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1. Bevezetés 

A műanyagok számos alkalmazási területen igen kedvelt anyagnak szá-

mítanak, köszönhetően alacsony fajsúlyuknak, alacsony áruknak és könnyű fel-

dolgozhatóságuknak. A polipropilén (PP) az autóipar egyik legkedveltebb alap-

anyaga, de sok más területen is szívesen használják. Amellett, hogy viszonylag 

olcsó alapanyagnak számít, tulajdonságprofilja kiváló, hiszen könnyű, merev, jó 

szilárdsággal rendelkezik és mellette a deformálhatósága is kedvező. A PP ter-

melés növekedési rátája az egyik legnagyobb a hagyományos tömegműanyagok 

között1. További előnye, hogy számos módon módosítható, így tulajdonságpro-

filja tovább bővíthető. 

A szerkezeti anyagokkal szemben támasztott technikai elvárások, külö-

nösen az autóiparban, gyakran nagy merevséget és ütésállóságot követelnek meg 

egyszerre. Habár, a követelményeket igen nehéz kielégíteni, mivel a legtöbb 

szerkezeti anyagra vonatkozóan, beleértve a műanyagokat, fémeket vagy kerá-

miákat2, fordított arányosság figyelhető meg a merevség és az ütésállóság között. 

A polipropilén homopolimer ütésállósága meglehetősen kicsi, 2 kJ/m2 körüli ér-

ték, ugyanakkor a követelmények gyakran 10-15 kJ/m2 vagy még ennél is na-

gyobb ütésállóságot írnak elő. A 2-4 GPa merevség és a 15 kJ/m2-nél nagyobb 

ütésállóság kombinációja az autóiparban gyakran használt anyagok célzott tulaj-

donságprofilja. 

Kutatócsoportunkat a Borealis AG, amely a világ egyik legnagyobb po-

liolefin előállítója, kérte fel a fentiekben említett követelményeknek megfelelő 

szálerősítésű PP alapú kompozit anyagok kifejlesztésére. A Budapesti Műszaki 

                                                 
1 Talarico G, De R, Claudio, Auriemma F: Tacticity, Regio and Stereoregularity. In: Karger-Kocsis 

J, Bárány T, editors. Polypropylene Handbook: Morphology, Blends and Composites. 1 ed: 

Springer International Publishing, p. 1-35 (2019) 
2 Callister WD, Rethwisch DG: Materials Science and Engineering: An Introduction. New York: 

John Wiley & Son (2007) 
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és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszéké-

nek a Műanyag- és Gumiipari Laboratóriuma, valamint a Eötvös Lóránd Kuta-

tási Hálózat, Anyag- és Környezetkémiai Intézetének Polimerfizikai Kutatócso-

portjával közösen hatalmas tapasztalata van a heterogén polimer anyagok fej-

lesztésében és vizsgálatában, beleértve a rövidszál erősítésű kompozitokat is. A 

polimertudomány és az ipar nemzetközi tendenciáit követve, laboratóriumunk-

ban számos szálerősítésű kompozitokkal kapcsolatos projekt indult el és valósult 

meg az elmúlt években. 

2. Elméleti háttér 

Ahogy a bevezetésben említettük, a kutatómunka célja egyidejűleg 

nagy merevségű és ütésállóságú kompozitok előállítása volt. Az ütésállóság nö-

velhető keverékkészítéssel, elasztomerek hozzáadásával; gyakran etilén-propi-

lén (EPR) vagy etilén-propilén-dién (EPDM) kopolimereket alkalmaznak a PP 

esetében3. Azonban az elasztomerek hozzáadásával a merevség1 GPa alá csök-

ken nagy elasztomer tartalom mellett, ami számos alkalmazási területen már nem 

elfogadható3. A töltőanyagok növelik a merevséget és a hőalaktartóságot4, míg 

a szálakkal történő módosítás gyakran a merevség és a szilárdság egyidejű nö-

vekedését eredményezi5. Ebben a dolgozatban a rövid szálerősítésű kompozi-

tokra összpontosítunk. A szálerősítésű kompozitok alapelve igen egyszerű, a 

merev és erős szálak viselik a terhelést, míg a polimer mátrix továbbítja azt a 

szálak között. A kompozitokban hagyományosan alkalmazott szálak merevséges 

és szilárdsága legalább két nagyságrenddel nagyobb, mint az alkalmazott mátrix 

                                                 
3 Yu CT, Metzler DK: Metallocene plastomers as polypropylene impact modifiers. In: Karian H, 

editor. Handbook of polypropylene and polypropylene composites, revised and expanded. Boca 

Raton: CRC Press, p. 200-250 (2003) 
4 Móczó J, Pukánszky B: Particulate filled polypropylene: structure and properties. In: Karger-Kocsis 

J, Bárány T, editors. Polypropylene handbook: morphology, blends and composites. Cham: 

Springer International Publishing, p. 357-417 (2019) 
5 Chu FP: Glass fiber–reinforced polypropylene. In: Karian H, editor. Handbook of polypropylene 

and polypropylene composites, revised and expanded. Boca Raton: CRC Press, p. 281-351 (2003) 
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megfelelő tulajdonsága. Valamennyi heterogén polimer kompozit tulajdonságait 

ugyanaz a négy tényező határozza meg: a komponensek jellemzői, az összetétel, 

a szerkezet és a határfelületi kölcsönhatások. Mind a négy tényező egyformán 

fontos a kompozit tulajdonságainak meghatározásában. Az optimális teljesít-

mény és gazdaságosság elérésének érdekében az előbb felsorolt tényezőket op-

timalizálni kell.  

