárás lényegét, érdemes szót 

ejtenünk a szinterezésről, mivel a porfestés is ebbe a felületkezelési kategóriába 

tartozik. A szinterezés alapját az atomi diffúzió képezi. Gyakorlatilag az atomi diffúzió 

bármilyen anyag esetében bekövetkezik az abszolút nulla fok (-273.15 °C) fölött, de 

magasabb hőmérsékleteken sokkal gyorsabban végbemegy. A legtöbb szinterezési 

eljárás esetében, a porított anyagot egy bizonyos formában (a porfestés esetében a 

festendő felületen) tartjuk és melegítjük majdnem az olvadás pontig. Ezáltal, a por alakú 

részecskék atomjainak egy része összekapcsolódik egy stabil, hálószerű felületté. 

A porfestés, vagy más néven porszórás alatt azt a felületkezelési technológiát értjük, 

amely során egy száraz, por alakú anyaggal vonunk be egy fémtárgyat, amelyet azután 

"beégetünk". A hagyományos festéses eljárásokkal ellentétben a porfestés esetében 

nincs szükség oldószerre ahhoz, hogy a festéket alkotó kötő- és kitöltő anyagot egy 

szuszpenzió formájában tartsuk. A porfestés során a por alakú festékanyagot 

elektrosztatikus eljárással juttatjuk a festendő felületre, majd hőkezeljük, ezáltal a 

porfesték ráolvad a felületre és egy homogén réteget képez rajta. 

Hogyan történik a porfestés? Amint az alkalmazott technológia neve is utal rá, 

ebben az esetben az alkalmazott festékanyag nagy finomságú por. A festékpor anyaga 

általában valamilyen hőre keményedő polimer: poliészter, poliuretán, epoxi-poliészter, 

fúziós kötésű epoxi és akril. Mivel a porfesték felhordása elektrosztatikus eljárás, csakis 

olyan anyagok porfesthetőek (szinterezhetőek), amelyek vezetik az elektromosságot. 
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Első lépésben a szinterezendő tárgyat elő kell készíteni a felületkezeléshez, tehát meg 

kell tisztítani minden szennyeződéstől és kijavítani a felületi egyenetlenségeket. A felület 

úgymond "fémtiszta" kell legyen, tehát el kell távolítani bármi nemű olajos 

szennyeződést, oxidációt, és/vagy hegesztésből származó idegen anyagot. Erre számos 

vegyi és mechanikai eljárás alkalmazható.  

A vegyi eljárások közé tartozik a foszfátozás illetve a kromátozás amely történhet 

porlasztásos vagy merítéses módszerrel. Ez az előkezelés segíti a porfesték jobb 

megtapadását a kezelt felületen. Mivel a két említett eljárás kevésbé környezetbarát, az 

utóbbi eljárásokat felváltotta a titán-cirkóniumos és a szilános eljárás, amelyeknek a 

korrózió gátló hatásfoka megegyezik a foszfátozással és a kromátozással (Ez még 

tudomásom szerint kísérleti stadium végén tart). A mechanikai felület előkészítő 

eljárások közül a legszélesebb körben a homokszórás kerül alkalmazásra, amely 

rendkívül hatékony a durva szennyeződések esetében, ráadásul teljes egészében 

környezetbarát (leginkább szénacél alapanyagoknál használatos). 

A felület megtisztítását és előkezelését követi a tulajdonképpeni festés. Ehhez, a 

porfestendő tárgyat elektromosan feltöltjük, amely ezután az ellentétesen polarizált 

festékanyagot magához vonzza. A porfestéket egy elektrosztatikus pisztoly (korona 

pisztoly) segítségével felhordjuk a festendő felületre. Az ilyen módon bevont tárgyat egy 

kemencébe helyezzük anélkül, hogy az elektromos töltést megszüntetnénk. A 

kemencében 160-200 fok körüli hőmérsékleten a festékpor ráolvad a lefestett felületre 

és egy stabil térhálót képez rajta. Az így kapott felület a továbbiakban semmiféle 

utókezelést nem igényel. 

Milyen tárgyak porfesthetők (szinterzehetők)? Tulajdonképpen bármilyen 

fémtárgy szinterezhető, amely fémből van, jó elektromos vezető és deformáció nélkül 

elviseli a beégető kemecében uralkodó hőmérsékletet. Ezek közé tartoznak a 

lámpatestek, légtechnikai eszközök, korlátok, kapaszkodók, különböző üzleti 

berendezések, készülék- és műszerszekrények, valamint számos fém tömegáru. 

Milyen színekben és rétegvastagságban vitelezhető ki a porfestés?A műanyag 

festékpor gyakorlatilag a 1RAL színskála minden színárnyalatában elérhető. A porfestés 

rétegvastagsága szabályozható, de jellemzően 5 és 100 mikrométer között változik. 

 

Melyek a porfestés (szinterezés) előnyei a hagyományos oldószeres festéshez 

képest: 
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 A porfesték nem tartalmaz oldószert, kötő- és kitöltő anyagot, ezért 

olcsóbb és környezetbarátabb; 

 A porfestés során a felhordott réteg hibái egyszerűen korrigálhatóak, 

hiszen a felhordott festékpor száz százalékban újrahasznosítható beégetés 

előtt; 

 A porfestett és beégetett felület kopásállósága rendkívül magas és jó 

tökéletes korrózió védelmet biztosít; 

 Tömegáruk esetében, a porfestés sokkal költséghatékonyabb, mint a 

hagyományos oldószeres eljárások; 

 A technológia jellegéből adódóan, a porfestési munkálatok kevesebb időt 

vesznek igénybe (nincs száradási idő) [1]. 

 

 

1. ábra: RAL színskála 
(Forrás: www.festettuveg.hu, on-line hivatkozás, 2018. 05.15) 

 

http://www.festettuveg.hu/
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2. A technológia általános ismertetése egységenként 

Ebben szeretném ismertetni a dolgozatom témájához kapcsolódó szakirodalmi adatokat, 

alkalmazott vizsgálati módszereket és kutatási eredményeket. Az irodalomkutatást 

követően megállapítottam, hogy a munkám koncepciójához hasonló keverékekben 

alkalmazott porfestékekkel kapcsolatban eddig nem, vagy csekény információ található. 

Így különös hangsúlyt fektettem a felület foszfátozással történő előkészítésére, a 

felhordás módjára, az égetési hőmérséklet hatására és a szemcsék morfológiájára 140-

160°C-on történő égetés után. 

Összefoglalómat a porfestés technológiájának ismertetésével kezdem, amely során 

kitérek a legáltalánosabban alkalmazott alap és adalékanyagokra is. Ezután kiemelten 

csak a portechológia alkalmazhatóságának feltételeit, gazdasági helyzetét, társadalmi 

hatását (környezetvédelem) szeretném ismertetni, hiszen munkám alapját az epoxi és 

epoxi-poliészter alapú festékbevonatok elemzése fogja képezni. 

2.1. A festőüzem részei 

Ebben az alfejezetben szeretném ismertetni a festőüzemet, ahol gyakorlatilag zajlik a 

felületkezelés és bevonási folyamat. Mivel ez egy complex egysége a gyárnak, részletesen 

kitérek a festőüzemet alkotó kisebb szervezeti egységek szerepére is, amelyek a: 

- Konvejor; 

- Előkezelő / Mosó; 

- Szárító kemence; 

- Festőszoba / Festőkabin; 

- Beégető kemence; 

- Szennyvízkezelő; 

- PLC vezérlés; 

- Kézi beégető kemence; 

- Kézi porszóró kabin; 

- Felrakó és leszedő terület; 

- Maszkoló terület és a  

- Porraktár [2.] 
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2.ábra: A festőüzem felépítése [2] 

2.1.1. Konvejor 

A konvejor rendszer a szórófejes előkezelőt, a szárítókemencét, a Wagner porszóró 

rendszert, a beégető kemencét, valamint a felrakó és leszedő területet köti össze. A 

konvejor a 4 fő berendezés normál üzemmódban való működésekor indítható el. A 

konvejor rendszer a festendő alkatrészek mozgatását végzi a felrakó helytől a festési 

folyamat többi részéhez, majd visszatér a felrakó helyre. 

A pálya főbb részei: 

 A pálya hossza: 1798 méter = kb. 3 óra (180 min.); 

 Sebessége: max. 3 m/perc, folyamatos üzemvitelű; 

(A sebességet a vezérlőpanelen lehet beállítani, 0~3 m/min.); 

 Meghajtó egységek: 3 db. hernyóláncos meghajtó egység. 

 Láncosztás: 8 hüvelyk (203.2 mm); 

 Kocsiosztás: 16 hüvelyk (406.4 mm). 
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A felfüggesztett konvejor főbb alkatrészei (3. ábra): 

 Lánc;  

 Függesztett pálya  

(4 hüvelyk széles I-gerenda); 

 Hernyóláncos meghajtó egység,    

(hernyólánccal felszerelt meghajtó egység, amely átadja a hajtóerőt a konvejor 

hajtóláncára); 

 Görgős láncfeszítő egység (3db),  

(ellensúllyal/rugós állítással, segítségével lehetővé teszi a meghajtólánc 

hosszának szabályozását, ezáltal kompenzálható a lánc nyúlása, zsugorodása 

vagy kopása és fenntartható a láncfeszesség); 

 4 hüvelykes nyitott 2FBC kocsi, 

(két, csapágyazással, kerekekkel és konzollal ellátott, félkocsiból és egy 

toldalékból álló egység, amely a függesztett terhek megtartására és szállítására 

szolgál); 

 Visszacsúszás / elgurulás-gátló,  

(mechanikus biztonsági berendezés amely az előrehaladás megszűnése esetén 

megakadályozza, hogy a terhelt konvejor visszacsússzon); 

 Kenőberendezés, 

(az automata kenőberendezés kenőolajat adagol, az előtte elhaladó konvejorlánc 

és kocsi csapágyaira). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.ábra: Felfüggesztett konvejor 
(Forrás: a szerző saját készítése, 2017.) 
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2.1.2. A felületkezelő-mosó bemutatása 

Ebben az alfejezetben fogom ismertetni az előkezelés és mosás folyamatait. Minden 

egyes felületkezelési fázis előtt kifejezetten ügyeltem a munkadarab felületének 

zsírtalanítására és foszfátozására. Ennek célja a későbbi porfestési fázis 

hatékonyságnövelésének érdekében történt, ún. “passziválás” kialakításával.  Ez azt 

jelenti, hogy a felületen található olajos, zsíros szennyeződéseket el kell távolítani, 

ezután a festendő termékek előkezelését szórófejes mosórendszer végzi. Esetemben vas-

foszfátoskezeléssel, a későbbi korrózió kialakulásának megelőzéseként. 

