Gépészmérnöki Kar
Polimertechnika Tanszék

LENSZÁL ALKALMAZHATÓSÁGA BIOKOMPOZITOK
ERŐSÍTŐANYAGAKÉNT
PhD értekezés

Készítette:

Romhány Gábor
okleveles gépészmérnök

Témavezető: Dr. Czigány Tibor
egyetemi docens

- 2004 -

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

Szerző neve: Romhány Gábor
Értekezés címe: Lenszál alkalmazhatósága biokompozitok erősítőanyagaként
Témavezető neve (ha volt): Dr. Czigány Tibor
Értekezés benyújtásának helye (Tanszék, Intézet): Polimertechnika Tanszék
Dátum: 2004. november 05.
Bírálók:

Javaslat:
Nyilvános vitára igen/nem

1. bíráló neve:
Nyilvános vitára igen/nem
2. bíráló neve:
Nyilvános vitára igen/nem
3. bíráló neve (ha van):
A bíráló bizottság javaslata:

Dátum:

(név, aláírás)
a bíráló bizottság elnöke

NYILATKOZAT

Alulírott Romhány Gábor kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem, és
abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint,
vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás
megadásával megjelöltem.

Budapest, 2004. október 18.

Romhány Gábor

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Itt szeretném megköszönni mindazok segítségét, akiknek közreműködése nélkül a dolgozat
nem készülhetett volna el. Mindenekelőtt köszönöm Dr. Czigány Tibor témavezetőm
szakmai irányítását, aki biztosította a kutatásomhoz szükséges feltételeket, és átsegített a
holtpontokon. Köszönöm Karger-Kocsis József professzor Úr segítségét, akitől szakmailag
rengeteget tanultam a Kaiserslauterni Egyetemen kint töltött 3 hónap alatt, és akihez azóta
is bizalommal fordulhatok minden problémával.
Szeretnék köszönetet mondani Dr. Vas László Mihánynak, Dr. Halász Mariannának és
Dr. Uj Józsefnek az értekezésem alapos átnézéséért, az építő jellegű kritikákért. Továbbá
szeretném megköszönni a Polimertechnika Tanszék oktatóinak, dolgozóinak és
doktoranduszainak az értekezésemhez nyújtott segítségét.
Legvégül szeretném megköszönni szüleimnek, hogy biztosították a stabil hátteret
tanulmányaimhoz, és szeretném megköszönni menyasszonyomnak, Keresztesi Gizellának,
hogy akár itthon, akár külföldön mindvégig mellettem állt és mindenben segített.

Tartalomjegyzék

Rövidítés és jelölésjegyzék....................................................................................................4
1. Bevezetés, az értekezés célja ...........................................................................................7
2. Irodalmi áttekintés ........................................................................................................11
2.1. Természetes szállal erősített kompozitok.............................................................11
2.1.1. Természetes szálak ...................................................................................12
2.1.2. Lenszállal erősített kompozitok................................................................20
2.1.3. Biokompozitok ........................................................................................25
2.2. Akusztikus emissziós anyagvizsgálati eljárás ......................................................29
2.2.1. Az akusztikus emissziós módszer jellegzetességei a hagyományos,
roncsolásmentes vizsgálatokhoz képest ...................................................31
2.2.2. Az akusztikus emisszió detektálása és feldolgozása ................................31
2.2.3. A hanghullámok fizikája ..........................................................................32
2.2.4. Az akusztikus emissziós esemény forrásának lokalizálása ......................35
2.2.5. Anyagszerkezet szintű akusztikus emissziós vizsgálatok ........................37
2.2.6 Az akusztikus emissziós vizsgálatok kiértékelési irányzatainak
összehasonlítása........................................................................................45
3. Kísérleti rész...................................................................................................................46
3.1. Technikai lenszál szakítóvizsgálata......................................................................46
3.1.1. Kísérleti rész .............................................................................................47
3.1.1.1. Technikai lenszál szakadási mechanizmusának vizsgálati
módszere pásztázó elektronmikroszkóppal ...................................47
3.1.1.2. Technikai lenszál szakítóvizsgálati módszere ...............................48
3.1.1.3. Technikai lenszál szakadásának akusztikus emissziós
vizsgálati módszere........................................................................49
3.1.2. Mérési eredmények...................................................................................50
3.1.2.1. Technikai lenszál tönkremeneteli mechanizmusa..........................50
3.1.2.2. Technikai lenszál szakítóvizsgálati eredményei ............................52
3.1.2.3. Technikai lenszál szakadásának akusztikus emissziós
vizsgálati eredményei ....................................................................57
3.1.3. Technikai lenszál szakítóvizsgálati eredményeinek összefoglalása.........62
2

3.2. Lenszállal erősített, hőre lágyuló keményítő mátrixú biokompozit
szakítóvizsgálata...................................................................................................63
3.2.1. Kísérleti rész .............................................................................................63
3.2.1.1. A biokompozit előállítása, felhasznált anyagok ............................64
3.2.1.2. A biokompozit szakítóvizsgálati módszere ...................................65
3.2.1.3. A biokompozit szakadásának akusztikus emissziós
vizsgálati módszere........................................................................66
3.2.2. Mérési eredmények...................................................................................66
3.2.2.1. Szakítóvizsgálat eredményei .........................................................66
3.2.2.2. Akusztikus emissziós vizsgálat eredményei ..................................70
3.2.3. A biokompozit szakítóvizsgálati eredményeinek összefoglalása.............79
3.3. Lenszállal erősített, hőre lágyuló keményítő mátrixú biokompozit
törésmechanikai vizsgálata...................................................................................80
3.3.1. Kísérleti rész .............................................................................................81
3.3.1.1. Törésmechanikai vizsgálati módszer .............................................81
3.3.1.2. Akusztikus emissziós vizsgálati módszer ......................................82
3.3.1.3. Hőkamerás vizsgálati módszer ......................................................84
3.3.2. Mérési eredmények...................................................................................84
3.3.2.1. Akusztikus emissziós lokalizáció ..................................................87
3.3.2.2. Károsodási zóna terjedésének követése akusztikus emissziós
lokalizációval.................................................................................90
3.3.2.3. Az akusztikus emissziós módszerrel történő károsodási zóna
követés alkalmazhatóságának ellenőrzése hőkamerával ...............96
3.3.2.4. J-integrál meghatározása a károsodási zóna követési
módszer segítségével .....................................................................98
3.3.3. A biokompozit törésmechanikai vizsgálati eredményeinek
összefoglalása .........................................................................................104
4. Összefoglalás ................................................................................................................105
4.1. Eredmények hasznosulása ..................................................................................106
4.2. További megoldásra váró feladatok ...................................................................108
5. Tézisek ..........................................................................................................................109
6. Irodalomjegyzék ..........................................................................................................111
7. Mellékletek ...................................................................................................................118

3

Rövidítésjegyzék

AE

akusztikus emisszió

AN

akrilnitril

CT

kompakt húzó próbatest (Compact Tensile)

GMT

üvegpaplannal erősített hőre lágyuló kompozit előgyártmány
(Glass Mat Reinforced Thermoplastic)

J-R görbe

repedésterjedési ellenállás görbe

LRTM

lineárisan rugalmas törésmechanika

MLE

maximum likelihood módszer (Maximum Likelihood Estimation)

MMA

metil-metakrilát

PAR

poliarilamid

PBS

poli(butilén-szukcinát)

PBT

poli(butilén-tereftalát)

PC

polikarbonát

PE

polietilén

PEA

poliészteramid

PEEK

poliéter-éterketon

PET

poli(etilén-tereftalát)

PHBV

poli(3-hidroxi-butirát-ko-hidroxi-valerát)

PLA

poli-laktid

PLLA

poli-L-laktid

PP

polipropilén

SEN-T

egyoldalon bemetszett szakítóvizsgálati próbatest
(Single Edge Notched Tensile)

SEM

pásztázó elektron mikroszkóp (Scanning Electron Microscope)

SMC

lemez alakú kompozit előgyártmány (Sheet Molding Compound)

STFT

rövid idejű Fourier-transzformáció (Short Time Fourier Transformation)

TGA

termogravimetriás analízis

TK

transzkristályos réteg
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Jelölésjegyzék

a

[mm]

aktuális repedéshossz

ax

[mm]

aktuális repedéshossz x irányú koordinátája

axi

[mm]

károsodási zóna súlypontjának x irányú koordinátája

a0

[mm]

kezdeti repedéshossz

∆a

[mm]

repedéshossz megváltozás

B

[mm]

próbatest vastagsága

degyen

[mm]

egyenértékű szálátmérő

E

[GPa]

rugalmassági modulus

Fi

[N]

erő

Fmax

[N]

maximális erő

Fs

[N]

szakadáskor mért erő

FT(σBf)

[-]

lenszál szakítószilárdságának tapasztalati
eloszlásfüggvénye

Fw(σBf)

[-]

lenszál szakítószilárdságának Weibull-féle
eloszlásfüggvénye

f(a/W)
fR(x)
fw(σBf)
f(z)
G

[-]
[mm]
[-]
[dB]
[GPa]

geometriai korrekciós tényező
repedésterjedési görbe függvénye
lenszál szakítószilárdságának Weibull sűrűségfüggvénye
akusztikus térkép simító függvénye
nyírási modulus

J

[KJ/m2]

J-integrál

J0

[KJ/m2]

J-R görbe repedésterjedési egyenesének extrapolációja
a ∆a=0 pontban

JIC

[KJ/m2]

kritikus J-integrál

Je

[KJ/m2]

J-integrál rugalmas hányada

Jp

[KJ/m2]

J-integrál képlékeny hányada

KA

[dB]

KIC

[MPa m1/2]

L

[-]

lf

[mm]

akusztikus események kumulált amplitúdója
kritikus feszültségintenzitási tényező
Likelihood függvény
erősítőszál szakítási hossza
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lf0

[mm]

legkisebb alkalmazott erősítőszál szakítási hossz

l/d

[-]

∆l

[mm]

akusztikus emissziós érzékelők közti távolság

R

[mm]

a súlyfüggvény sugara

szálhossz/szálátmérő viszony

s(z,w)

[-]

súlyfüggvény

∆t

[s]

akusztikus hullám beérkezési időkülönbsége

Ue

[J]

próbatestben tárolt rugalmas energia

Up

[J]

képlékeny alakváltozásra, illetve repedésterjedésre
fordított energia

v

[m/s]

hangterjedési sebesség

vL

[m/s]

longitudinális hullám terjedési sebessége

vT

[m/s]

transzverzális hullám terjedési sebessége

ν

[-]

w

[mm]

akusztikus térkép helyvektora

W

[mm]

próbatest szélessége

Wk
Wképpont

[J]

Poisson-tényező

próbatesten végzett külső munka

[képpont]

a próbatest szélessége képpontokban

Wmm

[mm]

a próbatest szélessége milliméterben

(W-a)mm

[mm]

az ép anyagrész szélessége milliméterben

[képpont]

az ép anyagrész szélessége képpontokban

(W-a)képpont
Z

[mm]

próbatest szakítási hossz

z

[mm]

akusztikus térkép helyvektora

εΒ

[-]

szakadási nyúlás

ηe

[-]

rugalmas energia korrekciós tényezője

ηp

[-]

képlékeny alakváltozásra fordított energia korrekciós
tényezője

ρ
σBf

[g/cm3]

sűrűség

[MPa]

erősítőszál szakítószilárdsága

σ Bf (l f )

[MPa]

lf hosszúságú lenszál átlagos szakítószilárdsága

σΜ

[MPa]

szakítószilárdság
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1. Bevezetés, az értekezés célja

A műszaki polimerek és feldolgozástechnológiáik ki-, illetve továbbfejlesztése új
távlatokat és továbbfejlődési lehetőségeket biztosított az élet minden területén a
gépészettől kezdve az elektrotechnikán, közlekedésen át az orvostudományig. Hatalmas
sikerüket a hagyományos szerkezeti anyagokhoz (fémek, szilikátok, kerámiák) képest
lényegesen eltérő anyagszerkezeti (makromolekuláris) és ezáltal rendkívül változatos
anyagtulajdonságbeli sajátosságaiknak köszönhetik. Ezek közé tartozik a kis sűrűség, ami
könnyű termékek előállítását teszi lehetővé, és a nagy termelékenység, ami jelentősen
csökkenti az előállítás költségeit. Sikerüket bizonyítja az is, hogy a 20. század 30-as évei
után újabb és újabb szintetikus polimerek születtek, amelyekhez változatos feldolgozástechnológiákat fejlesztettek ki. A polimerek fejlődése azóta is töretlenül folytatódik. Ennek
egyik mérföldköve volt az erősített polimerek, azaz kompozitok kifejlesztése. A ma már
hagyományosnak tekinthető üveg- és szénszálas, hőre keményedő (epoxi, telítetlen
poliészter) mátrixú kompozitok által a tervezők az acélnál nagyobb fajlagos szilárdságú
szerkezeti anyagokhoz jutottak hozzá, amelyek a teherviselő szerkezetek (épületek,
tartályok, autó-, hajó-, repülőgép vázszerkezetek stb.) tervezésében nagyobb szabadságot
biztosítottak. Míg kezdetekben a kompozit anyagok fejlesztésében az elsődleges cél a
mechanikai tulajdonságok további növelése volt, később megjelent a gazdaságosság, a
piacképesség szempontja is. Mivel képlékeny alakítással a hőre lágyuló polimerekből lehet
a leggazdaságosabban és a legtermelékenyebben termékeket előállítani, megjelentek a hőre
lágyuló polimer mátrixú kompozitok, amelyeket az erősítetlen polimer anyag számára
kifejlesztett feldolgozástechnológiákkal gyártottak (fröccsöntés, extruzió, melegsajtolás
stb.). A világ polimer termelése a 2002. évben 198 millió tonna volt [1]. A polimerek
termelése exponenciálisan nő, és ezzel egyidejűleg a polimer hulladékok keletkezése is.
Mivel a polimerek többsége – köztük a nagy mennyiségben gyártott műszaki polimerek –
természetes körülmények között nem bomlanak le, a polimer hulladékkezelés megoldása
napjainkra fontos környezetvédelmi kérdéssé vált. Maga a polimer hulladék önmagában
nem károsítja a környezetet, azonban kis tömegükhöz képest nagy a térfogatuk, így
feltűnőbbek a többi hulladékfajtánál.
Ma már a szemétlerakó helyeken történő egyszerű elhelyezés mellett számos, környezeti
szempontból kedvezőbb megoldást ismerünk a hulladékok felhalmozódásának elkerülésére
[2-4].
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A lehetséges módszerek fontossági sorrendben [5]:
• a hulladék csökkentése tervezéssel;
• a keletkezett hulladék újrafeldolgozása;
• a hulladék újrahasznosítása kémiai lebontással, ahol ez energetikailag és
gazdaságilag lehetséges;
• a polimer energiatartalmának visszanyerése hő- vagy energiatermeléshez;
• a hulladék lerakása szemétlerakó helyeken (csak utolsó megoldásként).
A polimer hulladékok újrafelhasználásánál az összegyűjtés mellett további gondot okoz a
polimerhulladékok kevertsége más, nem polimer alapú hulladékkal. A szétválogatás és
tisztítás nehézkes, a polimerhulladék nagy részét ezért harmadlagos vagy negyedleges
technológiákkal lehet csak feldolgozni. Kézenfekvő megoldásnak látszik a szabályozott
élettartam és a biológiai lebomlás. A biológiai lebomlást a természetes anyagok használata
segíti elő. A biológiailag lebomló polimerekkel valósítható meg a legkörnyezetkímélőbb
hulladékkezelés. Ezek a polimerek többnyire megújuló nyersanyagforrásokon alapulnak,
így használatukkal még a kőolajforrások sem csökkennek tovább [5].
Biológiai lebomlás alatt a mikroorganizmusok (gombák, baktériumok) hatására
végbemenő lebomlást értjük, amelynek során a mikroszervezetek feltárják és a növények
számára ismét felvehető formába hozzák a szerves anyagok felépítésében, az energia
raktározásában és transzportjában résztvevő biogén elemeket. A biodegradáció során
oxigén jelenlétében a csak szenet, hidrogént és oxigént tartalmazó anyagok végül széndioxidra és vízre bomlanak, míg oxigénmentes közegben metán is képződik [5].
Itt talán záródott is a kör. A kutatók visszanyúlnak a kezdetekhez, amikor is az emberek a
természet által előállított állati és növényi eredetű, többnyire szálas anyagokat használták
fel. Napjainkban intenzív kutatómunka folyik növényi szálak erősítőanyagként való
felhasználhatóságának

kifejlesztésére,

illetve

biológiailag

lebomló

kompozitok

előállítására.
A biológiailag lebomló, környezetbarát kompozitok iránt az egyik legnagyobb érdeklődést
az autóipar mutatja. Ennek egyik fő oka, hogy 2000. október 21-én az Európai Unióban
elfogadták az úgynevezett Roncsautó Irányelvet, amely szerint az autógyártók 2005 után
gyártott autóinak 85%-ban, 2015 után pedig 95%-ban kell újrahasznosíthatónak lenniük
[6-8]. Hogy ezt mennyire komolyan veszik, bizonyítja, hogy a nagy autógyártók számos
beltéri elemet már természetes szálerősítésű (leginkább lenszál erősítésű) kompozitból
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gyártanak (1. ábra). Ezeknél az alkatrészeknél nem elsősorban a nagy szilárdság, mint
inkább a kis súly melletti nagy merevség és az egészségre ártalmatlan anyag a
követelmény.

1. ábra Mercedes személyautóban alkalmazott, növényi szálerősítésű kompozitból
készült beltéri elemek [9]

Az anyagvizsgálatban az akusztikus emissziós (AE) vizsgálati módszer alkalmazása egyre
elterjedtebb. Segítségével a hagyományos mechanikai vizsgálatok (szakító, hajlító,
törésmechanikai, fárasztóvizsgálat) során az anyagban bekövetkező fizikai változások
követhetők nyomon. Az igénybevétel során az anyagban lejátszódó folyamatokból
hullámcsomagok

indulnak,

amelyeknek

meghatározható

a

forrása,

intenzitása,

veszélyességének mértéke, illetve a bekövetkezésének ideje. A beérkező hullámcsomagok
paraméterei (például amplitúdója) összevethetők a szerkezetet terhelő pillanatnyi
igénybevétel mértékével, ezáltal meghatározhatók a tönkremenetel folyamán lejátszódó
jellemző károsodási mechanizmusok. Az alapszintű mechanikai vizsgálatokat értékes
információkkal egészítheti ki az akusztikus emissziós vizsgálati módszer, amelyet a
kutatásom során én is kihasználok [10-12].
Mindezek alapján látható, hogy a biológiailag lebomló, természetes alapanyagú
kompozitok a jövőben meghatározó anyagtípussá válhatnak. Doktori munkámban célul
tűztem ki lenszál erősítésű, hőre lágyuló keményítő mátrixú biokompozit kifejlesztését és
tulajdonságainak vizsgálatát. A természetes növényi szálak közül azért a lenszálat
választottam ki vizsgálataimhoz, mert egyrészt Európában a legelterjedtebb, másrészt ez az
egyik legjobb mechanikai jellemzőkkel rendelkező növényi szál. A hőre lágyuló
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keményítő mátrix pedig szintén természetes, növényi eredetű (pl. kukorica, búza és
burgonya). A biokompozit anyag kifejlesztésekor elsőként a szálak összetett szerkezetéből
adódó, a hagyományos erősítőszálakhoz képest sajátos tulajdonságok feltárásából
kiindulva kell a kompozit anyag mechanikai tulajdonságainak megismerése felé haladni.
Mindezek figyelembevételével dolgozatomban az alábbi célokat tűztem ki:
1. A

lenrost

(a

szakirodalom

alapján

a

továbbiakban

technikai

lenszál)

szakítóigénybevétel hatására bekövetkező tönkremeneteli mechanizmusának
feltárása.
2. A technikai lenszál szakítóigénybevétele során keletkező akusztikus emissziós
(AE) jelek hozzárendelése a tönkremeneteli formákhoz.
3. A technikai lenszál szakítószilárdságának meghatározása a szakítási hossz
függvényében.
4. Technikai lenszálból és hőre lágyuló keményítőből készült biokompozit előállítása
oly módon, hogy abban az erősítőszálak a kompozitban betöltött szerepük alapján
növeljék a szilárdsági tulajdonságokat. A szilárdsági jellemzők vizsgálata a
száltartalom és a szálelrendezés függvényében.
5. Az AE lokalizáció módszerével olyan vizsgálati és kiértékelési eljárás kidolgozása,
amellyel a károsodási zóna terjedése követhető.
6. Mivel a hőre lágyuló polimer mátrixú kompozit anyagok átlagos felhasználási
körülmények között általában nem ridegen viselkednek, hanem képlékeny
repedésterjedés előzi meg a tönkremenetelt, ezért a gyakorlatban alkalmazott, a
lineárisan rugalmas törésmechanika (LRTM) alapján a maximális erő és a kezdeti
bemetszés ismeretében számított kritikus feszültségintenzitási tényező nem ad
reális mérőszámot. Helyette a képlékeny törésmechanika (KTM) módszereit kell
alkalmazni. Célom a vizsgált biokompozit anyag kritikus J-integráljának
meghatározása.
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2. Irodalmi áttekintés
Dolgozatomnak ebben a fejezetében áttekintem a természetes szálak, illetve a természetes
szálakkal erősített polimer kompozitok tulajdonságait, előnyeit és hátrányait a
hagyományos szálakkal erősített kompozitokhoz képest. Összefoglalom továbbá a
kutatásomban is felhasznált akusztikus emissziós vizsgálati módszert, valamint az
akusztikus emissziós vizsgálatok kiértékelési módjának eddig kialakult irányzatait.

2.1. Természetes szállal erősített kompozitok

A megújuló forrásból származó, cellulózban gazdag szálak és rostok alkalmazása a
kompozitok területén egyre növekvő érdeklődésre tarthat számot [5, 13]. A természetes
anyagok használatával együtt járó környezeti előnyöket az alábbi pontokban foglalhatjuk
össze [5, 14, 15]:

A szén-dioxid probléma
Az atmoszféra szén-dioxid tartalma egyre nagyobb mértékben növekszik, köszönhetően
azoknak a folyamatoknak, amelyek energiaátalakulással járnak, illetve azoknak, amelyek a
közlekedésből adódnak.
A növények ugyanannyi mennyiségű szén-dioxidot kötnek meg a növekedésük alatt a
fotoszintézisük révén, mint amennyi azután a bomlásukból felszabadul, s ezáltal széndioxid körforgást képeznek. Az ilyen anyagok használata elősegíti az üvegházhatás
csökkenését azáltal, hogy részben kiváltják és ezáltal csökkentik olyan alapanyagok és
üzemanyagok felhasználását, amelyek elsődlegesen felelősek az atmoszféra szén-dioxid
tartalmának növekedéséért.

Erőforrások tárolása
A természetes gáz és olaj nyersanyagkészletek végesek, ez indokolttá teszi a megújuló
energiaforrásokra történő visszatérést. A mérnök erkölcsi kötelessége, hogy az anyaggal és
energiával a legtakarékosabb és a környezettel szemben a legkíméletesebb technikát
fejlessze ki. A tervezésnél a termék teljes életciklusát figyelembe kell venni, amelybe bele
kell értenünk az alapanyag használat utáni visszaforgatását (recycling), ismételt
felhasználását, vagy legalább a befektetett energia visszanyerését.
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Recycling
A természetes anyagok hőre lágyuló polimer rendszerekben újrafeldolgozhatók, térhálós
rendszerekkel ez nehezen valósítható meg.
Az említett megfontolások alapján újabb és újabb kompozitokat − amelyek alkalmazása
egyaránt jár gazdasági és környezeti előnyökkel − fejlesztenek ki autóipari, építőipari,
bútoripari és csomagolástechnikai célokra [16-21]. A kedvező tulajdonságok, mint a
viszonylag magas szakítószilárdság és hajlító modulusz, kis sűrűség, esetenként a kedvező
ár mind hozzájárulnak a növekvő érdeklődéshez.

2.1.1. Természetes szálak

A szálasanyagokat eredetük szerint természetes és mesterséges szálak csoportjára
oszthatjuk. A természetes szálasanyagok lehetnek növényi, állati, vagy ásványi eredetűek
(2. ábra). A természetes szálak közül polimerek erősítésére elsősorban növényi eredetű
szálakat alkalmaznak.
A növényi eredetű szálakat az alábbi osztályokba sorolhatjuk [22]:
•

magszálak: növények magjáról nőtt szálak, pl. pamut, kapok stb.

•

háncsrostok: növények háncsrétegében található rostok, pl. len, kender, juta stb.

•

levélrostok: növények levelében található rostok, pl. szizál, ananászrost stb.

•

gyümölcsrostok: növények gyümölcseit borító rostok, pl. kókuszrost.

A természetes szálaknak és rostoknak, mint potenciális erősítőanyagoknak számos előnyös
és sajnos néhány hátrányos tulajdonságuk is van. A következőkben ezeket mutatom be, a
lenszál esetében nagyobb részletességgel, mivel a kutatás egyik célja a lenszál
alkalmazhatóságának vizsgálata.
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2. ábra Természetes szálak csoportosítása [22, 23]

A természetes szálerősítés főbb előnyei
•

Megújuló

nyersanyagforrás:

a

különböző

cellulózforrásokból

évente

rendelkezésre álló mennyiséget az 1. táblázat tartalmazza.
•

Sűrűségre vonatkoztatott nagy fajlagos szilárdsági jellemzők: a fontosabb
száltípusok néhány jellemzőjét az 1. táblázat tartalmazza. Összehasonlításként az
E-üvegszál adatait is szerepelnek a táblázatban.

Len
Kender
Szizál
Pamut
Juta
E-üvegszál

Sűrűség
ρ
[g/cm3]
1,5
1,6
1,5
1,5-1,6
1,3-1,45
2,5

Szak. szil. Rugalm. Szakadási Üvegszálhoz Mennyiség
nyúlás
[Mt/év]
modul.
viszonyított
σBf
(becsült)
E [GPa]
ár [%]
[MPa]
εB [%]
345-1100
12-46
2,7-3,2
80-130
2,0
690
-1,6
-0,5
468-640
9,4-22
3-7
21
0,5
287-800 5,5-12,6
7-8
-68,0
393-773
13-26,5
1,1-1,5
18
14,7
2000-3500
70
2,5
100

1. táblázat Fontosabb szál- és rosttípusok jellemzői [24, 25]

A viszonylag magas szilárdsági és merevségi értékek alkalmassá teszik a cellulóz
alapú szálakat erősítőanyagként való felhasználásra [5, 14]. A lenszál sűrűségre
vonatkoztatott szilárdsági jellemzői megközelítik az üvegszálét.
•

Kis sűrűség: kis sűrűségük révén a természetes szálak, mint erősítő anyagok
csökkentett tömegű termékek előállítását teszik lehetővé, ami − járműipari
alkalmazás esetén − az üzemanyag-felhasználás, így a károsanyag-kibocsátás
csökkenését eredményezi [5, 26].

•

Biodegradálható: a kompozit biodegradálhatóságát elsősorban a mátrix határozza
meg. Elbomló mátrix esetén azonban a természetes erősítőanyag nem gátolja a
folyamatot.

•

Alacsony

ár:

előállítási

költsége

jellemzően

alacsonyabb,

mint

más

erősítőanyagoké (pl. üvegszál, szénszál), előállításához lényegesen kevesebb
energia szükséges [5, 26].
•

Kevésbé abrazívak: kisebb a koptató hatásuk a hagyományos (pl. üvegszál,
szénszál) erősítőszálakhoz képest, ezáltal nő a feldolgozószerszámok élettartama.

•

Egészségre ártalmatlanok: az üvegszállal szemben nem irritálják a bőrt és a
légzőszerveket.
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A természetes szálerősítés főbb hátrányai
•

Rossz méretstabilitás: a cellulóz alapú szálak kiterjedése − különösen
keresztirányban [5, 27] − megváltozik a nedvességtartalom változásának hatására,
mivel a sejtfal hidroxil és egyéb oxigéntartalmú hidrofil csoportokat tartalmaz,
amelyek hidrogénkötéssel képesek megkötni a nedvességet. A nedvesség
abszorpciójáért főleg a hemicellulózok felelősek, de a hozzáférhető amorf részek, a
krisztallitok felülete, a lignin szintén fontos szerepet játszanak. A nedvesség addig
duzzasztja a sejtfalat, amíg az vízzel telítődik. A telítési értéken túl a nedvesség
szabad vízként van jelen a pórusokban, nem okoz további duzzadást. A folyamat
reverzibilis, száradás során a szál „összeesik”. A méretstabilitás javítható a sejtfal
vízoldható polimerekkel való duzzasztásával, vagy a sejtfalban egyszerűbb
vegyületek megkötésével (pl. a sejtfal acilezése ecetsav-anhidriddel nagymértékben
javítja a szál méretstabilitását és biológiai ellenállóképességét). Hasonló mértékű
stabilitás érhető el vízoldható fenol-formaldehid gyantákkal való telítéssel és
hőkezeléssel [5, 28].
Hepworth és munkatársai [29] olyan eljárást dolgoztak ki, amivel a lenrostok
sejtfalában megkötött víz helyébe epoxi gyantát itattak. Az így kezelt lenszállal
erősített epoxi mátrixú kompozit rugalmassági modulusza 30%-kal növekedett a
kezeletlenhez képest, a szakítószilárdsága változatlan maradt.
Stamboulis és munkatársai [30] a lenszálak egy újszerű kezelési módjának hatását
vizsgálták, amelynek célja, hogy a lenszálak nedvszívó képességét csökkentsék.
Elve,

hogy

a

magtalanított

lenszárakat

autoklávban

gőzzel

hevítik

160 °C fölött 30 percig, ezt követően szárítják, ill. kezelik 150 °C-on 2 órán át.
Ezalatt a kezelés alatt a hemicellulóz és lignin depolimerizálódik kisebb molekulájú
aldehidekké és fenolokká, amelyek az ezt követő kezelési reakciók során vízellenálló gyantává alakulnak, ami a cellulóz mikrofibrillákat összetartja. A kezelés
után a lenszálak könnyen elkülöníthetők a lenszártól egyszerű törő és tiloló
műveletekkel. Az így kapott lenszálak inkább szálkötegek, mint elemi szálak. A
kezelési eljárást szabadalom védi, az eljárással előállított lenszálak termékneve
Duralin. A szerzők összehasonlították a kezeletlen és Duralin lenszálak nedvszívó
képességét. Azt tapasztalták, hogy míg a kezeletlen lenszálak 100%-os relatív
légnedvesség-tartalom mellett 25% nedvességet vettek fel, addig a kezelt szálak
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mindössze ennek 60%-át, azaz 15%-os volt a nedvességtartalmuk. A kezelt szálak
nemcsak hogy kevesebb nedvességet kötnek meg, de a nedvességfelvételük
sebessége (diffúziós sebességük) is kisebb, lassabban érik el egyensúlyi nedvességtartalmukat. A szálakról készült elektronmikroszkópos felvételek azt mutatták,
hogy míg 100%-os relatív légnedvesség-tartalomnál a kezeletlen szálak felülete
egyenetlen, érdes lett a vízfelvételtől, addig a kezelt szálak felülete sima maradt. A
szerzők megvizsgálták, hogy a kezelésnek van-e kedvezőtlen hatása a lenszál
mechanikai tulajdonságaira. Szakítóvizsgálatoknak vetették alá a lenszálakat 3,5 és
8 mm szakítási hosszakkal 30, 66 és 90%-os relatív légnedvesség-tartalomnál. Az
eredmények alapján a kezelt lenszálak szakítószilárdsága kb. 20%-kal nagyobb a
kezeletlenekénél, illetve a szórása kisebb volt.
•

Gyenge

biológiai

ellenállóképesség:

a

cellulóz

alapú

szálak

biológiai

degradálhatóságát az okozza, hogy az egyes mikroorganizmusok felismerik a
szénhidrát alapú polimereket (főleg a hemicellulózokat) a sejtfalban, és
enzimrendszerük segítségével hidrolizálják azokat. A nagy molekulatömegű
cellulózok hidrolízise gyengíti a szálakat. A szálak szilárdsága csökken az
oxidációs, hidrolízises és dehidratációs reakciók hatására. Hasonló típusú reakció
játszódik le savak jelenlétében [5, 28].
A természetes szállal erősített kompozitok biológiai ellenállóképessége számos
módszerrel

javítható.

