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JELÖLÉS- ÉS RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK:  

 Akomp [m
2
] kompozit területe 

 AHEW [g/eq] amin hidrogén ekvivalens 

 AEW [g/eq] anhidrid-ekvivalens 

 b [mm] próbatest szélessége 

 bN [mm] Charpy-próbatestek bemetszés után megmaradt 

   szélessége 

 dTG [tömeg%/perc] bomlási sebesség 

 dTGmax [tömeg%/perc] maximális bomlási sebesség 

 E’ [MPa] tárolási rugalmassági modulusz 

 E” [MPa]  veszteségi modulusz 

 Ec [J]  a próbatest által a töréskor felvett korrigált 

    energia 

 EEW [g/eq]  epoxiekvivalens 

 Efm [MPa]  hajlító rugalmassági modulusz 

 Em [MPa]  húzó rugalmassági modulusz 

 Ffonal [N]  egy fonalra fajlagosított szakítóerő 

 Fmax [N]  maximális erő 

 G’ [MPa]  tárolási csúsztató rugalmassági modulusz 

 G” [MPa]  veszteségi csúsztató rugalmassági modulusz 

 h [mm]  próbatest vastagsága 

 h’térh [J/g]  térhálósodási fajlagos entalpia 

 KIC [MPa*m
1/2

]  törési szívósság 

 L [mm]  támaszköz 

 L0 [mm]  kezdeti befogási hossz 

 mkomp [g]  kompozittömeg 

 nréteg [db]  kompozitban lévő rétegek száma 

 qtérh [W/g]  fajlagos hőáram a térhálósodáskor 

 s [mm]  keresztfej elmozdulás hajlítóvizsgálatkor 

 T [°C]  hőmérséklet 

 t [s]  idő 

 T5% [°C]  5%-os tömegveszteséghez tartozó hőmérséklet 

 T50% [°C]  50%-os tömegveszteséghez tartozó hőmérséklet 
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 T
1

ex [°C]  első exoterm csúcs 

 T
2

ex [°C]  második exoterm csúcs 

 tanδ [-]  veszteségi tényező, a veszteségi és tárolási 

rugalmassági modulusz hányadosa 

 TdTGmax [°C]  maximális bomlási sebességhez tartozó 

    hőmérséklet 

 Tg [°C]  üvegesedési átmeneti hőmérséklet 

 TG [tömeg%]  tömegcsökkenés TGA mérés során 

 αcN [J/m
2
]  Charpy-féle-ütőmunka 

 δ [°]  a komplex és tárolási rugalmassági modulusz 

vektorok által bezárt szög 

 ΔL [mm]  keresztfej elmozdulás szakítóvizsgálatkor 

 ε [-]  relatív megnyúlás szakítóvizsgálatkor 

 ε1 [-]  a szabvány által javasolt 0,0005 értékű relatív 

megnyúlás szakítóvizsgálatkor 

 ε2 [-]  a szabvány által javasolt 0,0025 értékű relatív 

megnyúlás szakítóvizsgálatkor 

 εf [-]  relatív megnyúlás hajlítóvizsgálatkor 

 εf1 [-]  a szabvány által javasolt 0,0005 értékű relatív 

megnyúlás hajlítóvizsgálatkor 

 εf2 [-]  a szabvány által javasolt 0,0025 értékű relatív 

megnyúlás hajlítóvizsgálatkor 

 σfm [MPa]  határhajlító feszültség 

 σfmB [MPa]  hajlítószilárdság 

 σm [MPa]  húzószilárdság 

 Ψ [tömeg%]  kompozit száltartalom 

 Ψ’ [g/m
2
]  az erősítőréteg területi sűrűsége 

  

ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK: 

 

 AJP  alkáli kezelt jutaszál erősítésű kompozit 

   (Alkali treated Jute Polymer composites) 

 AN  akrilnitril 

 APS  3-aminopropil-trietoxi-szilán 
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 AR917  Aradur917 (metil-hexahidroftálsav-anhidrid) 

 ASA  alkenil-szukcinil-anhidrid 

 BAMPO  bisz(m-aminofenil)metilfoszfinoxid 

 BPH  benzilpirazinium-hexafluorantimonát 

 BQH  N-benzilkvinoxalinium-hexafluorantimonát 

 CTBN  karboxil funkciójú butadién-akrilnitril 

 CTPB  karboxil funkciójú polibutadién 

 DDM  4,4’-diaminodifenilmetán 

 DETA  dietilén-tetramin 

 DETDA  dietilén-toluol-diamin 

 DGEBA  biszfenol-A diglicidil étere 

 DGEBF  biszfenol-F diglicidil étere 

 DMA  dinamikus mechanikai analízis 

   (Dynamic Mechanical Analysis) 

 DMSO  dimetil-szulfoxid 

 DOPO  9,10-dihidro-9-oxa-10-foszfafenantrén-10-oxid 

 DSC  differenciális pásztázó kalorimetria 

   (Differential Scanning Calorimetry) 

 DY070  1-metilimidazol 

 EAS  allil-szójaészter 

 ECH  epiklórhidrin 

 ECO  epoxidált ricinusolaj (Epoxidized Castor Oil) 

 ED  diszpergált epoxi 

 ELO  epoxidált lenolaj (Epoxidized Linseed Oil) 

 EMS  metil-szójaészter 

 EPO  epoxidált pálmaolaj (Epoxidized Palm Oil) 

 ESO  epoxidált szójaolaj (Epoxidized Soybean Oil) 

 EtOH  etanol 

 FJP  fluorozott szénhidrogénekkel kezelt jutaszál 

   erősítésű polimer kompozit 

 GE  glicidiléter-funkció 

 GER  glicerin-bázisú epoxigyanta-komponens 

   (Glycerol based Epoxy Resin) 

 GFTE  glükofuranozid-triepoxi 
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 GPTE  glükopiranozid-triepoxi 

 H2  hidrogénmolekula 

 JP  kezeletlen, jutaszál erősítésű polimer kompozit 

 MAHgPP  maleinsav-anhidriddel ojtott polipropilén 

 MHHPA  metil-hexahidroftálsav-anhidrid 

 MMA  metil-metakrilát 

 NaOH  nátrium-hidroxid 

 PAPS  fenil-3-aminopropil-trietoxi-szilán 

 PBS  polibutilén-szukcinát 

 PER  penteritrit-bázisú epoxigyanta-komponens 

   (Pentaerithrytol-based Epoxy Resin) 

 PP  polipropilén 

 PVC  polivinil-klorid 

 Py  piridin 

 Ra-Co  Raney-Cobalt katalizátor 

 SEM  pásztázó elektronmikroszkópia 

   (Scanning Electron Microscopy) 

 SJP  szilánnal kezelt jutaszál erősítésű polimer 

   kompozit 

 TETA  trietilén-tetramin 

 TGDDM  4,4’-tetraglicidil-diamino-difenilmetán 

 TPSE  poláris topológiai felület 

   (Topological Polar Surface Area) 

 UD  unidirekcionális (szálerősítés) 

 UV  ultraibolya 

 

 

 

 

 

 

  



 

PhD értekezés  Niedermann Péter 

 - 10 - 

1. BEVEZETÉS 

 Napjainkban a nagy teljesítményű műszaki alkalmazások területén egyre nagyobb a 

kémiai térhálós mátrixú polimer kompozitok jelentősége. Térhódításuk az autó- és 

repülőgépipart, a szélturbinalapát-gyártást, illetve az űrtechnikát érinti jelentősen. Az első két 

szektor összességében közel 50%-át teszi ki a kompozitfelhasználásnak [1]. Ezen területeken 

a mérnöki munka és erőfeszítés túlnyomó részét a mechanikai tulajdonságok javítása teszi ki 

a megfelelő súlycsökkentéssel párosítva. Megvalósításukra az évek során számos újítás 

született, amelyek nagy része fosszilis, nem megújuló nyersanyagokra, elsősorban kőolajra 

támaszkodik. A fogyasztói igény mind a kőolajalapú termékek, mind a kőolaj iránt 

folyamatosan nő, ami előre vetíti a kőolajkészletek kimerülését. 

 Az ipari felhasználási példák közül a repülőgépipar esetében túlnyomórészt a 

kőolajalapú epoxigyanta, mint kémiai térhálós szerkezetű kompozit mátrix és szénszál, mint 

nagy szilárdságú erősítőanyag a jellemző [2]. Ahhoz, hogy a szigorú repüléstechnikai 

követelményeknek a modern ipari körülmények és a gyártási ciklusidők rövidülése mellett 

meg lehessen felelni, rendkívül alacsony hibahatáron belül kell maximálisan reprodukálható 

minőséget elérni. Ezt jelenleg sokkal gazdaságosabb laboratóriumi körülmények között 

előállított, állandó minőségű szintetikus alapanyagok felhasználásával elérni. 

 A csökkenő kőolajtartalékok viszont szükségessé teszik a szintetikus alapanyagra épülő 

iparágak, így a kompozitipar számára is az új alternatív alapanyagforrások felkutatását, 

feltérképezését. Egyik ilyen lehetőség a megújuló források alkalmazása. Számos kísérlet 

foglalkozott eddig a kőolajalapú mátrixanyagok és erősítőszálak természetes, megújuló 

forrásból történő előállításával. Mivel a természetes eredetű alkotók alkalmazása leronthatja a 

mechanikai tulajdonságokat, ezért a megújuló forrásból származó komponenseket gyakran 

kőolajalapúakkal társítják a megfelelő tulajdonságok elérése érdekében. 

 Fontos szempont még az újrahasznosíthatóság és a környezetterhelés mértéke is a 

kémiai térhálós mátrixú polimer kompozitok esetében az életciklusuk végén. A megújuló 

forrásból származó rendszerek eredetüknél fogva és összetételükből fakadóan 

biodegradálhatóak is lehetnek, ami egy könnyen megvalósítható hulladékfeldolgozási 

alternatíva lehet a jelenleg még kevésbé elterjedt anyagában történő újrahasznosítás mellett. 

 A dolgozat célja részben, illetve teljesen megújuló forrásból származó szálerősítéses 

polimer kompozitok fejlesztése és azok repüléstechnikai szerkezeti anyagként történő 

felhasználhatóságának vizsgálata. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 A dolgozat egy Európai Uniós Clean Sky projekt részeként jött létre, melynek fő 

célkitűzése, hogy részben vagy teljesen megújuló forrásból származó kompozit anyagot 

fejlesszünk repüléstechnikai szerkezeti és beltéri alkalmazásokhoz a Dassault Aviation 

szakmai támogatásával. Ennek megfelelően az irodalmi áttekintés célja, hogy a szakirodalom 

felhasználásával bemutassa a jelenleg fellelhető megújuló forrásból származó epoxigyanta- és 

térhálósító-komponensek fajtáit és előállítási lehetőségeit. További feladat egy olyan 

megújuló forrásból származó erősítőstruktúra kiválasztása és bemutatása, ami a nagy 

teljesítményű iparágak potenciális kompozit erősítőanyaga lehet a jövőben. 

2.1. MEGÚJULÓ FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ EPOXIGYANTÁK 

 Epoxigyanta-komponensnek nevezzük azokat a reaktív vegyületeket, amelyekben 

legalább egy epoxid funkciós csoport van molekulánként. Az első epoxigyanta-komponenst 

1891-ben Lindeman állította elő hidrokinon és epiklórhidrin reakciójával. A kapott diglicidil-

étert anhidrides térhálósító-komponenssel térhálósította [3]. A műanyagipar rohamos 

fejlődésével a szintetikus epoxigyanta-rendszerek felhasznált mennyisége is rohamosan nőtt. 

A kőolajalapú gyantarendszerek legelterjedtebb epoxigyanta-komponense a biszfenol-A 

diglicidil étere (DGEBA) [4], amelynek szerkezetét az 1. ábra mutatja be. 

 

1. ábra A biszfenol-A diglicidil étere (DGEBA) [5] 

 

 Epoxigyanta-komponens előállítására a megújuló források közül elsősorban növényi 

olajokat és poliszacharidokat alkalmaznak kiindulási anyagként. Térhálósító-komponens 

szintéziséhez a természetben fellelhető egyes fenolok, illetve karbonsavak is használhatók a 

poliszacharidokból előállított komponensek mellett. 

 A következő fejezetekben áttekintem a megújuló forrásokon alapuló epoxigyanta- és 

térhálósító-komponensek szakirodalomban leírt szintézismódszereit alapanyag szerint 

csoportosítva, illetve összevetem a megújuló forrásból származó epoxigyanták tulajdonságait 

a hagyományos, kőolajalapú mátrixanyagokéval. 
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2.1.1. MEGÚJULÓ FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ EPOXIGYANTA-KOMPONENSEK 

 Az epoxid funkciót az adott molekulán előállíthatjuk a molekula kettőskötéseinek 

epoxidációjával, vagy a molekula egy adott funkciós csoportjának a helyén oxirángyűrű 

kialakításával. A leggyakoribb megoldás a hidroxil (-OH) csoportok alkilezése 

epiklórhidrinnel (ECH), azaz glicidiléter-funkció (GE) kialakítása. Glicerin nagy 

mennyiségben keletkezik trigliceridek átészteresítése során melléktermékként például biodízel 

gyártása során, belőle pedig bioalapú epiklórhidrin állítható elő. 

Növényi olajokból előállított epoxigyanta-komponensek 

 A műanyagiparban legelterjedtebben alkalmazott növényi olajok a szója-, len-, 

napraforgó-, illetve ricinusolaj. Megújuló forrásból származó epoxidált olajokat jelenleg is 

nagy mennyiségben használnak például PVC-lágyítóként és ko-stabilizátorként, az ipari 

szerepük jelentős [6]. 

 A növényi olajok trigliceridek, azaz zsírsavak glicerinnel alkotott észterei. A zsírsavak 

lehetnek telítettek, illetve telítetlenek. A telítetlen zsírsavak nagyobb mennyiségben fordulnak 

elő a növényi olajokban. Ezen telítetlen zsírsavak kettőskötéseik révén addíciós reakciókba 

vihetők, így funkcionalizálásukkal számos epoxigyanta-komponens előállítható belőlük [6]. A 

trigliceridek szerkezetét és szintézisét a 2. ábra mutatja be, ahol az R a zsírsavláncot jelöli. 

 

2. ábra A trigliceridek szerkezete és szintézise (R – zsírsavlánc) [6] 

 

 Az egyes olajok funkcionalizálhatóságát a trigliceridekben található kettőskötések 

mennyisége befolyásolja. Ezen vegyületeknek nehezen megadható a konkrét összetétele, 

mivel egy növényben többféle zsírsav is előfordul, a telítetlenség átlagos mennyiségének 

jellemzésére a jódszámot használják. A jódszám az a mg tömegű jódmennyiség, amely 

meghatározott körülmények között reagál 100 g triglicerid kettőskötésével. Ezen érték alapján 

három csoportba sorolhatók az olajok: száradó, félszáradó, illetve nemszáradó olajokra. 

Száradó olaj esetén ez az érték nagyobb, mint 130, a félszáradók jódszáma a 90-130 

tartományba esik, míg a nemszáradó olajok 90-nél kisebb jódszámúak [7]. Az elterjedten 
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használt növényi olajok átlagos zsírsavösszetételét és a zsírsavak jódszámait az 1. táblázat 

mutatja be. 

Zsírsav / Növényi 

olaj 

Jódszám Szójaolaj Lenolaj Napraforgóolaj Ricinusolaj 

[-] [%] [%] [%] [%] 

Palmitinsav 0 12 5 6 1,5 

Sztearinsav 0 4 4 4 0,5 

Oleinsav 86,0 24 22 42 5,0 

Linolsav 173,2 53 17 47 4,0 

Linolénsav 261,6 7 52 1 0,5 

Ricinolsav 81,6  -  - - 87,5 

1. táblázat Növényi olajok átlagos zsírsavösszetétele és a szírsavak jódszám értékei [6] 

 

 Mivel a növényi olajok esetében az epoxid funkció kialakítása a kettőskötés 

oxidációjával lehetséges, a megfelelő térhálósűrűség eléréséhez a nagy kettőskötés-tartalmú, 

azaz magas jódszámú olajok jöhetnek számításba mint epoxigyanta-prekurzorok. A fent 

felsoroltak közül tehát a szójaolaj és a lenolaj jelenthet megfelelő nyersanyagot [8-10]. A 

szakirodalom alapján a növényi olajok az alábbi főbb szintézismódszerekkel 

epoxidálhatók [11, 12]: 

 - epoxidálás perkarbonsavakkal sav- vagy enzimkatalizált reakcióban, 

 - epoxidálás szerves vagy szervetlen peroxidokkal, 

 - epoxidálás halohidrinekkel, 

 - molekuláris oxigénnel végzett epoxidáció. 

 Az epoxidáció reakciómechanizmusát illetően Rangarajan és társai [13] szerint a fő 

reakció a perkarbonsavról származó oxigén addíciója a kettőskötésre, amely során kialakul az 

oxirángyűrű. Számos olyan mellékreakció lejátszódik azonban, amely az epoxidcsoportok 

számának csökkenéséhez vezet, mivel a perkarbonsavak, az epoxidáció során belőlük 

képződő karbonsavak, illetve a peroxidos epoxidáció esetén a hidrogén-peroxid és a belőle 

képződő víz egyaránt képesek felnyitni a keletkezett oxirángyűrűt. A növényi olajok 

epoxidációjának folyamatát és az esetleges mellékreakciókat a 3. ábra mutatja be. 

 Gerbase és társai [15] epoxidált szójaolaj (ESO) és módosított ESO morfológiai, 

termikus és mechanikai tulajdonságait vizsgálták különböző, anhidrid-típusú 

térhálósító-komponens alkalmazása esetén. Megállapították, hogy a csökkenő 

anhidrid/epoxid-csoport arány alacsonyabb üvegesedési átmeneti hőmérsékletet (Tg) 

eredményez, ennél fogva a magasabb oxirántartalommal és a megfelelő anhidrid/epoxid-

csoport aránnyal ridegebb anyagszerkezetet lehet elérni. 
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3. ábra A növényi olajok epoxidációjának és mellékreakcióinak sémája [13, 14] 

 

 Az epoxidált növényi olajokból készülő epoxigyanta-komponensek mechanikai 

tulajdonságainak vizsgálatához Earls és társai [16] ω-telítetlen karbonsavakat használtak 

modellvegyületként. A kiindulási anyag glicerin volt, amelyet különböző lánchosszúságú 

(n=0, 2, 5, 6) ω-telítetlen karbonsavval észtereztek. Az epoxidációs folyamatot a 4. ábra 

mutatja be. A ftálsav-anhidriddel térhálósított kőolajalapú DGEBA, a megújuló forrásból 

származó lenolaj, valamint a modellvegyületként használt ω-epoxi zsírsav mechanikai 

tulajdonságait a 2. táblázat, míg a 4,4’-metilén-dianilinnal térhálósított komponensek 

mechanikai tulajdonságait a 3. táblázat hasonlítja össze. 

 

4. ábra ω-telítetlen karbonsav észteresítése glicerinnel, illetve az észter epoxidációja [16] 

 

  Tg σfmB Efm 

Mértékegység [°C] [MPa] [GPa] 

Lenolaj 90 81 2,1 

ω-epoxi zsírsav 65 77 2,0 

DGEBA 162 161 3,7 

2. táblázat A ftálsav-anhidriddel térhálósított DGEBA, lenolaj és ω-epoxi-zsírsavmechanikai 

tulajdonságai (üvegesedési átmeneti hőmrséklet (Tg), hajlítószilárdság (σfmB), hajlító rugalmassági 

modulusz (Efm)) [16] 
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  Tg σfmB Efm 

Mértékegység [°C] [MPa] [GPa] 

Lenolaj 54 41 1,5 

ω-epoxi zsírsav 48 39 1,1 

DGEBA 184 105 2,4 

3. táblázat A 4,4’-metilén-dianilinnal térhálósított DGEBA, lenolaj és ω-epoxi-zsírsav mechanikai 

tulajdonságai (üvegesedési átmeneti hőmrséklet (Tg), hajlítószilárdság (σfmB), hajlító rugalmassági 

modulusz (Efm)) [16] 

 

A 2. és 3. táblázat alapján megállapítható, hogy a megújuló forrásból származó epoxidált 

növényi olajokból készült és térhálósított komponensek Tg-je alacsonyabb, húzószilárdsága, 

húzó rugalmassági modulusza kisebb, mint a kőolajalapú epoxigyanta-rendszeré (DGEBA) 

anhidrid- és amin-típusú térhálósító-komponens alkalmazása esetén egyaránt. Az is látható, 

hogy ezen tulajdonságokat figyelembe véve az anhidrid-típusú térhálósító-komponens 

alkalmazása előnyösebb. 

 Jin és Park [17] ESO és epoxidált ricinusolaj (ECO) öntérhálósításának lehetőségeit 

vizsgálták N-benzilkvinoxalinium-hexafluorantimonát (BQH) alkalmazásával. A folyamat 

során BQH-val az oxirángyűrű felnyílását iniciálták. Ezek a felnyitott gyűrű tagok további 

epoxid-gyűrűket nyitottak fel, majd egymással hozták létre a kémiai térhálós szerkezetet. Az 

öntérhálósított ECO-nak magasabb Tg-je volt (ESO – 32°C, ECO – 42°C), viszont a termikus 

stabilitása már nem volt jobb, mint az ESO-nak. 

 Abraham és Gower [18] szabadalmukban részben hidrogénezett növényi olajokat 

epoxidáltak. Kutatásaik alapján az epoxidáló-rendszer lehet perhangyasav, perecetsav, 3,5-

dinitroperbenzoesav vagy m-klórperbenzoesav. 

 Kim és Sharma [19] többféle növényi olaj (len-, szója-, pamut-, mogyoróolaj) 

epoxidációját végezték el oldószermentes eljárással. Térhálósítóként benzilpirazinium-

hexafluorantimonát (BPH) iniciátort állítottak elő, amivel a különböző epoxidált növényi 

olajok öntérhálósítását valósították meg. A szintézist és a térhálósítást követően dinamikus 

mechanikai (DMA) és differenciál pásztázó kalorimetriai (DSC) vizsgálatot végeztek. A 

különböző magolajoknál kapott üvegesedési átmeneti hőmérséklet (Tg) és tárolási 

rugalmassági modulusz értékeket a nagyrugalmas állapotban a 4. táblázat mutatja be. A 

4. táblázatból megfigyelhető, hogy míg a különböző növényi olajokból előállított 

epoxigyanta-komponensek Tg-je közel azonos, addig a len- és a szójaolaj-alapú komponensek 

kiemelkedő tárolási rugalmassági modulusszal rendelkeznek, amely a magasabb jódszámmal, 

illetve ebből adódóan a térhálós minta nagyobb térhálósűrűségével magyarázható. 
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  Tg E’ 

Mértékegység [°C] [MPa] 

Lenolaj 54 170,1 

Szójaolaj 53 161,3 

Pamutolaj 48 101,0 

Mogyoróolaj 46 68,2 

4. táblázat Az epoxidált len-, szója-, pamut- és mogyoróolaj-alapú gyanták mechanikai tulajdonságai 

(üvegesedési átmeneti hőmérséklet (Tg), tárolási rugalmassági modulusz (E’)) [19] 

 

 Zhu és társai [20] többféle amin-típusú térhálósító alkalmazásával, ESO, metil-

szójaészter (EMS) és allil-szójaészter (EAS) bekeverésének hatását vizsgálták Shell Epon 

típusú biszfenol-A alapú epoxigyanta-komponensbe. A bekeverés eredményeképpen a 

térhálósított minták esetében magasabb térhálósűrűséget sikerült elérniük. 10 tömeg% ESO 

bekeverésével 69°C, míg 10 tömeg% EAS-tartalommal 73°C volt a Tg a referenciagyantákhoz 

képest. 

 Flanigan és társai [21] szabadalmukban szójaolajat allil-alkohollal átészteresítettek, 

majd a kapott allil-észterben a kettős kötéseket epoxidálták, ezáltal jelentősen megnövelve az 

elérhető térhálósűrűséget a ftálsav-anhidriddel kitérhálósított epoxidált szójaolajéhoz képest. 

Lehetséges felhasználási területnek a pultrúziót javasolják, amivel szerkezeti kompozit 

alkatrészek gyártása is megoldható. A gyanta kis viszkozitásának köszönhetően (49,3 mPas) 

pultrúzió esetében kis húzóerő és megnövelt szalagsebesség mellett is jó terméket 

eredményez. Már 10, 20, illetve 30 tömeg% epoxidált allil-szójaészter (EAS) bekeverése a 

Shell Epon típusú biszfenol-A alapú epoxigyantába jelentősen csökkentette a pultrúzió során 

alkalmazandó húzóerőt, amit az 5. ábra mutat be. 

 
5. ábra 10, 20, illetve 30 tömeg% epoxidált allil-szójaészter (EAS) hatása a pultrúzió során alkalmazandó 

húzóerőre Shell Epon típusú biszfenol-A alapú epoxigyanta esetén [21] 
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 Uyama és társai [22] enzimkatalízis segítségével valósították meg telítetlen zsírsavak 

epoxidációját, majd az ezt követő polimerizációját, amely biológiailag lebomló terméket 

eredményezett. 

 Lligadas és társai
 
[23] foszfortartalmú, égésgátolt zsírsavakat állítottak elő. Munkájuk 

során 9,10-dihidro-9-oxa-10-foszfafenantrén-10-oxidot (DOPO) használtak az égésgátlást 

biztosító foszfor bevitelére, majd epoxidálták ω-telítetlen zsírsavak kettős kötéseit. Az így 

kapott foszfortartalmú epoxigyanta-komponenst 4,4’-diaminodifenilmetánnal (DDM) és 

foszfortartalmú bisz(m-aminofenil)metilfoszfinoxiddal (BAMPO) térhálósították, majd a 

kapott kétféle térhálós mintán DSC- és DMA-vizsgálatot végeztek, illetve meghatározták az 

oxigénindexüket (LOI). Megállapították, hogy a BAMPO foszfortartalma csak kis mértékben 

csökkentette tovább az éghetőséget a DDM-mel térhálósított égésgátolt foszfortartalmú 

gyantához képest, de a Tg-jét jelentősen lecsökkentette (108°C-ról 95°C-ra). 

 Park és társai [24] ESO bekeverésének hatását vizsgálták szintetikus, 4,4’-tetraglicidil-

diamino-difenilmetán (TGDDM)-alapú gyantarendszerek esetén. 5, 10, 15 és 20 tömeg% 

ESO hozzáadásának hatására a Tg 277°C-ról rendre 273, 268, 263 és 20 tömeg% esetében 

258°C-ra csökkent, ezzel összefüggésben megállapították a törési szívósság jelentős mértékű 

javulását. 10 tömeg% bekeverésével 1,3-ről 2,0 J/m
2
-re nőtt a törési szívósság értéke. 

 A szakirodalomban számos vizsgálat fellelhető, amiben különböző típusú térhálósító 

alkalmazása mellett epoxidált növényi olajok bekeverésének hatását vizsgálják kőolajalapú 

DGEBA epoxigyanta-komponensbe. Az így térhálósított hibrid epoxigyanta-rendszerek 

mechanikai, termikus és morfológiai tulajdonságait vizsgálták [25-33]. 

 Mustata és társai [25] perecetsavas epoxidálással ESO-t állítottak elő, majd ezt keverték 

DGEBA-val. A kevert hibrid epoxigyanta-komponenseket p-aminobenzoesavval 

térhálósították. Megállapították, hogy az ESO-tartalom növelésével a térhálósított rendszerek 

Tg-je és termikus stabilitása csökkent. 15 tömeg% ESO-val 81°C, míg a tiszta DGEBA-nak 

106°C volt a Tg-je. 

 Altuna és társai [26] metil-tetrahidroftálsav-anhidriddel (MHHPA) és 1-metilimidazol 

katalizátorral térhálósított DGEBA és ESO keverékek mechanikai tulajdonságait vizsgálták. 

Az ESO-tartalom növekedésével a Tg csökkent, és a törési szívósság 38%-kal magasabb 

értékre adódott, mint a tiszta DGEBA epoxigyanta-rendszeré. 

 Li és társai [27] a DDM-mel térhálósított DGEBA-ESO epoxigyanták porozitási fokát 

vizsgálták, különböző ESO bekeverési arány hatására. A térhálós minták sűrűségmérésével 

megállapították, hogy a 40 tömeg% ESO-tartalmú rendszerek porozitási foka a legmagasabb. 
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 Miyagawa és társai [28] biszfenol-F diglicidil éterébe (DGEBF) kevertek különböző 

tömegarányban ESO-t és epoxidált lenolajat (ELO), majd anhidrides térhálósítóval 

térhálósították. Megállapították, hogy az ESO bekeverésével jelentősen növelték a minták 

törési szívósság értékeit. 40-ről 760 J/m
2
-re nőtt a törési szívósság értéke 30 tömeg% ESO 

bekeverésével. 

 Gupta és társai [29] ESO-ba kevertek 10, 20 és 30 tömeg%-ban DGEBA-t és a 

keverékeket anhidrid-típusú térhálósító-komponenssel térhálósították. Az előzőekben 

ismertetett kutatási eredményekkel összefüggésben csökkentek a törési szívósság értékek a 

DGEBA bekeveréssel, illetve növekedtek a Tg értékek. 

 Karger-Kocsis és társai [30] DGEBA-ESO keverékek térhálósodási folyamatának, 

gélesedési idejének és termikus tulajdonságainak alakulását vizsgálták anhidrides térhálósító 

alkalmazásával. A DGEBA-ESO rendszerek egy bizonyos ESO-tartalom felett kettős DSC 

csúccsal rendelkeztek térhálósodáskor, ami fázisszétválásra utalt. A fázisszétválás jelenségét a 

6. ábra mutatja be. Megállapították, hogy az ESO-tartalom növekedésével nőtt a gélesedési 

idő, csökkent a termikus bomlás beindulásához tartozó hőmérséklet, és maga a bomlás is két 

fő lépésben játszódott le. 

 
6. ábra A fázisszétválás jelensége atomerőmikroszkópos felvételen (AFM) az 50 tömeg% ESO-tartalmú 

DGEBA epoxigyanta-rendszer esetében [30] 

 

 Ratna [31] kutatásában 30 tömeg% ESO-tartalomig vizsgálta a trietilén-tetraminnal 

(TETA) térhálósított DGEBA-ESO keverékek termikus és mechanikai tulajdonságait. A 

fázisszétválás jelenségét csak akkor tapasztalta, ha TETA-val előtérhálósította az ESO-t, majd 

utána keverte DGEBA-hoz. Közvetlenül a keveréket térhálósítva csak lágyítóként funkcionált 

az ESO, ami a húzószilárdság értékekből jól látható volt. 30 tömeg% ESO-val 33,7 MPa-ra 

csökkent a húzószilárdság a tiszta rendszerek 52,4 MPa-os húzószilárdság értékeihez képest. 

 Sarwono és társai [32] alacsony oxirántartalmú (0,162 eq/100g) epoxidált pálmaolaj 

(EPO)-DGEBA keverékek morfológiai, termikus és mechanikai tulajdonságainak változását 
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vizsgálták az EPO-tartalom növelésének hatására. A keverékeket aminos térhálósítóval 

térhálósították. Az előző eredményekkel összhangban megállapították, hogy többek között a 

mechanikai tulajdonságok romlanak, a Tg értékek pedig 10 tömeg% ESO hozzáadásával 

118°C-ról 48°C-ra csökkennek. 

