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1. Bevezetés 

Napjaink meghatározó szerkezeti anyagai a szálerősítésű polimer kompozitok, 

amelyek számos területen szinte teljesen kiszorították az eredetileg használt anyagokat. 

Kiváló szilárdsági tulajdonságaik több tényezőre vezethetőek vissza. Olyan összetett 

rendszerről van szó, amelynek két fő komponense a nagyszilárdságú erősítőanyag és az 

azt befoglaló, összekapcsoló szívós mátrix. Az erősítőanyag jellemzően szálformájú, 

amelyet célirányosan az adott alkatrész anizotróp terhelésének megfelelően építhetünk 

be. Fontos tehát az erősítőszálak nagy szilárdsága, valamint a mátrix szívóssága, hogy a 

rendszer nagy terhelést és az annak következtében fellépő deformációkat is képes 

legyen elviselni. Kiemelten fontos továbbá a megfelelő együttműködést lehetővé tevő, 

kiváló adhéziós kapcsolat a szálak és a mátrix között, vagyis a nagy határfelületi 

nyírószilárdság (IFSS: interfacial shear strength). 

A kompozit szerkezeti anyagok alkalmazásának tehát egyik legfontosabb 

kritériuma a legfeljebb néhány tíz mikrométer átmérőjű erősítőszál és a befoglaló mátrix 

között kialakuló erős határfelületi kapcsolat. Ennek a minősítésére megbízható mérési 

módszerre van szükség, amelyek fejlesztésére az utóbbi években intenzív kutatómunka 

folyik, de általánosan elfogadott eljárás még nem alakult ki.  

 

2. A témához tartozó szakirodalom rövid elemzése, az értekezés célja 

Dolgozatomban áttekintettem a kompozitok szál-mátrix közötti határfelületi 

jellemzőinek minősítésére, illetve mérésére alkalmas módszereket. A kialakult 

fontosabb eljárásokat abból a szempontból ismertettem, hogy mennyire képesek 

számszerű, közvetlenül mérhető szilárdsági adatokat szolgáltatni a tervezőmérnökök 

számára. 

A közvetett eljárások során az adhézió minőségére csupán annak hatásaiból lehet 

következtetni, tehát nem ismerhető meg az adhézió pontos értéke, csupán az, hogy egy 

másik, hasonló feltételekkel végrehajtott méréshez viszonyítva az jobb vagy rosszabb. 

Ezek közé sorolhatók a hagyományos mechanikai vizsgálatok, például a szokványos, 

vagy a speciálisan bemetszett próbatesteken végrehajtott szakító vizsgálatok és a kis 

támaszközű hárompontos hajlítás. Ugyancsak ebbe a csoportba tartoznak az optikai elvű 

vizsgálatok is. A fény- vagy elektronmikroszkóppal készített felvételek kiértékelése 

során megállapítható, hogy a szál elszakadt vagy kihúzódott, de ez a vizsgálat sem 

szolgáltat számszerű adatokat a tapadásról. Hasonló a helyzet az energiafelszabadulás 
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elvén alapuló vizsgálatok esetében is, amelyek a terhelés hatására felhalmozódott 

energiát mérik és értékelik. Az akusztikus emissziós és a hőkamerás vizsgálati 

módszerekkel a deformáció, valamint a repedéskialakulás és terjedés során keletkező 

hő- és hanghatásokat figyelik, azonban a kapott eredmények számszerű meghatározása 

nehézségekbe ütközik, ezért használatuk korlátozott. 

A közvetlen vizsgálatok során egyetlen elemi szálat alkalmaznak, mátrixba 

ágyazva, így a vizsgált geometria pontosan ismert. Ezeket a módszereket két csoportba 

oszthatjuk a mátrixra vagy a szálra ható terhelés szerint. 

