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1. Bevezetés, célkitűzések 

A folyamatosan növekvő igény a termékek minőségének és teljesítményük javítására, 

valamint az árak csökkentése töretlen fejlesztést és új anyagok keresését eredményezi. Azonban 

egy új, egyedi tulajdonságokkal rendelkező szintetikus polimer kifejlesztése sok időt és bonyo-

lult technológiákat igényel. Ennek megfelelően a legtöbb esetben korlátozott számú műanyag 

típust használnak, és további anyagokkal, például töltőanyagokkal, rövid- és/vagy hosszúszá-

lakkal vagy más polimerekkel módosítják azt. A műanyag termékek széles körű használata 

azonban nagy mennyiségű hulladékot eredményez, ami környezeti aggályokat vet fel mind a 

lakosság, mind a törvényhozás körében. A növekvő környezettudatosság arra is ösztönzi az 

ipart, hogy kevésbé környezetkárosító anyagokat állítson elő, és több terméket gyártson termé-

szetes nyersanyagforrásból. A tudományos kutatóintézetek és az ipar egyaránt jelentős erőfe-

szítéseket tesznek a biológiai lebonthatóság és a komposztálhatóság terén. A hagyományos töl-

tőanyagokat és erősítőanyagokat (például a talkumot, a CaCO3-at, az üvegszálat, vagy a szén-

szálat) egyre inkább a természetes forrásokból származó nyersanyagokkal helyettesítik, mint 

például a fa, len, kender, vagy éppen a cukornád bagasz. Ezek a rostok általában mezőgazdasági 

melléktermékekként vagy hulladékként fordulnak elő, és többnyire a technológia utolsó lépés-

ében elégetik őket. Így erősítőanyagként történő felhasználásuk heterogén polimer rendszerek-

ben hozzáadott értéket jelenthet. A társítóanyagok mellett a hagyományos, kőolaj alapú  

mátrixanyagokat is egyre gyakrabban váltják ki biopolimerekkel, amelyek azonban további fej-

lesztéseket igényelnek, hogy kompenzálják hátrányos tulajdonságaikat. 

A műanyagiparban is alkalmazott természetes rostoknak számos előnye van, mint pél-

dául a nagy fajlagos szilárdság és merevség, kevésbé koptatják a feldolgozó berendezéseket, 

mint a hagyományosan alkalmazott társítóanyagok, valamint igen alacsony árral rendelkeznek. 

Megújuló nyersanyagforrásokból származnak, és a növények fejlődésük és élettartamuk során 

elnyelik a szén-dioxidot. Nyilvánvalóan vannak hátrányaik is. A természetes rostok tulajdon-

ságai az éghajlattól és a betakarítás időszakától is függenek. A poliolefinekkel nagyon gyenge, 

csak másodlagos kölcsönhatást tudnak kialakítani, és korlátozott sajátszilárdsággal rendelkez-

nek1. Az elemi szálakat viszonylag gyenge határréteg köti össze. Ez a szerkezeti leírás kiváló 

magyarázatot nyújt a természetes szálak szilárdságát illetően2. Míg hosszirányban az elemi szá-

lak nagyon jól ellenállnak a külső terhelésnek, keresztirányban könnyen elválnak egymástól a 

gyenge kötőerők miatt, ami a rostok tengelymenti hasadását eredményezi. 

A kísérleteinkben is használt cukornád bagasz rostok Ázsia forró, trópusi területeiről 

származnak3,4. A levet kivonják a cukornádból, majd kristályosítással cukorrá alakítják. Az ext-

rakció során forgó késeket, zúzó- és aprítóelemeket használnak, majd a szirupot hővel koncent-

rálják. Az aprítási és préselési lépésben keletkező szilárd, rostos maradványt bagasznak neve-

zik. Korábban ezt a mellékterméket a folyamat legvégén elégették, tehát az újrahasznosított 

energiát visszatáplálták a termelésbe. A termelési folyamatok fejlesztésével és korszerűsítésé-

vel azonban ez az energiaforrás feleslegessé vált. A bagasz jelenleg hulladékként jelenik meg, 

amelyet más, de mégis környezetbarát és gazdaságilag előnyös módon kellene kezelni. A 

