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Rövidítések és jelölések jegyzéke 

 
Rövidítések 
AE......................................................................... (Acoustic Emission), akusztikus emisszió 
ATE ....................................................................................... (3-Aminopropil)- trietoxiszilán 
ATM................................................................................... (3-Aminopropil)- trimetoxiszilán 
EDS .......... pásztázó elektronmikroszkóphoz kapcsolódó energiadiszperzív röntgenelemzés 
EPR-g-MAL.............................................maleinsavval ojtott etilén-polipropilén elasztomer 
FCP.................................................................. (Fatigue Crack Propagation), repedésterjedés 
FEA ............................................................ (Finite Element Analysis), végeselemes analízis 
FL ............................................................................................... szálfej-modell (d = 2,5 mm) 
FS ............................................................................................... szálfej-modell (d = 1,5 mm) 
HDPE ............................................... (High Density Polyethylene), nagy sűrűségű polietilén 
HE.............................................................................. (High Elongation), nagynyúlású anyag 
IR............................................................(Infrared Spectroscopy), infravörös spektroszkópia 
L ............................................................ a gyártási irányra merőlegesen kimunkált próbatest 
LE .................................................................................. (Low Elongation), kisnyúlású anyag 
LGF ...............................................................................(Long Glass Fibre), hosszú üvegszál 
N ......................................................... felületkezelés nélküli bazaltszállal erősített kompozit 
NFO-MSA......................................................... napraforgóolaj-maleinsavanhidrid keveréke 
NFO-MSA+P ........................napraforgóolaj-maleinsavanhidrid keveréke+peroxid iniciátor 
PA..............................................................................................................................poliamid 
PP .........................................................................................................................polipropilén 
PP-g-MAL............................................................................ maleinsavval ojtott polipropilén 
RoHM................................................. (Rule of Hybrid Mixtures), hibridek keverési szabály 
SEM.................................... (Scanning Electron Microscope), pásztázó elektronmikroszkóp 
SEN-T... (Single Edge Notched-Tensile), egyoldalon bemetszett szakítóvizsgálati próbatest 
SZ ...........................................................................................................................szálmodell 
T ........................................................a gyártási iránnyal párhuzamosan kimunkált próbatest 
TES................................................ trimetoxi [2-(7-oxabiciklo [4.1.0] hept-3-y-l)-etil] szilán 
TPI.........................................................................................3(Trietoxiszilil)propil izocianát 
TTPI .................................................................... trisz[(3-trimetoxiszilil)-propil] izocianurát 
VS+P .................................................. 3-(trimetoxiszilil)propil metakrilát +peroxid iniciátor 
VS+S ................................................ 3-(trimetoxiszilil)propil metakrilát +dibutil ón dialurát 

 
Jelölések 
A [mm2]  próbatest keresztmetszet 
Af [µm2]  szálkeresztmetszet 
B [mm]  próbatest vastagsága 
E [GPa]  rugalmassági modulusz 
E′ [GPa]  dinamikus modulusz 
E″ [GPa]  veszteségmodulusz 
EC [GPa]  kompozit rugalmassági modulusza 
Ef [GPa]  szál rugalmassági modulusza 
EF [GPa]  hajlító rugalmassági modulusz 
EH [GPa]  húzó rugalmassági modulusz 
Em [GPa]  mátrix rugalmassági modulusza 
F [N]  erő 
Ffs [N]  szakítóerő szálaszakításnál 
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Fmax [N]  maximális erő 
GCi [kJ/m2]  fajlagos repedésterjesztési energia kritikus értéke 
KIC [MPa m1/2]  kritikus feszültségintenzitási tényező 
KICi [MPa m1/2]  dinamikus kritikus feszültségintenzitási tényező 
MFI [g/10 perc]  (Melt Flow Index), folyási index 
N [db]  mérések száma 
R [-]  regressziós együttható 
S [mm]  alátámasztás távolsága 
T [°C]  hőmérséklet 
U [J]  próbatestben tárolt rugalmas energia 
W [mm]  próbatest szélessége 
Wf,P [mJ]  szálkihúzáshoz szükséges munka 
Wp [mN/m]  polimer kohéziós munkája 
Wpf [mN/m] mátrix polimer-erősítőanyag adhéziójának termodinami- 

 kai munkája 
Y [-]  geometriai korrekciós tényező 
Yi [-]  dinamikus geometriai korrekciós tényező 
 