 Park és társai [33] epoxidált ricinusolaj (ECO) bekeverésének hatását vizsgálták 

DGEBA-alapú epoxigyanta-komponens esetén. A keverékeket BPH iniciátor segítségével 

térhálósították. 10, 20, 30 és 40 tömeg% ECO hozzáadásának hatására 197°C-ról rendre 169; 

158; 150 és 40 tömeg% esetében 131°C-ra csökkent a vizsgált gyantarendszer Tg-je. 

Megállapították továbbá, hogy a törési szívósság értékek az ECO-tartalom növekedésével 

növekedtek, amit a 7. ábra mutat be. A szívósság növekedése jól látható a 8. ábrán bemutatott 

elektronmikroszkóppal vizsgált töretfelületeken is. 

 

7. ábra Az ECO-tartalom hatása a DGEBA-alapú szintetikus gyantarendszer törési szívósságára (KIC) [33] 

 

 

8. ábra (a) 0; (b) 10; (c) 20; (d) 30; (e) 40 tömeg% ECO-tartamú DGEBA-alapú térhálósított 

gyantarendszer töretfelületének elektronmikroszkópos felvétele [33] 

 

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40

K
IC

 [
M

P
a

*
m

1
/2

] 

ECO-tartalom [tömeg%] 



 

PhD értekezés  Niedermann Péter 

 - 20 - 

Poliszacharidokból előállított epoxigyanta-komponensek 

 Huijbrechts és társai [34] poliszacharidokból állítottak elő epoxigyanta-rendszereket. 

Először előállították a kukoricakeményítő allil-funkcióval szubsztituált származékát, majd azt 

hidrogén-peroxiddal epoxidálták. Ez utóbbi lépést a 9. ábra mutatja be. A kapott epoxigyanta-

komponens többféle enzimmel is biodegradálható. 

 

9. ábra A kukoricakeményítő epoxidációja [34] 

 

 Számos szakirodalmi megoldás áll rendelkezésre izoszorbid alapú epoxigyanta-

komponens előállítására is [35-38]. Izoszorbid diglicidil étere szintetizálható hagyományos, 

epiklórhidrines reakcióban, illetve allil-bromidos reakciót követő perkarbonsavas 

epoxidációval. A két folyamatot a 10. és a 11. ábra mutatja be. A cikloalifás aminnal [35] 

térhálósított komponensek mechanikai tulajdonságait DMA méréssel hasonlították össze a 

DGEBA-alapú rendszerekével. A bio-alapú rendszerek Tg-je kb. 50°C-kal alacsonyabb volt, 

mint a DGEBA-alapúaké (DGEBA 150°C), ugyanakkor a tárolási rugalmassági modulusz 

érteke nagyobb volt a Tg alatt, ami az alacsonyabb molekulatömeg miatti nagyobb 

funkcionalitással magyarázható. Az eredmények alapján a bio-alapú epoxigyanta-

komponensek alkalmasak lehetnek a DGEBA kiváltására, vízérzékenységük azonban igen 

jelentős. 

 

10. ábra Izoszorbid-diglicidil-éter előállítása epiklórhidrines reakcióval [35] 

2 Δ 

NaOH 
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11. ábra Izoszorbid-diglicidil-éter előállítása allil-bromiddal [35] 

 

 East és társai [39] anhidrocukrok diglicidil-étereit állították elő izoszorbidból. Annyiban 

különbözött az eljárásuk Chrysanthos-ékétól [35], hogy az epiklórhidrines reakciót más 

közegben hajtották végre. 

 Sachinvala és társai [40] epoxi-allil- és epoxi-krotil-szukrózt állítottak elő epoxigyanta-

komponensként szukróz kiindulási anyagból. A szintetizált epoxigyanta-komponenseket 

dietiléntriaminnal (DETA) térhálósították. Munkájuk során a referencia DGEBA 

epoxigyanta-komponenst is módosították, és a kapott négyféle térhálós rendszert vizsgálták. 

A módosított és módosítatlan, térhálósított DGEBA tépőszilárdsága jobb volt, mint a 

szukrózalapúaké, de a húzó rugalmassági modulusz értékekben nem tapasztaltak túl nagy 

eltéréseket. 

 Pan és társai [41] telítetlen zsírsavak (lenmag, sáfrány, szója és részlegesen szubsztituált 

szója) szukróz észterét epoxidálták perecetsavval, majd a kapott epoxigyanta-komponenst 

MHHPA-val térhálósították. Referencia-komponensnek ESO-t használtak. Megállapították, 

hogy sokkal magasabb Tg-t lehet elérni az új vegyületekkel, mint az ESO-val. A gélesedési 

idejük is sokkal rövidebb volt, mint az ESO-é. Részlegesen szubsztituált szójaát esetében 

3,5-szeres húzószilárdság javulás adódott az ESO-hoz képest epoxi/anhidrid=2 tömegarány 

esetében. 

 Liu és társai [42] fenyőgyanta epoxidációját végezték el, és a kapott epoxigyanta-

komponens mechanikai tulajdonságait DGEBA referencia-komponenséhez hasonlították. A 

mintákat ugyancsak fenyőgyantából készített térhálósító-komponenssel térhálósították. A 

fenyőgyanta alapú mátrixanyagok mechanikai tulajdonságai megközelítették a DGEBA 

epoxigyanta-rendszerekét. Hajlítószilárdság esetén a DGEBA 80 MPa, míg a fenyőgyanta 

alapú komponens 70 MPa értéket ért el. 

 Shibata és Nakai [43] glicerin és szorbit poliglicidil éterét térhálósították 

itakonsavval. Itakonsavat nagy mennyiségben állítanak elő mikrobiológiai módszerekkel, 

például Aspergillus itaconicus gomba segítségével. Az optimalizált mátrixanyagokat 
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mikrokristályos cellulózzal erősítették. Mind a két komponens esetében 10 tömeg% 

cellulóztartalom mellett érték el a legnagyobb mértékű húzószilárdság növekedést. Burton és 

társai [44] cellulózt epoxidáltak epiklórhidrin, epibrómhidrin, allil-glicidil éter, illetve 

biszepoxid alkalmazásával. 

 

Fenol-alapú epoxigyanta-komponensek 

 

 Yadav és Srivastava [45] karbonsavas epoxidációval állítottak elő epoxidált 

kardanolt. A kardanol a kesudió héjából nagy mennyiségben kinyerhető komponens, amely 

egy 15 szénatomos alkilláncot tartalmazó fenol. A kapott epoxigyanta-komponensbe 

különböző tömegarányban karboxil funkciójú butadién-akrilnitrilt (CTBN) kevertek, majd a 

keverékeket poliaminnal térhálósították. A termikus stabilitás 15 tömeg% CTBN-tartalom 

esetében volt a legjobb. Yadav és társai [46] későbbi kutatásaik során ezen keverékek 

mechanikai tulajdonságait is vizsgálták. CTBN hozzáadásával fázisszétválást tapasztaltak. A 

CTBN-tartalom növelésével húzószilárdság csökkenést és szívósság növekedést értek el. Devi 

és Srivastava [47] kardanolból szintetizáltak epoxigyanta-komponenst epiklórhidrinnel, amit 

karboxil funkciójú polibutadiénnel (CTPB) kevertek, majd a keveréket poliaminnal 

térhálósították. A termikus stabilitás és a húzószilárdság értékek rendre 15 tömeg% CTPB-

tartalomig nőttek, majd csökkenő tendenciát mutattak. 0-15 tömeg%-ig 61,2-ről 173,7 MPa-ra 

nőtt, majd 25 tömeg% esetében 166,6 MPa-ra csökkent a húzószilárdság értéke. 

2.1.2. MEGÚJULÓ FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ TÉRHÁLÓSÍTÓ-KOMPONENSEK 

 Az epoxigyanták másik komponense, a térhálósító az epoxid-csoportokkal reagálva 

alakítja ki a polimer háromdimenziós, térhálós szerkezetét. Jellemzően polifunkciós 

nukleofilok, leggyakrabban aminok, karbonsavanhidridek, illetve polifenolok lehetnek. A 

megújuló forrásból származó alapanyagok közül leginkább fenolokat, karbonsavakat és 

poliszacharidokat használnak térhálósító-komponensek és iniciátorok előállításához [48]. 

Fenol-alapú térhálósító-komponens 

A kesudió héjából nagy mennyiségben kinyerhető kardanollal alacsony hőmérsékleten 

is gyors térhálósodás érhető el [49]. A kardanol szerkezetét a 12. ábra mutatja be. A 

szakirodalom alapján ligninből is van lehetőség térhósító-komponens előállítására [50]. 
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12. ábra A kardanol szerkezete [49] 

Karbonsav-alapú térhálósító-komponensek 

 A citromsav mint természetes forrásból nagy mennyiségben fellelhető trikarbonsav 

szintén jó térhálósítója lehet az epoxidált növényiolaj-alapú komponenseknek. Klenert [51] 

bizonyította, hogy nagyrészt citromsavból és kisebb mennyiségben aszkorbinsav 

katalizátorból álló térhálósító-keverék alkalmas az oxirángyűrűk felnyitására, kis sűrűségű és 

viszonylag nagy szilárdságú anyagot létrehozva. 

 A szakirodalom alapján biomasszából mind epoxi- [52], mind pedig térhálósító-

komponens [53] előállítható. Mahmoud és társai [53] biomasszából kinyerhető furán és 

maleinsav-anhidrid felhasználásával állítottak elő ftálsav-anhidrid alapú térhálósító-

komponenst. A térhálósító-komponens előállítási sémáját a 13. ábra mutatja be. 

 

13. ábra A biomasszából szintetizálható anhidrides térhálósító-komponens előállítása és kémiai szerkezete 

[53] 

 

Boyles és Al-Omar [54] szabadalmukban itakonsavat használtak fel 

térhálósító-komponensként, ami vízelvonással anhidriddé alakítható. A rendszert UV-fénnyel 

besugározva polimerizáció indul be, amiből egy nagy térhálósűrűségű, nagy merevségű, 

100%-ban természetes alapú polimer lesz. Az itakonsav és anhidridjének szerkezetét a 14. a.) 

és b.) ábra mutatja be. 

 
14. ábra Az itakonsav (a) és az itakonsav anhidridjének (b) szerkezete [54] 

 

 

 

C15(H31-n) 

(a)               (b) 
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Poliszacharid-alapú térhálósító-komponensek 

 Liu és társai [55] dextrint trimellit-anhidriddel reagáltatva egy poliszacharid-alapú, 

karbonsav típusú térhálósító-komponenst állítottak elő, amellyel térhálósított epoxigyanta-

komponens (25,2 MPa) adhéziós tulajdonságai összemérhetőek voltak a fenol-formaldehid-

gyantáéval (27,7 MPa), amelynek a helyettesítésére előállították. A dextrin alapú 

térhálósító-komponens előállítását dimetil-szulfoxiddal (DMSO) és piridinnel (Py) a 15. ábra 

mutatja be. 

 

 

 

 

 

 

15. ábra Dextrin alapú térhálósító-komponens előállítása [55] 

 

 East és társai [56] szabadalmukban
 
anhidrocukrokból, ezen belül is izoszorbidból 

állítottak elő amin-típusú térhálósító-komponenst. A cukor hidroxi-csoportjait először 

akrilnitrillel reagáltatták, majd a kapott dinitrilt diaminná redukálták. A vegyület további 

tisztítás nélkül alkalmas epoxigyanta-komponensek térhálósítására. Az izoszorbid alapú 

térhálósító-komponens előállítását etanollal (EtOH), hidrogénnel (H2) és Raney kobalt 

katalizátorral (Ra-Co) a 16. ábra mutatja be. 

 
16. ábra: Izoszorbid alapú térhálósító-komponens előállítása [56] 

 

2.2. MEGÚJULÓ FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ ERŐSÍTŐSZÁLAK  

 A mesterséges erősítőszálak, mint például a szénszál és az üvegszál, a mai napig a 

leggyakrabban alkalmazott erősítőanyagok, főleg a nagy teljesítményű polimer kompozitok 

területén, mint például az autógyártás, repülőgépipar, az űrtechnika és a szélturbinalapát- 

gyártás. A fosszilis energiahordozók magas ára miatt egyre nagyobb hangsúly kerül a 

DMSO 

 

Py 

H2 

Ra-Co 

EtOH 



 

PhD értekezés  Niedermann Péter 

 - 25 - 

megújuló forrásból származó erősítőanyagok forrásainak feltérképezésére, illetve műszaki 

alkalmazhatóságának vizsgálatára. 

2.2.1. A MEGÚJULÓ FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ ERŐSÍTŐSZÁLAK CSOPORTOSÍTÁSA  

 Az erősítőszálakat származásuk szerint feloszthatjuk mesterséges és természetes 

szálakra. A természetes szálak tovább csoportosíthatók aszerint, hogy növényi, állati vagy 

ásványi eredetűek (pl. azbeszt) [57]. 

Növényi eredetű szálak 

A növényi eredetű szálakat négy csoportba sorolhatjuk: 

 - magszálak (növények magjáról nőtt szálak) 

  pl.: pamut, kapok, aszklepiász stb. 

 - háncsrostok (növények háncsrétegében található rostok) 

  pl.: len, kender, juta, kenaf, kanatnyik, indiai kender, rozella, kongói juta stb. 

 - levélrostok (növények levelében található rostok) 

  pl.: szizál, manila, formium, heneken, mauriciuszkender, ananászrost 

 - gyümölcsrostok (növények gyümölcseit borító rostok) 

  pl.: kókuszrost. 

Állati eredetű szálak 

Az állati eredetű szálak két csoportba sorolhatók: 

 - szőrök (az egyes állatfajták testét borító szőrtakaró leválasztásával nyerik) 

  pl.: gyapjú, teveszőr, alpakaszőr, lámaszőr, nyúlszőr, lószőr stb. 

 - mirigyváladékok (az egyes állatok mirigyeinek a levegőn megszilárduló 

váladékai) pl.: hernyóselyem, vadselymek, pókselymek, kagylóselyem stb. 

 

2.2.2.  A MEGÚJULÓ FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ ERŐSÍTŐSZÁLAK FIZIKAI ÉS KÉMIAI 

SZERKEZETE 

 A növényi alapú természetes szálakat alkotó sejtek sejtfalának alap építőeleme a 

cellulóz. Túlnyomó részben a szálas anyagok cellulózból épülnek fel. Néhány természetes 

szál alkotóelemeinek arányát az 5. táblázat mutatja be. 
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Szálfajta 
Cellulóz Hemicellulóz Lignin Viasz 

[tömeg%] [tömeg%] [tömeg%] [tömeg%] 

Bambusz 26-43 30,0 21,0-31,0  -  

Juta 61-71 14,0-20,0 12,0-13,0 0,5 

Len 71 18,6-20,6 2,2 1,5 

Kender 68 15,0 10,0 0,8 

5. táblázat Különböző természetes szálak alkotóelemeinek aránya [57] 

 

A cellulózmolekula-láncok glükózgyűrűkből épülnek fel. A glükóznak két izomer alakja van, 

az α-glükóz és a β-glükóz. A természetes szálak β-D-glükóz molekulákból épülnek fel. A 

cellulózláncot felépítő glükózgyűrűk száma adja meg a polimerizáció fokát. A 6. táblázat 

különböző növényi szálak átlagos polimerizációs fokát és a makromolekula átlagos hosszát, a 

7. táblázat pedig a különböző növényi szálak mechanikai tulajdonságait mutatja be. 

Szálfajta 

Átlagos 

polimerizációs fok 

Átlagos 

makromolekula-hossz 

[-] [μm] 

Len 2420 1,25 

Kender 2200 1,13 

Rami 2060 1,37 

Pamut 2020 1,04 

6. táblázat Különböző növényi szálak átlagos polimerizációs foka és makromolekula-hossza [57] 

Mechanikai 

tulajdonság 

Száltípus 

Juta Len Szizál Rami Pamut 

σm [MPa] 393-773 343-1035 511-635 400-938 287-597 

Em [GPa] 26,5 27,6 9,4-22  -  5,5-12,6 

7. táblázat A természetes szálak mechanikai jellemzői [58] 

 

 A cellulózláncokat másodlagos kötések, hidrogén- és van der Waals kötések kapcsolják 

egymáshoz. A nagy mennyiségű hidroxil (–OH) csoport által lehetővé válik olyan nagyszámú 

másodlagos kötés létrejötte, ami nagyfokú rendezettséget, 70-90%-os kristályos részarányt 

eredményez. Ez a rendezettség pedig főleg a száliránnyal párhuzamos, vagy kis szögben 

eltérő irányban jellemző, ami jó szilárdsági tulajdonságokat eredményez a szál hossztengelye 

mentén [59]. A cellulózlánc szerkezetét a 17. ábra mutatja be. 

 
17. ábra A cellulózlánc szerkezete [60] 
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 A szálas anyagokat felépítő sejtek sejtfalainak másik három fő alkotóeleme a 

hemicellulóz, a pektin és a lignin. A hemicellulóz hasonló szerkezetű, mint a cellulóz, csak 

azzal a különbséggel, hogy a molekulalánc elágazásokat tartalmaz, (aromás, térhálós 

szerkezetű), alacsonyabb a polimerizációs foka, mint a cellulóznak és lúgban jól oldódik. A 

lignin a szálas anyagokat alkotó sejteket összekötő anyag. Általában rontja a szálas anyag 

mechanikai tulajdonságait, mivel merevebbé teszi a szál szerkezetét. A pektin pedig a növényi 

szálakat alkotó rostokat köti össze. Ennek a négy fő alkotóelemnek (cellulóz, hemicellulóz, 

lignin, pektin) az aránya határozza meg az adott növény makromechanikai tulajdonságait. A 

cellulózmolekula a másodlagos kötések által nagyfokú rendezett szerkezetet alakít ki. Ebből a 

rendezett szerkezetből mikro-, majd pedig makrofibrilláris szerkezet alakul ki. Ilyen 

makrofibrillákból épülnek fel a növényi szálak elemi sejtjei. Az elemi sejteket a középső 

lamellában található lignin köti össze, növényi rostokat alkotva, a rostokat pedig a pektin 

tartja össze [59]. A természetes szálak felépítését a 18. ábra mutatja be. 

 
18. ábra A növényi rostok felépítése [59] 

 

 Növényi szálak fizikai és kémiai szerkezetének vizsgálata esetén fontos szempont a 

vízfelvételi tulajdonságok figyelembevétele is. A szálakat alkotó cellulózmolekulák 

hidrofil -OH csoportjaik révén jelentős mennyiségű vizet képesek megkötni közvetlenül és 

közvetve is, illetve ha a porozitás lehetővé teszi, akkor kapilláris vízfelvétellel is. Az 
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összegzett vízfelvételi folyamatot a 19/a. ábra (a) görbe, az eredő vízfelvételi folyamatot a 

három elemi vízfelvételi folyamatra bontva a 19/a. ábra (b-közvetlen), (c-közvetett), (d-

kapilláris vízfelvétel) görbe mutatja be. A szálak vízfelvételi és leadási folyamatát a relatív 

nedvességtartalom függvényében a 19/b. ábra, az idő függvényében pedig a 19/c. ábra mutatja 

be. 

 
 

 

 

 

 

 

 

19. ábra a, A természetes szálak vízfelvétele a relatív légnedvesség függvényében, 

b, víztartalma a relatív nedvességtartalom függvényében, 

c, víztartalma az idő függvényében [57] 

 

Látható, hogy a vízfelvételi és leadási görbék eltérnek egymástól a relatív nedvességtartalom 

függvényében. Ez a jelenség a molekulaszerkezet tehetetlenségével magyarázható. Száraz 

állapotban a molekulákat nagyobb számú oldalkötések tartják össze. Ezek egy része ellenáll a 

víz behatolásának, illetve felszakításuknak. Nedves állapotban a hidrofil csoportok 

vízmolekulákkal telítődnek, így a molekulaláncok eltávolodnak egymástól és a szál 

megduzzad. Ebben az állapotban a hidrofil csoportok és a vízmolekulák egy része már ellenáll 

a szárításnak [57]. A természetes szálak fent említett vízfelvételi tulajdonságai miatt nagyon 

fontos szempont a szálak vízfelvételi tulajdonságainak vizsgálata, illetve a feldolgozás előtti 

megfelelő szárítás. 

2.2.3. MEGÚJULÓ FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ ERŐSÍTŐSZÁLAK ÉS KOMPOZITJAIK 

VIZSGÁLATA 

 A megújuló forrásból származó erősítőszálak iránti érdeklődés jelentős növekedést 

mutat. A természetes szálak területén végzett kutatások száma is rohamosan nő. Európában 

2003 és 2007 között a növényi szálak kitermelése átlagosan évi 38%-kal, világszerte pedig 

48%-kal nőtt. Várhatóan a 2007-es 0,36 millió tonna növényi eredetű erősítőszál-kapacitás 

2020-ra 3,45 millió tonnára fog növekedni [61]. Néhány növényi eredetű szál kitermelési 

adatait a 8. táblázat mutatja be. Ez alapján a juta  a második legnagyobb mennyiségben 

termelt erősítőanyag-forrás, ami kiváló mechanikai tulajdonságokkal bír. Mivel az ipari 

termelés nagy mennyiségben követeli meg az alapanyagok rendelkezésre állását, így a juta 

potenciális megújuló forrásból származó erősítőanyag lehet a kompozitiparban. Az irodalmi 
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áttekintésem során a juta szálerősítés lehetőségeit fogom vizsgálni, illetve át fogom tekinteni 

a szálszilárdság növelésre, kompozitgyártásra, mechanikai vizsgálatokra és a szál-mátrix 

közötti adhézió növelésére vonatkozó szakirodalmat. 

Szálforrás 

Világpiaci 

termelés 

[103 t] 

Bambusz 30000 

Juta 2300 

Kenaf 970 

Len 830 

Szizál 378 

Kender 214 

8. táblázat Növényi eredetű szálak kitermelése világszinten (2007) [61] 

 

 A jutát Indiában már régóta alkalmazzák. A hársfafélék családjába tartozik, és maga a 

növény a 3-4 méteres magasságot is elérheti. A juta felhasználása a XIX. század elején 

kezdett el fellendülni. Elsősorban Indiában és Pakisztánban termesztik. Még Oroszországban, 

Kína déli területein, valamint Dél-Amerika egyes államaiban is jellemző a termesztése. Két 

változata terjedt el, a Corchorus olitoris és a Corchorus capsularis. Az utóbbi jobb minőségű 

rostot ad, viszont az olitoris jobban fonható. 

 A juta rostja több összetapadt elemi sejtből áll, ezeket nevezik a szakirodalomban elemi 

szálaknak. Az egy szálkeresztmetszetre jutó elemi sejtek átlagos száma 10-15 darab. Az elemi 

sejtek keresztmetszete 5-7 szögű sokszög, éles sarkokkal. A sejtek primer és szekunder falból 

és bélüregből állnak. A jutarost elemi sejtje fibrillás szerkezetű, a tengely körül S irányban 

csavarodnak és a tengellyel bezárt szöge alacsony. A molekuláris szerkezetében a kristályos 

részek hosszú cellulóz és rövid xilán láncmolekulákból állnak, amik közé hemicellulóz és 

lignin rakódhat le. A jutarost hossza minőségtől függően 1,5-3,0 m. Az elemi sejtek hossza 

0,8-4,1 mm, átmérője pedig 15-28 μm. A rost vastagsága az elemi sejtek számától függően 

változik. A juta a nedvességet igen gyorsan veszi fel, és 1-2 óra alatt már ki is alakul az 

egyensúlyi állapot. 20 tömeg% nedvességtartalom mellett a juta még száraz tapintású [59]. 

 Mint kompozit-erősítőanyag, lényeges, hogy maga a szál szerkezete minél homogénebb 

legyen, és mechanikai tulajdonságai kis mértékben ingadozzanak. Számos szálkezelési 

eljárást dolgoztak ki jutaszál esetében a kompozit mechanikai tulajdonságának (adhézió, 

húzószilárdság, húzó rugalmassági modulusz, hajlítószilárdság, hajlítómodulusz stb.) 

javítására. Ilyen eljárások az alkáli, szilános kezelések, az acetilezés, benzoilezés, akrilnitriles 

ojtás stb. [62]. A leggyakrabban alkalmazott eljárás az alkáli kezelés. Ez adott ideig és 
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hőmérsékleten, a kezelendő szálak nátrium-hidroxid (NaOH) oldattal történő kezelése. A 

vizsgálatok irányulhatnak egyedi szálak (rostok) szilárdságának, kristályosságának növelésére 

is. Mwaikambo és Ansell [63] különböző töménységű NaOH-oldattal való kezelés hatását 

vizsgálták többféle, többek közt a jutaszál kristályosságára is. Kimutatták, hogy a szál 

felszínéről a kezeléssel eltávolítható a hemicellulóz, a lignin és a pektin. Az NaOH-oldatos 

kezelés hatására a szálak kristályossága jelentősen megnőtt. Corrales és társai [64] piridin, 

illetve diklórmetán felhasználásával, zsírsavakkal észteresítették a jutaszálak 

hidroxilcsoportjait, amivel jelentős vízérzékenység csökkenést értek el. A továbbiakban ez a 

megoldás jelentős adhéziónövekedést eredményezhet a szálak és a mátrixanyag között.  

 Az NaOH-oldatos szálkezelés esetében bebizonyosodott, hogy nem minden esetben hoz 

pozitív változást a szálak szilárdsági jellemzőinek tekintetében. Egy adott optimális kezelési 

időtartam, illetve oldattöménység felett már romlanak a szálszilárdsági tulajdonságok. Saha és 

társai [65] 4 tömeg%-os NaOH-oldat esetében, 30 perc kezelési idő mellett, 

szobahőmérsékleten tapasztalták a legnagyobb, 1,5-szeres növekedést a szál 

húzószilárdságában. Hasonló eredmények születtek 0,5 tömeg%-os NaOH-oldattal, 24 órás 

kezelési idővel, szobahőmérsékleten is [66]. Ekkor 1,8-szeres húzószilárdság-növekedést 

(610 MPa-ra) regisztráltak a kezeletlen szálakéhoz képest. 

 A szakirodalom szerint a jutát erősítőanyagként már számos hőre lágyuló, illetve kémiai 

térhálós rendszerben alkalmazták és vizsgálták a mechanikai tulajdonságait [67-105]. Hőre 

lágyuló mátrix esetében a polipropilén (PP) mátrixú juta erősítésű kompozitok mechanikai 

tulajdonságainak vizsgálatára fordítottak kiemelkedő figyelmet az évek során [67-79]. 

Karmaker és Youngquist [67] jutaszál és maleinsav alapú kompatibilizálószer hatását 

vizsgálták a fröccsöntött PP mechanikai tulajdonságaira. A szálerősítés és a 

kompatibilizálószer hatására jelentős mechanikai tulajdonság javulást tapasztaltak az 

erősítetlen alapanyagéhoz képest. Szálerősítéssel kompatibilizálószer nélkül 29,8, míg 

kompatibilizálószerrel 59,1 MPa húzószilárdságot kaptak. Az erősítetlen PP húzószilárdsága 

27,8 MPa volt. Rana és társai [68] hasonló tendenciát fedeztek fel más típusú maleinsav alapú 

kompatibilizálószer alkalmazásával. Gassan és Bledzki [69] maleinsavanhidriddel ojtott PP 

kopolimer (a továbbiakban MAHgPP) oldatával történő szálkezelés hatását vizsgálták PP 

mátrixú jutaszövet erősítésű kompozitok statikus és dinamikus mechanikai tulajdonságaira. A 

próbatesteket film-stacking módszerrel, préseléssel állították elő. Vizsgálataik eredményeként 

megállapították, hogy a MAHgPP-es szálkezelés hatására a kompozit statikus (40%-os hajlító 

szilárdság, 90%-os hajlító modulusz növekedés), és dinamikus mechanikai tulajdonságai 

egyaránt jelentősen javulnak. A javulás mértéke függ a szálkezelés időtartamától és az 
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oldatkoncentrációtól. Doan és társai [70] is hasonló pozitív eredményre jutottak az egyedi szál 

adhéziós vizsgálatával és a vágott szálas extrudált mintákkal, ugyanilyen anyagpárosítást 

vizsgálva. A szál és a mátrix között az MAHgPP kapcsolóanyag hatására kialakult adhéziós 

kapcsolatot a 20. ábra mutatja be. Acha és társai [71] kúszási és dinamikus mechanikai 

vizsgálatokat végeztek jutaszövet erősítésű PP mátrixú kompozitokon. Az erősítőszál 

tulajdonságait kétféle módon változtatták meg. Az egyik módszer, hogy ligninnel, illetve 

MAHgPP-vel kezelték a szálfelületet, a másik, hogy alkenil-szukcinil-anhidriddel (ASA) 

észteresítették a szálfelületet. A módosítások hatására a kúszási deformáció csökkent az 

erősítőszál-tartalom növekedésével, mindkét szálkezelési módszer esetében. Megfigyelték 

továbbá, hogy jutaszövet esetében dinamikus mechanikai tulajdonságok vizsgálata során az 

erősítőhatás jobban érvényesül, mint a rövidszálas erősítés esetében. 

 

20. ábra A MAHgPP kopolimerrel kezelt jutaszál PP mátrix adhéziós kapcsolata [71] 

 

Hong és társai [72] γ-glicidoxipropil-trimetoxi-szilános kezelés hatását vizsgálták a jutaszál és 

a mátrixanyag adhéziójára juta/PP kompozitokban. A kapcsolóanyag hatására nőtt a 

húzószilárdság, és jobbak lettek a dinamikus mechanikai tulajdonságok és az adhéziós 

kapcsolat is a szál és a mátrixanyag között. A szilán kapcsolóanyag hatását a juta/PP 

kompozit termomechanikai tulajdonságaira a 21. ábra mutatja be. Haydaruzzaman és társai 

[73] gammasugárzás hatását vizsgálták juta/PP kompozitok mechanikai tulajdonságaira. Az 

adhéziónövelést a jutaszál felületén lévő cellulózmolekulákon gammasugárzással generált 

szabadgyökök képződésével érték el. A sugárkezelés hatására 5 kGy-ig javultak a kompozit 

mechanikai tulajdonságai. Marques és társai [74] jutaszál 5 tömeg%-os, 1 órás NaOH-oldatos 

kezelésnek hatását vizsgálták juta/PP kompozitok mechanikai tulajdonságaira, és a kezeletlen 
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jutával erősített kompozitokhoz képest javulást fedeztek fel a kompozitok tárolási 

rugalmassági moduluszában a DMA vizsgálatok során. 

