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1. Bevezetés 

Napjainkban a meg nem újuló természetes erőforrások csökkenése és a keletkező 

hulladék (szennyező) anyagok növekedése okán különböző környezetvédelmi előírások 

jelentek meg. Az újrafelhasználás és újrahasznosítás a szerkezeti anyagok területén is 

kiemelten fontossá vált. Az Európai Unió által 2000-ben megfogalmazott direktíva kimondja, 

hogy a járművek anyagának 95%-át 2015-re újrafelhasználható vagy újrahasznosítható 

anyagokból kell előállítani.  

Jelenleg ennek okán erőteljes kutatások folynak a polimer-polimer, illetve önerősített 

polimer kompozitok területén. Az önerősített anyagok, azaz egy anyagon belül molekuláris 

orientációval létrehozott erősítéssel rendelkező anyagok továbbfejlesztése során kialakított 

polimer-polimer típusú kompozitok jellemzője, hogy az alkalmazott mátrix és erősítőanyag is 

polimer (pl. PP mátrixú PET szállal erősített kompozit). Ez önerősített polimer kompozitok 

esetén azonos anyagcsaládba tartozó, de olvadáspontban eltérő mátrix és erősítőanyagot jelent 

(pl. β-PP mátrixú hPP erősítőanyagú kompozit). Alkalmazásukkal a kiváló adhéziós és 

könnyű újrahasznosíthatóság mellett jelentős, akár 10-30%-os tömegcsökkenést érhetünk el 

hagyományos szállal (pl. üveg, aramid) erősített kompozitokhoz képest.  

Az elmúlt egy évtizedben, az iparban a kompaktálásos és a koextrúziós eljárás terjedt 

el, míg laboratóriumi környezetben a rétegeléses (film-stacking) eljárás a meghatározó. 

Kereskedelmi forgalomban az önerősített polimer kompozitokat jellemzőn polipropilén 

alapanyagból állítják elő és Curv®, Pure® és Armordon® márkanevek alatt terjedtek el. A 

Curv® anyag egy egykomponensű, több lépésben (ex-situ) előállított, általában 2D-s 

erősítőstruktúrával rendelkező anyag, míg a Pure® és Armordon® kétkomponensű, több 

lépésben előállított hagyományosan 1D-s erősítéssel rendelkező nyújtott szalag.  

Fontos azonban kiemelni, hogy a jelenleg alkalmazott önerősített polimer kompozitok 

nagy hátránya, hogy belőlük csak lap formájú vagy egyszerű térbeli geometriával és 

egyenletes falvastagsággal rendelkező termékek, előgyártmányok állíthatóak elő kis és 

közepes sorozatgyártásban. Ennek köszönhetően a belőlük gyártott termékek köre igen 

korlátozott jelenleg pl. védősisakok, hangszóró tölcsérek, sípcsontvédők és bőröndök 

alapanyagaként használják. Komplex, 3 dimenziós önerősített polimer terméket nagy 

sorozatban ez idáig még nem gyártottak és erre vonatkozó publikációk sem ismertek így ez 

alapján doktori disszertációm fő célja polipropilén alapú önerősített kompozit fröccsöntéssel 

történő előállítása. 
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2. A szakirodalom rövid áttekintése, az értekezés célkitűzései 

Az önerősített anyagokat az alkalmazott komponensek száma alapján egy és több 

komponensű csoportokba sorolhatjuk, ezen belül pedig a létrehozandó erősítőrész 

szempontjából egy (in-situ) és több lépésben (ex-situ) erősítést különböztethetünk meg. A 

létrehozott erősítés iránya szempontjából három további alcsoportot (1D; 2D; 3D-s) 

hozhatunk létre, amelynek megfelelően az egyes gyártástechnológiákat sorolhatjuk be. Az 

egy-komponensű önerősített anyagot előállító technológia például az önerősített extrúzió ahol 

a kónikusan kialakított szerszámon keresztülhaladó polimer ömledék orientálódik, és az 

orientált láncmolekulák a hűtés során az anyagban (in-situ) erősítőrészt alakítanak ki. A több-

komponensű önerősített polimer anyag gyártástechnológiája például az előzőleg nagyfokú 

orientálással gyártott erősítőanyag és a fólia formájú mátrix présben történő konszolidálása. 