a [mm]  aktuális repedéshossz 
aCN [kJ/m2]  fajlagos törési energia 
b [-]  Weibull-eloszlás állandója 
d [µm]  átmérő 
dF [µm]  fejátmérő 
df [µm]  szálátmérő 
dav [µm]  átlagos szálátmérő 
e [mm]  lehajlás 
f [-]  geometriai korrekciós tényező 
i [-]  aktuális mérés sorszáma 
l  [mm]  hossz 
l  [mm]  átlagos szálhossz 

fl  [mm]  szál befogási hossza 
lf,i [µm]  a vizsgált szálhossz 

max,fl  [mm]  leghosszabb kihúzódott szál hossza 

Pfl ,  [mm]  beágyazott szálhossz 

fragl  [µm]  átlagos fragmentálódott szálhossz 

kritl  [mm]  kritikus szálhossz 
l∆  [mm]  elmozdulás 

fsl∆  [mm]  szakadási nyúlás szálszakításnál 
m% [%]  tömegszázalék 
pH [-]  hibrid kompozit tulajdonsága 
phr [%]  (part/hundred resin), mátrixra vonatkoztatott arány 
q [-]  Weibull-eloszlás modulusza 
v [mm/perc]  vizsgálati sebesség 
v% [%]  térfogatszázalék 
vf [%]  szálak térfogatszázaléka 
vm [%]  mátrix térfogatszázaléka 
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εF [%]  hajlítási vizsgálatból származtatott relatív nyúlás 
εfs [%]  szálak relatív szakadási nyúlása 
εH [%]  húzási vizsgálatból származtatott relatív nyúlás 
εHB [%]  húzási vizsgálatból származtatott töréshez tartozó relatív nyúlás 
λ [-]  folyadék 
γd [mN/m]  a felületi energia diszperziós komponense 
γf [mN/m]  erősítőanyag felületi feszültsége 
γλ [mN/m]  folyadék felületi feszültsége 
γp [mN/m]  a felületi energia poláris komponense 
γp [mN/m]  polimer felületi feszültsége 
γpf [mN/m]  határfelületi feszültség 
η [esemény/s]  fajlagos eseményszám 
ρ [g/cm3]  sűrűség 
σ0 [MPa]  karakterisztikus szilárdság 
σ0,5 [MPa]  medián szilárdság 
σΒ [MPa]  szakítószilárdság 
σF [MPa]  hajlítószilárdság 
σFmax [MPa]  szilárdság az erőmaximumnál 
σf,c [MPa]  a vizsgált szálhosszhoz tartozó medián szilárdság 
σf,i [MPa]  az i-edik vizsgált szál szakítószilárdsága 
σfs [MPa]  szálak szakítószilárdsága 
σH [MPa]  húzószilárdság 
σHB [MPa]  szakítószilárdság 

kritlσ  [MPa]  kritikus szálhosszhoz tartozó szilárdság 
σΜ [MPa]  a mátrix húzószilárdsága 
σmf [MPa]  mátrix szilárdsága a kompozit tönkremenetelekor 

fmτ  [MPa]  szál/mátrix határfelületi nyírófeszültsége 

fmτ  [MPa]  átlagos szál/mátrix határfelületi nyírófeszültség 
Θ [°]  nedvesítés szöge 
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1. Bevezetés, az értekezés célja 

 

 

A huszadik század gazdaságossági követelményeit szem előtt tartó műszaki megoldásokat az 

utóbbi években jelentősen átalakították a környezetvédelmi és egészségügyi szempontokat 

előtérbe helyező tervezési módszerek, amelyek magukkal hozták az úgynevezett „zöld” 

anyagokat. Ezen anyagok egyik fontos tulajdonsága, hogy az emberi és állati szervezetre sem 

toxikus, sem egyéb károsító hatásuk nincs, illetve az életút végén könnyen újrahasznosíthatók, 

lebonthatók. Ezen folyamatok egyik markáns megnyilvánulása például az az Európában 

elfogadott tervezési irányelv, amely szerint 1987-től nem szabad olyan fékbetéteket 

forgalomba hozni, amelyek azbesztet tartalmaznak[1]. Az azbesztszál ugyanis kopásakor 

tűszerű kristályokká töredezik, amik az élő szervezetbe kerülve rákos sejtburjánzást 

okozhatnak[2]. A látszólag egyszerűnek tűnő feladat, miszerint helyettesítsék az 

azbesztszálakat valamilyen más anyaggal, számos problémát vetett fel. Az azbesztszál 

széleskörűen alkalmazható, mivel olyan műszaki, mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, 

mint a nagy szilárdság, jó feldolgozhatóság, kopásállóság, hőterhelhetőség, amelyekkel 

egyetlen, ma forgalomban lévő, olcsó szálasanyag sem. Egy másik, veszélyeket is tartogató 

erősítőanyag az üvegszál, amely manapság általánosan használatos polimer kompozitokban. 