 

21. ábra A szilán kapcsolóanyag hatása a juta/PP kompozit termomechanikai tulajdonságaira [72] 
 

 Számos vizsgálat foglalkozott jutaszál erősítésű hőre lágyuló, teljesen lebomló mátrixú 

biokompozitokkal is [75-79]. Plackett és társai [75] film-stacking módszerrel előállított 

politejsav (PLA)/juta biokompozitokat vizsgáltak. A jutaszál erősítés hatására a kompozit 

húzószilárdsága közel a kétszeresére nőtt (100,5 MPa), míg az ütésállósága nem változott meg 

jelentősen. A húzószilárdság javulása a kompozitgyártási folyamattól erősen függött, 

210-220°C préselési hőmérsékleten érte el a javulás a maximumot. Mohanty és társai [76] 

jutaszövet erősítésű Biopol
®
 (poli(3-hidroxibutirát-ko-8%-3-hidroxivalerát)) mátrixú 

kompozitok mechanikai tulajdonságait vizsgálták. A szálfelületi kezelést kopolimer oldattal 

végezték akrilnitrillel (AN) és metil-metakriláttal (MMA), illetve cianoetilénezéssel AN-nel, 

acetonnal, illetve piridinnel, ami katalizátorként szolgált. A húzószilárdság közel 50, a 

hajlítószilárdság 30 az ütésállóság pedig közel 90%-kal javult a szálerősítés nélküli Biopolhoz 

képest. Liu és társai [77] juta rövidszál erősítésű polibutilén-szukcinát (PBS) mátrixú 

biokompozitok mechanikai tulajdonságainak változását vizsgálták, a juta erősítőanyag 

nátrium-hidroxidos (NaOH) szálfelületi kezelésének, illetve kapcsolóanyag bekeverésének 

hatására. Egészen 20 tömeg% száltartalomig a mechanikai tulajdonságok javultak, majd a 

száltartalom növelésével romlani kezdtek, mind a felületi kezelés, mind a kapcsolóanyag 

bekeverésének esetében. Vilaseca és társai [78] jutaszál erősítésű biodegradábilis keményítő 

mátrixú biokompozitokat vizsgáltak. Fröccsöntött rövidszálas kompozit próbatesteken 

vizsgálták NaOH-os szálfelületi kezelés, illetve a szálfelületeken elhelyezkedő 

cellulóz-hidroxilcsoportok lekötésének hatását. A NaOH-os kezelés után a szál 

vízfelvételének csökkentése érdekében a felületi –OH csoportok lekötésére fenil-izocianátot 
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használtak. A folyamatot dibutilón-dilaurát katalizátor segítségével, szén-tetraklorid 

oldószerben végezték. A lekötési folyamatot a 22. ábra mutatja be. 

 

22. ábra A fenil-izocianát reakciója a jutaszál felületén lévő cellulóz molekulák –OH csoportjaival [78] 

 

Vizsgálataik eredményeként megállapították, hogy a kompozit mechanikai tulajdonságai, 

mint húzószilárdság (22,2 MPa-ról 26,3 MPa-ra 30 tömeg% száltartalommal) és húzó 

rugalmassági modulusz, nőttek a jutaszál erősítés hatására a tiszta keményítő mátrixéhoz 

képest. Ez a javulás látható volt a NaOH-os felületi kezelés esetében is a kezeletlen 

kompozitokhoz képest. 30 tömeg% száltartalom esetében viszont a lekötött –OH csoportok 

hatására már visszaestek a kompozit mechanikai tulajdonságai a kezeletlen kompozitokéhoz 

képest, mivel itt a blokkolt –OH csoportok nem tudtak megfelelő számú másodlagos kötést 

kialakítani a mátrixanyaggal. Behera és társai [79] szójatej alapú jutaszál erősítésű kompozit 

laminátokat állítottak elő préseléssel, és megállapították, hogy 60 tömeg% jutaszál 

tartalommal érhető el kompozitjaik mechanikai tulajdonságainak maximuma (húzószilárdság: 

35,6 MPa, hajlítószilárdság: 33,5 MPa). 

 Hasonlóan számos irodalmi forrás foglalkozik a jutaszál mechanikai 

tulajdonságmódosító hatásával a kémiai térhálós szerkezetű gyantarendszerek esetében is 

[80-105]. Singh és társai [80] jutaszál erősítésű fenolgyanta mátrixú kompozitok mechanikai 

tulajdonságainak változását vizsgálták különböző nedvességtartalmú közegben való tartós 

tárolás esetében. Megállapították, hogy a frissen gyártott és azonnal megvizsgált 

próbatestekhez képest a kompozitok mechanikai tulajdonságai romlottak a levegő 

páratartalmának növekedésével, illetve a leggyengébbnek a vízbe mártott kompozit 

próbatestek bizonyultak. Ennek eredményeként javasolják egy gyantadús felületi réteg 

biztosítását a kompozit termékeken, amivel meg lehet gátolni, hogy a juta erősítőanyag vizet 

vegyen fel a környezetéből. Sarkar és Adhikari [81] fenolgyantába kevertek lignint 

50 tömeg%-ig és ennek a társításnak a hatását vizsgálták jutaszál erősítéssel. Megállapították, 

hogy a ligninnel társított fenolgyanta-rendszer sokkal stabilabb termikus szempontból, mint a 
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tiszta fenolgyanta, viszont a húzószilárdsága 110,2 MPa-ról 75,5 MPa-ra romlott 20 tömeg% 

száltartalommal. Gassan és Bledzki [58] NaOH szálfelületi kezelés hatását vizsgálták UD 

jutaszövet/epoxigyanta próbatesteken. 26 tömeg%-os NaOH oldatban 20 perces kezelés 

mellett megállapították, hogy a mechanikai tulajdonságok jelentősen javultak a lúgos 

deligninezés hatására. A javulás mértéke megfigyelhető a 23. ábrán. Egy másik munkájában 

Gassan [82] PP, poliészter és epoxigyanta esetében vizsgálta a jutaszál erősítés hatását a 

kompozitok csillapítási jellemzőire. Az alkáli kezelés és UD, illetve szövetstruktúra 

alkalmazásának hatását is vizsgálta. Megállapította, hogy a kompozit csillapítási képessége 

jelentősen csökken, ha szövetstruktúrát alkalmazunk és eredményei a megfelelő adhézió 

fontosságát is mutatják. A alkáli kezeléssel megvalósított szálszilárdság-növelés lelassítja a 

károsodási folyamatot a kezeletlen szálas kompozitokéhoz képest. 

 

23. ábra NaOH kezelés (26 tömeg% NaOH; 20 perc) hatása jutaszövet/epoxi kompozit mechanikai 

tulajdonságaira [58]  

 

Seki [83] alkáli (5 tömeg% NaOH; 2 óra) és sziloxános kezelés hatását vizsgálta jutaszál 

erősítésű poliészter és epoxigyanta mátrixú kompozitok esetében. Megállapította, hogy 

mindkét mátrixanyag esetében a sziloxános kezeléssel érhető el nagyobb húzószilárdság (67,1 

MPa), húzó rugalmassági modulusz, hajlítószilárdság és hajlító rugalmassági modulusz. 

Alkáli kezelés alkalmazásával is jelentős mechanikai tulajdonság javulást ért el. Santulli és 

Caruso [84] kenderpaplan és jutaszövet erősítésű epoxigyanta mátrixú kompozitok dinamikus 

mechanikai tulajdonságainak összehasonlítását végezték el ejtődárdás méréssel. 

Megállapították, hogy a kenderpaplan erősítés esetén sokkal nagyobb az energiaelnyelés, mint 

a vászonszövésű jutaszövet esetében. Pinto és társai [85] kutatásai során jutaszál erősítésű 

epoxigyanta mátrixú UD kompozitok esetében bebizonyosodott, hogy 5 tömeg%-os NaOH 

kezeléssel 2 órán át, majd ecetsavas közömbösítés után szilános kezeléssel javíthatók a 
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kompozitok I-es módú törési szívósság értékei. Cho és társai [86] NaOH-dal kezelt 

jutaszálakat szenesítettek el, és vizsgálták a kapott szénszálak szerkezetét. 

Elektronmikroszkópos vizsgálattal bebizonyosodott, hogy 10 és 15 tömeg%-os NaOH-

oldattal történő kezelés során a sejtek annyira összeesnek, hogy az elszenesítés után homogén 

keresztmetszetű szálak maradnak vissza. 

 Jawaid és társai [87] olajpálmarost/jutaszál hibrid erősítésű epoxi mátrixú kompozitokat 

vizsgáltak. Olajpálmarost/juta 4:1 arányú hibrid erősítéssel érték el a mechanikai 

tulajdonságok javulásának optimumát, mégpedig szendvics szerkezetű 

pálmarost/juta/pálmarost erősítéssel. Eredményül azt kapták, hogy a legrosszabb mechanikai 

tulajdonságúak a tiszta pálmarost erősítésű, a legjobbak a tiszta jutaszövet erősítésű 

kompozitok voltak, és köztük helyezkednek el a hibrid erősítésűek. Egy későbbi cikkükben 

[88] ennek az erősítőstruktúrának a vegyi ellenállóságát és előállítás utáni mikroüreg-

tartalmát vizsgálták, többféle rétegrend alkalmazásával. Megállapították, hogy a 

pálmarost/juta/pálmarost és a juta/pálmarost/juta rétegfelépítésű kompozitok minden vizsgált 

vegyszernek jól ellenállnak. Ahol a külső rétegeket jutaszövetből alakították ki, ott a 

mikroüreg-tartalom is kisebb volt, mint a tiszta pálmarost erősítésű esetben, amit a jutaszövet 

és az epoxigyanta jobb kompatibilitásával magyaráztak. Ezeknek a struktúráknak a 

mechanikai tulajdonságait későbbi cikkükben [89] tovább vizsgálták, s kiterjesztették azt a 

termomechanikai tulajdonságokra is [90], de már préselt kompozit laminátokon. Az 

eredményekben hasonló tendenciát fedeztek fel, mint korábbi publikációikban. Boopalan és 

társai [91] banánrost/jutaszál erősítésű epoxigyanta mátrixú hibridkompozitokat vizsgáltak. 

Megállapították, hogy 50/50 tömegarányú erősítőanyag tartalom esetén a hibridkompozitnak a 

legjobbak a mechanikai tulajdonságai (húzószilárdság: 18,9 MPa). Santulli és társai [92] 

gyapjú erősítésű epoxigyanta mátrixú kompozitok mechanikai tulajdonságainak változását 

vizsgálták jutaszál erősítés hozzáadásával. Megállapították, hogy a mechanikai tulajdonságok 

a jutaszál tartalom növekedésével nőttek, azonban a kompozitok vízérzékenysége jelentősen 

romlott. Ramesh és társai [93] üvegszál/juta és üvegszál/szizál erősítésű epoxigyanta mátrixú 

hibridkompozitok mechanikai tulajdonságait hasonlították össze. Megállapították, hogy a juta 

esetében a hajlítószilárdság, míg a szizál esetében a húzószilárdság a nagyobb. Ramnath és 

társai [94] abaka/üvegszál, juta/üvegszál és abaka/juta/üvegszál erősítésű epoxigyanta mátrixú 

hibridkompozitokkal értek el mechanikai tulajdonság javulást. Datta és társai [95] epoxidált 

novolak/epoxigyanta mátrixú jutaszál erősítésű hibridkompozitok mechanikai tulajdonságait 

vizsgálták különböző epoxigyanta tartalom mellett. Megállapították, hogy az epoxidált 

novolak nagy térhálósűrűsége és a DGEBA alapú epoxigyanta-komponens és juta közötti jó 
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adhéziónak köszönhetően a hibrid rendszerek mechanikai tulajdonságai (a DMA vizsgálatok 

során) jelentősen jobbnak bizonyultak a referencia rendszerekéhez képest. Doan és társai [96] 

különböző szálfelület kezelési módszerek hatását vizsgálták juta/epoxi kompozitokon. Az első 

kezelési folyamat NaOH-os felületkezelés volt. A második folyamat során az előbb említett 

NaOH-dal kezelt szálakat 3-aminopropil-trietoxi-szilán (APS) 1%-os vizes oldatának és 

vízben diszpergált epoxigyantának (ED) a keverékébe merítették, majd szárították 

(NaOH/(APS+ED)). A harmadik eljárásnál az NaOH-dal kezelt szálakat fenil-3-aminopropil-

trietoxi-szilán (PAPS) 1%-os vizes oldatába merítették, majd szárították. Ennek a három 

szálkezelési folyamatnak a hatását elemezték. Megállapították, hogy a mechanikai 

tulajdonságok legnagyobb mértékben a második módszernél javultak, amikor APS 1%-os 

vizes oldatot használtak. Ez azzal magyarázható, hogy ebben az esetben nem másodlagos 

hidrogénkötések jönnek létre, mint a NaOH-os kezelésnél, hanem elsődleges kötések. A 

szálkezelések hatására létrejött szál-mátrix adhézió sémáját a 24. ábra mutatja be. 

 

24. ábra A különböző szálkezelések hatására kialakult szál-mátrix adhézió sémája [96] 

 

Fraga és társai [97] üvegszövet, jutaszövet és forró vízzel mosott jutaszövet erősítésű 

poliészter mátrixú kompozitokon a diffúziós együttható, illetve különböző frekvenciákon a 

dielektromos állandó változását vizsgálták. Megállapították, hogy az üvegszál erősítésű 

próbatestek vízfelvétele jóval kisebb, mint a jutaszál erősítésűeké. Ezen belül is az előre 

mosott jutaszövet erősítés esetében nagyobb arányú volt a vízfelvétel, mint a mosatlannál. A 

dielektromos állandó értéke csökkent a vizsgálati frekvencia növelésével, és növekedett a 

vízfelvételi hajlam növekedésével. Sever és társai [98] jutaszövet erősítésű poliészter mátrixú 

kompozitokat vizsgáltak, különböző kapcsolóanyag, illetve szálkezelési eljárások mellett. 

Szén-tetrafluorid és szilikon bázisú mikroemulziós szálfelületkezelés hatásait hasonlították 

össze. A szálfelületi kezeléseknek a kompozit húzó és hajlító tulajdonságaira gyakorolt 

hatásait a 25. ábra mutatja be (ahol JP-juta, AJP-alkálikezelt juta, FJP-fluorozott 

szénhidrogénekkel kezelt juta, SJP-szilikon mikroemulzióval kezelt juta). Az eredményekből 

látható, hogy a legnagyobb mértékű javulást a húzószilárdság esetében a fluorozott 
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szénhidrogénekkel történt kezelés, a modulusz esetében pedig a szilikon mikroemulziós 

kezelés eredményezte. Samal és társai [99] jelentős eredményeket értek el jutaszál 

felületkezelése terén vinilészter mátrixú kompozitokkal. Butilakrilátos észterezést végeztek a 

szálfelületen háromféle eljárással. Az elsőben NaOH-t, a másodikban piridint, a harmadikban 

pedig piridin-aceton keveréket használtak katalizátorként. Vizsgálataik eredményeképpen 

jelentősen lecsökkentették a szálak nedvességfelvételi képességét, javították a mechanikai 

tulajdonságait és a kémiai ellenálló képességét. Ray és társai [100] 5 tömeg% töménységű 

NaOH vizes oldattal történő szálkezelés hatását vizsgálták, a kezelési idő, illetve a 

száltartalom függvényében vinilészter mátrixú kompozitokon. Eredményül azt kapták, hogy 

6-8 óra szálkezelés után érhető el a maximum a szál húzószilárdságának javulása esetében, 

199,1 MPa-ról 238,9 MPa-ra, míg kompozit esetében ez a javulási optimum 35 tömeg% 

száltartalom mellett 4 órás kezelés után mutatkozott. A szálkezelés eredményeként finomabb, 

nagyobb mértékben kristályos, kisebb hemicellulóz tartalmú jutaszálakat kaptak. Egy későbbi 

cikkükben [101] már ezeknek a kompozitoknak a termomechanikai tulajdonságait is 

vizsgálták. Továbbra is az 5 tömeg%-os NaOH szálfelületi kezelés és a különböző 

száltartalom hatását vizsgálták. A különböző száltartalom és a szálfelület kezelési idejének 

hatását 30°C-on a kompozit anyagok tárolási és húzó rugalmassági moduluszára a 26. ábra 

mutatja be. 

 
25. ábra A különböző szálfelületi kezelések hatása a kompozit laminátok mechanikai tulajdonságaira 

(húzószilárdság (σm), húzó rugalmassági modulusz (Em), hajlítószilárdság (σfm) és hajlító rugalmassági 

modulusz (Efm), ahol JP-juta, AJP-alkálikezelt juta, FJP-fluorozott szénhidrogénekkel kezelt juta, SJP-

szilikon mikroemulzióval kezelt juta) [98] 
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26. ábra Különböző száltartalmú és kezelési idejű jutaszálakkal erősített vinilészter mátrixú kompozitok 

rugalmassági és tárolási modulusza 30°C-on [101] 

 

A 26. ábrán jól látható a Ray és társai által [102] már megállapított tendencia, miszerint 4 órás 

NaOH kezelés és 35 tömeg% száltartalom mellett a legnagyobb fokú a mechanikai 

tulajdonságok javulása. Ennek a magyarázata lehet a megfelelő adhéziós kapcsolat 

kialakulása a kezelt szál és a mátrixanyag között, aminek az elvét a 27. ábra mutatja be. 

 
27. ábra A vinilészter gyanta szerkezete és a másodlagos kötés kialakulása a gyanta és a jutaszál között 

[101] 
 

Az eredmények azzal egészültek ki, hogy a tárolási modulusz értéke adott hőmérsékleten a 

száltartalom növekedésével növekedett. A szálerősítés a rendszer Tg-jét 28°C-kal növelte 

meg. A 8 órás kezelés hatására javult a legjobban az ütésállóság [102]. Későbbi vizsgálataik 

során pultrudált kompozit próbatesteket vizsgáltak [103]. A 4 és 8 órás szálfelületi kezelés 

után állították elő a próbatesteket. Szobahőmérsékleten és alacsony hőmérsékleten nitrogén 

atmoszférában vizsgálták a dinamikus mechanikai tulajdonságokat. Megállapították, hogy 

amíg szobahőmérsékleten a 4 órás kezelésű jutaszál erősítésű kompozitnak voltak a legjobbak 

a fáradási tulajdonságai, addig a hűtött közegben a 8 órás kezelésűnek. Erre a magyarázatuk 
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az volt, hogy a 4 órás kezelésű próbatestben több volt a megkötött víz, ami 0°C alatt egy 

harmadik szilárd fázist eredményezett a kétfázisú kompozitban, ezzel számos új hibahelyet 

eredményezve. Stocchi és társai [104] egy újfajta alkáli szálfelületkezelési eljárást dolgoztak 

ki jutaszövet erősítőanyagon vinilészter mátrixú kompozitokhoz. Biaxiális terhelés alatt 

felületkezelték a jutaszövetet 4, illetve 24 órán át, 5 tömeg%-os NaOH oldatban. Jelentős 

mechanikai tulajdonság javulást fedeztek fel a 4 órás kezelés esetében, de a 24 órás kezelésnél 

már nem javultak számottevően a tulajdonságok a 4 óráséhoz képest. Ray és társai [105] 

jutaszövetre latex bevonatot vittek fel, és ennek hatását vizsgálták vinilészter mátrixanyaggal 

készített kompozitokban. Eredetileg 35 tömeg% jutaszál tartalom mellett, latex nélküli 

mintákat állítottak elő, majd az eredeti száltartalmat tartva 30 tömeg% latexet kevertek a 

jutaszálhoz, és ebből készítettek kompozitot, melyek mechanikai tulajdonságait az eredetihez 

hasonlították. Megállapították, hogy jelentősen, 66%-kal csökkent a húzószilárdság és 93%-

kal a húzó rugalmassági modulusz, szemben az energiaelnyelő képességgel, ami 183%-kal 

nőtt az eredetihez képest. 

2.3. AZ IRODALMI ÁTTEKINTÉS KRITIKAI ELEMZÉSE, CÉLKITŰZÉSEK 

 A szakirodalmi áttekintés alátámasztotta, hogy a csökkenő kőolajkészletek és a növekvő 

környezettudatosság hatására egyre nagyobb teret hódít a biokompozitok fejlesztése és 

tulajdonságaik elemzése. Egyes szakirodalmak csak bizonyos tömeg%-ban alkalmazott 

megújuló forrásból származó epoxigyanta-komponens hatását vizsgálták, de több 

kutatómunka foglalkozott 100%-ban megújuló forrásokra támaszkodó kompozitok 

fejlesztésével és vizsgálatával is. Napjainkban már a nagy teljesítményű kompozitipar is 

keresi a megújuló forrásból származó alternatívákat a (ma még könnyebben hozzáférhető) 

kőolajalapú polimerek helyettesítésére, például az autógyártás vagy a repülőgépipar területén. 

Környezetünk sokszínűsége számtalan lehetőséget nyújt ennek a célnak az eléréséhez. 

 A kompozitiparban legjobban bevált DGEBA epoxigyanta-komponens megújuló 

forrásból származó epoxigyanta-komponenssel történő helyettesítésére évek óta folynak a 

kísérletek, és több lehetséges megoldás is született. Előállíthatunk megújuló forrásból 

származó epoxigyanta-komponenseket növényi olajokból (szója, len) és poliszacharidokból 

(szorbit, kardanol) is. Az epoxigyanták térhálósító-komponensét elő lehet állítani 

poliszacharidokból és karbonsavakból is. Az ezekből előállított próbatestek mechanikai 

tulajdonságai még nem érik el a kőolajalapú (pl. a DGEBA) rendszerek tulajdonságait 

[16,  38], de megfelelő szálerősítést alkalmazva a jövőben akár ki is válthatják azokat. 
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 Az üveg, vagy a még inkább preferált szénszál helyett alkalmazhatunk jutaszál erősítést 

is, ha a mechanikai tulajdonságokra vonatkozó követelményeknek meg tud felelni. A 

közismert lennel és kenderrel szemben sokkal nagyobb mennyiségben áll rendelkezésre, és a 

világszintű termelése is sokkal jelentősebb [61]. A természetes szálerősítés nagy előnye, hogy 

nem kell a szálforma előállításához szükséges extrém drága technológiákat kidolgozni, mert a 

szálforma a természetben alakul ki. Hátrányt jelent azonban a természetes szál összetételének, 

így mechanikai tulajdonságainak ingadozása, ami miatt az alkalmazhatósága szerkezeti 

anyagként még nem megoldott. 

 A juta felhasználhatóságát a kompozitiparban sokan vizsgálták. Az egyik 

kulcsfontosságú vizsgált tényező a mátrix és az erősítőszál közötti adhéziós kapcsolat. Az 

adhéziós kapcsolat javításának vizsgálatakor születtek pozitív és negatív eredmények is, de 

végeredményben megoldható, hogy a természetes szálat ért inhomogén környezeti hatásokat 

kiküszöböljük, és a szál-mátrix közötti adhéziós kapcsolatot optimalizáljuk. Az alkáli kezelés 

területén az elemi szálak esetén Saha és társai [65] értek el látványos szálszilárdság 

növekedést. Epoxigyanta mátrixú kompozitok esetén Gassan és Bledzki [58] értek el jelentős 

eredményeket a szilárdságnövelésében. Kutatásuk során kimutatták, hogy UD jutaszál 

erősítésű kompozitokkal akár a 220 MPa húzószilárdság is elérhető, ami már figyelemre 

méltó az egyéb szakirodalmi forrásokban fellelhető szilárdságértékekhez képest (pl. Seki [83] 

juta sziloxános kezelésével, epoxigyanta mátrixú kompozitok esetén 67,06 MPa-t ért el). 

 A teljes mértékben megújuló forrásból származó polimer kompozitok előnye részben 

megújuló vagy nem megújulókkal szemben, hogy potenciálisan mind a mátrix, mind az 

erősítőanyag képes természetes körülmények között lebomlani, így környezetkárosítás nélkül 

biodegradálhatóak. 

 Az irodalmi áttekintés során fellelt főbb mátrixanyag és kompozit mechanikai 

tulajdonságokat a 9. táblázat mutatja be. A 9. táblázatban feltüntetett értékekből látható, hogy 

számos kutatás igazolta, hogy a megújuló forrásból származó epoxigyanta-komponensek nem 

érik el a kőolajalapú DGEBA mechanikai tulajdonságait, de a Tg tekintetében már születtek 

pozitív eredmények. A 9. táblázat alapján az is látható, hogy jutaszál erősítéssel nem érhetők 

el a szénszál erősítésű DGEBA kompozitok mechanikai tulajdonságai, de kellően magas Tg 

esetén felhasználhatók beltéri elemek kialakításához a repüléstechnikában. Az alkáli kezelés 

során bizonyos kezelési paraméterekig pozitív eredmények születtek, így a természetes 

szálerősítésű kompozitok szilárdsága tovább növelhető. 

 Az irodalmi áttekintés során nem találtam eredményeket a potenciálisan megújuló 

forrásból is előállítható, de jelenleg kőolajalapú alifás epoxigyanta-rendszerek ESO-val 
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történő keverésének vizsgálatáról, továbbá ezen anyagok alkalmazhatóságáról kompozitként. 

Másik terület pedig a glükóz alapú epoxigyanta-komponensek alkalmazásának vizsgálata, 

amiről a szakirodalomban nem találtam eredményeket. Ezen anyagok kompozit 

mátrixanyagként történő alkalmazhatóságának vizsgálata kiemelkedően fontos akár 

természetes szálerősítéssel beltéri elemekhez, akár pedig (kőolajalapú) szénszál erősítéssel 

szerkezeti anyagokhoz. 

Epoxigyanta-komponens 
Térhálósító-

komponens 

Tg σm Em σfmB Efm 
Irodalom 

[°C] [MPa] [GPa] [MPa] [GPa] 
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DGEBA 

anhidrid 
162  -   -  161,0 3,7 [16] 

108 110,0 2,1  -   -  [26] 

amin 

184 74,0 2,6 105,0 2,4 [16] 

75 58,0 3,0 110,0 3,0 [20] 

 -  68,8 2,9  -   -  [39] 
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 DGEBA+30 

tömeg% ESO 

anhidrid 106 41,7 0,8 90,1 2,4 [29] 

amin 

62 50,0 2,7 99,0 2,9 

[20] 

DGEBA+30 

tömeg% EAS 
65 54,0 2,9 103,0 3,0 

DGEBA+30 

tömeg% EMS 
55 45,0 3,1 98,0 2,8 
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 ESO 
anhidrid 

57 39,0 0,9  -   -  [26] 

67 22,6 0,7 38,3 0,8 [29] 

BQH 32  -   -   -   -  [17] 

ELO 
anhidrid 90  -   -  81,0 2,1 

[16] 
amin 54 41,0 1,5 56,0 1,5 

ω-zsírsav 
anhidrid 65  -   -  77,0 2,0 

amin 48 27,0 1,1 39,0 1,1 

ECO BQH 42  -   -   -   -  [17] 

Kardanol 

amin 

 -  61,2  -   -   -  

[37] 
Kardanol+15 

tömeg% 

CTPB 

 -  173,7  -   -   -  

Biszizoszorbid  -  66,2 2,3  -   -  [39] 
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Szénszál DGEBF amin  -  680,0 62,0  -   -  [2] 

Jutaszál DGEBA amin  -  160,0 15,0 175,0 10,0 [81] 

9. táblázat A szakirodalomban fellelhető epoxigyanta-komponensek, illetve juta és szénszál erősítésű 

kompozitjaik mechanikai tulajdonságai (üvegesedési átmeneti hőmérséklet (Tg), húzószilárdság (σm), húzó 

rugalmassági modulusz (Em), hajlítószilárdság (σfmB) és hajlító rugalmassági modulusz (Efm)) 

A szakirodalom áttekintése és annak kritikai elemzése után a következő célokat tűztem ki 

összhangban a Dassault Aviation által koordinált kutatási projekt célkitűzéseivel: 

- a kőolajalapú epoxigyanta-rendszerek részleges, vagy teljes kiváltása megújuló 

forrásból származó epoxigyanta-rendszerekkel, 

- a részben vagy teljesen megújuló forrásból származó polimer kompozit 

mátrixanyagok kifejlesztése és vizsgálata műszaki alkalmazásokhoz, 

- a kifejlesztett mátrixanyag erősítésének megvalósítása természetes szállal, 
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- a kifejlesztett, természetes szállal erősített, részben vagy teljesen megújuló forrásból 

származó kompozitok szilárdsági tulajdonságainak elemzése, 

- szénszál erősítésű megújuló forrásból származó epoxigyanta mátrixú kompozit 

szerkezeti anyagok fejlesztése műszaki alkalmazásokhoz, 

- a repüléstechnikában is alkalmazott kompozit szendvicsszerkezetek kifejlesztése 

megújuló forrásból származó epoxigyanta-komponenssel és természetes 

szálerősítéssel repüléstechnikai beltéri alkalmazásokhoz. 
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3. FELHASZNÁLT ANYAGOK, GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁK, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

Ebben a fejezetben ismertetem a kutatási munkám során felhasznált alapanyagokat, 

gyártástechnológiákat, illetve az alkalmazott mérési módszereket. A 28. ábrán látható 

blokkdiagram a disszertációm során felhasznált anyagokat, mérési módszereket, illetve a 

mérési módszerekkel kapott eredményeket mutatja be. 

 
28. ábra A disszertáció felépítésének blokkdiagramja (üvegesedési átmeneti hőmérséklet (Tg), gélesedési 

idő (tgél), tárolási rugalmassági modulusz (E’), veszteségi tényező (tanδ), Charpy-féle ütőmunka (αcN), 

húzószilárdság (σm), húzó rugalmassági modulusz (Em), határhajlító feszültség (σfm) és hajlító 

rugalmassági modulusz (Efm) 

3.1. FELHASZNÁLT ANYAGOK 

A felhasznált anyagok kiválasztásánál jelentős szerepet játszott a Dassault Aviation által előírt 

követelmények betartása. A legkritikusabb paraméter a polimer mátrix kiválasztásánál a 

kellően nagy Tg (>120°C és >180°C) volt. A végleges alapanyag választékot (epoxigyanta-, 

térhálósító-komponens és az erősítőanyagok) előkísérletek után a szakmai partnerrel 

egyeztetve határoztuk meg. Ugyanez vonatkozott a gyártástechnológiákra és a vizsgálati 

módszerekre is.  

Mátrixanyagok 

Elsőként olyan mátrixanyagokat kellett kiválasztani/fejleszteni, illetve vizsgálni, amelyek: 

1. minimum 120°C-os Tg-vel rendelkeznek, természetes szálerősítéssel prepreg 

technológiával feldolgozhatók és kompozit szendvicsszerkezetként repüléstechnikai 

beltéri alkalmazásokhoz megfelelnek, illetve  
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2. minimum 180°C Tg-vel rendelkeznek, injektálásos, transzferöntéses vagy prepreg 

technológiával feldolgozhatók, szénszálerősítésű kompozitként repüléstechnikai 

szerkezeti alkalmazásokhoz megfelelnek. 

Epoxigyanta-komponensek 

 Vizsgálataim során a 10. táblázatban feltüntetett, kereskedelmi forgalomban is kapható, 

illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia 

Tanszéke által előállított epoxigyanta-komponenseket alkalmaztam. 

Térhálósító-komponensek, katalizátorok 

 Vizsgálataim során a kereskedelmi forgalomban is kapható, és a nagy teljesítményű 

kompozitiparban is gyakran alkalmazott anhidrid- és amin-típusú térhálósítókat alkalmaztam. 

Az anhidrid-típusú térhálósítóhoz katalizátort is használtam. A 11. táblázat a vizsgálataim 

során alkalmazott térhálósító-komponenseket és a katalizátort mutatja be. 

Epoxigyanta-

komponens 
Fő komponens 

Gyártó/ 

Forgalmazó 
Márkanév 

Viszkozitás  

(Pas; 25°C-on) 

Epoxi 

ekvivalens 

(g/eq) 

ESO 
epoxidált 
szójaolaj 

Emery 

Oleochemicals 

Ltd. 

Edenol 
D81 

0,53 246 

GER 
glicerin 

triglicidil étere 

IPOX 
Chemicals 

Ltd. 

MR3012 0,15 144 

PER 
pentaeritrit 

triglicidil étere 

IPOX 

Chemicals 
Ltd. 

MR3016 1,05 168 

DGEBA 
biszfenol-A 

diglicidil étere 

IPOX 

Chemicals 

Ltd. 