 
1 Pickering, K.L., Efendy, M.G.A., Le, T.M. Compos Part A - Appl S 83, 98-112 (2016) 
2 Bos, H.L., Van Den Oever, M.J.A., Peters, O.C.J.J. J Mat Sci 37, 1683-1692 (2002) 
3 Niju, S., Swathika, M. Biocatal Agric Biotechnol 20, 101263 (2019) 
4 Santos, F., Eichler, P., Machado, G., De Mattia, J., De Souza, G. In: Sugarcane Biorefinery, 

Technology and Perspectives: Academic Press, 21-48 (2020) 
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bagasz rostok egyik potenciális, valamint egyszerű felhasználási lehetősége, hogy a szálakat 

közvetlenül valamilyen polimer mátrixba keverjük egy hatékony feldolgozási technikával, mint 

például extrúzióval vagy fröccsöntéssel. 

A heterogén polimer rendszerek kutatása az elmúlt évtizedek során kiterjedt ismereteket 

hozott a csoportunkba (Műanyag- és Gumiipari Laboratórium – MGL), számos magas színvo-

nalú publikációt eredményezve a tématerületen. A sikeres munka széles körű együttműködés-

hez vezetett a világ minden tájáról származó partnerekkel, mind a tudományos életből, mind az 

iparból. 2018-ban az MGL közös projektbe kezdett a Petra Christian University-vel (Surabaya, 

Indonézia). Más trópusi országokhoz hasonlóan Indonézia kiemelkedő a cukornád termeszté-

sében, ami jelentős mennyiségű bagasz hulladék megjelenését eredményezi. Bár néhány, 

PP/cukornád bagasz kompozitokkal foglalkozó publikáció elérhető az irodalomban5,6,7, a pro-

jekt elején az volt a célunk, hogy megvizsgáljuk a cukornád bagasz rostok erősítőanyagként 

történtő alkalmazhatóságát polipropilén kompozitokban.  

Azt találtuk, hogy a polimer kompozitok erősítésére szolgáló cukornád rostok általában 

túl nagyok, alaki tényezőjük pedig viszonylag kicsi. A nagy átmérő általában a határfelületek 

elválásához vezet, ami a termékek gyors tönkremenetelét eredményezi8. A kis alaki tényező 

ráadásul korlátozott erősítést jelent. A hőre lágyuló műanyagok feldolgozása során (például 

extrúzió vagy fröccsöntés) a természetes rostok és a hagyományos szintetikus szálak egyaránt 

jelentős méretváltozáson mennek keresztül. A szálak tördelődése nagy hatással van az erősí-

tésre és általában a kompozitok alapvető tulajdonságaira. A szakirodalomban azonban gyakran 

még a szálak eredeti méreteit sem közlik, de a feldolgozás során bekövetkező változásukat 

szinte mindig figyelmen kívül hagyják9. 

Korábban már említettük, hogy a természetes szálak sajátszilárdsága általában gyenge, 

azonban ez lúgos kezeléssel javítható. A kezelés hatását a rostok szerkezetére és tulajdonságaira 

számos csoport vizsgálta már korábban10,11,12, a merevség és szilárdság növekedését pedig 

szinte mindegyik kutató megfigyelhette. A mechanikai tulajdonságok javulásának magyarázata 

azonban sok esetben meglehetősen ellentmondásos. Figyelembe véve ezeket az ellentmondá-

sokat, a további vizsgálatokban célul tűztük ki, hogy a cukornád bagasz rostokat nátrium-hidr-

oxiddal kezeljük, majd részletesen jellemezzük azok kémiai összetételét, szerkezetét és tulaj-

donságait (kiemelve a szilárdságot és a merevséget). Ezen kívül nem lehettünk teljesen biztosak 

abban, hogy a szilárdságnövekedés a kompozitokra is „átterjed”, így egy következő cél az volt, 

hogy a lúgos kezelésen átesett bagasz felhasználásával kompozitokat készítsünk, és tanulmá-

nyozzuk azok mechanikai tulajdonságait és a mikromechanikai deformációs folyamatokat. 