Az elterjedt gyártástechnológiák főleg polipropilén alapú kompozitok előállítására 

fókuszálnak. A kompaktálás esetén a hőre lágyuló nagymértékben orientált szálas 

erősítőanyagot kétoldali fűtött fém szerszámba helyezik el, majd préselést alkalmaznak. A 

kísérletek rámutattak arra, hogy nyomás és hő hatására az erősítőszálak héjfelülete 

megömleszthető úgy, hogy közben a szálak magrésze szilárd állapotú marad. A megömlött 

részek a hűtési, újrakristályosodási folyamat végén a mátrix anyag szerepét tölti be. Az így 

gyártott kompozit igaz kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, de a szűk, 2-5ºC-os 

feldolgozási hőmérséklettartomány miatt költséges szabályzást igényel. E technológiát 

adaptálták PE; PP; PET; PA66 alapanyagokra.  

A koextrúziós technológiával a feldolgozási hőmérséklettartományt kívánták növelni. 

A technológia lényege, hogy eltérő olvadásponttal rendelkező héj és magréteget vezetnek 

össze koextrúzió révén, majd a gyártott szalagokat nagymértékben és több lépcsőben nyújtják. 

Az így gyártott szalagokból szövetet állítanak elő és présben az alacsonyabb olvadáspontú 

későbbiekben mátrix anyagként funkcionáló anyaggal konszolidálják a szerkezetet.  

A harmadik nagy jelentőséggel bíró gyártástechnológia a rétegeléses vagy más néven 

film-stacking eljárás. Az eljárás lényege, hogy az eltérő olvadáspontú erősítő és fólia formájú 

mátrixanyag réteges elrendezésben kerül egy prés szerszámba. A préselés során az 

alacsonyabb olvadásponttal (az eltérő kristályos módosulat vagy kopolimer következtében) 

rendelkező mátrix ömledékbe kerül és átitatja az erősítőanyagot. Ezzel az eljárással akár több 

10ºC-os feldolgozási hőmérséklettartomány is lehetséges. 

A szakirodalmak kiemelik az önerősített polimer kompozitok kiváló mechanikai 

tulajdonságait, ezen belül is a kiváló energiaelnyelő képességet. Védősisakok, bőröndök, 

járműipari alkatrészek és sporteszközök esetében azonban a továbbfejlesztést a korlátozott 

geometria és a kis, közepes sorozatgyártás nagymértékben korlátozza. 
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A fentiek alapján disszertációm céljai a következők: 

1. Fröccsönthető polipropilén alapú önerősített kompozitok kifejlesztése és az 

alkalmazható alapanyagpár (mátrix-erősítőanyag) meghatározása. 

2. Feldolgozási paraméterek (alkalmazott gát és fúvóka típus, feldolgozási hőmérséklet), 

fröccsöntött polipropilén alapú önerősített kompozit tulajdonságaira gyakorolt 

hatásának vizsgálata. 

3. Szélesebb feldolgozási hőmérséklettartomány polipropilén alapú önerősített kompozit 

tulajdonságaira gyakorolt hatásának vizsgálata, alacsonyabb olvadásponttal 

rendelkező mátrixanyag alkalmazásával. 

4. Fröccsöntött polipropilén alapú önerősített kompozitok zsugorodásának vizsgálata. 

 

3. Felhasznált anyagok, gyártástechnológiai lépések és vizsgálati módszerek 

3.1. Felhasznált anyagok 

A disszertációmban felhasznált alapanyagok, hosszas előkísérleti munka alapján, azonos 

alapanyagcsalád felhasználásával (pl. polipropilén), a mátrixanyagok folyóképessége, az 

alkalmazott szálas erősítőanyagok mechanikai tulajdonsága és a szál-mátrix közötti adhézió 

szempontjából kerültek szűkítésre. 