Üveg- (GF) és szénszál (CF) erősítésű polimereket évtizedek óta hasz-

nálnak4,6, de a környezettudatosság növekedésével és néhány gazdasági szem-

pont miatt megnőtt az érdeklődés a természetes szálak és a faliszt erősítés iránt7. 

A természetes szálak nem olyan merevek és erősek, mint az üveg- vagy a szén-

szálak8, de számos előnnyel rendelkeznek, beleértve azok természetes eredetét, 

környezeti előnyeit, kis sűrűségüket és alacsony árukat9. A mátrix polimer, a szál 

és az összetétel megfelelő megválasztásával elérhető a kívánt szilárdság és me-

revség a legtöbb alkalmazás számára, azonban az ütésállóságot nem sikerült nö-

velni ezzel a megközelítéssel. A probléma megoldására az ipar azt a válaszolta, 

hogy egyidejűleg alkalmaznak elasztomert az ütésállóság növelésének érdeké-

ben és töltőanyagot vagy erősítőszálat a merevség javítása érdekében9,10. A há-

rom anyag kombinációja bonyolult szerkezetet eredményez és a tulajdonságok 

széles tartományban változhatnak a komponensek tulajdonságaitól és a kialakuló 

                                                 
6 Hopmann C, Michaeli W, Puch F: Experimental investigation on the influence of the composition 

on the morphology and the mechanical properties of short glass fiber-reinforced polypropylene 

nanocomposites. Polym Compos 33, 2228-2235 (2012) 
7 Suddell BC, Evans WJ: Natural fiber composites in automotive applications. In: Mohanty AK, 

Mishra M, Drzal LT, editors. Natural fibers, biopolymers, and biocomposites. Boca Raton: CRC 

Press, p. 231-259 (2005) 
8 Clemons C: Raw materials for wood-polymer composites. In: Oksman K, Sain M, editors. Wood-

polymer composites. Boca Raton: CRC Press LLC, p. 1-22 (2008) 
9 Sang L, Zheng G, Hou W, Yang X, Wei Z: Crystallization and mechanical properties of basalt 

fiber-reinforced polypropylene composites with different elastomers. J Thermal Anal Calorym 
134, 1531-1543 (2018) 

10 Stamhuis JE: Mechanical properties and morphology of polypropylene composites. Talc‐filled, 
elastomer‐modified polypropylene. Polym Compos 5, 202-207 (1984) 
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szerkezettől függően11. Az optimalizálás számos kereskedelemben is kapható, 

elfogadható tulajdonságokkal rendelkező kompozitot eredményezett, amelyek 

töltőanyagot vagy szálat tartalmaznak a merevség növelésének érdekében. Szá-

mos kísérletet tettek a faliszt háromkomponensű rendszerekben történő alkalma-

zására, azonban sajnos nem sikerült áttörést elérni, bár a fejlesztett anyagok me-

revsége elérte a kívánt szintet, azok ütésállósága változatlanul kicsi ma-

radt12,13,14,15. A lokális deformációs és tönkremeneteli folyamatok részletes elem-

zése feltárta, hogy a kölcsönhatás erősségétől függően a faliszt szemcsék elvá-

lása vagy törése a kompozit azonnali tönkremeneteléhez vezet nagyon kicsi 

energiaelnyelés mellett16,17.  

A korábbi megközelítések, mint az elasztomer adagolása vagy a merev 

szálak alkalmazása nem sikerült kielégíteni az elvárt követelményeket, ezért egy 

teljesen új megközelítést vezettünk be a hibrid kompozitok előállítására, amely 

során különböző szintetikus vagy természetes merev szálakat használunk poli-

mer szálakkal együtt a kompozitokban, a merevség és az ütésállóság egyidejű 

növelésének érdekében. A polimer szálak alkalmazása nem terjedt még el szé-

leskörűen a kompozitfejlesztés területén, de különleges tulajdonságaik miatt 

meglehetősen jó ütésállóságot biztosítanak polipropilén kompozitokban.  

                                                 
11 Kolárik J, Lednicky F, Jancár J, Pukánszky B: Phase structure of ternary composites consisting of 

polypropylene/elastomer/filler. Effect of functionalized components. Polym Commun 31, 201-204 

(1990) 
12 Keledi G, Sudár A, Burgstaller C, Renner K, Móczó J, Pukánszky B: Tensile and impact properties 

of three-component PP/wood/elastomer composites. Express Polym Lett 6, 224-236 (2012) 
13 Oksman K, Clemons C: Effects of elastomers and coupling agent on impact performance of wood 

flour-filled polypropylene. Fourth International Conference on Woodfiber-Plastic Composites. 
Madison: Forest Products Society, p. 144-155 (1997) 