ER1010 1,95 188 

GFTE 
glükofuranozid 

triglicidil étere 

BME Szerves 

Kémia és 

Technológia 
Tanszék 

 -  3,77 160 

GPTE 
glükopiranozid 
triglicidil étere 

BME Szerves 

Kémia és 
Technológia 

Tanszék 

 -  
szobahőmérsékleten 

szilárd 
160 

10. táblázat A felhasznált epoxigyanta-komponensek főbb tulajdonságai 

 

Térhálósító-

komponens 
Fő komponens 

Gyártó/ 

Forgalmazó 
Márkanév 

Viszkozitás (mPas; 

25°C-on) 

Amin/anhidrid 

ekvivalens (g/eq) 

AR917 

metil-

tetrahidroftálsav-
anhidrid 

Huntsman 

Advanced 
Materials 

Aradur 917 75 160 

DY070 

(katalizátor) 
1-metilimidazol 

Huntsman 
Advanced 

Materials 

DY070 ≥ 50  -  

DETDA 
dietilén-toluol-

diamin 
Lonza Ltd. DETDA80 150 45 

11. táblázat A felhasznált térhálósító-komponensek és a katalizátor főbb tulajdonságai 
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Az epoxigyanta/térhálósító-komponens keverési arányokat minden esetben sztöchiometrikus 

elvek alapján határoztam meg az epoxigyanta epoxiekvivalens (EEW) és a térhálósító-

komponens anhidridekvivalens (AEW), illetve amin hidrogén ekvivalens (AHEW) értékeit 

felhasználva. Az EEW azt az epoxigyanta-komponens tömeget jelenti gramm dimenzióban, 

amiben 1 mol epoxid funkció található. Az AEW és AHEW pedig az a térhálósító-komponens 

grammban kifejezett tömegérték, amiben 1 mol anhidrid csoport, illetve 1 mol nitrogénhez 

kapcsolódó aktív hidrogén (-NH) található. 

 A gyantakeveréskor minden esetben, a keverékeket 10 percig, IKA RW-16 típusú száras 

keverővel, 300 fordulat/perc fordulatszámmal kevertem. Minden vizsgálathoz Radwag 

PS200/2000.R1 digitális mérleget használtam. A 12. táblázat az alkalmazott keverési 

arányokat mutatja be. Az anhidrid-típusú térhálósító alkalmazásakor a katalizátorból minden 

esetben a gyártó által javasolt 2 tömeg%-ot adtam az epoxigyanta tömegéhez viszonyítva. 

 Az alkáli kezelés hatásának vizsgálatára a Sigma Aldrich által forgalmazott, >97% 

tisztaságú NaOH pelletet és desztillált vizet használtam fel. 

 Kompozit szendvicsszerkezet készítéshez kétféle, 6,5 és 20 mm vastagságú, 110 kg/m
3
 

névleges sűrűségű Rohacell XT110 (polimetakrilimid) típusú nyitott cellás maganyagot 

használtam. 

Epoxigyanta-

komponens 
ESO GER PER DGEBA GFTE GPTE 

Térhálósító-

komponens 
AR917 DETDA AR917 DETDA AR917 DETDA AR917 DETDA AR917 DETDA AR917 DETDA 

Tömegarány 100:65  -  100:105 100:31 100:96 100:27 100:90 100:25 100:100 100:28 100:100 100:28 

12. táblázat Alkalmazott keverési arányok 

 

Erősítőanyagok 

Jutaszövet 

 A kompozit próbatestek gyártásához a szegedi Műszaki Konfekció Kft. által 

forgalmazott 270 g/m
2
 területi sűrűségű, vászon szövésű, kezeletlen, nyers jutaszövetet 

használtam. A lánc- és vetülékirányban a fonalaknak azonos elemi száltartalma volt, amit a 

fonalak lineáris sűrűségének meghatározásával állapítottam meg. A szövet egységnyi 

szélességen mérve több vetülék irányú fonalat tartalmazott (0,6 fonal/mm), mint láncirányban 

(0,5 fonal/mm). Az erősítőanyag vetülék irányú fonaljai nagyobb terhelőerő mellett mentek 

tönkre, ami azonos száltartalom mellett a sodrat mértékének különbözőségéből adódik. 
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Szénszövet 

 A cukoralapú epoxigyanta-komponens kompozit mátrixanyagként történő 

alkalmazhatóságát a jutaszövet mellett kőolajalapú erősítőanyaggal, (az SGL Technologies 

GmbH által gyártott 200 g/m
2
 területi sűrűségű MX CST 200, epoxigyantához írezett, 

vászonszövésű) szénszövettel is megvizsgáltam, mivel ezen erősítőanyag mechanikai 

tulajdonságai kevésbé ingadoznak, mint a jutaszöveté. A szénszövet lánc- és vetülékirányban 

azonos számú rovingokat tartalmazott (0,5 roving/mm), és a rovingok száltartalma is azonos 

volt. 

3.2. ALKALMAZOTT GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁK 

Gyanta próbatestek 

 A gyanta próbatestek gyártásához gyantaöntéses technológiát alkalmaztam. Két 

acéllemez között 2, illetve 4 mm vastag távtartó lemezt helyeztem el, majd három általam 

készített leszorítóelemmel biztosítottam, hogy a gyanta ne szivárogjon ki a lemezek között. 

Az ESO mátrixanyag vizsgálatokhoz 4 mm, a cukoralapú epoxigyanta-komponens 

vizsgálataihoz a kevés rendelkezésre álló alapanyag miatt 2 mm vastagságú gyantatáblákat 

öntöttem. A gyantát a felső résen juttattam be. A kiöntött mintákat ezután Heraeus UT20 

típusú szárítószekrényben hőkezeltem. A hőkezelési paramétereket úgy választottam meg, 

hogy a gyantába a keveréskor belekerült légbuborékok még a térhálósodás előtt el tudjanak 

távozni a rendszerből. Minden esetben légbuborék-mentes gyanta próbatesteket vizsgáltam. A 

hőkezelési eljárást részletesen a 4. fejezetben ismertetem. A gyantaöntéshez használt 

szerszámot a 29. ábra mutatja be. Az öntött és térhálósított gyantatáblákból a próbatesteket 

minden esetben Mutronic Diadisc 4200 típusú gyémánttárcsás fűrésszel vágtam ki. 

 
29. ábra A gyantaöntéshez használt szerszám 
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Kompozit próbatestek 

 A kompozit- és kompozit szendvicsszerkezet-gyártást megelőzően a jutaszövet esetében 

a gyártást egy 2 órás szárítás előzte meg 80°C-on 1465_VAC típusú, a Sheldon 

Manufacturing Inc. által forgalmazott vákuum szárítószekrényben 50 mbar vákuumban. 

 A kompozit próbatesteket a juta- és a szénszövet esetében is préskeretben, préseléses 

technológiával készítettem el. Az erősítőanyag felületi tömegének megfelelően a juta esetében 

hat, a szénszövet esetében pedig nyolc réteget alkalmaztam a gyártás során. A 140x140 mm 

szélesre kivágott erősítőrétegeket kézi laminálásos technológiával egyenként helyeztem a 

préskeretbe és impregnáltam gyantával, majd a kész laminátot Teach-Line Platen Press 200E 

típusú, Dr.Collin GmbH által forgalmazott prés segítségével 200 bar hidraulikus nyomáson 

térhálósítottam különböző hőmérsékleteken, különböző időtartamon keresztül. A prés 60 mm 

átmérőjű dugattyúval rendelkezik, így a 140x140 mm-es laminátokat 28 bar nyomással 

terheltem. A hőkezelés hőmérséklet- és időparaméterei megegyeztek a gyanta próbatestek 

gyártási paramétereivel, amit a 4. fejezetben fogok részletesen ismertetni. A kompozit 

próbatestek minden esetben 2 mm vastagságúak voltak. 

 Cukoralapú epoxigyanta, illetve DGEBA mátrixú kompozit szendvicsszerkezetek 

gyártását is elvégeztem kétféle, 6,5 és 20 mm vastagságú nyitott cellás maganyag 

felhasználásával. A kompozit szendvicsszerkezetek maganyagaként a repülőgépiparban is 

széles körben alkalmazott, a Dassault Aviation által ajánlott 110 kg/m
3
 névleges sűrűségű 

Rohacell XT110 (polimetakrilimid) típusú maganyagot használtam. A maganyag 

választásánál fő szempont volt a hőállóság, mivel akár 240°C-os hőmérsékleten is lehet 

alkalmazni. A kompozit szendvicsszerkezetek gyártási paraméterei megegyeztek a kompozit 

laminátokéval, a présszerszám helyett ebben az esetben távtartókat (7,5 és 21 mm 

vastagsággal) alkalmaztam a maganyag vastagságának megfelelően, így a próbatestek 7,5 és 

21 mm vastagságúak lettek. A kompozit laminátokból a próbatesteket minden esetben 

Mutronic Diadisc 4200 típusú gyémánttárcsás fűrésszel vágtam ki. 

3.3. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

 A száltartalom-, sávszakító, szakító-, hajlító- és Charpy-vizsgálatok minden esetben 

23±1°C-on és 59±3% relatív páratartalom mellett történtek. 
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Száltartalomvizsgálat 

A préseléssel legyártott kompozit próbatestek száltartalmát az (1) összefüggés 

segítségével határoztam meg: 

 Ψ=
𝑛𝑟é𝑡𝑒𝑔∙𝐴𝑘𝑜𝑚𝑝∙𝛹′

𝑚𝑘𝑜𝑚𝑝
, (1) 

ahol Ψ – a kompozit száltartalma [tömeg%], nréteg – erősítő rétegek száma [db], Akomp – a 

kompozit területe [m
2
], Ψ’ – az erősítő anyag területi sűrűsége [g/m

2
], mkomp – a kompozit 

tömege [g]. 

 A felületi tömegek meghatározásához szükséges hosszmérést Mitutoyo CD-20C típusú 

tolómérővel, a tömegméréseket (a préselt kompozitok tömegmérésekor is) Radwag 

200/2000.R1 típusú mérleggel végeztem. A felületi tömegeket 20-20 kivágott erősítőréteg 

átlagából határoztam meg. A száltartalommérést minden legyártott kompozit laminát esetén 

elvégeztem. A juta esetében a száltartalom 61±2, a szénszövet esetében pedig 60±1 tömeg% 

között volt. 

 A felületi tömegek meghatározását a juta esetében 2 órás szárítás előzte meg 80°C-on, 

vákuumszárítószekrényben, 50 mbar vákuumban. A szárítás szükséges volt, mivel a juta igen 

nagy mennyiségű nedvességet képes megkötni, így a szárítatlan erősítőrétegek területi 

sűrűsége nagyobb lett volna, mint a kompozitokban felhasznált szárított erősítőrétegeké. Ezek 

az értékek elfogadhatónak számítanak a kompozitok esetében. 

Sávszakító vizsgálatok 

 A jutaszövet mechanikai tulajdonságainak meghatározására lánc- és vetülékirányban, 

illetve az alkáli kezelés hatásának vizsgálatára a jutaszövet mechanikai tulajdonságaira az 

MSZ EN ISO 13934-1:2000 szabvány alapján sávszakító vizsgálatokat végeztem Zwick Z020 

típusú 20 kN méréshatárú erőmérő cellával ellátott univerzális szakítóberendezés 

segítségével. A szövetsávok minden esetben 20 fonal szélességűek (kb. 50 mm) és 300 mm 

hosszúságúak voltak. A szakítási hossz 200 mm volt, a vizsgálati sebesség pedig 10 mm/perc. 

A mérés során erő és elmozdulás adatokat rögzítettem, amiből meghatároztam a sávok fonalra 

fajlagosított szakítóerejét (Ffonal [N]). A méréseket 5-5 mintán végeztem el minden esetben. 

DSC vizsgálatok (Differenciális pásztázó kalorimetria) 

 Az epoxigyanta-komponensek különböző térhálósító-komponensekkel történő 

térhálósíthatóságának és térhálósodásának vizsgálatára DSC vizsgálatokat végeztem TA 
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Instruments Q2000 DSC berendezéssel, először fűt/hűt/fűt programmal, nitrogén közegben. 

Az első felfűtést szobahőmérsékletről indítottam, 25°C-ról 250°C-ra 5°C/perc felfűtési 

sebességgel, majd a térhálósodott mintát kontrollálatlan lehűtés után 0°C-ról 200°C-ig újra 

felfűtöttem 5°C/perc felfűtési sebességgel. A minták tömege 5-10 mg között volt minden 

esetben. A felfűtések során fajlagos hőáram- (qtérh [W/g]), hőmérséklet- (T [°C]) és 

időértékeket (t [s]) rögzítettem, majd a kapott görbe alatti területet idő szerint integrálva 

szoftveresen, meghatároztam a térhálósodáshoz tartozó fajlagos entalpia értékét (h’térh [J/g]). 

A második felfűtéssel a rögzített görbe jellege alapján megállapítottam, hogy van-e 

utótérhálósodás, illetve a görbe inflexiós pontjából meghatároztam a térhálós minta 

üvegesedési átmeneti hőmérsékletét (Tg [°C]) az MSZ EN ISO 11357-1:1999 szabvány 

alapján. 

 Második lépésként a már bizonyítottan térhálósítható mintán izoterm hőntartással 

térhálósítási eljárást dolgoztam ki. Adott időtartamig adott hőmérsékleten tartottam a 

mintákat, és rögzítettem a minták által leadott fajlagos hőáramot. Második felfűtéssel ebben 

az esetben is megbizonyosodtam, hogy van-e utótérhálósodás a mintában. Idő szerint 

integrálva a fajlagos hőáramot, meghatároztam a hőntartás során leadott fajlagos entalpia 

mennyiségét. Az MSZ EN ISO 11357-5:2001 szabvány alapján ezt az értéket vetettem össze 

az első lépésben, fűt/hűt/fűt programmal meghatározott fajlagos entalpia értékekkel. A két 

szám hányadosa megadja a minta konverziójának mértékét. Az izoterm hőntartás paramétereit 

részletesen a 4. fejezetben fogom ismertetni. 

TGA vizsgálatok (Termogravimetrikus vizsgálatok) 

 A térhálós epoxigyanta-rendszerek termikus tulajdonságainak összehasonlítására 

termogravimetriai méréseket végeztem Setaram Labsys típusú TGA (Termogravimetrikus 

analízis) mérőberendezésen. A méréseket kerámia tégellyel, nitrogén közegben végeztem, 

10°C/perc felfűtési sebességgel, 30-700°C-os hőmérséklet-tartományban. A kimért 

mintatömegek 10-20 mg között voltak. A mérések során a tömegváltozást (TG) rögzítettem 

tömeg%-os értékben a hőmérséklet függvényében. 

 A mérések után a mérőberendezés szoftverének segítségével meghatároztam a TG-k idő 

szerinti derivált értékét (dTG) tömeg%/perc értékben, és megvizsgáltam a kapott bomlási 

sebesség értékek alakulását a hőmérséklet függvényében. A vizsgálat során regisztrált 

adatokból meghatároztam minden minta esetében az 5, illetve az 50%-os tömegveszteséghez 

tartozó hőmérséklet értéket (T5% [°C], T50% [°C]), a bomlási sebesség maximális értékét, az 
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ehhez tartozó hőmérséklet értéket (dTGmax [tömeg%/perc], TdTGmax [°C]), továbbá a vizsgálat 

végén megmaradt tömeget. 

Gélesedés vizsgálat 

 Az epoxigyanta-rendszerek gélesedési pontjának (idejének) meghatározásához 

gélesedés méréseket végeztem. A gélesedés a háromdimenziós térhálós szerkezet kialakulása 

előtt közvetlen jelentkezik, így a gélesedési idő meghatározásával megkapjuk a térhálósodás 

megindulásának időpontját egy adott hőmérsékleten. A későbbi gyanta, illetve kompozit 

próbatestek gyártásának szempontjából ez fontos paraméter például azért, hogy olyan 

hőmérsékleten kezdjük a térhálósítást, amelyen a rendszerből a komponensek 

összekeverésekor a gyantarendszerbe került légbuborékoknak elég ideje van az eltávozáshoz. 

A gélesedési időt minden epoxigyanta-rendszer esetében meghatároztam. 

 A vizsgálatokat TA Instruments AR2000 típusú reométeren végeztem, 25 mm átmérőjű 

párhuzamos tárcsákkal, 100°C-on, 200 µm tárcsatávolsággal és 10 rad/s 

tárcsaszögsebességgel. A vizsgálat során a tárolási nyíró rugalmassági (G’ [MPa]) és a 

veszteségi nyíró rugalmassági modulusz (G” [MPa]) értékeket rögzítettem az idő (t [s]) 

függvényében. A tárolási és a veszteségi rugalmassági modulusz hányadosa megadja a 

tanδ [-] értékét, amit a mérőberendezés rögzít az idő függvényében [106]. A gyantarendszer 

gélesedési pontja abban az időpontban van, amikor a G’ és a G” azonos értékű, tehát 

hányadosuk értéke tanδ=1, ebből δ=45°. 

DMA vizsgálat (Dinamikus mechanikai analízis) 

 DMA vizsgálatokat végeztem, hogy összehasonlítsam a különböző epoxigyanta-

rendszerek dinamikus mechanikai viselkedését. A DMA mérésekhez az epoxidált szójaolaj 

(ESO) esetében 30 mm hosszú, 10 mm széles és 2 mm vastag, a cukoralapú epoxigyanta-

komponensek esetében 55 mm hosszú, 10 mm széles és 2 mm vastag próbatesteket vágtam ki 

az öntött gyantatáblából. Az eltérő geometriák okait a 4. fejezetben ismertetem. A legyártott 

kompozit próbatesteken is végeztem DMA vizsgálatot, 55 mm hosszú, 10 mm széles és 2 mm 

vastag próbatesteken. 

 A legyártott próbatestek DMA méréseit TA Instruments DMA Q800 mérőberendezéssel 

végeztem, az ESO esetében 20 mm, a cukoralapú epoxigyanta-komponens esetében 50 mm 

támaszközű, hárompontos hajlító elrendezésben. A vizsgálatok során 0,1%-os relatív lehajlást 

állítottam be, és a próbatesteket 1 Hz-es terhelési frekvencia mellett 0-200°C-ig, 3°C/perces 
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felfűtési sebességgel vizsgáltam. A 3°C/perc felfűtési sebesség kiválasztása és ellenőrzése 

előzetes összehasonlító mérések alapján (1, 3, 5°C/perc) történt. A mérések során a 

mérőberendezés szoftverének (TA Instruments Universal Analysis 2000 4.7A verzió) 

segítségével a próbatestek tárolási (E’ [MPa]) és veszteségi hajlító rugalmassági moduluszát 

(E” [MPa]) és az ezek hányadosát adó tanδ [-] értékeket rögzítettem a hőmérséklet 

függvényében. A térhálós epoxigyanta-rendszerek Tg értékét a tanδ görbék csúcsaihoz tartozó 

hőmérséklet értékeiből határoztam meg. 

Szakítóvizsgálat 

 A legyártott gyanta és kompozit próbatesteken az MSZ EN ISO 527-4:1999 szabvány 

alapján szakítóvizsgálatot végeztem Zwick Z020 típusú 20 kN méréshatárú erőmérő cellával 

ellátott univerzális szakítógép segítségével. Az ESO-tartalmú referencia próbatesteket 

200 mm hosszú, 10 mm széles és 4 mm vastag, a cukoralapú mátrixanyag próbatesteket 

140 mm hosszú, 10 mm széles és 2 mm vastagságú geometriával vizsgáltam. A kompozitok 

esetében 140 mm hosszúságú, 10 mm szélességű és 2 mm vastagságú próbatest geometriát 

alakítottam ki. Az ESO-tartalmú gyantarendszerek esetében 100 mm, a cukoralapú 

gyantarendszerek esetében pedig 80 mm szakítási hosszt alkalmaztam. A kompozit 

próbatesteket a befogási keresztmetszet növeléséhez saját anyagával taboltam a 

szakítóvizsgálathoz, és a szakítási hossz 80 mm volt. A vizsgálati sebesség minden esetben 

2 mm/perc volt, 5-5 próbatest felhasználásával. A vizsgálat során szoftveresen rögzítettem az 

erő és keresztfej-elmozdulás értékeit. A mért értékekből húzószilárdságot (2) és húzó 

rugalmassági modulusz értékeket (3) számoltam: 

 𝜎𝑚 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑏ℎ
, (2) 

ahol σm – húzószilárdság [MPa], Fmax – a mért maximális erő [N], b – próbatest 

szélessége [mm], h – a próbatest vastagsága [mm]. 

 𝐸𝑚 =
𝜎2−𝜎1

𝜀2−𝜀1
, (3) 

ahol Em – húzó rugalmassági modulusz [MPa], σ1 az ε1=0,0005 megnyúlásértéknél számított 

húzófeszültség [MPa], σ2 pedig az ε2=0,0025 megnyúlásértéknél számított 

húzófeszültség [MPa]. 

Az ε megnyúlásértékek a (4) összefüggéssel számíthatók: 

 𝜀 =
∆𝐿

𝐿0
, (4) 

ahol ε – megnyúlás [-], ΔL – keresztfej-elmozdulás [mm], L0 – befogási hossz [mm]. 
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Hajlítóvizsgálat 

 A gyanta és kompozit próbatesteken hárompontos hajlítóvizsgálatot is végeztem Zwick 

Z020 típusú 20 kN méréshatárú erőmérő cellával ellátott szakítógéppel. A gyanta próbatestek 

esetében az MSZ EN ISO 178:2003 szabvány alapján alakítottam ki a próbatest geometriát. 

Az ESO-tartalmú próbatestek 80 mm hosszúak, 10 mm szélesek és 4 mm vastagok voltak. Az 

alkalmazott támaszköz pedig 64 mm volt. A cukoralapú gyantarendszerek esetében a 2 mm 

próbatest vastagság miatt 40 mm hosszúságú és 25 mm szélességű próbatesteket vizsgáltam, 

32 mm támaszközzel. A kompozitok esetében az MSZ EN ISO 14125:1999 alapján 100 mm 

hosszú, 10 mm széles és 2 mm vastag próbatest geometriát alakítottam ki, a támaszköz pedig 

80 mm volt. A vizsgálati sebesség minden esetben 5 mm/perc volt és 5-5 próbatestet 

vizsgáltam. Minden próbatestet a támaszköz 10%-os értékéhez tartozó határlehajlásig 

vizsgáltam. A vizsgálat során a szakítógép által rögzített erő és keresztfej-elmozdulás 

értékekből határhajlító feszültséget (5) és hajlító rugalmassági moduluszt (6) számoltam: 

 𝜎𝑓𝑚 =
3𝐹𝑚𝑎𝑥𝐿

2𝑏ℎ2
, (5) 

ahol σfm – határhajlító feszültség [MPa], Fmax – a mért maximális erő [N], L – támaszköz 

[mm], b - a próbatest szélessége [mm], h – a próbatest vastagsága [mm]. 

 𝐸𝑓𝑚 =
𝜎𝑓2−𝜎𝑓1

𝜀𝑓2−𝜀𝑓1
, (6) 

ahol Efm – hajlító rugalmassági modulusz [MPa], σf1 az εf1=0,0005 megnyúlásértéknél 

számított húzófeszültség [MPa], σf2 pedig az εf2=0,0025 megnyúlásértéknél számított 

húzófeszültség [MPa]. 

Az ε megnyúlásértékek az alábbi (7) összefüggéssel számíthatók: 

 𝜀𝑓 =
6𝑠ℎ

𝐿2
, (7) 

ahol εf – megnyúlás [-], s – keresztfej-elmozdulás [mm], h – a próbatest vastagsága [mm], L – 

támaszköz [mm]. 

 A cukoralapú epoxigyanta és DGEBA mátrixú kompozit szendvicsszerkezeteken, mivel 

korlátozott mennyiségben állt rendelkezésemre az újonnan előállított GFTE, csupán 

hajlítóvizsgálatot végeztem. A kiértékelés a fenti összefüggések (5), (6) és (7) alapján történt. 

A próbatestek 25 mm szélesek és 140 mm hosszúak voltak, mind a kétféle vastagság 

esetében. A támaszköz 100 mm, a vizsgálati sebesség 5 mm/perc volt, és 10 mm-es 

határlehajlás értékig vizsgáltam a kompozit szendvicsszerkezeteket. A vizsgálat során 

mindegyik próbatest tönkrement, így az (5) összefüggéssel a próbatestek hajlítófeszültség 
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(σfmB [MPa]) értékeit határoztam meg. A későbbiekben ezen eredmények alapján dönötte el a 

Dassault Aviation, a beltéri elemekként való alkalmazhatóságát a cukoralapú kompozit 

szendvicsszerkezeteknek. 

Charpy-vizsgálat 

 Az ESO-epoxigyanta próbatesteken Charpy-vizsgálatokat is végeztem az MSZ EN ISO 

179-1:2000 szabvány alapján, Resil Impactor Junior műszerezett ütőmű segítségével. A 

vizsgálat során 80 mm hosszú, 10 mm széles és 2 mm vastag, 1 mm mélyen bemetszett 

próbatesteket használtam fel. 62 mm-es támaszközt és 2 J-os kalapácsot alkalmaztam, és a 

próbatestek korrigált törési energiáját rögzítettem. Minden esetben 10-10 próbatestet 

vizsgáltam. A próbatestek Charpy-féle ütőszilárdságát a (8) összefüggéssel határoztam meg: 

 𝛼𝑐𝑁 =
𝐸𝑐

ℎ𝑏𝑁
∙ 103, (8) 

ahol 𝛼cN – Charpy-féle ütőszilárdság [J/m
2
], Ec – a próbatest által a töréskor felvett korrigált 

energia [J], h – a próbatest vastagsága [mm], bN – bemetszés után a próbatest megmaradt 

szélessége [mm]. 

Raman spektrometria 

 Az ESO-DGEBA epoxigyanta rendszerek esetében egy külső Olympus BX-40 optikai 

mikroszkóppal és 785 nm hullámhosszúságú dióda lézerrel ellátott Horiba-Jobin-Yvon 

LabRAM berendezéssel a térhálósított mintákon Raman-térképezést végeztem, 100-szoros 

nagyítással. Ezzel a vizsgálati módszerrel fázisszétválást kerestem a próbatestekben. Az 

eloszlásokat a tiszta anyagok referencia spektrumainak felhasználásával CLS - Classical Least 

Squares modellezési algoritmussal, szoftveresen határoztam meg. 

SEM vizsgálatok (Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok) 

 A gyanta, illetve a kompozit próbatestek töretfelületéről JEOL JSM 3680LA típusú 

elektronmikroszkóppal készítettem SEM felvételeket. A felvételek előtt a vizsgált próbatestek 

töretfelületét aranybevonattal láttam el Jeol JPC1200 katódporlaszó aranyozó készülék 

segítségével. 
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4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK 

4.1. MEGÚJULÓ FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ POLIMER KOMPOZIT MÁTRIXANYAGOK 

KIFEJLESZTÉSE ÉS VIZSGÁLATA 

 Polimer kompozitok mátrixanyagaként a repülőgépiparban jelenleg elsősorban DGEBA 

alapú epoxigyanta-rendszereket alkalmaznak anhidrid- (MHHPA) vagy amin-típusú 

térhálósító-komponenssel (TETA, DETA, DETDA). A következőkben a DGEBA 

helyettesíthetőségét tárgyalom részben vagy teljesen megújuló forrásból származó 

epoxigyanta-rendszerekkel. 

4.1.1. MEGÚJULÓ FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ MÁTRIXANYAGOK KIFEJLESZTÉSE EPOXIDÁLT 

NÖVÉNYI OLAJ FELHASZNÁLÁSÁVAL 

 Az irodalmi áttekintés kritikai elemzésében felsorolt célkitűzéseimnek megfelelően a 

megújuló forrásból származó epoxigyanta-rendszerek kifejlesztésének első lépéseként két 

megújuló forrásból is előállítható (jelenleg kőolajból szintetizált) reaktív hígítóként is 

alkalmazott epoxigyanta-komponenst vizsgáltam meg, illetve tanulmányoztam mindkét 

rendszer tulajdonságainak változását ESO adalékolásának hatására. Az eredményeket 

DGEBA epoxigyanta-rendszerekével hasonlítottam össze, azonos ESO-tartalmak mellett. 

Első lépésként a térhálósítást a reakció könnyebb kézben tarthatósága érdekében anhidrides 

(metil-hexahidroftálsav-anhidrid – MHHPA) térhálósító-komponenssel végeztem. Amin-

típusú DETDA térhálósítóval sikertelenek voltak a térhálósítási kísérleteim. A kétféle reaktív 

hígító a glicerin alapú GER – Glycerol based Epoxy Resin (szappangyártás és biodízelgyártás 

melléktermékéből előállítható) és a pentaeritrit alapú PER – Pentaerythrytol based Epoxy 

Resin (biometanolból előállítható [107]) epoxigyanta-komponensek voltak. A GER és PER 

megújuló forrásból is előállítható epoxigyanta-komponensek molekuláris szerkezetét a 

30. ábra mutatja be. 

 

 

 
 

30. ábra A GER (a) és PER (b) epoxigyanta-komponensek molekuláris szerkezete 

 

 A térhálósodási folyamat megfigyelésére és a megfelelő mértékű térhálósodás 

ellenőrzésére DSC mérést végeztem. A második felfűtés során nem volt számottevő fajlagos 

(a)                                      (b) 
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hőáram növekedés (utótérhálósodás), így a térhálósodás minden esetben megfelelő mértékben 

ment végbe. A mérések során a minta által leadott fajlagos hőáram értékeket (q [W/g]) 

rögzítettem a hőmérséklet függvényében (T [°C]). Az ellenőrzés után az első felfűtési görbe 

alatti területet integrálva meghatározható a térhálósodási folyamat teljes fajlagos 

reakcióentalpiája, illetve a második felfűtési görbe inflexiós pontjában a már térhálós minta 

Tg-je. Az első (bal oldali oszlop) és második (jobb oldali oszlop) felfűtési görbéket 

mindhárom gyantarendszer esetében a 31. ábra mutatja be. 

 

 

 
31. ábra A GER, PER és DGEBA epoxigyanta-rendszerek első (első oszlop) és második (második oszlop) 

felfűtési DSC görbéje különböző ESO-tartalom esetén (q-fajlagos hőáram; T-hőmérséklet) 

 

A 31. ábrán az alifás epoxigyanta-rendszereknél 50 és 75, a DGEBA-nál pedig 75 tömeg% 

ESO-tartalom esetében kettő exoterm csúcs figyelhető meg, amiből feltételezni lehet, hogy a 

szakirodalomban [30] leírt fázisszétválás jelensége ebben az esetben is megtörtént. A két 

különböző epoxigyanta-rendszer szétválik, és más hőmérsékleten térhálósodnak. 
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Megfigyelhető továbbá, hogy a térhálósodási folyamat során a folyamathoz tartozó exoterm 

csúcsok is eltolódnak a két tiszta fázis exoterm csúcsaihoz képest. Az exoterm csúcsokhoz 

tartozó hőmérséklet értékeket és a térhálósodási folyamat fajlagos reakcióentalpia értékeit a 

13. táblázat mutatja be. 