 
5 Luz, S.M., Gonçalves, A.R., Del’Arco, A.P. Compos Part A-Appl S 38, 1455-1461 (2007) 
6 Vázquez, A., Domínguez, V.A., Kenny, J.M. J Thermoplast Compos 12, 477-497 (1999) 
7 Mulinari, D.R., Cipriano, J.d.P., Capri, M.R., Brandão, A.T. J Nat Fibers 15, 174-182 

(2018) 
8 Dányádi, L., Renner, K., Szabó, Z., Nagy, G., Móczó, J., Pukánszky, B. Polym Advan Tech-

nol 17, 967-974 (2006) 
9 Jiménez, A.M., Espinach, F.X., Granda, L.A., Delgado-Aguilar, M., Quintana, G., Fullana-i-

Palmer, P., Mutjè, P. Bio Res 11, 6346-6361 (2016) 
10 Taha, I., Steuernagel, L., Ziegmann, G. Compos Interface 14, 669-684 (2007) 
11 Gassan, J., Bledzki, A.K. Compos Sci Technol 59, 1303-1309 (1999) 
12 Das, M., Chakraborty, D. J Appl Polym Sci 102, 5050-5056 (2006) 
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A közelmúltban néhány publikáció már a PLA/cukornád bagasz kompozitokkal kapcso-

latban is megjelent, amelyek közül egyesek a komponensek közötti határfelületi kölcsönhatá-

sokat is vizsgálták. Khoo és Chow13 üregeket figyelt meg a mátrix és a bagasz közti határfelü-

letek környezetében, ami gyenge adhéziót jelez. Hong és társai14 tanulmányozták a különböző 

kezelések (lúgos, szilánnal történő és a kettő kombinációja) hatását a PLA/bagasz kompozitok 

szerkezetére és tulajdonságaira. Azt találták, hogy a kezeletlen és lúggal kezelt rostok kihúzód-

tak a mátrixból. Suryanegara és csoportja15 megfigyelte, hogy a PLA alapú kompozitok szakí-

tószilárdsága csökken a bagasz tartalom növekedésével, és a jelenséget ők is a gyenge adhézi-

óval magyarázták, amely miatt a kialakuló üregek rossz feszültségátvitelhez vezettek. A szak-

irodalomban talált néhány tanulmány ellentmond azoknak az állításoknak, amelyeket korábbi 

munkánkban a PLA/természetes szál kompozitok határfelületére vonatkozóan tettünk. Úgy 

gondoljuk, hogy ennek az az oka, hogy az irodalomban megjelent munkák felületesek, és nem 

összpontosítanak eléggé a határfelületi kölcsönhatásokra. Ezért célul tűztük ki a PLA/cukornád 

bagasz kompozitok tulajdonságainak jellemzését a csoportunk által korábban alkalmazott és jól 

bevált technikákkal, és lehetőség szerint tisztázni szerettük volna az irodalomban található el-

lentmondásokat. 

2. Kísérleti rész 

A cukornád bagasz rostok közvetlenül Indonéziából, egy cukorgyárból érkeztek, ami 

után etanollal mostuk, szárítottuk és szitáltuk őket. A rostokat két frakcióra, egy hosszabbra és 

egy rövidebbre választottuk szét. A hosszú frakciót egy 0,8 mm és 0,35 mm lyukátmérővel 

rendelkező szitákról gyűjtöttük össze, a rövidebb frakció pedig az összes szitán áteső rostokból 

állt. A lúgos kezeléshez is a hosszabb frakciót használtuk. A kompozitok mátrixaként használt 

polipropilén a Tipplen H649FH típusú homopolimer volt. Kapcsolóanyagként maleinsavanhid-

riddel ojtott polipropilént (MAPP) használtunk. Az Ingeo 4032D típusú PLA-t a NatureWorks 

gyártotta. A funkcionalizált PLA kapcsolóanyagot (MAPLA) a laboratóriumunkban állítottuk 

elő16. A társítóanyagot és a polimert kétcsigás extruderben homogenizáltuk, és a granulátumból 

fröccsöntéssel szabványos (ISO 527 1A), 4 mm vastagságú próbatesteket készítettünk. 