14 Sudár A, Burgstaller C, Renner K, Móczó J, Pukánszky B: Wood fiber reinforced multicomponent, 

multiphase PP composites: Structure, properties, failure mechanism. 103, 106-112 (2014) 
15 Sudár A, Renner K, Móczó J, Lummerstorfer T, Burgstaller C, Jerabek M, Gahleitner M, Doshev 

P, Pukánszky B: Fracture resistance of hybrid PP/elastomer/wood composites. Compos Struct 141, 

146-154 (2016) 
16 Sudár A, Burgstaller C, Renner K, Móczó J, Pukánszky B: Wood fiber reinforced multicomponent, 

multiphase PP composites: Structure, properties, failure mechanism. 103, 106-112 (2014) 
17 Sudár A, Renner K, Móczó J, Lummerstorfer T, Burgstaller C, Jerabek M, Gahleitner M, Doshev 

P, Pukánszky B: Fracture resistance of hybrid PP/elastomer/wood composites. Compos Struct 141, 

146-154 (2016) 
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3. Célok 

A kutatómunka legfőbb célja az egyaránt nagy merevséggel és ütésál-

lósággal rendelkező kompozitok fejlesztése volt, amely kompozitokat reménye-

ink szerint számos alkalmazási területen tudnak majd használni az iparban. 

Nagyszámú publikáció jelent meg a rövidszál erősítésű polimer kompozitok 

mechanikai tulajdonságainak vizsgálatáról, de nagyon kevés részletes elemzés 

található a tönkremenetel során végbemenő deformációs folyamatokról. Ezen 

folyamatok és az összefüggések jobb megértése elengedhetetlen a kompozit 

alapanyagok fejlesztésé során. Ebben a dolgozatban többek között a természetes 

és szintetikus rövidszál erősítésű kompozitokban előforduló deformációs folya-

matok azonosítására összpontosítottunk. Az egyik fő célunk annak ellenőrzése 

volt, hogy a természetes és megújuló erőforrásból származó faliszttel helyette-

síthető-e a szén- vagy az üvegszál a polipropilén alapú kompozitokban. Egy má-

sik eddig megválaszolatlan kérdés volt a hajlékony polimer szálak kompozitok 

tulajdonságaira gyakorolt hatása. A polimer szálakhoz köthető, azok környezet-

ében külső terhelés hatására meginduló lokális deformációs folyamatok megha-

tározása és tönkremeneteli mechanizmusok pontos ismerete nélkülözhetetlen a 

hibrid kompozitok fejlesztésének szempontjából. 

4. Anyagok és technikák 

A kísérletek során két különböző polipropilén típust alkalmaztunk, mint 

mátrix, az egyik egy homopolimer (hPP), a másik egy heterofázisos etilén-pro-

pilén kopolimer (ePP) vagy reaktor blend volt, amely 32 m/m% elasztomert tar-

talmaz. Maleinsavanhidriddel funkcionalizált polipropilént (MAPP) használ-

tunk, mint kapcsolóanyag, hogy javítsuk a kölcsönhatást a komponensek között. 

A kutatómunka során öt különböző polimer szálat alkalmaztunk, amelyekből 

négy poli(vinil-alkohol) (PVA) és egy polietilén-tereftalát (PET) szál volt. Emel-
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lett különböző szintetikus és természetes szálakat is alkalmaztunk, mint erősítő-

anyag; szénszál (CF), üvegszál (GF), faliszt (W), len (F) és cukorpálma szál 

(SP). A faliszt szemcseméretét lézerfényszórással, míg a többi esetben a szál-

hosszat és az alaki tényezőt pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) vagy digitális 

optikai mikroszkóp (DOM) segítségével készített felvételekről határoztuk meg. 

A csak egyféle szálat tartalmazó kompozitok összetétele 0 és 60 m/m% 

között változott 5 m/m%-onként. A hibrid kompozitok mindig 20 m/m% erősí-

tőszálat (szénszál, üvegszál, faliszt, len, cukorpálma szál) tartalmaztak, míg a 

bennük található polimer szál (PET, PVA) mennyisége 0 és 50 m/m% között 

változott 5 m/m%-onként. A komponenseket, azaz a szálakat és a mátrixként 

alkalmazott polimert kétcsigás extruderben homogenizáltuk. A falisztet, a lent 

és a cukorpálma szálakat 105 °C-on 4 órán át, míg a PVA szálakat 80 °C-on 4 

órán keresztül szárítottuk vákuumban az extrúzió előtt. A homogenitás növelés-

ének érdekében az extrúziós lépést kétszer végeztük el. A granulált kompozit 

alapanyagból fröccsöntéssel szabványos, 4 mm vastag piskóta alakú próbateste-

ket hoztunk létre. A próbatesteket ezután egy hétig szobahőmérsékleten (25 °C, 

50% relatív páratartalom) tároltuk a további vizsgálatok megkezdése előtt.  