  
Epoxigyanta-

komponens 

ESO-tartalom [tömeg%] 

0 25 50 75 100 

h’térh [J/g] 

GER 371,7 398,9 367,4 343,7 

287,1 PER 388,1 378,1 352,7 327,7 

DGEBA 380,6 346,1 310,9 308,9 

T1
ex [°C] 

GER 123 124 126 126 

168 PER 125 123 129 126 

DGEBA 129 130 138 137 

T2
ex [°C] 

GER  -   -  182 177 

 -  PER  -   -  184 179 

DGEBA  -   -   -  167 

13. táblázat A GER, PER és DGEBA epoxigyanta-komponensek térhálósodási fajlagos reakcióentalpiája 

és az exoterm csúcsaihoz tartozó hőmérsékletértékei az ESO-tartalom függvényében (fajlagos 

reakcióentalpia (h’térh), első exoterm csúcs (T
1

ex), második exoterm csúcs (T
2
ex)) 

 

A 13. táblázat értékeiből látható, hogy az ESO-tartalom növelésével csökkent a fajlagos 

reakcióentalpia. Az ESO esetében a molekula tömegegységére vonatkoztatott oxirán funkciós 

csoportok száma kevesebb, mint a kőolajalapú referenciakomponenseké, így a tömegegységre 

fajlagosított reakcióentalpia is kisebb értéket mutat. 

 Következő lépésként a szakirodalom alapján [25-33] kísérletet tettem egy 

hőmérsékletprofil kidolgozására a DSC berendezés segítségével, hogy megvizsgáljam a 

mechanikai vizsgálatokhoz alkalmazható próbatestek gyártásának lehetőségét. A térhálósítási 

kísérletek eredményei alapján a mintákat szobahőmérsékletről 140°C-ra fűtöttem 

150°C/perces felfűtési sebességgel, majd 2 órán át izoterm körülmények között ezen a 

hőmérsékleten tartottam. A folyamat során a minta által leadott fajlagos hőáramot rögzítettem 

az idő függvényében. Az izoterm hőntartás során idővel megszűnt a minta hőleadása, de 

ellenőrzésként és a Tg értékek meghatározásához ezeken a mintákon is elvégeztem az 

újrafelfűtést. A második felfűtési görbéken itt sem volt látható számottevő fajlagos hőáram 

növekedés, így a 2 órás 140°C-os hőkezelés mind a három gyantarendszer esetében megfelelő 

térhálóssági fokot eredményezett. A folyamat jellegét GER epoxigyanta-komponens esetén 

különböző ESO-tartalom mellett a 32. ábra mutatja be. Mivel az ábrán látható, hogy a reakció 

nagy része a folyamat elején lezajlott, így a 32. ábra jobb oldali diagramján a reakció első 5 

percét ábrázoltam, ahol látható, hogy az ESO-tartalom lényegesen lelassította a térhálósodási 

folyamatot. A PER és DGEBA epoxigyanta-rendszerek esetében is hasonló tendenciát 

fedeztem fel a görbék lefutásában. További ellenőrzésként meghatároztam a 32. ábrán látható 
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görbe idő szerinti integrál értékét, ami az izoterm térhálósítás során az adott epoxigyanta-

rendszer térhálósításához tartozó fajlagos reakcióentalpiáját adja. Ezen értékeket az összes 

epoxigyanta-rendszer esetében összevetettem a 13. táblázatban feltüntetett fajlagos 

reakcióentalpia értékekkel. A 13. táblázat értékei és az izoterm hőntartás görbéiből kapott 

reakcióentalpia értékek hányadosa adja a térhálósodás fokát, konverzióját. Minden 

epoxigyanta-rendszer esetében 95% feletti konverziót számítottam, ami a második felfűtési 

görbék alapján elfogadható érték. A hőmérséklet függvényében a második felfűtés során 

regisztrált fajlagos hőáram görbék inflexiós pontjából meghatározott Tg értékek alakulását az 

ESO-tartalom függvényében mindhárom alapgyanta esetén a 33. ábra mutatja be. 

 

32. ábra A GER-ESO epoxigyanta-rendszerek fajlagos hőárama (q) az idő (t) függvényében izoterm 

körülmények között 140°C-on 2 órán át 

 

 

33. ábra A GER, PER és DGEBA epoxigyanta-rendszerek Tg értékeinek alakulása az ESO-tartalom 

függvényében 

 

 A szakirodalomi forrásokkal szemben (Sarwono [32]) az alifás (GER és PER) 

epoxigyanta-rendszereknél Tg növekedést eredményezett az ESO-tartalom, ami azért is 

meglepő eredmény, mivel sem a tiszta térhálósított referencia, sem pedig a tiszta ESO Tg-je 

nem éri el a keverékek értékét, ahogy a 33. ábrán is látható. Ezt a hatást a szakirodalomban is 

leírt fázisszétválás okozza [30], amit a későbbiekben tisztázni fogok (62. oldal, 16. táblázat). 

 A különböző ESO-tartalmú epoxigyanta-rendszerek termikus tulajdonságainak 

összehasonlítására TGA méréseket végeztem. A vizsgálatot mindhárom (GER, PER és 
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DGEBA) alapgyanta esetében 0, 25, 50 és 75 tömeg% ESO-tartalom mellett és tiszta ESO 

mintán is elvégeztem. A mérés során kapott eredményeket a 14. táblázat és a 34. ábra mutatja 

be. 

 
34. ábra Az ESO-tartalmú GER, PER és DGEBA epoxigyanta-rendszerek TG értékei és bomlási 

sebességeinek alakulása a hőmérséklet (T) függvényében 

 
Epoxigyanta-

komponens 
GER PER DGEBA ESO 

ESO-tartalom 

[tömeg%] 
0 25 50 75 0 25 50 75 0 25 50 75 100 

T5% [°C] 285 269 208 188 294 252 227 193 348 252 216 188 183 

T50% [°C] 331 330 350 363 333 332 339 363 408 401 398 382 366 

dTGmax 

[tömeg%/perc] 
-19,14 -16,26 -8,32 -6,58 -18,76 -14,41 -9,91 -6,13 -15,56 -13,56 -10,83 -8,17 -8,71 

TdTGmax 

[tömeg%/perc] 
327 327 327 398 325 329 326 329 409 409 412 412 355 

Maradék tömeg 

[tömeg%] 
15,76 8,25 4,09 1,87 15,94 10,61 4,84 2,29 10,29 7,23 5,45 2,67 0,26 

14. táblázat A GER, PER és DGEBA epoxigyanta-rendszerek T5%, T50%, dTGmax, TdTGmax és maradék tömeg 

értékei az ESO-tartalom függvényében 
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A 14. táblázat és a 34. ábra alapján látható, hogy az ESO-tartalom növelésének hatására 

szélesebb hőmérséklet-tartományban megy végbe a bomlás. Megfigyelhető továbbá, hogy a 

keverékek esetén a dTG-görbéken egy éles csúcs helyett két csúcs alakul ki, ami szintén a két 

külön fázis jelenlétére utal. Az alifás rendszereknél, ahogy a Tg értékek is, a megjelenő 

második dTG csúcs az eredeti csúcshoz képest magasabb hőmérséklethez tartozik, míg a 

DGEBA esetében alacsonyabbhoz, ahogy a 34. ábrán is látható. Az alifás epoxigyanta-

rendszerek esetében bár alacsonyabb hőmérsékleten indul el a bomlási folyamat, de a fő 

bomlási szakasz magasabb hőmérsékleten következik be, míg az aromás komponens esetében 

az ESO-tartalom hatására nemcsak a bomlás kezdeti hőmérséklete, hanem a főbb bomlási 

szakasz is alacsonyabb hőmérsékleten játszódik le. Az elnyújtottabb bomlási folyamatra utal 

az is, hogy a maximális bomlási sebesség jelentősen lecsökken: a DGEBA esetében közel a 

felére, amíg a GER és a PER epoxigyanta-rendszer esetében már a harmadára csökken a 

bomlási sebesség maximális értéke 75 tömeg% ESO-tartalom hatására. 

 Következő lépésként a különböző epoxigyanta-rendszerek gélesedési pontját (idejét) 

határoztam meg. A mérés során regisztrált G’, G” és számított δ értékeket az idő 

függvényében a 35. ábra mutatja be 25 tömeg% ESO-tartalmú PER epoxigyanta-rendszer 

esetében. A különböző epoxigyanta-rendszerek gélesedési idejét a 15. táblázat mutatja be. 

 
35. ábra A G’, G” és δ alakulása az idő függvényében 25 tömeg% ESO-tartalmú PER epoxigyanta-

rendszer esetén 

 

  
Epoxigyanta-

komponens 

tgél [s] 

GER PER DGEBA ESO 

ESO-

tartalom 

[tömeg%] 

0 769 532 935 

6366 
25 854 616 1088 

50 939 686 1200 

75 946 862 1879 

15. táblázat A GER, PER és DGEBA epoxigyanta-rendszerek gélesedési ideje (tgél) az ESO-tartalom 

függvényében 
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A 15. táblázat alapján látható, hogy az ESO-tartalom hatására a gélesedési idő nő, tehát a 

térhálósodási sebesség lecsökken. A legjelentősebb változás az aromás rendszernél 

következik be, ahol 75 tömeg% ESO-tartalom hatására a gélesedési idő a kétszeresére nő. 

Ugyanekkora ESO-tartalomnál a háromfunkciós alifás gyantánál 23%-kal, míg a 

négyfunkciósnál 62%-kal nőtt meg a gélesedési idő. 

 A továbbiakban DMA vizsgálatokat végeztem, hogy összehasonlítsam a különböző 

rendszerek dinamikus mechanikai viselkedésének változását az ESO-tartalom hatására. A 

DMA próbatestek öntésekor a 25 tömeg% ESO-tartalom feletti próbatestek a hőkezelés során 

szétrepedeztek mind a három alapgyanta, illetve a tiszta ESO esetében is. Ennek 

következtében a nagyobb próbatesttérfogatot igénylő szakító, hajlító és Charpy-vizsgálatokat 

csak a 25 tömeg% ESO-tartalmú és a tiszta alapgyanta-rendszereken tudtam elvégezni. A 

kisebb próbatesttérfogatot igénylő DMA vizsgálathoz azonban a szétrepedezett lapokból ki 

tudtam vágni a szükséges geometriájú próbatesteket. Az epoxigyanta-komponensek egyik 

nagy előnye, hogy a térhálósodáskor kismértékű térfogatváltozás következik be [108]. A 

szétrepedezés oka, hogy a referenciagyanták molekulái lényegesen kisebbek, mint az ESO-é, 

továbbá, hogy az ESO három, hosszú alifás láncú zsírsav molekulából épül fel, így a 

hőtágulása nagyobb, mint a kisebb molekulájú alifás, vagy az aromás referenciavegyületé. 

Emellett a még megfigyelt fázisszétválás is egy probléma, ami nagyobb ESO-tartalom esetén 

nagyobb méretű ESO-fázisokat jelent a rendszerben. A különböző molekulaméret és 

hőtágulás miatt a fázishatárok mentén a térhálós gyantalap pedig szétrepedezik. A DSC 

mérések és a gélesedési pontok alapján minden gyantarendszert 100°C-on kezdtem 

térhálósítani 2 órás hőntartással, szárítószekrényben, majd a megfelelő konverzió elérésének 

érdekében 2 órán át 140°C-on tartottam. A DMA mérések során rögzített tárolási 

rugalmassági modulusz és tanδ értékeket a 36. ábra mutatja be. 

 A 36. ábrán látható, hogy az ESO-tartalom növelése már az 50 tömeg%-os esetben is 

jelentősen lecsökkenti a próbatestek tárolási rugalmassági moduluszát, lágyítja az alapgyanta-

rendszert, és megfigyelhető, hogy ezekben az esetekben már az üvegesedési átmenet előtt is 

sokkal meredekebb a tárolási rugalmassági modulusz görbe, mint a 25 tömeg% ESO-tartalmú, 

vagy a tiszta alapgyanták esetében. A két megújuló forrásból is előállítható, GER és PER 

epoxigyanta-komponens esetében a 25 tömeg% ESO-tartalom tárolási rugalmassági modulusz 

növekedést eredményezett. A 36. ábrán a tanδ görbéken ugyancsak megjelennek a kettős 

csúcsok, amik a két külön fázis jelenlétére utalnak a nagyobb (75 tömeg%) ESO-tartalmú 

keverékek esetében. A 37. ábra a 25, 50, 75 és 160°C-on mért tárolási rugalmassági modulusz 

értékeket hasonlítja össze GER, PER és DGEBA epoxigyanta-rendszer esetén 0 és 
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25 tömeg% ESO-tartalom mellett. Megállapítható tehát, hogy egy bizonyos ESO-tartalom 

felett (jelen esetben 25 tömeg%) már lágyító hatása van az ESO-nak, de ez alatt növeli a 

megújuló forrásból is előállítható alifás epoxigyanta-rendszerek merevségét. A 36. ábra 

alapján leolvasható a epoxigyanta-rendszerek Tg-je, amely minden esetben a tanδ görbe 

maximális értékéhez rendelhető hőmérsékletérték. A leolvasott és a korábban DSC 

mérésekkel meghatározott Tg értékeket a 16. táblázat mutatja be. A 16. táblázatban bemutatott 

értékek alapján is kijelenthető, hogy a megújuló forrásból is előállítható, térhálósított alifás 

epoxigyanta-komponensek merevségét és térhálósűrűségét 25 tömeg% ESO bekeverése 

növeli, míg az aromás DGEBA rendszer Tg értékei és merevsége minden ESO bekeverési 

arány mellett csökken. 

 

 

 
36. ábra Az ESO-tartalmú GER, PER és DGEBA próbatestek tárolási rugalmassági modulusz (E’) és tanδ 

értékei a hőmérséklet (T) függvényében 
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Epoxigyanta-komponens GER PER DGEBA ESO 

ESO-tartalom [tömeg%] 0 25 50 75 0 25 50 75 0 25 50 75 100 

Mérési 

módszer 
Tg [C°] 

DSC 94 104 105 120 110 118 120 129 140 138 131 121 75 

DMA 95 96 98 106 103 112 100 112 145 124 110 105 79 

16. táblázat A DSC és DMA mérésekkel meghatározott Tg értékek a különböző ESO-tartalmú GER, PER 

és DGEBA epoxigyanta-rendszerek esetében 

 

 
37. ábra A GER, PER és DGEBA epoxigyanta-rendszerek tárolási rugalmassági modulusz (E’) értékeinek 

alakulása 25, 50, 75 és 160°C-on 25 tömeg% ESO bekeverésének hatására 
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alapján a 25 tömeg% ESO-t tartalmazó hibrid epoxigyanta-rendszereknek voltak a legjobb 

dinamikus mechanikai tulajdonságai, a 25 tömeg% ESO-t tartalmazó és a referencia 

epoxigyanta-rendszereken végeztem szakító- és hárompontos hajlítóvizsgálatokat. A 

próbatestek húzószilárdság (σm [MPa]), húzó rugalmassági modulusz (Em [GPa]), határhajlító 

feszültség (σfm [MPa]) és hajlító rugalmassági modulusz (Efm [GPa]) értékeit a 38. ábra 

mutatja be. Az átlagértékekhez tartozó szórásértékeket a 7.1. mellékletben található 
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7.1. mellékletben található táblázatban tüntettem fel. A 39. ábrán látható, hogy a 25 tömeg% 

ESO bekeverése csökkenést eredményezett mindhárom epoxigyanta-rendszer Charpy-féle 

ütőszilárdságában, tehát nemcsak a statikus, szilárdság és modulusz értékekeket (38. ábra) 

rontotta le az ESO-tartalom, hanem a dinamikus ütési jellemzőket is (39. ábra). 

 

 
38. ábra A GER, PER és DGEBA epoxigyanta-rendszerek mechanikai tulajdonságainak (húzószilárdság 

(σm), húzó rugalmassági modulusz (Em), határhajlító feszültség (σfm) és hajlító rugalmassági modulusz 

(Efm)) alakulása 25 tömeg% ESO bekeverésének hatására 

 

 
39. ábra A GER, PER és DGEBA epoxigyanta-rendszerek Charpy-féle ütőszilárdságának (𝛼cN) alakulása 

25 tömeg% ESO bekeverésének hatására 
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elektronmikroszkópos (SEM) felvételeket készítettem 5000-szeres nagyítással a Charpy 
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Az alifás rendszereknél a szakítószilárdság, határhajlító feszültség és rugalmassági 

modulusz értékek csökkenésének egyik oka lehet a 40. ábrán megfigyelhető mikroüregek által 

lecsökkent terhelt keresztmetszet, amivel a próbatestek geometriai méreteinek 

meghatározásakor még nem lehetett számolni. Az aromás DGEBA rendszereknél ilyen 

jelenséget nem lehetett megfigyelni, viszont az alifás ESO hosszú molekulaláncainak 

merevsége sokkal kisebb, mint a DGEBA aromás gyűrűinek. Ez magyarázat a gyengébb 

mechanikai tulajdonságokra. A Tg-k alakulására az alifás epoxigyanta-rendszerek esetében 

viszont a SEM felvételek nem adnak magyarázatot, mivel a szakirodalmi eredményekkel 

ellentétben nem találtam nyomát fázisszétválásnak a felvételeken. Ha van is fázisszétválás, az 

kisebb mérettartományban keresendő, ugyanúgy, mint a szakirodalom alapján a 

DGEBA-ESO keverékek esetében [30]. 

  

  

  
40. ábra A GER, PER és DGEBA alapgyanta-rendszer Charpy töretfelületének alakulása 25 tömeg% 

ESO bekeverésének hatására 5000-szeres nagyítással 

GER GER+ESO 

PER PER+ESO 

DGEBA DGEBA+ESO 
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 Következő lépésként a térhálós mintákon Raman-térképezést végeztem. A felvételeken 

(41. ábra) - az anyagösszetételt figyelembe véve - jól meghatározható módon, ESO- és 

referencia-komponens fázisok különülnek el az alifás epoxigyanta-típusok esetében. DGEBA 

esetében e vizsgálattal sem figyelhető meg ez a fázisszétválás. Karger-Kocsis és társai [30] 

kutatásai alapján ismert, hogy a DGEBA esetében sokkal kisebb, nm-es tartományban vannak 

szétvált fázisok. 

 

41. ábra 25 tömeg% ESO tartalmú GER-, PER és DGEBA-komponensek Raman-térképe 100x-szoros 

nagyításban 

GER-tartalom (GER+25 tömeg% ESO) ESO-tartalom (GER+25 tömeg% ESO) 

PER-tartalom (PER+25 tömeg% ESO) ESO-tartalom (PER+25 tömeg% ESO) 

DGEBAtartalom (DGEBA+25 tömeg% ESO) ESO-tartalom (DGEBA+25 tömeg% ESO) 
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 Alifás, megújuló forrásból is előállítható epoxigyanta-rendszerek ESO-val történő 

társításáról a szakirodalomban nem találtam eredményeket. A Tg növekedés magyarázata, 

hogy az elszigetelt fázisok (25 tömeg% ESO-tartalom esetén ez a fázis az ESO), a DSC 

mérések alapján később térhálósodnak ki, mint az alapkomponens, így a térhálósodott 

alapkomponens nyomást gyakorol a még nem térhálós ESO fázisra. A nyomás alatt 

térhálósodott ESO fázis szegmensmozgása pedig magasabb hőmérsékleten indul meg a 

későbbiekben, mint a tiszta ESO és alapgyanta fázisé külön-külön [109]. 

 Ebben a fejezetben megvizsgáltam, hogy az ESO bekeverésének milyen hatása van a 

kőolajalapú alifás GER és PER, illetve az aromás DGEBA epoxigyanta-komponens termikus 

és mechanikai tulajdonságaira. Megállapítottam, hogy a Tg jelentősen megnövekedett az 

ESO-tartalom hatására az alifás rendszerek esetén. A jelenség DGEBA-val nem volt 

megfigyelhető. A referenciarendszerek gélesedési ideje hosszabb lett az ESO-tartalom 

növekedésével. A termikus stabilitás tekintetében az ESO-tartalom hatására csökkent a 

bomlási sebesség és a bomlási folyamat is elnyújtottabb lett. A mechanikai tulajdonságai a 

referenciagyantáknak (húzószilárdság, húzó rugalmassági modulusz, határhajlító feszültség, 

hajlító rugalmassági modulusz, Charpy-féle ütőszilárdság) romlottak az ESO bekeverésével. 

A DSC, TGA és DMA vizsgálatok során fázisszeparáció jelenségét figyeltem meg, ami az 

ESO-tartalmú referenciarendszerek térhálósodásakor játszódik le. Ezt a fázisszeparációt alifás 

rendszerek esetén Raman-spektrometriával igazoltam. 

4.1.2. MEGÚJULÓ FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ MÁTRIXANYAGOK KIFEJLESZTÉSE CUKORALAPÚ 

KIINDULÁSI ANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁVAL 

 Megújuló forrásból származó epoxigyanta-komponensek előállítása glükózalapú 

kiindulási anyagból is lehetséges. A szakirodalmi áttekintés során számos cukoralapú 

szintézismódszer került bemutatásra. Olyan megoldást, ami közvetlenül glükózból indul ki, 

nem találtam. Az alábbiakban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 

Kémia és Technológia Tanszékével együttműködésben közvetlenül D-glükózból előállított 

kétféle epoxigyanta-komponens térhálósíthatóságát vizsgáltam. Ebben az esetben nem a 

keverékek, hanem a tiszta epoxigyanta-komponensek mechanikai tulajdonságait hasonlítottam 

össze. A térhálósítási kísérleteket a háromfunkciós glükofuranozid- és glükopiranozid-

triepoxi (a továbbiakban GFTE és GPTE) alapú epoxigyanta-komponenseken végeztem. Első 

lépésként az előállított epoxigyanta-komponensek térhálósíthatóságát vizsgáltam DSC 

berendezéssel. A vizsgálatokat mind a kétféle, az epoxigyanta-rendszereknél alkalmazott 
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térhálósító típussal elvégeztem. Amin-típusú, dietilén-toluol-diamin (DETDA) és anhidrid-

típusú, metil-hidroftálsav-anhidrid (Aradur 917, a továbbiakban: AR917) térhálósítót 

használtam az epoxigyanta-rendszerek térhálósítására. Az anhidrides térhálósító esetében 

katalizátort is alkalmaztam (1-metilimidazol - DY070). A kiindulási anyag (D-glükóz) és az 

előállított két epoxigyanta-komponens kémiai szerkezetét a 42. ábra, a 

térhálósító-komponensek és a katalizátor kémiai szerkezetét pedig a 43. ábra mutatja be. A 

42. ábrán, a GPTE kémiai szerkezeti képletében a „Ph” a fenol védőcsoportot jelöli. 

      

 
42. ábra A D-glükóz, a GFTE és a GPTE epoxigyanta-komponensek kémiai szerkezete 

 
 DETDA AR917 DY070 

 
43. ábra A felhasznált térhálósítók és a katalizátor kémiai szerkezete 

 

 A D-glükózból szintetizált két új epoxigyanta-komponens tulajdonságait a korábban 

tárgyalt DGEBA, GER és PER epoxigyanta-rendszerek tulajdonságaival hasonlítottam össze 

DETDA és AR917 térhálósító alkalmazásával. A térhálósíthatóság vizsgálatára, a 

térhálósodási folyamat megfigyelésére és a térhálósodás mértékének ellenőrzésére ebben az 

esetben is DSC vizsgálatot végeztem. Az első felfűtési görbéket mind az öt gyantarendszer és 

mind a két térhálósító-komponens esetében a 44. ábra mutatja be. 

 
44. ábra Az epoxigyanta-rendszerek első felfűtési DSC görbéje DETDA és AR917 térhálósító-komponens 

alkalmazása esetén (q-fajlagos hőáram; T-hőmérséklet) 
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A 44. ábrán látható, hogy a térhálósodás végbemegy a cukoralapú komponensek esetében is, 

hasonlóan a kőolajalapú epoxigyanta-komponensekéhez. Az ábrán megfigyelhető, hogy 

DETDA térhálósító alkalmazásával mind az öt epoxigyanta-komponens esetében jelentős 

mértékben lelassul a térhálósodási folyamat az AR917-tel térhálósított rendszerekéhez képest. 

Ez az időben és hőmérséklet-tartományban elnyújtott reakció hosszabb feldolgozhatósági 

időre utal, ami a későbbi próbatestgyártás esetében előnynek számít. A minták Tg értékeit a 

második felfűtési görbék inflexiós pontjaihoz tartozó hőmérsékletértékekből határoztam meg. 

A Tg értékeket a későbbiekben a DMA vizsgálati eredményekkel együtt a 20. táblázatban 

tüntetem fel. Az előző fejezethez hasonlóan itt is meghatároztam az exoterm csúcsokhoz 

tartozó hőmérsékletértékeket és a térhálósodáshoz tartozó fajlagos reakcióentalpiát is, amit a 

17. táblázat mutat be. 

Epoxigyanta-

komponens 
GPTE GFTE DGEBA PER GER 

Térhálósító-

komponens 
DETDA AR917 DETDA AR917 DETDA AR917 DETDA AR917 DETDA AR917 

h’térh [J/g] 365,9 396,3 332,6 414,5 295,6 380,6 327,9 388,1 418,7 371,7 

T1
ex [°C] 179 133 190 130 190 129 164 125 162 123 

17. táblázat A különböző epoxigyanta-komponensek fajlagos reakcióentalpia (h’térh) és exoterm csúcsaihoz 

(T
1
ex) tartozó hőmérsékletértékek aminos és anhidrides térhálósító alkalmazásával 

 

 Miután megbizonyosodtam a megfelelő térhálósodásról a cukoralapú komponensek 

esetében, az előző fejezetben ismertetett módszerrel, DSC berendezéssel, izoterm hőntartással 

hőkezelési eljárást dolgoztam ki, amivel mechanikai vizsgálatokhoz alkalmazható 

próbatesteket tudtam gyártani. Az anhidrid-típusú AR917 esetében 2 óra 100°C, majd 2 óra 

140°C, az amin-típusú DETDA esetében pedig 1 óra 100°C, 1 óra 150°C és 2 óra 175°C-os 

hőkezelést alkalmaztam. A térhálósítási program ellenőrzéseként az izoterm hőntartás után a 

térhálós mintákon második felfűtést végeztem. A felfűtés során nem tapasztaltam 

utótérhálósodást. Az izoterm hőntartás során az előző fejezethez hasonlóan meghatároztam a 

regisztrált fajlagos hőáram idő szerinti integrálját, amiből meghatároztam a konverziót. 

Minden esetben 95% feletti értéket kaptam, tehát ez, illetve a második felfűtés görbék alapján 

is megfelelő volt a kidolgozott hőkezelési eljárás. 

 Az öt különböző epoxigyanta-rendszer termikus tulajdonságainak összehasonlítására, 

mind a kétféle térhálósító esetén TGA méréseket végeztem. A meghatározott TGA görbéket a 

hőmérséklet függvényében az öt gyantarendszer és mindkét alkalmazott térhálósító esetén a 

45. ábra mutatja be. 
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45. ábra A különböző gyantarendszerek TG és dTG görbéi a hőmérséklet (T) függvényében DETDA és 

AR917 térhálósító alkalmazása esetén 

 

A mérések során regisztrált adatokból meghatároztam minden minta esetében az 5, illetve az 

50%-os tömegveszteséghez tartozó hőmérsékletértéket (T5m%, T50m%), a bomlási sebesség 

maximális értékét, az ehhez tartozó hőmérsékletértéket (dTGmax, TdTGmax), illetve a vizsgálat 

után visszamaradt tömeget. A kapott eredményeket a 18. táblázat mutatja be.  

Epoxigyanta-

komponens 
GPTE GFTE DGEBA PER GER 

Térhálósító-

komponens 
DETDA AR917 DETDA AR917 DETDA AR917 DETDA AR917 DETDA AR917 

T5% [°C] 314 330 334 229 370 348 291 294 284 285 

T50% [°C] 373 384 354 367 398 408 347 333 353 331 

dTGmax 

[tömeg%/perc] 
-1,52 -2,11 -5,55 -1,31 -2,44 -1,56 -2,87 -1,88 -1,36 -1,92 

TdTGmax [°C] 345 387 339 374 387 409 293 325 289 327 

Maradék tömeg 

[tömeg%] 
13,35 0,21 16,83 0,54 2,89 10,29 12,64 15,94 10,11 15,76 

18. táblázat A különböző gyantarendszerek T5%, T50%, dTGmax, TdTGmax és maradék tömeg értékei DETDA 

és AR917 térhálósító alkalmazása esetén 

 

A 18. táblázatban összefoglalt eredményekből látható, hogy DETDA alkalmazása jelentős 

előnyt jelent a cukoralapú GFTE gyanta esetében, ahol az 5%-os tömegveszteséghez tartozó 

hőmérsékletértéket több mint 100°C-kal megemeli. A 339°C-on bekövetkező nagy sebességű 

bomlási szakaszban a tömegveszteség eléri az 50%-ot, ezután pedig egy elnyújtottabb, az 

AR917-hez képest kisebb tömegveszteséget eredményező szakasz következik. A többi gyanta 
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esetében nincs ilyen jelentős különbség a termikus stabilitásban. Megállapítható továbbá, 

hogy mindkét térhálósító-komponens esetén a DGEBA termikus stabilitása a legnagyobb, a 

GPTE és GFTE tulajdonságai pedig az alifás gyanták és a DGEBA között helyezkednek el. 

 A mechanikai vizsgálatokhoz alkalmazható próbatestek gyártásához ebben az esetben 

is meg kellett határoznom a minták gélesedési idejét mindkét térhálósító-komponens esetén. 

Az AR917 esetében a méréseket 100°C-on végeztem, ugyanúgy, mint az előző fejezetben, de 

a DSC mérésekből már megállapítottam, a DETDA-val való térhálósításhoz sokkal magasabb 

hőmérséklet szükséges. A DETDA esetében az epoxigyanta-komponensek 100°C-on nem 

térhálósodnak 24 óra elteltével sem. A megfelelő vizsgálati hőmérsékletet izoterm 

hőntartással határoztam meg. 100, 125, 150, majd 175°C-on tartottam DGEBA-DETDA 

mintákat, és vizsgáltam a hőleadásukat. A vizsgálat célja a különböző epoxigyanta-

komponensek gélesedési idejének összehasonlítása volt adott térhálósító alkalmazásával. Így 

a gélesedési időket AR917 esetében 100°C, DETDA esetében pedig 175°C-on határoztam 

meg. A meghatározott értékeket a 19. táblázat mutatja be. 

 Epoxigyanta-komponens GPTE GFTE DGEBA PER GER 

tgél [s] 
DETDA 586 552 862 448 420 

AR917 955 908 935 532 769 

19. táblázat A különböző epoxigyanta-rendszerek gélesedési idői DETDA és AR917 alkalmazása esetén 

 

A 19. táblázat alapján látható, hogy DETDA esetén a két cukorepoxi-komponens gélesedési 

ideje a DGEBA és az alifás kőolajalapú komponensek gélesedési idői közé esik. AR917 

esetében ez csak a GFTE-re igaz, de a GPTE gélesedési ideje sem sokkal magasabb a 

DGEBA-nál. Az eredmények alapján a cukoralapú komponenseket ugyanazon paraméterek 

mellett lehet feldolgozni, mint a kőolajalapúakat. 