Az előkezelési folyamatés annak fázisai: 

A mosó berendezés 9 lépcsőből áll, mindegyik fel van szerelve öblítő-pumpákkal és 

fúvókás öblítő-rendszerrel. Az öblítő-rendszeren keresztül áramlik a folyadék. A fúvókák 

az öblítő-csövekre vannak szerelve, és mindegyik alagútrészben a kád felett vannak. A 

kádakban lévő, oldott vegyszerek (technológiailag megfelelő) hőmérsékletét gázégők 

segítségével lehet beállítani.  

A vezérlése a PLC panelen történik. A mosóban a szellőzést egy vágat biztosítja az 

alagút tetején, valamint helyi elszívással is rendelkezik. Az alagút elején és végén egy 

levegős elszívórendszer van, mely a vízpára kiáramlását akadályozza meg (4-5.  ábra). 

A kezelés fázisai sorrendben: 

 1 kád: zsírtalanítás, lúgos melegvizes mosás, 

(alsó és felső tartály térfogata 27m³); 

 

4.ábra: A felületkezelés során alkalmazott öblítőrendszerek [2] 
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5. ábra: Micellaképződés a mosás során [2] 

 2 kád: ioncserélt vizes öblítés; 

 3 kád: ioncserélt vizes öblítés; 

 4-5 kád:    vasfoszfátos melegvizes mosás, 

 (alsó és felső tartály térfogata 54m³); 

A “vasfoszfátozás” kémiai reakciói: 

A.) Pácolási reakció: 

Fe + 4 NaH2PO4      Fe(H2PO4)2 + 2 Na2HPO4 + H2                       (1) 

B.) Rétegképzési reakciók: 

   I.   2 Fe(H2PO4)2 + 2 Na2HPO4 + O      FePO4 + 4 NaH2PO4 + H2O  (2) 

   II.  2 Fe(H2PO4)2 + 4 Na2HPO4 + O + 5 H2O     Fe2O3 x 3 H2O + 8 NaH2PO4            (3) 

C.) Iszapképzési reakció: 

Fe3+ + PO43- FePO4 iszap                                 (4) 

 6 kád: ioncserélt vizes öblítés 

 7 kád: ioncserélt vizes öblítés 

 8 kád: passziválás (6. ábra) és pórustömítés (7. ábra), 

 (alsó és felső tartály térfogata 12m³): 
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6. ábra: Passziváló eljárások jellemzőinek és előfordulásuknak 

táblázata [2] 

 

 

7. ábra: Pórustömítési folyamat az alapfém passziválásával és reakció a 

kristályokkal [2] 

 9 kád: összefoglaló ioncserélt vizes öblítés 

2.1.3. A szárító/ beégető kemence ismertetése 

Ebben a szakaszban a szárító valamint az égető, gáztüzelésű kemencék kerülnek 

bemutatásra. Feladatuk a víz felszárítására, illetve a felvitt porfesték térhálósítása. A 

kemencék levegőjének keringetését a kamra tetejére épített ventillátorok biztosítják, 

ahol a keringő levegőt közvetlen módon melegítik a szárítóban található gázégőfejek, 

kemencénként 2-2 darab. Az égéstermék elszállításáról és a szellőztetésről egy külön 

ventillátor gondoskodik, vezérlése a PLC panellel történik.Kemence felépítése pedig a 

következő, amelyet a 8. ábra szemléltet: 

1. gázégő; 

2. hevítő kamra; 

3. szívó levegőjárat; 

4. fúvó levegőjárat; 

5. keringető venitllátor; 

6. kifúvó nyílás. 
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8. ábra: A kemence felépítése [2] 

A szárító kiemelt paraméterei: 
• Az üzemi hőmérséklete: 120-150°C; 

• Alapterülete: 113 m2; 

• A termékek áthaladási ideje: 20 min. 

 
9. ábra: A szárító üzemvitele [2] 

A beégető kiemelt paraméterei: 

 üzemi hőmérséklete: 160-220°C; 

• alapterülete: 200 m2; 

• a termékek áthaladási ideje: 30 min. 
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10. ábra: A beégető üzemvitele [2] 

2.2.  Az elektrosztatikus porfestés elmélete 

A testek elektromos állapotát egy közvetlenül nem érzékelhető "anyag" hozza létre, 

melyet elektromos töltésnek nevezünk. Valójában nem létezik önálló elektromos töltés, 

hanem az mindig az anyag elválaszthatatlan tulajdonsága. A töltéssel rendelkező 

anyagot nevezzük töltéshordozónak. A tudomány állása szerint kétféle elektromos 

töltés van, az egyiket pozitívnak, a másikat pedig negatívnak nevezzük. Azt is 

megállapíthatjuk, hogy az azonos előjelű töltések taszítják, míg az ellentétes előjelű 

töltések vonzzák egymást [3]. 

Azokat az anyagokat, melyeknek határoló felületén belül a töltések tetszőleges 

mértékben elmozdulhatnak, vezetőknek nevezzük. A szigetelő anyagokban a töltések 

csak kicsiny, molekuláris méretekben képesek elmozdulni, ezért egy külső, elektromos 

állapotban lévő test hatására a pozitív és a negatív töltések súlypontja eltolódik, így 

elektromos dipólusok jönnek létre, aminek következtében maga a test is egy 

nagyméretű elektromos dipólussá válik. 

Az elektromosan feltöltött testek között tehát erőhatás tapasztalható anélkül, hogy 

azok egymással közvetlenül érintkeznének vagy bármilyen ezen erőhatást közvetítő 

közeg lenne jelen. Ennek szemléletes magyarázatát elsőként Faraday fogalmazta meg, 

mely szerint az elektromos állapotban lévő test maga körül elektromos mezőt - más 

néven erőteret - hoz létre, amely a benne lévő elektromosan töltött testekre erőhatást 

fejt ki.A porfestés folyamán a porfestéknek töltést adunk míg a munkadarabot 

letesteljük, így a fém az elektrosztatikus vonzás következtében magához vonzza a 

festékport. Faraday törvénye értelmében a szerkezetek sarkaiban a töltés ellenkező 

polaritásúvá válik azaz taszító hatás alakul ki. Ez a jelenség teszi oly nehézzé az élek, 

sarkok egyenletes porfestését. 
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2.2.1. Az elektrosztatikus porfestés gyakorlata a Sanmina Kft-nél 

A porfestendő fémtárgyat először felfüggesztjük anyagmozgató pályánkra, majd 

zsírtalanító berendezésünkkel megtisztítjuk annak felületét, így biztosítva a festendő 

felület homogenitását és tapadóképességét.A megtisztított és zsírtalanított tárgyat 

nanotechnológiás konverziós rétegképzésünknek vetjük alá ami biztosítja a felület 

rendkívüli korrózióállóságát és megnöveli festéktapadását másnéven adhézióját. 

A zsírtalanított és nanokerámiával előkezelt fémtárgyra manuális illetve automata, 

tribo- vagy elektrosztatikus porfestő pisztolyainkkal felhordjuk a porfestéket, mely egy 

a púdernél is finomabb porrá őrölt, a gyártási eljárás során – a RAL Intézet színskálája 

alapján – színezett műgyanta. Típusa szerint a porfesték lehet kültéri (poliészter vagy 

3PES), beltéri (epoxi-poliészter). A tárgyakra felvitt porfestéket a beégető kemencékben 

140-160°C-on égettük a felületre, a „térhálósodás” eléréséig. Ez a folyamat mintegy 20-

30 percet vett igénybe mintánként. Így alakul ki a tartós, időtálló, utólag is 

megmunkálható, a fémekhez jól tapadó,  

de rugalmas műanyag bevonat [4]. 

 
11. ábra: A berendezés elvi felépítése: 1.) Fluidizálás; 2.) Felszívás, 

szállítás; 3.) Kiszórás; 4.) Elszívás; 5.) Leválasztás; 6.) Szűrés [4]. 
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A berendezés üzemviteli lépései: 

A.) Fludizálás/Felszívás: 

Nézzük meg, hogy helyileg hol található a porbetöltés helye. Ezen a helyen 

találjuk a központi portartályt, melynek, anyaga, mérete, kinézete egyedivé teszi 

azt.Nézzük meg hogyan állítható a fluidizálás, vibrálás mértéke, a helyes 

beállítás, amikor a por és levegő aránya egyhomogén lazaszerkezetű elegyet 

képez. 

 

 

 

 

 

12. ábra: Fluidizálás a.) vibrációs asztallal; b.) vibrációs 
asztal nélkül [5] 

B.) Porbetáplálás: 

Ha egy fúvókából a levegő egy üregbe áramlik és a levegőáramlás folytatásában 

egy kilépőnyílás van elhelyezve, akkor alacsony nyomás (vákuum) keletkezik. 

Ezt a hatást a pornak egy beszívónyíláson keresztül történő beszívására 

kihasználva egy por-levegő keverék keletkezik (13. ábra). 