A kompozitok mechanikai tulajdonságait szakító- és törővizsgálatokkal 

jellemeztük. A lokális deformációs folyamatokat akusztikus emissziós (AE) 

vizsgálatokkal kísértük figyelemmel. A Charpy ütésállóságot bemetszett és be-

metszést nem tartalmazó próbatesteken is meghatároztuk. Műszerezett törésvizs-

gálatokat is végeztünk a bemetszett és bemetszettlen próbatesteken egyaránt. A 

kompozitok szerkezetét és a deformációs folyamatokat azok szakítási és törési 

felszínéről készített pásztázó elekronmikroszkópos felvételek segítségével hatá-

roztuk meg. Bizonyos esetekben, a szálak tördelődését vékony, préselt filmeken 

vizsgáltuk digitális optikai mikroszkóp segítségével. A PVA szálak termikus tu-

lajdonságait differenciális pásztázó kalorimetriával (DSC) jellemeztük.  
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5. Eredmények 

A szakirodalomban legnagyobb meglepetésünkre nem található olyan 

publikáció, amely a falisztet a hagyományosnak mondható üveg- vagy szénszál-

hoz hasonlítja, ezért a kutatómunka első szakaszában a különböző erősítő szálak 

hatását tanulmányoztuk polipropilén mátrixban, valamint megvizsgáltuk annak 

lehetőségét, hogy a szénszál és az üvegszál helyettesíthető-e faliszttel. Munkánk 

során nagy hangsúlyt fektettünk a kompozitok merevségének és ütésállóságának 

vizsgálatára. Ezen tulajdonságokat meghatározó legfontosabb tényezők azono-

sítása mellett, vizsgáltuk a kapcsolóanyag hatását, és különös figyelmet fordítot-

tunk a lokális deformációs folyamatokra és azok kapcsolatára a makroszkópikus 

tulajdonságokkal. Az eredmények bizonyították, hogy mind három szál rendel-

kezik előnyökkel és hátrányokkal. A kompozitok merevsége az alkalmazott szál 

merevségétől, alaki tényezőjétől, orientációjától és az összetételtől függ, a kap-

csolóanyag nem befolyásolja azt számottevően. Másrészről, a nagy deformáci-

óknál meghatározott tulajdonságokat a határfelületi kölcsönhatások és a lokális 

deformációs folyamatok erősen befolyásolják. A kialakuló kölcsönhatás erős-

sége leginkább az alkalmazott szál típusától függ. Kapcsolóanyag alkalmazása 

nélkül a nagyméretű faliszt szemcsék könnyedén elválnak a mátrixtól, míg erős 

kölcsönhatás esetén a faliszt szemcsék törése lesz a domináló folyamat, amely 

azonnali tönkremenetelhez vezet a PP/faliszt kompozitok esetén. A szénszállal 

erősített kompozitok esetében a kölcsönhatások erősségének növelése javítja az 

erősítést, viszont csökkenti a kompozitok ütésállóságát. A kutatómunka során 

használt üvegszál erős kölcsönhatást alakít ki kapcsolóanyag alkalmazása nélkül 

is. A faliszt természetes és megújuló jellege, valamint alacsony ára miatt, nagyon 

jól használható, mint erősítőanyag, ha a merevség növelése a fő célunk, ugyan-

akkor nem alkalmazható olyan esetekben, amikor az ütésállóság is fontos szem-

pont. A szénszálak nagyon drágák és a felhasználásukkal előállított kompozitok 

nagyon merevek, másfelől nem rendelkeznek kiemelkedő tulajdonságokkal. 
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Erős adhézió esetén az üvegszál a tulajdonságok jó kombinációját kínálja, mind 

a merevség, szilárdság és ütés-

állóság tekintetében, ahogyan 

azt az 1. ábra is mutatja.  

A faliszt, az üveg- és a 

szénszálak használata az ütésál-

lóság növekedését eredménye-

zik. Az eredetileg kis ütésálló-

sággal (2 kJ/m2) rendelkező PP 

törési ellenállása 4 kJ/m2 érté-

ket ér el faliszt vagy szénszál al-

kalmazása esetén, üvegszál 

használatával akár a 8 kJ/m2 

ütésállóság is elérhető. Habár 

az elvárt ütésállóság jóval na-

gyobb, gyakran meghaladja a 

15 vagy 20 kJ/m2-t. Ezért egy új 

koncepcióval, nevezetesen po-

limer szálak alkalmazásával álltunk elő a kompozitok ütésállóságának növelés-

ének érdekében. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a polimer szálak 

csak kis mértékben növelik a merevséget; mivel azok meglehetősen hajléko-

nyak, így nem orientálódnak a terhelés irányába. Következésképpen, a szálak 

alaki tényezője kevésbé fontos, mint olyan merev szálak esetében, mint az üveg- 

vagy a szénszál. A kompozitok szilárdsága széles határok között változik, amely 

nagyban függ a határfelületi kölcsönhatások erősségétől, vagyis a kapcsoló-

anyag alkalmazásától. Erős adhézió esetén a legnagyobb szilárdsággal a PVA és 

len szálat tartalmazó kompozitok rendelkeznek. A kompozitok deformálható-
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1. ábra Szálerősítésű PP kompozitok bemetszett 

Charpy ütésállóságának és merevségének 
összefüggése. Szimbólumok: (,) CF, (,) GF, 