Az építőipari üvegszálas poliészter lemezeken (pl. a szabadtéri hatásoknak kitett elemeken) 

tapasztalható, hogy a használat folyamán megjelennek a bőrirritációt okozó szálvégek. Ezért 

az utóbbi 1-2 évtizedben intenzív kutatások indultak ezen anyagok kiváltására is. 

Polimer kompozitok erősítőszálaként újabban a karbonszál jött forgalomba, de hőre 

lágyuló polimerekben való alkalmazása nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A nagy 

termelékenységű hőre lágyuló polimer feldolgozási technológiákban, mint például a 

fröccsöntés, nem lehet kellőképpen kihasználni a karbonszálak kiváló mechanikai 

tulajdonságait, továbbá a szálak magas előállítási költsége nincs arányban a kapott 

eredményekkel. 

Ezekre a problémákra kézenfekvő megoldást kínálhat az ásványi eredetű szálak, a 

bazalt- és kerámiaszálak alkalmazása, amelyeknek nyersanyaga oxid-alapú ásványok 

formájában bőségesen megtalálható a természetben és amelyek különösen kiváló mechanikai 

tulajdonságokkal rendelkeznek. A fém és kerámia mátrixú kompozitok erősítőanyagaként már 

eddig is használt kerámiaszál, – amely rövid szálként történő alkalmazása polimerek 

erősítőanyagaként még nem terjedt el, és sok kiváló tulajdonságát (hőterhelhetőség, 
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elektromos ellenállás) még nem lehet kihasználni – számos, további lehetőséget tartogat a 

kutatók számára[3]. 

A másik számításba vehető ásványi alapú erősítőanyag a bazaltszál[4], amelynek 

előnye jó mechanikai tulajdonságain túl, hogy ellentétben az eddig felsorolt műszaki 

szálakkal, hazai gyártása több évtizedes múltra tekint vissza, és az ára is versenyképes. 

Tekintettel arra, hogy az ásványi szálakkal erősített polimer kompozitok alkalmazása és 

használata széles körben még nem terjedt el, munkámban ezeknek a lehetőségeknek a 

feltárását tűztem ki célul. 

 

Az értekezés kitűzött céljai 

1. A polimer kompozitokban alkalmazható kerámia- és bazaltszálak tulajdonságainak 

vizsgálata, a bazaltszálak gyártásánál keletkező szálfejeknek a kompozitok 

tönkremenetelére gyakorolt hatásának feltárása. 

2. A különböző kompozit gyártási technológiák hatásának elemzése az ásványi 

szállal erősített kompozitok mechanikai tulajdonságaira (szálhossz, szilárdság). 

3. Az erősítő szálak hatékony felületkezelési módjának feltárása megfelelő 

határfelület-módosító adalékokkal. 

4. Az ásványi szálakkal erősített hibrid kompozitok előállítási és alkalmazási 

lehetőségeinek, valamint mechanikai tulajdonságainak vizsgálata. 
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2. Irodalmi áttekintés 

 

Ebben a fejezetben az ásványi szálak és kompozitjaik szakirodalmával foglalkozom. 

Összehasonlítás céljából először röviden ismertetem az újszerű, ásványi alapú, mesterségesen 

előállított szálasanyagokat (bazalt- és kerámiaszál) összevetve a jól ismert, természetes 

eredetű azbesztszálakkal és a mesterséges üvegszálakkal. Ezután bemutatom a különböző 

feldolgozási technológiákat, különös tekintettel a rövid, ásványi szálas kompozitokra és a 

felületkezelés tulajdonságmódosító hatására. Végül ismertetem a különböző hibrid, 

többszörösen összetett rendszerek általános, áttekintő szakirodalmát. 