Erősítőanyag 

 Erősítőanyagként nagymértékben orientált polipropilén homopolimer (hPP) 

multifilamentet (Stradom S.A., Czestochowa, Lengyelország) használtam fel. A multifilament 

lineáris sűrűsége 3300 dtex, elemi szálak száma 400 db, olvadási csúcshőmérséklete 172,1°C 

(TA DSC Q2000, első felfűtés, 10°C/perc) volt. Az elemi szál szakítószilárdsága 581±30 

MPa, rugalmassági modulusa 6432±490 MPa. 

Mátrixanyagok 

 Mátrixanyagként két, polipropilén alapú anyagot használtam fel. Az első esetben 

random polipropilén kopolimerből (Tipplen R959A (rPP), TVK, Tiszaújváros, Magyarország) 

fóliafúvással készített 50 μm vastagságú fóliát alkalmaztam. Az rPP olvadási 

csúcshőmérséklete 148,4°C (TA DSC Q2000, első felfűtés, 10°C/perc), folyóképessége 45 

g/10 perc (230°C; 2,16 kg) volt. 

A második esetben a feldolgozási hőmérséklettartomány kiszélesítésének céljából 

polipropilén alapú termoplasztikus elasztomerből (Dow Versify 4200 (ePP), Dow Chemical 

Company, Horgen, Switzerland) síkfóliagyártással előállított, 50 μm vastagságú fóliát 

alkalmaztam. Olvadási csúcshőmérséklete 79,2°C (TA DSC Q2000, első felfűtés, 10°C/perc), 

folyóképessége 25 g/10 perc (230°C; 2,16 kg) volt. 
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3.2. Gyártástechnológiai lépések 

Tekercselés, préselés, granulálás 

 A vizsgálati próbatestek gyártása során először előimpregnált granulátumokat 

állítottam elő. Ennek során a nagymértékben orientált hPP erősítőanyagot előfeszített 

állapotban egy alumínium magra tekercseltem fel rétegről rétegre. Az egyes rétegek közé 

mátrix fóliát helyeztem el, majd az így kialakított réteges szerkezetet présszerszámban 

konszolidáltam. A tekercselés és préselés során az rPP mátrix esetén 50, 60, 70 és 80 m%-os, 

1,7 mm-es; ePP mátrix esetén 70 m%-os és 1,7 mm-es, egy irányban erősített kompozit 

lapokat állítottam elő 180°C-os (rPP) és 140°C-os (ePP) préselési hőmérséklet, 240 s-os 

hőntartás (0 bar) és 240 s (rPP), illetve 480 s-os (ePP) préselési idő és 5,26 MPa-os terhelés 

mellett. Az egy irányban erősített konszolidált lapokból 5 mm széles szalagokat állítottam elő, 

majd ezt követően 2x5, 5x5, 8x5 mm-es (rPP) és 5x5 mm-es (ePP) szálhosszal rendelkező 

előimpregnált granulátumokat gyártottam kriogénes hűtést követően Labtech LZ-120/VS 

típusú granuláló berendezés alkalmazásával. 

Fröccsöntés 

 Az előimpregnált granulátumokból fröccsöntött 80x80x2,0 (rPP mátrixú önerősített 

kompozit all-PP(R)), illetve 80x80x2,1 mm-es (ePP mátrixú önerősített kompozit all-PP(E) 

próbatesteket gyártottam Arburg Allrounder 370S 700-290 típusú fröccsöntőgép 

alkalmazásával az 1. táblázatban szereplő paraméterek beállításával. 

Fröccsöntési paraméterek Alapanyag 
Paraméter Mértékegység All-PP(R) All-PP(E) 

Adagsúly  [cm3] 50 44 

Fröccsöntési sebesség [cm3/s] 50 50 

Átkapcsolási pont  [cm3] 10 10 

Utónyomás  [bar] 500 400 

Utónyomás ideje [s] 10 10 

Maradék hűtési idő [s] 15 15 

Csigaforgás kerületi sebessége [m/perc] 15 15 

Torlónyomás [bar] 20 20 

Dekompresszió [cm3] 5 5 

Dekompresszió sebessége [cm3/s] 5 5 

1. zóna hőmérséklete (fúvókacsúcs)  [°C] 160 120/140/160 

2. zóna hőmérséklete [°C] 160 115/135/155 

3. zóna hőmérséklete [°C] 160 110/130/150 

4. zóna hőmérséklete [°C] 155 105/125/145 

5. zóna hőmérséklete [°C] 155 100/120/140 

Szerszámhőmérséklet [°C] 40 20 

1. táblázat Fröccsöntési paraméterek 
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A fröccsöntés során hagyományos 1 mm vastagságú (all-PP(R) és legyező alakú 2 mm 

vastagságú (all-PP(R), all-PP(E)) filmgát kialakítást alkalmaztam. 