(,) fa. Üres szimbólumok: MAPP nélkül, gyenge 

adhézió; teli szimbólumok: MAPP hozzáadásával, 
erős adhézió. A szaggatott vonal egy korábbi 

tanulmányban meghatározott általános 

összefüggést jelöl a két tulajdonság között17. 
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sága is jelentősen változik, ugyanis a PET vagy PVA szálat tartalmazó kompo-

zitokban nagymértékű plasztikus deformáció játszódik le. A hagyományos, me-

rev szálakat tartalmazó kompozitokhoz képest az ütésállóság jelentősen javítható 

PET vagy PVA szálakkal; PVA 

szálak alkalmazásával akár 30 

kJ/m2-es ütésállóság érték is el-

érhető, ahogyan az a 2. ábrán is 

látható. A szál típusa és a kap-

csolóanyag alkalmazása jelentő-

sen befolyásolja a szál körül ki-

alakuló deformációs folyamato-

kat, de a törési energia nem vál-

tozik nagy mértékben. A határ-

felületek elválása és az azt kö-

vető plasztikus deformáció a 

leghatékonyabb az ütésállóság 

javítása szempontjából. Erős 

kölcsönhatás esetén a szálak tö-

rése dominál fa és len szálakat tartalmazó kompozitokban, ugyanakkor ezek a 

folyamatok nem nyelnek el megfelelő mennyiségű energiát az ütésállóság növe-

léséhez. 

A polimer szálak használata jelentősen befolyásolja a PP alapú kompozi-

tok ütésállóságát. A szakirodalomban csak kevés publikáció áll rendelkezésre 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0

5

10

15

20

25

30

35

fa

len

PET

 

 

Ü
té

sá
ll

ó
sá

g
, 

a n
 (

k
J/

m
2
)

Töltőanyag tartalom (v/v)

PVA

 
2. ábra A szerves szálakat tartalmazó PP 

kompozitok bemetszett Charpy ütésállósága a 
töltőanyag tartalom függvényében. Kapcsolóanyag 

hatása. Szimbólumok: (,) fa, (,) len, (,) 

PET, (,) PVA; üres szimbólumok: MAPP nélkül, 
gyenge adhézió; teli szimbólumok, MAPP 

hozzáadásával, erős adhézió. 



PhD Tézisek 

 
 

11 

szintetikus szálerősítésű PP 

kompozitokkal kapcsolat-

ban
18,19,20

, így magától értető-

dőnek tűnik, hogy a polimer 

szálakkal erősített kompozitok 

módosításának lehetőségét to-

vább kutassuk. Két különböző 

polimer mátrixot alkalmaztunk, 

amelyek tulajdonságai nagy 

mértékben eltérnek, az egyik 

egy homopolimer (hPP), a má-

sik egy heterofázisos etilén-

propilén kopolimer (ePP) volt. 

A kutatómunka során a kiala-

kuló kölcsönhatások erősségé-

nek hatását is tanulmányoztuk. A vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a 

mátrixok jellemzői a tulajdonságok eltérő kombinációját eredményezik. A PVA 

szálak hatékonyabb erősítőanyagnak bizonyultak mind a két mátrix esetében, 

mint a PET szálak, előbbi a merevséget és a szilárdságot is nagyobb mértékben 

növelte. A kompozitok szilárdsága nagy mértékben függ a kialakuló kölcsönha-

tások erősségétől. A vizsgált tényezők (szál és mátrix típusa, határfelületi köl-

csönhatások) hatása még jelentősebb az ütésállóság szempontjából. Mind a két 

alkalmazott szál növeli az ütésállóságot a hPP mátrix esetén (3. ábra), de a hatás 

                                                 
18 Asgari M, Masoomi M: Thermal and impact study of PP/PET fibre composites compatibilized 

with glycidyl methacrylate and maleic anhydride. Compos Part B Eng 43, 1164-1170 (2012) 
19 Santos P, Pezzin SH: Mechanical properties of polypropylene reinforced with recycled-PET fibres. 

J Mater Process Technol 143-144, 517-520 (2003) 
20 López-Manchado MA, Arroyo M: Effect of the incorporation of pet fibers on the properties of 

thermoplastic elastomer based on PP/elastomer blends. Polymer 42, 6557-6563 (2001) 
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3. ábra Szálerősítésű PP kompozitok bemetszett 

Charpy ütésállósága a töltőanyag tartalom 
függvényében. Szimbólumok: (,) hPP/PVA, 

(,) hPP/PET; üres szimbólumok: gyenge adhézió 

(MAPP nélkül), teli szimbólumok: erős adhézió 

(MAPP hozzáadásával). 
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függ a szál típusától és a hatérfelületi kölcsönhatás erősségétől. A törési ellenál-

lás változása széles tartományt ölel fel az ePP mátrix esetében; az ütésállóság 

növekedhet vagy csökkenhet a szál típusától és a határfelületi kölcsönhatások 

erősségétől függően, viszont mindig elmarad a mátrix törési ellenállásától. A ha-

tárfelületi kölcsönhatások nagymértékben befolyásolják a lokális deformációs 

folyamatokat, amelyek a kompozitok makroszkopikus tulajdonságait határozzák 

meg. A mátrixban nyírási folyás és kavitáció játszódik le, míg elválás, szálkihú-

zódás és a szálak szakadása a fő deformációs mechanizmus a kompozitokban. A 

szálak elválása indítja el a mátrix plasztikus deformációját, amely nagyon sok 

energiát nyel el, míg a szálak szakadása kevésbé hatékony az ütésálóság növe-

lése szempontjából, ugyanakkor az ePP mátrixban végbemenő kavitáció gyenge 

ütésállóságot eredményez. A 3 GPa-os merevséget és 40 kJ/m2-es ütésállóságot 

meghaladó tulajdonságkombinációt csak PVA szálakkal erősített hPP kompozi-

tokkal lehet elérni, míg ez a társítás kevésbé előnyös elasztomerrel módosított 

PP típus esetén.  