 

 

 

 

 

13. ábra: A porfesték útja a tartálytól a porszóró eszközig [5] 

C.) Injektorház: 

Sugárszivattyúk alkalmazása nagyobb szemnagyságú szemekből álló szilárd 

anyagok, (folyadék) vagy levegő keverékének szállítására. Keverékszállító 

szivattyúként történő alkalmazását elsősorban az egyszerű, olcsó szerkezet, a 

nagy élettartam és a kis helyszükséglet indokolja. Viszonylag kisebb hatásfoka 

ellenére alkalmazása állandó, folytonos üzemben is gazdaságos (14. ábra): 
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14. ábra: Az injektorház elvi felépítése [5] 

 
15. ábra: A fúvóka felépítése [5] 

 

 

 

 

 

 

16. ábra: Optimális szóráskép résfúvókánál [5] 
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3. Felhasznált anyagok és anyagszerkezettani hátterük 

Ez a rész a porbevonatok gyártási és minőségellenőrzési folyamatát fogja ismertetni. A 

gyártási folyamat minden szakaszában ellenőrizni kell a minőséget, mivel a porbevonó 

anyag, réteg az előállítás és felhordás után nem változtatható meg, vagy nem 

változtatható jelentősen. Ezért a készítmények és a gyártási körülmények minden 

alkalommal kritikus fázisban vannak, addig amíg a térhálósodás (beégetés) be nem 

következik. Fontos probléma még a terméken kívüli termék újrafeldolgozása, amely 

selejt esetén műszakilag nehéz és költséges. A minőségellenőrzési folyamat tehát az 

alábbi fázisokból épült fel: 

1) A nyersanyagok mérése, előkeverése és méretének csökkentése; 

2) Az extrudátum előkeverése, hűtése és zúzása extrudálva; 

3) A forgácsok mikronizálása a végső porméretre; 

4) Keverés, csomagolás és tárolás [2]. 

A járműgyártásban manapság használt festékek és lakkok a szerves többrétegű 

bevonatrendszerek csúcstechnológiai anyagrendszereinek tekinthetők, hiszen még tíz 

év után sem nagyon fedezhetők fel korróziós elváltozások a mai karosszéria lemezeken. 

Ilyen kiváló minőségű védelmet az alábbi főbb felülettechnikai műveletekkel lehet 

biztosítani. Eleve, a gépjármű karosszéri gyártásra szánt, és egyébként igen könnyen 

rozsdásodó acél lemezeket először vékonyan horgannyal (cinkolvadékba mártással vagy 

galvanizálással) vonják be, melyet utána foszfátoznak. 

Foszfátozás előtt – mint általában bármilyen felületbevonó/módosító eljárásnál –, az 

összeszerelt horganyzott karosszéria lemezek horganyzott felületét gondosan 

megtisztítják (zsírtalanítják és alaposan leöblítik vízzel), majd meleg foszforsavas 

oldattal permetezve, az alábbi reakciókkal jellemezhető módon, a cinkkel reagálva, 

vízben gyakorlatilag oldhatatlan, ún. terciér foszfát vegyületek kristályosodnak rá a 

horganyzott lemez felületére: 

I. 2H3PO4 + 3Zn → 3H2 + Zn3(PO4)2                          (5) 

 II.           2H3PO4 + Fe + 2Zn → 3H2 + FeZn2(PO4)2            (6) 

Ez a vékony mikrokristályos vegyületfilm részben a korrózióállóságot javítja, de 

különösen a rá kerülő alapozó (ún. primer) szerves festékréteg jobb tapadását segíti elő. 

Ezt a legelső szerves bevonat-réteget az utóbbi évtizedekben már csaknem minden 

autógyárban kataforetikus úton viszik fel, mely eljárásnál a vizes festék szuszpenziót 

tartalmazó kádba merített lemezt katódosan polarizálják. Ennek hatására vándorolnak 
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(elektroforézis) és tapadnak meg a festendő bemerített fémtárgy felületén az ellentétes 

felületi töltéssel rendelkező festékrészecskék, egyenletesen beborítva a tárgy teljes 

felületét.  

 

17. ábra: A porrészecskék mérete és a rétegvastagság közötti összefüggés [9] 

Ezt követően gondos vizes öblítés és szárítás (melegen térhálósítás) után kerülhet sor a 

további (pigmentált) festék és (védő)lakk rétegek felhordására. Ez utóbbiak lehetnek 

szerves oldószeres, vizes bázisú vagy porfestékek/porlakkok. A legkorszerűbb 

bevonattechnikai megoldásoknál törekednek a gazdaságos anyagfelhasználású és 

szerves illóanyagokat, szerves oldószereket (ún. 3VOC = Volatile Organic Compound) 

nem tartalmazó porfestékek/porlakkok alkalmazására [6]. 

3.1. Epoxi alapú festékek és gyanták 

A nagyszilárdságú polimer bevonatok legjobb befoglaló mátrix anyagai a telítetlen 

poliészter (4UP) és az epoxi gyanta (5EP). Ezek az anyagok szobahőmérsékleten folyékony 

halmazállapotúak és kisebb viszkozitásuk révén jobban impregnálják erősítőszálakat. A 

hőre nem lágyuló polimer bevonatok tulajdonságait elsősorban az a mátrix és az 

adalékanyagok közötti tulajdonságai határozzák meg. 

Az epoxy alapú lakkok es gyanták általában kétkomponensűek. Előnyös 

tulajdonságuk, hogy formulázhatók, kiváló fényességű és sima bevonatokat adnak, 

kiváló tapadást, rugalmasságot, keménységet, valamint oldószer és vegyi ellenállást 

biztosítanak. Ugyankkor hiányosságok a gyenge hő- és fénytűrés, valamint a magas 

hőmérsékleten illetve diffúz napfénynek kitett sárgulásra (öregedésre) hajlamosak [7]. 
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1. táblázat: Néhány epoxi gyanta piaci előfordulása [5] 

Megnevezése Felépítése 
Alkalmazási 

terület jellemzői 

Hígítás, 
keverési 

arány 

Tűzveszélyességi 
fokozat 

Nerolin 
bevonó anyag 

A:epoxi-
kátrány és 
polamid 
kombinációja, 
 
B: térhálósító 
alkoholos-
toluolos 
keverék 

Kiváló sav- és 
vízálló anyag, 
amelyet 
savszigetelésként 
is alkalmazzák. 
Száradása 10 óra, 
teljes 
átkeményedés 10 
nap. 

XA: 1 súly rész,  
XB: 1 súly rész.  
 
Hígítás max. 
1%-ban. 

I Erősen tűzveszélyes!  
Benzol homológ 

Katepox X 

A: epoxi-
kátrány alapú 
műgyanta 
oldat,  
 
B: polamidos 
műgyanta 
oldat. 

Legkülönbözőbb 
anyagok, 
fémszerkezetek 
korrózió gátló 
bevonására, 
víznek, savaknak, 
sóknak 
ellenáll.Vastag 
bevonatként is 
alkalmazható. 

Hígítása 
Katepox hígító. 
A hígítás 
mennyiség a 
felhasználás 
céljától függ. 

I Erősen tűzveszélyes! 
Benzol homológ 

Epamin 
lakkés 
zománc 

A: 
epoxigyanta 
oldata, 
pigment és 
töltőanyag,  
 
B: alkoholos-
toulól. 

Fa és fém felületre 
egyaránt alkalmas 
Élelmiszeriparban 
is alkalmazható, 
mert a kötés után 
teljesen 
semlegessé válik. 

Hígítása 
Epamin hígító, 
a 
felhasználástól 
függően %-os 
arányban. 

I Erősen tűzveszélyes!  
Benzol homológ 

A= 1. komponens, B= 2. komponens (Forrás: www.wikipedia.hu, on-line hivatkozás, 2018.) 

Az epoxi gyanták tulajdonságai: 

· Kiváló tulajdonságokkal rendelkező gyantatípus, 

· kiváló tapadóképessége miatt ragasztóként is hasznosítható, 

· ellenálló a környezeti hatásokkal szemben, 

· jó mechanikai tulajdonságok, 

· kicsi zsugorodás, 

· alkalmazása a számítástechnikától az űrtechnikáig sokrétű [7]. 

 

18. ábra: Egy tipikus epoxigyanta idealizált kémiai szerkezete [8] 
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Előállításuk epoxi-poliéter és fenol vagy epoxi-poliéter és amin poliaddíciójával történik, 

Mechanikai tulajdonságaikat és környezeti hatásokkal szembeni ellenállóképességüket 

tekintve egyaránt túlszárnyalják valamennyi műgyantát.  

3.2. Poliészter festékek és gyanták 

Eredetileg lineáris, hőre lágyuló műanyagok, amelyeket egy észtercsoportot tartalmazó váz 

jellemez. Kétértékű alkoholok és dikarbonsavak polikondenzációjával keletkező 

műanyagok. A poliészterek sokoldalúságát mutatja a termékek széles köre, amelyekben 

alkalmazzák ezeket a műanyag típusokat (abroncsok, textíliák, szálképzők elsősorban. A 

poliészter gyanták közól leggyakoribbak az ortoftálsav alapú poliészter gyanták, általában 

az észter monomer sztirol oldatban kerül forgalomba. Ezt felhasználás előtt össze kell 

keverni a B komponenssel: a katalizátorral [8]. 

A poliészter gyanták és bevonatok jellemzői: 

· Mézsűrűségű, folyékony halmazállapotú; 

· A keverék-oldat (35% sztirolban oldott poliészter oligomer) 

szobahőmérsékleten térhálósodik. 

· A gélesedés magától beindul, a végtermék térhálós, hőre nem 

lágyuló nagyszilárdságú műszaki, szerkezeti anyag, amely 

polimerizációs láncreakcióban keletkezik, iniciátorral gyorsított 

rekcióban, 

· Alkalmazása legtöbbször kompozitként is üvegszállal,- szövettel, 

-paplannal erősítve (pl. járműipar, vizi jármű gyártás, 

     tartályok) [7]. 