 

2.1. Ásványi alapú szálak 

 

Az azbeszthelyettesítő szálak kifejlesztése rendkívül összetett feladat. A fejlesztési munka 

során szembesülni kell azzal a ténnyel, hogy kevés az olyan szál, amely az azbesztszál 

valamennyi előnyös tulajdonságával rendelkezne, bár az egyes tulajdonságokat tekintetbe 

véve külön-külön vannak jobb helyettesítők. Az azbeszthelyettesítés speciális problémájának 

megoldásához elengedhetetlen az alkalmazástechnikai elemzés és a kívánt termékek 

követelményprofiljának kidolgozása. Számos szálasanyag áll rendelkezésre így például a jól 

ismert üveg-, szénszálak, illetve újabban a kerámia- és bazaltszálak, amelyek tisztán vagy 

szálkeverékekben (hibrid rendszerek) alkalmazhatók[1]. Az említett helyettesítő szálak 

általában nagyon drágák, különösen a rendkívül olcsó azbeszthez viszonyítva. Mindazonáltal 

az azbesztmentes kompozitok kifejlesztése és alkalmazása, illetve a műszakilag értékes 

azbeszthelyettesítő szálak tulajdonságainak vizsgálata nagyon fontos feladat. Meg kell tudni 

pontosan határozni, hogy az egyes műszaki szálak, mely alkalmazásban tudják helyettesíteni, 

illetve kiváltani az azbesztszálakat. 

 

Azbesztszál 

Az azbeszt (a természetben szálformában előforduló ásványi eredetű anyag) elnevezése görög 

eredetű és elpusztíthatatlant jelent. Az anyagtudomány szempontjából az azbeszt a szilikátok 

csoportjába tartozik, elsősorban magnéziumszilikátból áll. Már időszámításunk előtt is 

használták szőtt formában és lámpabélésként, de igazi áttörést az utóbbi két évszázadban ért 

el, amikor már több mint 3000 termékben[5] fordult elő (pl.: fékbetét; kuplungtárcsa; tűzálló 

ruházat; elektromos-, hő- és hangszigetelések; tömítések…). 
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Az azbeszt megjelenési formáit és összetételét Thompson és Mason[6] foglalta össze, 

felhasználva az interneten fellelhető forrásanyagokat[7-13]. Használatának legfőbb érve a 

kivételesen jó mechanikai tulajdonságokon túl az alacsony ár, amely a 2000. évben hosszú 

szálként 1470 $/tonna, míg rövidszálasként csak 163 $/tonna volt. Hőterhelhetősége kb.   

2750 °C-ig kiváló, ez adja a legnagyobb feladatot más anyagokkal való helyettesítésénél. 

A természetben az azbeszt több formában is megtalálható, de az ipari felhasználás 

szempontjából a legfontosabbak a krizotil, az amozit és a krokidolit (2.1. táblázat). A krizotil 

a legelterjedtebben használt szálas azbeszt kb. 90%-ban ezt használjuk, amikor azt mondjuk, 

hogy azbeszt. A szálak két különböző rétegből épülnek fel és ez sokszor lyukas, üreges szálak 

formájában nyilvánul meg [11]. A felhasznált azbeszt további 5-10%-át az amozit[13] és a 

krokidolit[12] adja, míg a többi azbeszt gazdasági szempontok alapján elhanyagolható (kis 

mennyiségben fordul elő, illetve nehezen kitermelhető). 

 

Elnevezés 
Szakító- 

szilárdság 
[MPa] 

Savállóság Lúgállóság 
Átlagos 

szálhossz 
[mm] 

Krizotil 2110 Rossz Jó 12-ig 
Krokidolit 2810 Jó Jó 2-ig 
Amozit 1400 Közepes Közepes 5…6 

 

2.1. táblázat Az azbesztszálak jellemző tulajdonságai[14] 

 

Üvegszál 

Az üvegszál nem tartozik az újszerű szálak közé, mivel a gyártása már több mint 70 évvel 

ezelőtt elkezdődött. Az utóbbi időben azonban jelentősége nőtt, mivel azbeszthelyettesítésre is 

alkalmazzák. Üvegszállal ott helyettesíthető az azbesztszál, ahol    400 °C-ig hőállóságot, 

nagy húzószilárdságot, vagy éghetetlenséget követelnek meg. Az üvegszállal erősített polimer 

kompozitokhoz főként E-üveget alkalmaznak. Számos egyéb típust is kifejlesztettek, közülük 

az „S” és „R” típust, amelyek nagyobb moduluszúak és szilárdságúak (2.2. táblázat). A 

kompozitok területén az elmúlt években az üvegszálakból és poliészter- vagy 

epoxigyantákból készült rendszerek mellett, főként a gépjárműipari alkatrészek 

alapanyagaként hőre lágyuló mátrixú (PP, PA), többnyire fröccsöntéssel feldolgozható 