Különböző

kemikáliák

megkötése

a

sejtfalban

a

mikroorganizmusok számára az elengedhetetlenül szükséges szint alá csökkenti a
szál egyensúlyi nedvességtartalmát, valamint megváltoztatja a makromolekula
konformációját és konfigurációját, miáltal az nem lép reakcióba az enzimekkel
[5, 28]. Mindez természetesen megváltoztatja a végső lebonthatóságot is.
•

Alacsony feldolgozhatósági hőmérséklet: a cellulóz hőstabilitása számos
tényezőtől függ, így pl. a hőhatás időtartamától, a cellulóz polimerizációs fokától
stb. A hőhatás ideje a legdöntőbb tényező. Hosszabb hőhatásra érzékenyebben
reagál a cellulóz, mint a rövid ideig tartó magasabb hőmérsékletre. Néhány órás
110 °C-os kezelés után csak a nedvességtartalmát veszíti el, míg 336 órás 80 °C
melegítés során jelentős a degradáció. Ezért a feldolgozás hőmérsékletét a lehető
legalacsonyabbnak, idejét pedig a lehető legrövidebbnek kell választani a cellulóz
degradációjának minimalizálása érdekében [5, 31]. Néhány növényi szál hőbomlási
hőmérséklete a 2. táblázatban látható.
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Bomlási hőmérséklet [°C]
220
335
293
260
331
275
270
150

Len
Kender
Rami
Banánrost
Ananászro
Szizál
Kókuszros
Pamut

2. táblázat Növényi szálak bomlási hőmérséklete [23]

A növényi szálak hődegradációja a szilárdsági tulajdonságok romlását okozza.
Wielage és munkatársai [32] termogravimetrikus módszerrel vizsgálták a lenszálak
hődegradációs tulajdonságait. Azt tapasztalták, hogy a lenszálak 200 és 220 °C
között már lassan elkezdenek degradálódni, e fölött pedig a szálak rohamos
irreverzibilis

degradációja

következik

be.

A

hőmérséklet

mechanikai

tulajdonságokra gyakorolt hatását egyedi lenszál szakítóvizsgálatokkal elemezték
180, 200 és 220 °C-on. Megállapították, hogy a hőmérséklet és a hőntartási idő
növelésével a szakítószilárdság romlik (3. ábra).
800

Szaktószilárdság [MPa]

700
600

180 ºC

500

200 ºC

400
300

220 ºC

200
100
0

0

15

30

45

60

Hőntartási idő [perc]

3. ábra Lenszál szakítószilárdságának csökkenése a hőntartási idő függvényében [32]

•

Nem folytonos szálak: a hagyományos erősítőszálakkal ellentétben a növényi
szálak véges hosszúságúak, emiatt néhány kompozit gyártástechnológia (pl.
száltekercselés) nem alkalmazható, csak ha fonalat készítenek a növényi szálakból.

•

Anizotróp szál jellemzők: A természetes szálak felépítésükből adódóan nem
homogén izotróp szálak. Például a lenszál önmagában is kompozitnak tekinthető. A
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kb. 1 m magas növény szárából műszaki célokra csak a rostköteg alkalmas
(4. ábra). A rostköteget áztatás, szárítás, törés majd tilolási műveletekkel nyerik ki a
szárból, ezután gerebenezéssel tovább finomítják. Ennek eredményeként jutnak az
50-200 µm átmérőjű ún. technikai szálakhoz.

4. ábra A lennövény szárának keresztmetszete [33]

A technikai szálak 2-5 cm hosszú, 10-30 µm átmérőjű elemi szálakból állnak,
amelyeket

a

határfelületeiken

gyenge

pektin

réteg

tapaszt

egymáshoz

(5. ábra). Az elemi szál a kb. 0,2 µm vastag elsődleges sejtfalból, a másodlagos
sejtfalból és legbelül az elemi szál keresztmetszetének kb. 1,5%-át kitevő ún.
lumenből áll. A másodlagos sejtfalban, amely a szál legnagyobb részét alkotja,
kristályos cellulóz mikrofibrillák helyezkednek el a szál tengelyéhez képest kb.
10°-os szögben, amelyek hemicellulózzal vannak egymáshoz összekötve. Ez az
orientált, kristályos cellulóz szerkezet teszi a szálat merevvé és erőssé húzással
szemben [34]. A technikai szál, mint fentebb látható, önmagában is egy összetett
kompozit rendszer, elemi szálakkal és az azokat ágyazó pektin réteggel. Az elemi
lenszálakon belül egy még alsóbb szintű kompozit rendszer különböztethető meg a
mikrofibrillákkal mint erősítőszálakkal és a hemicellulózzal mint mátrixanyaggal.
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5. ábra A technikai lenszál szerkezete

Bos és munkatársai [34] elemi, illetve technikai lenszálak szakítóvizsgálata során
azt tapasztalták, hogy az elemi lenszálnak jóval nagyobb a szakítószilárdsága, mint
a technikai lenszálaknak. A technikai lenszálak szakítószilárdsága a szakítási hosszt
növelve kb. 20 mm-es szakítási hosszig csökken, majd e fölött állandó marad. Ezt
azzal magyarázták, hogy a technikai lenszálak 20 mm-es elemi lenszálakból állnak,
azaz 20 mm-es szakítási hossz felett már nem az átlapolt elemi szálak szakadnak el,
hanem az azok közti határréteg hasad fel. Az elemi lenszálak nyomószilárdságát
hurokvizsgálattal határozták meg, és azt kapták, hogy az mindössze 80%-a a
szakítószilárdságnak. Nyomó igénybevétel hatására az elemi szálak - másodlagos
sejtfaluk fibrilláris szerkezete miatt - helyi stabilitás vesztés folytán gyűrődéses
horpadással (kink band) mennek tönkre.
•

Inkompatibilitás (összeférhetetlenség) a hidrofób hőre lágyuló polimerekkel: a
hidrofil cellulóz szál és a hidrofób polimer (mint pl. a polipropilén) egymással
összeférhetetlenek, ezáltal a határfelületi adhézió és a terhelésátadás nem
megfelelő.

•

Helyi és időszaki minőségingadozás: a növényi szálak minősége nagymértékben
függ a termesztés helyétől, az időjárástól, a növényi szálak feltárási módszerétől
stb., emiatt nem biztosítható egyenletes minőség.
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2.1.2. Lenszállal erősített kompozitok
A szakirodalomban található, lenszállal erősített kompozitok mátrix anyagául a kutatók a
hőre lágyuló polimerek közül szinte kizárólag a PP-t használták fel. Van de Velde és
Kiekens [35] a termoplasztikus polimerek tulajdonságait vizsgálták abból a szempontból,
hogy melyek felelnek meg leginkább mátrix anyagként lenszállal erősített kompozitok
számára. 12 féle polimer (PP, PE, PA, PC, PET, PEEK, PBT stb.) fizikai (sűrűség,
nedvszívó képesség), karakterisztikus hőmérsékleti (üvegesedési, olvadási, feldolgozási
hőmérséklet), termikus (lineáris hőtágulási együttható, szerszám zsugorodás, hővezetés,
fajhő) és mechanikai (húzó- és hajlítószilárdság és modulusz, szakadási nyúlás)
tulajdonságait hasonlították össze. Az anyagválasztás egyik kritériuma a feldolgozási
hőmérséklet, mivel magas hőmérsékleten a lenszál degradálódik. Ezen szempontokból a
szerzők szerint a PP a legjobb választás. Másik kritérium a polimer nedvesség felvétele,
amelynek minél kisebbnek kell lenni, hogy korlátozza a len nagy nedvszívó képességét.
Ebből a szempontból is a PP bizonyul a legmegfelelőbbnek. Bár a PP zsugorodási és
hőtágulási együtthatója nagy, azonban ez például termoplasztikus pultrúzió esetén
csökkenti a súrlódást és ezáltal a szelvény repedés lehetőségét. A PP viszonylag gyenge
mechanikai tulajdonságainak másodlagos szerepe van, hiszen a terhelést a kompozitban az
erősítőszálaknak kell felvenniük. A PP további előnye a nagyon jó újrafeldolgozhatósága
és az alacsony ára. Probléma viszont a hidrofil lenszál és a hidrofób PP közötti adhézió,
azaz tapadás biztosítása, ami a szál, illetve PP módosítását teszi szükségessé.
A szál és a PP mátrix közötti adhézió és ezáltal a mechanikai tulajdonságok javítása a célja
számos, a szakirodalomban fellelt publikációnak. Ezen a területen is határozott tendencia
figyelhető meg az alkalmazott felületkezelési módot illetően. Szinte kizárólag maleinsavandhidriddel történő kémiai kezelést alkalmaznak, és ennek hatását vizsgálják.
Van de Velde és Kiekens [36] a szál és mátrix kezelés hatását vizsgálták lenszállal erősített
PP kompozitok esetén. Áztatott, illetve áztatás után főzött lenszálakból, valamint
kezeletlen, illetve maleinsav-anhidriddel kezelt PP-ből készítettek egyirányban erősített
kompozitokat. A kompozitot hajlítóvizsgálatnak és interlamináris nyíróvizsgálatnak
vetették alá. A legjobb mechanikai tulajdonságokat a szál és a mátrix együttes kezelésekor
érték el, ekkor a kompozit szilárdsága elérte azt az elméleti szilárdságot, amelyet a szálak
és a mátrix szilárdsági jellemzőiből számítottak a keverék szabály alapján. Ezt az erős szál20

mátrix határfelületi adhézióval magyarázták. A szál főzése eltávolítja a pektint és az egyéb,
nem cellulóz anyagokat a szál felületéről, amitől az tisztább lesz és könnyebben tapad a
PP-hez, a PP-nek pedig a maleinsav-anhidrides kezeléstől csökken az apoláros jellege, és
ezáltal az anhidrid funkciós csoportok erősebb kötést tudnak kialakítani a cellulóz hidroxil
csoportjaival. A kutatók megvizsgálták a kezelések hatását a kompozit vízfelvevő
tulajdonságaira. Azt tapasztalták, hogy a mátrix kezelésének van döntő szerepe. Bár a
poláros anhidrid csoportok miatt a maleinsav-anhidriddel kezelt PP jobban veszi fel a
vizet, mint a kezeletlen, azonban az erősebb szál-mátrix adhézió miatt a szálak vízfelvétele
jobban gátolt, és ezáltal összességében a kompozit kevesebb vizet képes felvenni, mint
kezeletlen PP mátrix esetén.
Stamboulis és munkatársai [37] a Duralin szálak vizsgálata után a szálakat PP mártixú
kompozitba építették be, és vizsgálták a kompozit nedvesség felvevő képességét, valamint
szilárdsági tulajdonságainak változását a nedvességtartalom függvényében. Vizsgálták
továbbá a szálkezelés és a maleinsav-anhidriddel történő mátrix kezelés hatását is. Az
eredmények alapján a legkisebb maximális nedvesség tartalma (12,8%), valamint a
legkisebb nedvesség-diffúziós tényezője a szál és mátrix kezelt kompozitnak volt. A mátrix
kezelés hatására a kompozitnak mind a vízfelvevő sebessége, mind a duzzadása csökkent,
azonban az egyensúlyi nedvességtartalma néhány százalékkal nagyobb volt, mint a nem
kezelt esetben. Ennek oka az, hogy a kezelés hatására a PP vízfelvétele is növekszik kis
mértékben.

A

Duralin

szálerősítésű

kompozit

rugalmassági

modulusza

a

nedvességtartalom növekedésével kezdetben nő (kb. 4% nedvesség tartalomig), majd
csökken, ezzel szemben a kezeletlen lenszál erősítésű kompozit rugalmassági modulusza a
nedvességtartalom növekedésével folyamatosan csökken, és mindvégig a Duralin
kompozit értéke alatt halad kb. 40%-kal. A szakítószilárdság a nedvességtartalom
növekedésével folyamatosan csökken. Itt is a Duralin szálerősítésű kompozit mutat
nagyobb szilárdságot kb. 20%-kal. A vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy a maleinsavanhidrides kezelés a kompozit szilárdsági tulajdonságaira nem volt hatással.
Hargitai és Rácz [38] szintén vizsgálták a lenszállal erősített fröccsöntött PP kompozit
mechanikai

tulajdonságait

a

lenszálaknak

a

kompozit

előállítását

megelőző

nedvességtartalma, és a mátrix maleinsav-anhidriddel való kezelésének függvényében. A
szálak nedvességtartalma befolyással volt a húzó rugalmassági moduluszra, a
hajlítószilárdságra és az ütő-hajlítószilárdságra. Általában a lenszál nedvességtartalmának
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növelése a tulajdonságok romlását eredményezte. Nem volt viszont befolyással a
szakítószilárdságra és a hajlító moduluszra. A maleinsav-anhidrid adalék mennyiségének
növelése kedvezően befolyásolta a húzó rugalmassági moduluszt és a hajlítószilárdságot,
kis mértékben a szakítószilárdságot, ugyanakkor rontotta az ütő-hajlítószilárdságot. A
kompozitok töretfelületéről készült elektronmikroszkópos felvételeken jól látható a nagy
nedvességtartalmú szálaknál a nem megfelelő szál-mátrix tapadás, a szál elválás, illetve a
szálkihúzódás, mint jellegzetes tönkremeneteli forma. Ugyanakkor kis nedvességtartalmú
szálak esetén a mátrix teljesen bevonja a lenszálat, biztosítva ezzel a megfelelő
terhelésátadást. Ezek után vizsgálták a különféle relatív páratartalmú környezetben
kondicionált, lenszálból és maleinsav-anhidriddel kezelt PP mátrixból előállított
kompozitok nedvességfelvételét, illetve vízfelvétel után a mechanikai tulajdonságokat. A
szárazabb szálból készült kompozit vízfelvételi sebességére jellemző diffúziós paraméter
nagyobb, vagyis gyorsabban veszik fel a vizet, mint a nagyobb nedvességtartalmú
lenszálakból készített kompozit. A maleinsav-anhidrid mennyiségének növelésével a
vízfelvétel lényegesen lassúbb. Az eredetileg szárazabb szálból készült kompozitok több
nedvességet

vesznek

fel

vízbe

merítés

alatt,

mint

azok,

amelyek

nagyobb

nedvességtartalmú szálból készültek. A kompozit nedves állapotban mért mechanikai
jellemzői 5-15%-kal alacsonyabbak a szárazon meghatározottakhoz képest.
Heijenrath [39, 40] lenszállal erősített epoxi, illetve PP mátrixú kompozitok mechanikai
tulajdonságait vizsgálta, és hasonlította össze az ugyanolyan mátrixú és erősítőstruktúrájú
üvegszálas kompozitokkal. A pultrudált, egyirányú szálerősítésű, len-epoxi kompozit
nyomószilárdsága a szálak anizotróp jellege miatt nagyon gyenge. Ez gyenge
hajlítószilárdságot is eredményez, a nyomott oldalon a kompozit hamar tönkremegy. A
sűrűségre vonatkoztatott fajlagos húzó rugalmassági modulusz azonban vetekszik az
üvegszálas kompozittal, míg a szakítószilárdság, még ha a sűrűségre vonatkoztatják is,
mindössze 50%-a az üvegszálas kompoziténak. A véletlen szálelrendezésű, kvázi izotróp,
lenszál erősítésű, epoxi mátrixú kompozitnak a rugalmassági modulusza szintén
megközelíti az üvegszálas SMC kompozitét, szakítószilárdság tekintetében azonban ebben
az esetben is messze az SMC alatt teljesít. Ugyanezt az eredményt kapták véletlen
szálelrendezésű, kvázi izotróp, lenszállal erősített PP és üvegpaplannal erősített
termoplasztikus kompozit (GMT) összehasonlításakor is. A szerzők 3, 6 és 25 mm-es
szálak felhasználásával vizsgálták ez utóbbi anyag (lenszállal erősített PP) esetén a
szálhossz hatását, valamint a PP mátrix maleinsav-anhidrides kezelésének hatását. A
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rugalmassági modulusz kis mértékben nőtt a szálhosszt növelve, a maleinsav-anhidrides
kezelésnek pedig 3 mm-es szálhossznál volt mindössze csekély hatása. Bár a Kelly-Tyson
becslés szerint a kompozit szakítószilárdságának növekednie kellene a szálhossz
növekedésével, sem a szálhossz, sem a mátrix kezelés nem befolyásolta azt. Ezt a
kompozit gyártástechnológiájával magyarázták. A rövid szálak a hosszabb szálakkal
ellentétben könnyebben keverhetők össze és impregnálhatók a mátrixal. Ezenkívül a
lenszálak darabolásakor az elemi lenszálak közti gyenge pektin mentén fibrillál a szál,
felhasad kisebb átmérőjű darabokra, ezáltal nő a fajlagos felület, jobb a szálak
impregnálása. Bár a szerzők nem említik, az is hozzájárulhat ahhoz, hogy a szálhossz
növekedésével nem nő a kompozit szakítószilárdsága, hogy a szálhossz növekedésével
csökken a szálnak és ezáltal magának a kompozitnak is a szakítószilárdsága. A szerzők
megvizsgálták, hogyan befolyásolja a szálátmérő a kompozit merevségét és szilárdságát. 6
mm szálhosszúságú harmatáztatott, illetve meleg vízben áztatott lenszálakból készítettek
kompozitot. A meleg vízben áztatott lenszálak átmérő eloszlásának középértéke kisebb
volt a harmatáztatottnál, azaz kisebb átmérőjű szálakból álltak. A rugalmassági modulusz
között nem tapasztaltak különbséget, azonban a szakítószilárdsága a kisebb átmérőjű
szálakat tartalmazó kompozitnak nagyobb volt, különösen nagyobb száltérfogatnál.
Van den Oever és munkatársai [41] a len fizikai szerkezetének hatását vizsgálták lenszállal
erősített PP kompozitok mechanikai tulajdonságaira. Az elemi lenszálakat ugyanis
viszonylag gyengébb kötések (a pektin kötései) kapcsolják össze a szálkötegen belül.
Ezeket a gyenge kötéseket a lenszál kötegek keresztmetszetének csökkentésével, végső
célként az elemi szálakra bontásával lehet csökkenteni. A lenszárból tilolással előállított
technikai lenszálak keresztmetszetét kezdeti megoldásként gerebenezéssel csökkentették.
A szerzők vizsgálták a PP mátrix maleinsav-anhidrides kezelésének hatását is. Szakító,
illetve hajlító vizsgálatokat hajtottak végre tilolt, illetve gerebenezett lenszálból készült
paplannal erősített, kezeletlen, illetve maleinsav-anhidriddel kezelt PP mátrixú
kompozitokon. A kutatók azt tapasztalták, hogy a húzó moduluszra sem a szál
szerkezetének, sem a mátrix kezelésének nincs hatása. A modulusz meghaladta az
ugyanolyan tömegszázalékú üvegpaplannal erősített termoplasztikus (GMT) kompozitokét.
A húzó- és hajlítószilárdságot, valamint a hajlító moduluszt a szál szerkezete már jelentős
mértékben befolyásolja, a gerebenezett lenszálak erősebb kompozitot képeznek, mint a
tilolt szálak. A mátrix kezelése szintén javította a szilárdságot, a gerebenezett len esetében
nagyobb mértékben, hiszen a tilolt lenszál erősítés esetén hiába az erős lenszál-PP mátrix
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tapadás, ha a szálkötegen belül az elemi szálak közötti gyenge kötés miatt elhasad a szál. A
gerebenezett lenszálból készült kompozit szilárdsági értékei kb. 70%-a a GMT értékeinek,
aminek oka elsősorban a lenszálak jóval kisebb szakítószilárdsága az üvegszálakéhoz
képest. A szerzők a mechanikai tulajdonságok javítása érdekében a lenszál kötegek elemi
szálakra bontását javasolják.
Látható, hogy a kutatók a határfelület kémiai módosításával próbálják az adhéziót növelni.
Azonban a maleinsav-anhidrid egyrészt mérgező, másrészt rendkívül agresszív, korrodáló
tulajdonságú, ezáltal a feldolgozószerszámok élettartama csökken, nőnek a gyártási
költségek. Zafeiropoulos és munkatársai [42, 43] a len-PP határfelületi adhézió
növelésének más módszerét keresték. Azt vizsgálták, hogy a gyártás során a hűlési
sebességnek milyen hatása van a határfelületi kapcsolatra. Elemi lenszálakat két darab
100 µm-es PP film közé helyeztek, felhevítették 210 ºC-ra, majd különböző sebességgel
hűtötték. Az így elkészített próbatestekkel fragmentációs tesztet végeztek. Azt tapasztalták,
hogy a hűtési sebesség csökkenésével a fragmentálódott szálhosszak is rövidültek, azaz
javult a határfelületi adhézió. A határfelületi kapcsolat ilyen módszerrel való javításának
hátránya, hogy növeli a gyártási időt. A vizsgálatok során a lassan hűtött próbatestek
esetén a lenszál-PP határfelület mentén egy transzkristályos zóna (TK) jött létre. Azt
tapasztalták, hogy a TK réteg kialakulását a szálak felületi mikroérdessége elősegíti. A
mátrix kristályossága is befolyásolja, minél nagyobb a PP kristályossága, annál gyorsabb a
TK réteg kialakulása, ugyanakkor vékonyabb réteg alakul ki. A PP ömledékhőmérsékletről kristályosodási hőmérsékletre hűtésének sebessége nem befolyásolja a TK
réteg képződést, a kristályosodási hőmérséklet emelése ugyanakkor növeli a vastagságát. A
korábbi feltevésekkel szemben a sztearinsavval kezelt lenszál is képes volt TK réteget
indukálni. A TK réteg adhézióra gyakorolt hatását fragmentációs teszttel vizsgálták. A
vizsgálatok szerint a TK réteggel rendelkező szálak határfelületi nyírószilárdsága közel
kétszer akkora (23,05 MPa) volt, mint a TK réteggel nem rendelkező szálaké (12,75 MPa).
A határfelületi nyírószilárdságot a TK réteg vastagsága és az ezzel összefüggésben álló
kristályosodási hőmérséklet nem befolyásolta.
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2.1.3. Biokompozitok
Bár a PP mátrixú, természetes szálerősítésű kompozitokban a szálak lebomlóak, maga a
kompozit a mátrix miatt nem lesz lebomló. Ezért a természetes szálakkal erősített
kompozit ugyan emberbarátnak nevezhető, hiszen a lenszál az üvegszállal ellentétben nem
káros az egészségre, de nem tekinthető teljesen környezetbarátnak. Ezeket a kompozitokat
részben lebomlónak nevezik. A megoldás az ún. biokompozit, amelyben a mátrix is
biodegradálható. A biológiailag teljesen lebomló polimereknek három nagy csoportját
különböztethetjük meg [5]:
•

bioszintetikus polimerek;

•

hagyományos polimerkémiai, illetve enzimes úton szintetizált, nem kőolaj alapú,
általában természetes nyersanyagból felépülő polimerek;

•

kőolaj alapú, nagy mennyiségben gyártott polimerekből biológiailag lebomló
polimerekkel való társítással, kopolimerizációval előállított, (esetleg csak részben)
biodegradálódó anyagok.

A várakozások a természetben szintetizálódó, olcsó, nagy mennyiségben rendelkezésre
álló, megújuló nyersanyagforrásokon alapuló, biológiailag lebomló polimerek területén a
legnagyobbak. A számos bioszintetikus polimer közül műanyagipari jelentősége egyelőre
még csak a poliszacharidoknak, ezen belül is a cellulóznak és a keményítőnek van [5].
Wollerdorfer és Bader [44] lenszállal erősített, különböző típusú biodegradábilis mátrixú
fröccsöntött kompozitok mechanikai tulajdonságait vizsgálta. A poliészter alapú mátrixok
esetén a szálerősítés hatására romlottak a mechanikai tulajdonságok. A poliszacharid és
termoplasztikus keményítő esetén 50% körüli szakítószilárdság javulást értek el. A
száltartalmat egyrészt a nagy viszkozitás, másrészt a szálak rohamos töredezése korlátozta.
A szálhosszat a mátrixként felhasznált polimer fajtája, reológiai tulajdonságai és a
száltartalom komplex módon befolyásolta.
Nishino és munkatársai [45] kenaf háncsrostból papírgyártási technológiával 40 µm vastag
lemezt készítettek. Ezt 10 térf%-os poli-L-tejsav (PLLA) dioxán oldattal impregnálták át,
majd megszárították. Az impregnálás mértékének változtatásával különböző száltartalmú
kompozitot készítettek. A húzószilárdság és rugalmassági modulusz szempontjából
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70 térfogatszázalék (térf%) esetén kaptak optimumot. Ekkor 60 MPa húzószilárdságot és
6 GPa rugalmassági moduluszt értek el. A mikroszkópi felvételek alapján a kompozit
lemezben a szálak egyirányba orientálódva helyezkedtek el. Szálirányra merőlegesen a
kompozit húzószilárdsága már nem érte el az erősítetlen PLLA mátrixét.
Oksman és szerzőtársai [46] lenszálból és poli-tejsav (PLA) biodegradálódó polimerből
készítettek kompozitot. A lenszálat ikercsigás extrúderben keverték össze a PLA-val, majd
préseléssel

állították

elő

a

30,

illetve

40

tömeg%-os

kompozit

lapokat.

A

szakítóvizsgálatok alapján az erősítetlen PLA-hoz képest a kompozit húzószilárdsága nem
javult, de rugalmassági modulusza megduplázódott. Mivel a PLA rideg jellegű, ezért a
szerzők megpróbálták a mátrixot 5, 10 és 15 tömeg% triacetin hozzáadásával
képlékenyebbé tenni. Ennek hatására viszont a kompozit húzószilárdsága és rugalmassági
modulusza

nagymértékben

romlott,

a

fajlagos

ütőmunka

nem

változott.

Az

elektronmikroszkópos vizsgálat azt mutatta, hogy a szálak egyirányba rendeződtek, a
mátrixban egyenletesen oszlottak el, de túlnyomó részük kihúzódott. A kihúzódott szálak
felülete tiszta volt, tehát a szál és a mátrix között gyenge volt a tapadás.
Plackett és munkatársai [47] nem szőtt juta paplanból (300 g/m2) és 200 µm vastag PLA
fóliából film stacking módszerrel készítettek 40 tömeg%-os kompozitot. A préselési
hőmérséklet függvényében vizsgálva a mechanikai tulajdonságokat 210 ºC volt a
legkedvezőbb, ekkor az erősítetlen PLA-hoz képest kétszeresére nőtt a húzószilárdság és a
rugalmassági modulusz. Az ütőmunka viszont csak kis mértékben csökkent. Az
elektronmikroszkópos felvételek szerint a juta szálak ridegen szakadtak el, és a szál elvált a
mátrixtól, azaz a határfelületi tapadást javítani érdemes.
Mohanty és szerzőtársai [48] jutaszövetből és biodegradábilis poli(3-hidroxi-butirát-kohidroxi-valerát) (PHBV) polimerből film stacking módszerrel készítettek kompozitot
180 ºC-on 20 MPa nyomáson. A szerzők a mechanikai tulajdonságok változását vizsgálták
a jutaszál felületkezelésének függvényében. 5 féle szálkezelést vizsgáltak: viasztalanítást,
nátrium-hidroxid kezelést, ciánetilezést, akrilnitril (AN) ojtást, valamint metil-metakrilát
(MMA) ojtást.
A termogravimetriás elemzés (TGA) alapján a fentiek közül a ciánetilezett és AN ojtott
juta volt a leghőstabilabb. A kezeletlen juta erősítés is az erősítetlen mátrixhoz képest
40%-kal növelte a húzószilárdságot, 20%-kal a hajlítószilárdságot és 88%-kal a fajlagos
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ütőmunkát. A ciánetilezés ehhez képest nem hozott javulást. A viasztalanítás és a nátriumhidroxid kezelés további javulást eredményezett (kb. 20%) a húzószilárdság, a
rugalmassági modulusz és az ütőszilárdság esetében egyaránt. Az AN és MMA ojtás
szintén javította a húzószilárdságot és a rugalmassági moduluszt, viszont az ütőmunka az
AN és MMA mennyiségének növelésével nagymértékben csökkent. Vizsgálták a
száltartalom hatását is. Azt tapasztalták, hogy kb. 25 tömeg% száltartalomig a mechanikai
tulajdonságok javulnak, majd ezt követően az ütőmunka és a húzószilárdság esetében
romlanak. Az elektronmikroszkópos vizsgálat a kezeletlen erősítőszálak esetén nagyon
gyenge adhéziót mutatott ki a szál-mátrix között. A legjobb tapadást a nátrium-hidroxiddal
kezelt és az AN ojtott erősítőszálak alkalmazásakor tapasztalták.
Keller [49] kenderszállal erősített biokompozitot készített rideg PHBV, illetve képlékeny
poliészteramid (PEA) mátrixal társítva. A kendert és a mátrix polimert ikercsigás
extruderben keverte össze, majd granulálta. A granulátumból fröccsöntéssel állította elő a
vizsgálatokhoz szükséges próbatesteket. A fröccsöntés után a kompozit maximális
száltartalma 43 tömeg%, az átlagos szálhossz 0,5 mm, az átlagos szálátmérő 23 µm, tehát
az l/d viszony mindössze 22 volt. A rideg PHBV mátrix esetén a szálerősítés nem növelte a
húzószilárdságot, csökkent a fajlagos ütőmunka, nőtt a rugalmassági modulusz. A
képlékeny PEA mátrix esetén a húzószilárdság már nőtt, a fajlagos ütőmunka ebben az
esetben is rohamosan csökkent a száltartalom növelésével.
Shibata és munkatársai [50] szizál szállal erősített poli(butilén-szukcinát) (PBS)
biodegradálódó mátrixú kompozitot állítottak elő. A szizál szálakat 5 és 7 mm
hosszúságúra vágták le, majd a PBS-sel ömledék keverőben 140 ºC-on összekeverték, és
próbatesteket fröccsöntöttek. A száltartalom 0-20 tömeg% között változott. A legjobb
mechanikai tulajdonságai az 5 mm hosszú szálakat tartalmazó kompozitnak volt. A szizál
szálerősítés ebben az esetben sem növelte a húzószilárdságot, viszont a hajlítószilárdság,
valamint a húzó- és hajlító modulusz jelentősen nőtt. Az elektronmikroszkópos vizsgálat itt
is a szál és a mátrix közti gyenge kapcsolatot mutatta ki. Ezért megpróbálkoztak az
erősítőszálak 2 tömeg%-os nátrium-hidroxidos (alkáli) felületkezelésével, de ez sem
eredményezett javulást.

27

Jelenleg még kevés kutatás folyik biodegradábilis polimerek mátrixként való
felhasználására kompozitokban, ugyanis ezen polimerek mechanikai tulajdonságai
(szakítószilárdság, rugalmassági modulusz) kedvezőtlenebbek, áruk viszont jelenleg még
jóval nagyobb a hagyományos műszaki műanyagokénál, mint például a PP. Magas áruk
elsődleges oka azonban csak az, hogy nem akkora mennyiségben állítják még elő őket,
mint a műszaki műanyagokat. Ennek ellenére már most számos felhasználási területen,
ahol az ember- és környezetbarát szempontok az elsődlegesek, átvehetik a biokompozitok
a hagyományos kompozitok helyét, ezért rendkívül fontos a biokompozitok kutatása és
tulajdonságaik fejlesztése.
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2.2. Akusztikus emissziós anyagvizsgálati eljárás
Az akusztikus emisszió mindenki által tapasztalt jelenség. Gondoljunk csak a túlterhelt fa
recsegésére, a kőzetek, csontok törésekor keletkező pattogásokra. Az emberiség
történetének kezdetétől fogva felhasználta az akusztikus emisszió jelenségét, például i.e.
előtt 6500-ban a kézművesek a kiégetett cserépedények minőségét úgy ellenőrizték, hogy
hűlése közben hallható-e a repedés jellegzetes hangja a kemencéből. Később a
bronzkorban megfigyelt akusztikus emisszió az ónzörej volt, amelyet az ón képlékeny
deformáció hatására adott ki. Hooke 1681-ben azt írta, hogy a különféle testek belső
mozgásai ill. folyamatai feltárhatók az általuk keltett hangokból [51]. A 19-20. században a
fémkohászati kutatások során különböző fémek, illetve ötvözetek deformációja,
fázisátalakulása, igénybevétele során figyeltek meg különböző hangokat, amelyek tudatos
tanulmányozása 1936-tól indult meg. Az AE technika alapjait letevő, átfogó vizsgálatokat
1950-ben Joseph Kaiser végezte el. Legnagyobb felfedezése a róla elnevezett ún. Kaisereffektus. Az akusztikus emissziós kutatásokat Kaiser munkatársai terjesztették el
Európában és Észak-Amerikában. Bár elterjedése kezdetben nem volt látványos, az
1950-es évek végétől kezdve az érdeklődés központjába került, és az iparban mind több
alkalmazást

nyert

a

roncsolásmentes

anyagvizsgálatok

terén.