 A továbbiakban DMA vizsgálatokat végeztem, hogy összehasonlítsam a különböző 

rendszerek dinamikus mechanikai tulajdonságait. A DSC mérések alapján minden 

gyantarendszert 100°C-on kezdtem térhálósítani szárítószekrényben, majd a korábban 

kidolgozott hőkezelési eljárást alkalmaztam. A mérések során a mérőberendezés szoftverének 

segítségével a próbatestek tárolási (E’) és veszteségi hajlító rugalmassági moduluszát (E”) és 

az ezek hányadosát adó tanδ értékeket rögzítettem a hőmérséklet függvényében. A DMA 

mérések során rögzített tárolási rugalmassági modulusz és tanδ értékeket a 46. ábra mutatja 

be. 
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46. ábra Az epoxigyanta-rendszerek DMA - tárolási rugalmassági modulusz (E’) és tanδ görbéi DETDA és 

AR917 térhálósító alkalmazása esetén 

 

A DMA vizsgálat után a mérési eredményeket felhasználva meghatároztam a különböző 

epoxigyanta-komponensek tárolási rugalmassági modulusz értékeit 0, 25, 50 és 75°C-on, és 

összehasonlítottam mindkét térhálósító esetében. A tanδ görbékből a hőmérséklet 

függvényében meghatároztam a próbatestek Tg értékeit is. A DSC és DMA mérésekkel 

meghatározott Tg értékeket minden epoxigyanta-rendszer esetében a 20. táblázat, a különböző 

hőmérsékleteken meghatározott tárolási rugalmassági modulusz értékeket a 47. ábra mutatja 

be. A 47. ábra alapján megállapítható, hogy a tárolási rugalmassági modulusz értékek 

alacsonyabbak adott hőmérsékleten DETDA esetében, mint AR917-tel. A 20. táblázat alapján 

látható, hogy összességében a cukoralapú komponensek Tg-je magasabb a referencia-

komponensekénél. Ez a DGEBA esetében azzal magyarázható, hogy a DGEBA kétfunkciós 

aromás vegyület, a cukoralapú komponensek pedig háromfunkciós, öt- vagy hat tagú 

furanozid vagy piranozid alapú cikloalifás vegyületek. Ezáltal a cukoralapú komponensekkel 

magasabb térhálósűrűség érhető el, mint a kétfunkciós DGEBA-val. Az alifás komponensek 

esetében nem is volt várható magasabb Tg az előző fejezet alapján (4.1.1. fejezet). Látható 

még, hogy a DETDA-val térhálósított rendszerek Tg-je a cukoralapú (GPTE és GFTE) és az 

aromás (DGEBA) rendszer esetében magasabb, az alifás rendszereknél pedig alacsonyabb, 

mint az AR917 térhálósítóval elért értékek, valamint a Tg értékek általánosságban a következő 

sorrendben nőttek: alifás komponensek < DGEBA < cukoralapú komponensek. A 
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repülőgépiparban használatos DGEBA-hoz képest is 30°C-kal nagyobb Tg érhető el 

GPTE-DETDA-val történő térhálósítása esetén. 

Epoxigyanta-komponens GPTE GFTE DGEBA PER GER 

Térhálósító-komponens DETDA AR917 DETDA AR917 DETDA AR917 DETDA AR917 DETDA AR917 

Mérési 

módszer 
Tg [°C] 

DSC 210 178 173 157 179 155 98 116 76 99 

DMA 213 188 178 161 177 154 86 115 65 98 

20. táblázat A DSC és DMA vizsgálatokkal meghatározott Tg értékek az öt epoxigyanta-rendszer esetében 

DETDA és AR917 felhasználásával 

 

 

47. ábra DETDA és AR917-tel térhálósított epoxigyanta-komponensek tárolási rugalmassági modulusz 

értékei 0, 25, 50 és 75°C-on 

 

 A DMA mérések után a térhálós epoxigyanta-rendszereken szakító- és hárompontos 

hajlítóvizsgálatokat végeztem. A szakító- és hajlítóvizsgálatokból meghatározott 

húzószilárdság (σm [MPa]), húzó rugalmassági modulusz (Em [GPa]), határhajlító feszültség 

(σfm [MPa]) és hajlító rugalmassági modulusz (Efm [GPa]) értékeket a 48. ábra mutatja be. Az 

átlagértékekhez tartozó szórásértékeket a 7.1. mellékletben található táblázatban tüntettem fel. 

A 48. ábrán látható, hogy a húzó- és határhajlító feszültség értékek a cukoralapú epoxigyanta-

komponensek esetében alacsonyabbak a referenciagyantákénál, míg a moduluszok között 

nincsen jelentős eltérés. A két cukoralapú epoxigyanta-komponens közül a GFTE mindkét 

térhálósító esetében számottevően jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik a GPTE-hez 

képest, leszámítva a határhajlító feszültség értékét az anhidrides térhálósító esetében. A 

cukoralapú epoxigyanta-komponensek esetén a mérési adatok szórása jellemzően nagyobb, 
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mint a referenciáknál. Ezek magyarázhatók azzal, hogy a cukoralapú komponensek kísérleti 

jelleggel készültek laboratóriumi körülmények között, a szintézismódszer fejlesztésével 

várhatóan a gyantarendszer mechanikai tulajdonságai is kisebb ingadozást fognak mutatni. 

 

48. ábra A DETDA és AR917-tel térhálósított epoxigyanta-rendszerek húzószilárdság, határhajlító 

feszültség és moduluszértékei (húzószilárdság (σm), húzó rugalmassági modulusz (Em), határhajlító 

feszültség (σfm) és hajlító rugalmassági modulusz (Efm)) 

 

Az alacsonyabb szilárdsági jellemzők pedig a cukoralapú epoxigyanta-komponensek 

molekuláinak aszimmetrikus jellegével magyarázható. Az 1. és a 30. ábrán bemutatott 

referencia epoxigyanta-komponensek esetében látható, hogy az epoxid funkciók sokkal 

egyenletesebben elosztva helyezkednek el a molekulán mint a 43. ábrán bemutatott 

cukoralapú komponensek esetében. Ez alapján, ha közel 100% konverziót tételezünk fel, a 

referenciagyanták esetében homogén eloszlású kémiai térhálós szerkezetet kapunk, míg a 

cukoralapú esetben a magas térhálósűrűség ellenére is kialakulhatnak olyan térrészek, ahol a 

kémiai térhálós szerkezet nem tekinthető homogénnek [110]. Mivel a szabályosabb térállás 

több szekunder kötés kialakítását is lehetővé teszi, így a mechanikai vizsgálatokhoz 

alkalmazható próbatestek is kisebb terhelés mellett mennek tönkre. 

 A cukoralapú epoxigyanta-komponensek közül szobahőmérsékleten a GPTE szilárd 

halmazállapotú, míg a GFTE viszkózus folyadék. Kompozitgyártáskor fontos paraméter a 

viszkozitás, mivel a repülőgépiparban túlnyomórészt prepreg, illetve vákuumzsákos 
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technológiával állítanak elő kompozit alkatrészeket. A vákuumzsákos technológiánál 

elengedhetetlen az alacsony viszkozitás a szálak közötti tér megfelelő kitöltéséhez. A GPTE 

esetében nemcsak a viszkozitás-csökkentés, hanem a folyékony állapotban tartás is 

megoldandó feladat. A probléma megoldásához a két cukoralapú epoxigyanta-komponenshez 

GER-t kevertem 25, 50 és 75 tömeg%-ban. Mivel a GER reaktív hígító, így a célnak megfelel 

és megújuló forrásból is szintetizálható, hasonlóan a két cukoralapú epoxigyanta-

komponenshez. Az epoxigyanta-keverékek térhálósításához az egyszerűbb térhálósítási 

folyamat miatt AR917 térhálósítót használtam katalizátorral (DY 070). Az elegyek 

térhálósodási folyamatának megfigyelésére és a Tg értékek meghatározásához DSC 

vizsgálatokat végeztem. A két cukoralapú epoxigyanta-komponens első felfűtési görbéjét a 

49. ábra mutatja be. 

 
49. ábra A különböző GER tartalmú cukoralapú epoxigyanta-komponensek DSC vizsgálat során rögzített 

első felfűtési görbéje anhidrides térhálósító alkalmazásával (q-fajlagos hőáram; T-hőmérséklet) 

 

A 49. ábrán látható, hogy jelentős eltérés nincs a különböző GER tartalmú cukoralapú 

epoxigyanta-komponensek térhálósodási jellege között. A második felfűtési görbékből is az 

látszott, hogy a térhálosodás megfelelően ment végbe, nem volt utótérhálósodás. A második 

felfűtés során rögzített fajlagos hőáram görbékből meghatározott Tg értékeket az 50. ábra 

mutatja be. 

 
50. ábra A cukoralapú epoxigyanta-komponensek Tg értékei a GER tartalom függvényében anhidrides 
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Az 50. ábrán látható, hogy a GER tartalommal egyenes arányban csökkennek az epoxigyanta-

komponens keverékek Tg értékei, ellentétben a 4.1.1 fejezet 33. ábráján látható tendenciával. 

Ebben az esetben nem tapasztaltam fázisszétválást, mint az ESO-tartalmú 

referenciakomponenseknél. 

 Ebben a fejezetben kettő cukoralapú epoxigyanta-komponens (GPTE és GFTE) kísérleti 

térhálósítási lehetőségeit mértem fel. A két komponens esetében kidolgoztam a mechanikai 

vizsgálatokhoz alkalmazható próbatest gyártásához szükséges térhálósítási paramétereket 

kétféle térhálósítóval is. A két új komponens termikus és mechanikai tulajdonságait 

hasonlítottam össze kőolajalapú komponensekkel. Megállapítottam, hogy a termikus 

tulajdonságok hasonlóak, sőt esetenként még jobbak is, mint a kőolajalapú komponenseké. A 

mechanikai tulajdonságok esetében a szilárdsági értékek a cukoralapú epoxigyanta-

komponensek molekuláinak aszimmetrikusan elhelyezkedő epoxid funkciók miatt 

alacsonyabbak, mint a kőolajalapúaké, de a modulusz értékek közel azonosak. A 

repülőgépiparban használatos DGEBA-val elérhető Tg értékekkel megegyeztek, illetve 

magasabbnak bizonyultak a cukoralapú komponensek értékei a magasabb funkcionalitásnak 

köszönhetően. A szobahőmérsékleten folyékony halmazállapota és jobb mechanikai 

tulajdonságai miatt a GFTE epoxigyanta-komponenst választottam a továbbiakban 

kompozitgyártásra. Kompozit mátrixanyagként, megfelelő szálerősítés kiválasztásával az 

eltérés a mechnanikai tulajdonságokban várhatóan kisebb lesz. 

4.2. MEGÚJULÓ FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ POLIMER KOMPOZITOK KIFEJLESZTÉSE ÉS 

VIZSGÁLATA 

 Az előző, 4.1. fejezetben elvégzett mátrixanyag vizsgálatok alapján a kereskedelmi 

forgalomban kapható, megújuló forrásból származó epoxigyanta-komponensek közül a 

PER-ESO keverékek bizonyultak a Tg és a hajlítási tulajdonságok, illetve a húzó rugalmassági 

modulusz alapján a legjobbnak. Az előállított két cukoralapú epoxigyanta-komponens közül a 

továbbiakban a furanozidos GFTE epoxigyanta-komponensre vonatkozó eredményeket 

fogom tárgyalni, egyrészt mert a mechanikai tulajdonságai jobbak voltak a piranozidos 

GPTE-nél, másrészt a szobahőmérsékleten folyékony halmazállapota előnyt jelent a 

feldolgozás során a szilárd GPTE-vel szemben. Természetes szálerősítésként jutaszövetet 

választottam, mivel a kereskedelmi forgalomban nagy mennyiségben áll rendelkezésre, 

mechanikai tulajdonságai pedig a szakirodalmi áttekintés alapján megfelelőnek mondhatók. 

Mivel a megújuló forrásból származó GFTE Tg-je megközelíti a DGEBA Tg-jét, ezért 
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célszerűnek tűnt megvizsgálni alkalmazhatóságát szerkezeti anyagként is szénszál erősítésű 

kompozitok formájában. 

4.2.1. ALKÁLI KEZELÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A JUTASZÁL ERŐSÍTÉSŰ POLIMER 

KOMPOZITOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAIRA 

 Első lépésként, a kompozitgyártást megelőzően a természetes szálak 

szilárdságnövelésének lehetőségeit vizsgáltam meg. Az irodalomkutatás alapján  

egyértelműnek tűnt, hogy az alkáli kezelés egy bizonyos töménységig és kezelési ideig 

pozitívan befolyásolja a jutaszálak szilárdsági jellemzőit [58, 65, 66]. Ezeket a vizsgálatokat 

egyedi szálakon, illetve unidirekcionális erősítésű kompozitokon végezték. Az általam 

felhasznált vászonszövésű erősítőstruktúra kezeléséről szakirodalomi eredményt nem 

találtam, így következő lépésként ennek a struktúrának az alkáli kezelését és szilárdsági 

jellemzőinek vizsgálatát tűztem ki célul az általam fejlesztett kompozit anyagok 

szilárdságnövelésének elérésére. 

 A jutaszál kezelés paramétereit mint a kezelési időt és az oldattöménységet a 

szakirodalommal [65] megegyező tartományokból választottam ki a későbbi összehasonlítás 

egyszerűbbé tétele céljából. Oldattöménységnek 0,5, 1, 2, 4, 8 tömeg% NaOH oldatot, 

kezelési időnek 0,5, 1, 2, 4, 8 órát választottam. A fürdőarány (az oldat tömegének és a kezelt 

erősítőrétegek tömegének aránya) minden esetben 40 volt. A kezelést normál körülmények 

között tartott (23±1°C, 59±3% relatív páratartalom) jutaszöveten végeztem, amelyekből 

szárítást követően kompozit próbatesteket is készítem, amelyek eredményeit a következő 

fejezetekben tárgyalom. A NaOH oldatot elkészítése után 24 órán át 25°C-on tartottam az 

oldat visszahűtése céljából, csak ezután használtam fel szálkezeléshez. A jutaszövet rétegeket 

egyszerre helyeztem a különböző oldatokba, majd az adott kezelési idő eltelte után desztillált 

vizes áztatást végeztem három lépcsőben. A kezelt és kimosott szöveteket 24 órán át 

szabadon szárítottam 25±1°C-on, majd vákuum szárítószekrényben 50 mbar vákuumban 

80°C-on további 24 órán át. A kiszárított szöveteket ezután 1 hétig szabadon tároltam, hogy 

biztosítsam a telítési nedvességtartalom elérését, amit tömegméréssel állapítottam meg. A 

mechanikai vizsgálatot ezután végeztem el. A kezelt és kezeletlen jutaszövetekből minden 

esetben 5-5 darab, 20 fonal szélességű sávot vágtam ki, majd ezeken Zwick Z020-as 

szakítógéppel 200 mm-es szakítóhosszal és 10 mm/perces szakítósebességgel sávszakító 

vizsgálatot végeztem. A kapott eredményekből fonalra fajlagosított szakítóerőt (Ffonal 

[N/fonal]) határoztam meg, és ezeket az értékeket hasonlítottam össze. A kapott értékeket az 
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51. ábra mutatja be. Az átlagértékekhez tartozó szórásértékeket a 7.2. mellékletben található 

táblázatban tüntettem fel. 

 
51. ábra A jutaszövetek fajlagos szakítóerő (Ffonal) értékeinek alakulása az oldattöménység (c) 

függvényében a különböző kezelési idők esetében 

 

Az 51. ábra alapján látható, hogy egyes esetekben sikerült kis mértékű fajlagos szakítőerő 

növekedést elérni, de ez a javulás nem egyezik meg a szakirodalomban leírt tendenciával. A 

legnagyobb mértékű fajlagos szakítóerő növekedés is mindössze 5% az 1 tömeg% NaOH 

oldat és 8 óra kezelési idő esetében, ami a megfigyelt szórásértékekhez képest 

elhanyagolható. Az ábrák alapján megállapítható, hogy egyértelmű javulást nem sikerült 

elérni a szövetstruktúra fajlagos szakítóerejében, sőt a kezelés inkább roncsolta az 

erősítőanyag szerkezetét, mivel számos esetben szignifikáns szakítóerő csökkenést figyeltem 

meg. Ez Saha és társai [65] eredményeinek teljesen ellentmond, mivel az ő esetükben például 
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4 tömeg% oldattöménység és félórás szálkezelés 370±134 MPa-ról 554±188 MPa-ra növelte a 

szálhúzószilárdságot. Ez az átlagértéket nézve 50%-os javulás. Ez alapján, ha a kezelés növeli 

a szálak szilárdságát, akkor esetemben is növelnie kellett volna a sávszakításból 

meghatározott fajlagos szakítóerő értékét. Ez az érték azonban 19%-kal csökkent. A 

szakítóerő csökkenésének oka lehet, hogy ahogy a szakirodalomban is leírták [65, 66], az 

alkáli kezeléssel eltávolítjuk a természetes szálak nem cellulóz kísérő anyagainak, a ligninnek 

és a hemicellulóznak egy jelentős részét, csak ők ezzel a jelenséggel a szálszilárdság-növelést 

magyarázták. Ez az elemi sejteket összetartó kötőanyag is egyben. Ha ezeket eltávolítjuk, 

akkor az elemi sejtek kisebb erő hatására is el tudnak egymástól válni. Emellett az elemi 

sejtek szerkezeti degradációjával is számolni kell, amit a későbbiekben elektronmikroszkópos 

felvételekkel is igazolni fogok. 

 A sávszakítóvizsgálatok eredményeinek ellenére kompozit próbatesteket gyártottam, 

hogy megvizsgáljam a juta alkáli kezelésének hatását a juta erősítésű kompozitok mechanikai 

tulajdonságaira is. A kompozitgyártáshoz az alábbi szálkezeléseket végeztem el: 

1. 5 tömeg%-os NaOH oldatban 3 órás, 

2. 0,5 tömeg%-os NaOH oldatban 24 órás, 

3. 4 tömeg%-os NaOH oldatban félórás kezelés. 

Az 1. kezelés Kabir és társai [111] kutatásai alapján a legmagasabb fokú lignin és 

hemicellulóz kioldást produkálta. A 2. kezelés Saha és társai [65] eredményei alapján növelte 

a jutaszál szilárdságát, míg a 3. ugyancsak a Saha és társai [65] által alkalmazott kezelés volt, 

illetve ezzel a kezeléssel a jutaszövet sávokat is megvizsgáltam. A kezelt szálakkal DGEBA-

anhidrid mátrixú kompozitokat állítottam elő az eddig is alkalmazott préseléses 

technológiával, és DMA-, szakító- és hajlítóvizsgálatokat végeztem, hogy összehasonlítsam a 

szálkezelés hatását a kompozitok mechanikai tulajdonságaira. A kompozitgyártást 

megelőzően a sávszakításkor alkalmazott szárítási módszert használtam fel, de közvetlenül a 

gyártás előtt vákuum alatt 80°C-on kiszárítottam az erősítőrétegeket. A különböző kezelésű és 

kezeletlen próbatestek DMA görbéit az 52. ábra mutatja be. A szakító- és hajlítóvizsgálatok 

eredményeit, illetve a 0 és 200°C-on vett tárolási rugalmassági modulusz és a tanδ görbékből 

meghatározott Tg értékeket a 21. táblázat mutatja be. Az 52. ábra és a 21. táblázat 

eredményeiből látszik, hogy szemben az irodalmi áttekintésben leírtakkal, nem valósult meg 

szilárdságnövekedés egyik esetben sem. A 4 tömeg% és félórás kezelés hatására 22%-os 

csökkenést kaptam a húzószilárdság értékekben, ami összhangban van a sávszakító vizsgálat 

eredményével, ahol 19%-os csökkenést állapítottam meg. Az 5 tömeg%-os kezelés hatására is 

csak a tárolási rugalmassági modulusz növekedett szignifikánsan, de csak a Tg feletti 
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hőmérsékleten. Megfigyelhető, hogy a jutaszövet erősítésű DGEBA mátrixú kompozit Tg 

értéke 55°C-al kisebb, mint az erősítetlen mátrixanyag esetében. 

 

52. ábra A kezelt és kezeletlen juta erősítésű DGEBA-anhidrid mátrixú kompozitok DMA görbéi (tárolási 

rugalmassági modulusz (E’), hőmérséklet (T)) 

 

Térhálósító-komponens AR917 

Kezelés kezeletlen 5 tömeg%, 3 óra 0,5 tömeg%, 24 óra 4 tömeg%, 0,5 óra 

σm [MPa] 100,4±12,1 87,9±4,5 73,9±4,5 78,1±2,0 

Em [GPa] 9,2±0,4 8,5±0,3 6,8±0,2 7,9±0,2 

σfm [MPa] 131,7±1,1 129,3±2,7 100,8±4,5 102,1±2,9 

Efm [GPa] 11,1±0,1 11,0±0,4 7,3±0,2 8,4±0,2 

Tg [°C] 99 112 106 117 

E’ 

[MPa] 

0°C 10603 12083 9488 9612 

200°C 2371 1879 1553 1749 

21. táblázat A kezelt és kezeletlen juta erősítésű DGEBA-anhidrid mátrixú kompozitok mechanikai 

tulajdonságai és Tg értékei (húzószilárdság (σm), húzó rugalmassági modulusz (Em), határhajlító feszültség 

(σfm) és hajlító rugalmassági modulusz (Efm), tárolási rugalmassági modulusz (E’)) 
 

Fejős és társai [112] is megfigyelték ezt a jelenséget. Az erősítőanyag Tg csökkentő hatása 

azzal magyarázható, hogy a jutaszálakban a szárítást követően is visszamaradt víz, illetve a 

cellulózláncok –OH csoportjai reakcióba lépnek a térhálósodás során az anhidrid-típusú 

térhálósító-komponens még oxiránnal el nem reagált funkciós csoportjaival, így kevesebb 

csoport tud kötést létesíteni, ami alacsonyabb térhálósűrűséget eredményez. Ezzel szemben 

jelentős növekedést tapasztaltam a Tg értékek alakulásában a szálkezelés hatására: a 

legnagyobb 18°C-os növekedést a félórás, 4 tömeg%-os NaOH-os kezelés eredményezte, de 
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szemlélteti. Megállapítható tehát, hogy - eltekintve a Tg alatti tárolási rugalmassági modulusz 

növekedésétől (5 tömeg%-os NaOH-oldatot alkalmazó, 3 órás kezelés esetében) - mindhárom 

szobahőmérsékletű kezelés a mechanikai tulajdonságok romlásához vezetett. 

 A szálkezelés hatásának tanulmányozására elektronmikroszkópos vizsgálatot végeztem 

az anhidrid-típusú térhálósító-komponenssel térhálósított kompozit szakító próbatestek 

töretfelületén. A töretfelületekről készült felvételeket az 53. ábra mutatja be. Az 53. ábrán 

látható, hogy a kezeletlen (a) és az 5 tömeg%-os (b) esetben csak a sejtűrök húzódtak össze, 

de a tönkremenetel nem az egész rostkeresztmetszetben ment végbe. A (c) és (d) esetben 

viszont maguk a sejtek is roncsolódtak, és látható, hogy a szakadási mechanizmus már az 

egész rost keresztmetszetében egy sík mentén ment végbe, és nem az elemi szálak (sejtek) 

határain. Ez a kezelés általi roncsolódás is lehet oka a szilárdságértékek csökkenésének, amit 

már korábban felvetettem. 

 

  
53. ábra Az anhidrides térhálósítóval készített különböző kezelésű jutaszál erősítésű kompozit szakító 

próbatestek töretfelületének elektronmikroszkópos felvételei 1000-szeres nagyítással. (a) kezeletlen, (b) 5 

tömeg% NaOH, 3 óra, (c) 0,5 tömeg% NaOH, 24 óra, (d) 4 tömeg% NaOH 0,5 óra. 

 

 Mivel a három szobahőmérsékletű NaOH-os kezelés közül az 5 tömeg%-os NaOH 

oldatot alkalmazó, 3 órás kezelés jelentette a mechanikai tulajdonságok legkisebb mértékű 

romlását, ezért aminos térhálósító esetén csak ezt az egy módszert alkalmaztam a szálak 

termikus stabilitásának növelése céljából. DETDA térhálósító esetében az előzetes 

vizsgálatok alapján 175°C-os utótérhálósítás a jutaszálak degradációjához vezetett, a 
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szilárdság és modulusz jelentős csökkenését eredményezve, ezért itt a szálkezelés elsődleges 

célja a szálak hőstabilitásának növelése volt a hemicellulóz és a lignin eltávolításával, mivel a 

szakirodalomban leírtak alapján ez a kezelés főként a hemicellulózt és a lignint oldja ki a 

szálakból (rostokból), amik már alacsonyabb hőmérsékleten is degradálódnak, a cellulóz 

pedig a rendszerben marad, és nagyobb hőállósággal rendelkeznek [111]. Ebben az esetben 

csak az anhidrid-típusú térhálósító-komponenssel készített minták eredményei alapján 

kiválasztott, az 5 tömeg% NaOH oldatos kezelést alkalmaztam 3 órán át, illetve egy 175°C-

nál alacsonyabb, 150°C-os utótérhálósítás hatását vetettem össze a kezeletlen, eredeti 

térhálósítási programmal térhálósított kompozitok mechanikai tulajdonságaival. 

 A kezeletlen, 175°C-on, illetve 150°C-on utótérhálósított, valamint a 175°C-on 

utótérhálósított alkáli kezeléssel módosított jutaszövet erősítésű kompozitokon DMA, szakító 

és hajlítóvizsgálatokat végeztem. A DMA mérések eredményeit az 54. ábra mutatja be. A 

szakító és hajlítóvizsgálatok eredményeit, illetve a 0 és 200°C-on vett tárolási rugalmassági 

modulusz és a tanδ görbékből meghatározott Tg értékeket a 22. táblázat mutatja be. A 

kezelések eredményeként mind a húzószilárdság, a határhajlító feszültség és a Tg alatt és felett 

vizsgált tárolási rugalmassági modulusz értékek nagyobbnak adódtak. Azonban a húzó és 

hajlító rugalmassági modulusz és a Tg értékek alapján is látszik, hogy hiába alkalmaztam 

hosszabb 150°C-os hőntartást, a megfelelő konverzió nem valósult meg (alacsonyabb Tg, 

kisebb térhálósűrűség [115]). A 25°C-kal alacsonyabb hőkezelés viszont látványosan kisebb 

mértékű száldegradációt eredményezett, amit a jobb szilárdsági értékek jeleznek. Az 

5 tömeg%-os NaOH-os kezelés alkalmazásával megvizsgáltam a jutaszál kezelésének hatását 

a mechanikai tulajdonságok alakulására az eredeti 175°C-ig alkalmazott hőkezelési eljárással. 

A kezelt szálakat tartalmazó kompozit Tg értéke az anhidrides kompozitokéhoz hasonlóan 

nagyobb volt, mint a kezeletlen szálas kompozité. A szilárdsági értékek enyhe növekedése a 

kezeletlen szálakat tartalmazó kompozitéhoz képest azt mutatja, hogy a kevésbé hőstabil, 150 

és 175°C között elbomló hemicellulóz és lignin az alkáli kezelés hatására kisebb 

tömegarányban van jelen a szálban, mint ahogy azt a szakirodalom is leírja [111]. Ezek 

ellenére a modulusz értékek ebben az esetben is romlottak. Összevetve az alacsonyabb 

hőmérsékletű utótérhálósítás és a NaOH-os kezelés hatását magasabb hőmérsékletű 

térhálósítás mellett elmondható, hogy amennyiben nem elsődleges követelmény a teljes 

konverzió által biztosított magasabb Tg, akkor célszerűbb alacsonyabb hőmérsékletű 

utótérhálósítást alkalmazni a kezeletlen szálakon. 
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54. ábra A kezelt és kezeletlen juta erősítésű DGEBA-DETDA mátrixú kompozitok DMA görbéi (tárolási 

rugalmassági modulusz (E’), hőmérséklet (T)) 

 

Térhálósító-

komponens 
DETDA 

Kezelés kezeletlen 175°C 150°C 5 óra 5 tömeg% 3 óra 175°C 

σm [MPa] 52,8±5,8 81,9±3,3 64,7±1,9 

Em [GPa] 8,5±0,1 7,7±0,4 6,6±0,2 

σfm [MPa] 90,3±5,1 106,5±2,6 95,3±3,6 

Efm [GPa] 10,0±0,2 9,7±0,4 9,1±0,4 

Tg [°C] 179 161 185 

E’ 

[MPa] 

0°C 10257 10378 9882 

200°C 4075 4225 3251 

22. táblázat A kezelt és kezeletlen juta erősítésű DGEBA-DETDA mátrixú kompozitok mechanikai 

tulajdonságai (húzószilárdság (σm), húzó rugalmassági modulusz (Em), határhajlító feszültség (σfm) és 

hajlító rugalmassági modulusz (Efm), tárolási rugalmassági modulusz (E’)) 

 

 Ebben a fejezetben különböző oldattöménységek és kezelési idők mellett - a 

szakirodalmi adatok alapján - elvégeztem a jutaszövet alkáli kezelését szobahőmérsékleten, 

továbbá kezelt erősítőrétegekből kompozitokat is készítettem anhidrid- és amin-típusú 

térhálósító-komponens felhasználásával. Összességében megállapítható, hogy a vizsgálati 

eredményeim alapján a jutaszövetet nem érdemes a leírt alkáli kezeléssel módosítani a 

kompozitgyártás előtt, mivel nemcsak a kompozitoknak, hanem már az erősítőrétegeknek is 

leromlanak a szilárdsági jellemzői. A továbbiakban kezeletlen jutaszövetet kompozit 

laminátok erősítőanyagaként történő felhasználását tárgyalom. 

4.2.2. JUTASZÁL ERŐSÍTÉSŰ POLIMER KOMPOZITOK KIFEJLESZTÉSE EPOXIDÁLT SZÓJAOLAJ 

FELHASZNÁLÁSÁVAL 

Ez a fejezet az irodalmi áttekintés következtetéseit figyelembe véve, a kereskedelmi 

forgalomban könnyen, nagy mennyiségben hozzáférhető jutaszál erősítés hatását és 

alkalmazhatóságát elemzi az előző fejezetben tárgyalt (4.1.2. fejezet – GPTE és GFTE) két 
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megújuló forrásból származó epoxigyanta-komponens, illetve az ESO-kőolajalapú hibrid 

rendszerek erősítőanyagaként. Szálkezelési eljárást pedig az előző, 4.2.1. fejezetben tapasztalt 

szilárdságcsökkentő hatás miatt nem alkalmaztam. Kompozitok esetén is a megújuló forrásból 

származó, illetve előállítható (ESO, GER és PER) epoxigyanta-rendszerek mechanikai 

tulajdonságait és a kőolajalapú DGEBA jutaszövet erősítésű kompozitjainak mechanikai 

tulajdonságaival hasonlítom össze. 

 A kompozit próbatestek gyártását és mechanikai vizsgálatait először az ESO-rendszerű 

mátrixanyagokon végeztem el. Megvizsgáltam az ESO bekeverésének hatását a jutaszövet 

erősítésű megújuló forrásból is előállítható (GER és PER), illetve csak kőolajból 

szintetizálható (DGEBA) anhidrides térhálósítóval térhálósított epoxigyanta-mátrixú 

kompozit rendszerek mechanikai tulajdonságaira. 

 Első lépésként DMA vizsgálatokat végeztem. A kompozit laminátokat a 4.1.1. 

fejezetben leírt hőkezelési eljárással készítettem el. A DMA vizsgálat során kapott tárolási 

rugalmassági modulusz és tanδ görbéket az 55. ábra, a meghatározott Tg értékeket az 56. ábra 

mutatja be.  

 

 

 
55. ábra Az ESO-tartalmú kompozit rendszerek tárolási rugalmassági modulusz (E’) és tanδ görbéi a 

hőmérséklet (T) függvényében 
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Meghatároztam továbbá a Tg alatti (0°C) és Tg feletti (150°C) tárolási rugalmassági modulusz 

értékeket is minden epoxigyanta-rendszer esetében, amit az 57. ábra mutat be. Az 55. és 56. 