üvegszállal erősített kompozitok a legelterjedtebbek. Felhasználásuk egyre nő, ami nagy 

szilárdságuk és keménységük mellett egyszerű előállításuknak, valamint nem utolsó sorban az 

üvegszál alacsony árának tulajdonítható[1]. 
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Üvegszál fajtája Sűrűség 
[g/m3] 

Szakító- 
szilárdság 

[MPa] 

Húzó 
rugalmassági 

modulusz 
[GPa] 

E-üveg 2,54 3500 73 
R-üveg 2,50 4750 83 
S-üveg 2,49 4900 87 

 

2.2. táblázat Az üvegszálak jellemző tulajdonságai[14] 

 

Az üvegszálak legfontosabb tulajdonságai, amelyek indokolttá teszik tömeges 

felhasználásukat: nagy szilárdságuk, nagy hőállóságuk (szilárdságuk 400 °C-on a felére 

csökken, 650 és 850 °C között lágyulnak), fontos hogy éghetetlenek, jó a vegyszerállóságuk, 

kicsi a nedvességtartalmuk (3-4%, nedvesség hatására kismértékben veszítenek 

szilárdságukból, de nem zsugorodnak), a gombákkal, baktériumokkal szemben ellenállók. 

 

Kerámiaszál 

A kerámia a görög kiégetett szóból ered. Az égetett anyag megjelenése az i.e. 12-11. századra 

tehető, de ekkor még kizárólag az agyagból, (Al2O3-2SiO2-2H2O)-kaolinból (porcelánföld) 

kialakított, majd kiégetett cserépporcelán tárgyakat nevezték kerámiának[15]. A kerámia ma 

már gyűjtőfogalom. A kerámiák vagy szilikátok anyagcsaládjába tartozik minden, ember által 

készített szervetlen nemfémes szerkezeti anyag. A fémektől az különbözteti meg, hogy 

hiányzik a villamos vezetést és az alakíthatóságot biztosító szabad elektronfelhő. Jellemzően 

igen nagy a villamos ellenállásuk és ridegek is, ám a fémekkel ellentétben a kerámiák 

villamos ellenállása a hőmérséklet növelésével csökken. Az alumínium-szilikát vagy 

alumínium-oxid (Al2O3) szálaknak is nevezett kerámiaszálak olyan újszerű műszaki 

szálasanyagok, amelyeket elsősorban az azbesztszálak helyettesítésére fejlesztettek ki és 

kitűnő hő-, valamint lángállósággal rendelkeznek. Fő komponenseik az Al2O3 és a SiO2, 

továbbá más fémoxidokat és kis mennyiségű szerves anyagokat is tartalmaznak. A 

kerámiaszálak legfontosabb tulajdonságai és alkalmazásuk fő indoka többek között a magas 

olvadáspont, a nagy rugalmassági modulusz, a nagy keménység, a nagy kopásállóság, a nagy 

nyomószilárdság, a nagyfokú kémiai stabilitás, a nagy melegszilárdság, a nagy 

korrózióállóság, a nagy fajlagos villamos ellenállás, a jó polarizálhatóság, valamint a nagy 

fajlagos dielektromos állandó[16] egyetlen jelentős hátránya a nagy sűrűség. 
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Bazaltszál 

Földünk egyik leggyakoribb kőzete a bazalt, amely az óceáni aljzatra ömlött és megszilárdult 

vulkánok kőzete. A földpátok és a földpátpótló ásványok jelenléte alapján 

megkülönböztetünk alkálimész- (földpátbazalt) és alkáli-bazaltot. A bazalt sötét színű, tömött, 

mikrokristályos szerkezetű kőzet. A bazalt a felszínhez közel lemezes, mélyebben pados, 

egyes helyeken pedig karcsú, oszlopos elválású. Ásványi elegyrészek csak ritkán ismerhetők 

fel benne szabad szemmel. Sűrűsége és szilárdsága az összetevők függvényében változhat. A 

hazai bazaltok külső megjelenésükben a réteges-pados és az oszlopos kifejlődésük mellett, 

színükben és szöveti kialakulásukban is nagyon változatosak, mert a színárnyalat változása 

szöveti különbözőséggel társul. A hazai gyártás elsősorban az építőipari igények kielégítésére 

törekszik (szigetelőanyag), de előretörőben van a járműipari igényeket kielégítő minőségi 

bazaltgyapot gyártása is. 