Például

1961-től

repülőgépszárnyak ellenőrzésére vezették be, 1966-tól nyomástartó tartályok, csövek
repedésterjedésének, illetve szivárgásának ellenőrzésére, valamint 1967-től atomerőművek
primer-köri nukleáris tartályainak integritás- és szivárgásvizsgálatára alkalmazták. Az
akusztikus emisszió ezek után oly mértékű ismertséget és elterjedtséget ért el, hogy az
1990-es években már havonta 500-nál több cikk jelent meg [52], amelyek valamilyen
kapcsolatban álltak az akusztikus emisszióval. Hazánkban az akusztikus emisszió
elterjedése a KFKI-ban Péter Attila és Pellionisz Péter 1974-ben megindult kutató-fejlesztő
munkájának

köszönhető

[53-55].

Ennek

eredményeként

akusztikus

emissziós

műszercsaládot fejlesztettek ki a speciális alkalmazásokhoz való berendezéseken (pl.
szivárgás detektáló rendszeren) át az univerzális, hordozható kivitelű műszerekig. A paksi
atomerőműben ilyen fix szivárgásmérő rendszer van telepítve, illetve a reaktortartály
évenkénti integritás vizsgálatát 48 csatornás hordozható készülékkel végzik napjainkban is.
Szálerősítésű polimerek vizsgálatával, illetve megmunkáló gépek rezgés és szerszámkopás
felügyeletével a BME-n foglalkoztak. Az első magyar nyelvű publikáció 1979-ben jelent
meg, amelyben Pellionisz Péter az akusztikus emissziónak a törésmechanikai
vizsgálatokban való alkalmazhatóságát mutatta be. Magyar nyelvű könyv 1992-ben jelent
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meg Pellionisz szerkesztésében [56]. Hazánkban elsőként 1993-ban tartottak akusztikus
anyagvizsgáló képesítést nyújtó tanfolyamot Miskolcon.
Az anyagokban lejátszódó folyamatok feltárhatók az általuk kibocsátott hangok alapján.
Az anyagok (kőzet, beton, fa, fém, kompozit stb.), illetve a szerkezetek típusaiktól függően
különböző frekvenciájú hangokat bocsátanak ki, mialatt valamilyen fizikai változás lép fel
bennük. A különféle folyamatokhoz tartozó AE két formáját különböztetjük meg: a
folyamatos emissziót, illetve a hangkitöréses emissziót (6. ábra). Folyamatos emissziót
okozhat pl. nagynyomású rendszerben a közeg szivárgása, gépi megmunkálógép zaja stb.
A folyamatos jelek mérésén alapuló diagnosztikai rendszereknél a zajszint ismétlődő
(pl. többélű szerszámmal dolgozó forgácsológép esetén a szerszám egy foga eltörik) vagy
tartós megemelkedése (pl. folyamatos szivárgás) utal meghibásodásra. A kitöréses típusú
akusztikus emisszió a szilárd anyagokban hirtelen energiafelszabadulás bekövetkezésekor,
például mikrorepedés kialakulásakor, illetve hirtelen továbbterjedésekor jön létre [53, 56].

6. ábra Folyamatos ill. kitöréses típusú akusztikus emissziós jelek hullámformája

Fémek esetén diszlokációs mozgás, képlékeny zóna növekedés, repedésterjedés, fáradás,
törés, korrózió mutatható ki. Polimer kompozitok esetén kimutatható elemi tönkremeneteli
formák a mátrix deformáció, mátrixtörés, szál-mátrix elválás, szálkihúzódás, illetve
szálszakadás (7. ábra).

7. ábra Elemi tönkremeneteli formák kompozitokban [57]
Jelölés: a szálszakadás, b mátrixtörés, c szálkihúzódás, d mátrix deformáció, e szál-mátrix
elválás, F szál, M mátrix
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A

fémek,

ill.

szálerősítésű

anyagok

mellett

még

egy

harmadik

csoport

is

megkülönböztethető, amelybe a hegesztett kötések, elektromos alkatrészek stb. AE
vizsgálatát sorolhatjuk.

2.2.1.

Az

akusztikus

emissziós

módszer

jellegzetességei

a

hagyományos

roncsolásmentes vizsgálatokhoz képest
Az akusztikus emisszió a következő két lényeges dologban különbözik a hagyományos
roncsolásmentes anyagvizsgáló módszerektől:
-

az észlelt és feldolgozott jelek magában az anyagban keletkeznek, nem pedig egy
mesterséges jelet bocsátunk át az anyagon, és a választ detektáljuk;

-

az akusztikus emissziós eljárás nem statikus, hanem dinamikus eljárás, amin azt
értjük, hogy a terhelt, működő szerkezetben az adott terhelés vagy működési
körülmények hatására életbe lépő változásokat, mechanizmusokat érzékeljük, és
nem a szerkezetnek egy pillanatnyi állapotát.

Az akusztikus emissziós vizsgálat során csak az adott terhelési szinten aktív
mechanizmusok működnek. Azaz, amíg például röntgen vizsgálattal a szerkezet egészét
megvizsgálva felderíthető az összes, a módszer érzékenységének megfelelő minimális
hibaméretnél nagyobb hiba, addig az akusztikus emissziós vizsgálatnál csak azok a hibák
lepleződnek le, amelyek az adott igénybevételi szinten aktívakká válnak. Ez azt jelenti,
hogy ún. passzív hibák jelen lehetnek a szerkezetben, amelyek azonban az adott
terhelésszinten nem jelentenek veszélyt. Ezzel szemben a többi vizsgálati módszernél, bár
ismerjük a jelen levő hibákat, de nem ismerjük, hogy azok a szerkezet üzemi
igénybevételén hogyan viselkednek, mennyire veszélyesek.

2.2.2. Az akusztikus emisszió detektálása és feldolgozása
Az anyagok, szerkezetek a külső igénybevétel hatására tárolt belső energiájuk egy részét
irreverzibilis esetben a belső helyi instabilitások során, lokális deformációkon, illetve törési
folyamatokon keresztül adják le. Az energia egy része hővé alakul, illetve szabad felület
képzésére fordítódik, további része akusztikai energiává alakul, amely feszültséghullám
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formájában végighalad az anyagon. Az AE érzékelők alakítják át ezeket a mechanikai
rezgéseket elektromos jelekké.
Az akusztikus emissziós vizsgálat célja, hogy az anyagban keletkező AE jeleket kiváltó
jelenségeket minél pontosabban azonosítsuk. Ezért a detektált jelekről minél több
információt próbálunk begyűjteni. Egy kitöréses típusú AE jelet a következő
paraméterekkel írunk le: amplitúdó, esemény időpontja, felfutási idő, esemény időtartama
és rezgésszám (8. ábra).

8. ábra Kitöréses típusú AE esemény paraméterei [53, 56]

A közvetlenül nyert paraméterekből további közvetett mennyiségek állíthatók elő, pl. az
esemény energiája. Logaritmikus erősítők esetén az így származtatott mennyiségek
közvetlen fizikai tartalommal nem rendelkeznek, de a jelek összehasonlítása szempontjából
hasznosak lehetnek.
2.2.3. A hanghullámok fizikája

Az akusztikus hullámok az anyag belsejében longitudinális és transzverzális hullámok
formájában terjednek (9. ábra). A longitudinális hullámoknál a részecskék mozgásának
iránya megegyezik a hullámok terjedési irányával, míg transzverzális esetben merőleges rá.
Transzverzális

hullám

csak

szilárd

közegben

létezhet,

mivel

előfeltétele

a

nyírófeszültségek jelenléte. A közeg szabad felszínén az AE hullámok felületi hullám
formájában

terjednek.

A

felületi

hullámok

(9.c.

ábra)

mindössze

kétszeres

hullámhosszuknak megfelelő mélységig okoznak elmozdulást [56].
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a.)

b.)

c.)

9. ábra (a)Longitudinális, (b) transzverzális és (c) felületi hullámterjedés [56]

Rugalmas hullámok esetén levezethető a longitudinális (vL) és transzverzális (vT) hullámok
terjedési sebességei lemezszerű testek esetén [56, 58]:
vL =

E
1− ν
⋅
,
ρ (1 + ν ) ⋅ (1 − 2ν )

(1)

vT =

G
E
1
=
⋅
,
ρ
ρ 2 ⋅ (1 + ν )

(2)

ahol: E - rugalmassági modulusz,
G - nyírási modulusz,
ρ - sűrűség,
ν - Poisson-tényező.
Mivel ν≤0,5, ezért ugyanabban az anyagban a longitudinális hullámok terjedési sebessége
nagyobb. Sok anyag esetén ν=0,3, ezeknél a longitudinális hullámok pont kétszer
gyorsabban terjednek, mint a transzverzális hullámok.
A terjedési sebesség frekvenciafüggését diszperziónak nevezik. Ez olyan esetekben lép fel,
amikor a hullámhossz összemérhető a közeg valamely hossz-paraméterével, például
vékony lemezek esetén a felületi hullámok amplitúdója a lemez vastagságával. Ilyenkor az
AE hullámcsomag, mivel különböző frekvenciájú rezgésekből épül fel, a terjedése közben
folyamatosan változtatja alakját [56].
A közegben terjedő hullám amplitúdója csökken. Az amplitúdó csillapodása távolság- és
frekvenciafüggő (10. ábra). A frekvencia növelésével a csillapítás nő. A forráshoz közel az
ún. közeli térben a csillapítás nagyobb, mint a távoli térben [53, 56].
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10. ábra AE jel amplitúdójának csillapodása a távolság (a) és a frekvencia (b) függvényében [56]

Ni és munkatársai [59] az AE jel amplitúdójának és frekvenciájának csillapodását
vizsgálták a terjedési távolság függvényében szénszállal erősített epoxi kompozitban. A
próbatest egyik végére egy érzékelőt, a másik végére egy jeladót helyeztek. A távolság
függvényében a jel amplitúdója csillapodott. Az eredményeik alapján megfigyelhető volt,
hogy a csillapodás a forráshoz közel nagyobb, mint attól távolabb, azonban esetükben az
alacsony frekvenciájú jelek itt nagyobb mértékben csillapodtak, szemben a fentebb
említettekkel. Azt tapasztalták továbbá, hogy a jelek frekvenciája nem változott a terjedés
során (11. ábra).
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11. ábra Az AE jel amplitúdójának (a), ill. frekvenciájának (b) függése a távolságtól Ni szerint [59]
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2.2.4. Az akusztikus emissziós esemény forrásának lokalizálása
Az AE esemény lokalizálásának elve az, hogy az érzékelők egymáshoz képesti geometriai
elhelyezésének, az AE jel előzőleg méréssel vagy számítással meghatározott terjedési
sebességének, valamint az AE esemény észlelési időkülönbségeinek (∆t) ismeretében
meghatározható az AE forrás geometriai helye. Például a 12. ábrán lineáris lokalizáció
esetén a 2 detektor d távolságát és a v hangterjedési sebességet ismerve a forrás x
koordinátája egyszerű összefüggéssel kiszámítható.

12. ábra A lineáris forráshely-meghatározás elve

A 13. ábrán síkbeli lokalizáció látható. A síkbeli lokalizációhoz elméletileg 3, nem egy
vonalban elhelyezett érzékelő szükséges. A gyakorlatban síkbeli lokalizáció esetén 4
érzékelőt használnak egy téglalap sarokpontjaiban, vagy egy egyenlő oldalú háromszög
csúcspontjaiban

és

súlypontjában

elhelyezve.

A

szimmetrikus

elhelyezkedésnek

köszönhetően a számítási idő lerövidül [56].

13. ábra A síkbeli forráshely-meghatározás elve

Miután az AE berendezésekkel lehetőség nyílt az AE események hullámformáinak
regisztrálására is, újabb lokalizációs eljárások születtek. Ezek elve az előzőleg
bemutatottakkal azonos, azaz a beérkezési idők különbségének ismeretén alapulnak. Míg
azonban a korábbi módszereknél a különböző érzékelőkhöz befutó AE jelek
időkülönbségéről van szó, addig az új eljárások alapgondolata az, hogy a
35

hullámcsomagban levő longitudinális és felületi hullámok terjedési sebessége különböző,
ezért még ugyanazon érzékelőhöz sem egyszerre, hanem egymáshoz képest időkéséssel
érkeznek be. Ha ezeket meg tudjuk határozni, akkor többletinformációhoz jutunk, és
ezáltal csökkenhet a szükséges detektorok száma. Ez az eljárás megoldást jelenthet pl.
olyan szerkezetek vizsgálata esetén is, amelyekhez nehéz hozzáférni, és ezáltal a
hagyományos lokalizációs technikák nem alkalmazhatók.
Surgeon és Wevers [60] által a fenti elvek alapján kidolgozott eljárással egy érzékelővel
végeztek lineáris lokalizációt különböző szálelrendezésű, szénszál erősítésű laminát
lemezeken.
Toyama és munkatársai [61] az általuk kidolgozott forráshely-meghatározó eljárás szerint
2 érzékelővel tudtak síkban lokalizálni. Itt is a longitudinális és a felületi hullámok
sebességkülönbségéből adódó beérkezési időkülönbségen alapul a lokalizáció.
A lokalizáció pontosságát számos tényező befolyásolja, így az érzékelő mérete (egy
10 mm átmérőjű érzékelő esetén nem lehet 10 mm-nél jobb lokalizációs pontosságot
elérni), és a felület összetettsége, ami a hullámok visszaverődését és szóródását okozza. A
hagyományos lokalizációs eljárásoknál a diszperzió miatt a megszólalási idő és ezáltal a
lokalizáció pontossága a csúcsamplitúdó, a felfutási idő és a küszöbérték egymáshoz
viszonyított értékeitől függ.
Jeong és Jang [62] az utóbb említett hibát úgy kiküszöbölték ki, hogy az AE hullámok
adott frekvenciájú felületi hullám komponensének érzékelőkhöz való beérkezési idejét az
AE hullám wavelet transzformációjával határozták meg. Mint ahogy arról a későbbiekben
részletesen szó lesz, a wavelet transzformáció segítségével meg lehet határozni a vizsgált
jelben adott frekvenciájú jelkomponens lefutását az idő függvényében. A lokalizációs
számításokhoz az így meghatározott beérkezési időkülönbségeket használták fel. A
wavelet transzformáció segítségével az adott frekvenciájú felületi hullámkomponens
terjedési sebességét nem kell elméleti összefüggésekből kiszámítani, hanem méréssel
pontosan meg lehet határozni. A módszerük ellenőrzésére ceruzabél töréssel gerjesztettek
felületi hullámokat. A 100 kHz-es komponens beérkezési időkülönbségeit felhasználva a
lokalizált forrás helye nagyon jól megegyezett a gerjesztés helyével.
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2.2.5. Anyagszerkezet szintű akusztikus emissziós vizsgálatok
Az anyagszerkezet szintű AE vizsgálatoknak az AE méréstechnika fejlődésével többféle
kiértékelési módja alakult ki. Amíg a mérőkészülékek csak az AE jel burkológörbéjének
paramétereit regisztrálták, addig az amplitúdó alapú kiértékelést alkalmazták. Ennek elve
az, hogy a regisztrált AE eseményeket amplitúdójuk alapján csoportokra bontották, és
ezekhez elemi tönkremeneteli formákat rendeltek. A hozzárendelés után meg lehet
állapítani, hogy milyen elemi tönkremeneteli formák, milyen sorrendben és egymáshoz
képest mekkora hányadban vesznek részt az adott kompozit szerkezeti anyag
tönkremenetelében az adott igénybevételi mód hatására. Az amplitúdón kívül a többi
paramétert is statisztikai elemzéseknek lehet alávetni, de leginkább az amplitúdót, illetve
az események energiáját szokták elemezni. A kumulált eseményszám görbe szolgálhat még
értékes információkkal. Egyrészt mutatja, hogy az anyag akusztikusan mennyire aktív,
illetve meredekségének növekedése is újabb elemi tönkremeneteli forma megjelenését
jelezheti.
Karger Kocsis és munkatársai [63, 64] üvegpaplan erősítésű PA blokk kopolimer kompozit
károsodási folyamatát vizsgálták CT próbatestekkel. A vizsgálatot AE-vel és
fénymikroszkóppal követték. Az erő-elmozdulás görbét tartományokra bontották, és az
egyes tartományokba eső események amplitúdó eloszlása, valamint a kapcsolódó
fénymikroszkópos felvételek alapján az AE jelek jól hozzárendelhetők voltak a megfigyelt
tönkremeneteli módokhoz. A CT próbatestekre helyezett 4 darab érzékelő segítségével és
az előzőleg kimért hangsebességek alapján lokalizálták az AE források helyét, és
meghatározták a károsodási zóna méretét. Megállapították, hogy a károsodási zóna mérete
a maximális erő eléréséig nő, alakja ekkor körrel írható le, majd a repedésterjedés során
alakja kiterjed a repedésterjedés irányába. Az AE-vel kapott károsodási zónaméret jóval
nagyobb

volt,

mint

amire

a

fénymikroszkópos

felvételeken

a

mátrix

feszültségfehéredésének méretéből következtetni lehetett.
Czigány és Karger-Kocsis [65] rövid és hosszú üvegszálakkal erősített, PP mátrixú
fröccsöntött kompozit tönkremeneteli módját hasonlították össze az AE módszer
segítségével. Míg rövid szálak esetén a szálhossz növelésével a szilárdsági tulajdonságok
nagymértékben növelhetők, addig a szálhossz növelésének hatása a szívósságra nem
ennyire egyértelmű, hiszen a különböző tönkremeneteli formák energia disszipációja
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különböző. A szálhossz változtatásával változik az egyes tönkremeneteli formák aránya,
illetve újfajta tönkremeneteli formák lépnek be a károsodási folyamatba. A CT próbatestek
szakítását AE-vel és fénymikroszkóppal követték. Az erő-elmozdulás görbét részekre
bontották, és az egyes részekbe eső AE események amplitúdó eloszlása, valamint a
mikroszkópos felvételek alapján a következő megállapításokat tették: a repedésterjedés
már röviddel a maximális erő elérése előtt megkezdődik. A rövid szállal erősített kompozit
esetén a tönkremeneteli módok a repedés kialakulás és terjedés szakaszában azonosak
voltak (mátrix deformáció 10-15 dB-es, illetve szál-mátrix elválás 20-35 dB-es jelek
kíséretében), és azok aránya sem változott a folyamat során. Ezzel szemben a hosszú
szállal erősített kompozit esetén a maximális erő elérése előtt a szál-mátrix elválás
(45-50 dB) és szál-kihúzódás (kb. 60 dB) volt a jellemző tönkremeneteli forma, míg a
repedésterjedés szakaszában megjelentek a nagy amplitúdójú jelek (80-85 dB), amelyeket
a szálszakadáshoz rendeltek hozzá.
Czigány és Karger-Kocsis [66] különböző szöveterősítésű, PP rendszerek károsodási
zónájának méreteit határozták meg az AE segítségével. Megállapították, hogy a károsodási
zóna mérete nem korlátozódik a repedéscsúcsban a feszültségfehéredési zónára, hanem
annál jóval nagyobb. A hibrid szöveteknél a károsodási zóna koncentráltabb. Az
események nagyobb hányada a repedéscsúcs szűk környezetében következik be. A
károsodási zóna alakját az ellipszis jobban közelíti, mint a kör.
Karger-Kocsis és Fejes-Kozma [67] üvegpaplan erősítésű PP kompozit tönkremeneteli
formáit és a károsodási zóna kialakulását vizsgálták CT próbatesteken fénymikroszkóp,
AE és hőkamera segítségével. A feszültségfehéredésből megállapítható mérethez (átmérője
kb. 5 mm) képest AE-vel jóval nagyobb méretet (kb. 30 mm) kaptak, amelynek alakja
körrel jól közelíthető volt. A károsodási zóna a próbatest kezdeti bemetszésének közel
feléig behatolt. Ahhoz, hogy ezen anyag esetén a mechanikai mérésekből megbízható
jellemzőket lehessen meghatározni az szükséges, hogy a károsodási zóna megfelelően ki
tudjon alakulni, ezért olyan próbatesteket kell használni, amelyek bemetszése legalább
15
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károsodási
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felvételek

alapján
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fénymikroszkópos és az AE-vel meghatározott között helyezkedik el, ugyanakkor a
repedéscsúcs a hőkamera által detektálható hőt csak a maximális erőhöz közeledve kezd el
kiadni, így a hőkamerás vizsgálat a repedésterjedés szakaszáról ad csak információt.
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Czigány és munkatársai [68] összefüggést találtak az akusztikus aktivitás és az anyag
nedvességtartalma között. Rövid üvegszál, ill. szénszál erősítésű, poliarilamid (PAR)
mátrixú, fröccsöntött kompozitokat vizsgáltak előállítási állapotukban, majd 2 hetes
90 ºC-os vízben történő nedvesítés után, illetve ezek 100 ºC-on 2 napig tartó szárítása után.
A CT próbatestek vizsgálata során összefüggést találtak a maximális erő eléréséig detektált
eseményszám és a nedvességtartalom növekedésével csökkenő törési szívósság között. Azt
tapasztalták, hogy a nedvesített, majd ezután kiszárított kompozit tönkremeneteli
viselkedése azonos volt a kezdeti állapotú kompozitéval. Ez azt mutatja, hogy a vízfelvétel,
illetve vízleadás tisztán fizikai természetű és reverzibilis folyamat. A vízfelvétel az AE
események amplitúdóit eltolta az alacsonyabb értékek felé, amely a víz plasztifikáló
hatásának tulajdonítható.
Az eddig bemutatott tanulmányokban a mátrix hőre lágyuló polimer volt. A vizsgálatok
során az amplitúdókhoz rendelt elemi tönkremeneteli formák növekvő amplitúdó szerint
minden esetben a következők: mátrix deformáció < szál-mátrix elválás < szálkihúzódás <
szálszakadás.
A kiértékelési módszerek további fejlődése akkor következett be, amikor lehetővé vált
magának az AE hullámformának a digitális mintavételezése és az adatok eltárolása is.
Ezáltal rendelkezésre áll az érzékelők által feszültséggé alakított tranziens AE események
időbeni lefutása. Az első próbálkozások még ezen feszültség-idő hullámformák
elemzéséből próbálták megkülönböztetni az egyes tönkremeneteli formákat.
Johnson és Gudmundson [69] üvegszál erősítésű epoxi laminátok húzóvizsgálata során
regisztrálták az AE tranzienseket. Különféle rétegfelépítéseket alkalmaztak annak
érdekében, hogy különböző típusú mátrix repedési fajták jöjjenek létre. Azt tapasztalták a
hullámformák elemzésével, hogy az azonos típusú mátrix törés is különböző
hullámformákban jelenik meg attól függően, hogy milyen rétegben jelent meg a repedés és
annak milyen az orientációja az érzékelőkhöz képest. Megfigyelték továbbá, hogy a
feltételezhetően száltörésből származó AE jelek amplitúdói nagyon kicsik.
Mivel a diszperzió miatt az AE hullámformája folyamatosan változik, viszont a jelben levő
frekvenciák nem változnak, ezért a kiértékelési mód tovább haladt a frekvenciaspektrum
vizsgálata felé.
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Ageorges [70] a szál-mátrix határfelület jellemzőit vizsgálta Broutman teszttel. A
Broutman tesztnél a nyomásnak kitett próbatestben a szál és a mátrix között húzófeszültség
lép fel a mátrix nagyobb Poisson-tényezőjének köszönhetően. A vizsgálat során a
következő tönkremeneteli formák következhetnek be: száltörés, mátrixtörés, szál-mátrix
elválás, valamint száltörés után szál-szál súrlódás, ill. szál-mátrix súrlódás. Üvegpoliészter, valamint szénszál-epoxi próbatestekkel hajtotta végre a méréseket. A
vizsgálatok során mért AE jelek amplitúdója, esemény időtartalma, valamint az AE
események hullámformáinak frekvenciaspektruma alapján különítette el a tönkremeneteli
formákat. Míg az üvegszál törésekor 80-90 dB-es, 15-25 ms-os jelek keletkeztek 200 kHz
körüli spektrum csúccsal, addig a szénszálak törésekor csak 25-35 dB-es, 5-8 ms-os jelek
keletkeztek 100-300 kHz közötti frekvencia csúccsal. A mátrix törésekor szinte a teljes
amplitúdó sávot felölelő 0-100 dB jelek keletkeztek 250 kHz-nél és 600-700 kHz-nél
mutatott frekvenciacsúccsal. A szál-mátrix elválás 50 dB-nél kisebb, 10 ms-os AE
hanghullámokat bocsátott ki 100 kHz és 200 kHz jellemző csúccsal. Mindebből azt a
következtetést lehet levonni, hogy rideg mátrixú kompozit esetén pusztán az AE jelek
amplitúdója alapján az egyes károsodási formák nem különböztethetők meg, mert átfedik
egymás amplitúdó tartományait.
Giordano és munkatársai [71] nagy szilárdságú szénszál erősítésű poliészter mátrixú
kompozit fragmentációs tesztje közben polarizált fénymikroszkóppal és AE módszerrel
követték a folyamatot. A mikroszkóppal megfigyelt szálszakadások száma nagyon jól
megegyezett az AE események számával, ezért azokat a száltörésnek tulajdonították. Egy
ilyen jel hullámformája, valamint normalizált Fourier-spektruma látható a 14. ábrán.

a.)

b.)

14. ábra A szálszakadás AE hullámformája (a) és normalizált Fourier-spektruma (b) [71]
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A frekvenciaspektrumban 7 jellemző csúcsot határoztak meg, és ezeket az adott anyagban
szálszakadás esetén létrejövő AE „ujjlenyomatnak” tekintik. Véleményük szerint hasonló
vizsgálatokkal meg lehet határozni a mátrix törésekor, illetve szál-mátrix elválásakor
keletkező jellemző frekvenciaspektrumokat. Bár ez elviekben lehetséges, azonban egy
többrétegű, laminált próbatest mechanikai vizsgálatánál nem csak mátrixtörés, vagy csak
szálszakadás következik be, hanem ezek egyidőben egymásra szuperponálódva
következhetnek be. Így a frekvenciaspektrumban az egyes elemi tönkremeneteli formákra
jellemző csúcsok keveredni fognak, és nem lehet megállapítani, hogy az adott esemény
melyikhez köthető.
Bohse [72] erősítetlen epoxi szakítása és üvegszállal erősített epoxi fragmentációs
vizsgálata során detektált AE jelek frekvenciaspektruma alapján a mátrix töréshez a
100-350 kHz, a szálszakadáshoz a 350-700 kHz frekvenciatartományt rendelte hozzá
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15. ábra Epoxi mátrix törés (a), ill. üvegszál szakadás (b) AE jelének frekvenciaspektruma [72]

Az üvegszál erősítésű PP kompoziton elvégzett szakítóvizsgálat során detektált jeleket 3
csoportba sorolta a következő módszer szerint: ha a frekvenciaspektrum legalább 70%-a a
100-350 kHz tartományban volt, akkor azt mátrix törésnek, ha 70%-a a 350-700 kHz
tartományba esett, akkor szálszakadásnak, egyébként szál-mátrix elválásnak tulajdonította.
Az egyes csoportok kumulált AE energia értékei alapján megállapította, hogy a teljes AE
energia jelentős része mátrixtörésből és szál-mátrix elválásból származik, és csak csekély
része szálszakadásból. Továbbá az is kitűnt, hogy a szálszakadás már a kompozit
szilárdságának felét elérő terhelésnél elindul.
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Xu és munkatársai [73] erős határfelületi adhézióval rendelkező, talkummal töltött PP
kompozit ejtősúlyos vizsgálata során folyamatos AE jelet kaptak. Ennek frekvenciaspektrumában (16. ábra) 3 tartományt különítettek el. A 30 kHz alattit a repedés
kialakulásához, a 30-100 kHz közötti tartományt a repedésterjedéshez és a fázisok
elválásához (debonding), a 100 kHz feletti összetevőt a végső tönkremenetelhez
kapcsolták.

16. ábra Talkummal töltött PP ejtősúlyos vizsgálata alatt detektált AE jel frekvenciaspektruma [73]

Kétségek ébrednek afelől, hogy a folyamat előrehaladásával miért evidens, hogy a
frekvencia nőni fog. Ehelyett azt is mondhatnánk, hogy a repedés kialakuláshoz köthető a
100 kHz-nél nagyobb összetevők a jelben, és így tovább visszafelé. A regisztrált jel egész
időtartamára számított frekvencia eloszlásban nincs semmi információ arra, hogy az adott
frekvenciájú jelkomponens időben mikor jelent meg a jelben, és milyen volt a lefutása.
Lehet, hogy a legnagyobb frekvenciájú komponens jelent meg a jelben először.
Ni és munkatársai [59] erősítetlen, és a terhelés irányára merőleges, illetve párhuzamos
szénszálat tartalmazó epoxi próbatestek szakítása során vették az AE jeleket. Az erősítetlen
epoxi esetén 1 db jelet kaptak, amelynek frekvenciaspektrumán 20 kHz-nél volt egy csúcs,
ezt a mátrixtörésnek tulajdonították. Az erősítőszálra merőleges terhelés esetén
200 kHz-nél jelent meg egy csúcs, ezt a szál-mátrix elváláshoz kapcsolták. A szállal
párhuzamos terhelésnél az AE forrás összetett volt, és sok AE eseményt kaptak. 20, 200 és
450 kHz-nél kaptak frekvenciacsúcsokat, és mivel a 20 és 200 kHz-es csúcsokat a
mátrixtörésnek és a szál-mátrix elválásnak tulajdonították, a 450 kHz-es csúcsot a
szálszakadáshoz rendelték. Ezt követően fragmentációs tesztet hajtottak végre. A mérés
során az AE események száma jól egyezett a száltörések számával. Az optikai felvételeken
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mátrixtörést, szál-mátrix elválást és szálszakadást figyeltek meg. Az AE jelek
frekvenciaspektrumán 3 fő csúcsot lehetett megkülönböztetni 80, 220 és 450 kHz-nél,
ezeket rendre az előző elemi károsodási formákhoz rendelték. Ahhoz, hogy információt
kapjanak arról, hogy az AE hullámnak ez a 3 frekvencia komponense az idő függvényében
mikor jelent meg a jelben, rövid idejű Fourier transzformációt (STFT) végeztek. Ennek
alapján azt kapták, hogy a hozzájuk kapcsolható károsodási formák megjelenési sorrendje
az AE hullámcsomagban a következő: szálszakadás, szál-mátrix elválás, majd mátrixtörés.
Az STFT-vel az a probléma, hogy nagy idő, illetve frekvencia felbontást egyszerre nem
lehet megvalósítani. Az STFT-vel a frekvencia időbeni változását úgy lehet meghatározni,
hogy egy időablakot csúsztatunk végig a jelen, és mindig csak az adott időablakba eső
jelrészlet Fourier-spektrumát számítjuk ki. Így megkapjuk a frekvenciakomponensek
időbeni lefutását a teljes jelben. Azonban, ha adott egy N mérési pontból álló jelünk, és T
szélességű időablakot alkalmazunk, akkor a frekvenciafelbontás 1/T lesz. Minél kisebb
időablakot választunk ki (azaz időben minél nagyobb felbontást szeretnénk megvalósítani),
annál durvább felbontása lesz a frekvenciaspektrumnak, és az 1/T-nél kisebb
frekvenciákról nem is lesz információnk. Ha növeljük a T időablakot, akkor pedig a
számított frekvenciaspektrumok nem lesznek annyira lokálisak időben.
Ezekre a problémákra jelent megoldást egy új módszer, az ún. wavelet transzformáció.
Ennél a teljes jel Fourier frekvenciaspektrumát bontjuk fel akár állandó, akár a frekvencia
növekedésével

növekvő

frekvenciatartományokra,

és

ezek

inverz

Fourier-

transzformációjával kapjuk meg a fekvenciatartományok időbeni lefutását. A módszerrel
nagyon jó idő és frekvenciafelbontást lehet egyszerre elérni.
Ni és Iwamoto [74] szénszálas fragmentációs teszt során kapott AE jelek Fourierspektrumában a 20 kHz-et a mátrix töréshez, a 450 kHz-et a szálszakadáshoz rendelték.
Majd wavelet analízissel (17. ábra) ezen 2 frekvencia időbeni lefutását számították ki,
amely alapján a szálszakadáshoz tartozó jelrészlet kb. fele annyi ideig tartott (18 µs), mint
a mátrixtöréshez tartozó (35 µs) (18. ábra).
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17. ábra AE jel wavelet spektrumának 3D-s megjelenítése [74]
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18. ábra 450 kHz-es (a), ill. 20 kHz-es (b) jelkomponens időbeni lefutása a jelben [74]
Qi és munkatársai [75] egyirányban, illetve keresztezett irányban rendezett szénszál
erősítésű, epoxi mátrixú kompozit szakítóvizsgálata során mért AE jelek wavelet
dekompozíciójával frekvencia- és AE energiatartományokat rendeltek a megfigyelt
károsodási módokhoz. Eszerint a kis energiájú (az AE jel teljes energiájának kb. 10%-a) és
alacsony frekvenciájú (100 kHz alatt) jelrész a mátrixtörésből, a közepes energiájú (az AE
jel teljes energiájának kb. 15%-a) és közepes frekvenciájú (250 kHz körül) jelrész a szálmátrix elválásból, a legnagyobb energiájú (az AE jel teljes energiájának kb. 75%-a) és
nagy frekvenciájú (300 kHz körül) jelrész a szálszakadásból származik.
Sung és munkatársai [76] 16 rétegű, [±452/02/902]S réteg felépítésű, grafit/epoxi laminát
szakítóvizsgálata során mátrixtörésből és szabad él (free-edge) delaminációból származó
AE jeleket regisztráltak. A frekvencia spektrumuk megkülönbözhetetlen volt, wavelet
analízissel

azonban

azt

tapasztalták,

hogy

a

domináns

frekvencia

tartomány

mátrixrepedésnél 350 kHz felett van, míg delaminálódásnál 250 kHz alatt.
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2.2.6. Az akusztikus emissziós vizsgálatok kiértékelési irányzatainak összehasonlítása
A feldolgozott szakirodalom alapján az akusztikus emissziós vizsgálatnak két kiértékelési
irányzata különíthető el. Az egyik módszernél az érzékelők a detektált AE jelet elektromos
jellé alakítják, és a mérőberendezés ennek az elektromos jel burkológörbéjének néhány
paraméterét (maximális amplitúdó, eseményszélesség, felfutási idő stb.) határozza meg, és
rögzíti a további feldolgozás számára. A további feldolgozás célja, hogy az AE jeleket a
paramétereik alapján hozzárendeljék a megfigyelt károsodási formákhoz. Azaz meg
lehessen mondani, hogy adott paraméterű AE jel milyen károsodási formából származik. A
másik irányzat az egész feszültségjellé konvertált AE jelet rögzíti, és ezt a feszültségjelet
vagy

ennek

a

frekvenciaspektrumát

elemzi.