ábrán látható, hogy az alifás epoxigyanta-rendszerek esetében (úgy, ahogy az erősítetlen 

mátrixanyagok esetében is a 4.1.1. fejezetben) 75 tömeg% ESO-tartalom hatására nőtt a Tg a 

legnagyobb mértékben, GER esetében 14°C-kal, PER esetében pedig 22°C-kal. Ebben az 

esetben is megfigyelhető volt a szálerősítés hatására bekövetkezett szignifikáns Tg csökkenés 

az erősítetlen mátrixanyagokhoz képest. 

 
56. ábra Az ESO-tartalmú kompozit rendszerek Tg értékei az ESO-tartalom függvényében 

 

 

 
57. ábra Az ESO-tartalmú kompozit rendszerek tárolási rugalmassági modulusz (E’) értékei 0 és 

150°C-on 
 

Az 57. ábrán látható, hogy az erősítetlen mátrixanyagokkal ellentétben (37. ábra), az alifás 

rendszerek esetében 25 tömeg% ESO-tartalom mellett nem tapasztalható tárolási 
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rugalmassági modulusz növekedés. Többnyire megfigyelhető, hogy a jutaszövet erősítésű 

kompozitok esetében elhanyagolható javulást, illetve inkább romlást eredményezett az ESO-

tartalom a referenciakompozitokhoz képest. A tendencia a Tg alatti és feletti hőmérsékleten is 

megfigyelhető. 

 Következő lépésként az ESO-tartalmú jutaszövet erősítésű kompozit rendszerek 

mechanikai tulajdonságait vizsgáltam meg és hasonlítottam össze. A vizsgálat során 

meghatározott húzószilárdság (σm [MPa]), húzó rugalmassági modulusz (Em [GPa]), 

határhajlító feszültség (σfm [MPa]) és hajlító rugalmassági modulusz (Efm [GPa]) értékeket az 

58. ábra mutatja be. Az átlagértékekhez tartozó szórásértékeket a 7.4. mellékletben található 

táblázatban tüntettem fel. 

 

 
58. ábra Az ESO-tartalom hatása a jutaszövet erősítésű GER, PER és DGEBA mátrixú kompozitok 

mechanikai tulajdonságaira (húzószilárdság (σm), húzó rugalmassági modulusz (Em), határhajlító 

feszültség (σfm) és hajlító rugalmassági modulusz (Efm)) 
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 A 4.1.1. fejezet alapján a tiszta DGEBA mátrix esetén 77,6 MPa a mátrixanyag 

húzószilárdsága, amihez képest mindössze 22,8 MPa javulást lehetett elérni jutaszövet 

erősítéssel. Tehát a kompozit és a mátrixanyag egymáshoz viszonyított szilárdsági jellemzői 

egy nagyságrendbe esnek. Seki [83] jutaszövet erősítésű epoxigyanta mátrixú kompozitok 

esetében 40 tömeg% száltartalommal 69,7±3,3 MPa húzószilárdságot ért el. Az elemi rostok 

húzószilárdság értékei (370±134 MPa elemi jutarostok esetében) [65] és a kompozit 

eredmények [83] alapján a 100,4 MPa a DGEBA esetében, jutaszövet erősítésű kompozitként, 

61 tömeg% száltartalommal elfogadható értéknek tekinthető. Az alacsony rostszilárdsági 

érték magyarázható azzal, hogy a jutarostokban található elemi sejteket összetartó lignin és 

hemicellulóz szilárdsági tulajdonságai alacsonyabbak, mint az elemi sejteket alkotó cellulózé, 

így a kompozitban lévő szálak tönkremenetelekor nem az elemi sejtek szakadnak az elemi 

rostban, hanem elválnak egymástól. Az 58. ábra alapján látható egy általános tendencia, 

miszerint a gyantarendszerek húzószilárdsága, húzó rugalmassági modulusza, határhajlító 

feszültsége és hajlító rugalmassági modulusza az ESO-tartalom növelésével ugyanúgy 

csökken, ahogy a tiszta mátrixanyagok esetében 25 tömeg% ESO-tartalom mellett (37. ábra). 

Egy bizonyos tömeg% ESO bekeverése után a tiszta ESO mátrixú kompozitokénál is rosszabb 

mechanikai tulajdonságokat tapasztaltam a hibrid rendszereknél. Az alifás kompozitoknál már 

25 tömeg% ESO-tartalom felett jelentkezett ez a jelenség a húzószilárdság esetében. Mivel a 

mátrixanyag és a kompozit szilárdsági jellemzői közel állnak egymáshoz (ahogy a DGEBA 

esetében már bemutattam), a mátrixanyag mechanikai tulajdonságainak változása sokkal 

jobban befolyásolja a kompozit mechanikai tulajdonságait, mint egy olyan mesterséges 

erősítőszál esetében, ahol az erősítőszerkezet szilárdsága sokkal jobb. Ezt az állítást a 

későbbiekben szénszálerősítésű rendszerek esetében is ellenőriztem (4.2.4. fejezet). 

 A különböző hőmérsékleten mért tárolási rugalmassági modulusz értékek is csökkentek 

az ESO-tartalom növelésével. A legjobb eredményt itt is, mint a tiszta mátrixanyagok 

esetében, a PER alapgyanta hozta 25 tömeg% ESO-tartalommal, mivel közel 6 MPa-lal 

növelte a határhajlító feszültséget a referenciarendszerhez képest, továbbá a többi mechanikai 

tulajdonságai is megközelítik a tiszta DGEBA eredményeit. Bár a Tg 35°C-kal alacsonyabb, 

mint a DGEBA alapú kompozit esetén, de a referencia PER alapú gyantarendszerhez képest 

15°C növekedést eredményezett a 25 tömeg% ESO-tartalom. 

 Megállapítható tehát, hogy 35°C Tg és minimális mechanikai tulajdonság differencia 

mellett a DGEBA-juta kompozitok kiválthatók 25 tömeg% ESO-tartalmú PER alapgyanta 

mátrixú juta erősítésű kompozitokkal. A két kompozit mechanikai tulajdonságait a 

23. táblázat hasonlítja össze. 
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 Az erősítőrétegek impregnációját a kompozitgyártás során elektronmikroszkópos 

felvételek segítségével ellenőriztem. A 0, 25, 50 és 75 tömeg% ESO-tartalmú PER mátrixú 

jutaszövet erősítésű kompozit próbatestek szakítóvizsgálatot követő töretfelületét az 59. ábra 

mutatja be. A felvételeken látható, hogy az impregnálás megfelelő volt, a töretfelületeken nem 

találtam gyantahiányra utaló jeleket. 

Alapgyanta DGEBA PER Relatív érték 

ESO-tartalom 0 tömeg% 25 tömeg% PER/DGEBA 

σm [MPa] 100,4±12,1 83,6±3,4 0,83 

Em [GPa] 9,2±0,4 8,4±0,1 0,91 

σfm [MPa] 131,7±1,1 126,5±2,7 0,96 

Efm [GPa] 11,1±0,1 10,1±0,1 0,90 

E’ 

[MPa] 

0°C 10603 10659 1,01 

150°C 2933 3668 1,25 

Tg [°C] 99 64 0,65 

23. táblázat A jutaszövet erősítésű 0 tömeg% ESO-tartalmú DGEBA és a 25 tömeg% ESO-tartalmú PER 

mátrixú kompozitok mechanikai tulajdonságai (húzószilárdság (σm), húzó rugalmassági modulusz (Em), 

határhajlító feszültség (σfm) és hajlító rugalmassági modulusz (Efm)) 

 

 
59. ábra A jutaszövet erősítésű 0, 25, 50, 75 tömeg% ESO-t tartalmazó PER mátrixú kompozitok 

töretfelülete szakítóvizsgálat után, 1000-szeres nagyításban 

  

 Ebben a fejezetben az ESO bekeverésének hatását vizsgáltam meg a jutaszövet erősítésű 

referencia DGEBA, PER és GER epoxigyanta mátrixú, anhidrid-típusú 

térhálósító-komponenssel térhálósított kompozit laminátok mechanikai tulajdonságaira. A Tg 
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értékek alakulása ebben az esetben is, mint a mátrixanyag esetében, növekvő tendenciát 

mutattak az ESO-tartalom növekedésével, azonban a jutaszál magas –OH csoport tartalma 40-

50°C-kal csökkentette a Tg-t az erősítetlen mátrixanyagokéhoz képest. Mivel a szál és a 

mátrixanyagok húzószilárdság értéke közel volt egymáshoz, így az ESO bekeverésének hatása 

- tehát a mátrixanyag mechanikai tulajdonságainak megváltozása - jól kivehető volt a 

kompozitok mechanikai tulajdonságainak alakulásában. Ezt a hatást a későbbiekben szénszál 

erősítéssel kívántam kiküszöbölni GFTE mátrixú kompozitok esetében (a 4.2.4 fejezetben 

ismertetett módon). Az ESO-tartalom növekedésével arányosan a kompozit laminátok 

mechanikai tulajdonságai (húzószilárdság, húzó rugalmassági modulusz, határhajlító 

feszültség, hajlító rugalmassági modulusz) is csökkentek. Azonban a 25 tömeg% ESO-

tartalmú PER mátrixú kompozitok mechanikai tulajdonságai jól közelítették a DGEBA 

mátrixú kompozitokét, ami alapján megállapítható, hogy ezen mátrixanyag a jövőben 

kiválthatja DGEBA mátrixú kompozitokat jutaszál erősítés alkalmazása esetén. 

4.2.3. JUTASZÁL ERŐSÍTÉSŰ CUKORALAPÚ EPOXIGYANTA MÁTRIXÚ POLIMER KOMPOZITOK 

KIFEJLESZTÉSE ÉS VIZSGÁLATA 

 A jutaszál erősítés megújuló forrásból származó cukoralapú epoxigyanta-komponens 

(GFTE) kompozitokban történő alkalmazhatóságának vizsgálatához cukoralapú GFTE és a 

DGEBA, PER és GER referencia mátrixú epoxigyanta-rendszereket készítettem. A jutaszál 

erősítés hátrányait már ismertettem az előző, 4.2.2. fejezetben, azonban a GFTE kiemelkedő 

Tg-jének köszönhetően még jutaszövet erősítéssel is alkalmazható lehet repüléstechnikai 

beltéri elemek kompozit mátrixanyagaként. A kompozitokat anhidrid- és amin-típusú 

térhálósító-komponenssel is elkészítettem. Az adott kompozit laminát előállításához 

alkalmazott hőkezelési eljárás minden esetben megegyezett a mátrixanyag térhálósításánál 

alkalmazottal, amit az előző, a mátrixanyag mechanikai tulajdonságokat vizsgáló fejezetben 

(4.1.2. fejezet) ismertettem. 

 Először a kompozitok mechanikai tulajdonságainak feltérképezéséhez végzett DMA 

vizsgálatok eredményeit ismertetem. A juta erősítésű GFTE mátrixú kompozitok dinamikus 

mechanikai tulajdonságait DGEBA, PER és GER mátrixú kompozitokéval hasonlítottam 

össze anhidrid- és amin-típusú térhálósító alkalmazásával. A DMA vizsgálat során nem 

250°C-ig fűtöttem fel a mintákat, hanem csak 200°C-ig, mert előzetes mérések alapján, illetve 

a 4.2.1. fejezet eredményeiből is láthatóan már 175°C-on is annyira degradálódnak a 

jutaszálak, hogy befolyásolják a kompozitok mechanikai tulajdonságait. Az előzetes 
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vizsgálatok során a jutasávokat 2-2 órán át 140 és 175°C-on tartottam szárítószekrényben, 

majd 1 napot szabadon hagyva megvártam, míg a nedvességtartalmuk eléri az egyensúlyi 

állapotot. Ezután sávszakítóvizsgálatot végeztem, és a kétféle hőmérsékleten tartott 

szövetsávok fajlagos szakítóerejét vetettem össze a szobahőmérsékleten tárolt 

szövetsávokéval. A jutasávok fonalra fajlagosított szakítóerejének (Ffonal [N/fonal]) változását 

a különböző kezelési hőmérsékletek (T) után a 60. ábra mutatja be. Az átlagértékekhez tartozó 

szórásértékeket a 7.3. mellékletben található táblázatban tüntettem fel. 140°C-on nem 

számottevően, de 175°C-on már jelentősen degradálódtak a szálak. Vetülékirányban, ahogy a 

kompozitot legyártottam a nagyobb szilárdság elérése érdekében, 40,4-ről 30,8 N/fonalra 

csökkentek az átlagos fajlagos szakítóerő értékek, ami 23%-os szilárdságcsökkenést jelent. 

 
60. ábra A jutaszövet sávok fonalra fajlagosított szakítóerejének (Ffonal) változása különböző kezelési 

hőmérsékletek (T) hatására 

 

A kompozitok DMA vizsgálata során rögzített tárolási rugalmassági modulusz (E’) és tanδ 

görbéket a hőmérséklet (T) függvényében a 61. ábra mutatja be. A DMA vizsgálat során 

meghatároztam a kompozitok tárolási rugalmassági modulusz értékeit Tg alatt 0°C-on, illetve 

Tg felett is 200°C-on, amit a 62. ábra mutat be. A tanδ görbe csúcsaiból meghatároztam 

továbbá a Tg értékeket, amit a 63. ábra mutat be. A 61. és 62. ábrán látható, hogy Tg alatt a 

kőolajalapú gyanták esetében alacsonyabb tárolási rugalmassági modulusz értékekek voltak 

mérhetők a DETDA alkalmazása esetén, a GFTE esetében pedig fordítva. Tg felett ez a 

tendencia megfordult és DETDA esetében jelentős növekedést tapasztaltam. A DGEBA-

DETDA esetén 200°C-on még nem érte el a kompozit próbatest mátrixanyaga a 

nagyrugalmas állapotot, de a többi esetben az üvegesedési átmenet már alacsonyabb 

hőmérsékleten lejátszódott. 
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61. ábra A GFTE, DGEBA, PER és GER mátrixú jutaszál erősítésű kompozitok DMA görbéi AR917 és 

DETDA térhálósító-komponensek alkalmazása esetén (E’-tárolási rugalmassági modulusz; T-

hőmérséklet) 

 

  
62. ábra A GFTE, DGEBA, PER és GER mátrixú jutaszál erősítésű kompozitok tárolási rugalmassági 

modulusz értékei (E’) Tg alatti 0 és feletti 200°C-on AR917 és DETDA térhálósító-komponensek 

alkalmazása esetén 

 

 
63. ábra A GFTE, DGEBA, PER és GER mátrixú jutaszál erősítésű kompozitok Tg értékei AR917 és 

DETDA térhálósító-komponensek alkalmazása esetén 
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A 63. ábrán hasonló tendencia fedezhető fel, mint az erősítetlen gyantarendszerek esetében. 

DETDA térhálósító-komponens alkalmazásával a kompozitok esetében is jelentősen 

magasabbak a Tg értékek. Az AR917 anhidrides térhálósító-komponens esetében a GFTE-vel 

is tapasztalható volt a természetes szál Tg csökkentő hatása. Mivel a DETDA amin funkciós 

csoportjai nem reagálnak a szálakon nagy mennyiségben jelen levő –OH csoportokkal, így a 

DETDA alkalmazása esetén nem figyelhető meg ez a csökkenés, és a kompozitok értékei 

közelítenek a tiszta mátrixanyagok Tg értékeihez. 

 A DMA vizsgálatot követően a kompozitokon szakító- és hajlítóvizsgálatot végeztem. 

Az eredményeket a 64. ábra mutatja be. Az átlagértékekhez tartozó szórásértékeket a 7.4. 

mellékletben található táblázatban tüntettem fel. 

 
64. ábra A GFTE, DGEBA, PER és GER mátrixú jutaszál erősítésű kompozitok mechanikai tulajdonságai 

(húzószilárdság (σm), húzó rugalmassági modulusz (Em), határhajlító feszültség (σfm) és hajlító 

rugalmassági modulusz (Efm)) AR917 és DETDA térhálósítók alkalmazása esetén 

  

A GFTE mátrixú kompozitok húzószilárdsága és húzó rugalmassági modulusza anhidrides 

térhálósítóval lényegesen kisebb, mint a referencia kompozit rendszerek. DETDA esetén a 

GFTE és a DGEBA mátrixú kompozitok húzószilárdsága és húzó rugalmassági modulusza 

közel azonos. A hajlítási tulajdonságokat tekintve (határhajlító feszültség, hajlító 

rugalmassági modulusz) anhidrid-típusú térhálósító-komponenssel nem tapasztaltam jelentős 

eltérést a cukoralapú GFTE és a referencia kompozit rendszerek között, ellentétben a 

DETDA-val, amivel jelentősen gyengébbnek bizonyultak a cukorepoxi kompozitok, mind a 
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határhajlító feszültséget, mind pedig a hajlító rugalmassági moduluszt tekintve. A mérési 

eredmények alapján a DETDA alkalmazása jutaszál erősítés mellett nem ajánlott, mert a 

szálak már a térhálósítási hőkezelés során elkezdenek degradálódni, így csökkentve a 

kompozit mechanikai tulajdonságait. Felfedezhető ebben az esetben is az előző, 4.2.2. 

fejezetben megfigyelt jelenség, miszerint a jutaszál húzószilárdsága olyan közel esik a 

mátrixanyag húzószilárdságához, hogy a mátrixanyag húzószilárdsága erősen befolyásolja a 

kompozit szilárdságát. 

 Ebben a fejezetben a jutaszövet erősítésű cukoralapú, illetve a referencia DGEBA, PER 

és GER epoxigyanta mátrixú kompozitok mechanikai tulajdonságait vizsgáltam anhidrid- és 

amin-típusú térhálósító alkalmazásával. Megállapítottam, hogy a magas hőmérsékleten 

végzett kompozit térhálósítás jelentősen lerontja a juta erősítőanyag szilárdságát és ezzel a 

kompozit laminát szilárdságát is. Megfigyelhető volt továbbá, hogy a magas Tg ellenére a 

magas térhálósítási hőmérséklet miatt a DETDA-val térhálósított kompozitok mechanikai 

tulajdonságai sokkal rosszabbak voltak, mint AR917-tel. Megállapítottam, hogy a GFTE 

mátrixú kompozitok húzási mechanikai jellemzői jelentősen kisebbek, azonban a hajlító 

mechanikai tulajdonságai közel azonosak a referencia kompozitokéval. A 4.2.2. és a 4.2.3. 

fejezet eredményei alapján szükségesnek tartom referencia erősítőanyagként szénszövetet 

felhasználni, mivel a (kőolajalapú mesterséges) szénszálak mechanikai tulajdonságai jóval 

meghaladják a jutaszálét (σm=5,3 GPa; Em=276 GPa [2]), illetve a célkitűzéseim között 

szerepelt az alkalmazhatóság vizsgálata szerkezeti anyagokként is. 

4.2.4. SZÉNSZÁL ERŐSÍTÉSŰ CUKORALAPÚ EPOXIGYANTA MÁTRIXÚ POLIMER KOMPOZITOK 

KIFEJLESZTÉSE ÉS VIZSGÁLATA 

 Ebben a fejezetben szénszál erősítés hatását ismertetem a cukoralapú GFTE és a 

DGEBA, PER és GER referencia epoxigyanta-rendszereken, mivel a célkitűzéseim között 

szerepelt a megújuló forrásból származó epoxigyanta-komponensek szerkezeti anyagként 

történő alkalmazhatóságának vizsgálata is. A kompozitokat anhidrid- és amin-típusú 

térhálósító-komponenssel készítettem ebben az esetben is. Az adott kompozit laminát 

előállításához alkalmazott hőkezelési eljárás minden esetben megegyezett a mátrixanyag 

térhálósításához alkalmazottal. 

 A kompozitok mechanikai tulajdonságainak feltérképezéséhez DMA, szakító- és 

hajlítóvizsgálatokat végeztem, aminek paraméterei, illetve a próbatestek geometriai 

kialakítása megegyeztek az előző fejezetben (4.2.2. fejezet) bemutatott jutaszövet erősítésű 
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kompozitokéval. A kompozitok DMA görbéit a 65. ábra mutatja be. A görbék enyhe felfelé 

ívelését az üvegesedési átmenet előtt az okozhatta, hogy a szénszál erősítés esetében nem 0,1, 

hanem 0,03% relatív megnyúlást kellett beállítani a DMA készüléken. Ugyanis túl nagy 

merevséggel rendelkeztek a próbatestek, és a 0,1% relatív megnyúlásértékhez tartozó erőérték 

a berendezés erőmérő cellájának méréshatárán kívülre esett. A kis relatív megnyúlás 

eredményeként pedig a próbatestek mikroméretű eltérésére a készülék érzékenyebben reagált. 

A DMA görbékből meghatároztam a kompozitok tárolási rugalmassági modulusz értékeit Tg 

alatti (0°C) és Tg feletti hőmérsékleten (200°C) egyaránt, amelyeket a 66. ábra mutat be. 

 

65. ábra A GFTE, DGEBA, PER és GER mátrixú szénszál erősítésű kompozitok DMA görbéi AR917 és 

DETDA térhálósítók alkalmazása esetén (E’-tárolási rugalmassági modulusz; T-hőmérséklet) 

 

 
66. ábra A GFTE, DGEBA, PER és GER mátrixú szénszál erősítésű kompozitok tárolási rugalmassági 

modulusz (E’) értékei Tg alatti 0 és Tg feletti 200°C-on AR917 és DETDA térhálósítók alkalmazása esetén 
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A 65. és 66. ábrán látható, hogy Tg alatt nincsen számottevő eltérés a szénszál erősítésű 

kompozitok tárolási rugalmassági modulusz értékei között. A Tg feletti hőmérsékleten már 

nagyobb eltéréseket tapasztaltam. A DGEBA esetén, úgy mint juta erősítésnél, itt sem érte el 

a kompozit próbatest a nagyrugalmas állapotot. Az alifás rendszerek értékei pedig ebben az 

esetben is jobbak voltak, mint a GFTE értékei, ami már a jutaszövet erősítés esetében is 

megfigyelhető volt (4.2.2. fejezet). A tanδ görbékből meghatároztam a különböző szénszálas 

kompozit rendszerek Tg értékeit, amit a 67. ábra mutat be. 

 
67. ábra A GFTE, DGEBA, PER és GER mátrixú szénszál erősítésű kompozitok Tg értékei AR917 és 

DETDA térhálósító-komponensek alkalmazása esetén 

 

A 67. ábrán hasonló tendencia fedezhető fel, mint az erősítetlen gyantarendszerek esetében. 

GFTE és DGEBA esetében DETDA térhálósító-komponens alkalmazásával a szénszál 

erősítésű kompozitok esetében is jelentősen magasabbak a Tg értékek, mint anhidrid esetén. 

Összevetve, a mátrixok eredményeihez képest a GFTE-kompozitnak 17°C-kal kisebb, 161°C 

a Tg-je DETDA alkalmazásával, míg a DGEBA-kompozitnak a DGEBA mátrixhoz képest 

7°C-kal nagyobb, 184°C. Ebben az esetben nem várható Tg csökkenés a szálerősítés hatására, 

mint a juta esetében, mivel az epoxigyantához írezett szénszálakon nincsenek a jutáéhoz 

hasonló mennyiségű szálfelületi –OH csoportok. A Tg eltérések pedig a szálfelület és 

mátrixanyag között kialakuló lokális térhálósűrűségek eltéréséből adódnak. 

 A DMA vizsgálatot követően ebben az esetben is szakító és hajlítóvizsgálatot végeztem. 

Az eredményeket a 68. ábra mutatja be. Az átlagértékekhez tartozó szórásértékeket a 7.5. 

mellékletben található táblázatban tüntettem fel. A GFTE mátrixú kompozitok esetében 

nincsen szignifikáns eltérés a referencia kompozitokhoz képest sem a húzási, sem pedig a 

hajlítási mechanikai tulajdonságokat tekintve. DETDA alkalmazásakor minden esetben 

alacsonyabbak ezek az értékek, mint AR917 esetében, amit már a jutaszál erősítés esetében is 

megfigyeltem.  

 Ebben a fejezetben a DMA, szakító- és hajlítóvizsgálat eredményei alapján 

megállapítottam, hogy a szénszál erősítésű GFTE mátrixú kompozitok mechanikai 
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tulajdonságai a DGEBA mátrixú kompozitokhoz hasonlóak. A repülőgépipar legfőbb 

kompozit erősítőanyaga a szénszál. Azzal, hogy szénszál erősítéssel a cukoralapú 

epoxigyanta-komponens anhidrid- és amin-típusú térhálósítóval is közel azonos mechanikai 

tulajdonságokat eredményezett, mint a DGEBA, összességében megállapítható, hogy 

mechanikai és termikus tulajdonságai alapján a cukoralapú GFTE epoxigyanta-komponenssel 

a jövőben kiválthatók lehetnek a kőolajalapú epoxigyanta-komponensek akár a szerkezeti 

anyagokként használt szénszál erősítésű kompozitokban is. 

 
68. ábra A GFTE, DGEBA, PER és GER mátrixú szénszál erősítésű kompozitok mechanikai 

tulajdonságai (húzószilárdság (σm), húzó rugalmassági modulusz (Em), határhajlító feszültség (σfm) és 

hajlító rugalmassági modulusz (Efm)) AR917 és DETDA térhálósítók alkalmazása esetén 

4.3. MEGÚJULÓ FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ KOMPOZIT SZENDVICSSZERKEZETEK 

KIFEJLESZTÉSE ÉS VIZSGÁLATA 

 A 4.1. és 4.2. fejezetben kifejlesztett és vizsgált mátrixanyag, illetve kompozit 

rendszerek után a repülőgépiparban is fontos szerepet játszó habosított polimer maganyagú 

kompozit szendvicsszerkezetek előállítását és vizsgálatát tűztem ki célul. A korábbi 

fejezetekben bebizonyítottam, hogy a DGEBA kőolajalapú epoxigyanta-komponens 

anhidrides térhálósító alkalmazása esetén kiváltható a cukoralapú GFTE epoxigyanta-

komponenssel. Mivel elsődleges célom a lehető legnagyobb arányban megújuló forrásból 

származó kompozitok kifejlesztése, így a kompozit szendvicsszerkezetek gyártásához 
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jutaszövet erősítést alkalmaztam. DGEBA, illetve GFTE anhidriddel téhálósított 

mátrixanyagú kompozit szendvicsszerkezetek hajlítási tulajdonságait hasonlítottam össze.  

 A kompozit szendvicsszerkezetek maganyagaként a repülőgépiparban is széles körben 

alkalmazott Rohacell XT110 (polimetakrilimid) típusú maganyagot használtam, amit akár 

240°C-os hőmérsékleten is lehet alkalmazni, így a kompozitok térhálósításához szükséges 

magas hőmérséklet (anhidrid esetén 140°C) nem teszi tönkre a maganyagot. Kétféle, 6,5 és 20 

mm-es vastagságú maganyagból készítettem próbatesteket. A hőkezelési eljárás pedig 

megegyezett a kompozit laminátok gyártásakor alkalmazottal (2 óra 100°C-on, illetve 2 óra 

140°C-on). A megközelítőleg 7,5 és 21 mm vastagságú DGEBA és GFTE mátrixanyagú 

jutaszövet erősítésű kompozit szendvicsszerkezetekből kialakított próbatesteken 

hajlítóvizsgálatokat végeztem. A 6,5 és 20 mm vastagságú maganyaggal rendelkező, DGEBA 

és GFTE mátrixanyagú kompozit szendvicsszerkezetek hajlítóvizsgálatából származó 

hajlítófeszültség-megnyúlás görbéit a 69. ábra mutatja be. A hajlítóvizsgálat során a 

próbatestek kisebb keresztfej-elmozdulásnál mentek tönkre, mint 10 mm, így határlehajlás 

nem volt, mint a mátrixanyag vagy a kompozit próbatestek esetében. A 69. ábrán látható, 

hogy a vékonyabb, 6,5 mm vastagságú maganyag esetében a GFTE mátrixú, míg a 20 mm 

vastag maganyag esetében a DGEBA mátrixú kompozit szendvicsszerkezetek esetében volt 

megfigyelhető magasabb hajlítófeszültség adott megnyúlás értéken. A tönkremenetel 

formájában is különbözött a két eltérő vastagságú maganyagból készült kompozit 

szendvicsszerkezet viselkedése. A kétféle vastagságú maganyagból készült GFTE mátrixú 

kompozit szendvicsszerkezetek hajlító elrendezését a 70. ábra mutatja be. A 69. ábrán mind a 

kétféle vastagságú maganyag esetén egy maximum elérése után csökkenő tendencia látható a 

hajlítófeszültség-megnyúlás görbéken, amit a 6,5 mm-es maganyag esetén további 

feszültségcsökkenés követ, míg a 20 mm-es maganyag esetében a hajlítófeszültség a 

tönkremenetelig tovább növekszik. Ez az átmeneti csökkenő tendencia a felső erősítőréteg 

tönkremenetelével magyarázható, ami a 70. ábrán látható. Miután ez a réteg roncsolódik, a 

feszültség tovább csökken a 6,5 mm vastag maganyag esetében, ami a vékonyabb maganyag 

alacsonyabb csillapítási, jobb erőközvetítő képességével magyarázható. A tönkremenetel 

során pedig az alsó erősítőréteg elszakad, de nem következik be a próbatest teljes törése a 

vizsgálat végén. A vastagabb, 20 mm-es maganyag esetében ugyanúgy látható a 70. ábrán a 

felső erősítőréteg roncsolódása, de a hajlítófeszültség-megnyúlás görbén az átmeneti 

feszültség csökkenést követően tovább nő a hajlítófeszültség, az alsó erősítőréteg tovább 

terhelhető, köszönhetően a vastagabb maganyag nagyobb csillapítási, kisebb erőközvetítő 

képességének. A 20 mm-es vastagságú maganyag esetében azonban a tönkremenetelkor eltört 
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a próbatest a teljes keresztmetszetben, így a tönkremenetel sokkal hátrányosabb volt, mint a 

vékonyabb maganyag esetében.  

  
69. ábra A különböző vastagságú DGEBA és GFTE mátrixanyagú kompozit szendvicsszerkezetek 

hajlítóvizsgálatából származó hajlítófeszültség (σf)-megnyúlás (εf) görbéi 

 

 
70. ábra A 6,5 és a 20 mm vastagságú maganyagból készült GFTE mátrixú szenvicskompozitok hajlító 

elrendezése 

 

 A különböző vastagságú maganyagból készült kompozit szendvicsszerkezetek 

hajlítóvizsgálatai során meghatározott hajlítószilárdság és hajlító rugalmassági modulusz 

értékeket a 71. ábra mutatja be. Az átlagértékekhez tartozó szórásértékeket a 7.6. mellékletben 

található táblázatban tüntettem fel. A 71. ábrán látható, hogy a 6,5 mm vastag maganyag 

esetében a GFTE mátrixú kompozit szendvicsszerkezetek hajlítószilárdsága 25%-kal 

nagyobb, mint a DGEBA mátrix esetében, továbbá a hajlító rugalmassági modulusz értékei is 

nagyobbak. Ez a tendencia a teljes hajlítóvizsgálat során megfigyelhető volt, amit a 69. ábra 

mutatott be. Mivel a DGEBA és a GFTE is poláris vegyület, továbbá a maganyagot alkotó 

polimetakrilimid is, így a polárisabb epoxigyanta-komponens jobban impregrálódik a nyitott 

cellás habanyagba, mint a kevésbé poláris. A polaritás mértékének meghatározásának egyik 

módja a poláris topológiai felület (TPSA) meghatározása Ertl és társai [116] munkája alapján. 