A cukornád rostok kémiai összetételét van Soest módszerrel és FT-IR segítségével ele-

meztük, a kristályos szerkezetet pedig röntgendiffrakcióval (XRD) jellemeztük. A szálak 

mechanikai tulajdonságait szakítóvizsgálattal határoztuk meg. A rostokat enyhén megfeszítet-

tük és egy papírkeretre rögzítettük a mérésekhez. A kompozitok mechanikai jellemzésére sza-

kító- és törővizsgálatot (hagyományos és műszeres) használtunk. A mikromechanikai deformá-

ciós folyamatokat akusztikus emissziós vizsgálattal követtük nyomon. Mind a cukornád rostok 

morfológiáját, mind pedig a kompozitok törési felületét pásztázó elektronmikroszkóp segítség-

ével tanulmányoztuk. 

 
13 Khoo, R.Z., Chow, W.S. J Thermoplast Compos 30, 1091-1102 (2015) 
14 Hong, H., Xiao, R., Guo, Q., Liu, H., Zhang, H. Polymers (Basel) 11, 1567 (2019) 
15 Suryanegara, L., Kurniawan, Y.D., Syamani, F.A., Nurhamiyah, Y. In: Sustainable Future 

for Human Security: Society, Cities and Governance. Singapore: Springer Singapore, 277-285 

(2018) 
16 Csikós, Á., Faludi, G., Domján, A., Renner, K., Móczó, J., Pukánszky, B. Eur Polym J 68, 

592-600 (2015) 
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3. Eredmények 

A kísérleteink során bebizonyítottuk, hogy a cukornád bagasz rostok más természetes 

szálakhoz (pl. faliszt) hasonlóan erősítik a 

polipropilént. Növelik a merevséget, és 

MAPP kapcsolóanyag jelenlétében 

megnövekedett folyási feszültséget és 

szakítószilárdságot eredményeznek (1. 

ábra). Bár a nagyon nagy bagasz szemcsék 

könnyebben elválnak a polipropilén 

mátrixtól, mint a referencia 

erősítőanyagként használt kisebb faliszt 

szemcsék, a legtöbb tulajdonság nagyon 

hasonló a két különböző kompozit esetében. 

A tulajdonságok összetételfüggőségének 

elemzése gyenge szerkezeti hatás jelenlétére 

utalt, ami akár a szemcsék aggregációja vagy 

a nagyobb alaki tényezővel rendelkező 

rostok orientációja is lehet. A kompozitok 

ütésállósága mind a faliszt, mind a cukornád 

bagasz rostok jelenlétében nőtt a tiszta 

mátrixhoz képest. A mikromechanikai 

deformációs folyamatok elemzése azt 

mutatta, hogy kapcsolóanyag nélkül, gyenge 

adhézió esetén a határfelületek elválása a 

domináns folyamat, míg MAPP-vel, erős 

adhézió mellett főként a rostok törése következik be. A határfelületek elválását követő 

plasztikus deformáció növeli a kompozitok ütésállóságát. Bár a cukornád rostok alkalmasak a 

PP erősítésére a szálak válogatására és előzetes kezelésére nagy figyelmet kell fordítani, hogy 

minél szűkebb szemcseméret-eloszlású frakciót kapjunk. Az optimális tulajdonságok 

eléréséhez minden esetben javasolt a kapcsolóanyag alkalmazása. 

1. táblázat A feldolgozás hatása a szálak tördelődésére. Száltartalom a kompozitokban: 16,5 

térfogatszázalék.  