A mátrixra ható terhelést alkalmazó két fő eljárás a fragmentációs- és a 

Broutman-teszt. Ezeknél a módszereknél egyetlen elemi szálat ágyaznak be a mátrixba, 

majd a próbatestet húzó, illetve nyomóerővel terhelik, határfelületre a terhelés a 

körülvevő mátrix közvetítésével jut el. A beágyazott szál tördelődéséből, illetve a 

határfelületi szétválásokból következtetnek az adhéziós hatásokra. Hátrányuk, hogy 

vagy a tönkremenetelt kell figyelemmel kísérni (általában optikai módszerekkel), ami az 

alkalmazható anyagok körét szűkíti, vagy számos utómunkálatot igényel. 

Ezért a legkedvezőbbek a szálra közvetlenül ható terhelést alkalmazó 

mikromechanikai módszerek, mint a szálkitolás, a szálkihúzás és elsősorban a 

csepplehúzás. Utóbbi lényegében a szálkihúzás továbbfejlesztésének tekinthető, 

kiküszöbölve annak néhány hátrányos tulajdonságát. A beágyazott szálhossz ennél a 

mérési módszernél könnyen lemérhető, valamint a beágyazott szálvég nem okoz 

problémát. A körszimmetria miatt az egytengelyű befogás követelménye teljesül. 

 A bemutatott okok alapján a csepplehúzó módszer továbbfejlesztését tűztem ki 

célul. Ennek során a legfeljebb néhány 10 μm átmérőjű szálra ugyancsak mikroméretű 

(~100-300 μm) cseppet visznek fel, és a lehúzáskor ébredő néhány tized Newton 

nagyságrendű erőket mérik.  

A mérés előkészítése során először a szálat rögzítik, majd ezt követően helyezik 

fel rá a cseppet. Ezt követi a mintadarabok mikroszkópos ellenőrzése és a méretek 

meghatározása (szálátmérő, befoglalt hossz, cseppátmérő), végül maga a mérés. A 

határfelületi nyírószilárdság a méretek, és a kihúzóerő felhasználásával számítható. A 

csepp geometriája és a megtámasztási pontok egymáshoz, illetve a szálhoz viszonyított 

helyzete döntő a reprodukálhatóság szempontjából. A körszimmetrikus cseppben, 

formája, és a lehúzásához szükséges befogás (a lehúzópengék pontszerű 

feltámaszkodása) miatt rendkívül összetett, akár egy nagyságrend mértékben ingadozó 

feszültség alakul ki, ami a mért értékekre jelentős hatással van. 



Morlin Bálint  Tézisfüzet 

 3

 

Célkitűzések 

Az említettek alapján a módszer fejlesztése úgy célszerű, hogy a próbatestben 

kialakuló feszültségek minél egyenletesebbek legyenek, ezért az alábbi célokat tűztem 

ki: 

1. A csepplehúzó mérési módszer továbbfejlesztése a mérési elrendezés 

módosításával az ismételhetőség és a mérési pontosság javítása érdekében. 

2. A továbbfejlesztett módszer elemzése, a próbatest méret- és alakváltozás 

hatásainak feltárása a mérés pontosságára. 

3. A továbbfejlesztett módszer pontosságának feltárása különböző terhelési 

sebességeknél. 

4. Modellalkotás a továbbfejlesztett elrendezés tanulmányozásához. 

 

3. Alkalmazott anyagok, módszerek és eredmények 

Méréseimhez többféle hőre lágyuló és hőre keményedő mátrixot, valamint 

különböző szintetikus és természetes szálakat alkalmaztam. Célom volt a lehető legtöbb 

szál/mátrix pár alkalmazásával méréseket végezni és az eredményeket összehasonlítani. 

Hőre lágyuló mátrixok: A TVK Nyrt. Tippelin H-116F polipropilén homopolimert 

alkalmaztam. Természetes szálakkal inkompatibilis, ezért szükséges volt az Orevac 

CA100, maleinsav-anhidriddel ojtott polipropilén kapcsolóanyag alkalmazása. 

Önerősített kompozitok vizsgálata során, az Eastman cég Eastar Copolyester GN071, 

PETG mátrixot használtam. A lebontható anyagok közül a Novamont cég MaterBi 

keményítőalapú, és a PURAC cég Purasorb PL politejsav alapú (PLA) biopolimerét 

alkalmaztam. 