 

19. ábra: Egy izoftálsav alapú UP idealizált kémiai szerkezete [8] 

 

 

 

http://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/Fenol.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Amin.htm
http://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/PoliadMu.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/AnyMecTu.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Mugyanta.htm
http://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/Muanyag.htm#Hoviselkedes
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Eszter.htm
http://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/Ftalsav.htm
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2. táblázat: A különböző bevonatok tulajdonságainak összehasonlítása [6] 

Tulajdonság Epoxi Akril Poliészter Hibrid Poliuretán 

Időjárásállóság gyenge kiváló kiváló 
meglehetősen 

gyenge 
jó 

Korrózióállóság kiváló jó nagyon jó 
kiváló -  

nagyon jó 
nagyon jó 

Kémiai 

ellenállás 
kiváló nagyon jó nagyon jó - jó nagyon jó nagyon jó 

Hőállóság nagyon jó jó jó nagyon jó - jó nagyon jó 

Ütésállóság 
kiváló - 

nagyon jó 

meglehetősen 

jó 
jó nagyon jó nagyon jó 

Keménység HB-5H HB-4H HB-4H HB-2H HB-3H 

Rugalmasság 
kiváló - 

nagyon jó 

meglehetősen 

jó 
nagyon jó nagyon jó nagyon jó 

Tapadás kiváló 
meglehetősen 

jó 
kiváló kiváló nagyon jó 

Az alapozó összetétele természetesen annak a függvénye, hogy milyen technológiával 

kerül feldolgozásra. A tipikus összetételek a 3. táblázatban található: 

3.táblázat: Az alapozók (bevonatok)jellemző irodalmi összetétele [10] 

 Alapozó/ bevonat 

Oldószeres Vízbázisú Por 

Szárazanyagtartalom [%] 50-65 35-45 100 

VOC* [g/l] 390-420 170-230 0 

Sűrűség [g/cm3] 1,1-1,3 1,1-1,3 0,5-0,7 
(v/m %) 

Hőkezelési idő [min.] 20 20 20 

Hőkezelés hőmérséklete [°C] 130-165 130-165 160-190 

Viszkozitás 20°C-on [mPa/1000 s-1] 60-100 60-100 szilárd 

Tárolhatósági idő [hónap] 6 6 12 

*VOC= szerves illóanyag tartalom 

Az alapozó tulajdonságait alapvetően a gyantakomponens határozza meg. Ez a 

kötőanyag az alapozóban. Erre a célra majdnem kizárólagosan poliészter gyantát 

használnak,vagy oldószerben feloldva, vagy por formájában. A vizes bázisú 
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rendszerekhez karboxil-amin sót alkalmaznak. Ugyanakkor a vizes rendszerben - a 

hidrolitikus reakció miatt - a bomlás esélye nagy. A poliészter mellett amino-aldehidek 

megfelelők kötőanyagok céljára, a poralapozók esetén az epoxi gyanták is lényegesek 

[10]. 

A kötőanyag (gyanta) mellett az alapozó mechanikai tulajdonságait pigmentekkel és 

töltőanyagokkal módosítjuk. A pigment és a töltőanyag között az alapvető különbség a 

törésmutatóban van. A töltőanyag elsősorban a mechanikai tulajdonságok javítására 

szolgál, míg a pigmentnek fedő és színező funkciója is van. Ha a törésmutatók közel 

vannak a gyantakomponenséhez, akkor az alapozó átlátszó lesz. Minél nagyobb a 

törésmutató különbsége, annál jobb a fedőképesség. A szemcseméretnek ugyancsak 

lényeges szerepe van (16. ábra), mivel ez határozza meg a kötőanyag mennyiségét, 

fajlagos felülét [10]. 

A por alakú alapozók esetén két fő típus van használatban: epoxi-karboxi és hidroxil 

funkcionalizált poliészter-blokkolt izocianát rendszerek. Ezeknél az anyagoknál a 

szemcseméret, viszkozitásváltozás és a filmképző tulajdonságok emelendők ki. Ezeket a 

tulajdonságokat az alapanyagok molekulatömegével és adalékokkal lehet beállítani. A 

szemcseméret eloszlás nagyon fontos a bevonat kialakítása szempontjából. Egy tipikus 

eloszlást mutat be a 20. ábra. A túl kicsi szemcséjű anyagok hajlamosak az 

agglomerizációra, míg a nagy szemcsék nem olvadnak össze megfelelően. 

3.3. A fekete színt kölcsönző pigment adalékanyagok 

Diplomamunkám készítése során kifejezetten szerettem volna egy fejezetet szentelni a 

színezőanyagoknak, vagy másnéven pigmenteknek, mert úgy vélem ezek a típusú 

anyagok a jövőben befolyásolhatják a bevonatréteg kialakulását, tulajdonságait és 

felületi-adszorpcióját. A fekete pigmentek többféle szempont szerint rendszerezhetők. 

Elsőként, feloszthatók szerves és szervetlen pigmentek csoportjára. A nyersanyag 

eredete szerint lehetnek növényi-, állati-, korom- és ásványi feketék. Létrejöhetnek 

természetes vagy mesterséges úton. Természetes anyag például a grafit, a kőszén, a 

galenit.  

A mesterséges csoportba tartozik a szenesítéssel előállított faszén, csontszén és 

lámpakorom fekete, tehát mindazok, melyek az emberi beavatkozás következtében 

nyerték el formájukat. A szénfeketéket is lehet osztályozni, vannak köztük elszenesedett 
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anyagok (növényi- és állati eredetű szenek), üledékek (kőszén), kormok (koromfeketék), 

kristályok (grafit) [9]. 

 

3.táblázat:A fekete színű pigmentek eredet szerinti osztályozása [9] 

Szerves eredetű 

- növényi feketék (faszén, mag), 
- csontfeketék, 
- kormok, 
- kőszén. 

Szervetlen eredetű 

- grafit (C), 
- vas (Fe), 
- mangán (Mn), 
- antimon (Sb), 
- bizmut (Bi), 
- ólom tartalmú (Pb). 

 

A pigmentvizsgálatok legegyszerűbben és költséghatékonyan fénymikroszkópokkal 

végezhetők. Mivel a fekete pigmentek nagy része opak, vagy gyengén engedi át a fényt, 

átmenő fényben legtöbbször csak a szemcsék sziluettje látható. Csiszolatban vizsgálva 

pedig, ha összefüggő fekete réteget találunk, sokszor nem is lehet szemcséket 

megkülönböztetni. 

 
20. ábra: Szerves eredetű pigmentek koromfekete átmenő fényben, SEM és polarizált 

mikroszkópos felvételen [9] 
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21. ábra: Szervetlen eredetű magnetit és vas-oxid SEM és polarizált mikroszkópos 

felvétei [9] 

A pigmentek közül az egyik legfontosabb a titán-dioxid. A nagy törésmutató (2,55-2,75) 

kiváló fedőképességet, a nagy keménység (5,5-6,5 Mohr skálán) a kőfelverődéssel 

szembeni ellenállást biztosítja. A titán-dioxid mennyiségét bárium-szulfáttal lehet 

csökkenteni. A bárium-szulfát lényegesen olcsóbb és a gyantához közel álló 

törésmutatója (1,64) miatt nem zavarja a fedőképességet és a színt. Ugyancsak 

töltőanyagként lehet használni a talkumot. A kis keménysége miatt (1 Mohr) a bevonat 

törési jellemzőinek változtatására használható. A lemezes szerkezete miatt a felvitt réteg 

flexibilitását javítja.  

A töltőanyagok között fontos a kolloid szilícium-dioxid (aerosil). Ezzel az anyaggal a 

reológiai jellemzők szabályozhatók (tixotróp viselkedést ad). Az alapozó 

csiszolhatóságát földpát (alumínium-szilikát) adagolással lehet javítani. A színmélységet 

korommal szabályozzák [10]. Ugyanakkor dolgozatom készítésekor ezen anyagok 

részletes tanulmányozására már nem volt lehetőségem, ezért emelném ki a pigmenteket. 

Mivel a pigmentek eredete az általam felhasznált alapalanyagokban ismeretlen, ezért a 

5SEM-EDS vizsgálataim során hasonló morfológiára és elemösszetételre számítok, mint a 

19-20. ábrán is látható.  
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22. ábra: A porfestékek differenciális szemcseméret eloszlása [10] 

 

 

 

4. A porfestékek és vizsgálati lemezek előállítása 

Ez a fejezet a porgyártás előállítását és minősítési folyamatait ismerteti. Az, hogy por 

vagy vízbázisú technológiát választunk négy tényezőtől függ: 

- ár, 

- környezetvédelem, 

- minőség, 

- megbízhatóság. 

4.1. Ipari porbevonatok előállítása 

A gyártási folyamat minden szakaszában ellenőrizni kell a minőséget, mivel a 

porbevonó anyag előállítása után nem változtatható meg, vagy nem változtatható 

jelentősen. Ezért a készítmény és a gyártási körülmények kritikusak. A terméken 

kívüli termék újrafeldolgozása nehéz és költséges.Az ipari porbevonatok 

előállításához használt legkorszerűbb technológia több különböző szakaszból áll, 

ahogyan az előző fejezetekben is ismertettem: 
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1) A nyersanyagok mérése, előkeverése és méretének csökkentése; 

2) Az extrudátum előkeverése, hűtése és zúzása extrudálva; 

3) A csipek mikronizálása a végső porba; 

4) Post keverés, csomagolás és tárolás. 

4.1.1. A nyersanyagok kimérése 

Ahogyan az előző fejezetben már ismertetésre került, a nyersanyagok jellemzően epoxy 

és poliészter gyanták, amelyekhez az alábbi adalékanyagokat alkalmazhatják: 

- térhálósító szerek,  

- pigmentek,  

- töltőanyagok, 

- áramlást segítő és a gáztalanító segédanyagok.  

Minden nyersanyagnak meg kell felelnie hogy az egyénileg előre meghatározott 

minőségi ellenőrzésnek. Ezután minden egyes komponenst a szükséges tizedgramm 

pontossággal lemérnek, táramérleg segítségével. Minden előre lemért komponenst a 

készítménynek megfelelően egy keverőedénybe helyeznek, a tartályt ezután 

összekapcsolják a keverőegységgel, majd a nyersanyagokat előre meghatározott 

időtartamig alaposan homogenizálják a speciálisan tervezett előkeverő vágókéssel (a 

szemcsék fajlagos felületének növelése). 