A bazaltszálaknak rendkívül sok előnyös tulajdonsága van[17], amelyek alkalmassá 

teszik polimer kompozitok erősítőanyagaként való alkalmazásra: nagy a szilárdságuk, nem 

éghetők, vegyileg közömbösek, környezetkímélők, a velük érintkező anyagokat nem 

korrodálják, alacsony a páradiffúziós ellenállásuk, paplanként jó hő- és hangszigetelők, 

valamint kitűnő a hangelnyelő tulajdonságuk. 

 

Ásványi alapú szálak tulajdonságainak összehasonlítása 

A múlt század harmincas éveitől kezdődően egyre komolyabb erőfeszítéseket tettek a minél 

jobb mechanikai tulajdonságú szálak kifejlesztésére és ennek következtében születtek meg a 

hő- és lángálló, továbbá a nagy szilárdságú és nagy moduluszú szálak[17]. Közös jellemzőjük 

az, hogy más-más fizikai tulajdonságban rendelkeznek kiemelkedő mutatókkal. Ebből 

adódóan a magas műszaki értékű szálak csoportosítása meglehetősen nehéz. A szerkezet 

szerinti csoportosítás a legkézenfekvőbb, amelynek alapján megkülönböztetünk[18]: fibrilláris, 

erősen anizotróp szerkezeteket, kétdimenziós rétegstruktúrákat, valamint háromdimenziós 

izotróp szerkezeteket. A különböző szálak fizikai tulajdonságait lényegében három szerkezeti 

paraméter[19], a kémiai kötések, a kristályosság és az orientáció határozza meg (2.3. táblázat). 

Az azbesztszálaknál a poliszilikát rendszer kovalens kötéseinek háromdimenziós 

hálózata, a nagyfokú orientáció és a 100%-os polikristályosság nagyon nagy húzási moduluszt 

eredményez. Sok érv szól amellett, hogy az azbesztet is, mint természetes poliszilikátot, 

légyegében polimernek tekintsük, amelyben az ismétlődő egységeket erős elsődleges kötések 

kapcsolják össze térhálós makromolekulává[20]. A nagyfokú orientáció azonban mind a húzó-, 
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mind a nyomó szilárdságot csökkenti. Ennek oka az, hogy a nagy orientáció megszünteti a 

helyi plasztikus deformáció lehetőségét. 

 

Száltípus Belső 
szerkezet Kötés Rendezettségi 

állapot Orientáció 

3D kovalens Kerámia izotróp ionos polikristályos nincs 

Üveg izotróp 3D kovalens, Van der Waals amorf nincs 
Bazalt izotróp 3D kovalens amorf nincs 
Azbeszt izotróp 3D kovalens polikristályos nagy 

 

2.3. táblázat Különböző szálak szerkezetének összehasonlítása 

 

A kerámiaszálak jórészt izotróp szerkezetűek, kovalens vagy ionos kötéseik ellenére is 

kisebb a moduluszuk és szilárdságuk az azbesztszálaknál. A szilárdságot a hibahelyek tovább 

csökkentik. 

Az üvegszálak és a bazaltszálak modulusza a kovalens kötések ellenére általában 

kisebb, mint az azbesztszálaké, mivel amorf állapotúak és nem orientáltak (2.4. táblázat). A 

szerkezeti hibák ebben az esetben is csökkentik a szilárdságot[21,22]. 

 

Száltípus Szálátmérő 
[µm] 

Sűrűség 
[g/cm3] 

Modulusz 
[GPa] 

Max. alkalmazási 
hőmérséklet [oC] 

Kerámia 10-100 3,3-3,9 200-400 2000 
Üveg 10-20 2,5-2,6 70-85 500 
Bazalt 6-12 2,4 40-80 1000 
Azbeszt 0,03-1,5 2,2-3,4 30-190 2500 

 

2.4. táblázat Különböző szálak jellemzőinek összehasonlítása 

 

Figyelemre méltó a szálátmérők és a sűrűségek széles tartománya. Valamennyi szál 

súlymegtakarítást eredményez a fémekhez képest, ha olyan szálerősítésű polimerekben 

(kompozitokban) alkalmazzák ezeket, amelyek a fémek helyettesítésére szolgálhatnak. 