Hőre keményedő mátrixok: Kísérleteim döntő többségénél a Viapal VUP 4627 BEMT, 

telítetlen poliészter gyantát használtam, Butanox M50 katalizátorral. Ezt EBECRYL 

860 epoxidizált szójaolaj hozzáadásával is lágyítottam. Egyes kísérletekhez a P+M cég 

Eporezit AH12-T58-ból gyantarendszerét (10:4 arány), Loctite® 401TM cianoakrilát 

bázisú ragasztót, POLYLITE 33282-07 - Trig 178 poliészter- és a HYDREX 100HF 

33375-30 - CHP vinilészter rendszereket használtam. 

Természetes szálak: Vizsgáltam lenszálakat, a Hungarolen Kft-től származó áztatott, 

kártolt szalag formában, a Hungarohemp Kenderipari és Logisztikai Rt. 100-as 
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feldolgozottsági szintű kenderszálait, valamint Dél Afrikából származó 3L minőségi 

osztályba sorolt szizál szálakat. 

Mesterséges szálak: A Saint-Gobain RT310 0001 100-as típusú, E-üvegszálakat, 

különlegesen felületkezelt, a TRI Princeton-tól származó szénszálakat, valamint a 

Formosa Chemicals and Fiber Corporation gyártotta PET szálat vizsgáltam. 

 

Előkísérleteim során különböző természetes és szintetikus anyagpárokkal 

végeztem vizsgálatokat, feltártam a módszer alkalmazásának előnyeit és gyenge 

pontjait. A megszerzett tapasztalatok birtokában kezdtem bele a fejlesztésekbe. 

Kezdetben a meglévő módszer kiegészítésével foglalkoztam, hogy párhuzamosan 

végzett mérések alkalmazásával minél több információt gyűjthessek az adott 

próbatestről. Az akusztikus emissziós módszer alkalmazása mellett döntöttem, mivel ez 

lehetőséget teremt a határfelületi szétválás akusztikus jellemzőinek meghatározására, 

amit kész kompozit termékek vizsgálata, állapotfelmérése során is eredményesen lehet 

felhasználni. Megállapítottam, hogy a mikrofonok elhelyezhetőek a cseppet rögzítő 

lehúzópengéken, ami a mérés menetét nem lassítja, ugyanakkor az akusztikus 

eseményeket képes torzulásmentesen továbbítani. 

A cseppalak okozta problémák miatt, a módszer átalakítását határoztam el. A 

bizonytalan cseppformát hengerrel helyettesítettem. Az optimális megoldás, ha 

merevnek tekinthető felületek között hozzuk létre a nyírófeszültséget. A szál felületén 

ez biztosított, míg a külső felületen fém alkatrész alkalmazása mellett döntöttem, hogy 

az ideális terhelésátadást biztosítsam. A kialakult, elveiben új elrendezésű és 

terhelésátadású módszert a próbatest alakja után hengertesztnek neveztem el. 

Több kísérlet eredményeként kidolgoztam a furattal ellátott lemezt alkalmazó 

eljárást, valamint megterveztem és elkészítettem annak eszközeit, amelyek lehetővé 

teszik a magas színvonalú munkát. Elvégeztem a kialakított mérési módszer 

minősítését, az irodalmi adatok alapján legjobbnak minősülő csepplehúzó módszerrel 

összehasonlítva, amelynek során bemutattam, hogy a hengerteszt mérési 

bizonytalansága kisebb, a mérő személyzet képességeitől szinte független, a mérhető 

átlagos határfelületi szilárdság pedig az egyenletesebb feszültségi állapot következtében 

nagyobb. 