4.1.2. Minőség ellenőrzés 

A nyersanyag-előkészítés végső mintáit a megfelelőség ellenőrzésére egy kis 

laboratóriumi extruder segítségével feldolgozzák. Az így kapott port ezután egy 

tesztlemezre viszik fel, amelyet egy erre a célra használt “kis vizsgálati kemencében” 

vizsgálatoknak vetnek alá: 

- színmérés, 

- mechanikai tulajdonságok, 

- olvadási és beégetési idő ellenőrzése. 

A módosításokat addig végzik a receptúrákon amíg a porok minősége el nem éri a 

specifikásiót, a gyártás ezen szakaszát követően ugyanis az anyag tovább már nem 

módosítható. 

4.1.3. A premix extrudálása 

A keveréket betáplálják az extruderbe. Az extruder keverőtartályt előre meghatározott 

hőmérsékleten (70 és 120 ° C között, a terméktípustól függően) tartják. A tartály 
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hőmérsékletét úgy állítjuk be, hogy a gyantát csak cseppfolyósítsuk, és a tartalmát 

összekeverjük a tartály keverőjével. Ennek következtében az egyes alkotórészeket a 

gyantával diszpergálják és nedvesítik, ami homogén összetételt eredményez. Az 

adagolóberendezés adagolási sebessége és az extruder sebessége kiegyensúlyozva 

vannak annak biztosítása érdekében, hogy a csavar az extruder hordó belsejében 

maradjon. Az extruder hordóban képződött olvadt anyag a hűtőközeggel találkozva 

hűlni kényszerül. A megszilárdult anyagot méretét ezután feldarabolva és szétzúzva 

csökkentik megmunkálható, 5-10 mm méretű forgácsokká. 

4.1.4. Minőség ellenőrzés 

A folyamatnak ebben a szakaszában a termékminőséget a forgácsmintákkal tesztelik. A 

laboratóriumban porrá őrölik a forgácsokat, és az anyag felhasználásával tesztlemezt 

készítenek. A köztes termék minőségét az alábbi kritériumok alapján ellenőrzik: 

1) Szín, fényesség, megjelenés és eloszlás; 

2) mechanikai és reaktív tulajdonságok; 

3) alkalmazhatóság. 

 

 

A túl magas hőmérséklet az extruder hordóban nem csak alacsony olvadék viszkozitást, 

alacsony nyíróerőt és rossz pigment diszperziót eredményez, hanem alacsony 

fényességű bevonatot is eredményez. Az előkeverék gyantája és keményítője is 

elkezdhet reagálni az extruderben, ami szintén káros hatással lesz a termék 

teljesítményére. 

A gyártási folyamat következő szakaszában nem lehetséges a formuláció módosítása. 

A forgácsokat őrölt malomban a kívánt részecskeméretre őröljük. A por egy 

osztályozóval egy szabályozott légáramlás útján egy ciklon gyűjtőrendszerbe vezet. 

Az optimális részecskeméret-eloszlás elérése érdekében további kezelésre lehet 

szükség, amely: 

- ciklonizálásból,  

- osztályozásból,  

- szűrésből vagy  

- szitálásból állhat. 

Ennek a berendezésnek a sematikus ábráját szemlélteti a 23. ábra. 
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4.1.5. A mintalemezek előkészítése 

Az ilyen módon előállított epoxi és poliészter porbevonatokat hőkezeléssel rögzítettem, 

a hőkezelés során nagyon fontos volt a hőmérséklet pontos betartása: a fém 

hőmérsékletét ±10-15 oC intervallumban kellett tartani, mert ellenkező esetben a 

rétegvastagság nagyon eltérő lenne, a viszkozitás megváltozása miatt (személyes 

tapasztalat).  Általánosan elmondható, hogy a hőmérséklet emelését nem szabad 

hirtelen végezni. A gyakorlati tapasztalat alapján a felfűtési idő 3-10 percvolt, a bevonat 

80-100 oC-on kezdett meglágyulni, észrevehető folyás 150 oC-on kezdődött és kitartott 

1-2 percig. Nagyon szerettem volna még ismertetni a dolgozatom keratein belül 

ismertetni a kemence karakterisztikáját is, azonban nem volt lehetőségem adatot 

szolgáltatni.  
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23. ábra:A porbevonási anyag gyártási folyamat egyszerűsített áramlási rajza 
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24. ábra: Az M0-856-os számú fényes minta sorozat 
(Forrás: a szerző saját készítése) 

 
 

25. ábra: A P0-658-as számú selyemfényű minta sorozat 
(Forrás: a szerző saját készítése) 

 
 

 26. ábra: Az M0-656-os számú selyemfényű minta sorozat 
(Forrás: a szerző saját készítése) 
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27. ábra:A P2-168-as számú matt finomstruktúr minta sorozat 
(Forrás: a szerző saját készítése) 

 

28. ábra:A P1-858-as számú fényes minta sorozat 
(Forrás: a szerző saját készítése) 

 

29. ábra:A M0-068-as számú matt finomstruktúr minta sorozat 
(Forrás: a szerző saját készítése) 
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30. ábra: Epoxi porfesték megjelenési formája 
(Forrás: a szerző saját készítése) 

 

 

5. A vizsgálati módszerek és eredményeik ismertetése 

Ez a fejezet tartalmazza a szakirodalom és általam elvégzett vizsgálatokat, és 

eredményeket. A bevonatréteggel szemben számos követelményt támasztunk a szín, 

fényesség és megjelenés mellett. Ezek közül kiemelkedik a környezeti hatásoknak való 

ellenálló képesség, tartósság, karcállóság, mechanikai tulajdonságok is. Ezek 

természetesen alapvetően függnek a bevonat kémiai összetételétől, de emellett a 

térhálósűrűség, hidrofobitás, valamint az UV és ózonállóképesség is befolyásoló tényező. 

Vizsgálataimat az alábbi lehetőségeim szerint végeztem el: 

1. Felület-optikai és morfológiai: 

a. Színmérérés (7CIE Lab; Munsell); 

b. Rétegvastagság-mérés (ISO 2815; ISO 2360); 

c. Fényesség-mérés (MSZ EN ISO2813); 

d. SEM-EDS mikroszkópia. 

2. Mechanikai tulajdonságok vizsgálata: 

a. Ejtősúlyos ütésállóság vizsgálat(DIN/ISO 6272; ASTM D2794; ASTM G14); 

b. Hajlító vizsgálat (ISO 1519; ISO 1512; ISO 1514; ISO 2808; ISO 3270); 

c. Tapadásvizsgálat, karcolás tesztek (EN ISO 2409; ASTM D3359); 

d. Mélyhúzás (ISO 1520). 

3. Termikus tulajdonságok vizsgálata: 

a. DSC kalorimetriás vizsgálat(ASTM D 3417, ASTM D 3418, ISO 11357). 
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5.1. Felületi-optikai tulajdonságok vizsgálata 

5.1.1. Színmérés (CIE Lab) 

A pigmentek, szemben a színezékekkel, heterogén fázisban maradó anyagok, amelyek a 

folyamat során megtartják eredeti szerkezeti felépítésüket. A bevont felület 

megjelenését a fény szelektív abszorpciójával vagy/és szórásával változtatják meg (31. 

ábra). 

Színnek nevezzük a szemünkbe jutó 380-760 nm hullámhosszúságú elektromágneses 

sugárzást, amely a tudatunkban a szín érzetét kelti. Az ipari felhasználás terén döntően 

színellenőrzés, szín-összehasonlítás méréseket végeznek, amelynek során elsősorban a 

színkülönbség-számítást használják fel. A színminta és a hozzá hasonlítandó minta 

színkoordinátáinak ismeretében a két színpont közötti térbeli távolság kiszámítható. 

Ezért fontos terület a bejövő termékek (alapanyag, színezékek, segédanyagok) 

színellenőrzése, színerősség mérése, a gyártásközi és végtermék ellenőrzés.  

A statisztikák összeállítása, trendanalízis elkészítése lehetővé teszi a reklamációs 

problémák egyszerűsítését (tűréshatárok meghatározását), hozzájárul a gyártási tételek 

szín szerinti összeválogatásához, a színtartósági vizsgálatok értékeléséhez, valamint a 

fehér minták fehérségi fokának meghatározásához.A színes bevonatok színellenőrzése 

mellett lehetőség van a termikus és fotodegradációs folyamatok nyomon követésére, 

illetve a bevonatok fényállóságának, védőképességének meghatározására is. 

 

 

 
31. ábra: A szín kialakulása [10] 
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32. ábra: A látható szín tartományai nanométerben [11] 

 

 

A CIELab-rendszer 

 

A szín mérésére számos próbálkozás történt. Legáltalánosabban 7CIELAB (L*a*b*) 

rendszer használatos, amely hazánkban is szabványosan elfogadott. Ez a rendszer 3D 

színtérben elhelyezett koordinátákkal (L*, a*, b*), színponttal jellemzi a minták színét. A 

színezet (hue) értékeit két vízszintes, egymásra merőleges tengelyen ábrázolja:  

 

- vörös (a* = 0 és +100); 

- zöld (a* = 0 és -100); 

-sárga(b* = 0 és +100); 

 - kék (b* = 0 és -100).  

 

Az ezekre merőleges függőleges tengelyen a világosság (L* - lightness) számértéke 

szintén 0 (fekete) és 100 (fehér) között változik (33.  ábra). 
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33. ábra: A CIE Lab rendszer [11] 

 

 

 

A mérés során tapasztaltak: 

 

A mérési eredményeket szétbontottam fényes (34.  ábra), selyemfényű (35.  ábra) és 

matt (36.  ábra) porfestékek használata esetén, valamint jelöltem az ábrákon a 

különböző alapanyagok esetén is az értékeket.  