Ez

utóbbinál

bár

elméletileg

többletinformációhoz jutunk az adott AE jelet illetően (hiszen nemcsak a jel
burkológörbéjének néhány paraméterét, hanem magát az egész jel lefutását ismerjük),
ennek a gyakorlati alkalmazásában számos korlátba és ezáltal hátrányba ütközünk. Az
egyik probléma, hogy nem magát az AE forrás elektromos jellé alakított hullámformáját
regisztrálja a mérőberendezés, hanem az AE hullám által megrezgetett detektorban levő
lengőrendszer rezgésének csillapodását. Ha tehát ezt a hullámformát vagy ennek Fourierspektrumát elemezzük, az a valóságos AE forrást csak közvetve jellemzi. A módszer
következő hátránya, hogy attól függően, hogy a detektált hullámforma mely részének
Fourier-spektrumát állítjuk elő, az más és más lesz. Hátrány továbbá a hullámforma
frekvenciaspektrumának nagy számítási igénye, ami miatt egy nagy akusztikus aktivitású
kompozit szerkezet valós idejű felügyelete nehezen megoldható. A szakirodalom alapján
ezen módszer alkalmazhatóságát nem tartom még megfelelőnek, mivel azonos anyagok
esetére egymásnak ellentmondó eredményeket állapítanak meg (például egyes kutatók az
epoxi mátrix repedéséhez a nagy frekvenciájú jeleket rendelték hozzá [76], míg mások a
kis frekvenciájú jeleket [59, 74, 75], illetve egyes kutatók szerint az AE energia jelentős
része a szálszakadásból ered [75], míg mások szerint csak csekély része [72]). Ezen okok
miatt vizsgálataimnál a hagyományosnak tekinthető kiértékelési módot fogom követni.
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3. Kísérleti rész
Ebben a fejezetben az általam végzett vizsgálatokat mutatom be, illetve a vizsgálati
eredményeket ismertetem. A lenszál szakítás alatti tönkremenetelének vizsgálatával
kezdem, majd a lenszálból és hőre lágyuló keményítőből készített kompozit szakító- és
törésmechanikai vizsgálataival folytatom.

3.1. Technikai lenszál szakítóvizsgálata
A lenszállal erősített kompozit készítéséhez technikai lenszálak használhatók fel, amelyek,
mint az az irodalmi összefoglalóban látható volt, elemi szálakkal és az azokat ágyazó
pektin réteggel önmagukban is egy összetett kompozit rendszert alkotnak. Az elemi
lenszálakon belül egy még alsóbb szintű kompozit rendszer különböztethető meg a
mikrofibrillákkal, mint erősítőszálakkal és a hemicellulózzal, mint mátrixanyaggal. Ennek
az összetett szerkezetnek köszönhetően a technikai lenszálak szakítószilárdsága nagy
szórással rendelkezik, és ezért a hozzá kapcsolódó tulajdonságok csak statisztikai
módszerekkel határozhatók meg. A hagyományos erősítőszálak szakítószilárdság
eloszlásának leírására a Weibull-eloszlás bizonyult használhatónak [77]. Ezt próbálták
alkalmazni lenszálra is [78], azonban ez a mérési eredményeik alapján nem tekinthető
sikeresnek. A technikai lenszálak szakítószilárdságának a szakítási hossztól való függését
sem határozták még meg megbízható módon. Ennek ismerete különösen fontos bizonyos
mechanikai

mérőszámok

meghatározásához.

A

kompozitok

határfelületi

nyírószilárdságának egyik meghatározási módja például a fragmentációs teszt. A
fragmentációs tesztből kapott kritikus szálhossz mellett ismerni kell az erősítőszál kritikus
szálhosszhoz tartozó szakítószilárdságát is, hogy a határfelületi nyírószilárdság számítható
legyen.
A kompozit anyagok tönkremeneteli módjainak vizsgálatára az akusztikus emisszió
hatékony vizsgálati módszernek bizonyult. A hagyományos erősítőszálakkal erősített
kompozitok tönkremenetele során jól el lehet különíteni az egyes károsodási formákat a
hozzájuk rendelt AE amplitúdó tartomány alapján (mátrixtörés-, illetve deformáció, szálmátrix elválás, szálkihúzódás, szálszakadás). Lenszál esetében, annak összetett szerkezete
folytán feltételeztem, hogy a lenszál szakadása nem egy hirtelen végbemenő, egy jellemző
amplitúdó tartományú AE jelet adó esemény, hanem egy tönkremeneteli folyamat. Ahhoz,
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hogy a későbbiekben lenszállal erősített kompozitokban a tönkremeneteli módokat
megfelelően el lehessen különíteni az AE módszerével, meg kellett határoznom a lenszál
szakító igénybevétele során detektálható AE jeleket.
Céljaim tehát a lenszál szakítóvizsgálatával a következők voltak:
•

A lenszál szakítószilárdság-eloszlásának meghatározása.

•

A lenszál szakítószilárdságának meghatározása a szakítási hossz függvényében.

•

A

lenszál

szakítóigénybevétel

hatására

bekövetkező

tönkremeneteli

mechanizmusának feltárása.
•

A lenszál szakítóigénybevétele során keletkező AE jelek hozzárendelése a
tönkremeneteli formákhoz [79, 80].

3.1.1. Kísérleti rész
Ebben a fejezetben a technikai lenszál elektronmikroszkópos, valamint szakító és
akusztikus emissziós vizsgálatának körülményeit, a felhasznált berendezéseket mutatom
be.

3.1.1.1. Technikai lenszál szakadási mechanizmusának vizsgálati módszere pásztázó
elektronmikroszkóppal
Vizsgálataimhoz 2000. évi aratású, 2001-ben feldolgozott lenből származó, fonólen
minőségű, kártolt technikai lenszálat (Hungaro-len Kft., Komárom) használtam. A
szakadási folyamatot JSM 5400 típusú pásztázó elektronmikroszkóp alatt vizsgáltam. A
készülékbe való befogás megkönnyítésére a technikai lenszálakat epoxi gyantával
papírkeretre ragasztottam fel. A szakítási hossz 5 mm volt. A vizsgálatot megelőzően a
próbatestekre Balzers SCD050 típusú berendezéssel fémes vezetőréteget gőzölögtettem fel.
A próbatesteket az elektronmikroszkóp kamrájában elhelyezett, saját készítésű
befogószerkezetben rögzítettem. A kézikerékkel mozgatható befogófejek távolításával a
vizsgált lenszálat szakítóigénybevételnek vetettem alá. A szakítás közben erő illetve
elmozdulás mérésre nem volt lehetőség. A lenszál szakítása során a kiinduló károsodás
helyét lokalizáltam, és a tönkremeneteli folyamatról felvételeket készítettem.
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3.1.1.2. Technikai lenszál szakítóvizsgálati módszere
A technikai lenszálak szakítószilárdságának a szakítási hossztól való függését 20, 40 és
80 mm szakítási hosszakra vizsgáltam. A szakítási hossz alsó értékét (20 mm) a befogók,
illetve az akusztikus emissziós érzékelő mérete korlátozta. A ledarabolt lenszálakat epoxi
gyantával ragasztottam rá a papírkeretekre (19. ábra). A szakítóvizsgálat előtt a befogott
papírkeret két szélét elvágtam. Szakítási hosszonként 50 db próbatestet mértem le. A
szakítóvizsgálatot Zwick 1474 típusú, számítógép vezérlésű univerzális szakítógépen
végeztem 1 mm/perc sebességgel, szobahőmérsékleten, 50 N-os erőmérő cellát
alkalmazva. A vizsgálatot 60%-os relatív légnedvesség-tartalmú környezetben végeztem,
hogy eredményeimet össze tudjam hasonlítani a szakirodalomban fellelt más kutatók által
[34, 37] ugyanilyen relatív légnedvesség-tartalom mellett elvégzett szakítóvizsgálati
eredményeikkel. A vizsgálatok előtt az előkészített próbatesteket 24 órán át
kondicionáltam ebben a légtérben.
A szakítószilárdság számításához ismerni kell az elszakított lenszálak keresztmetszetét.
Mivel a technikai lenszálnak nem olyan szabályos és a szálirány mentén azonos kör
keresztmetszete van, mint például az üveg- és szénszálaknak, az ott alkalmazott
módszereket ez esetben nem lehet használni. A szakirodalomban a lenszálak
szakítószilárdságát vizsgáló cikkek közül egyesek egyáltalán említést sem tesznek arról,
hogy milyen módszerrel határozták meg az elszakított lenszálak keresztmetszetét [32],
mások annyit írnak, hogy a szakítóvizsgálat előtt fénymikroszkóp segítségével határozták
meg a keresztmetszetet [30, 37, 81]. Egy cikkben írtak arról, hogy a lenszálat a szálhossz
mentén egymásra merőleges két irányban végigpásztázták, és a legkisebb átmérőből, mint
oldalhosszból téglalap keresztmetszetet számítottak [34]. Én ehhez hasonló módszert
alkalmaztam kisebb eltéréssel. A gyártás során a különböző feldolgozó műveletek
(gerebenezés, kártolás) eredményeként a technikai lenszál keresztmetszete egyrészt szalag
formájú, azaz lapos téglalappal közelíthető, másrészt az elemi szálak károsodása miatt nem
azonos a szál hossza mentén. A keresztmetszet meghatározásakor pontos értéket igen
nehéz meghatározni. Az előzetes fénymikroszkópos vizsgálat során a technikai lenszálak
téglalap keresztmetszetének rövidebb oldala az adott nagyítás mellett egységesen
megközelítőleg 2 osztásra, azaz az alkalmazott nagyításnál 30,8 µm-re adódott, ezért ezt a
továbbiakban már nem mértem, hanem a téglalappal közelített keresztmetszet egyik
oldalának méretét minden szál esetén ezzel az értékkel azonosnak tekintettem. Mivel a
technikai lenszál keresztmetszete nem állandó, ezért a papírkeretre felragasztott technikai
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lenszálat a fénymikroszkóp alatt hosszában végigpásztáztam, és megkerestem a legkisebb
kontúrszélességét, és ennek szélességét mértem le. Ennek a méretnek, valamint a felvett
30,8 µm vastagságnak a szorzatából számítottam a lenszál szakadási keresztmetszetét. A
téglalappal azonos területű kör keresztmetszet átmérőjét a technikai lenszál egyenértékű
átmérőjének (degyen) neveztem el. A vizsgált technikai lenszálak egyenértékű átmérői az
1. mellékletben találhatók.

19. ábra Technikai lenszál szakítóvizsgálatának, illetve akusztikus emissziós vizsgálatának mérési
elrendezése

3.1.1.3. Technikai lenszál szakadásának akusztikus emissziós vizsgálati módszere
A szakítóvizsgálat során a Központi Fizikai Kutató Intézet (KFKI) Nagymegbízhatóságú
Rendszerek Laboratóriuma által gyártott Defectophone NEZ 220 típusú berendezés
segítségével detektáltam a folyamat alatt keletkező akusztikus emissziót. A befogópofára
erősített AE érzékelők felületére méhviasz csatolóanyagot raktam, és abba ágyaztam a
befogott lenszálat (19. ábra). Szélessávú piezoelektromos érzékelőt (20-600 kHz) (Micro3D of Dunegan Co., USA) használtam. Az érzékelési küszöbszintet 15 dB-re állítottam,
hogy kiszűrjem a környezeti zajokat.
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3.1.2. Mérési eredmények
Ebben a fejezetben a vizsgált technikai lenszálak tönkremeneteli mechanizmusát, valamint
a szakító- és akusztikus emissziós vizsgálati eredményeket mutatom be.

3.1.2.1. Technikai lenszál tönkremeneteli mechanizmusa
A technikai lenszál elektronmikroszkópban elvégzett szakítása során felvett képek lehetővé
teszik a károsodási folyamat meghatározását. A következőkben bemutatott SEM felvételek
(20-22. ábra) a szakítás egymást követő fázisaiban ugyanazon technikai lenszál ugyanazon
részéről készültek. A növekvő erő hatására a terhelés egész tartományára vonatkozóan
egyrészt a Poisson hatásnak, másrészt feltételezhetően az elemi szálakban levő
mikrofibrilláknak a száltengelyhez viszonyított kb. 10°-os hajlásszögének köszönhetően az
elemi szálak keresztirányban zsugorodnak, emiatt a köztük lévő gyenge pektin kötés
felszakad, így az elemi szálak vagy szálkötegek elválnak egymástól (fibrilláció) (20. ábra).
A húzóerőt növelve a szálak feldolgozása során keletkezett károsodások helyén
mikrorepedések alakulnak ki a terhelésre merőlegesen (21.a. és b. ábra). A maximális
erőnél vagy erőeséseknél az elemi szál, illetve szálköteg hányad a megindult
mikrorepedések mentén tépődésszerűen teljesen elszakad (22.a. és b. ábra). Ha az elemi
szálaknak csak egy része szakadt el, akkor a megmaradt szál hányad veszi fel tovább a
terhelést, és az elemi szálak elkülönülése (fibrilláció) miatt akár a már kialakult
szakadástól távol következhet be a megmaradt elemi szál, ill. szálköteg további
elszakadása (23. ábra).

20. ábra Az elemi szálak elválása (fibrilláció) a gyenge pektin határfelületen. A nyilak az elvált
határfelületi szakaszokat mutatják.
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a.)

b.)

21. ábra Az elemi szálakon keresztirányú mikrorepedések kialakulása és növekedése

a.)

b.)

22. ábra A repedés tépődésszerűen végighalad keresztirányban az elemi szálakon

23. ábra A lenszál teljes elszakadása, az egyes szálköteg részek a pektin határréteg menti
felhasadás miatt egymástól távol szakadhatnak el
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3.1.2.2. Technikai lenszál szakítóvizsgálati eredményei
A szakítóvizsgálat során regisztrált erő-elmozdulás görbe alapján a maximális erőből és a
lenszálak korábban leírt módszerrel meghatározott szakadási keresztmetszete alapján
szakítószilárdságot számítottam (1. melléklet). Az átlagos szakítószilárdság értékek a
tapasztalati szórással a szakítási hossz függvényében a 3. táblázatban, illetve a 24. ábrán
láthatók.
Szakítási hossz: lf [mm]
Átlagos szakítószilárdság: σ Bf [MPa]

20
613 ± 442

40
454 ± 231

80
264 ± 127

3. táblázat Technikai lenszál szakítószilárdsága és a tapasztalati szórás a szakítási hossz
függvényében

A 24. ábra a [34, 37] irodalmakból vett, az általam alkalmazotthoz képest eltérő szakítási
hosszaknál mért értékeket is tartalmaz. Mint ahogy várható volt, a szakítási hossz
növekedésével csökken a szakítószilárdság. Míg a hagyományos (pl. üveg, szén), folytonos
szálak esetén ennek oka az, hogy a hossz növelésével megnő a vizsgált szálszakaszban
lévő hibák száma, addig lenszál esetén még egy tényező szerepet játszik. Ez pedig az, hogy
a lenszálat alkotó elemi szálak véges, kb. 2-5 cm hosszúságúak. A [34] cikk szerzői szerint
a szakítószilárdság nem csökken tovább 20 mm szakítási hossz felett, amit azzal
magyaráznak, hogy az elemi szálak hossza kb. 20 mm, és e fölött már nem a szál

Szakítószilárdság [MPa]

szakítószilárdsága érvényesül, hanem a szálakat összeragasztó határréteg nyírószilárdsága.
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24. ábra A technikai lenszál szakítószilárdsága a szakítási hossz függvényében
(Megjegyzés: ■ – saját mérési adat, 50 mérés/pont, ▲ - adat [37]-ból, 15 mérés/pont,● - adat
[34]-ből, 20 mérés/pont)
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Ezek az elemi szálak azonban átfedik egymást, különféle hibahelyek, a rost feltárása során
bevitt károsodások vannak bennük, amelyeknek előfordulási valószínűsége a hossz
növekedésével nő. Tehát az elemi lenszál véges hossza ellenére a technikai lenszál
szakítószilárdsága a szakítási hossz növekedésével elméletileg csökkenni fog [82], és ezt a
méréseink is alátámasztották. Természetesen a szálak előállítása során a természetes
szálaknál nem lehetséges szigorú minőség biztosítása, ez okozza a szakítószilárdság nagy
szórását az adott szakítási hosszakon belül.
A szakítási hossz függvényében meghatározott átlagos szakítószilárdság értékekre (a saját
mérésből származó 20, 40 és 80 mm, illetve az [37]-ből vett 3,5 és 8 mm szakítási hossznál
mért átlagos szakítószilárdság értékekre) a Weibull-Peirce-féle leggyengébb láncszem
elméleten alapuló összefüggésnek Vas [84] által a nemnegatív valós számok
intervallumára kiterjesztett formáját illesztettem (az illesztés korrelációs együtthatója
R=0,99):

s lf 0
s lf 0
 B +1
σ Bf (l f ) = σ Bf (l f 0 ) ⋅ 1 − A 1 ⋅
+ A2 ⋅
⋅ 
σ Bf (l f 0 )
σ Bf (l f 0 )  B + l f / l f 0






C


,


(3)

ahol: lf - szakítási hossz, amelyre a szál átlagos szakítószilárdságát számítani kívánjuk,
lf0 = 3,5 mm - legkisebb alkalmazott szakítási hossz,

σ Bf (l f 0 ) = 799 MPa - az lf0 szakítási hosszhoz tartozó átlagos szakítószilárdság,
s lf 0 = 398 MPa - az lf0 szakítási hosszhoz tartozó szakítószilárdság szórása,
A1=1,78; A2=1,80; B=2004; C=130 - függvényparaméterek.
Mivel az A1 és A2 paraméterek értékei közel azonosak, ezért a 4 paraméteres függvényt 3
paraméteresre egyszerűsítettem, továbbá az s lf 0 / σ bf (l f 0 ) állandót az A1 paraméterbe
betéve a (4) formát kaptam (az illesztés korrelációs együtthatója R=0,99):

 B + 1
σ Bf (l f ) = σ Bf (l f 0 ) ⋅ 1 + A ⋅  
  B + lf / lf 0




C


 − 1 ,




(4)

ahol: A=0,91, B=1887, C=115 függvényparaméterek.
Az elméleti szórás (slf) a leggyengébb láncszem elmélet alapján a következő
összefüggéssel határozható meg:

 B +1
s(l f ) = s(l f 0 ) ⋅ 
 B + lf / lf 0

C


 .


(5)
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25. ábra A technikai lenszál szakítószilárdsága a szakítási hossz függvényében
(Megjegyzés: ■ – saját mérési adat, 50 mérés/pont, ▲ - adat [37]-ból, 15 mérés/pont, a szaggatott
görbék az elméleti szóráshatárokat jelölik)

A (4) összefüggés felhasználásával becsülhető tetszőleges szakítási hosszra a technikai
lenszál szakítószilárdsága (25. ábra). Ezt nagyon jól fel lehet használni például
fragmentációs

vizsgálatokban,

ahol

a

szál-mátrix

határfelületi

nyírószilárdság

meghatározásához ismerni kell a fragmentálódás utáni szálhosszúságú erősítőszál
szakítószilárdságát. Például a zérus, illetve végtelen nagy szakítási hosszhoz tartozó
átlagos szakítószilárdság becsült értéke 845 MPa-ra, illetve 70 MPa-ra adódik.
A szakítószilárdság eloszlását az egyes szakítási hosszaknál a Weibull-féle eloszlásfüggvénnyel közelítettem:
  σ b 
FW (σ Bf ) = 1 − exp −  Bf   ,
  a  
ahol:

(6)

FW(σBf) - Weibull-féle eloszlásfüggvény,
σBf - szakítószilárdság,
a, b - Weibull paraméterek.

Az „a” és „b” paramétereket a Maximum Likelihood (Maximum Likelihood Estimation;
MLE) módszerével határoztam meg. A Likelihood függvény (L) esetünkben a Weibull
eloszlásfüggvény deriváltjának, azaz a sűrűségfüggvénynek a mérési sorozat egyes
tagjainál felvett értékéinek szorzata:
n

L = ∏ f W (σ Bfi ) = f W (σ Bf 1 ) ⋅ f W (σ Bf 2 ) ⋅ ... ⋅ f W (σ Bfn ),

(7)

i =1

ahol fW(σBf) a FW(σBf) Weibull eloszlásfüggvény deriváltja, azaz a sűrűségfüggvény.
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A Maximum Likelihood módszernél a keresett „a” és „b” paramétereknek azon értékét kell
meghatározni, amelyek esetén az L összefüggésnek maximuma van. Ezt iterálással
oldottam meg. Az iteráláshoz saját készítésű programot írtam. Az „a” és „b” paraméterek
értékeit a 4. táblázat tartalmazza.
Azt, hogy a Weibull-eloszlás jól közelíti-e a mért szakítószilárdság eloszlását, a
Kolmogorov-féle illeszkedésvizsgálattal ellenőriztem. Ennek az az elve, hogy a
szakítószilárdság szerint növekvő sorrendbe rendezett mérési adatoknak kiszámítjuk a
Weibull-féle eloszlását a (6), valamint a tapasztalati eloszlását a (8) összefüggés alapján.
FT (σ Bfi ) = i / n ,

ahol:

(8)

FT(σBfi) - tapasztalati eloszlásfüggvény,
i - szakítószilárdság szerint növekvő sorrendbe állított próbatest sorszáma,
n - mérések száma.

Ezután a páronként összetartozó valószínűségértékek különbségének abszolút értéke közül
meg kell keresni a maximálisat (dmax):
d max = max FT (σ Bfi ) − FW (σ Bfi ) .

(9)

Amennyiben ez a maximális eltérés nem haladja meg az adott valószínűségi szinthez
tartozó kritikus értéket (dkrit), akkor a Weibull-féle eloszlást alkalmas statisztikai
leírásmódnak lehet elfogadni.
A kritikus érték 95%-os valószínűségi szint és n=50 db mérési adat esetén a [83]
irodalomban található táblázat alapján dkrit=0,19. Az adott szakítási hosszakhoz számított
dmax értékek a 4. táblázatban találhatók. Mindegyik esetben dmax<dkrit, tehát az adott
valószínűségi szinten a Weibull-eloszlás megfelelően reprezentálja a szakítószilárdság
eloszlást. Ezt igazolják a 26. ábrán látható Weibull-féle becsült, illetve a mérési adatokból
számított valószínűség-szakítószilárdság görbék.
Szakítási hossz
[mm]
20
40
80

Weibull paraméterek
a
b
684,7
1,5
515,4
2,1
299,0
2,2

dmax
0,099
0,060
0,051

4. táblázat Weibull paraméterek (a,b), valamint az illeszkedési teszt maximális dmax értéke
a szakítási hossz függvényében
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26. ábra Szakítószilárdság valószínűsége a mért, illetve a Weibull-eloszlással becsült esetben (a)
20, (b) 40 ill. (c) 80 mm szakítási hossznál
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3.1.2.3. Technikai lenszál szakadásának akusztikus emissziós vizsgálati eredményei

A technikai lenszálak szakítóvizsgálata során kétféle jellemző szakítógörbe különíthető el
(27.a. és b. ábra). A 27.a ábrán látható esetben az erő monoton növekszik a maximális
erőig, amelynél a technikai lenszál elszakad. A 27.b. ábrán látható esetben az erőgörbe
még a maximális erő elérése előtt két helyen is visszaesik, majd tovább nő. Az erőesések
oka, hogy a lenszálon belül egyes elemi szálak vagy szálkötegek elszakadnak, és a
terhelést a többi elemi szál veszi át.
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27. ábra Technikai lenszálak jellegzetes szakítógörbe típusai, valamint a keletkezett AE események
amplitúdói: (a) monoton növekvő szakítógörbe, (b) erőeséseket tartalmazó szakítógörbe

A 27.a., ill. b. ábrákon láthatók a szakítás során detektált AE események amplitúdói is.
Megfigyelhető, hogy amíg kis erőknél csak alacsony amplitúdójú jelek keletkeznek, addig
a szálköteg végső vagy részleges szakadását megelőzően egyrészt sűrűsödnek az
események, másrészt nagy amplitúdójú események is keletkeznek.
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Számos AE vizsgálat [65, 67] kimutatta, hogy a kompozitokban a különféle tönkremeneteli
formákhoz egymástól többé-kevésbé elkülönülő amplitúdó tartományok rendelhetők
hozzá. Ezt a megállapítást felhasználva megvizsgáltam az amplitúdó eloszlást. A 20, 40 és
80 mm szakítási hosszon lemért 50-50 db próbatestet 3 csoportra bontottam a
szakítószilárdságuk alapján úgy, hogy minden csoportba 50-50 db próbatest kerüljön. Az
így meghatározott csoportokba a 0-270 MPa, a 270-450 MPa és a 450 MPa-nál nagyobb
szakítószilárdságú próbatestek kerültek. Az egyes csoportokba tartozó lenszálak AE
méréséből a végső szakadást megelőző 1 s időintervallumba eső AE eseményeket
egyesítettem, és meghatároztam az amplitúdó eloszlásokat (28. ábra). Azért csak a
szakadást megelőző 1 s időintervallumba eső eseményeket használtam fel, hogy a kis
amplitúdójú jelek, amelyek a szakadás elejétől a folyamat során végig nagy arányban
jelentkeznek, ne nyomják el az általában csak a szakadási folyamat végén jelentkező nagy
amplitúdójú jeleket.
Az amplitúdó hisztogramokon (28. ábra) három amplitúdó tartomány különül el. Hogy
ezen tartományokat számszerűsíteni is lehessen, egy függvényt illesztettem a hisztogramra.
A függvényt három normál eloszlás sűrűségfüggvényének (Gauss-féle haranggörbe)
súlyozott összegéből állítottam össze (10), hogy mindegyik haranggörbe egy-egy
amplitúdó tartományt reprezentáljon:
1
f amp ( x amp ) = A 1 ⋅
e
2πB1

( x amp − C1 ) 2
2 B12

1
+ A1 ⋅
e
2πB 2

( x amp − C 2 ) 2
2 B 22

1
+ A3 ⋅
e
2πB 3

( x amp − C 3 ) 2
2 B32

. (10)

A függvénynek 9 paramétere van, amiből 8 független, mert a függvénynek teljesíteni kell a
következő egyenlőséget, azaz hogy az illesztett függvény területének a 15<xamp<∞
tartományban a relatív amplitúdó gyakoriság hisztogram területével kell megegyeznie.
Mivel az amplitúdó gyakoriság hisztogramban az amplitúdó intervallumok szélessége
2 dB, ezért:
∞

∫f

amp

( x amp ) dx amp = 2 dB .

(11)

15

Az alsó integrálási határ az AE vizsgálat küszöbszintje, azaz 15 dB. A függvény
paramétereit saját készítésű programmal iterációs módszerrel határoztam meg, értékei a
2. mellékletben találhatók. A 28. ábrán látható az egyes haranggörbék, valamint az
összegükből előálló illesztett függvény.

58

7

270 MPa-ig

Hisztogram 179 adatból

Relatív gyakoriság [%]

6

R=0,83
5
4
3
2
1
0
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Amplitúdó [dB]

a.)
7

Hisztogram 233 adatból

270-450 MPa
Relatív gyakoriság [%]

6

R=0,89
5
4
3
2
1
0
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Amplitúdó [dB]

b.)
7

450 MPa felett

Hisztogram 290 adatból

Relatív gyakoriság [%]

6

R=0,93
5
4
3
2
1
0
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Amplitúdó [dB]

c.)
28. ábra (a) 0-270 MPa, (b) 270-450 MPa, (c) 450 MPa-nál nagyobb szakítószilárdságú lenszálak
AE eseményeinek amplitúdójának relatív gyakoriság hisztogramja, a hisztogramra illesztett
függvény (fekete görbe) és a függvény összetevői (zöld, kék és piros görbe)
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A 27. és 28. ábrák alapján a károsodási formákhoz az amplitúdó tartományokat a
következő módon rendeltem hozzá. A 27. ábrán látszik, hogy a nagy amplitúdójú jelek az
elemi szálak vagy szálkötegek szakadásakor következnek be, azaz a folyamat végén
(27.a. ábra), vagy az erőeséseknél (27.b. ábra). Így az amplitúdó eloszlásnál elkülöníthető,
kb. 60 dB-nél nagyobb amplitúdókat tartalmazó tartomány a szál szakadásához rendelhető
hozzá. A 27. ábrán látható, hogy a kb. 35 dB-nél kisebb jelek végigkísérik a szakadási
folyamatot, ez az elemi szálak közti pektin réteg felhasadásának tulajdoníthatók, azaz az
amplitúdó eloszlásnál elkülönített első, legalacsonyabb amplitúdókat tartalmazó tartomány
rendelhető hozzá.
A kb. 35-60 dB-es jelek (azaz a középső amplitúdó tartomány), amelyek egy bizonyos
terhelésszint felett jelentkeznek, a mikrorepedések kialakulásához köthetők. Természetesen
e háromféle jellemző tönkremeneteli forma amplitúdó tartományai átfedik egymást.
Megfigyelhető, hogy a szakítószilárdság növekedésével a középső, mikrorepedések
keletkezéséhez kötött tartomány a nagyobb amplitúdók felé tolódik el. A kis
szakítószilárdságú szálakhoz tartozó 28.a. ábrán ugyanis a középső tartomány a kis
amplitúdójú jeleket nyomja el, illetve olvad bele, a nagy amplitúdójú jelek hányada pedig
nagy, ami annak tulajdonítható, hogy ezek a gyenge szálak eleve sok mikrorepedést
tartalmaztak, ezért már nem alakultak ki újabbak a szakítás alatt, hanem a már meglévők
mentén szakadtak el az elemi szálak. Ezzel ellentétben a nagy szakítószilárdságú szálakhoz
tartozó 28.c. ábrán nagy a mikrorepedések kialakulásához rendelt tartomány hányada, és el
is van tolódva a tartomány a nagyobb amplitúdók felé, ami viszont azért van, mert kevésbé
lehettek a szálak károsodva, így sok helyen alakulhattak ki mikrorepedések, amelyek közül
a leggyengébb helyeknél az elemi szálak végül elszakadtak. A fent leírt amplitúdó
tartományhatárok a 28.a., b., c. ábrák alapján átlagos értékek.