3.3. Alkalmazott vizsgálati módszerek 

 A kvázi-statikus szakítóvizsgálatokat Zwick Z020 típusú, számítógép vezérelt 

szakítógép alkalmazásával (Zwick/Roell GmbH, Ulm, Németország) végeztem az MSZ EN 

ISO 527 szabványnak megfelelően, 5 mm/perc keresztfejsebességgel, szobahőmérsékleten 

(24°C). A fröccsöntött próbatestekből folyásirányban és arra merőlegesen vízsugaras vágással 

3-3 db EN ISO 8256-os szabványnak megfelelő, 3-as típusú piskóta alakú vizsgálati próbatest 

lett. A szakítás során mindkét irányban minimálisan 5 db próbatestet vizsgáltam. 

 Az ejtődárdás vizsgálatokhoz Fractovis 3789 (Ceast, Olaszország) típusú berendezést 

használtam a következő beállításokkal: 131,84 J maximális energia, 20 mm átmérőjű dárda, 

40 mm átmérőjű alátámasztási gyűrű, 13,62 kg dárda tömeg, 1 m ejtési magasság. A vizsgálat 

során 10-10 db próbatestet használtam, amelyeket szobahőmérsékleten (24°C) és  

-30°C-on vizsgáltam. 

 A dinamikus mechanikai analizátor (DMA) vizsgálatokhoz DMA Q800-as (TA 

Instruments) berendezést és a következő beállításokat alkalmaztam: 

 A hPP elemi szálak vizsgálatához húzó feltétet használtam. A szál relaxációját az idő 

függvényében 100, 120, 140°C-on vizsgáltam, 0,001 N előterhelés és 20 perc-es 

izotermikus beállítás mellett, míg a hőmérséklet függvényében 0-165°C között 

5°C/perc fűtési sebességet alkalmaztam. 

 A hPP elemi szál DMA vizsgálatát -80 és 170°C között, 5°C/perc fűtési sebességgel, 

20 μm-es amplitúdóval, 1 Hz-es frekvenciával végeztem. 

 A 100, 120, 140ºC-on hőkezelt és az eredeti hPP elemi szálakon DMA 

szakítóvizsgálatokat végeztem 24°C-on, 0,5 N/perc szakítósebességgel. 

 A fröccsöntéssel gyártott polipropilén alapú kompozitok DMA vizsgálata során 3 

pontos hajlító feltétet, 50 mm-es alátámasztási távolságot, 1 Hz-es frekvenciát, -

80…150°C-os hőmérséklettartományt, 0,08%-os nyúlást és 5°C/perc fűtési 

sebességet alkalmaztam. A vizsgált próbatestek 60x10x2 mm mérettel rendelkeztek, 

amelyek folyásirányban a próbatest széléről vízsugaras vágással lettek kimunkálva. 

 Az optikai vizsgálatokhoz Olympus BX51M típusú berendezést alkalmaztam. A 

fröccsöntéssel gyártott polipropilén alapú önerősített kompozitokból folyás- és 

keresztirányban 10x5 mm-es próbatesteket vágtam ki, majd ezt követően a mintákat epoxi 

gyantába ágyaztam és több lépcsőben 320, 1000, 2400, 4000-es szemcsenagysággal 

rendelkező SiC-os csiszolópapír felhasználásával políroztam, víz segítségével. 
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 A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok előtt a minták (fröccsöntött próbatestek 

szakítóvizsgálat utáni) töretfelületét először arany/palládium ötvözettel vontam be egy JEOL 

FC1200 bevonatoló berendezéssel, argon atmoszféra alatt. Ezután a bevonatolt felületről 

JEOL 6380LV típusú pásztázó elektronmikroszkóppal felvételeket készítettem. 