Következő lépésként a már kidolgozott hengerteszt vizsgálatát végeztem el, a 

lehetséges paraméterek függvényében (szálközpontosság, próbatest méreteinek aránya, 

lehúzás sebessége). Ezek között kiemelkedő helyet foglal el a szál központossága, 
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hiszen az egyenletes feszültségállapot feltétele a körszimmetrikus állapot, az attól való 

eltérés a mérés bizonytalanságának növekedését okozza. Méréseket végeztem 

excentrikus, a technikai lehetőségekhez mérten maximálisan középpontos (mikroszkópi 

megfigyeléssel), és bizonyos hibával középpontos (nagyító alatti) beállítással. 

Tapasztalataim szerint az excentrikus eset szórása nagyobb, átlagos nyírószilárdsága 

kisebb a másik két esetnél. A központosított minden szempontból a legkedvezőbb 

értékeket mutatta, míg a harmadik sorozat átlagos szilárdsága megközelítette a 

központos esetét, szórása annál csak csekély mértékben volt nagyobb. Ezek alapján a 

hengerteszt még az egyszerű központosítási módszer mellett is alkalmas a 

nyírószilárdság kielégítő pontosságú mérésére. 

 Következő fontos paraméter a hengerteszt során a mátrixhenger átmérőjének 

(lemezfurat, D), és magasságának (beágyazott szálhossz, H) aránya. Ezek a jellemzők 

nagy jelentőséggel bírnak a kialakuló feszültségállapotra, tehát a mérhető szilárdsági 

jellemzőkre is. Ideális esetben a szálátmérőnél minimális mértékben nagyobb csupán a 

mátrixhenger átmérője, ez tiszta nyírást eredményez. Méréseim alapján, ha a henger 

átmérője növekszik, a mérhető nyírószilárdság is növekszik bizonyos H/D arányig, majd 

csökkenni kezd. Ez az arány függ a beágyazott szálhossztól, ami a mért anyagoknál 0,4-

0,8 között változott (GF-UP, és GF-Loctite® 401TM). A várható érték a minimális H 

értékeknél a legmagasabb. A geometriai arányokat a mért értékeken túl technikai okok 

miatt tovább változtatni nem lehetséges, azonban fontos annak ismerete, hogy a 

próbatestek markánsan eltérő méreteknél, és elméleti modellek esetén hogyan 

viselkednének. Ezért Ansys 12.1 végeselemes program alkalmazásával szimulációkat 

végeztem a mérések ellenőrzésére. Egyszerű, lineáris anyagmodelleket alkalmaztam, 

megadott terhelések (kihúzóerő) esetén vizsgáltam a modellben ébredő feszültségeket. 

A terhelést a mért lehúzóerők nagyságrendjében határoztam meg. Amennyiben adott 

terhelésre adott H/D aránynál kisebb feszültség ébred, mint ugyanerre a terhelésre egy 

másik arány esetében, akkor elmondható, hogy az első esetben a várható szilárdság 

nagyobb. A szimuláció eredményei a H/D arány függvényében a méréseknek 

megfelelően alakultak, a számított feszültségek pedig a mért nyírószilárdsággal közel 

azonos értékűek voltak. A végeselemes vizsgálatok tehát alátámasztják az értékek mért 

változásait, sőt a nem megvalósítható arányok esetében ki is egészítik azokat azzal, 

hogy bizonyos átmérő fölött a nyírófeszültség állandósulására számíthatunk. 

 Végül a lehúzási sebesség hatását vizsgáltam, széles sebességtartományban 

(0,01-200 mm/perc). Tapasztalataim szerint egészen kis sebességeknél (0,01-0,5) a 
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szilárdság a sebesség növekedésével fordítottan arányos. Egy kritikus érték felett 

azonban a szilárdság növekedni kezd, egészen mintegy 10 mm/perc értékig, amely felett 