Szál 
Kapcsoló-

anyag 
Feldolgozás 

Szálhossz 

(m) 

Átmérő 

(m) 
Alaki tényező 

Rövid 

– előtt 815  626 221  120 3,96 

– után 372  214 160  90 2,31 

+ után 354  208 150  72 2,50 

Hosszú 

– előtt 2845  1260 716  385 5,09 

– után 388  276 146  89 2,84 

+ után 370  242 141  84 2,82 

 

1. ábra PP/lignocellulóz kompozitok szakí-

tószilárdsága az összetétel függvényében. Je-

lölések: () bagasz, () bagasz, MAPP, () 

faliszt, () faliszt, MAPP. 
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Ahogyan azt a Bevezetésben is említettük, a kompozitok feldolgozása során bekövet-

kező száltördelődés egy jól ismert jelenség, ennek ellenére a legtöbb kutatási anyagban gyakran 

figyelmen kívül hagyják. A cukornád bagasz rostokat két, jelentősen eltérő méretű frakcióra 

választottuk szét és ezeket használtuk fel a kompozitokban. Az 1. táblázat egyértelműen mu-

tatja a feldolgozás hatását a száljellemzőkre. A kétszeri extrúzió és a fröccsöntési lépés csök-

kentette a szálak méreteit. Az aprózódás a hosszabb frakció esetében nagyobb mértékű, a rostok 

hossza nagyjából az eredeti méret tizede lett. Érdekes továbbá az is, hogy nem csak a szálak 

hossza, hanem azok átmérője is csökkent a feldolgozás során, ami jó bizonyíték arra, hogy az 

erősítőanyag a tengelyük mentén is elhasad. A rostok végső méretei a feldolgozást követően 

nagyon hasonlóak, így a különböző frakciók felhasználásával készített kompozitok tulajdonsá-

gaiban sem vártunk lényeges eltérést. 

A határfelületi kölcsönhatások fontosak a lejátszódó mikromechanikai deformációs fo-

lyamatok és a kompozitok makroszkopikus tulajdonságainak meghatározásában. Ennek meg-

felelően, a kísérleti munka során jellemeztük a PP/bagasz kompozit határfelületi kölcsönhatá-

sait is. A komponensek közötti adhéziós erő (Fa) mennyiségileg is becsülhető az 1. egyenlet 

alapján. Az egyenletben szereplő D a határfelületek elválásához szükséges feszültség (ami az 

akusztikus emissziós mérések alapján határozható meg), T a termikus feszültség, R a szemcse-

méret, E pedig a mátrix modulusa. C1 és C2 konstansok.  

 
𝜎𝐷 =  −𝐶1 𝜎𝑇 +  𝐶2 (

𝐸 𝐹𝑎

𝑅
)

1/2

 (1. egyenlet) 

A vizsgálatok során azt találtuk, hogy a kölcsönhatás legalább tízszer olyan erős (1600 mJ/m2) 

volt kapcsolóanyag jelenlétében, mint anélkül (140 mJ/m2). Ennek eredményeként a rostok te-

herviselőképessége is nagyon eltérő volt a kompozitokban, ami sokkal nagyobb szakítószilárd-

ságot eredményezett MAPP jelenlétében. Az 

adhézió erőssége a mikromechanikai defor-

mációs folyamatokra is hatással van: kapcso-

lóanyag hiányában a határfelületek elválása 

dominál, míg az erős adhézió a szálak törde-

lődését eredményezi. Különböző cukornád-

rost frakciók alkalmazása során is arra jutot-

tunk, hogy az így készített PP kompozitok tu-

lajdonságai megfelelőek, azonban optimali-

zálással tovább javíthatók. 