Jelentős javulást értünk el a PP kompozitok merevségében szén- és üveg-

szál felhasználásával, de ezen kompozitok ütésállósága meglehetősen kicsi ma-

radt. Bebizonyítottuk, hogy polimer szálak alkalmazása polipropilén kompo-

zitokban szignifikánsan növeli az ütésállóságot, de csak kismértékben növeli a 

merevséget. A hagyományos erősítőanyagok és a polimer szálak kombinációja 

egy új megközelítés lehet az egyaránt nagy merevségű és ütésállóságú kompo-

zitok létrehozásához. Munkánk során olyan hibrid PP kompozitokat hoztunk 

létre, amelyek üveg- vagy szénszálat és polimer szálat (PET) tartalmaztak. A 

PP/faliszt/PET hibrid kompozitokat referenciaként használtuk a tanulmány so-

rán21. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a merev szálakat tartalmazó 

kompozitok ütésállóságának javítása az előbb említett módszer segítségével is 

                                                 
21 Várdai R, Lummerstorfer T, Pretschuh C, Jerabek M, Gahleitner M, Pukánszky B, Renner K: 

Impact modification of PP/wood composites: A new approach using hybrid fibers. Express Polym 

Lett 13, 223-234 (2019) 
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elérhető és a koncepció nem csak 

a falisztet tartalmazó kompo-

zitoknál működik. Hasonló ütés-

állóság érhető el a merev szálakat 

tartalmazó kompozitok esetében 

a PET szálak segítségével, amely 

az alkalmazott PET szál mennyi-

ségétől függ. Ezzel a módszerrel 

15 kJ/m2-es ütésállóság érhető el 

a kompozitokban. A nagy ütésál-

lóságot a polimer szálak által in-

dukált lokális deformációs folya-

matok eredményezik. A határfe-

lületi kölcsönhatások erősségétől 

függetlenül, a fő lokális defor-

mációs folyamat az elválás és/vagy a PET szálak kihúzódása, amely megköny-

nyíti a mátrix polimer plasztikus deformációját. A lokális deformációs folyama-

tok kombinációja nagymértékű energia elnyelést és nagy ütésállóságot eredmé-

nyez. A kompozitok egyéb tulajdonságai az erősítőanyag típusától és a határfe-

lületi kölcsönhatásoktól függenek. A szénszálak alkalmazása nagy merevségű 

kompozitokat eredményez, míg jó adhézió esetén az üvegszállal erősített kom-

pozitok segítségével érhető el a legnagyobb szilárdság. A 4. ábrán az ütésálló-

ságot mutatjuk be a kompozitok merevségének függvényében. A szénszálat tar-

talmazó kompozitok kivételével, a két mennyiség független egymástól; az ütés-

állóság növekedése nem jár együtt a merevség csökkenésével. A komponensek, 

az összetétel és a kölcsönhatások megfelelő kiválasztásával és beállításával vi-

szonylag széles tulajdonságtartományba eső kompozitok állíthatók elő.  
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4. ábra PET szálat tartalmazó hibrid kompozitok 
ütésállóságának és merevségének összefüggése. 

Szimbólumok: (,) CF, (,) GF, (,) fa; 

üres szimbólumok: MAPP nélkül (gyenge adhézió), 
teli szimbólumok: MAPP hozzáadásával (erős 

adhézió). 
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A PP/faliszt hibrid kompozitok kiemelkedő tulajdonságai és a környezet-

védelmi szempontok alapján döntöttünk úgy, hogy a polimer szál erősítésű hib-

rid kompozitok koncepcióját ellenőrizzük más, természetes szál erősítésű kom-

pozitok esetében is. Habár, Sudár és munkatársai17 tettek egy kísérletet 33 m/m% 

elasztomert tartalmazó PP reaktor blend felhasználásával a PP/faliszt kompozi-

tok ütésállóságának javítására, de a kompozitok törési ellenállása kicsi maradt, 

a nagy elasztomer tartalom ellenére is. A korábbiakban számos kísérletet tettek 

a hagyományos erősítőanyagok és természetes szálak kombinálására
22,23,24

, de 

kiemelkedően jó tulajdonságokkal rendelkező kompozitokat nem sikerült előál-

lítani. Munkánk során igazoltuk a polimer szálak felhasználásával készített hib-

rid kompozitok koncepciójának érvényességét természetes és PET szál erősítésű 

PP kompozitok esetén is. Len és cukorpálma szálat alkalmaztunk, mint erősítő-

anyag és a falisztet használtunk referenciaként. A kutatómunkánk nem elsősor-

ban a hagyományos tulajdonságok, merevség és szilárdság vizsgálatára foku-

szált, hanem a kompozitok törési ellenállására. A lokális deformációs folyama-

tok vizsgálatával meghatároztuk a tönkremenetelért felelős mechanizmusokat. 