állandóvá válik. A méréseket megismételtem lágyított poliészter mátrix alkalmazásával, 

ahol hasonló jellegűen változó, csupán alacsonyabb értékeket mértem. A jelenséget két 

egymással ellentétes folyamat eredőjével magyaráztam. A szál-mátrix határfelületen a 

kapcsolatot egyes molekulaláncok biztosítják. A lehúzás során ezek a láncok előbb 

megfeszülnek, majd a kapcsolat felszakad, és a megfeszült láncok (lánccsoportok) 

relaxálódnak. Kis sebességeknél van elegendő idő a relaxálódó molekulák 

rekombinációjára, új kötési pontok kialakulására a határfelületen, így az aktív, kötést 

biztosító molekulák száma nagy. A sebesség növekedésével ez a folyamat egyre 

kevésbé megy végbe, és átadja a helyét egy másiknak. Ha ugyanis a kapcsolatot 

biztosító rugalmas láncok megfeszülnek, de még nem válnak le, akkor a terhelést 

továbbadják a hozzájuk kapcsolódó molekuláknak, majd azok is a szomszédjaiknak. 

Minél nagyobb a sebesség, annál több molekula, vagy molekulaszakasz feszül meg 

egyre nagyobb térfogatban, aminek jelentős energiaigénye van. Minél több lánc 

mozgatható meg tehát a törés előtt, annál nagyobb erőre van szükség ehhez, vagyis 

nagyobb erő, így nagyobb szilárdság mérhető. Természetesen ennek a dinamikus 

folyamatnak határa van, bizonyos sebesség felett nem lehet több láncot megfeszíteni, 

tehát a szilárdság egy határértékhez tart. A jelenség okozta plasztikus deformáció a nagy 

sebességű mérések után elektronmikroszkópi felvételeken jól megfigyelhető. Az aktív 

kötőláncok elméletének ellenőrzésére elhatároztam, hogy a felület olajozásával 

csökkentem az aktív kötések számát. Ennek eredményeként a szilárdság csökkent, a 

sebességfüggés jellege lényegében változatlan maradt, kivéve, hogy az azonos 

sebességcsökkenés esetében a szilárdságnövekedés kisebb, mivel az aktív kötőláncok 

száma csökkent, azonban az egyéb hatások (felületi érdesség, zsugorodás stb.) 

változatlanok maradtak. A jelenség matematikai leírását is elvégeztem, az aktív 

kötőláncokat egy nagy hullámosságú szálakból álló szálköteg deformációs és 

tönkremeneteli viselkedésével modellezve. Ez esetben a két összeadódó folyamat 

Weibull eloszlással modellezhető, a mért pontokra eredő görbét illesztve. Az így kapott 

paraméterek (skála és modulustényező) jellemzőek az anyag viselkedésére. A 

módosított és módosítatlan mátrixanyag esetén a modulustényezők megegyeznek, ami 

azonos hatásmechanizmusra utal, ugyanakkor a skálatényező a módosított esetben 

kisebb, ami a sebesség intenzívebb hatására utal (a kötőláncok kötetlenebb mozgására a 
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lágyabb anyagban). Ennek megfelel, hogy a minimális szilárdság helye is a kisebb 

sebességek felé tolódott el. 

 Összefoglalva, a disszertációmban sikerült olyan módszert létrehoznom, amely 

az eddig alkalmazottaknál pontosabb, a mérés az emberi tényezőtől csaknem független 

és jobban ismételhető eredményeket szolgáltat. Elvégeztem a módszer alapvető 

vizsgálatát, meghatároztam érzékenységét olyan alapvető vizsgálati paraméterekre, mint 

a próbadarab geometriai arányai és a terhelési sebesség, amely kísérletek során az 

alapvető célon felül további, az anyag szerkezetére és a kialakuló határszerkezetre 

jellemző összefüggéseket is feltártam. 

 

4. Új tudományos eredmények – tézisek 

A kísérleti eredményeim alapján az alábbi téziseket fogalmaztam meg. 

 

1. tézis: 

Kifejlesztettem egy újfajta mikromechanikai mérési módszert (hengerteszt) a 

szál/mátrix határfelületi nyírószilárdság nagy pontosságú meghatározására, amelyet a 

szabályos hengeres alakú mátrixban központosan elhelyezett szál által biztosított ideális 

geometriai viszonyok és terhelésátvitel jellemez a henger külső és belső palástja között. 