Megfigyelhettük, hogy a PP/bagasz 

kompozitok erősítő hatását korlátozza a ros-

tok gyenge sajátszilárdsága. A rostok keze-

lése és azok vizsgálata során bebizonyítottuk, 

hogy a kezelés megváltoztatja a szálak kémiai 

összetételét és a tulajdonságait. A hemicellu-

lóz- és lignintartalom csökkent, míg a cellu-

lóztartalom az NaOH oldat koncentrációjának 

függvényében egy maximumon ment keresz-

tül. A vizsgálataink során a rostok kristályos-

sága csak kismértékben változott. A 2. ábrán 

2. ábra A bagasz rostok spirálszöge (micro-

fibril angle – MFA) gyakorlatilag nem vál-

tozik a kezelő lúgoldat koncentrációjával. 

() bagasz, () referencia len. 

0 10 20 30 40
0

10

20

30

40

50

lenM
F

A
 (
°)

NaOH koncentráció (m/m%)

bagasz



7 

Tézisfüzet 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

a bagasz- és lenrostok spirálszögét (microfibril angle – MFA) mutatjuk be a kezelő oldat NaOH 

tartalmának függvényében. A bagasz esetében az MFA egyáltalán nem változott és a referen-

ciaként használt lenben is csak minimális változást figyelhettünk meg. Az eredmények alapján 

kijelenthetjük, hogy néhány irodalomi adattal ellentétben1718 a kristályosság és különösen az 

MFA nem az elsődleges oka a mechanikai tulajdonságok megváltozásának.  Megállapítottuk, 

hogy a rostok merevsége egy csekélyebb ma-

ximumot mutat 2-4 tömegszázalékos NaOH-

tartalom mellett, míg a szilárdságban megfi-

gyelhető maximum sokkal jelentősebb 5-8 tö-

megszázalék körül. Mivel nem találtunk köz-

vetlen összefüggést a szerkezet és a mechani-

kai tulajdonságok között, arra a következte-

tésre jutottunk, hogy a kémiai összetétel meg-

változása fontosabb a tulajdonságok megha-

tározásában, mint a szerkezet. Regresszió 

analízissel bebizonyítottuk, hogy a külön-

böző összetételi változók kombinációja nem-

lineáris módon határozza meg a rostok 

mechanikai tulajdonságait. A kísérletek során 

azt is megállapítottuk, hogy a kezelő oldat op-

timális koncentrációja körülbelül 5 tömeg-

százalékos NaOH-tartalomnál található, ha a 

kezelési időt 1 órában rögzítjük és a kezelést 

szobahőmérsékleten végezzük. A rostok sa-

játszilárdságának növekedésétől azt várjuk, 

hogy a kompozitok hasonló tulajdonságait is 

javítani fogja. 

A különböző koncentrációjú lúgoldat-

tal kezelt szálak szilárdságában egy maximu-

mot találtunk, ennek megfelelően előkísérle-

teket végeztünk és kompozitokat készítettünk 

növekvő koncentrációjú NaOH oldattal kezelt bagasz rostok és PP felhasználásával.  A kom-

pozitok merevségében és szilárdságában a rostokéhoz hasonlóan egy mérsékelt, de egyértelmű 

maximumot figyeltünk meg nagyjából 5 tömegszázalékos NaOH koncentráció mellett. Az ér-

tékek növekedését a rostok sajátszilárdságának javításával értük el és ezt a változást elsőként 

akusztikus emissziós mérések segítségével is bebizonyítottuk. A 3. ábrán az AE mérésekből 

származó karakterisztikus feszültség értékeket ábrázoltuk a társítóanyagtartalom függvényében 

és az alábbi exponenciális függvényt illesztettük az adatpontokra: 

 𝜎𝐴𝐸 =  𝜎𝐴𝐸0 + 𝑎 exp(𝑏 𝜑𝑓) 2. egyenlet 

ahol AE és AE0 a karakterisztikus feszültségek, f a társítóanyag (bagasz) térfogattörtje a kom-

pozitban, valamint a és b illesztési együtthatók. A módszer egyértelműen mutatja, hogy a kezelt 

és kezeletlen minták értékeinek extrapolációja különböző sajátszilárdsághoz vezet. Bár a  