Összességében elmondható, hogy “csak” az alulégetés esetén áll fent az a veszély, hogy 

nem tudjuk a megfelelő színértékeket produkálni. A diagramok arról adnak 

tanúbizonyságot, hogy a +20°C-al történő beégetés során a színértékek kis mértékben 

változnak csak. Természetesen ahhoz további vizsgálatokra és paraméterekre lenne 

szükség (több beégetési hőmérséklet, esetleg több ideig tartan kemencében egy-egy 

megadott hőmérsékleten), hogy nagyon pontos konklúziót le tudjunk vonni a mérési 

eredményekből.  
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34. ábra: A szín (L) 60° értékének alakulása a felhasznált alapanyag és beégetési 

hőmérséklet függvényében M0-856 (bal) és P1-858-as (jobb) fényes porfesték esetén 

 

 

 

35. ábra: A szín (L) 60° értékének alakulása a felhasznált alapanyag és beégetési 

hőmérséklet függvényében M0-656 (bal) és P0-658-as (jobb) selyemfényű porfesték 

esetén  
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36. ábra: A szín (L) 60° értékének alakulása a felhasznált alapanyag és beégetési 

hőmérséklet függvényében M0-068 (bal) ésP2-168 –as (jobb) matt finomstruktúr 

porfesték esetén  

 

 

 

5.1.2. Rétegvastagság vizsgálat (ISO 2815; ISO 2360) 

A rétegvastagság mérése során a mintadarab felületén lévő bevonat vastagságát az erre 

alkalmas mérőműszer segítségével határoztam meg. A mérési metódus szempontjából 

megkülönböztetünk roncsolásos és roncsolás mentes eljárással végzett rétegvastagság 

mérést. 

a.) Roncsolással végzett rétegvastagság mérés /ISO 2815/: 

A munkadarab, mintalemezek felületén végleges felület roncsolásával (ún. 

bevonatátvágással) az alapfémig bemetszést készítünk. A metszet felületét az erre a 

célra kialakított berendezéssel vizsgálva állapítjuk meg a fémfelületen lévő 

bevonat(ok) vastagságát) 

b.) Roncsolásmentes rétegvastagság mérés /ISO 2360/: 

A mérendő tárgyak felületén található bevonatok vastagságát határozzuk meg 

örvényáramos tapintó rendszerű mérőműszerekkel. A mérőműszereket mágnesezhető 

és nem mágnesezhető alapanyagoknál egyaránt alkalmazhatjuk.  

Az alkalmazott műszer jellemzői: 

 Mágnesezhető, illetve nem mágnesezhető hordozón való méréshez is 

alkalmazható; 
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 Kalibrálható; 

 Gyors és rendkívül pontos méréseket hajt végre; 

 Széles mérőfej-támasszal rendelkezik a stabil felfekvés érdekében; 

 Pontszerű mérési módszerrel dolgozik; 

 LCD kijelzővel rendelkezik. 

 

37.ábra: A színmérő spektrofotométer  
(Forrás: a szerzősaját készítése) 

 

Megjegyzés: 

Miután a tesztelemezek festési metódusa során a felületkezelés ugyan automata 

előkezelő sor segítségével, de maga a porfestés kézi porszóró berendezés által történt, 

így az egyenletes rétegvastagság kivitelezése nem jöhetett szóba. Ezen eredmények 

rögzítve lettek ugyan egy táblázatban, melyet mellékletként csatoltam, de a 

kiértékeléseknél nem vettem figyelembe a pontatlanság miatt. 

 

 

 

5.1.3. Fényesség mérés (MSZ EN ISO2813) 

A fényesség porfestés esetén nem szabályozható, azt a gyártó határozza meg. 

Természetesen, ha a gyártó által előírt paraméterekkel dolgozunk, ez csak akkor igaz. 

Sokan tévesen hiszik azt, hogy bizonyos szögben visszaverődő fény visszaverődött 

százalékát mérjük. Ez így ilyen formában nem igaz, nincsenek százalékos értékek. Ezt 

egységben mérjük, mégpedig a mérendő felületről tükörirányban visszaverődött 

fényáram és egy 1,567 törésmutatójú üvegről tükör irányban visszaverődött fényáram 
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hányadosa. A legelterjedtebb a 60 fokos fényvisszaverődés értékének mérése. A gyártók 

európai változata alapján: 

- Matt :   20 egység alatt; 

- Selyemfényű:  20-80 egység között; 

- Fényes: 80-100 egység között; 

Ha egy felület 20 egység alatt van, szinte már semmilyen fényt nem ver vissza, 90 egység 

felett pedig tükröződik a felület, borotválkozásra alkalmas.A fényesség 1 év alatt kb. 

50%-át veszíti el, ezért két módszer a legelterjedtebb. Vagy a selyemfényűnek 

(félfényesnek) a felső határára írnak elő (ált. 80 egység), vagy eleve mattot, az MSZ EN 

ISO2813 – fényesség mérési szabvány- szerint. 

 

 

 

38.ábra: A fényességmérő készülék 
(Forrás: a szerzősaját készítése) 

 

 

 

A vizsgálat során tapasztaltak: 

A mérési eredményeket szétbontottam fényes (39.  ábra), selyemfényű (40.  ábra) és 

matt (41.  ábra) porfestékek használata esetén, valamint jelöltem az ábrákon a 

különböző alapanyagok esetén is az értékeket.  

 

A fényes porfestékek esetén jól látszik a diagramon (39.  ábra), hogy a legjobb fényességi 

értékeket a gyártó által megadott beégetési hőmérsékleten értük el. Az is szépen látszik, 

hogy a fényességi érték kiemelkedően megnövekszik alucink alapanyag használatánál, 

bár a “túlégetés” (+20°C) minden esetben ront a fényességi értékeken. 
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39. ábra: Fényesség értékének alakulása a felhasznált alapanyag és beégetési 

hőmérséklet függvényében M0-856 (bal) és P1-858-as (jobb) fényes porfesték esetén 

 

 

 

A selyemfényű porfestékek esetében nagyon jól megfigyelhető, hogy az alulégetéssel 

nem tudjuk a porfesték adatlapjában megadott értékekek produkálni, de az is jól 

látszódik, hogy a porfestéket majdhogynem túl kell égetni ahhoz, hogy a technikai 

adatlapjában szereplő értékeket produkálni tudjuk. Az értékeken még mindig látszik, 

hogy alucink alapanyag esetében magasabb értékeket kapunk, bár már nem annyira 

kiemelkedően, mint a fényes porok esetében. 

 

40. ábra: Fényesség értékének alakulása a felhasznált alapanyag és beégetési 

hőmérséklet függvényében M0-656 (bal) és P0-658-as (jobb) selyemfényű porfesték 

esetén  
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A matt finomstruktúr porok esetében a technikai adatlap ugyan értéket nem ad meg, de 

ugyanúgy tudjuk mérni a fényességet, csak ugyebár a felületből és struktúrából adódóan 

nagyon kicsi értékeket. Amíg a fényes és selyemfényű porok esetén megfigyelhető volt 

az is, hogy az epoxi-poliészter poroknak a fényességmérési értéke sokkal magasabb volt, 

mint a poliészter porok esetében, úgy a matt porok esetén ez teljesen megfordul. Az is 

megfigyelhető, hogy nincs akkora differencia a mérési eredmények között, mint ami a 

másik két diagramról leolvasható. 

 

 

41. ábra: Fényesség értékének alakulása a felhasznált alapanyag és beégetési 

hőmérséklet függvényében M0-068 (bal) ésP2-168 –as (jobb) matt finomstruktúr 

porfesték esetén  

  



Epoxi és epoxi-poliészter alapú porfestékek homogenitásának vizsgálata különböző beégetési hőmérsékleten 

 
 

5.1.4. SEM-EDS mikroszkópia 

A pásztázó elektronmikroszkóp (angolul: Scanning Electron Microscope, SEM) olyan 

elektronoptikai eszköz, amely a vizsgált tárgy felszínének meghatározott területét 

irányított vékony elektronnyalábbal pontos minta szerint végigpásztázza, az 

elektronsugár és a tárgy kölcsönhatásából származó jeleket erre alkalmas detektorokkal 

érzékeli, és ezeket megfelelően feldolgozva, az elektronsugár mozgásával szinkronizálva 

képileg (esetleg más formátumban, például spektrum) kijelzi.  

Mivel az elektronsugár és a tárgy kölcsönhatásaként számos, az anyag adott felületére 

jellemző típusú jel keletkezik, lehetővé válik a minta különböző tulajdonságainak 

képszerű megjelenítése, vagy a vizsgált anyag tulajdonságainak, a vizsgálati terület 

helyének – képileg is azonosítható – meghatározása. Ilyen módon a vizsgált anyag alaki 

(morfológiai) sajátosságain túlmenően, a készülék felszereltségétől függően számos más 

tulajdonság is vizsgálható lehet (például a kémiai összetétel). Mindezek ellenére a 

pásztázó elektronmikroszkóp legáltalánosabban használt sajátossága az, hogy a vizsgált 

anyagok felszínének alaki tulajdonságairól nagy felbontású és nagyítású, ugyanakkor 

nagy mélységélességű képet tud alkotni. 

 

42.ábra: A SEM felépítése és működési elve 
(Forrás: a szerző saját készítése) 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektron
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lys%C3%A9g%C3%A9less%C3%A9g
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A vizsgálat körülményei: 

A pásztázó elektronmikroszkópos mintával szemben támasztott követelmények a 

következők voltak: 

1. Elektromos vezető mintára van szükség, ha a minta eleve vezető, akkor elegendő 

vezető ragasztóval rögzíteni a földelt mintatartó asztalhoz. Fontos, hogy a vezető 

réteg egyenletes vastagságú és annál vékonyabb legyen. A felvitt réteg további 

előnye, hogy általában megnöveli a felületről távozó szekunder elektronok 

hozamát, ezzel növeli a kép fényességét, sőt a felbontást is. 