Megterveztem és elkészítettem a próbatestek gyártásához nélkülözhetetlen eszközöket 

és kidolgoztam a mérések végrehajtásához szükséges eljárásokat, amelyekkel az ideális 

körülmények a gyakorlatban megközelíthetőek. Mérésekkel igazoltam, hogy az új 

módszer az eddig alkalmazottaknál alkalmasabb a határfelületi nyírószilárdság 

megbízható, nagy pontosságú és reprodukálható mérésére [8, 13, 14]. 

 

2. tézis: 

a) 

Megállapítottam, hogy a hengerteszttel mért határfelületi nyírószilárdság (τ) 

nagymértékben (akár 40%) függ a beágyazott szálhossztól (H), és a próbadarab 

beágyazott szálhossz/átmérő viszonyától (H/D). Elvi megfontolásokkal és mérésekkel 

igazoltam, hogy a beágyazott szálhossz növelésével a határfelületi nyírószilárdság 

csökken, míg adott H értéknél maximuma van (a vizsgált anyagpárok esetén H/D=0,4-

0,8 esetén). Bemutattam, hogy a jelenség oka a H/D viszony függvényében változó 

nyírófeszültség [8, 10, 14]. 
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b) 

Kimutattam, hogy a hengerteszt során a határfelületi nyírószilárdság változásának 

elsődleges oka az azonos terhelés mellett a henger átmérőjének és magasságának (H/D 

viszony) változása következtében módosuló határfelületi feszültség. Ehhez végeselemes 

modellezést és lineáris anyagmodelleket használtam, amelyek alkalmazásával az eltérő 

H/D viszony függvényében a mért értékekhez hasonló jellegű feszültségállapotot 

állapítottam meg [10]. 

 

3. tézis: 

a) 

Megállapítottam, hogy a hengerteszttel mért határfelületi nyírószilárdság (τ) 

nagymértékben (akár 40%) függ a terhelési sebességtől (v). A τ(v) függvény egy 

csökkenő és egy növekvő, határértékhez tartó szilárdsági komponensből tevődik össze, 

amelyek eredője bizonyos kritikus sebességnél minimális szilárdságot eredményez. A 

jelenség a viszkoelasztikus polimerekben kis sebességek esetén, a határfelületen a 

kapcsolatot létrehozó aktív kötőláncok számával, a felbomló kötések 

rekombinációjával, nagyobb sebességek esetén pedig a molekulák egymás közti 

terhelésátadásából következő aktív térfogat növekedésével magyarázható [9, 10]. 

 

b) 

Bemutattam, hogy a hengerteszt alkalmazásánál fellépő sebességhatás esetében a 

várható nyírószilárdság értéke leírható a kapcsolatot biztosító aktív kötőláncok 

számaránya alapján a kétparaméteres Weibull eloszlásfüggvénnyel, amely felbontható 

egy, a kis sebességeknél jellemző, csökkenő τ1(ν), és egy a nagyobb sebességeknél 

domináns, növekvő τ2(ν) összetevőre: 

   

1 2

1 2

v v

a a
1 2 o(v) (v) (v) e 1 e

 
   

    
   



 
          
 
   

ahol a1, a2 és 1, 2 a skála- és modulustényezők, o,  a zérus és végtelen 

sebességeknél várható nyírószilárdságok [10]. 
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4. tézis: 

Bebizonyítottam, hogy szabadon függő egyedi szálat alkalmazó módszereknél 

(szálkihúzás, csepplehúzás stb.) lehetséges az akusztikus emissziós módszer 

alkalmazása, ami lehetővé teszi a szál/mátrix határfelület tönkremenetele során 

keletkező akusztikus jelek nagy pontosságú azonosítását, és alkalmas a tönkremeneteli 

formák (szálszakadás, határfelületi szétválás stb.) azonosítására. Kifejlesztettem és 

kidolgoztam a módszer alkalmazásához szükséges eszközöket és eljárásokat. A 

létrehozott módszer alkalmazásával bizonyítottam, hogy a hengerteszt során repedés 

csak a szál-mátrix határfelületen indul meg [8, 12, 14]. 
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