 
17 Bledzki, A.K., Gassan, J. Prog Polym Sci 24, 221-274 (1999) 
18 Sawpan, M.A., Pickering, K.L., Fernyhough, A. Compos Part A - Appl S 42, 310-319 

(2011) 

3. ábra Az erősítéshez használt cukornád 

bagasz rostok sajátszilárdságának becslése 

az akusztikus emissziós mérési eredmények 

alapján. A karakterisztikus feszültségeket 

ábrázoltuk az összetétel függvényében (erős 

adhézió mellett, MAPP jelenlétében). A 

folytonos vonalak exponenciális függvé-

nyek az 2. egyenlet alapján. Jelölések: () 

kezeletlen, () kezelt (5 m/m%).  
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6 MPa-os javulás nem tűnik nagynak, de jó magyarázatot ad arra, hogy miért növekedett a 

kezelt rostokkal társított kompozitok szilárdsága a kezeletlen mintákhoz képest. 

Követve az általános törekvéseket, a kísérleti munkánk során teljesen biodegradálható, 

PLA/cukornád bagasz kompozitokat is készítettük. Megállapítottuk, hogy a száltördelődés PLA 

mátrixban kevésbé jelentős, mint polipropilén mátrixban.  

  
a) b) 

4. ábra PLA/bagasz kompozitok szakított felületéről készített SEM felvételek. A rosttartalom 20 

térfogatszázalék. A mikromechanikai deformációs folyamatok következményeit nyilak jelzik a 

képeken. a) rövidebb rostok MAPLA nélkül (nyírási folyás – yielding) b) hosszabb frakció 

MAPLA nélkül (elválás – debonding, tördelődés – fracture). 

Eredményeink azt is megerősítették, 

hogy a PLA és a lignocellulóz rostok közötti 

határfelületi kölcsönhatás alapvetően jó, így 

a kapcsolóanyag alkalmazása felesleges, 

nem javítja számottevően a tulajdonságokat. 

A mikromechanikai deformációs folyama-

tok akusztikus emissziós vizsgálatával és 

mikroszkópiával végzett elemzése azt mu-

tatta, hogy a deformáció során az anyagban 

három lokális deformációs folyamat játszó-

dik le: a határfelületek elválása, a nyírási fo-

lyás és a szálak tördelődése, ezt jól szemlél-

teti a 4. ábra is. E folyamatok közül legalább 

kettő, a nyírási folyás és a tördelődés vi-

szonylag nagymértékű energiát nyel el, így 

növelve az anyag ütésállóságát. 

4. Lehetséges alkalmazások 

A gyakorlatban az ütésállóság és a 

merevség egyidejű növelése rendkívül fon-

tos, különösen szerkezeti anyagok esetében. 

Az 5. ábrán a kezelt és kezeletlen szálakkal 
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5. ábra. Cukornád bagasszal erősített PP 

kompozitok merevsége és ütésállósága kö-

zötti összefüggés. A lúgos kezelés és az adhé-

zió hatása a tulajdonságokra. Szimbólumok: 

() kezeletlen, () kezeletlen, MAPP, () 

kezelt, () kezelt, MAPP. 
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társított kompozitok fent említett értékeit mutatjuk be. Bár három sorozat esetében is nőtt a 

rendszerek ütésállósága és modulusa egyaránt, ezzel együtt pedig a szálak lúgos kezelése is 

előnyösnek bizonyult, a minták továbbra is könnyen törnek. Ennek ellenére az általunk előállí-

tott kompozitok alkalmazhatóak lehetnek olyan területeken, ahol a nagy merevség és szilárdság 

kritérium, de gyengébb ütésállóság még elfogadható. Fontos azt is megemlíteni, hogy a lúgos 

kezelést komolyan meg kell fontolni, ugyanis az enyhe javulás a mechanikai tulajdonságokban 

nem biztos, hogy megéri az erőfeszítéseket. A bagasz szálakkal erősített PLA kompozitok vizs-