Ezeknél döntő jelentőségű a modulusz és a sűrűség viszonya, amely a szilárdság/súly arányra 

jellemző[23]. 

 

Ásványi alapú szálak előállítása 

Az ásványi alapú szálakat túlnyomórészt a végtelen üvegszálak gyártásából jól ismert 

végtelen szálas ún. szol-gél technológiával állítják elő[24], de ez a technológia nagyon drága 

ásványi szálak (pl. kerámia- és bazaltszálak) esetében, az összetevők nagy olvadási 
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hőmérsékletéből adódóan, illetve a nagyon szűk alakíthatósági hőtartomány miatt. Ezért 

dolgozták ki az olcsóbb nagytermelékenységű technológiákat (pl. Junkers-eljárás) amelyekkel 

az olvadékból közvetlenül rövid szálakat lehet előállítani[25]. 

A többnyire fémoxidokból álló nyersanyagokat adalékokkal - például szódával, 

bóraxszal vagy cirkóniummal -, elektromos olvasztókemencében kb. 1500 – 2000 °C-on 

megolvasztják. Az olvadékot öntés közben egy háromfejes, nagysebességű, vízszintes szálazó 

berendezésre vezetik, ahol levegővel, vagy inert gázzal átfúvatják, hogy laza, bolyhos szálak 

keletkezzenek. A nagysebességű áramlásban a cseppek egy része különböző vastagságú 

szálakká nyúlik (d = 4-13 µm, átlagos hossz kb. 80 mm), míg az olvadék egy része nem 

szálas, vagy részben szálas formává szilárdul. A szálhossztól függően a szálak végén kisebb-

nagyobb szálfejek maradnak (2.1. ábra). A szálak feldolgozásakor ezeknek a szálfejeknek egy 

része letöredezik és kihullik, de sok marad az előállított szálhalmazban. A szálas és nem 

szálas alkotórészek egyensúlya különböző tényezőktől, így az olvadék hőmérsékletétől és az 

olvadék, valamint az adalékok arányától függ. A lehűtés sebessége határozza meg a 

szálátmérőt és a szálas termék struktúráját[25]. 

 

 

2.1. ábra A Junkers-féle szálgyártási technológia vázlata és a szálak megjelenése a kompozitban[26] 

 (1-megolvasztott anyag, 2-fúvókák, 3-szálazó hengerek, 4-olvadékcseppek, 5-7-a szálképződés fázisai, 
8-szál, 9-szálfej). 

 

 A kerámiaszálak gyártási eljárásai nagyon költségesek (2.5. táblázat), tekintettel arra, 

hogy az alumíniumoxid szálakat gélekből, a bór- és szilíciumkarbid szálakat pedig 

szublimálással állítják elő. A rövidszálas kerámiák gyártási költsége kisebb, de a magas 

olvadási hőmérsékletű alapanyagok miatt még így is jelentős[27]. 
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Az üvegszálak gyártása hagyományos, olvadékból történő szálképzéssel, nagy 

sebességű, viszonylag kis előállítási költségű technológia. 

A bazaltszálak előállítása szintén olvadékból induló szálképzéssel, nagy sebességgel 

történik, ezért viszonylag kicsi a szálgyártás költsége. A szálképzés viszont 1000 °C feletti 

hőmérsékletet és ennek megfelelő kezelési módszereket tesz szükségessé. 

 

Alapanyag Eljárás A szál anyaga és típusa Előállítási eljárás költsége 

Kerámia 
(végtelen, folytonos szálgyártási eljárás) 

gőzlecsapás prekur-
zorra, kis gyártási 

sebesség 
nagy nagyon 

nagy 

Kerámia (rövidszálas eljárás) szálképzés olvadékból nagy nagy 
Üveg (végtelen szál) szálképzés olvadékból kicsi közepes 
Bazalt (rövidszálas eljárás) szálképzés olvadékból kicsi kicsi 

 

2.5. táblázat Különböző szálak előállítási eljárásainak és gyártási költségeinek összehasonlítása 

 

A mesterségesen előállított bazalt-[28] és kerámiaszálak[29] kémiai összetételét az        

E-üvegszálak[30] adataival összehasonlítva (2.6. táblázat) a bazalt-, kerámia- és az üvegszál 

kémiai összetétele hasonlónak mondható a jelentős alkotóvegyületek tekintetében. Ezeknek a 

paramétereknek az ismeretében megállapítható, hogy az Al2O3 mennyisége befolyásolja 

legjobban az olvadási hőmérsékletet (a 99,9% Al2O3 tartalmú nagy tisztaságú kerámia 

olvadáspontja ≈ 2000 °C) és az előállítás technológiáját, valamint költségeit. 