A vizsgálatok alapján elkészítettem a technikai lenszál tönkremeneteli mechanizmusának
sematikus modelljét, amely a 29. ábrán látható.
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29. ábra Technikai lenszál tönkremeneteli mechanizmusa: (a) ép lenszál, (b) pektin határréteg
menti fibrilláció, (c) mikrorepedések kialakulása, (d) tépődésszerű szakadás

Megvizsgáltam mindegyik szakítási hosszhoz tartózó próbatest csoportban, hogy van-e
valamilyen kapcsolat a fizikai, illetve szilárdsági paraméterek, valamint az AE paraméterek
között. Ábrázoltam a szakítószilárdságot, valamint az egyenértékű lenszál átmérőt az egyes
próbatestekre meghatározott kumulált eseményszám, amplitúdó, oszcillációk száma,
esemény időtartama, valamint energiája függvényében, de nem volt közöttük értékelhető
kapcsolat. 40 mm szakítási hossznál az átmérő-eseményszám és az átmérő-amplitúdó
esetén látható bizonyos fokú korreláció, amely még jobb lehetne, ha a keresztmetszeteket
pontosabban lehetne meghatározni (30. ábra).
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30. ábra Az egyes technikai lenszálak egyenértékű átmérői a szakítás közben detektált AE
események (a) kumulált eseményszáma, illetve (b) kumulált amplitúdója függvényében 40 mm
szakítási hossznál

3.1.3. Technikai lenszál szakítóvizsgálati eredményeinek összefoglalása

Elektronmikroszkóp alatt szakítóigénybevétel közben vizsgáltam a technikai lenszál
tönkremeneteli mechanizmusát. A technikai lenszál szakítószilárdságának szakítási
hossztól való függését vizsgáltam 20, 40, ill. 80 mm szakítási hosszakra. A mérések során
regisztráltam a keletkező akusztikus emissziós (AE) jeleket. A vizsgálatok alapján a
következő megállapításokat tettem [79, 80]:
•

A technikai lenszál tönkremenetele az elemi szálak közti pektin határréteg axiális
felhasadásával (fibrilláció) kezdődik, a maximális erőhöz közeledve keresztirányú
mikrorepedések keletkeznek az elemi lenszálakon, majd a maximális erőnél az
elemi szálak/szálkötegek tépődésszerűen elszakadnak.

•

A

vizsgált

szakítási

hosszaknál

a

szakítószilárdság

eloszlása

95%-os valószínűségi szinten a Weibull-eloszlást követi.
•

A technikai lenszál szakítószilárdsága jól becsülhető tetszőleges szakítási hosszra a
(4) összefüggés segítségével.

•

Az akusztikus emissziós jelek amplitúdó-eloszlása alapján 3 amplitúdó tartományt
különítettem el, amelyek a szál fibrillációhoz, a mikrorepedések kialakulásához
valamint a végső tépődésszerű szakadáshoz rendelhetők.
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3.2. Lenszállal erősített, hőre lágyuló keményítő mátrixú biokompozit
szakítóvizsgálata

A szakirodalomban számos cikk jelent meg [35-42], amelyekben lenszállal erősített PP
mátrixú kompozitot vizsgálnak. Ezen cikkek többsége a szál-mátrix határfelületi kapcsolat
javításának lehetőségeit taglalja, hiszen míg a lenszál hidrofil, addig a PP hidrofób, emiatt
közöttük a határfelületi kapcsolat önmagában nagyon rossz. Ezekben a szakirodalmakban
elsősorban a PP maleinsav-anhidriddel való kezelésének a kompozit mechanikai
tulajdonságaira gyakorolt hatását vizsgálják. Ezen kompozitok azonban a következő
hátrányokat rejtik magukban. Egyrészt a kompozit a PP mátrix miatt nem lesz biológiailag
lebomló. Másrészt a megfelelő határfelületi kapcsolat biztosításához kémiai kezelést
alkalmaznak, ami jelentősen megdrágítja a kompozit gyártását, továbbá a maleinsavanhidrid ezen túlmenően nagyon agresszíven korrodálja a feldolgozó szerszámokat,
csökkenti azok élettartamát, és ezzel közvetve tovább drágítja a gyártást.
Ahhoz, hogy a lenszál biológiai lebonthatósága adta környezetvédelmi előny ne vesszen
kárba, ezért mátrixként is biológiailag lebomló, hőre lágyuló keményítőt használtam. Ezzel
így úgynevezett biokompozitot készítettem, amely már teljes egészében biológiailag
lebomló. További előnye a hőre lágyuló keményítőnek, hogy erősen poláros anyag, ezért
lenszál erősítés alkalmazása során határfelületi inkompatibilitás nem lép fel, mivel a len
rostjai is poláros cellulózból épülnek fel.
Célom lenszálból és hőre lágyuló keményítőből készült biokompozit előállítása oly módon,
hogy abban az erősítőszálak a kompozitban betöltött szerepük alapján növeljék a
szilárdsági tulajdonságokat. További célom a mechanikai jellemzők szempontjából
legkedvezőbb száltartalom meghatározása [85, 86].

3.2.1. Kísérleti rész

Ebben a fejezetben bemutatom a vizsgált kompozit elkészítésének módját, valamint a
szakító- és akusztikus emissziós vizsgálati berendezéseket és a mérési körülményeket.
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3.2.1.1. A biokompozit előállítása, felhasznált anyagok

A kompozit előállításához fonólen minőségű, kártolt szalag formájában előállított technikai
lenszálat (Hungaro-Len Kft., Komárom) és biológiailag lebomló, vízben nem oldódó,
80µm vastag termoplasztikus keményítő filmet (MaterBi LF01U, Novamont, Novara,
Olaszország) használtam. A termoplasztikus keményítő film és a lenszál fő jellemzői az 5.
táblázatban találhatók.
MaterBi
1,3
24
0,095
560
110
3

3

Sűrűség [g/cm ]
Szakítószilárdság [MPa]
Rug. modulusz [GPa]
Szakadási nyúlás [%]
Olvadási hőmérséklet [ºC]
MFI (T=150 ºC, m=5kg)

Len
1,5
345-1100
12-46
2,7-3,2
-

5. táblázat A MaterBi termoplasztikus keményítő és a technikai lenszál jellemzői

A kompozitot rétegelt felhalmozás (ún. film stacking) módszerrel készítettem el, azaz
váltakozva termoplasztikus keményítő filmet, illetve lenszál réteget fektettem egymásra. A
20 tömeg% száltartalmú kompozit lapnál 10, a 40 tömeg%-nál 8, a 60 tömeg%-nál 6
lenréteg volt.

31. ábra A rétegfelépítés egyirányú, illetve két, egymásra merőleges irányú szálelrendezés esetén
(Megjegyzés: az ábra magyarázó jellegű és az itt látható rétegszám nem a tényleges rétegszámot
jelenti)
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A préselést megelőzően a lent és a termoplasztikus keményítő filmeket 60 ºC-on 2 órán
keresztül szárítottam [37]. A préselést zárt szerszámban 3 MPa nyomással végeztem
140 ºC-on, amit a termoplasztikus keményítő olvadáspontja határozott meg. Ez a
hőmérséklet jóval alatta van a len hőbomlási hőmérsékletének (kb. 200 °C), így a technikai
lenszálak hődegradáció okozta szakítószilárdság csökkenésétől nem kellett tartani. Az így
elkészült lapok vastagsága 1,15-1,35 mm közötti volt. Ezzel a technikával 20, 40 és 60
tömeg%-os kompozit lapokat készítettem kétfajta szálelrendezéssel: egyirányban, illetve
két, egymásra merőleges irányban rendezett szálakkal (31. ábra). A két, egymásra
merőleges irányú erősítést a továbbiakban keresztezett erősítésnek nevezem.

3.2.1.2. A biokompozit szakítóvizsgálati módszere

A kompozit lemezekből EN ISO 527 szerinti 1B típusú piskóta alakú próbatesteket vágtam
ki (32. ábra). A kompozitok szakítószilárdságának és rugalmassági moduluszának
meghatározásához a szakítóvizsgálatokat Zwick 1474 univerzális, számítógép vezérlésű
szakítógépen végeztem 0,5 mm/perc szakítási sebességgel, szobahőmérsékleten. A
vizsgálat során regisztráltam az erő-elmozdulás görbéket. Az egyirányban erősített
próbatestek esetén az erősítőszálak a terhelés irányával párhuzamosan álltak, és
keresztezett erősítés esetén is az egyik szálirány a terhelés irányában állt. A különböző
száltartalmú és szálelrendezésű kompozit típusokból 5-5 darab próbatestet mértem le.

32. ábra Szakító próbatest geometriája
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3.2.1.3. A biokompozit szakadásának akusztikus emissziós vizsgálati módszere

A szakítóvizsgálatokkal egyidejűleg akusztikus emissziós méréseket is végeztem, hogy a
szakítási

folyamat

során

az

anyagból

érkező

AE

jelek

paraméterei

alapján

megvizsgálhassam a jellemző tönkremenetelt a lenszál tartalom, illetve a szálelrendezés
függvényében. A technikai lenszál szakítóvizsgálata során az előző fejezetben bemutatott
AE berendezést és mikrofont használtam a vizsgálatokhoz. A háttérzaj kiszűrése érdekében
a mérési küszöbszintet 20 dB-re állítottam.

3.2.2. Mérési eredmények

Ebben a fejezetben a lenszállal erősített, hőre lágyuló keményítő mátrixú biokompozit
szakítóvizsgálatának és az ezzel egyidejűleg végzett akusztikus emissziós vizsgálatnak az
eredményeit mutatom be.

3.2.2.1. Szakítóvizsgálat eredményei

A szakítóvizsgálat során regisztrált jellegzetes erő-elmozdulás görbék a 33.a. és b. ábrákon
láthatók. A

maximális

erőértékeket

a

próbatestek

keresztmetszetével

elosztva

szakítószilárdságot számítottam. A kapott eredmények és az azokhoz tartozó tapasztalati
szórásértékek a 6. táblázatban, illetve a 34. és 35. ábrákon láthatók.

Szakítószilárdság [MPa]

Rugalmassági modulusz [GPa]

tömeg%

20

40

60

20

40

60

Egyirányú

48±6

73±3

78±4

2,6±0,3

5,9±0,6

9,3±1,4

Keresztezett

30±6

53±5

55±3

1,8±0,4

4,5±0,5

5,9±0,1

6. táblázat Lenszál erősítésű, hőre lágyuló keményítő mátrixú biokompozit szakítószilárdsága és
rugalmassági modulusza egyirányú és keresztezett szálelrendezés esetén
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b.)
33. ábra Lenszál erősítésű termoplasztikus keményítő mátrixú biokompozit jellegzetes
erő-elmozdulás görbéi a lenszál tartalom függvényében egyirányú (a)
és keresztezett (b) szálelrendezés esetén
80
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34. ábra Lenszállal erősített, hőre lágyuló keményítő mátrixú biokompozit szakítószilárdsága a
lenszál tartalom és a szálelrendezés függvényében
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35. ábra Lenszállal erősített, hőre lágyuló keményítő mátrixú biokompozit rugalmassági
modulusza a lenszál tartalom és a szálelrendezés függvényében

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a lenszál erősítés mind szakítószilárdság,
mind rugalmassági modulusz tekintetében jelentős növekedést eredményezett az erősítetlen
mátrixhoz képest. Egyirányú erősítés esetén 20 tömeg% lenszál tartalom kétszeresére,
40 tömeg% lenszál tartalom háromszorosára növelte a szakítószilárdságot az erősítetlen
mátrixhoz viszonyítva. Tovább növelve a száltartalmat a szakítószilárdság már nem nőtt
számottevően. A növekvő száltartalom szilárdságnövelő hatását csökkenti az, hogy ekkor a
szálak keményítővel való „nedvesítése” erősen leromlik. Mint ahogy a 36. ábrán látható, a
20 és a 40 tömeg%-os próbatestek esetén 1-2 mm-es szálkihúzódás figyelhető meg, a
jellemző tönkremeneteli forma a szálszakadás. Ezzel szemben a 60 tömeg%-os erősítés
esetén 10-20 mm-es a szálkihúzódás (37. ábra). Látszik továbbá, hogy a szálak nedvesítése
rendkívül gyenge, alig látható a szálakon illetve a szálak közt keményítő. Ennél az
erősítőszál tartalomnál már szinte csak a szálkihúzódás dominál, és ez okozza, hogy bár a
kompozit közel másfélszer annyi erősítőszálat tartalmaz a 40 tömeg%-hoz képest, a
szakítószilárdság nem javul.

a.)
b.)
36. ábra 20 tömeg%-os (a) és 40 tömeg%-os (b) egyirányú lenszálakkal erősített
próbatest a szakadás után
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37. ábra 60 tömeg%-os egyirányú lenszálakkal erősített próbatest a szakadás után

Keresztezett irányú erősítés esetén, mivel a terhelés irányába fele annyi szál áll, mint az
egyirányú erősítés esetén, kisebb szakítószilárdságot, illetve rugalmassági moduluszt
kaptam. A 20 tömeg% lentartalom csak kismértékben fejti ki erősítő hatását, a
keresztirányú szálak hibahelyként gyengítik az anyagot. 40 tömeg%-nál azonban már
megfelelő szálmennyiség áll a terhelés irányába, és itt a szilárdság kétszeresére nő az
erősítetlen keményítőhöz képest. Tovább növelve a száltartalmat ebben az esetben sem
érhető el szilárdság növekedés. Az okok azonosak, mint az egyirányú erősítés esetén. A
38-39. ábrán látható a szálkihúzódás mértéke az erősítőszál tartalom függvényében a
keresztezett erősítésű próbatestek esetén. A 40. ábrán látható, hogy az egyes len rétegek
elválnak, delaminálódnak, mivel a mátrix alig veszi körül és kapcsolja össze azokat.

a.)

b.)

38. ábra 20 tömeg%-os (a) és 40 tömeg%-os (b) keresztezett lenszál erősítésű
próbatest a szakadás után

39. ábra 60 tömeg%-os keresztezett lenszál erősítésű próbatest a szakadás után
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40. ábra 60 tömeg%-os keresztezett lenszál erősítésű próbatesten megfigyelhető delamináció a
lenrétegek között

A rugalmassági modulusz a száltartalom függvényében közel lineárisan nő a vizsgált
száltartalom tartományban végig (35. ábra), természetesen keresztezett szálelrendezés
esetén kisebb a meredekség. A lenszál erősítés hatására a 20, 40 és 60 tömeg%-os lenszál
tartalmú, egyirányban erősített próbatesteknél a rugalmassági modulusz kb. 30, 60 illetve
90-szeresére növekedett az erősítetlen termoplasztikus keményítő mátrix 95 MPa-os
rugalmassági moduluszához képest. Ez egy nagyon jelentős eredmény, hiszen az
alkalmazások többségében nem a szilárdság, hanem a merevség az elsődleges tervezési
szempont, és ez a lenszál erősítéssel a keményítő esetén nagyságrendekkel növelhető.

3.2.2.2. Akusztikus emissziós vizsgálat eredményei

A 41.a. és b. ábrákon az erő, valamint a szakítóvizsgálat közben detektált akusztikus jelek
amplitúdói, illetve a kumulált eseményszámok láthatók az elmozdulás függvényében. A
tiszta mátrix anyagon végzett szakítóvizsgálat során akusztikus eseményt nem lehetett
detektálni, azaz a mátrix akusztikusan inaktív, ami gumiszerű viselkedésével
magyarázható. A kumulatív eseményszám görbén látható, hogy az akusztikus események
egy bizonyos terhelés szint után indulnak meg. A szakítási folyamat első szakaszában
közel azonos amplitúdójú jelek érkeznek, ugyanakkor egyre gyorsabban, ami a károsodási
formák létrejöttének gyorsulását jelentik. Nem sokkal az erőmaximum elérése előtt a jelek
amplitúdói növekedni kezdenek, ami azt jelzi, hogy az eddigiekhez képest újabb típusú
károsodási formák kapcsolódnak be a tönkremeneteli folyamatba. A maximális erő elérése
után érkeznek a legnagyobb amplitúdójú jelek, a kumulált eseményszám görbéjének
meredeksége is ekkor éri el maximumát, majd a törési folyamat végét a kumulált
eseményszám görbe hirtelen ellaposodása jelzi.
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Jól megfigyelhető az amplitúdó-elmozdulás görbén a jelek tönkremenetel előtti sűrűsödése
és növekedése, amely bizonyítja, hogy az AE technika kiválóan alkalmas szerkezetek
állapotvizsgálatára.
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41. ábra Erő, amplitúdó (a) és kumulált eseményszám (b) az elmozdulás függvényében
40 tömeg%-os, egyirányú lenszál erősítés esetén

Az amplitúdó és a kumulált eseményszám görbe vizsgálata során tett észrevételek alapján a
terheléstartományt felosztottam 3 részre, a 0-0,9Fmax (I), 0,9Fmax-Fmax (II) és Fmax-tól a
kumulált eseménygörbe meredekségének maximumáig (III) terjedő tartományokra.
Ezekben a tartományokban meghatároztam az amplitúdó eloszlásokat (lásd később).
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Ahhoz azonban, hogy a különböző erősítőszál tartalmú kompozitok amplitúdó eloszlása
összehasonlítható legyen, és belőlük következtetéseket lehessen levonni, megvizsgáltam,
hogy azonos energiájú jelet generálva, azt mekkora amplitúdójú jelnek érzékeljük az egyes
erősítőtartalmú, illetve szálelrendezésű kompozitokban, azaz van-e különbség a jel
gyengülése között. Az azonos energiájú jelet a Hsu-Nielsen-féle, gyakorlatban alkalmazott
és szabványosított ceruzahegy töréssel generáltam (42. ábra) [87].

42. ábra Hsu-Nielsen-féle ceruzahegy törés

A ceruzahegy töréstől 5 cm-re mértem a jelek amplitúdóját, és azt a kompozit lenszál
tartalma, illetve a szálelrendezés függvényében ábrázoltam. A 43. és 44. ábrákon jól
látható, hogy sem egyirányú, sem keresztezett szálerősítés esetén szálirányban nincs
jelentős eltérés, egymáshoz képest gyengülés a száltartalom függvényében. Az azonos
energiájú generált jel azonos mértékben gyengül a száltartalom függvényében szálirányban
mérve. Ez várható volt, hiszen a szál hosszirányban nagyon jól vezeti a hullámokat. A
keresztezett szálerősítésnél kb. 10 dB-lel kisebb amplitúdójú jeleket mértem, amely
gyengülés a terjedés irányára merőlegesen álló szálak hatásának tulajdonítható.
Az egyirányú szálerősítésnél szálra merőleges irányban mérve az amplitúdót annál
nagyobb volt a jel gyengülése, minél kisebb a száltartalom, hiszen ekkor voltaképp a
mátrixon kellett áthaladnia az AE jelnek, amelyben jelentősen gyengül.
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43. ábra Azonos energiájú gerjesztett jel amplitúdója különböző lenszál tartalomnál egyirányú
erősítés esetén
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44. ábra Azonos energiájú gerjesztett jel amplitúdója különböző lenszál tartalomnál keresztezett
szálakkal történő erősítés esetén

Az eredményekből tehát megállapítható, hogy az azonos tönkremeneteli folyamatból
(pl. szálkihúzódásból) származó, és ezáltal azonos paraméterű (energiájú, amplitúdójú) AE
jel a vizsgált száltartalom tartományban azonos amplitúdójú lesz az egyirányú szálerősítés
esetén szálirányban mérve, illetve ehhez képest várhatóan 10 dB-lel kisebb amplitúdójú
lesz a keresztezett szálelrendezésű kompozitokban szálirányban mérve.
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A technikai lenszálak előző fejezetben bemutatott szakítóvizsgálata során keletkező AE
események amplitúdó eloszlás hisztogramjában 3 tartományt különítettem el. A 0-35 dB-es
jeleket a pektin határréteg felhasadásához, a 35-60 dB-es jeleket az elemi szálakban
kialakuló mikrorepedésekhez, valamint a 60 dB-nél nagyobb jeleket a szálak végső,
tépődésszerű szakadásához rendeltem. Ezek a szálból származó jelek a kompozit
tönkremenetele során is megjelennek, természetesen a mátrixanyag csillapító hatása miatt
alacsonyabb értékek felé eltolódva, és ezekhez társulnak még a szál-mátrix rendszer
károsodási mechanizmusából származó jelek, úgymint: szál-mátrix elválás (debonding)
(45.a. ábra) és szálkihúzódás a mátrixból (pull out) (45.b. ábra). Természetesen a szálon
belüli károsodási formákból, valamint a szál-mátrix rendszerből származó AE jelek
amplitúdó tartományai átfedik egymást. Az egyes elemi tönkremeneteli formákhoz tartozó
AE amplitúdók nagysága szempontjából a következő rangsort lehet felállítani: szál-mátrix
elválás (debonding), ill. szálon belüli pektin határréteg felhasadás (fibrilláció) <
szálkihúzódás (pull out), ill. szálon belüli mikrorepedés kialakulás < szálszakadás
[65, 88-90].
Felvetődhet az a gondolat, hogy a lenszál szakítóvizsgálata során mért jelekhez képest a
kompozit vizsgálata során a lenszál tönkremeneteli mechanizmusából származó jelek a
mátrix hatása miatt gyengülnek, és ezáltal a kompozitra már nem igaz a korábban tett
megállapítás, miszerint a 0-35 dB-es jelek a pektin határréteg felhasadásához, a 35-60 dBes jelek az elemi szálakban kialakuló mikrorepedésekhez, valamint a 60 dB-nél nagyobb
jelek a szálak végső, tépődésszerű szakadásához tartoznak. A lenszál vizsgálatakor
detektált AE jelek maximális amplitúdója 85 dB volt, ezeket a szálszakadáshoz rendeltem.
A vizsgált kompozit anyag esetén a maximális amplitúdó 80 dB (lásd 46. ábra, egyirányú
erősítés, 40 tömeg% száltartalom, III. terheléstartomány). A maximális jelamplitúdókat
tekintve megállapítható tehát, hogy a mátrix csillapító hatásának köszönhetően a szálból
érkező jelek 5 dB-lel gyengülnek. Mivel a ceruzahegy töréses vizsgálattal bizonyítottam,
hogy egyirányú erősítés esetén a vizsgált száltartalom tartományon belül az azonos
energiájú jelek azonos amplitúdójúak, így ez az 5 dB-es gyengülés egyirányú erősítés
esetén szálirányban minden száltartalom esetére igaz. Keresztezett lenszálakkal erősített
próbatest esetén az azonos energiájú jel 10 dB-lel gyengébb az egyirányban erősítetthez
képest, ehhez jön még a mátrix által okozott további kb. 5 dB-es gyengülés, azaz itt a
szálból érkező AE jelek – a fentiek alapján becsülve - kb. 15 dB-lel gyengülnek a mátrix
miatt.
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a.)

b.)

45. ábra Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek egyirányban erősített kompozit töretfelületéről.
(a) lenszál-mátrix elválás, (b) lenszál kihúzódás a mátrixból és szálszakadás

A relatív amplitúdó eloszlásokat a száltartalom és az erősítőstruktúra függvényében a 46.
és 47. ábrán ábrázoltam. A 46. ábrán az egyirányú lenszálakkal erősített kompozit anyagok
esetén nagyon jól megfigyelhető, hogy az I. tartományban, azaz kis terhelésnél alacsony,
kb. 20-30 dB-es jelek dominálnak, és ahogy nő a terhelés, úgy tolódik el ez a csúcs a
nagyobb amplitúdójú jelek felé. Különösen jól megfigyelhető, hogy 40 tömeg%-nál a III.
terhelés tartományban, azaz ahol az összes elemi tönkremeneteli forma működik, 3
amplitúdó tartomány figyelhető meg kb. 20-30 dB (A), 30-55 dB (B) és 55 dB felett (C).
Mint az előbbiekben említettem, a mátrix akusztikusan inaktív. Így az egyes amplitúdó
csúcsok rendre hozzárendelhetők az elemi tönkremeneteli formákhoz, úgymint: a szálmátrix elváláshoz és a pektin határréteg felhasadáshoz, a szálkihúzódáshoz és
mikrorepedések megjelenéséhez, valamint a szálszakadáshoz. Ezek alapján az I.
tartományban még csak az elemi szálak, ill. a szál és mátrix egymástól való elválása
dominál, majd a maximális erő elérése előtt a nagy igénybevétel hatására szálkihúzódás
történik és megjelennek a szálakon a mikrorepedések, végül a kompozit anyag teljes
tönkremenetele szálszakadással fejeződik be. Az is látható, hogy 60 tömeg% esetén a III.
tartományban inkább a szálkihúzódás dominál, és a szálszakadást reprezentáló 55 dB-nél
nagyobb amplitúdójú jelek hányada kicsi. Ennek oka a szálak rossz nedvesítése és a
mátrixról a szálakra való terhelésátvitel hiánya. Ez okozza azt is, hogy a szakítószilárdság
is csak rendkívül kis mértékben nőtt a 40 tömeg%-hoz képest.
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46. ábra AE események relatív amplitúdó eloszlása egyirányú lenszál erősítés esetén

I.

Terhelés tartomány
III.

(Megjegyzés: a diagramok vízszintes tengelyén az amplitúdó [dB], függőleges tengelyén a relatív eloszlás [%] helyezkedik el)

%

tömeg

A keresztezett szálakkal erősített anyag esetén az amplitúdó-csúcsok eltolódása szintén
megfigyelhető, de a nagy terheléskor megjelenő, szálszakadást reprezentáló 55 dB-nél
nagyobb jeleket elnyomják a kisebb amplitúdójú jelek, azaz a végső tönkremenetelt a
szál-mátrix elválás és a szálkihúzódás okozza. Ennek oka, hogy a terhelésre merőlegesen
álló szálak akár a szál-mátrix, akár az elemi lenszál-elemi lenszál határfelületeken
hosszanti irányban könnyen felhasadnak, azaz ezek a szálak nem járulnak hozzá az
erősítéshez. Sőt, a fentebb leírt mechanizmus által éppen gyengítik a terhelés irányában
álló szálak erősítő hatását, mivel rontják a szál-mátrix terhelésátadást.

Ha a kompozitokra elterjedten használt keverékszabály alapján σ

Bf

= 400 MPa átlagos

lenszál szakítószilárdság és 40 tömeg% (36 térfogat%) lenszál mennyiség esetére
meghatározzuk az egyirányú szálakkal erősített kompozit elméleti szakítószilárdságát,
akkor 160 MPa-t kapunk, amely természetesen arra az esetre vonatkozik, amikor a szálak
és a mátrix határfelületén a terhelésátadás ideális. A gyakorlatban mérésem szerint
40 tömeg% esetén ez az érték 73 MPa. Ez 45 %-a az elméleti szakítószilárdságnak. Ennek
egyik fő oka a szál-mátrix határfelületi adhézió gyengesége. Azonban nem szabad
figyelmen kívül hagyni, hogy a kompozit készítéshez elemi lenszálakból álló technikai
lenszálat használtam fel, amelyekben a gyenge pektin réteg által összetartott elemi szálak
akkor is könnyen elválhatnak egymástól, ha egyébként a szál-mátrix határfelületi adhézió
megfelelő. Ezt például az elemi szálak felhasználásával lehetne kiküszöbölni, viszont
ekkor a szálhossz mindössze 2-5 cm lenne, az adott gyártástechnológiával irányított
szálelrendezést nem lehetne megvalósítani.
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47. ábra AE események relatív amplitúdó eloszlása keresztezett lenszál erősítés esetén

I.

Terhelés tartomány
III.

(Megjegyzés: a diagramok vízszintes tengelyén az amplitúdó [dB], függőleges tengelyén a relatív eloszlás [%] helyezkedik el)

%

tömeg

3.2.3. A biokompozit szakítóvizsgálati eredményeinek összefoglalása

Technikai lenszál és hőre lágyuló, biológiailag lebomló keményítő felhasználásával 20, 40
és 60 tömeg% száltartalmú biokompozitot készítettem egyirányban rendezett, illetve két,
egymásra merőleges irányban rendezett szálelrendezéssel. Az alapvető mechanikai
tulajdonságokat a kompozit anyag lenszál tartalmának függvényében vizsgáltam. A
szakítóvizsgálat közben a tönkremeneteli folyamatot akusztikus emissziós módszerrel is
követtem. Az eredmények alapján megállapítottam, hogy [85, 86]:
•

A lenszál erősítés az erősítetlen termoplasztikus keményítőhöz képest egyirányú
erősítés esetén háromszorosára növelte a biokompozit szakítószilárdságát, és két
nagyságrenddel növelte rugalmassági moduluszát.

•

A szakítószilárdság 40 tömeg% lenszál tartalom felett nem emelkedik
számottevően, amit az okoz, hogy a szálakat a mátrix a kompozit túlzott lentartalma
miatt nem tudta megfelelően nedvesíteni.

•

Az akusztikus emissziós módszer segítségével meghatároztam a jellemző
tönkremeneteli formákat a lenszál tartalom és a szálelrendezés függvényében.
Eszerint az egyirányban erősített, 40 tömeg%-os próbatestek esetén az összes
károsodási forma megjelenik, míg a többi esetben, és különösen 60 tömeg% esetén
a szálkihúzódás dominál.
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3.3. Lenszállal erősített hőre lágyuló keményítő mátrixú biokompozit
törésmechanikai vizsgálata

A szakirodalomban a kompozitok törésmechanikai tulajdonságának jellemzésére
általánosan alkalmazzák a lineárisan rugalmas törésmechanika alapján a maximális erőből
és a kezdeti repedéshosszból számított kritikus feszültségintenzitási tényezőt [91-93].
Mivel azonban a kompozitok nem ridegtöréssel mennek tönkre, hanem a feszültség
átrendeződésnek köszönhetően többnyire szívós repedésterjedés előzi meg a végső
tönkremenetelt, így a lineárisan rugalmas törésmechanika nem ad a méretezéshez
megbízható törésmechanikai mérőszámot.
Fémekben, polimerekben a képlékeny repedésterjedés, a repedés aktuális hossza a terhelés
függvényében

számos

módszerrel

folyamatosan

követhető.

Fémeknél

például

mikroszkóppal, illetve kamerával [94], vagy a fémek elektromos vezetőképességét
kihasználó

elektromos

potenciálesés

módszerével

[95-97],

polimerek

esetén

videokamerával követhető a folyamat [98]. Ezen anyagtípusoknál a repedés általában jól
körülhatárolható körvonallal rendelkezik. Kompozit anyagok esetén azonban a próbatest
kezdeti bemetszéséből többnyire nem éles határfelületű repedés indul el és halad keresztül
a próbatesten. Ehelyett a kezdeti bemetszés körül a terhelés hatására először különböző
tönkremeneteli formák lépnek életbe, amelyek károsodási zónát hoznak létre az
erősítőstruktúra függvényében a bemetszés körül vagy a bemetszés előtt, majd ez a
károsodási zóna halad keresztül a próbatesten. Ennek a károsodási zónának a pillanatnyi
helyzetét és kiterjedését nem lehet az előbb említett módszerekkel meghatározni.
Kompozitok esetén a károsodási zóna kialakulásának és terjedésének követésére a
károsodás során felszabaduló hő infravörös termokamerával történő detektálása már egy
közelítő módszer lehet. Hátránya, hogy a polimerek rossz hővezetése miatt a hőfejlődés a
korábbi hőmezőre fog szuperponálódni, tehát a hőtérkép nem csak az aktuális károsodási
zónából származó hőfejlődést mutatja. Másik hátránya, hogy a hőtérképből nem kapunk
információt afelől, hogy milyen tönkremeneteli forma okozza a hőfejlődést. Ezen
hátrányok küszöbölhetők ki az AE módszerével. A lokalizáció segítségével az AE jelek
forrásainak helye és bekövetkezési ideje, valamint az AE jelek különböző paraméterei
meghatározhatók. Az AE jelek paramétereinek vizsgálatával következtetni lehet arra, hogy
milyen jellemző tönkremeneteli formák okozták a próbatest tönkremenetelét.
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Céljaim a lenszállal erősített hőre lágyuló keményítő törésmechanikai vizsgálatával a
következők voltak:
-

Az AE lokalizáció módszerével olyan vizsgálati és kiértékelési eljárás kidolgozása,
amellyel a károsodási zóna terjedése (repedésterjedés) követhető.