Az eredmények bizonyították, hogy az új koncepció más természetes szálak al-

kalmazása mellett is működik, a len és a cukorpálma erősítésű kompozitok ütés-

állósága jelentősen javult. Az ütésállóság módosításának a mechanizmusa min-

dig ugyanaz, a PET szálak elválása vagy kihúzódása iniciálja a mátrix nyírási 

folyását, amely jelentős energiát nyel el. A PET szálak szakadása hozzájárulhat 

                                                 
22 Kalaprasad G, Thomas S, Pavithran C, Neelakantan NR, Balakrishnan S: Hybrid effect in the 

mechanical properties of short sisal/glass hybrid fiber reinforced low density polyethylene 

composites. J Reinf Plast Compos 15, 48-73 (1996) 
23 Rozman HD, Tay GS, Kumar RN, Abubakar A, Ismail H, Ishak ZAM: Polypropylene hybrid 

composites: a preliminary study on the use of glass and coconut fiber as reinforcements in 

polypropylene composites. Polym Plast Technol Eng 38, 997-1011 (1999) 
24 Samal SK, Mohanty S, Nayak SK: Polypropylene–bamboo/glass fiber hybrid composites: 

fabrication and analysis of mechanical, morphological, thermal, and dynamic mechanical 

behavior. J Reinf Plast Compos (2008) 
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az energia elnyeléshez. A fel-

használt természetes szálak tí-

pusa nem befolyásolja a hatást, a 

PET szálak mennyisége hatá-

rozza meg a kompozitok törési 

ellenállását, ahogyan azt az 5. 

ábra is mutatja. A határfelületi 

kölcsönhatások növelésével a 

kompozitok szilárdságának nö-

vekedését értük el, az ütésálló-

ság kismértékű növelése mellett.  

Korábbi eredményeink 

alapján azt a megállapítást tehet-

jük, hogy a szintetikus polimer 

szálak (PET, PVA) növelik a PP 

ütésállóságát, abban az esetben, ha a szálakat önmagukban adjuk a mátrixhoz. 

Ugyanakkor, a PET szálak bizonyítottan hatékonyan növelik az ütésállóságot az 

üveg- és szénszál erősítésű, illetve a különböző természetes szálak felhasználá-

sával (len, cukorpálma, faliszt) készített hibrid kompozitokban egyaránt. A PVA 

szálak nagyon hatékonyak voltak a kétkomponensű kompozitokban, viszont 

nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy erősítő szálak jelenlétében is képesek 

növelni a kompozitok ütésállóságát. Munkánk során ellenőriztük, hogy a leg-

gyakrabban használt szálak (üveg-, szénszál, faliszt) mellett alkalmazva a PVA 

szálakat működő képes-e az általunk korábban kifejlesztett koncepció. Az elért 

eredményeink azt bizonyítják, hogy a szintetikus szálak e célra történő felhasz-

nálásának új koncepciója sikeresen alkalmazható PVA szálakkal is. A kompozi-

tok ütésállósága nőtt a PVA szál mennyiségével (6. ábra). Az ütésállóság növe-

kedésének mértéke az erősítő szál típusától és annak mennyiségétől, valamint a 
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5. ábra PET szálat tartalmazó hibrid kompozitok 
ütésállóságának összetételfüggése. Természetes szál 

tartalom: 20 m/m%. Szimbólumok: (,) fa, (,) 

len, (,) cukorpálma szál; üres szimbólumok: 
gyenge adhézió, MAPP nélkül, teli szimbólumok: 

erős adhézió, MAPP hozzáadásával. 
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határfelületi kölcsönhatások 

erősségétől függ, amely nagy 

hatással van a szálak körül ki-

alakuló lokális deformációs fo-

lyamatokra a tönkremenetel so-

rán. Mind az erősítő és mind a 

szintetikus szálak részt vesznek 

ezekben a folyamatokban és az 

energia elnyelésben. Az elválás 

és az azt követő plasztikus de-

formációja a mátrixnak a legha-

tékonyabb energia elnyelő fo-

lyamat, de a PVA szálak szaka-

dása is sok energiát igényel, 

ezért a PVA szálak javítják az 

ütésállóságot gyenge és erős adhézió esetén egyaránt. A megközelítés lehetővé 

teszi az anyagok szerkezeti anyagként való alkalmazását, hiszen a piacon jelen-

leg is kapható PP kompozitok ütésálósága és merevsége nem éri el a legtöbb 

esetben az általunk elért 4-6 GPa-os merevséget és a 20-25 kJ/m2-es ütésállósá-

got. 

6. Új tudományos eredmények 

1. A természetes szálak előnyeiről és kiváló teljesítő képességükről szóló 

számos állítás és nyilatkozat ellenére, három különböző erősítő szállal 

készült polipropilén kompozit összehasonlító vizsgálatával először mu-

tattunk rá arra, hogy a hagyományosnak mondható üveg- vagy szénszá-

lat nem lehet automatikusan helyettesíteni természetes erősítő szálakkal. 
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6. ábra Hibrid kompozitok bemetszett Charpy 

ütésállósága a PVA szál tartalom függvényében. 
Szimbólumok: (,) fa, (,) GF, (,) CF; 

üres szimbólumok: MAPP nélkül, gyenge adhézió; 

teli szimbólumok: MAPP hozzáadásával, erős adhé-

zió. 
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Minden szálnak megvan a saját előnye és hátránya, ezért a követelmé-

nyeket szem előtt tartva kell a megfelelő szálakat kiválasztani. A faliszt-

nek számos előnye van környezetvédelmi szempontból, a szénszálak pe-

dig nagy merevséget biztosítanak, míg az üvegszálak a tulajdonságok 

kiegyensúlyozott kombinációját adják. 