gálata során azt találtuk, hogy a merevség növekedése jelentős, a PLA alapvetően jó szilárdsága 

pedig szinte állandó marad nagyobb száltartalom esetében is. Ezek mellett megfigyeltük a PLA 

köztudottan gyenge ütésállóságának javulását is, ami akár lehetővé teheti ezeknek a kompo-

zitoknak az alkalmazását szerkezeti elemként. Trópusi országokban, ahol ez a mezőgazdasági 

melléktermék hulladékként jelentős mennyiségben fordul elő, elképzelhető a belőlük készült kom-

pozitok gyakorlati, kereskedelmi alkalmazása. 

5. Új tudományos eredmények 

1. PP/cukornádrost kompozitok részletes vizsgálata során azt találtuk, hogy a cukornád ros-

tok más természetes rostokhoz (pl. faliszt) hasonlóan erősítik a polipropilént. Rámutat-

tunk, hogy a rostok válogatása és előkészítése lényeges folyamat, hiszen a nagy szemcsék 

könnyen elválnak a mátrixtól, a kompozitok gyors tönkremenetelét eredményezve, tehát 

kis szemcseméret és szűk méreteloszlás szükséges. (1. közlemény) 

 

2. PP/cukornádrost kompozitokban alaposan tanulmányoztuk a feldolgozás során bekövet-

kező tördelődést. Megállapítottuk, hogy a nagyobb méretű rostok sokkal nagyobb mér-

tékben tördelődnek, mint amelyek kisebb kiindulási méretekkel rendelkeztek. Azok a ros-

tok, amelyek kiindulási szemcsemérete háromszorosa volt a kisebb rostoknak, a feldol-

gozás során azonos méretűre aprózódtak.  (2. közlemény) 

 

3. A funkcionalizált polimerek kapcsolóhatását gyakorlatilag mindig feltételezik, de szinte 

soha nem bizonyítják. Mi azonban akusztikus emissziós mérések és modellezés segítsé-

gével mennyiségileg becsültük a határfelületi kölcsönhatásokat és kimutattuk, hogy az 

adhézió tízszer olyan erős, ha MAPP kacsolóanyagot használunk, mint annak hiányában. 

(2. közlemény) 

 

4. A szakirodalomban megjelent számos publikációval ellentétben, a cukornád bagasz lúgos 

kezelésének analízise megmutatta, hogy a kristályosság csak kismértékben változik, és a 

spirálszög (MFA) gyakorlatilag állandó marad növekvő NaOH-tartalommal. Így a kristá-

lyos szerkezet és különösen az MFA nem elsődleges okai a rostok tulajdonságainak meg-

változásának. (3. közlemény) 

 

5. Lineáris regresszióanalízis segítségével bebizonyítottuk, hogy több összetételi változó 

kombinációja nem-lineáris módon határozza meg a cukornád bagasz rostok merevségét 

és a szakítószilárdságát. A rostok tulajdonságainak javulása a lúgos kezelés hatására a 

gyenge, lúgoldható frakciók kioldódása és a cellulóztartalom növekedése miatt követke-

zett be. (3. közlemény) 

 

6. Meghatároztuk a cukornád rostok sajátszilárdságát mind a lúgos kezelés előtt, mind azt 

követően. Az akusztikus emissziós mérésekkel meghatározott karakterisztikus 
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feszültségértékek extrapolációja a sajátszilárdság növekedését mutatta a lúgos kezelés ha-

tására. Elsőként azt is bebizonyítottuk, hogy közvetlen összefüggés van a szál és a kom-

pozit szilárdsága között. (4. közlemény) 

 

7. A mikromechanikai deformációs folyamatok részletes tanulmányozása során kimutattuk, 

hogy annak ellenére, hogy a PLA alapvetően merev, törékeny anyag, a cukornádrostok 

lokális folyamatokat indítanak, beleértve a mátrix nyírását és a száltörést, amelyek növe-

lik a PLA/cukornád bagasz kompozitok ütésállóságát. (5. közlemény) 
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