A TPSA módszert alapvetően gyógyszeripari alkalmazásokra dolgozták ki a molekulák 

polaritásának számszerű jellemzésére, illetve annak modellezésére, hogy a potenciális 

gyógyszermolekulák átjutnak-e az agyérgáton. Azonban kiválóan alkalmazható polimer 
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komponensek polaritásának számszerű összevetésére is. Ez alapján a DGEBA 43,52, a GFTE 

92,99-es TPSA értékkel rendelkezik, így a GFTE poláris felülete több mint kétszerese a 

DGEBA megfelelő értékének. Vékonyabb, jobb erőközvetítő maganyag esetén a nagyobb 

mértékű impregnálódással együtt már a GFTE kompozit szendvicsszerkezet elérheti, sőt 

ebben az esetben meg is haladhatja a DGEBA mátrixú kompozit szendvicsszerkezet hajlítási 

tulajdonságait. A 20 mm vastagságú maganyag esetében pedig csak egy csekély szilárdság- és 

rugalmassági modulusz-csökkenés volt tapasztalható a GFTE esetében a DGEBA mátrixú 

kompozit szendvicsszerkezetekhez képest, ahol a nagyobb mértékű impregnálódás hatásánál a 

vastagabb maganyag kisebb erőközvetítési képessége erősebben érvényesül. 

 
71. ábra A különböző vastagságú maganyagból készült kompozit szendvicsszerkezetek hajlítóvizsgálatai 

során meghatározott hajlítószilárdság (σfmB) és hajlító rugalmassági modulusz (Efm) értékei 

 

 Ebben a fejezetben egy repülőgépiparban is gyakran előforduló alkalmazási példa 

megvalósíthatóságát vizsgáltam. A cukoralapú GFTE epoxigyanta-komponens és Rohacell 

XT110 típusú maganyag felhasználásával jutaszövet erősítésű kompozit 

szendvicsszerkezeteket állítottam elő és hasonlítottam össze a hajlítási szilárdsági értékeit a 

DGEBA mátrixú kompozit szendvicsszerkezetekével. A vizsgálatok során megállapítottam, 

hogy a vékonyabb, 6,5 mm vastagságú maganyag hajlítószilárdsága és hajlító rugalmassági 

modulusza jobb volt, mint a DGEBA mátrixú kompozit szendvicsszerkezetek vonatkozó 

értékei. Megállapítható tehát, hogy a DGEBA mátrixú jutaszál erősítésű kompozit 
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szendvicsszerkezetek nemcsak, hogy kiválthatók a cukoralapú GFTE epoxigyanta-

komponensűekkel, hanem egy bizonyos maganyag vastagság esetén még jobb mechanikai 

tulajdonságokat mutatnak, mint a kőolajalapú DGEBA mátrixú kompozit 

szendvicsszerkezetek. 

  



 

PhD értekezés  Niedermann Péter 

 - 100 - 

5. ÖSSZEFOGLALÁS 

 A csökkenő kőolajkészlet a kompozitiparban is szükségessé teszi az új alternatívák 

keresését, amivel kiválthatók a kőolajalapú polimerek és erősítőanyagok. A nagy 

teljesítményű kompozitiparban (autógyártás, szélturbinalapát- gyártás, repüléstechnika) a 

kémiai térhálós mátrixanyag többnyire DGEBA epoxigyanta-komponens, az erősítőanyag 

pedig főként szénszál. Bár napjainkban még mindkét kőolajalapú komponens könnyen 

hozzáférhető, a kőolajtartalékok felélésével, idővel nehézségekbe ütközhet az előállításuk. 

Kutatómunkám céljaként a nagy teljesítményű kompozitiparban használatos kőolajalapú 

DGEBA epoxigyanta-komponens részleges vagy teljes kiváltását (megújuló forrásból is 

előállítható PER és GER alifás epoxigyanta-komponenseket is felhasználva, a referenciának 

alkalmazott DGEBA-hoz viszonyítva) és a természetes szálerősítés megvalósítását tűztem ki 

célul. 

 Az irodalmi áttekintés során feltérképeztem az epoxigyanta- és térhálósításukhoz 

alkalmazott térhálósító-komponenseik előállítási lehetőségeit megújuló forrásból. 

Megállapítottam, hogy ezen rendszerek mechanikai tulajdonságai nem érik el a kőolajalapú 

DGEBA tulajdonságait, továbbá Tg értékeik is csak néhány esetben közelítik meg a DGEBA 

Tg-jét. Az irodalomban a természetes szálakat, ezen belül a jutaszálat többnyire más, nem 

megújuló szállal együtt, hibrid erősítésként alkalmazták, ezért célszerű volt megvizsgálni a 

teljesítményét önállóan alkalmazva kőolajalapú, illetve kőolajalapú, de megújuló forrásból is 

előállítható epoxigyanta-komponensek felhasználásával. A természetes szálak 

szilárdságnövelési eljárásainak alkalmazása pedig biztatónak ígérkezett további kompozit 

szilárdság növelés eléréséhez. 

 Elsőként a kereskedelmi forgalomban kapható, megújuló forrásból származó ESO 

alkalmazhatóságát vizsgáltam a kőolajalapú GER, PER és DGEBA epoxigyanta-

komponensek helyettesítésére. Az ESO mátrixanyag vizsgálatok során megállapítottam, hogy 

alifás epoxigyanta-rendszerekbe bekeverve, az ESO-tartalom hatására a Tg jelentősen 

megnövekedett. A jelenség DGEBA-val nem volt megfigyelhető. A referencia rendszerek 

gélesedési idői is nőttek az ESO-tartalom növekedésével. A termikus stabilitás tekintetében az 

ESO-tartalom hatására csökkent a bomlási sebesség, és a bomlási folyamat is elnyújtottabb 

lett. A referencia gyanták mechanikai tulajdonságai (húzószilárdság, húzó rugalmassági 

modulusz, határhajlító feszültség, hajlító rugalmassági modulusz, Charpy-féle ütőszilárdság) 

csökkentek az ESO bekeverésével. 

 A DGEBA epoxigyanta-komponens kiváltására a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszékén újonnan előállított 
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cukoralapú epoxigyanta-komponens (GPTE és GFTE) kísérleti térhálósítási lehetőségeit 

mértem fel. A két komponens esetében kidolgoztam a mechanikai vizsgálatokhoz 

alkalmazható próbatest gyártásához szükséges térhálósítási paramétereket kétféle 

térhálósítóval is. A két új komponens termikus és mechanikai tulajdonságait hasonlítottam 

össze kőolajalapú komponensekkel. Megállapítottam, hogy a termikus és mechanikai 

tulajdonságok összevethetők, sőt esetenként még jobbak is, mint a kőolajalapú 

komponenseké. A repülőgépiparban használatos DGEBA-val elérhető Tg értékekekkel 

megegyeztek, illetve azoknál jobbnak bizonyultak a cukoralapú komponensekkel készült 

gyanták értékei. A szobahőmérsékleten folyékony halmazállapota és jobb mechanikai 

tulajdonságai miatt a GFTE epoxigyanta-komponenst választottam a továbbiakban 

kompozitgyártásra. 

 A szakirodalmi eredmények alapján különböző lúgos oldat töménységek és kezelési 

idők mellett elvégeztem a kiválasztott természetes erősítőanyag, a jutaszövet alkáli kezelését 

szobahőmérsékleten, továbbá kezelt erősítőrétegekből kompozitokat készítettem anhidrid- és 

amin-típusú térhálósító-komponens felhasználásával is. Összességében megállapítható, hogy 

a jutaszövetet nem érdemes az adott alkáli kezeléssel módosítani a kompozitgyártás előtt, 

mivel nemcsak a kompozitoknak, hanem már az erősítőrétegeknek is romlanak a szilárdsági 

jellemzői. A továbbiakban kezeletlen jutaszövetet alkalmaztam kompozit laminátok 

erősítőanyagaként. 

 Megvizsgáltam az ESO bekeverésének hatását a jutaszövet erősítésű referencia 

DGEBA, PER és GER epoxigyanta mátrixú, anhidrid-típusú térhálósító-komponenssel 

térhálósított kompozit laminátok mechanikai tulajdonságaira. A Tg értékek ebben az esetben 

is, mint a mátrixanyag esetében, nőttek az ESO-tartalom növekedésével, azonban a jutaszál 

magas –OH csoport és maradó víztartalma 40-50°C-kal csökkentette a Tg-t az erősítetlen 

mátrixanyagokéhoz képest. A szál és a mátrixanyagok húzószilárdság értéke közel volt 

egymáshoz, így az ESO bekeverésének hatása, azaz a mátrixanyag mechanikai 

tulajdonságainak megváltozása tükröződött a kompozitok mechanikai tulajdonságainak 

alakulásában. Az ESO-tartalom növekedésével arányosan csökkentek a kompozit laminátok 

mechanikai tulajdonságai (húzószilárdság, húzó rugalmassági modulusz, határhajlító 

feszültség, hajlító rugalmassági modulusz). Azonban a 25 tömeg% ESO-tartalmú PER 

mátrixú kompozitok mechanikai tulajdonságai jól közelítették a DGEBA mátrixú 

kompozitokét, ami alapján megállapítható, hogy ezen mátrixanyag a jövőben kiválthatja a 

DGEBA mátrixú kompozitokat jutaszál erősítés alkalmazása esetén. 
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 Megvizsgáltam a jutaszövet erősítésű cukoralapú, illetve a referencia DGEBA, PER és 

GER epoxigyanta mátrixú kompozitok mechanikai tulajdonságait anhidrid- és amin-típusú 

térhálósító alkalmazásával. Megállapítottam, hogy a magas hőmérsékleten végzett kompozit 

térhálósítás jelentősen lerontja a juta erősítőanyag szilárdságát, és ezzel a kompozit laminát 

szilárdságát is. Megfigyelhető volt továbbá, hogy a magas Tg ellenére a magas térhálósítási 

hőmérséklet miatt a DETDA-val térhálósított kompozitok mechanikai tulajdonságai sokkal 

rosszabbak voltak, mint AR917-tel készült változatok. Megállapítottam, hogy a GFTE 

mátrixú kompozitok húzási mechanikai jellemzői jelentősen kisebbek, azonban a hajlító 

mechanikai jellemzői összevethetők a referencia kompozitokéval. 

 Megállapítottam a DMA, szakító- és hajlítóvizsgálat eredményei alapján, hogy a 

szénszál erősítésű GFTE mátrixú kompozitok mechanikai tulajdonságai a DGEBA mátrixú 

kompozitokéhoz hasonlóak. Mivel a cukoralapú epoxigyanta-komponens - a 

repülőgépiparban leginkább alkalmazott szénszál erősítéssel, anhidrid- és amin-típusú 

térhálósító alkalmazása esetén egyaránt - közel azonos mechanikai tulajdonságokat 

eredményezett mint a DGEBA (leszámítva a határhajlító feszültséget anhidrides térhálósító 

alkalmazásakor), megállapítható, hogy mechanikai és termikus tulajdonságai alapján a 

cukoralapú GFTE epoxigyanta-komponenssel a jövőben kiválthatók lehetnek a kőolajalapú 

epoxigyanta-komponensek akár a szerkezeti anyagokként használt szénszál erősítésű 

kompozitokban is. Mivel a dolgozatom egyik fő célkitűzése az volt, hogy megvizsgáljam a 

kőolajapú kompozit-alapanyagok helyettesíthetőségét megújuló forrásból származó 

polimerekkel és erősítőanyagokkal, ezért a 24. táblázatban összefoglaltam, hogy a 

disszertációm során vizsgált mátrixanyagok, illetve kompozitok hány tömeg%-ban 

tartalmaztak megújuló, illetve potenciálisan megújuló forrásból származó komponenst. 

 
Bioalapú-komponens tartalom (tömeg%) 

 
Gyanta Kompozit 

 
Epoxigyanta/térhálósító-

komponens tömegarány 
Jutaszövet (61 tömeg%) Szénszövet (60 tömeg%) 

Epoxigyanta/térhálósító-

komponens 
AR+DY DETDA AR+DY DETDA AR+DY DETDA 

GFTE 50/49/1 78/0/22 80/20/0 91/0/9 20/20/60 20/0/80 

DGEBA 0/47/53 0/0/100 61/18/21 61/0/39 0/20/80 0/0/100 

PER 0/99/1 0/79/21 61/39/0 61/31/8 0/40/60 0/32/68 

GER 0/99/1 0/76/24 61/39/0 61/30/9 0/40/60 0/31/69 

  Kőolajalapú 
   

  
Potenciálisan megújuló forrásból is 

   
Megújuló forrásból 

   
24. táblázat A disszertációm során vizsgált anyagok bioalapú-komponens tartalma 

 

 Végezetül egy, a repülőgépiparban is gyakran előforduló alkalmazási példa 

megvalósíthatóságát is megvizsgáltam. A cukoralapú GFTE epoxigyanta-komponens és 
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Rohacell XT110 típusú habosított maganyag felhasználásával jutaszövet erősítésű 

szendvicsszerkezetű kompozitokat gyártottam és hasonlítottam össze a hajlítási mechanikai 

tulajdonságaikat a DGEBA mátrixú kompozit szendvicsszerkezetekével. A vékonyabb, 

6,5 mm vastagságú maganyag hajlítószilárdsága és hajlító rugalmassági modulusza is jobb 

volt, mint a DGEBA mátrixú kompozit szendvicsszerkezetekének. Megállapítható tehát, hogy 

a DGEBA mátrixú jutaszál erősítésű kompozit szendvicsszerkezetek nemcsak, hogy 

kiválthatók a cukoralapú GFTE epoxigyanta-komponensűekkel, hanem egy bizonyos 

maganyag vastagság esetén még jobb mechanikai tulajdonságokat is eredményeznek, mint a 

kőolajalapú DGEBA mátrixú szendvicsszerkezetű kompozitok. 

5.1. EREDMÉNYEK HASZNOSULÁSA 

 Kutatómunkám során számos olyan eredmény született, amely későbbiekben ipari 

alkalmazásokban is hasznos lehet. 

 Az ESO bekeverése olyan kompozit rendszerekben, ahol alifás epoxigyanta-

komponenseket használnak fel, Tg növelésre használható. Bár a mechanikai tulajdonságokat 

lerontja, de a nem szerkezeti anyagként történő felhasználás esetén ez a romlás nem 

feltétlenül kizáró ok. 

 Jutaszövet esetében, mivel alkáli kezeléssel a legjobb esetben is csak az elemi szál (rost) 

esetében érhető el kismértékű szilárdságnövelés, nem célszerű ilyen kezelést megvalósító 

technológiai lépést alkalmazni, ha hosszúszálas, jutaszövet erősítésű kompozit gyártása a cél. 

 A jutaszövet erősítésű megújuló forrásból származó epoxigyanta mátrixú kompozitok 

beltéri repüléstechnikai alkalmazásokhoz felhasználhatók, mivel ebben az esetben nem a nagy 

húzószilárdság, hanem a nagy hajlítómerevség az elsődleges követelmény. 

 A GFTE mátrixú szénszövet erősítésű kompozitok, mind a Tg, mind a mechanikai 

tulajdonságai alapján, további szintézisfejlesztések után kiválthatják a DGEBA epoxigyanta-

komponenst, akár a nagyteljesítményű kompozit alkalmazási területeken is. 

 A jutaszövet erősítésű GFTE mátrixú kompozit szendvicsszerkezetek pedig ugyancsak 

kiválthatják a DGEBA-t és a szénszálat a repüléstechnikában alkalmazott beltéri elemek 

esetében, ezáltal a maganyag borítása teljes mértékben megújuló forrásból származna. 
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5.2. TÉZISEK 

A dolgozat eredményeiből az alábbi hat tézist fogalmaztam meg: 

1. tézis 

Kimutattam, hogy 220-260 g/Eq epoxiekvivalenssel rendelkező epoxidált szójaolaj (ESO) - 

mint megújuló forrásból származó epoxigyanta-komponens - bekeverésével 26°C-kal 

növelhető a kőolajalapú, alifás glicerin (GER) és 19°C-kal a pentaeritrit (PER) bázisú 

epoxigyanták üvegesedési átmeneti hőmérséklete, metil-hexahidroftálsav-anhidrid térhálósító-

komponens alkalmazásával. A jelenség magyarázata a differenciál pásztázó kalorimetrikus 

(DSC) mérések alapján alacsonyabb hőmérsékleten térhálósodó alapkomponens és az - ezen a 

hőmérsékleten még nem térhálós - ESO-fázis  között kialakuló nyomófeszültség. A nyomás 

alatt térhálósodott ESO-fázis szegmensmozgása magasabb hőmérsékleten indul meg, mint a 

tiszta ESO és az alapkomponens fázisé külön-külön [117]. 

2. tézis 

Meghatároztam két újonnan előállított, megújuló forrásból származó glükózalapú 

epoxigyanta-komponens (glükofuranozid-triepoxi (GFTE) és glükopiranozid-triepoxi 

(GPTE)) térhálósodásának körülményeit metil-hexahidroftálsav-anhidrid és dietilén-toluol-

diamin térhálósító-komponensek alkalmazása esetén. Izoterm differenciál pásztázó 

kalorimetrikus (DSC) vizsgálati körülmények között meghatároztam a glükózalapú (GPTE és 

GFTE) epoxigyanta-komponensek feldolgozásához szükséges optimális térhálósítási ciklust 

[118, 119]. 

3. tézis 

Kimutattam, hogy az újonnan előállított háromfunkciós furanozid (GFTE) és piranozid 

(GPTE) bázisú epoxigyanták üvegesedési átmeneti hőmérséklete (Tg) metil-hexahidroftálsav-

anhidrid és dietilén-toluol-diamin térhálósítóval eléri, illetve meghaladja a repüléstechnikában 

is alkalmazott kőolajalapú biszfenol-A diglicidil-éterének (DGEBA) Tg-jét. A jelenség a 

magasabb funkcionalitás következtében létrejövő nagyobb térhálósűrűségnek köszönhető. 

Dietilén-toluol-diamin térhálósító-komponens esetén a GPTE (DMA méréssel meghatározott) 

Tg-je 36°C-kal magasabb, mint a DGEBA esetében. A GPTE és GFTE termikus stabilitása az 

alifás referencia epoxigyanták és a DGEBA között helyezkedik el, modulusz értékeik 

hasonlóak, a húzószilárdságuk és a határhajlító feszültségük kisebb a kőolajalapú 
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epoxigyanta-rendszerekénél. Az alacsonyabb szilárdsági jellemzők oka a cukoralapú 

epoxigyanta-komponensek molekuláin található oxirán funkciós csoportok aszimmetrikus 

elhelyezkedése, ami csökkenti a másodrendű kötések kialakulásának lehetőségét a 

térhálósodás után [119]. 

4. tézis 

Bizonyítottam, hogy a kőolajalapú DGEBA epoxigyanta-komponens jutaszövettel erősített 

kompozitokban helyettesíthető a megújuló forrásból is előállítható, alifás, pentaeritrit alapú és 

a 220-260 g/Eq epoxiekvivalenssel rendelkező epoxidált szójaolaj alapú epoxigyanta-

komponens 75:25 tömegarányú keverékével, metil-hexahidroftálsav-anhidrid térhálósító-

komponens alkalmazásával (amennyiben az adott ipari alkalmazás esetén elfogadható az 

üvegesedési átmeneti hőmérséklet 35°C-os csökkenése). A hibrid mátrixú kompozit 

mechanikai tulajdonságai (húzószilárdság, húzó rugalmassági modulusz, határhajlító 

feszültség, hajlító rugalmassági modulusz) hasonlóak, mint a DGEBA mátrixú rendszer 

esetében [120, 121]. 

5. tézis 

Bizonyítottam, hogy szénszövet erősítésű polimer kompozitok esetében a glükózból előállított 

háromfunkciós furanozid alapú (GFTE) epoxigyanta-komponenssel (metil-hexahidroftálsav-

anhidrid és dietilén-toluol-diamin térhálósító-komponens alkalmazásával) hasonló mechanikai 

tulajdonságok érhetők el, mint a kőolajalapú biszfenol-A diglicidil-étere (DGEBA) 

epoxigyanta-komponenssel. A hasonló mechanikai tulajdonságok a megfelelő szál-mátrix 

adhéziónak és az erősítőanyag nagyságrendekkel nagyobb szilárdsági értékeinek 

köszönhetőek. Dietilén-toluol-diamin térhálósító-komponens alkalmazásával a GFTE mátrixú 

kompozitok húzószilárdsága 4%-kal, a húzó rugalmassági modulusza 11%-kal, a határhajlító 

feszültség és hajlító rugalmassági modulusz átlagértékei pedig 14%-kal voltak jobbak, mint a 

DGEBA esetében [122]. 

6. tézis 

Bizonyítottam, hogy metil-hexahidroftálsav-anhidrid térhálósító-komponens alkalmazásával a 

jutaszövet erősítésű, habosított polimetakrilimid maganyagú kompozit szendvicsszerkezetek 

esetében a háromfunkciós furanozid alapú (GFTE) epoxigyanta-komponenssel jobb 

hajlítószilárdsági tulajdonságok érhetők el, mint a kőolajalapú biszfenol-A diglicidil-éterével 
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(DGEBA). A GFTE nagyobb polaritása miatt nagyobb mértékű impregnáció valósult meg a 

nyitott cellás maganyag fázishatárán, ami nagyobb terhelhetőséget eredményez a 

szendvicsstruktúrára nézve. A GFTE mátrixú kompozit szendvicsszerkezetek hajlítószilárdság 

átlagértéke 24%-kal, a hajlító rugalmassági modulusza pedig 7%-kal volt nagyobb, mint a 

DGEBA mátrixú kompozit szendvicsszerkezeteké (6,5 mm-es maganyag vastagság esetén) 

[122]. 

5.3. TOVÁBBI MEGOLDÁSRA VÁRÓ FELADATOK 

 Kutatómunkám során nem tudtam mindenre kiterjedő mechanikai analízist végezni a 

rendelkezésre álló kísérleti anyagok véges mennyisége miatt. Csak az alapvető mátrixanyag, 

illetve kompozit vizsgálatokat végeztem el. Ezek alapján a további megoldásra váró 

feladatok: 

 - A cukoralapú epoxigyanta-komponensek szintézis optimalizálását követően, 

megfelelő mennyiségű rendelkezésre álló alapanyag esetén az égésgátlás 

lehetőségeinek feltérképezése, mivel ez elengedhetetlen paraméter a 

repüléstechnikában. 

 - A kidolgozott égésgátlási lehetőségek mechanikai tulajdonság módosító hatásának 

vizsgálata a mátrixanyagok esetében. 

 - A cukoralapú rendszerek alaposabb mechanikai vizsgálata, s különböző külső 

tényezők hatásának vizsgálata a mátrixanyag mechanikai tulajdonságaira (vizes, 

sós vizes, lúgos, savas közegben tartás, UV sugárzás hatása). 

 - A juta és szénszövet erősítésű kompozitok mechanikai tulajdonságainak 

alaposabb feltérképezése (rétegközi nyíróvizsgálatok, rétegközi törési szívósság 

meghatározás, Charpy- és ejtődárdás vizsgálatok). 

 - Megfelelő megújuló forrásból (is) előállítható térhálósító-komponenssel 

térhálósított cukoralapú rendszerek, illetve jutaszövet erősítésű kompozitjaik 

biodegradálhatóságának vizsgálata. 
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7. MELLÉKLETEK 

7.1. MELLÉKLET 

Alapgyanta 
AR917 

DGEBA PER GER GFTE GPTE 

ESO-

tartalom 

[tömeg%] 

0 25 0 25 0 25 0 0 

σm [MPa] 77,60±0,79 47,77±1,56 64,69±0,78 51,75±1,86 66,92±0,34 55,18±1,03 37,58±9,13 24,90±4,08 

Em [GPa] 2,54±0,04 2,43±0,01 2,66±0,05 2,29±0,04 2,66±0,07 2,22±0,04 2,66±0,11 2,50±0,07 

σfm [MPa] 94,87±0,77 85,64±0,52 91,67±0,52 81,26±0,54 94,40±0,20 78,23±1,93 68,86±5,71 86,86±25,82 

Efm [GPa] 2,88±0,03 2,61±0,02 3,12±0,02 2,59±0,01 3,00±0,02 2,52±0,01 2,51±0,16 2,61±0,12 

αcN [kJ/m2] 1,73±0,07 1,44±0,12 1,10±0,08 0,90±0,07 1,33±0,17 1,15±0,10     

         

Alapgyanta 
DETDA 

   

DGEBA PER GER GFTE GPTE 
   

σm [MPa] 44,08±14,18 34,88±9,97 46,81±0,32 29,02±8,75 14,67±4,01 
   

Em [GPa] 2,26±0,07 2,27±0,02 2,33±0,04 2,48±0,05 2,23±0,06 
   

σfm [MPa] 86,84±1,39 85,85±0,59 85,81±1,79 62,84±8,02 49,11±10,07 
   

Efm [GPa] 2,12±0,10 2,50±0,01 2,30±0,28 2,31±0,47 2,29±0,12 
   

25. táblázat A mátrixanyagok szakító- és hajlítóvizsgálat, illetve a Charpy-féle ütési jellemzői AR917 és 

DETDA téhálósító felhasználásával (húzószilárdság (σm), húzó rugalmassági modulusz (Em), határhajlító 

feszültség (σfm) és hajlító rugalmassági modulusz (Efm), Charpy-féle ütőszilárdság (αcN)). 

7.2. MELLÉKLET 

  
Oldattöménység [tömeg%] 

  
0 0,5 1 2 4 8 

K
ez

el
é
si

 i
d

ő
 [

h
] 

0 28,32±2,82   

0,5 

  

24,79±1,82 26,13±2,26 26,08±2,51 23,00±2,74 19,74±1,73 

1 25,28±3,55 26,88±3,16 27,98±2,69 25,90±2,37 18,17±1,52 

2 28,46±1,20 26,71±1,93 27,19±1,92 26,16±3,11 18,63±1,27 

4 28,94±3,88 28,72±2,33 26,34±1,43 25,36±1,82 19,94±1,23 

8 27,72±2,50 29,79±0,85 27,95±3,02 25,99±2,38 17,47±2,16 

26. táblázat Az alkáli kezelés sávszakító vizsgálatainak fonalra fajlagosított szakítóerő értékei (Ffonal [N]) 

eredményei 

7.3. MELLÉKLET 

Kezelési 

kőmérsékelet 

[°C] 

Fajlagos erő 

Láncirány Vetülékirány 

[N/mm] [N/roving] [N/mm] [N/roving] 

25 14,80±1,12 29,63±2,20 24,05±2,24 40,36±3,60 

130 14,34±1,49 28,67±2,88 23,32±1,46 39,08±2,86 

175 12,00±0,92 23,97±1,86 18,32±0,94 30,84±1,22 

27. táblázat A jutaszövet sávok hőkezelés utáni sávszakítóvizsgálat eredményei 
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7.4. MELLÉKLET 

AR917 

Alapgyanta GER   ESO 

ESO-

tartalom 

[tömeg%] 

0 25 50 75   100 

σm [MPa] 96,73±7,54 96,41±4,51 67,32±13,77 61,42±12,08   70,89±3,28 

Em [GPa] 9,07±0,27 8,46±0,11 8,19±0,24 6,91±0,14   7,28±0,08 

σfm [MPa] 129,71±2,94 119,02±4,86 116,40±1,12 92,18±4,00   92,28±3,41 

Efm [GPa] 10,75±0,20 9,31±0,11 9,80±0,07 7,49±0,22   8,23±0,45 

          
  

Alapgyanta PER 
 

GFTE 

ESO-

tartalom 

[tömeg%] 

0 25 50 75 
 

0 

σm [MPa] 93,68±4,98 83,63±3,43 68,99±5,25 66,85±8,08 
 

61,34±2,16 

Em [GPa] 9,19±0,24 8,42±0,08 8,02±0,16 7,19±0,27 
 

6,01±0,32 

σfm [MPa] 120,82±3,82 126,54±2,70 108,46±3,92 95,21±4,10 
 

116,65±12,24 

Efm [GPa] 10,41±0,16 10,05±0,12 9,06±0,25 7,87±0,25 
 

10,59±0,25 

          
 

 Alapgyanta DGEBA 
  

ESO-

tartalom 

[tömeg%] 

0 25 50 75 
  

σm [MPa] 100,42±12,12 87,44±0,65 93,97±1,67 76,37±6,45 
  

Em [GPa] 9,22±0,36 8,35±0,27 8,58±0,03 7,87±0,13 
  

σfm [MPa] 131,66±1,12 123,93±5,62 122,56±2,52 106,85±3,09 
  

Efm [GPa] 11,13±0,12 9,68±0,46 9,85±0,29 8,88±0,51 
  

       
DETDA 

  
Alapgyanta GFTE DGEBA PER GER 

  
σm [MPa] 41,83±1,17 42,31±4,98 78,49±4,09 81,80±0,18 

  
Em [GPa] 6,29±0,09 6,78±0,09 6,11±0,11 6,05±0,28 

  
σfm [MPa] 60,14±0,27 72,82±2,58 93,18±1,86 104,86±7,53 

  
Efm [GPa] 7,13±0,49 7,23±0,41 8,53±0,18 9,90±1,03 

  

28. táblázat Az AR917 és DETDA-val térhálósított jutaszövet erősítésű kompozitok mechanikai 

tulajdonságai (húzószilárdság (σm), húzó rugalmassági modulusz (Em), határhajlító feszültség (σfm) és 

hajlító rugalmassági modulusz (Efm)). 
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7.5. MELLÉKLET 

AR917 

Alapgyanta GFTE DGEBA PER GER 

σm [MPa] 498,46±5,88 471,36±3,26 482,01±73,43 496,72±13,99 

Em [GPa] 14,54±0,47 13,66±2,51 14,09±0,65 14,32±0,38 

σfm [MPa] 608,11±16,91 635,22±4,51 638,02±28,23 625,62±11,07 

Efm [GPa] 48,01±1,78 41,76±2,56 50,07±2,70 50,21±1,36 

     

DETDA 

Alapgyanta GFTE DGEBA PER GER 

σm [MPa] 468,91±29,40 451,48±36,93 616,13±8,64 487,67±19,95 

Em [GPa] 14,29±1,36 12,92±1,08 14,43±0,12 12,58±0,51 

σfm [MPa] 513,32±26,18 449,38±16,58 611,59±4,44 519,80±30,01 

Efm [GPa] 45,75±0,94 40,22±0,63 46,74±1,22 47,27±1,19 

29. táblázat Az AR917 és DETDA-val térhálósított szénszövet erősítésű kompozitok mechanikai 

tulajdonságai (húzószilárdság (σm), húzó rugalmassági modulusz (Em), határhajlító feszültség (σfm) és 

hajlító rugalmassági modulusz (Efm)). 

7.6. MELLÉKLET 

Maganyag 

vastagság 

[mm] 

6,5 20 

Alapgyanta GFTE DGEBA GFTE DGEBA 

σfm [MPa] 55,07±1,20 44,22±3,94 13,48±0,36 15,90±0,32 

Efm [GPa] 3,93±0,10 3,67±0,09 0,68±0,02 0,70±0,03 

30. táblázat Az AR917 -tel térhálósított jutaszövet erősítésű kompozit szendvicsszerkezetek hajlítási 

tulajdonságai (határhajlító feszültség (σfm) és hajlító rugalmassági modulusz (Efm)). 

 