 

2. Különböző szerves szálak (PET, PVA, faliszt, len) polipropilén mátrix 

tulajdonságaira gyakorolt hatásának vizsgálatával rámutattunk, hogy bár 

az alkalmazott szálak nem növelik nagymértékben a merevséget, de a 

szintetikus polimer szálak jelentősen növelik a kompozitok ütésállósá-

gát. A megfigyelés, miszerint a polimer szálak jelentősen javítják az 

ütésállóságot vezetett oda, hogy egy új koncepciót dolgozzunk ki, ame-

lyet eddig még nem használtak. 

 

3. Két különböző polipropilén mátrixban alkalmazott eltérő típusú polimer 

szálak erősítésének és ütésállóságra gyakorolt hatásának tanulmányozá-

sával bebizonyítottuk, hogy az erősítés és az ütésállóság módosításának 

mértéke nagyban függ a mátrix tulajdonságaitól és a határfelületi köl-

csönhatásoktól. Az új koncepció, miszerint polimer szálakkal javítjuk az 

ütésállóságot, jól működik a merev PP homopolimer mátrixban, ugyan-

akkor a random kopolimerekben vagy reaktor blendekben kevésbé haté-

kony. 

 

4. Szisztematikus kísérletsorozatok segítségével bebizonyítottuk, hogy a 

szintetikus szálakkal végzett ütésállóság módosítás koncepciója jól al-

kalmazható hibrid kompozitokban is, amelyek erősítő és polimer szála-

kat is egyaránt tartalmaznak. A két szál együttes alkalmazása nagy me-

revséget és ütésállóságot biztosít, amely az ipar által nagyon keresett tu-

lajdonságkombináció. Kimutattuk, hogy az ütésállóság módosításának 
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mechanizmusa a szálak elválása és az ezt követő plasztikus deformáci-

ója a mátrixnak. 

 

5. Egy másik kísérletsorozat segítségével rámutattunk arra, hogy az ütésál-

lóság módosításának új koncepciója bármilyen természetes szállal erősí-

tett hibrid kompozitban működik. Az ütésállóság módosításának mér-

téke nem függ a természetes szál típusától, csak a szintetikus szál (PET) 

mennyiségétől, mivel a természetes szálak nem járulnak hozzá az ütés-

állóság javításához. 

 

6. A polipropilén hibrid kompozitokban a törés folyamatának elemzésével 

és a modellezésével bebizonyítottuk, hogy bizonyos esetekben mind az 

erősítő, mind pedig a polimer szálak hozzájárulnak az ütésállóság módo-

sításához. A komponensek hozzájárulása függ azok jellemzőitől, a kiala-

kuló határfelületi kölcsönhatások erősségétől, amelyek meghatározzák a 

szálak környezetében, külső terhelés hatására meginduló lokális defor-

mációs folyamatokat. Rámutattunk, hogy a hibrid kompozitokban a PVA 

szálak alkalmazásával még jobb tulajdonságkombinációk érhetők el, mint 

PET szálak használatával. 

 

7. A kutatómunka során fokozott figyelmet fordítottunk a lokális, mikro-

mechanikai deformációs folyamatokra és rámutattunk arra, hogy számos 

ilyen folyamat (nyírási folyás, kavitáció, elválás, száltörés és szálkihú-

zódás) egyszerre vagy egymás után is végbe mehet a polimer kompo-

zitokban a deformáció során, és ezek a folyamatok határozzák meg a 

kompozitok makroszkópikus tulajdonságait. A határfelületek elválása és 

a szálkihúzódás a mátrix plasztikus deformációjával jár, amely sok ener-

giát nyel el és az ütésállóság javulását eredményezi. Az irodalomban a 
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lokális, mikromechanikai deformációs folyamatok analízisét gyakran el-

hanyagolják azok fontossága ellenére a polimer kompozitok vizsgálata 

során. 

7. Lehetséges alkalmazás 

Kutatócsoportunk a Borealis AG-vel közösen, amely a világ egyik leg-

nagyobb poliolefin előállítója, vett részt egy nemzetközi projektben. A Borealis 

a tiszta polimerek mellett rövidszál erősítésű kompozitokat is forgalmaz. Együtt-

működésünk célja olyan kompozit alapanyagok fejlesztése, amelyek kielégítik a 

korábban említett követelményeket. Az ipari oldaláról történő részvétel lehető-

séget kínál a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítására. Az általunk fejlesz-

tett kompozitok már most is ígéretes alapanyagnak számítanak az autóiparban, 

akár lökhárítók gyártására is használhatják őket. A kutatómunka 2014-ben kez-

dődött, azóta a kutatási eredményeink alapján a Borealis szabadalmat is szer-

zett
25
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