2.  A minta a legtöbb elektron-mikroszkópban vákuumban van, tehát el kell viselnie 

a vákuumot. Fémes minták esetén ez nem jelent akadályt (kivéve ha biológiai 

eredetű). 

3.  A mintának el kell viselnie az elektron besugárzást. A keV energiájú elektronok 

besugárzása változásokat idézhet elő a mintában. Az elektronnyaláb energiájának 

és intenzitásának csökkentésével csökkenthető az ilyen hatás, ez általában a kép 

minőségének romlásával jár. 

4.  A vizsgálat során a minta felületét képezzük le. A felület kialakítása határozza 

meg elsősorban azt, hogy mit látunk a mikroszkópi képen. Az olyan minták 

esetében, amelyek felületi topográfiáját vizsgáljuk legfeljebb a felület tisztítására 

van szükség (ultrahangos fürdőben oldószerrel: alkohol, aceton). 

5.  Amennyiben a minta belső szemcseszerkezetére, textúrájára vagy összetételére 

vagyunk kíváncsiak, f Fémek, félvezetők, geológiai minták esetében a felület 

megmunkálására van szükség (fűrészes darabolás; a vizsgálandó felületet 

csiszoljuk; polírozzuk). 

 
43.ábra: Az előkészített SEM minták(Forrás: a szerző saját készítése) 
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A mérés során tapasztaltak: 

A SEM-EDS vizsgálatok nagyon meghatározó jelentőséggel bírtak az elemzéseim során. 

Ugyanis kiderült, hogy a porszemcséktextúrái nem mutatnak homogenitást, gócok, 

illetve aggregátumok jelenléte található (zölddel indikálva). Leginkább az 1000x-es 

nagyításban láthatók, ezért ezeket szeretném feltüntetni. 

 
44.ábra: A minta 1-04 és minta 2-04 SEM felvétele 1000x-es nagyításban 

(Készítette: Kovács Árpád, mérnöktanár, ME-MAK) 

 
45.ábra: A minta 3-04 és minta 4-04 SEM felvétele 1000x-es nagyításban 

(Készítette: Kovács Árpád, mérnöktanár, ME-MAK) 

 

46.ábra: A minta 5-04 és minta 6-04 SEM felvétele 1000x-es nagyításban 
(Készítette: Kovács Árpád, mérnöktanár, ME-MAK) 
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Az EDS mikroszonda által készített elemanalízisek során pedig, a csúcsok intenzitásából 

következteve nagymennyiségű karbon (C); bárium (Ba); kén (S); kalcium (Ca) és oxigén 

(O) van jelen a minták felületén, kivétel nélkül. Vélhetően ezek valamely oxidok, illetve 

sók lehetnek, a szakirodalom ugyanis említ ilyen vegyületeket, mint töltőanyagok és 

pigmentek a porfestékek alkalmazása során:  

 
47.ábra: A minta 1-04 és minta 2-04 EDS átlagos elemspektruma 

(Készítette: Kovács Árpád, mérnöktanár, ME-MAK) 

 
48.ábra: A minta 3-04 és minta 4-04 EDS átlagos elemspektruma 

(Készítette: Kovács Árpád, mérnöktanár, ME-MAK) 

 
49.ábra: A minta 5-04 és minta 6-04 EDS átlagos elemspektruma 

(Készítette: Kovács Árpád, mérnöktanár, ME-MAK) 
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A SEM-EDS vizsgálat tehát igazolta azt a hipotézisem, miszerint különbség lehet nem 

csak az alapanyagok, hanem az adalékanyagok összetétele között is (szervetlen eredetű), 

amelyek várhatóan nagymértékben fogják befolyásolni a beégetési hőmérsékletet, - 

annak időtartamát; illetve a mechanikai tulajdonságokat a fellépő inhomogenitás miatt. 

Ennek még alaposabb bizonyítására alkalmas lehetne még egy egy röntgen diffrakciós 

vizsgálati módszer is a jövőben. 

 

 

 

5.2. Mechanikai tulajdonságok vizsgálata 

Ebben a fejezetben fogom ismertetni bővebben az elvégzett tesztek körülményeit, 

berendezéseit és eredményeit. 

 

5.2.1. Ejtősúlyos ütésállóság vizsgálat (DIN/ISO 6272; ASTM D2794; ASTM G14) 

Az ütésvizsgálatot a bevonatok ütésállóságának és rugalmasságának meghatározására 

használják. A két skálás mérőműszer különleges iránymutatással van ellátva, amely 

biztosítja, hogy az egyes ütközések közötti távolság mindig a szabványnak megfelelő 

legyen. A pontos, precíz pozícionáláshoz egy úgynevezett „szellem”-szint lett kialakítva. 

Minden ütésvizsgálat teljes készletállományának (eszköz és tartozékok) a vizsgálat 

elvégzéséhez meg kell felelnie a DIN/ISO 6272, ASTM D2794 és ASTM G14-nek. 

 

50.ábra: Az ütésálló berendezés  
(Forrás: a szerző saját készítése) 
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Az alábbiakban alkalmazott módszert alkalmaztam az értékeléshez: 

10x nagyító, mint alapértékelési módszer, ezután vizuálisan is ellenőriztem a bevonat 

megnyújtását, hámlását és repedését. 

 

 

5.2.2. Hajlító vizsgálat (ISO 1519; ISO 1512; ISO 1514; ISO 2808; ISO 3270) 

A hajlító vizsgálat a bevonatok rugalmasságának meghatározásához az ISO1519 szerint 

történik. A vizsgálati panel egy hengeres tüske fölé hajlik. Mivel a tüske átmérője kisebb, 

a bevonat nehezebbé válik. A tesztpanelt ezután ellenőrizni kellett. A vizsgálatokat az 

ISO 1519, ISO 1512, ISO 1514, ISO 2808 és ISO 3270 szabványokat követve végeztem el. 

 

51.ábra: A hengeres hajlító berendezés 

 

 

 

5.2.3. Tapadásvizsgálat, karcolás tesztek (EN ISO 2409; ASTM D3359) 

Ezzel a teszttel a porfesték bevonatok alapfémhez való tapadását ellenőriztem. A 

mérés során az alapfémig hatoló egymásra merőlegesen hat-hat bemetszést húztam, 

ahogyan az ábrán is látható. A hat bemetszés távolságát a bevonat rétegvastagsága 

határozza meg, ebből lehet következtetni a felület egyenletességére. Ha az adhézió 

(tapadás) sikeres, akkor a bemetszéseknél nem észlelhető felválás a bevonatból. 
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4. táblázat: ISO és ASTM sztenderdek karcolás/tapadásvizsgálat esetén 

Osztályozás 

Leírás 

A keresztezett 

terület felületének 

megjelenése, ahol 

a leválás történik  

(6 párhuzamos 

vágás) 

ISO ASTM 

0 

 

A vágóvonalak teljesen szépek, a festék az 

alapanyagra jól tapad, nem válik le. 

 

1 

 

A rácsvonalak metszéspontjánál a festék 

apró részecskéi felválnak. A nem 

jóváhagyott felület a vágások kb. 5% -a. 

 

2 

 A lakkot a rács vágási vonalán és / vagy 

metszéspontján felválik. A nem jóváhagyott 

felület a vágások kb. 15% -a 

 
 

3 

 A festék teljesen vagy részben felválik a 

vágási vonal mentén és / vagy a festék  

teljesen vagy részben felválik a különálló 

részekből. Hozzávetőleges hibás 

festékfelület a vágások kb. 35% -án 

található. 
 

4 

 A polimerizálódott porfesték nagy részben 

felválik a vágási vonalak mentén és / vagy a 

festék részben vagy teljesen felválik a 

különálló részekből. Az érintett terület 

legalább 35%, de legfeljebb 65%.  

5 

 
Az eltávolított festék minden olyan 

fokozata, amelyet a besorolás szerint már 

nem lehet besorolni 4. osztályba. 
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Keresztkarc próbát elsődlegesen porbevonatok tapadásvizsgálatának igazolására 

készítettem, illetve a tapadásvizsgálattal kiküszöbölhetőek azok az esetek, amikor a 

bevonatra irányuló reklamáció a munkadarab elszállítását követően bevonat leválásra 

irányul. A mérés eredménye az előkezelés minőségére és a beégetés megfelelősségére 

engedett következtetni az eredmények tükrében. 

 
52.ábra: A karcolás folyamatának lépései 

(Forrás: a szerző saját készítése) 

 

 

 

 

 

5.2.4. Mélyhúzás (ISO 1520) 

Forradalmi eszköz a bevonatok ellenállásának vizsgálatára a deformáció különböző 

fázisaiban az ISO 1520 szerint.  A beépített redukáló doboz minimálisra csökkenti a 

tesztcsík deformálásához szükséges kézi erőt a sima deformáció érdekében. A torzítás 

mennyiségét 0,01 mm-es felbontással digitalizálják.  

Ugyanis repedések és hibák keletkeznek a bevonatban, ha a feszültség meghaladja a 

bevonat maximális rugalmasságát. Általában a repedések kialakulását a bevonat kis 

színváltozása előzi meg. A repedések láthatósága függ a bevonat típusától és színétől, 

valamint a kezelő vizuális kapacitásától. A vizsgálati lemezek értékelésénél opcionálisan 

10x maximális nagyítás használható. Tekintse meg a megfelelő szabványt további 

információkért és lehetőségekért a nagyítás és a világítás tekintetében. 
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53.ábra: A mélyhúzó berendezés és befogott minta 

(Forrás: a szerző saját készítése) 

 

A vizsgálatoksorán tapasztaltak: 

 

A vizsgálati tapasztalatokat egy blokkban szeretném ismertetni, mivel a mechanikai 

vizsgálatok összességét egy-egy tesztlemezen összesítve végeztem. Dolgozatom jelen 

részében az alumínium alapanyagú festett tesztelemezek eredményeit mutatnám be, 

mivel a szénacél és alucink alapanyagok hajlító és ejtősúlyos vizsgálatát nem tudtam 

kivitelezni a lemezvastagság miatt. Ezeken a vizsgálatokon kívül természetesen a többi 

vizsgálat el lett végezve, ezen képeket a dolgozatom mellékletében tüntettem fel. 