 A zsugorodás vizsgálat során a fröccsöntött próbatestek hossz és keresztirányú méretét 

a fröccsöntést követően 1, 4, 24, 48, 168 órával mértem digitális tolómérő alkalmazásával  

(1. ábra). A vizsgálat során minimálisan 5 db fröccsöntött próbatestet vizsgáltam. 

 

1. ábra Zsugorodás mérés pontjai folyás és keresztirányban 

LM – folyásirányban középen; LS – folyásirányban a próbatest szélén, WF – keresztirányban a 

filmgátnál; WB – keresztirányban a próbatest gáttól legtávolabbi pontjában 
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4. Új tudományos eredmények – tézisek 

A kísérleti eredményeim alapján az alábbi téziseket fogalmaztam meg. 

1. Tézis 

 Bebizonyítottam, hogy nagy száltartalmú (50-80 m%), darabolt, előimpregnált 

előgyártmányból, polipropilén alapú önerősített kompozit hagyományos fröccsöntési 

technológiával előállítható [2-6, 9].  

 

2. Tézis 

Kimutattam, hogy az alkalmazott áramlási keresztmetszetek (fúvóka, gát) hatással 

vannak a szálorientációra és a száleloszlásra, ezáltal jelentős hatással vannak a polipropilén 

erősítőanyag relaxációjára, következésképpen az önerősített polipropilén kompozit termék 

perforációs energiájára, folyási feszültségére és a rugalmassági modulusára. Mérésekkel 

igazoltam, hogy legyező alakú, 2 mm vastagságú filmgát alkalmazásával a 80 m%-os 

erősítőtartalommal rendelkező önerősített polipropilén kompozit termék perforációs energiája 

szobahőmérsékleten több mint 1100%-kal és -30°C-on több mint 900%-kal, a folyási 

feszültsége több mint 40%-kal, valamint a kezdeti rugalmassági modulusa több mint 70%-kal 

nagyobb, mint a tisztán random polipropilén mátrixanyagból készült terméké [5]. 

 

3. Tézis 

Kimutattam, hogy a polipropilén alapú önerősített kompozitok perforációs energiája, 

jelentősen növelhető, különösen -30°C-on, polipropilén alapú termoplasztikus elasztomer 

mátrix alkalmazásával, hasonló áramlási tulajdonságokkal rendelkező random polipropilén 

mátrixhoz képest. Kimutattam, hogy a polipropilén alapú termoplasztikus elasztomer mátrixú 

önerősített kompozit perforációs energiája szobahőmérsékleten több mint 100%-kal, -30°C-on 

több mint 150%-kal nagyobb, mint a random polipropilén mátrixú önerősített kompozitokra 

vonatkozó érték. Mindez a legyező alakú filmgátnak és a szélesebb feldolgozási 

hőmérséklettartománynak (a mátrix és az erősítőanyag olvadáspontja közötti különbség) 

tulajdonítható. Ez utóbbi a polipropilén alapú termoplasztikus elasztomer mátrix esetén közel 

70°C széles a random polipropilén mátrixú önerősített kompozitra vonatkozó 20°C-os 

értékhez képest. Következésképpen termoplasztikus elasztomer mátrix alkalmazásával az 

erősítőszál olvadási hőmérsékletéhez képest alacsonyabb fröccsöntési hőmérséklet és ezáltal 

kisebb szálrelaxáció és nagyobb erősítőhatás érhető el [4]. 
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4. Tézis 

Kimutattam, hogy a fröccsöntéssel előállított, polipropilén alapú önerősített kompozitok 

technológiai zsugorodása a hagyományos üvegszállal erősített kompozitokhoz képest 

nagyobb. Ennek oka, hogy a hőre lágyuló erősítőanyag a zsugorodást nem csökkenti, hanem 

növeli, amely a polimer erősítőszálak relaxáció miatti zsugorodására és üvegszálhoz képesti 

jóval nagyobb hőtágulására vezethető vissza [4, 5]. 
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