-

A kidolgozott módszer felhasználásával a lenszál erősítésű, hőre lágyuló keményítő
mátrixú

biokompozit

anyag

repedésterjedési-ellenállás

(J-R)

görbéjének

meghatározása, majd ebből a lineárisan rugalmas törésmechanika alapján számolt
kritikus feszültségintenzitási tényezőhőz képest az anyagot megbízhatóbban
jellemző törésmechanikai mérőszám, a kritikus J-integrál meghatározása.
3.3.1. Kísérleti rész

Ebben a fejezetben bemutatom a kompozit anyag törésmechanikai vizsgálatához használt
próbatestet, az alkalmazott vizsgálati módszereket, mérőberendezéseket (szakítógép,
akusztikus emissziós berendezés, hőkamera) és a mérési körülményeket.
3.3.1.1. Törésmechanikai vizsgálati módszer

A törésmechanikai vizsgálathoz egyoldalon bemetszett szakító (SEN-T) próbatesteket
vágtam ki a kompozit lemezekből és az erősítetlen, hőre lágyuló keményítő (MaterBi)
lemezekből. A próbatest szélességét a szabványoshoz képest megnöveltem, hogy az AE
lokalizációhoz használt 4 db mikrofon megfelelően elhelyezhető legyen rajtuk. A próbatest
méretei a 48. ábrán láthatók. A próbatestek befűrészelt hornyát pengével tettem élessé.
Ennek a módszernek a lényege, hogy borotvapengével a befűrészelt horonyrész végét
1 mm hosszan bevágjuk. Ezzel azt érhetjük el, hogy a repedés a bevágás végéről fog
elindulni. A szakítóvizsgálatokat Zwick 1474 típusú, számítógép vezérlésű univerzális
szakítógéppel, az erősítetlen keményítő esetén 5 mm/perc, a lenszállal erősített keményítő
esetén 1 mm/perc szakítási sebességgel szobahőmérsékleten végeztem. Az egyirányban
erősített kompozit anyag esetén a próbatesteket szálirányban vágtam ki és szakítottam el,
azaz a bemetszés merőleges volt a szálakra. A keresztezett lenszálakkal erősített kompozit
anyagnál is az egyik szálirány megegyezett a terhelés irányával. A szakítóvizsgálat során
regisztráltam az erőt az elmozdulás függvényében. A különböző száltartalmú és
szálelrendezésű kompozit típusokból 5-5 darab próbatestet mértem le.
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Az erősítetlen MaterBi próbatestek vizsgálata közben a repedésterjedésről – mivel ezek
akusztikusan inaktívak, azaz nem detektálhatók AE jelek a szakadási folyamat alatt –
digitális kamerával felvételeket készítettem. A felvételek közti időkülönbség 1 másodperc.
A digitális képekből a (12) összefüggéssel számítható az ép anyagrész (W-a)mm tényleges
mérete:

(W − a )mm

=

Wmm ⋅ (W − a) képpont
Wképpont

,

(12)

ahol: (W-a)mm - az ép anyagrész szélessége milliméterben,
Wmm - a próbatest szélessége milliméterben,
Wképpont - a próbatest szélessége képpontokban,
(W-a)képpont - az ép anyagrész szélessége képpontokban.

48. ábra Növelt szélességű SEN-T próbatest geometriai méretei, az AE mikrofonok elhelyezkedése
és a hőkamera által lefedett ablak helyzete

3.3.1.2. Akusztikus emissziós vizsgálati módszer

A keresztezett szálakkal erősített próbatestek esetén a károsodási folyamatot AE
módszerrel is követtem. A próbatestekre a bemetszés körül a 48. ábrán látható módon 4 db
Dunegan Micro-30D típusú, szélessávú mikrofont erősítettem fel. Ahhoz, hogy meg
lehessen határozni az AE jel forrásának helyét, a mikrofonok geometriai elhelyezkedésén
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kívül ismerni kell az AE jelek terjedési sebességét az anyagban. Ezt a szakítóvizsgálatok
előtt a nemzetközi gyakorlatban elfogadott ceruzahegy töréses módszerrel mértem ki. A
mérés elrendezését a 49. ábra mutatja. A két érzékelő egymástól 100 mm távolságban volt
elhelyezve. A ceruzahegyet a 49. ábrán látható módon az egyik AE érzékelő mellett törtem
el. A törés helyéről kiinduló, az anyagban gerjesztett hullámcsomag először az 1.
érzékelőhöz jut el. Ekkor az AE berendezés elkezdi mérni azt az időt, ami alatt a 2.
érzékelőhöz beérkezik a hullámcsomag. Mivel ismerjük az érzékelők távolságát (∆l) és azt
az időt, amely alatt a hanghullám az első érzékelőtől elérkezik a másodikig (∆t), a
hangterjedési sebesség (v) a következő összefüggéssel számítható:

v=

∆l
.
∆t

(13)

49. ábra Hangterjedési sebesség meghatározásának elve ceruzahegy töréses módszerrel

Bár a keresztezett szálelrendezés a hangterjedés szempontjából nem izotróp, a
lokalizációhoz egy átlagos sebességértéket használtam. A szálirányban és a szálirányhoz
képest 45°-os szögben a fent ismertetett módon meghatározott sebességértékekből egy
átlagos sebességértéket határoztam meg a 3. mellékletben ismertetett módszerrel. A
meghatározott átlagos sebességek értékei a lenszál tartalom függvényében a 7. táblázatban
láthatók.
Lenszál tartalom [tömeg %]
Átlagos hangterjedési sebesség [m/s]

20

40

60

1700

2500

3100

7. táblázat Átlagos hangterjedési sebességek a keresztezett szálakkal erősített biokompozitokban a
lenszál tartalom függvényében
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3.3.1.3. Hőkamerás vizsgálati módszer

Az akusztikus emissziós vizsgálattal egyidőben a törési folyamatot hőkamerával is
követtem. A repedésterjedés során a károsodási zónában felszabaduló hőt Compact
Thermo TVS 200 típusú hőkamerával mértem. A hőkamerás mérés során a pillanatnyi
hőtérképeket digitálisan rögzítettem. A rendszer a hőtérkép mellett egyéb információkat,
úgymint a pillanatnyi idő, maximális hőmérséklet, minimális hőmérséklet, megjegyzés stb.
adatokat is eltárolja a felvételhez. Éppen ezért, hogy tudjam, hogy az adott hőtérkép mikor
készült a vizsgálat során, és ahhoz mekkora erő rendelhető hozzá, a szakító illetve az
akusztikus emissziós vizsgálat indításával egyidejűleg egy referenciául szolgáló hőkamerás
felvételt is készítettem. Ennek ideje lesz a relatív 0 s időpont. Az egyes felvételek készítése
közötti minimális idő 12-14 s, mivel ennyi ideig tartott az adatok mentése.

3.3.2. Mérési eredmények

Az erősítetlen keményítőből készült SEN-T próbatest jellegzetes szakítógörbéje és a
repedésterjedés látható az 50. ábrán.
400

Repedéshossz
Erő

350

60

300

50

250

4

40
30

1

20

2

200

3

150

Erő [N]

Repedéshossz ax [mm]

70

100

10

50

0

0

5

10

15

20

0
25

Elmozdulás [mm]

50. ábra Erősítetlen termoplasztikus keményítőből készült SEN-T próbatestek szakítóvizsgálata
során regisztrált jellegzetes erő-elmozdulás és repedéshossz-elmozdulás görbék
(a számmal jelölt pontok a károsodási folyamat során a repedéscsúcsról készített fényképek közül
a 71. ábrán bemutatottak helyét jelölik)
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A bemetszett próbatestek szakítóvizsgálata során mért erő-elmozdulás görbék a lenszál
tartalom és az erősítőszál elrendezés függvényében az 51. ábrán láthatók. Az 51.b. ábrán, a
keresztezett lenszálakkal erősített kompozit görbéin a számozott pontok jelzik a hőkamerás
felvételek helyeit. Mint ahogy az elsőre látszik, az egyirányú szálakkal erősített
próbatestek nagyobb erőt voltak képesek felvenni, mint az azonos lenszál tartalmú
keresztezett szálakkal erősített próbatestek, hiszen a repedés útjában kétszer annyi szál állt.
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b.)
51. ábra Lenszál erősítésű, termoplasztikus keményítő mátrixú biokompozitból készült SEN-T
próbatestek szakítóvizsgálata során regisztrált erő-elmozdulás görbék a lenszál tartalom
függvényében (a) egyirányú erősítés, (b) keresztezett erősítés esetén (a szakítógörbéken
levő pontok a hőkamerás felvételek helyét jelzik)
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A lineárisan rugalmas törésmechanika (LRTM) elve alapján a kritikus feszültségintenzitási
tényező a próbatest geometriájának, a kezdeti bemetszés hosszának és a maximális erőnek
az ismeretében a következő összefüggéssel számítható [100]:
K IC =

1/2
Fmax
⋅ a 0 ⋅ f(a/W) ,
B⋅W

(14)

ahol: Fmax - az erő-elmozdulás görbéhez tartozó maximális erőérték,
B - a próbatest vastagsága,
W - a próbatest szélessége,
a0 - a próbatest kezdeti bemetszésének hossza,
f(a/W) - geometriai korrekciós tényező, számítása:
2

3

4

 a 
 a 
 a 
 a 
f(a/W) = 1,99 - 0,41 ⋅   + 18,7 ⋅   − 38,48 ⋅   + 53,85 ⋅   .
W
W
W
W

(15)

A lineárisan rugalmas törésmechanika alapján a (14) összefüggéssel számított értékeket a
lenszál tartalom és az erősítőszál elrendezés függvényében az 52. ábrán ábrázoltam.
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52. ábra Kritikus feszültségintenzitási tényező a lineárisan rugalmas törésmechanika alapján a
lenszál tartalom és az erősítőszál elrendezés függvényében

A kritikus feszültségintenzitási tényező a szakítószilárdsághoz hasonló tendenciát mutat, a
lenszál tartalom növekedésével csökkenő mértékben nő. Egyirányban erősített kompozit
esetén a repedésnek a repedésterjedés irányában több lenszálon kell keresztülhatolnia, mint
keresztezett szálelrendezés esetén, emiatt, mint ahogy az várható volt, a KIC értéke is
nagyobb.
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3.3.2.1. Akusztikus emissziós lokalizáció

A szakítóvizsgálat közbeni akusztikus emissziós lokalizálás eredményeként a műszer
milliméter pontossággal határozza meg az AE események forrásának helyét, majd ezek
alapján az 53. ábrához hasonló síkbeli akusztikus térképet rajzol, amelyen az események a
mm felbontású hálóban helyezkednek el. Ebből az ábrából azonban csak korlátozottan
lehet információkat meghatározni. Nem ad információt arra vonatkozóan, hogy egy adott
helyen hány esemény történt, ami az adott geometriai hely akusztikus aktivitására utalna. A
milliméteres felbontóképességnek köszönhetően az események eloszlása nem folytonos,
emiatt látható, hogy az események között olyan geometriai helyek is vannak, ahová a
műszer nem lokalizált akusztikus eseményt. Nyilvánvaló, hogy ez az egyes akusztikus
források geometriai helyének mm-es felbontású digitalizálásának eredménye.
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53. ábra A lokalizált események síkbeli akusztikus térképe 60 tömeg%-os, keresztezett
szálelrendezésű biokompozit esetén

Ezen hátrányok kiküszöbölésére saját készítésű programmal simítást hajtottam végre az
eloszlásmezőn egy harang görbe szerint a következő összefüggés szerint:
f(z ) =

∫ s(z, w ) ⋅ f (w )dA

A

∫ s(z, w )dA

,

(16)

A

ahol: z = x ⋅ i + y ⋅ j , w = u ⋅ i + v ⋅ j - a lokalizációs térkép adott pontjainak helyvektorai,
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f(w) - a w helyvektorú pontba lokalizált események valamely paraméterének
kumulált értéke,
f(z) - a z helyvektorú pontban levő AE paraméter kumulált értéke a simítás után,

1 −  z − w


s(z,w) - súlyfüggvény: s( z, w ) =   R


0






2

2


 , ha 0 ≤ z − w ≤ R

,


(17)

, ha z − w > R

R - a súlyfüggvény sugara. Az 53. ábrán látható síkbeli akusztikus térképen a
repedésterjedés vonalában a pontok közti távolság 2 mm. Azért, hogy ezek a pontok
részt vegyenek a simításban, R értékét 3-ra vettem fel.
A haranggörbe alakú súlyfüggvény választását az indokolja, hogy ezzel a számítandó
ponthoz közeli pontok nagyobb súllyal szerepelnek, mint a távolabbiak.
A (16) összefüggésben f(z) illetve f(w) nem csupán egy adott pontba lokalizált események
kumulatív száma lehet, hanem a detektált AE jel mért paraméterei közül bármelyiknek a
kumulált értéke. A további számításaimhoz a kumulatív eseményszám helyett a kumulált
amplitúdót használtam. Ugyanis lehet, hogy egy adott pontból nagyságrenddel több jel
érkezik, de kis amplitúdóval, illetve egy másik helyről kevesebb jel jöhet, de nagy
amplitúdóval. A nagy amplitúdójú jelek már a szálszakadáshoz, szálkihúzódáshoz
köthetők, azaz bár innen kevesebb jel jön, ez a terület a veszélyesebb. Ha az
eseményszámot jelenítenénk meg, akkor a nagy amplitúdójú, de kevés jelet szolgáltató
hely nem tűnne ki. Az 54.a. ábrán a saját készítésű programmal megjelenített síkbeli
akusztikus térkép látható, amelyen az egyre melegebb színek egyre nagyobb kumulált
amplitúdójú tartományokat jelölnek. Az 54.b. ábrán 3D-s akusztikus térkép látható, ez
jeleníti meg legszemléletesebben a paramétervonalak segítségével az AE események
kumulált amplitúdó eloszlását.

88

a.)

b.)
54. ábra 60 tömeg%-os, keresztezett erősítésű biokompozit próbatest saját fejlesztésű programmal
meghatározott kumulatív amplitúdó eloszlása (a) síkbeli és (b) térbeli akusztikus térképen
ábrázolva

Látható, hogy a bemetszés vonalától felfelé, illetve lefelé távolodva rohamosan csökken a
kumulált amplitúdó. Ha azt a területet ábrázoljuk, amelybe a lokalizált események 90%-a
esik bele, akkor látható, hogy az AE események túlnyomórészt a repedés vonalának közeli
környezetében keletkeztek (55. ábra).
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a.)

b.)
55. ábra 60 tömeg%-os, keresztezett erősítésű biokompozit kumulatív amplitúdó eloszlása (a)
síkbeli és (b) térbeli akusztikus térképe, az események kumulált amplitúdójának 90%-át tartalmazó
tartományt ábrázolva

3.3.2.2. Károsodási zóna terjedésének követése akusztikus emissziós lokalizációval

A károsodási zóna pillanatnyi helyzetének meghatározására a következő módszert
dolgoztam ki:
1. Az időben egymás után keletkező akusztikus eseményeket felbontottam egymást nem
metsző tartományokra oly módon, hogy az egyes tartományokban a kumulált amplitúdó
(KA) értéke azonos legyen (56. ábra).
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56. ábra Az AE események tartományokra bontása úgy, hogy az egyes tartományokban a kumulált
amplitúdó (KA) azonos legyen

2. Az egyes tartományokba eső eseményeknek meghatároztam a simított kumulált
amplitúdó eloszlását a fent leírt módszerrel.
3. Ezen eloszlásmezőknek meghatároztam a súlypontjait, amiket az adott tartomány
végpontjához rendeltem. Ezt tekintem a károsodási zóna aktuális helyzetének, illetve az
aktuális effektív repedéshossznak. Mivel a károsodási zóna a 48. ábrán látható x-y
koordinátarendszerben a kezdeti bemetszésből kiindulva az x tengely irányában terjedt,
ezért a továbbiakban a károsodási zóna helyzetén a súlypontjának x koordinátáját (ax)
értem.
4. A 2. és 3. lépést minden tartományra elvégezve megkapjuk a károsodási zóna
súlypontjának helyzeteit a terjedése során. Az 57. ábrán 60 tömeg% lentartalmú
próbatestnek KA=10000 dB érték esetén számított repedésterjedését láthatjuk. KA
értékének megválasztása azonban jelentősen befolyásolja a kapott eredményt. Például a
20 tömeg%-os próbatestek esetén, ha KA=10000 dB-es tartományokra osztjuk fel az AE
eseményeket, akkor, mivel az egész mérés során detektált AE események kumulált
amplitúdója nem éri el a 10000 dB-t, összesen 1 pontot kapunk, aminek gyakorlati haszna
nincs. A KA érték meghatározásakor két szempontot kell figyelembe venni. Egyrészt
lehetőleg minél kisebbnek kell lennie, hogy minél több tartomány legyen, és így a
károsodási zónának minél több helyzetét lehessen meghatározni. Alulról az korlátozza KA
értékét, hogy ha túl kicsi, akkor az egyes tartományok túl kevés AE eseményt
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tartalmaznak. Ilyenkor előfordulhat, hogy egy adott tartományba olyan AE események
kerülnek, amelyek súlypontjának x irányú koordinátája az adott koordináta rendszerben
kisebb, mint a megelőző tartomány(ok)ba eső AE események súlypontjának koordinátája,
azaz úgy tűnik, mintha a károsodási zóna vissza-vissza ugrálna (58. ábra). Mivel a
valóságos repedés hossza a szakítás folyamán monoton növekszik, ezért KA értékének alsó
határát úgy kell megválasztani, hogy a számított károsodási zóna súlypontjának a repedésterjedés irányába eső koordinátája (ax) monoton növekedő legyen. KA legkedvezőbb
értékét tehát az 1-3 lépések iterációjával lehet meghatározni. 20 tömeg%-os próbatest
esetén így KA értéke 1100 dB-re (59. ábra), míg a 60 tömeg%-os próbatest esetén
3500 dB-re adódott (60. ábra).
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57. ábra. A károsodási zóna terjedése 60 tömeg%-os, keresztezett szálerősítésű biokompozitban
KA=10000 dB értékkel számolva
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58. ábra. A károsodási zóna terjedése 20 tömeg%-os, keresztezett szálerősítésű biokompozitban
KA=600 dB értékkel számolva
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59. ábra. A károsodási zóna terjedése 20 tömeg%-os, keresztezett lenszál erősítésű biokompozitban
KA=1100 dB-es optimális értékkel számolva
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60. ábra. A károsodási zóna terjedése 60 tömeg%-os, keresztezett lenszál erősítésű biokompozitban
KA=3500 dB-es optimális értékkel számolva

5. Az 59. és 60. ábrán az is látható, hogy a repedésterjedési folyamat végén az AE
lokalizáció nem megfelelő. A károsodási zóna súlypontjának x koordinátája nem hogy nem
éri el a 70 mm-t – ami azt jelentené, hogy a repedés elérte a próbatest másik szélét, azaz
bekövetkezett a törés –, hanem kb. 60 mm elérése után úgy tűnik, mintha a repedés
visszafelé indulna. Ezt az 59. és 60. ábrán az A jellel ellátott pontok mutatják. Ennek a
jelenségnek két oka van. Egyrészt a károsodott zóna a teljes keresztmetszetnek ekkor már
több mint 80%-át teszi ki, azaz az AE jelek nem tudnak megfelelően eljutni az AE
érzékelőkhöz. Másrészt a károsodási zóna súlypontja elviekben sem érheti el a próbatest
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szélét a számítási mód miatt, hiszen ehhez az kellene, hogy a súlypont környezetében
keletkező jelek között legyen olyan, amelynek helye már a próbatesten túl van. Ezt
nevezhetjük oldalhatásnak.
Mindezek alapján tehát a 4. lépés elvégzése után a károsodási zóna súlypontjának
mozgását reprezentáló ponthalmaz végéből el kell hagyni az oldalhatás miatt nem
megfelelő pontokat. Mivel ezek a pontok jóval az erőmaximum után, az erő rohamos
csökkenésekor jelennek meg, ezért kiszűrésük gyakorlatilag nem jelent adatvesztést.
6. A megmaradt pontokra az alábbi összefüggés szerint 4 paraméteres szigmoid alakú
Weibull-típusú görbét (18) illesztettem a legkisebb négyzetek módszerét alkalmazva saját
készítésű programmal (61. ábra):
C

f R ( x ) = A − (A − a 0 ) ⋅ e − ( B⋅x ) ,

(18)

ahol a0, A, B, C paraméterek, valamint a0 paraméter a kezdeti bemetszés hosszal egyezik
meg.
A pontokra illesztendő görbe típusának kiválasztásakor a cél az volt, hogy az a számított
károsodási zóna súlypontokra minél jobban illeszkedjen.
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61. ábra A számított károsodási zóna súlypontokra illesztett Weibull-féle szigmoid görbe,
60 tömeg% lentartalmú, keresztezett erősítésű kompozit esetén

A pontokra illesztett görbe segítségével bármely erőértékhez meghatározható a károsodási
zóna pillanatnyi súlypontjainak helyzete (61. ábra), amelyet a továbbiakban mint aktuális
repedéshosszt fogom hívni annak ellenére, hogy nincs jól körülhatárolható repedés, de az
anyag ezen a szakaszán teljesen elveszítette teherfelvevő képességét.
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A repedésterjedési görbe meghatározásának lépéseit a 62. ábrán látható folyamatábra
foglalja össze.

62. ábra A repedésterjedési görbe meghatározásának folyamatábrája
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3.3.2.3. Az akusztikus emissziós módszerrel történő károsodási zóna követés
alkalmazhatóságának ellenőrzése hőkamerával

Az 51.b. ábrán az erő-elmozdulás görbéken pontok jelölik a hőkamerás felvételek helyeit.
Egy ilyen hőtérképet mutat a 63. ábra. A próbatest mögött jóval hidegebb felület volt
kialakítva, hogy a hőmérséklet különbség hatására a próbatest szélei és a kezdeti bemetszés
körvonala jól látható legyen. Meghatározható, hogy a hőtérképen a próbatest szélessége
hány képpontból áll, illetve tudjuk, hogy a próbatest milyen széles, így meghatározható,
hogy 1 képpont hány mm-nek felel meg. Ezután a hőtérképen bármely képponthoz ki lehet
számítani, hogy az melyik geometriai pontnak felel meg.

63. ábra A hőkamerás felvételek kiértékelésének és az akusztikus emisszióval való
összehasonlításának elve. Az ábrák 60 tömeg%-os, keresztezett szálelrendezésű
próbatest méréséből származnak
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A 2. hőmérsékletmező készítése után 11 s-mal később felvett 3. hőmérsékletmezőn már
nagyobb kiterjedésű hőfejlődést láthatunk, ami nem más, mint az előző hőmérsékletmezőre
szuperponálódó további hőmérsékletnövekedés, ami ebben a 11 s-os időintervallumban
létrejön. Ezért kivontam egymásból a két hőmérsékletmezőt, hogy megkapjam csak az
adott időintervallumban keletkező hőmérsékletmezőt. Ennek a hőmérsékletmezőnek a
súlypontját tekintem a pillanatnyi repedéscsúcs helyének, amelyet az időintervallum
végéhez, azaz a 150 s-hoz rendeltem. Ezzel hasonlítottam össze az AE lokalizációval
kapott eloszlásmező súlypontját. Ez az eloszlásmező nem más, mint az adott
időintervallumban (139-150 s) lokalizált AE események kumulatív amplitúdó eloszlása.
A 64-66. ábrákon látható a hőkamerával és AE lokalizációval kapott károsodási zónák
pillanatnyi helyzeteinek összehasonlítása. Az ábrákon tájékoztató jelleggel az erőelmozdulás görbék is láthatók. Az ábrák alapján megállapítható, hogy az AE lokalizáció
nagyon jól megközelíti a hőkamerával kapott értékeket. Természetesen az eltérés okai
között van, hogy bár a polimernek rossz a hővezető képessége, ennek ellenére valamennyi
hő elvezetődik. Maguknak az érzékelőknek a geometriai mérete is bizonyos pontatlanságot
okoz, továbbá a lokalizáláshoz használt hangterjedési sebességnél az anyagot izotrópként
kezeltem.
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64. ábra A hőkamerával, illetve AE lokalizációval meghatározott pillanatnyi károsodási zónák
súlypontjainak összehasonlítása a keresztezett, 20 tömeg% lenszál tartalmú biokompozit esetén
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65. ábra A hőkamerával, illetve AE lokalizációval meghatározott pillanatnyi károsodási zónák
súlypontjainak összehasonlítása a keresztezett, 40 tömeg% lenszál tartalmú biokompozit esetén
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66. ábra A hőkamerával, illetve AE lokalizációval meghatározott pillanatnyi károsodási zónák
súlypontjainak összehasonlítása a keresztezett, 60 tömeg% lenszál tartalmú biokompozit esetén

3.3.2.4. J-integrál meghatározása a károsodási zóna követési módszer segítségével

A bemetszett próbatestek szakítódiagramjaiból is látható, hogy mind maga a
termoplasztikus keményítő, mind a lenszállal erősített termoplasztikus keményítő mátrixú
biokompozitok tönkremenetele nem rideg, hanem képlékeny módon megy végbe
repedésterjedéssel párosulva. Ezért ebben az esetben már nem alkalmazható a lineárisan
rugalmas törésmechanikai elmélet. Helyébe a képlékeny törésmechanika lép, amelynek
egyik legfontosabb koncepciója a J-integrál elmélet.
A J-integrál értékének gyakorlati meghatározására többféle módszert dolgoztak ki. Ezek
közül a Rice-Paris-féle eljárást alkalmaztam, amely szerint a J-integrál értéke a következő
összefüggés alapján számítható [99]:
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J = Je + Jp ,
Je =
Jp =

(19)

ηe ⋅ U e
,
B ⋅ (W − a )
ηp ⋅ U p
B ⋅ (W − a )

(20)

,

(21)

ahol: Je, Jp - a J-integrál rugalmas és képlékeny komponense,
Ue - a próbatestben tárolt rugalmas energia,
Up - a képlékeny alakváltozásra, illetve repedésterjedésre fordított energia,
ηe, ηp - az energiakomponensek geometriától függő korrekciós tényezője,
B - próbatest vastagsága,
W - próbatest szélessége,
a - pillanatnyi repedéshossz.
Az ηe, ηp korrekciós tényezők SEN-T próbatestek esetén a következő összefüggésekkel
számíthatóak [100]:
ηe =

( W − a 0 ) ⋅ f 2 (a 0 / W ) ⋅ a 0

,

a0

Z⋅ W
∫0 f (a / W )⋅ a da + 2

(22)

2

ηp =

ahol:

(W − a 0 )

 
W − a0
 + 1
W ⋅ α(a 0 ) ⋅ 
 W[α(a 0 ) − (a 0 / W )]  

[

α(a 0 ) = 1 − 2(a 0 / W ) + 2(a 0 / W )

]

2 1/ 2

−1

,

,

(23)

(24)

és f(a/W) geometriai korrekciós tényező, számítása a (15) összefüggés szerint.
A szakítás során a próbatesten végzett külső munka (Wk) egy része a próbatestben
rugalmas alakváltozási energiaként raktározódik el (Ue), másik része pedig a képlékeny
károsodási zóna kialakulására, illetve annak terjedésére fordítódik (Up). A J-integrál
számításához ezek értékeit tetszőleges erőértékekhez (Fi) a 67. ábrán látható módon az erőelmozdulás görbe alatti területből határoztam meg azzal a közelítéssel élve, hogy a
mindenkori rugalmassági modulusz a kezdeti rugalmassági modulusszal azonos.
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67. ábra Az Ue és Up energiák számítási módja egy adott Fi erőnél

A J-integrál számításakor az adott erőértékhez tartozó Ue és Up értékeken kívül ismerni
kell az aktuális repedéshosszt. Mivel a biokompozit esetén a kihúzódott szálak takarják a
repedést (68. ábra), nincs jól körülhatárolható repedésfront, mint a keményítő mátrix esetén
(72. ábra). Itt lehet alkalmazni az akusztikus lokalizáció felhasználásával kidolgozott
repedésterjedés követési módszert. A módszerrel meghatározott repedésterjedési görbe
ismeretében bármely erőértékhez kiszámítható a pillanatnyi repedéshossz és így a
J-integrál értéke.

68. ábra A tönkremenetel utáni károsodási zóna 60 tömeg%-os, keresztezett
szálelrendezésű biokompozit esetén. A kihúzódott szálak takarják a repedést.

A (19)-(24) összefüggésekkel meghatározott J-integrál értékeket a repedésnövekmény (∆a)
függvényében ábrázolva megkapjuk az anyag J-R görbéjét (repedésterjedési ellenállás
görbe). Az erősítetlen termoplasztikus keményítő és a keresztezett lenszállal erősített
termplasztikus keményítő mátrixú biokompozitok J-R görbéit a 69. ábra mutatja. A J-R
görbe kezdeti szakaszát fémek esetén repedéstompulási egyenesnek hívják, a kompozitok
esetén a kezdeti károsodási zóna kialakulása szakaszának nevezhetjük. Az ezt követő
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állandó meredekségű szakasz a stabil repedésterjedés szakasza, kompozitok esetén a
károsodási zóna terjedésének szakasza. Az ábrán O jelöli a két szakasz határát, azaz a
stabil repedésterjedés kezdetét, illetve

jelöli a maximális erő elérését. Megfigyelhető,

hogy 40 tömeg% lenszál erősítés esetén már jóval a maximális erő elérése előtt elindul a
repedésterjedés. Azaz, bár a repedés elindult, de a kompozitban a szál-mátrix megfelelően
tud együttdolgozni ahhoz, hogy az elvált, kihúzódott vagy elszakadt szálak szerepét a többi
szál vegye át. Ezzel szemben 60 tömeg% lenszálerősítés esetén nincs meg ez a megfelelő
határfelületi kapcsolat a szál és a mátrix között, ezért nem sokkal a repedés megindulása
után az erő eléri maximumát, majd csökkeni kezd.
Maximális erő elérése
Stabil repedésterjedés kezdete
60 tömeg%
40 tömeg%
20 tömeg%
MaterBi
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69. ábra Erősítetlen és keresztezett lenszál erősítésű termoplasztikus keményítő J-∆a görbéi

A J-R görbéből meghatározható a J-integrál kritikus értéke. Erre is több módszer ismeretes.
Egyik módszer szerint a kritikus J-integrál a repedéstompulási egyenes és a
repedésterjedési egyenes metszéspontja (J0’). Másik módszer szerint a repedésterjedési
egyenes ∆a=0-hoz tartozó értéke (J0). Én ez utóbbit fogom használni, mert ezzel egyrészt a
biztonság felé térünk el, hiszen J0<J0’, másrészt J0 segítségével a repedésterjedési egyenes
felírható a következő összefüggéssel:
J = J0 +
ahol

dJ
⋅ ∆a ,
da

(25)

dJ
a repedésterjedési egyenes meredeksége a J-R görbén.
da

Minél nagyobb a dJ/da meredekség értéke, annál ellenállóbb az anyag a stabil
repedésterjedéssel szemben.
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A 70. ábrán ábrázoltam a J0 értékeket az erősítőtartalom függvényében. Megfigyelhető,
hogy az erősítetlen mátrix J0 értéke kis erősítőtartalom hatására romlik. Ennek oka az lehet,
hogy a lenszálak beágyazásával megszűnik a mátrix anyagfolytonossága, ezáltal ezek az
üregek feszültségkoncentráló hatásúak. Ezt a negatív hatást ennyi lenszál még nem tudja
kompenzálni. 40 tömeg% lenszál tartalomnál már nem a mátrix játsza a fő szerepet a
repedés megindulásának és terjedésének megakadályozásában, hanem a nagy mennyiségű
lenszál. A mátrix szerepe ekkor már az igénybevétel átvitele erősítőszálról erősítőszálra.
Megállapítható tehát, hogy a repedés megindulás szempontjából a 40 tömeg% lentartalom
egy alsó határérték, mivel ez alatt a kompozit a repedés megindulással szemben gyengébb,
mint az erősítetlen termoplasztikus keményítő.
Ha összehasonlítjuk ezt az ábrát a KIC értékeket tartalmazó 52. ábrával, láthatjuk, mennyire
eltérő a különböző törésmechanikai elvek alapján meghatározott törésmechanikai
mérőszám tendenciája az erősítőszál tartalom függvényében. Ez is mutatja, hogy a vizsgált
anyagok (és általában a termoplasztikus polimer mátrixú kompozitok esetén) a képlékeny
törésmechanika ad akár csak az anyagok összehasonlításhoz, akár a méretezéshez
felhasználható megbízható törésmechanikai mérőszámot.
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70. ábra Erősítetlen és keresztezett lenszállal erősített termoplasztikus keményítő J0 értékei a
lenszál tartalom függvényében

A 71. ábrán a lenszál tartalom függvényében ábrázoltam az anyag repedésterjedéssel
szembeni ellenállását jellemző dJ/da értékeket. Látható, hogy dJ/da érték az erősítetlen
mátrixnál a legnagyobb, és ezt közelíti a 40 illetve 60 tömeg%-os erősítésű kompozit dJ/da
értéke. Ez azt jelenti, hogy bár a repedés az erősítetlen mátrix esetén könnyebben
megindul, mint a 40 tömeg%-nál több erősítőszálat tartalmazó biokompozitban, de a
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repedés terjedése már lassabb ütemű. Ennek oka az, hogy a termoplasztikus keményítőnél
a repedéscsúcs előtt nagy képlékeny zóna alakul ki, ami nagy energiát tud felemészteni. A
72. ábrán a feszültségfehéredésnek köszönhetően jól látható ez a képlékeny zóna a
repedéscsúcs előtt. Az 51. ábrán a számokkal jelölt körök mutatják, hogy az adott képek a
vizsgálat mely szakaszához tartoznak.
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71. ábra Erősítetlen és keresztezett lenszállal erősített termoplasztikus keményítő dJ/da értékei a
lenszál tartalom függvényében

a.)

b.)

c.)

d.)