 

A vizsgált tesztlemezek a képeken sorrendben láthatóak. Középen látható minden 

esetben a technikai adatlap javaslata szerinti hőmérsékleten beégettett tesztlemez, bal 

oldalán a 20°C-al alacsonyabb, jobb oldalt pedig a 20°C-al magasabb hőmérsékletem 

beégetett tesztlemez képei láthatóak. (egységesen 20 perc égetési időtartam értendő) 

 

Egyértelműen kijelenthető, hogy a 20°C-al alacsonyabb hőmérsékleten beégetett 

lemezeken lévő filmréteg nem megfelelő. A hajlító, mélyhúzó és ejtősúlyos vizsgálatok 

során a festett felület nem csak hogy megrepedt, de le is pergett az alapanyagról. Nem 

ment végbe a térhálósodási folyamat teljes egészében. Ez nagyon jól látszik a karctesztek 

eredményéből is, ugyanis a korábban már bemutatott 4.táblázat 3-4-5. sorába tudom 
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besorolni a  felületet. A metil-etil-keton dörzsteszt eredményéből is látható, hogy ezen 

lemezek festékrétegét rendkívül hatékonyan oldja rövid időn belül is. 

A vizsgálatok azt is igazolják, hogy nagy részben a javasolt paraméterek alapján 

elkészített lemezek is megbuktak a mechanikai teszteken. Ha 1-1 roncsolásos teszt 

sikerrel zárult, akkor jött a következő, ami negatív tapasztalatokat mutatott. Nagyon sok 

felület az oldhatósági vizsgálaton “bukott” meg, amennyiben mégsem, akkor a mélyhúzó 

és hajlító vizsgálat esetén találkoztam hajszálrepedésekkel. 

A “túlégetett” tesztlemezek kivétel nélkül megfeleltek az elvárásoknak, minden teszt 

sikerrel végződött. Nem talákoztam lepergő felülettel, de még csak repedésekkel sem 

nagyon, az oldószeres vizsgálattal pedig csak megmattítottam a felületet. 

 

 

 

 

54.ábra: M0-068 matt finomstruktúr porral festett tesztlemezek a mechanikai tesztek 
elvégzése után (Forrás: a szerző saját készítése) 
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55.ábra: M0-656 selyemfényű porral festett tesztlemezek a mechanikai tesztek 
elvégzése után (Forrás: a szerző saját készítése) 

 
 

 
 

56.ábra: M0-856 fényes porral festett tesztlemezek a mechanikai tesztek elvégzése után 
(Forrás: a szerző saját készítése) 
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57.ábra:P0-658selyemfényű porral festett tesztlemezek a mechanikai tesztek elvégzése 
után (Forrás: a szerző saját készítése) 

 
 
 

 
 

58.ábra: P1-858 fényes porral festett tesztlemezek a mechanikai tesztek elvégzése után 
(Forrás: a szerző saját készítése) 
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59.ábra: P1-858 fényes porral festett tesztlemezek a mechanikai tesztek elvégzése után 
(Forrás: a szerző saját készítése) 

 

 

 

Összességében a vizsgálatok eredményéről elmondható, hogy hogy a legjobb minőség 

elérése érdekében érdemesebb a porfestékek használatánál “túlégetni” a festéket, hogy a 

polimerizációs folyamat mindenféleképpen végbemenjen. Dolgozatom korábbi 

fejezetéből kiderült ugyanis, hogy a túlégetés (FEKETE! porfestékek esetén) nem 

befolyásolják a szín és fényesség értékeket. 

 

Megéri-e a plusz energia – és gázfelhasználást a beégető kemence üzemeltetésekor, hogy 

elérjük a kívánt mínőséget? 

Bele van-e ez a plusz kiadás kalkulálva a késztermék árába? 

Reklamálható-e a porbeszállítónál egy ilyen minőségi probléma? 

 

A válasz igen, de minden esetben további eredmények és vizsgálatok szükségeltetnek, az 

igazunk bizonyításához. Pl.: kemencediagnosztika, fürdőellenőrzések, további mérések 

és vizsgálatok (UV teszt, sókamra teszt) 
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5.3. Termoanalitikai  vizsgálatok 

A polimereknél fontos paraméter azok termomechanikai jellemzője, hiszen ezek 

alapjában véve határozzák meg a feldolgozás és a felhasználhatóság körülményeit. Ezért 

végeztem DSC vizsgálatot. Ebben a fejezetben a rendelkezésemre álló festékporokat 

vizsgáltam. 

5.3.1. Differenciál pásztázó kalorimetria- DSC- (ASTM D 3417, ASTM D 3418, ISO 11357) 

Ezzel a módszerrel mérhető az anyag által felvett vagy leadott energiamennyiség. Ezt az 

energiamennyiséget ábrázoljuk folyamatosan a referenciaanyag függvényében. 

Olvadáskor endoterm, kristályosodáskor exoterm csúcsot kapunk és hagyományosan a 

csúcshőmérsékletet tekintjük az átmenet hőmérsékletének. Az üvegesedés nem 

elsőrendű fázisátmenet, ott az energiahőmérséklet görbe meredeksége, a hő kapacitás 

változik meg a hőmérséklet függvényében.  

 

60.ábra: Egy polimer ideális DSC görbéje [10] 

A fázisátmenetek vizsgálatakor a mintatartókat többnyire inert gázáramban tartjuk, 

hogy el tudjuk kerülni a nem kívánatos reakciókat (pl. az oxidációt), ez ugyanis olyan hő 

jelenséget okozna, amely nem az anyagból származna, ezért megtévesztő lenne. Ha 

kristályos olvadást vagy kristályosodást akarnak mérni, általában 10 mg minta elegendő. 

Vizsgálataimat egy SETARAM típusú berendezéssel végeztem, ahol a kemnce felfűtési 

paraméterei az alábiak voltak: +40°C és +200°C között, 10°C/min. felfűtési sebességgel, 

összesen 21 perc ideig mintánként. A paraméterek kiválasztásánál az alapanyagaim 

leendő térhálós szerkezete volt a mérvadó. 



Epoxi és epoxi-poliészter alapú porfestékek homogenitásának vizsgálata különböző beégetési hőmérsékleten 

 
 

 

61.ábra:ADSC mérőműszer (a), és a minták (b) 
(Forrás:a szerző saját készítése) 

A vizsgálat során tapasztaltak: 

A 62-es ábra esetén több csúcs is látható, amely arra utal, hogy a minták szerkezete nem 

homogén, illetve feltételezésem szerint a térhálósodás (konverzió) teljes kialakításához 

szükség lett volna egy második felfűtéshez is. Továbbá a diagramok jó szemléltetik, hogy 

az eltérő epoxi és poliészter alapanyagok máshogyan térhálósodnak (kémiai jellegükből 

adódóan), illetve a töltőanyagok, pigmentek hatással vannak a hőeffektusra, gátolják a 

szegmensmozgást a SEM felvételeken is látható gócok, aggregátumok. Emellett a 

térhálósodás előrehaladtával az anyag degradálódik (termokémiai szempontból mindkét 

folyamat exoterm reakció), így ugyancsak befolyásolják a termék tulajdonságát, amelyet 

a mechanikai vizsgálatok is alátámasztottak (romlott). 

 

62.ábra: A M06569005501 – Epoxy P.E. selyemfényű minta DSC görbéje  
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6.Összefoglalás 

Diplomamunkámban áttekintettem a porfestés folyamatát és technológiai hátterét. A 

Porfesték Kft-től kapott 6 különböző típusú, de azonos színű (fekete) porfestékekből, a 

Sanmina Magyarország Kft-nél legyártott tesztlemezek felhasználásával elkészítettem a 

festett tesztlemezeket. Poronként 3 beégetési hőmérsékleten égettem be a 

tesztlemezeket. Minden hőmérsékleten 2-2 tesztlemezt, 3-3 különböző alapanyagra. 

(alumínium, alucink, szénacél). 

Poronként 18 tesztlemez készült el, melyeknek először a szín-, fényesség- és 

rétegvastagság (roncsolás-mentes) mérései készültek el, melyekből a beégetési 

hőmérséklet és alapanyag függvényében elemeztem a szín és fényesség eredmények 

változását, melyeket ábrázoltam diagramokban. 

Roncsolásos vizsgálatok keretein belül ejtősúlyos, mélyhúzásos, hajlító vizsgálatokat 

végeztem a festett tesztlemezeken, majd keresztkarctesztet végeztem rajtuk, az 

oldhatósági vizsgálatot pedig metil-etil-ketonnal hajtottam végre. A roncsolásos 

vizsgálatok eredményeit fényképek segítségével mutatom be, valamint nagyító 

segítségével a felületet ellenőriztem és a konklúziókat leírtam a dolgozatomban. 

A porfestékeket alávetettünk SEM (Scanning Elektron Mikroszkóp) valamint DSC 

(differenciál pásztázó kalorimetria) termikus analitikai vizsgálatnak is. A DSC-vel 

10°C/perc sebességgel történő hevítés mellett próbáltuk reprodukálni a porok 

viselkedését, majd a folyamatok kielemzésével megállapítottuk a porok endoterm és 

exoterm folyamatainak helyeit és hőmérséklettartományát. A SEM-es vizsgálatok során 

meghatározható lett a porok átlageloszlása.   

Bizonyítást nyertek az elvárásaim, miszerint a töltőanyagok és pigmentek (fekete) 

eredetükből és kémiai sajátságukból adódóan igenis befolyással vannak a késztermék, a 

festékbevonat beégetési hőmérsékletére, illetve a termo-mechanikai tulajdonságaira. 
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9. Mellékletek
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