72. ábra Repedés terjedés termoplasztikus keményítő (MaterBi) mátrixban: (a) terheletlen állapot,
(b) repedéstompulás 5 mm-es elmozdulásnál, (c) repedés terjedés maximális erőnél,
(d) repedés terjedés 15 mm-es elmozdulásnál
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3.3.3. A biokompozit törésmechanikai vizsgálati eredményeinek összefoglalása

Lenszállal erősített, hőre lágyuló keményítőből készült biokompozit törésmechnanikai
vizsgálatát végeztem el egyoldalon bemetszett húzó (SEN-T) próbatesteken. A vizsgálat
során lejátszódó károsodási folyamatot az erősítetlen termoplasztikus keményítő esetén
videokamerával, lenszállal erősített biokompozit esetén infravörös hőkamerával és
akusztikus emissziós (AE) lokalizációval követtem. Eljárást dolgoztam ki az AE
lokalizáció felhasználásával a pillanatnyi károsodási zóna helyzetének követésére [101].
Megállapítottam, hogy az adott feltevések mellett pontosnak tekintett hőkamerás
módszerrel és az általam kidolgozott módszerrel meghatározott pillanatnyi károsodási zóna
súlypontjának helyzetei jól megegyeznek, azaz a kidolgozott módszer biztonsággal
használható a pillanatnyi károsodási zóna helyzetének meghatározásához. A károsodási
zóna súlypontja a repedéscsúcsnak tekinthető.
Mivel a vizsgált kompozit anyag nem ridegen viselkedik, hanem a kezdeti repedésből egy
károsodási zóna alakult ki és az halad keresztül a próbatesten, a lineárisan rugalmas
törésmechanika elve alapján a maximális erőből és kezdeti repedéshosszból meghatározott
kritikus feszültségintenzitási tényező (KIC) nem használható. Ehelyett a repedésterjedés
ismeretében számítható az anyag J-R görbéje, amelyből meghatározott kritikus J-integrál
értéket célszerű használni. Ez már megbízhatóan jellemzi az anyag repedés megindulásával
szembeni ellenállását. Keresztezett lenszállal erősített, termoplasztikus keményítő mátrixú
biokompozit esetén megállapítottam, hogy 40 tömeg% feletti erősítőtartalom szükséges
ahhoz, hogy a biokompozit repedéssel szembeni ellenállása elérje az erősítetlen
termoplasztikus keményítő értékét [101].
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4. Összefoglalás

A hagyományosnak tekinthető üveg, illetve szénszálas polimer kompozitok kiváló
mechanikai tulajdonságaiknak köszönhetően rendkívül széles körben elterjedtek. Azonban
az ezekből készült termékek életciklusuk végén nem bomlanak le, megsemmisítésük,
újrafelhasználásuk csak nehezen, vagy gazdaságtalanul oldható meg. Számos olyan
területen is alkalmazzák ezeket az anyagokat, ahol elsősorban nem a nagy szilárdság,
hanem a kis súly és a nagy merevség a követelmény. Napjainkban egy termék tervezésekor
a funkción és a gazdaságosságon kívül a környezetvédelmi és egészségügyi szempontok
állnak az első helyen. Ezen okokból az utóbbi évtizedben intenzív kutatómunka indult
meg, amelynek célja, hogy ezeket a kompozitokat környezetbarát anyagokkal váltsák ki.
Egy lehetséges alternatívát a növényi szálakkal erősített, biológiailag lebomló polimerből
készült biokompozitok jelenthetik. Ezért tűztem ki célul a lenszálnak, mint erősítőszálnak
vizsgálatát, valamint a lenszállal erősített termoplasztikus keményítő mátrixú, teljesen
lebomló biokompozitnak a kifejlesztését és vizsgálatát.
Mivel a kompozitokban az erősítőszálakat húzásra célszerű igénybe venni, a vizsgálatokat
a technikai lenszál szakítóigénybevétel alatti tönkremeneteli mechanizmusának feltárásával
kezdtem. A lenszál szerkezete az üveg- és szénszálhoz képest jóval bonyolultabb,
ennélfogva tönkremenetele is összetettebb. Az elektronmikroszkóp alatti „in-situ”
szakítással meghatároztam a technikai lenszál tönkremeneteli mechanizmusát: a folyamat
az elemi szálak közti határfelület felhasadásával kezdődik, majd az elemi lenszálakon
mikrorepedések jelennek meg, végül ezek tépődésszerűen keresztülhatolnak az elemi
lenszálon. Az akusztikus emisszió módszerével meghatároztam a tönkremeneteli
folyamatokhoz rendelhető AE jelek jellegzetes amplitúdó tartományait. Eszerint a
határfelület felhasadásához a 35 dB alatti jelek, a mikrorepedések kialakulásához a
35-60 dB-es jelek, a tépődésszerű szakadáshoz a 60 dB-nél nagyobb jelek rendelhetők.
Meghatároztam továbbá a szálhossz függvényében a lenszál szakítószilárdságát.
A lenszálból és termoplasztikus keményítőből rétegelt halmozás (ún. „film stacking”)
módszerrel előállított kompozit szakítószilárdságát és rugalmassági moduluszát vizsgáltam
a száltartalom függvényében. A 20 tömeg%-os erősítés duplájára, a 40 tömeg%-os
háromszorosára növelte a szakítószilárdságot az erősítetlen mátrixhoz képest, mialatt a
rugalmassági modulusz közel 2 nagyságrendet javult. Tehát a lenszál kitűnően
alkalmazható erősítőszálként. Azt tapasztaltam továbbá, hogy 40 tömeg% erősítőszál
tartalom felett a szakítószilárdság már nem növekszik számottevően. A rugalmassági
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modulusz közel lineárisan növekszik az erősítőszál tartalom függvényében 60 tömeg%
lentartalomig. A szakadás helyéről készült felvételek az akusztikus emissziós vizsgálattal
összhangban azt mutatták, hogy 60 tömeg% száltartalom esetén a jellemző tönkremeneteli
forma a szálkihúzódás, a mátrix már csak igen kis mértékben nedvesítette az
erősítőszálakat. Ez az oka annak, hogy a szakítószilárdság nem növekszik tovább az
erősítőszál tartalom növelésével.
A szilárdsági tulajdonságok mellett a törésmechanikai viselkedést is vizsgáltam egyoldalon
bemetszett húzó (SEN-T) próbatesteken. A szakirodalomban a képlékeny polimerek és
kompozitok esetén is általánosan alkalmazott, lineárisan rugalmas törésmechanika alapján
számított kritikus feszültségintenzitási tényező a száltartalom függvényében nőtt. Ahhoz,
hogy a képlékeny törésmechanikát alkalmazni lehessen, a repedés megindulását és
terjedését tudnunk kell követni. Mivel a vizsgált kompozit anyag esetén a repedés terjedése
során nem alakult ki éles határfelület, hanem voltaképp egy károsodási zóna alakult ki és
terjedt keresztül a próbatesten, az akusztikus emissziós lokalizációt felhasználva egy
algoritmust dolgoztam ki, hogy ezt követni tudjam. A kidolgozott módszer
alkalmazhatóságát hőkamerás vizsgálattal ellenőriztem. A repedésterjedés ismeretében
meghatározott kritikus J-integrál – szemben a kritikus feszültségintenzitási tényezővel – a
lentartalom növekedésével kezdetben csökken, majd kb. 40 tömeg% lentartalom esetén éri
el az erősítetlen termoplasztikus keményítő kritikus J-értékét. Csak e lentartalom fölött
eredményez a lenszál erősítés törésmechanikai szempontból is javulást.
4.1. Eredmények hasznosulása

A kutatómunka során elért eredményeket egyrészt további anyagvizsgálatoknál, másrészt
kész termékek előállításánál lehet felhasználni.
•

Az alapvetően fontos határfelületi adhézió erősségének egyik vizsgálati módszere a
fragmentációs teszt, amelynél az eredmények kiértékeléséhez ismeri kell az erősítőszál,
jelen esetben a lenszál szakítószilárdságát az adott fragmentálódott hosszon. Ehhez
használható fel a jelen munka során adott körülmények között meghatározott
szakítószilárdság-szakítási hossz függvény.

•

A lenszál tönkremeneteli mechanizmusának megismerésével szerzett tapasztalatokat
fel lehet használni ahhoz, hogy eljárásokat dolgozzunk ki ezen károsodási formák
gátlására, és ezáltal erősebb kompozitot kapjunk.
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•

Az előállított lenszál erősítésű, termoplasztikus keményítő mátrixú biokompozit
mechanikai tulajdonságai (akár szakítószilárdság, akár rugalmassági modulusz)
egyértelműen mutatják, hogy ezen anyag szerkezeti anyagként felhasználható. A
mechanikai tulajdonságok javítása céljából az erősítetlen mátrix alapanyaghoz társított
lenszál nem csak mint töltőanyag, hanem ténylegesen mint erősítőanyag működött. A
kutatás során megállapítottam, hogy szakítószilárdság szempontjából 40 tömeg%
lenszáltartalom tekinthető a legkedvezőbbnek. A lenszállal erősített kompozitok
felhasználására már jelenleg is láthatók példák az autóiparban. A Mercedes, az Audi, a
BMW személygépkocsik számos beltéri elemét (kalaptartó, ajtópanelek, üléspanel,
csomagtér borítópanel stb.) készítik lenszál erősítésű, poliuretán mátrixú kompozitból.
Ehelyett lehetne alkalmazni a jelen munkában kifejlesztett, teljesen környezetbarát,
lenszál erősítésű, termoplasztikus keményítő mátrixú biokompozitot. További
felhasználási terület lehet például a zajárnyékoló fal.

•

Az akusztikus emisszióval megvalósított repedésterjedés követésnek egyrészt
anyagvizsgálati, másrészt szerkezet felügyeleti felhasználása lehetséges. A lenszállal
erősített kompozit példáján bemutattam, hogy a LRTM alapján számított kritikus
feszültségintenzitási tényező képlékeny anyagok esetén nem tükrözi az anyag
repedéssel szembeni ellenállását. Ilyen esetben a képlékeny törésmechanikát, például a
J-integrál elméletet kell alkalmazni, amihez az anyagban a repedés megindulását és
terjedését tudni kell követni. Azon kompozitoknál, ahol nem jól körülhatárolható
repedés felületek jönnek létre, hanem egy károsodási zóna alakul ki és terjed, az
akusztikus emissziós lokalizáció felhasználásával kidolgozott károsodási zóna követés
módszere jól és megbízhatóan alkalmazható. Ezt a károsodási zóna követést üzemben
álló szerkezetek esetén is fel lehet használni. Ennek segítségével időben tudomást lehet
szerezni a szerkezetben levő hibahelynél esetlegesen kialakuló károsodási zónáról,
illetve annak terjedéséről, és megfelelően be lehet avatkozni a folyamatokba.
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4.2. További megoldásra váró feladatok

A lenszál sajátos tulajdonságai miatt (nedvességfelvétel, duzzadás, hőbomlás stb.) az
elvégzett szakító- és törésmechanikai vizsgálatok még számos további hatótényezőt
figyelembe vevő vizsgálattal és kutatással egészíthetők ki:
•

A lenszál szakítószilárdsága a nedvességtartalom növekedésével nő (egy bizonyos
nedvességtartalomig).

Ha

azonban

a

kompozit

készítéshez

is

ilyen

nagy

nedvességtartalmú szálakat használunk fel, akkor a nedvesség már a gyártásnál is
problémákat okoz (pl. buborékok keletkeznek a mátrix anyagban), továbbá a szálmátrix határfelületi adhézót és ezáltal a kompozit mechanikai tulajdonságait is rontja.
Tehát további vizsgálatokkal meg kell határozni a gyártáshoz a lenszál, illetve
keményítő optimális nedvességtartalmát, amely esetén a kész kompozit adott
mechanikai tulajdonságai a legjobbak lesznek.
•

A lenszál-mátrix határfelületi adhézó javítására megoldások keresése. Mivel technikai
lenszál erősítés esetén nem csak a lenszál válhat el a mátrixtól a gyenge határfelületi
adhézió miatt, hanem az elemi szálak egymástól is, ezért például az elemi szálakat
összekötő gyenge pektin réteg eltávolítása és helyére egy erősebb anyag impregnálása,
és hatásos szálkezelés kifejlesztése további javulást eredményezhet. Ez a kezelés
nemcsak kémiai, hanem biológiai úton is történhet (például termesztés közben a
talajból felszívott nedvességgel).

•

Az előállított kompozit további mechanikai tulajdonságainak feltárása: dinamikus
vizsgálatok, fáradásos vizsgálatok, tartósidejű vizsgálatok, valamint nedvességfelvétel
vizsgálata.
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5. Tézisek

A dolgozatban bemutatott munka alapján az alábbi tézisekben megfogalmazott
eredmények születtek:
1. Vizsgálati módszert dolgoztam ki a technikai lenszál szakítóigénybevétel hatására
bekövetkező tönkremenetelének pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) alatti in-situ
vizsgálatára. Vizsgálataim szerint a szakítóigénybevételnek kitett technikai lenszál
tönkremenetele a következő mechanizmus szerint játszódik le: elsőként az elemi
lenszálakat összekötő pektin határréteg hosszanti felhasadása következik be, ezt követi
az elemi lenszálakon mikrorepedések kialakulása, végül az elemi szálak tépődésszerű
szakadása zárja a folyamatot [79, 80].
2. A technikai lenszál szakítása során létrejövő akusztikus emissziós (AE) események
jellemzőinek vizsgálatával megállapítottam, hogy a 35 dB-nél kisebb amplitúdójú AE
események a pektin határréteg hosszanti felhasadásából, a 35-60 dB-es AE események
az elemi szálakon a mikrorepedések kialakulásából, a 60 dB-nél nagyobb amplitúdójú
AE események az elemi szálak szakadásából erednek [79, 80].
3. A technikai lenszálak különböző szakítási hosszakra elvégzett szakítóvizsgálatából
megállapítottam, hogy a szakítási hossz (lf) függvényében a technikai lenszál átlagos
szakítószilárdsága ( σ Bf ) az alábbi összefüggés szerint változik (az alkalmazott mérési
körülmények esetén) [79, 80]:

 B + 1
σ Bf (l f ) = σ Bf (l f 0 ) ⋅ 1 + A ⋅  
  B + lf / lf 0




C


 − 1 ,




ahol lf0=3,5 mm; σ Bf (l f0 ) =800 MPa; A=0,91; B=1887; C=115.

4. Mérésekkel bizonyítottam, hogy a termoplasztikus keményítőből és technikai
lenszálból előállított biokompozitban a legnagyobb szakítószilárdságot biztosító
lenszáltartalom 40 tömegszázalék körül van. Az AE módszer alkalmazásával feltártam
a biokompozit jellemző tönkremeneteli formáit, amelyek jól elkülöníthetők a terhelési
folyamat 3 különböző szakaszában. 30 dB alatt a jellemző tönkremeneteli forma az
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elemi szálak szétválása, valamint a szál-mátrix elválás. 30-55 dB között szálkihúzódás,
míg 55 dB felett az erősítő lenszálak szakadása történik [85, 86].
5. A károsodási zóna tönkremenetel közbeni terjedésének követésére az AE lokalizációt
felhasználva algoritmust dolgoztam ki. A lokalizált AE eseményeket csoportokra
bontottam úgy, hogy az egyes csoportokba eső AE események kumulált amplitúdója
(KA) azonos legyen. Ezt követően meghatároztam a próbatest felülete mentén az egyes
csoportokba eső AE események kumulált amplitúdó eloszlását, majd ennek súlypontját,
amely a károsodási zóna aktuális helyzetét jelenti. A legkedvezőbb KA értéket iterációs
módszerrel úgy határoztam meg, hogy az AE események a lehető legtöbb tartományra
legyenek oszthatók, azzal a feltétellel, hogy a károsodási zóna helyzetét jellemző
koordináta monoton növekedő legyen. Az idő függvényében ábrázolt károsodási zóna
súlypont

koordinátákra

függvényt

illesztve

megkaptam

a

károsodási

zóna

súlypontjának mozgását az idő függvényében. A módszer megbízhatóságát infravörös
hőkamerás méréssel igazoltam [101].
6. Az 5. tézisben bemutatott repedéskövetési módszer felhasználásával, valamint a
képlékeny törésmechanika elméletének alkalmazásával meghatároztam a biokompozit
anyag repedésterjedési-ellenállás (J-R) görbéjét és abból a kritikus J-integrál értéket
(J0) keresztezett szálelrendezésnél a száltartalom függvényében. Az eredmények
alapján megállapítottam, hogy a kis száltartalom az erősítetlen mátrix anyaghoz képest
rontja a biokompozit repedésmegindulással szembeni ellenállását. Ennek oka, hogy a
mátrixban a lenszál miatti anyagfolytonosság-hiányok feszültségkoncentráló helyként
működnek. A biokompozit J0 értéke 40 tömeg% száltartalomnál éri el, majd e fölött
haladja meg az erősítetlen mátrixét, azaz itt a szálak repedésterjedést megállító pozitív
hatása már nagyobb, mint a szálak okozta feszültséggyűjtő helyek negatív hatása [101].
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1. Melléklet

Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

degyen

Fs

[µm]
77,73
77,73
54,96
54,96
77,73
69,53
77,73
54,96
42,58
65,04
81,53
54,96
45,99
77,73
65,04
52,14
49,16
77,73
60,21
65,04
54,96
77,73
49,16
85,15
65,04

[N]
0,99
1,56
0,96
2,20
0,76
2,54
1,86
2,31
1,93
2,90
2,13
1,74
1,38
2,26
0,46
3,64
0,60
2,09
1,68
2,08
0,68
2,76
2,61
1,81
3,89

20 mm szakítási hossz
σBf
Sorszám
[MPa]
209
328
403
929
159
670
392
975
1359
873
409
735
832
477
137
1706
318
440
589
626
286
581
1376
317
1172

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

degyen

Fs

[µm]
73,74
60,21
69,53
77,73
77,73
69,53
69,53
65,04
65,04
60,21
77,73
69,53
54,96
60,21
69,53
49,16
60,21
81,53
49,16
85,15
88,63
54,96
60,21
60,21
65,04

[N]
2,84
0,59
5,10
0,73
1,24
2,03
2,23
1,37
1,05
2,42
0,91
1,52
0,32
1,16
1,16
1,16
4,16
1,10
4,13
2,41
2,94
1,01
0,30
2,87
2,34
Átlag
Szórás

σBf

[MPa]
666
206
1344
153
262
535
588
412
317
849
192
401
136
407
304
610
1461
210
2177
423
476
425
106
1008
704
613
442

M1. táblázat Technikai lenszál szakítóvizsgálatának mérési eredményei 20 mm szakítási hossznál
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Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

degyen

Fs

[µm]
60,20
60,20
65,02
60,20
65,02
69,51
54,95
57,63
54,95
54,95
65,02
81,51
54,95
54,95
65,02
65,02
54,95
77,71
88,61
62,65
54,95
104,26
77,71
54,95
77,71

[N]
1,25
1,90
2,59
1,81
0,58
3,92
0,69
0,91
1,88
1,59
0,88
0,93
1,60
0,79
0,66
1,56
1,00
1,84
6,64
2,95
1,08
2,45
1,51
1,44
2,42

40 mm szakítási hossz
σBf
Sorszám
[MPa]
439
669
780
637
176
1034
291
348
792
670
264
179
674
332
197
469
422
388
1077
958
456
287
319
607
511

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

degyen

Fs

[µm]
115,27
60,20
77,71
95,18
69,51
88,61
85,13
85,13
95,18
65,02
49,15
54,95
54,95
54,95
62,65
49,15
54,95
60,20
49,15
95,18
54,95
77,71
81,51
85,13
81,51

[N]
3,74
0,85
0,90
2,30
0,66
3,03
1,53
2,37
3,76
0,85
0,23
1,39
0,66
0,94
1,57
0,41
1,52
2,58
0,87
4,08
0,35
1,02
2,06
3,18
2,30
Átlag
Szórás

σBf

[MPa]
359
298
189
323
174
492
268
416
528
256
120
584
277
396
509
216
642
905
460
573
148
214
395
559
441
454
231

M2. táblázat Technikai lenszál szakítóvizsgálatának mérési eredményei 40 mm szakítási hossznál
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Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

degyen

Fs

[µm]
95,18
65,02
65,02
73,72
81,51
54,95
54,95
54,95
69,51
69,51
71,65
60,20
65,02
60,20
67,30
69,51
65,02
49,15
49,15
49,15
85,13
60,20
69,51
65,02
77,71

[N]
1,72
0,22
0,57
0,43
0,62
0,92
0,24
0,80
1,04
0,58
1,75
0,37
1,61
0,70
1,90
1,07
1,34
0,25
0,63
0,92
1,57
0,97
0,77
1,25
1,50

80 mm szakítási hossz
σBf
Sorszám
[MPa]
241
67
170
102
119
386
102
335
274
152
433
131
485
245
534
281
404
133
334
484
277
342
203
376
316

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

degyen

Fs

[µm]
77,71
81,51
101,33
54,95
77,71
95,18
49,15
104,26
54,95
69,51
77,71
57,63
69,51
69,51
85,13
65,02
65,02
73,72
95,18
95,18
54,95
81,51
91,95
65,02
52,13

[N]
0,86
0,45
0,90
0,86
1,19
0,50
1,23
2,66
0,26
0,89
1,07
0,60
0,82
1,19
0,99
1,11
0,86
1,25
2,68
1,28
0,37
2,14
1,41
0,61
0,77
Átlag
Szórás

σBf

[MPa]
181
87
112
363
252
70
649
312
110
233
226
229
215
314
173
334
258
292
376
180
156
410
212
183
360
264
127

M3. táblázat Technikai lenszál szakítóvizsgálatának mérési eredményei 80 mm szakítási hossznál
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2. Melléklet

Függvény
paraméterek
A1
B1
C1
A2
B2
C2
A3
B3
C3
Korrelációs
együttható R

Lenszál szakítószilárdság tartományok
0-270 MPa
270-450 MPa
450 MPa felett
0,2
1,6
1,1
2,0
11,0
9,0
19,0
13,0
16,75
0,8
0,4
1,2
9,0
4,0
10,0
31,0
41,0
51,0
1,0
0,9
0,2
10,0
9,0
4,25
59,0
61,0
70,5
0,83

0,89

0,93

M4. táblázat A technikai lenszál szakítása alatt mért AE jelek amplitúdó gyakoriság hisztogramjára
illesztett függvény paraméterei
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3. Melléklet
A lokalizációhoz használt átlagos hangterjedési sebesség meghatározásának módja

A két, egymásra merőleges irányban erősített kompozit esetén a hangsebesség a
szálirányban mért v0 és a szálirányhoz képest 45°-os szögben mért v45 hangsebességek
között változik a terjedési irány függvényében a hangsebesség, amelyet az M1. ábra
szerinti polárdiagram szemlélteti.
0
315

45

90

270

225

135
180

M1. ábra Hangterjedési sebesség két, egymásra merőleges irányban erősített kompozit esetén az
irány függvényében (elvi ábra)

Azzal a közelítéssel éltem, hogy a kimért v0 maximális és v45 minimális sebességértékek
között szinusz függvény szerint változik a hangterjedési sebesség a terjedési irány

Hangterjedési sebesség [m/s]

függvényében (M2. ábra).
2000

v45

0

0

45

90

135 180 225 270
0
Hangterjedési irány [ ]

v0

315

360

405

M2. ábra Hangterjedési sebesség irányfüggésének közelítése szinusz függvénnyel két, egymásra
merőleges irányban erősített kompozit esetén (elvi ábra)

Így a szög (θ) függvényében a hangterjedési sebesség az anyagban (M1):
v(θ) =

v 0 + v 45 v 0 − v 45
+
⋅ cos(4θ) .
2
2

(M1)

Az M3. ábrán látható az egyoldalon bemetszett, (két, egymásra merőleges irányban
erősített) SEN-T próbatest részlete az AE érzékelőkkel. Azzal a közelítéssel éltem, hogy a
repedés az ábrán látható x tengely mentén halad végig, azaz Y irányban nem tér ki. Ekkor
bármely X koordinátához meg lehet határozni, hogy mekkora az adott pont és az 1. AE
érzékelő, valamint a 2. AE érzékelő által meghatározott irányokban a hang terjedési
sebessége (v1(x) ill. v2(x)) (M2-3):

M3. ábra A hangforrás és az érzékelők helyzete egyoldalon bemetszett SEN-T próbatesten

v 0 + v 45 v 0 − v 45
x
+
⋅ cos(4 ⋅ arctg ) ,
2
2
h1

(M2)

v 0 + v 45 v 0 − v 45
h −x
⋅ cos(4 ⋅ arctg 2
+
).
2
2
h1

(M3)

v1 ( x ) =
v 2 (x) =

Meghatározható továbbá az „x” helyről induló akusztikus hullámnak az érzékelőkhöz
történő beérkezésének ∆t időkülönbsége a forrás helyének függvényében:
s 2 (x) −
∆t ( x ) =

s1 ( x )
⋅ v 2 (x)
v1 ( x )
.
v 2 (x)

(M4)

Az akusztikus emissziós mérőberendezés ezt a hangbeérkezési időkülönbséget méri, és ez
alapján határozza meg a forrás helyét. Ha tehát egy helyettesítő sebességértéket (vh)

akarunk használni, úgy kell meghatároznunk azt, hogy ugyanezen hangbeérkezési
időkülönbség esetén a visszaszámolt hangforrás helye az „x” helyre essen (M5):
s (x) − s 2 (x)
v h (x) = 1
=
∆t ( x )

h 22 + x 2 − (h 1 − x ) 2 + h 22
∆t ( x )

.

(M5)

A helyettesítő hangsebesség is azonban helyről helyre változik (M4. ábra).

M4. ábra A helyettesítő hangsebesség (vh) a próbatest szélessége mentén (elvi ábra)

Kiszámítottam ennek a vh(x) függvénynek az átlagértékét ( v( x ) ), és a továbbiakban ezt
vettem a lokalizációhoz használt átlagos hangsebességnek:
x2

v( x ) =

Az

(M6)

összefüggésben

alsó

∫v

h

( x )dx

x1

x 2 − x1

integrálási

.

határnak

(M6)

az

M4.

ábra

szerinti

koordinátarendszerben x1=10 mm-t választottam, mivel a kezdeti repedéscsúcs mögött nem
fog a repedés terjedni. A felső integrálási határnak x2=50 mm-t választottam, mert amikor
már a repedés a próbatest széléhez közeledik, a károsodott anyag miatt a lokalizáció már
nem lesz megfelelő, tehát az utolsó 10 mm-en a helyettesítő sebességet már nem vettem
bele az átlagsebesség meghatározásába.

Összefoglaló

Lenszál alkalmazhatósága biokompozitok erősítőanyagaként
PhD értekezés
(Írta: Romhány Gábor)
A polimer kompozit szerkezeti anyagok alkalmazása mind nagyobb teret hódít, azonban az
egyre szigorodó környezetvédelmi előírások miatt a gyártók mindinkább a részben illetve
teljesen lebomló kompozitok felé fordultak. Jelen dolgozat célja lenszál erősítésű, keményítő
mátrixú, lebomló biokompozit kifejlesztése.
A dolgozat első kutatási fejezete az erősítőszálként felhasznált lenrost (továbbiakban
technikai lenszál) szakítóvizsgálatával foglalkozik, mivel az erősítőszálak alapvető
igénybevétele a húzás. A technikai lenszál összetett szakadási mechanizmusát pásztázó
elektronmikroszkóp (SEM) segítségével tártam fel, amelyek a bekövetkezésükkor
felszabaduló akusztikus emissziós hanghullámok paraméterei alapján is jól elkülöníthetők. A
különböző szakítási hosszakon elvégzett szakítóvizsgálati eredmények alapján a leggyengébb
láncszem elméleten alapuló összefüggést illesztettem az átlagos szakítószilárdság értékekre.
Ennek alapján tetszőleges szakítási hosszra becsülhető a technikai lenszál átlagos
szakítószilárdsága.
A dolgozat második kísérleti fejezete a hőre lágyuló, keményítő alapú, biodegradálódó
polimer mátrixú biokompozitok vizsgálatával foglalkozik. Egyirányban rendezett, illetve két,
egymásra merőleges irányban rendezett szálakkal erősített, változó száltartalmú
biokompozitot készítettem ún. rétegelt felhalmozás (film stacking) technológiai módszerrel. A
szakítóvizsgálat eredményei alapján a lenszál betöltötte erősítőszál funkcióját: 20 tömeg%
lenszáltartalom duplájára, 40 tömeg% lenszáltartalom háromszorosára növelte az erősítetlen
mátrix húzószilárdságát, amely efölött a száltartalom felett már csak jelentéktelen mértékben
nőtt tovább. A rugalmassági modulusz két nagyságrenddel nőtt a lenszál erősítés hatására. A
szakadási helyekről készített felvételek, illetve az akusztikus emissziós jelek paraméterei
alapján a jellemző tönkremeneteli formák jól elkülöníthetőek voltak a száltartalom
függvényében. Amíg 20 és 40 tömeg% lenszál tartalom esetén a jellemző tönkremeneteli
forma a szálszakadás volt, addig 60 tömeg% esetén a szálkihúzódás. Ennek oka az, hogy a
szálakat a mátrix a kompozit túlzott lentartalma miatt nem tudta megfelelően nedvesíteni.
A kompozit törésmechanikai vizsgálatát egyoldalon bemetszett húzó próbatesten (SEN-T)
hajtottam végre. Az erősítetlen mátrix esetén a repedésfront jól megfigyelhető volt, így CCD
kamerával felvételeket készítve a repedésterjedést nagyon pontosan meg lehetett határozni. A
vizsgált biokompozit anyag esetén azonban ezt nem lehetett alkalmazni, mert nem volt éles
határfelületekkel jól elkülöníthető repedésfront, hanem egy károsodási zóna alakult ki a
kezdeti repedéscsúcsban, majd ez haladt keresztül a próbatesten. Ezért egy az akusztikus
emissziós lokalizációt felhasználó kiértékelési módszert dolgoztam ki, hogy a károsodási
folyamat során keletkező károsodási zóna kialakulását és terjedését követni lehessen. A
módszer gyakorlati megvalósítására saját fejlesztésű programot készítettem Delphi fejlesztői
környezetben. A módszerem alkalmazhatóságát a vele egyidőben végzett, a károsodási
zónában felszabaduló hő hőkamerás méréséből kapott eredményekkel igazoltam. Az általam
kidolgozott károsodási zóna követés segítségével meg lehet határozni tetszőleges erőhöz az
effektív repedéshosszt, és így számítani tudtam a képlékeny törésmechanikai elmélet szerint a
vizsgált biokompozit anyag kritikus J-integrál értékét. Ez a képlékeny, repedésterjedéssel
tönkremenő vizsgált anyag esetén (és általában a termoplasztikus polimer mátrixú
kompozitok esetén) jobban jellemzi az anyag repedésmegindulással szembeni ellenállását,
mint a lineárisan rugalmas törésmechanikai elméletben használt kritikus feszültségintenzitási
tényező.
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The mechanical properties of flax fiber as a reinforcing fiber and flax fiber reinforced
biocomposites were investigated. First of all, the failure mechanism of flax fiber in case of
tensile tests was studied and the different failure modes were separated with the help of
electron microscopic and acoustic emission test techniques. Then a flax fiber reinforced
composite with a starch-based, thermoplastic polymer matrix was produced with the film
stacking method. The mechanical characteristics of the biocomposite were examined as a
function of fiber content and fiber arrangement. A measurement method was developed for
tracking the failure zone propagation and for the determination of the J integral using acoustic
emission localization.
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A polimer kompozit szerkezeti anyagok alkalmazása mind nagyobb teret hódít, azonban az
egyre szigorodó környezetvédelmi előírások miatt a gyártók mindinkább a részben illetve
teljesen lebomló kompozitok felé fordultak. Jelen dolgozat célja lenszál erősítésű, keményítő
mátrixú, lebomló biokompozit kifejlesztése.
A dolgozat első kutatási fejezete az erősítőszálként felhasznált lenrost (továbbiakban
technikai lenszál) szakítóvizsgálatával foglalkozik, mivel az erősítőszálak alapvető
igénybevétele a húzás. A technikai lenszál összetett szakadási mechanizmusát pásztázó
elektronmikroszkóp (SEM) segítségével tártam fel, amelyek a bekövetkezésükkor
felszabaduló akusztikus emissziós hanghullámok paraméterei alapján is jól elkülöníthetők. A
különböző szakítási hosszakon elvégzett szakítóvizsgálati eredmények alapján a leggyengébb
láncszem elméleten alapuló összefüggést illesztettem az átlagos szakítószilárdság értékekre.
Ennek alapján tetszőleges szakítási hosszra becsülhető a technikai lenszál átlagos
szakítószilárdsága.
A dolgozat második kísérleti fejezete a hőre lágyuló, keményítő alapú, biodegradálódó
polimer mátrixú biokompozitok vizsgálatával foglalkozik. Egyirányban rendezett, illetve két,
egymásra merőleges irányban rendezett szálakkal erősített, változó száltartalmú
biokompozitot készítettem ún. rétegelt felhalmozás (film stacking) technológiai módszerrel. A
szakítóvizsgálat eredményei alapján a lenszál betöltötte erősítőszál funkcióját: 20 tömeg%
lenszáltartalom duplájára, 40 tömeg% lenszáltartalom háromszorosára növelte az erősítetlen
mátrix húzószilárdságát, amely efölött a száltartalom felett már csak jelentéktelen mértékben
nőtt tovább. A rugalmassági modulusz két nagyságrenddel nőtt a lenszál erősítés hatására. A
szakadási helyekről készített felvételek, illetve az akusztikus emissziós jelek paraméterei
alapján a jellemző tönkremeneteli formák jól elkülöníthetőek voltak a száltartalom
függvényében. Amíg 20 és 40 tömeg% lenszál tartalom esetén a jellemző tönkremeneteli
forma a szálszakadás volt, addig 60 tömeg% esetén a szálkihúzódás. Ennek oka az, hogy a
szálakat a mátrix a kompozit túlzott lentartalma miatt nem tudta megfelelően nedvesíteni.
A kompozit törésmechanikai vizsgálatát egyoldalon bemetszett húzó próbatesten (SEN-T)
hajtottam végre. Az erősítetlen mátrix esetén a repedésfront jól megfigyelhető volt, így CCD
kamerával felvételeket készítve a repedésterjedést nagyon pontosan meg lehetett határozni. A
vizsgált biokompozit anyag esetén azonban ezt nem lehetett alkalmazni, mert nem volt éles
határfelületekkel jól elkülöníthető repedésfront, hanem egy károsodási zóna alakult ki a
kezdeti repedéscsúcsban, majd ez haladt keresztül a próbatesten. Ezért egy az akusztikus
emissziós lokalizációt felhasználó kiértékelési módszert dolgoztam ki, hogy a károsodási
folyamat során keletkező károsodási zóna kialakulását és terjedését követni lehessen. A
módszer gyakorlati megvalósítására saját fejlesztésű programot készítettem Delphi fejlesztői
környezetben. A módszerem alkalmazhatóságát a vele egyidőben végzett, a károsodási
zónában felszabaduló hő hőkamerás méréséből kapott eredményekkel igazoltam. Az általam
kidolgozott károsodási zóna követés segítségével meg lehet határozni tetszőleges erőhöz az
effektív repedéshosszt, és így számítani tudtam a képlékeny törésmechanikai elmélet szerint a
vizsgált biokompozit anyag kritikus J-integrál értékét. Ez a képlékeny, repedésterjedéssel
tönkremenő vizsgált anyag esetén (és általában a termoplasztikus polimer mátrixú
kompozitok esetén) jobban jellemzi az anyag repedésmegindulással szembeni ellenállását,
mint a lineárisan rugalmas törésmechanikai elméletben használt kritikus feszültségintenzitási
tényező.
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Application of structural polymer composites spreads continuously, but, due to the more and
more rigorous environmental regulations manufacturers tend to prefer partly or completely
biodegradable composites. Main goal of the present thesis is the development of a
biodegradable composite with thermoplastic starch matrix and flax fiber reinforcement.
The first experimental chapter of the thesis deals with the tensile testing of the flax bast fibers
used as reinforcement (hereinafter denoted as technical flax fiber), as the main loading
condition of the reinforcing fibers is tension. The complicated rupture mechanism of the
technical flax fiber has been elucidated by scanning electron microscopy (SEM), stages of
which can be well distinguished by the parameters of the emitted acoustic waves. Based on
the tensile test results performed at various gauge lengths a function based on the weakest link
theory could be fitted to the average tensile strength vs. gauge length data. Using this formula
the average tensile strength of flax fibers of any gauge length could be estimated.
The second experimental chapter of the thesis deals with the investigations of biocomposites
made of technical flax fiber and starch-based, biodegradable, thermoplastic polymer matrix.
Biocomposites reinforced with uniaxially oriented and two, perpendicularly oriented fiber
layers with varying fiber contents have been prepared by the so-called film stacking
technology. Based on the tensile test results the flax fiber exhibits a reinforcing effect: at
20 wt% flax fiber content doubles, 40 wt% fiber content triples the tensile strength of the
matrix, above this fiber content, however, only an insignificant improvement is observed.
Tensile modulus increased by two orders of magnitude in the fiber reinforced samples. Based
on the fracture surface micrographs and on the parameters of the acoustic emission signals the
mechanical degradation forms could be well distinguished as a function of the fiber content.
In the fiber content range of 20-40 wt% the typical degradation mechanism was fiber rupture,
while at fiber contents above 60 wt% it was fiber pull-out. The main reason for this was that,
due to the excessive fiber content of the composite, the matrix could not wet out properly the
fibers.
Fracture mechanical tests of the composite were performed of single-edge-notch tensile
(SEN-T) specimens. In the case of the non-reinforced matrix the crack front could be well
observed visually, so the crack front propagation could be well monitored by a CCD camera.
This method could not be applied, however, for the examined biocomposite samples, as there
was no crack front with well-defined boundaries which could be distinguished, but a damage
zone formed at the initial crack tip and this damage zone propagated through the sample.
Therefore an evaluation method based on acoustic emission localization has been developed
to monitor the initiation and propagation of the damage zone during the failure process. I have
developed an own program for the practical realization of the method in Delphi development
environment. The applicability of the method has been proved by the results of
simultaneously taken IR thermographs. Using this method of damage zone monitoring it was
possible to determine the effective crack length for arbitrary forces, therefore the critical
J-integral value of the bicomposite material studied could be calculated according to the
principles of plastic fracture mechanics. This characterizes better the resistance to crack
initiation in the case of plastic materials failure through crack propagation than the critical
stress intensity factor used in the linear elastic fracture mechanics theory.
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The mechanical properties of flax fiber as a reinforcing fiber and flax fiber reinforced
biocomposites were investigated. First of all, the failure mechanism of flax fiber in case of
tensile tests was studied and the different failure modes were separated with the help of
electron microscopic and acoustic emission test techniques. Then a flax fiber reinforced
composite with a starch-based, thermoplastic polymer matrix was produced with the film
stacking method. The mechanical characteristics of the biocomposite were examined as a
function of fiber content and fiber arrangement. A measurement method was developed for
tracking the failure zone propagation and for the determination of the J integral using acoustic
emission localization.
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1. Vizsgálati módszert dolgoztam ki a technikai lenszál szakítóigénybevétel hatására
bekövetkező tönkremenetelének pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) alatti in-situ
vizsgálatára. Vizsgálataim szerint a szakítóigénybevételnek kitett technikai lenszál
tönkremenetele a következő mechanizmus szerint játszódik le: elsőként az elemi
lenszálakat összekötő pektin határréteg hosszanti felhasadása következik be, ezt követi
az elemi lenszálakon mikrorepedések kialakulása, végül az elemi szálak tépődésszerű
szakadása zárja a folyamatot.
2. A technikai lenszál szakítása során létrejövő akusztikus emissziós (AE) események
jellemzőinek vizsgálatával megállapítottam, hogy a 35 dB-nél kisebb amplitúdójú AE
események a pektin határréteg hosszanti felhasadásából, a 35-60 dB-es AE események
az elemi szálakon a mikrorepedések kialakulásából, a 60 dB-nél nagyobb amplitúdójú
AE események az elemi szálak szakadásából erednek.
3. A technikai lenszálak különböző szakítási hosszakra elvégzett szakítóvizsgálatából
megállapítottam, hogy a szakítási hossz (lf) függvényében a technikai lenszál átlagos
szakítószilárdsága ( σ Bf ) az alábbi összefüggés szerint változik (az alkalmazott mérési
körülmények esetén):
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ahol lf0=3,5 mm; σ Bf (l f0 ) =800 MPa; A=0,91; B=1887; C=115.

4. Mérésekkel bizonyítottam, hogy a termoplasztikus keményítőből és technikai
lenszálból előállított biokompozitban a legnagyobb szakítószilárdságot biztosító
lenszáltartalom 40 tömegszázalék körül van. Az AE módszer alkalmazásával feltártam
a biokompozit jellemző tönkremeneteli formáit, amelyek jól elkülöníthetők a terhelési
folyamat 3 különböző szakaszában. 30 dB alatt a jellemző tönkremeneteli forma az

elemi szálak szétválása, valamint a szál-mátrix elválás. 30-55 dB között szálkihúzódás,
míg 55 dB felett az erősítő lenszálak szakadása történik.
5. A károsodási zóna tönkremenetel közbeni terjedésének követésére az AE lokalizációt
felhasználva algoritmust dolgoztam ki. A lokalizált AE eseményeket csoportokra
bontottam úgy, hogy az egyes csoportokba eső AE események kumulált amplitúdója
(KA) azonos legyen. Ezt követően meghatároztam a próbatest felülete mentén az egyes
csoportokba eső AE események kumulált amplitúdó eloszlását, majd ennek súlypontját,
amely a károsodási zóna aktuális helyzetét jelenti. A legkedvezőbb KA értéket iterációs
módszerrel úgy határoztam meg, hogy az AE események a lehető legtöbb tartományra
legyenek oszthatók, azzal a feltétellel, hogy a károsodási zóna helyzetét jellemző
koordináta monoton növekedő legyen. Az idő függvényében ábrázolt károsodási zóna
súlypont

koordinátákra

függvényt

illesztve

megkaptam

a

károsodási

zóna

súlypontjának mozgását az idő függvényében. A módszer megbízhatóságát infravörös
hőkamerás méréssel igazoltam.
6. Az 5. tézisben bemutatott repedéskövetési módszer felhasználásával, valamint a
képlékeny törésmechanika elméletének alkalmazásával meghatároztam a biokompozit
anyag repedésterjedési-ellenállás (J-R) görbéjét és abból a kritikus J-integrál értéket
(J0) keresztezett szálelrendezésnél a száltartalom függvényében. Az eredmények
alapján megállapítottam, hogy a kis száltartalom az erősítetlen mátrix anyaghoz képest
rontja a biokompozit repedésmegindulással szembeni ellenállását. Ennek oka, hogy a
mátrixban a lenszál miatti anyagfolytonosság-hiányok feszültségkoncentráló helyként
működnek. A biokompozit J0 értéke 40 tömeg% száltartalomnál éri el, majd e fölött
haladja meg az erősítetlen mátrixét, azaz itt a szálak repedésterjedést megállító pozitív
hatása már nagyobb, mint a szálak okozta feszültséggyűjtő helyek negatív hatása.
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Thesis 1

An in situ test method has been developed to monitor the failure mechanism of
flax fibers under tensile load in scanning electron microscope (SEM). According
to my investigations the failure of flax fibers occurs according to the following
mechanism: first the pectin interlayer between the elementary flax fibers split
longitudinally, followed by the micro-cracking of the elementary fibers, finally the
process is finished by the gradual rupture of the elementary fibers.

Thesis 2

By the study of the acoustic emission (AE) events observed during the failure
process of technical flax fibers it has been established that AE events of amplitude
below 35 dB can be attributed to the longitudinal splitting of the pectin interlayer,
AE events of 35-60 dB magnitude correspond to the micro-cracking of elementary
fibers, while AE events exceeding 60 dB amplitude belong to the rupture of the
elementary fibers.

Thesis 3

From the tensile tests of technical flax fibers of various gauge lengths it has been
established that the average tensile strength of the technical flax fiber ( σ Bf ) as a
function of the gauge length (lf) under the given test conditions varies according to
the following function:

  B + 1  C 
 − 1 ,
σ Bf (l f ) = σ Bf (l f 0 ) ⋅ 1 + A ⋅  
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where lf0=3,5 mm; σ Bf (l f0 ) =800 MPa; A=0,91; B=1887; C=115.

Thesis 4

It has been proved by measurements that biocomposites made of thermoplastic
starch and technical flax fibers exhibit maximum tensile strength at a flax fiber
content of 40 wt%. By the application of the AE method typical failure modes of
the biocomposite have been identified, which can be well distinguished in three
different stages of the loading process. Below 30 dB the typical failure mode is the
separation of the elementary fibers and fiber-matrix debonding, between 30 and
55 dB fiber-pull-out, above 55 dB rupture of the reinforcing flax fibers dominate.

Thesis 5

An algorithm has been developed to follow the progression of the damage zone
using the localization of the AE events. Localized AE events have been divided
into groups so that the cumulated amplitudes (KA) of the events belonging to
certain groups are equal. Afterwards the cumulated amplitude distribution of the
AE events belonging to the various groups has been determined along the surface
of the test sample, then the center of gravity of the events has been determined,
which indicates the actual position of the damage zone. The most advantageous
KA value has been determined iteratively so that the AE events could be divided
into possibly maximum ranges under the condition that the coordinate

characterizing the position of the damage zone increases monotonously. By fitting
a function to the coordinates of the center of gravity of the damage zone plotted
against time the movement of the center of gravity of the damage zone was
obtained as a function of time. The reliability of the method was checked by IR
camera.
Thesis 6

Using the crack-monitoring method presented under point 5. and applying the
principles of plastic fracture mechanics the crack-propagation resistance (J-R)
curve of the biocomposite has been determined and from that the critical J value
(J0) at crossed fiber arrangement, as a function of the fiber content. Based on the
results it has been concluded that the low fiber content reduces the crackpropagation resistance of the non-reinforced matrix material. The reason for this is
that the discontinuities in the matrix because of the presence of the flax fibers act
as stress-concentrators. The J0 value of the biocomposite reaches that of the nonreinforced matrix only at 40 wt% fiber content and exceeds it afterwards. It means
that in this fiber content interval the positive, crack-stopping effect of the fibers is
grater than the negative effect of stress-concentrations due to the fibers.
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1. A kutatási feladat és előzményei
A 20. század eleje óta a polimerek fejlődése töretlenül tart. Ennek egyik mérföldköve volt az
erősített polimerek, azaz kompozitok kifejlesztése. Míg kezdetekben a kompozit anyagok
fejlesztésében az elsődleges cél a mechanikai tulajdonságok további növelése volt, később
megjelent a gazdaságosság, a piacképesség és napjainkban a környezetvédelem szempontja is.
Mivel a polimerek többsége – köztük a nagy mennyiségben gyártott műszaki polimerek –
természetes körülmények között nem bomlanak le, a polimer hulladékkezelés megoldása
napjainkra fontos környezetvédelmi kérdéssé vált. Maga a polimer hulladék önmagában nem
károsítja a környezetet, azonban kis tömegükhöz képest nagy a térfogatuk, így feltűnőbbek a
többi hulladékfajtánál. Ma már a szemétlerakó helyeken történő egyszerű elhelyezés mellett a
polimer hulladékok különböző szintű újrafelhasználásával próbálják elkerülni a hulladékok
felhalmozódását. Azonban a polimer hulladékok újrafelhasználásánál az összegyűjtés mellett
további gondot okoz a polimerhulladékok kevertsége más nem polimer alapú hulladékkal. A
szétválogatás és tisztítás nehézkes, a polimerhulladék nagy részét ezért harmadlagos vagy
negyedleges technológiákkal lehet csak újrahasznosítani. Kézenfekvő megoldásnak látszik a
szabályozott élettartam és a biológiai lebomlás. A biológiai lebomlást a természetes anyagok
használata
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elő.
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nyersanyagforrásokon alapulnak, így használatukkal még a kőolajforrások sem csökkennek
tovább.
A biológiailag lebomló, környezetbarát kompozitok iránt a legnagyobb érdeklődést az
autóipar mutatja. Ennek egyik fő oka, hogy 2000. október 21-én az Európai Unióban
elfogadták az úgynevezett Roncsautó Irányelvet, amely szerint az autógyártók 2005 után
gyártott autóinak 85%-ban, 2015 után pedig 95%-ban kell újrahasznosíthatónak lenniük.
Mindezek alapján látható, hogy a biológiailag lebomló, természetes alapanyagú kompozitok a
jövőben meghatározó anyagtípussá válhatnak. Doktori munkámban célul tűztem ki lenszál
erősítésű, hőre lágyuló keményítő mátrixú biokompozit kifejlesztését és tulajdonságainak
vizsgálatát. A természetes növényi szálak közül azért a lenszálat választottam ki
vizsgálataimhoz, mert egyrészt Európában a legelterjedtebb, másrészt ez az egyik legjobb
mechanikai jellemzőkkel rendelkező növényi szál. A hőre lágyuló keményítő mátrix pedig
szintén természetes, növényi eredetű (pl. kukorica, búza és burgonya). A biokompozit anyag
kifejlesztésekor elsőként a szálak összetett szerkezetéből adódó, a hagyományos
erősítőszálakhoz képest sajátos tulajdonságok feltárásából kiindulva haladtam a kompozit
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anyag mechanikai tulajdonságainak megismerése felé. Mindezek figyelembevételével
dolgozatomban az alábbi célokat tűztem ki:
1. A lenrost (a szakirodalom alapján a továbbiakban technikai lenszál) húzóigénybevétel
hatására bekövetkező tönkremeneteli mechanizmusának feltárása.
2. A technikai lenszál húzóigénybevétele során keletkező akusztikus emissziós (AE)
jelek hozzárendelése a tönkremeneteli formákhoz.
3. A technikai lenszál szakítószilárdságának meghatározása a befogási hossz
függvényében.
4. Technikai lenszálból és termoplasztikus keményítőből biokompozit előállítása oly
módon, hogy abban az erősítőszálak a kompozitban betöltött szerepük alapján
növeljék a szilárdsági tulajdonságokat. A szilárdsági jellemzők vizsgálata a
száltartalom és a szálelrendezés függvényében.
5. Az akusztikus emissziós lokalizáció módszerével olyan vizsgálati és kiértékelési
eljárás kidolgozása, amellyel a károsodási zóna terjedése követhető.
6. Mivel a hőre lágyuló polimer mátrixú kompozit anyagok átlagos felhasználási
körülmények között általában nem ridegen viselkednek, hanem képlékeny
repedésterjedés előzi meg a tönkremenetelt, ezért a gyakorlatban általánosan
alkalmazott, a lineárisan rugalmas törésmechanika (LRTM) alapján a maximális erő és
kezdeti bemetszés ismeretében számított kritikus feszültségintenzitási tényező nem ad
reális mérőszámot. Helyette a képlékeny törésmechanika (KTM) módszereit kell
alkalmazni.

Célom

meghatározása.
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2. Az elvégzett vizsgálatok módszere
A kutatásomat elsőként a kifejlesztendő biokompozit anyag erősítőanyagával, a technikai
lenszál szakadási folyamatának vizsgálatával kezdtem. A technikai lenszál összetett szakadási
mechanizmusát pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) segítségével vizsgáltam. A megvalósított
befogószerkezet segítségével az elektronmikroszkópban szakítottam el magát a technikai
lenszálat, és közben felvételeket készítettem az egymás után megjelenő károsodási formákról.
A technikai lenszálak szakítóvizsgálatát végeztem el különböző szakítási hosszakra
szakítógép segítségével úgy, hogy közben a befogott technikai lenszálakhoz akusztikus
emissziós érzékelőt helyeztem. Az elektronmikroszkópban megfigyelt tönkremeneteli
formákhoz a technikai lenszálak szakadásakor felszabaduló akusztikus emissziós jelek
amplitúdó tartományait rendeltem. Ennek segítségével a technikai lenszállal erősített
kompozit anyagban a lenszálakból származó akusztikus emissziós jelek megkülönböztethetők
a kompozit más tönkremeneteli jeleitől. A különböző szakítási hosszakon meghatározott
átlagos szakítószilárdságokra függvényt illesztettem, aminek segítségével tetszőleges
szakadási hosszra becsülhető a technikai lenszál szakítószilárdsága.
A technikai lenszál vizsgálata után lenszálból és hőre lágyuló, keményítő alapú,
biodegradálódó polimerből biokompozitot készítettem. A biokompozitot rétegelt felhalmozás
(ún. „film stacking”) módszerrel állítottam elő. Egyirányban, illetve két, egymásra merőleges
irányban rendezett szálakkal erősített biokompozitot készítettem. A lenszál tartalmat 20, 40 és
60 tömeg%-ra állítottam be, hogy vizsgálni lehessen a mechanikai jellemzők száltartalomtól
való függését. A biokompozit szakítóvizsgálatát piskóta alakú próbatesten hajtottam végre. A
szakítás alatt a tönkremenetel közben felszabaduló akusztikus emissziós jeleket is
detektáltam. A szakadási helyekről készített felvételek, illetve az akusztikus emissziós jelek
paraméterei alapján a jellemző tönkremeneteli formák jól elkülöníthetőek voltak a
száltartalom függvényében.
A biokompozit törésmechanikai vizsgálatát egyoldalon bemetszett húzó próbatesten (SEN-T)
hajtottam végre. A képlékeny törésmechanikai elméletek alkalmazásához ismerni kell a
tönkremenetel során a repedésterjedést. Az erősítetlen mátrix esetén a repedésfront jól
megfigyelhető volt, így CCD kamerával felvételeket készítve a repedésterjedést nagyon
pontosan meg lehetett határozni. A vizsgált biokompozit anyag esetén azonban nem volt éles
határfelületekkel jól elkülöníthető repedésfront, hanem egy károsodási zóna alakult ki a
kezdeti repedéscsúcsban, majd ez haladt keresztül a próbatesten. Emiatt a biokompozit anyag
esetén nem lehetett alkalmazni a mátrixnál használt egyszerű CCD kamerás képfelvétel
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készítést a repedésfrontról. Ezért egy az akusztikus emissziós lokalizációt felhasználó
kiértékelési módszert dolgoztam ki, amellyel a károsodási folyamat során a károsodási zóna
kialakulását és terjedését követni lehetett. A módszer gyakorlati megvalósítására saját
fejlesztésű

programot

készítettem

Delphi

fejlesztői

környezetben.

A

módszerem

alkalmazhatóságát a vele egyidőben végzett, a károsodási zónában felszabaduló hő hőkamerás
méréséből kapott eredményekkel igazoltam. Az általam kidolgozott károsodási zóna követés
segítségével meg lehet határozni tetszőleges erőhöz az effektív repedéshosszt, és így
számítani tudtam a képlékeny törésmechanikai elmélet szerint a vizsgált biokompozit anyag
kritikus J-integrál értékét. Ez a képlékeny, stabil repedésterjedéssel tönkremenő vizsgált
anyag esetén (és általában a termoplasztikus polimer mátrixú kompozitok esetén) jobban
jellemzi az anyag repedésmegindulással szembeni ellenállását, mint a lineárisan rugalmas
törésmechanikában használt kritikus feszültségintenzitási tényező.

3. Új tudományos eredmények
A dolgozatban bemutatott munka alapján az alábbi tézisekben megfogalmazott eredmények
születtek:
1. Vizsgálati módszert dolgoztam ki a technikai lenszál szakítóigénybevétel hatására
bekövetkező tönkremenetelének pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) alatti in-situ
vizsgálatára. Vizsgálataim szerint a szakítóigénybevételnek kitett technikai lenszál
tönkremenetele a következő mechanizmus szerint játszódik le: elsőként az elemi
lenszálakat összekötő pektin határréteg hosszanti felhasadása következik be, ezt követi az
elemi lenszálakon mikrorepedések kialakulása, végül az elemi szálak tépődésszerű
szakadása zárja a folyamatot [6, 11].
2. A technikai lenszál szakítása során létrejövő akusztikus emissziós (AE) események
jellemzőinek vizsgálatával megállapítottam, hogy a 35 dB-nél kisebb amplitúdójú AE
események a pektin határréteg hosszanti felhasadásából, a 35-60 dB-es AE események az
elemi szálakon a mikrorepedések kialakulásából, a 60 dB-nél nagyobb amplitúdójú AE
események az elemi szálak szakadásából erednek [6, 11].
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3. A technikai lenszálak különböző szakítási hosszakra elvégzett szakítóvizsgálatából
megállapítottam, hogy a szakítási hossz (lf) függvényében a technikai lenszál átlagos
szakítószilárdsága ( σ Bf ) az alábbi összefüggés szerint változik (az alkalmazott mérési
körülmények esetén) [6, 11]:


 B + 1
σ Bf (l f ) = σ Bf (l f 0 ) ⋅ 1 + A ⋅  
  B + lf / lf 0




C


 − 1 ,




ahol lf0=3,5 mm; σ Bf (l f0 ) =800 MPa; A=0,91; B=1887; C=115.

4. Mérésekkel bizonyítottam, hogy a termoplasztikus keményítőből és technikai lenszálból
előállított biokompozitban a legnagyobb szakítószilárdságot biztosító lenszáltartalom 40
tömegszázalék körül van. Az AE módszer alkalmazásával feltártam a biokompozit
jellemző tönkremeneteli formáit, amelyek jól elkülöníthetők a terhelési folyamat 3
különböző szakaszában. 30 dB alatt a jellemző tönkremeneteli forma az elemi szálak
szétválása, valamint a szál-mátrix elválás. 30-55 dB között szálkihúzódás, míg 55 dB
felett az erősítő lenszálak szakadása történik [7, 15].
5. A károsodási zóna tönkremenetel közbeni terjedésének követésére az AE lokalizációt
felhasználva algoritmust dolgoztam ki. A lokalizált AE eseményeket csoportokra
bontottam úgy, hogy az egyes csoportokba eső AE események kumulált amplitúdója (KA)
azonos legyen. Ezt követően meghatároztam a próbatest felülete mentén az egyes
csoportokba eső AE események kumulált amplitúdó eloszlását, majd ennek súlypontját,
amely a károsodási zóna aktuális helyzetét jelenti. A legkedvezőbb KA értéket iterációs
módszerrel úgy határoztam meg, hogy az AE események a lehető legtöbb tartományra
legyenek oszthatók, azzal a feltétellel, hogy a károsodási zóna helyzetét jellemző
koordináta monoton növekedő legyen. Az idő függvényében ábrázolt károsodási zóna
súlypont koordinátákra függvényt illesztve megkaptam a károsodási zóna súlypontjának
mozgását az idő függvényében. A módszer megbízhatóságát infravörös hőkamerás
méréssel igazoltam [8].
6. Az 5. tézisben bemutatott repedéskövetési módszer felhasználásával, valamint a
képlékeny törésmechanika elméletének alkalmazásával meghatároztam a biokompozit
anyag repedésterjedési-ellenállás (J-R) görbéjét és abból a kritikus J-integrál értéket (J0)
keresztezett szálelrendezésnél a száltartalom függvényében. Az eredmények alapján
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megállapítottam, hogy a kis száltartalom az erősítetlen mátrix anyaghoz képest rontja a
biokompozit repedésmegindulással szembeni ellenállását. Ennek oka, hogy a mátrixban a
lenszál miatti anyagfolytonosság-hiányok feszültségkoncentráló helyként működnek. A
biokompozit J0 értéke 40 tömeg% száltartalomnál éri el, majd e fölött haladja meg az
erősítetlen mátrixét, azaz itt a szálak repedésterjedést megállító pozitív hatása már
nagyobb, mint a szálak okozta feszültséggyűjtő helyek negatív hatása [8].

4. A tudományos eredmények hasznosulása

A kutatómunka során elért eredményeket egyrészt további anyagvizsgálatoknál, másrészt kész
termékek előállításánál lehet felhasználni.
•

Az alapvetően fontos határfelületi adhézió erősségének egyik vizsgálati módszere a
fragmentációs teszt, amelynél az eredmények kiértékeléséhez ismeri kell az erősítőszál,
jelen esetben lenszál szakítószilárdságát az adott fragmentálódott hosszon. Ehhez
használható fel a jelen munka során adott körülmények között meghatározott
szakítószilárdság-szakítási hossz függvény.

•

A lenszál tönkremeneteli mechanizmusának megismerésével szerzett tapasztalatokat fel
lehet használni ahhoz, hogy eljárásokat dolgozzunk ki ezen károsodási formák gátlására,
és ezáltal erősebb kompozitot kapjunk.

•

Az előállított lenszál erősítésű, termoplasztikus keményítő mátrixú biokompozit
mechanikai tulajdonságai (akár szakítószilárdság,

akár

rugalmassági

modulusz)

egyértelműen mutatják, hogy ezen anyag szerkezeti anyagként felhasználható. A lenszállal
erősített kompozitok felhasználására már jelenleg is láthatók példák az autóiparban. A
Mercedes, az Audi, a BMW személygépkocsik számos beltéri elemét (kalaptartó,
ajtópanelek, üléspanel, csomagtér borítópanel stb.) készítik lenszál erősítésű, poliuretán
mátrixú kompozitból. Ehelyett lehetne alkalmazni a jelen munkában kifejlesztett, teljesen
környezetbarát, lenszál erősítésű, termoplasztikus keményítő mátrixú biokompozitot.
•

Az

akusztikus

anyagvizsgálati,

emisszióval
másrészt

megvalósított

szerkezet

repedésterjedés

felügyeleti

követésnek

felhasználása

egyrészt

lehetséges.

Azon

kompozitoknál, ahol jól körülhatárolható repedés felületek nem jönnek létre, hanem egy
károsodási zóna alakul ki és terjed, az akusztikus emissziós lokalizáció felhasználásával
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kidolgozott károsodási zóna követés módszere jól és megbízhatóan alkalmazható. Ezt a
károsodási zóna követést üzemben álló szerkezetek esetén is fel lehet használni. Ennek
segítségével időben tudomást lehet szerezni a szerkezetben levő hibahelynél esetlegesen
kialakuló károsodási zónáról, illetve annak terjedéséről, és megfelelően be lehet avatkozni
a folyamatokba.
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