 

Kémiai 
összetevők 

E-üveg
[%] 

Kerámia
[%] 

Bazalt
[%] 

SiO2 52,4 46,0 46,2 
Al2O3 4,4 53,2 13,0 
Fe2O3 + TiO2 10,0 0,2 14,0 
MgO + CaO 21,8 0,15 20,0 
Na2O + K2O 0,8 0,25 5,3 
B2O3 10,6 - - 
egyéb - ≤ 0,4 ≤ 1,5 

 

2.6. táblázat A felhasznált anyagok kémiai összetétele[28-30]

 

Összegezve megállapítható, hogy a bazalt- és a kerámiaszál, mind a szerkezet, mind a 

tulajdonságok, mind az előállítási technológia tekintetében előnyös erősítőszálként való 

alkalmazásra polimer mátrixú kompozitokban. 
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2.2. A szálgyártás és a feldolgozás hatása a kompozitok mechanikai tulajdonságaira 

 

A kompozitok feldolgozási technikáinak ismertetését a szakirodalom alapján a rövidszálas 

rendszerekre korlátozom, mivel a dolgozatomban rövid bazalt- és kerámiaszálakkal 

foglalkozom. Kitérek az egyes technológiáknak és a szálak geometriájának, a mechanikai 

tulajdonságokra gyakorolt hatásaira is. 

Az erősítőszálak gyártástechnológiájának hatása a szálak tulajdonságaira 

Venkatesh és szerzőtársai[31] nagy Al2O3 tartalmú kerámiaszál paplanokat vizsgáltak, 

amelyeket szol-gél technikával állítottak elő. Azt tapasztalták, hogy az alumíniumoxid egyik 

módosulatának az α-fázis arányának növekedése csökkenti a szálak húzószilárdságát, míg a 

hőterhelhetőségét növeli. 

Smid és munkatársai[32] kerámia membránszálakat (üreges szálakat) vizsgáltak. Arra a 

megállapításra jutottak, hogy a kerámiaszálakban lévő pórusok (anyaghiányos részek) 

részarányának (porozitásának) csökkenésével nő a szálak hajlítószilárdsága, amit 

hárompontos hajlítással határoztak meg. Méréseik alapján, amikor a porozitás mértéke 0%-os, 

a hajlítószilárdság 500 MPa, míg 55% porozitásnál a szál gyakorlatilag elvesztette a 

szilárdságát. A gyártási folyamatokat elemezve arra a megállapításra jutottak, hogy a 

membránszálakban lévő hosszanti lyukak előfordulhatnak egyéb szálak gyártásánál is (2.2. 

ábra), amelyet Venkatesh és Ramanan[24] is igazoltak munkájukban. Megállapították, hogy a 

szálak gyártási paramétereinek megfelelő beállításával lehet befolyásolni a szálak felületi 

hibáit, valamint a szálakban az üregek kialakulását. 

 

 

2.2. ábra Kerámia membránszál[24] 
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Militky és munkatársai[33] vágott bazaltszálakat vizsgáltak, tanulmányozták azok 

hőkezelés hatására bekövetkező mechanikai tulajdonságváltozását. A vizsgált 

hőmérséklettartomány 50-500°C volt, amelyet 1-60 perc közötti intervallumban változtattak. 

A legjelentősebb változást a 60 percig történő kezelés eredményezte, mivel 1,07 GPa-ról 

0,094 GPa-ra esett vissza a húzószilárdság maximuma az adott hőmérsékletintervallumban. 

Egy korábbi munkájukban Militky és Kovacic[34] a kémiai összetevőkön és a 

mechanikai tulajdonságokon keresztül hasonlították össze a bazaltszálakat E-üvegszálakkal, 

és azt tapasztalták, hogy a SiO2 és az Al2O3 tartalom közel azonos, de a bazaltszál kisebb 

szilárdságának okát az egyéb összetevők (CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2, Fe2O3, FeO) nagy 

számának és azok mennyiségi szórásának tulajdonították. 

Chawla és társai[35] a kerámiaszálak mechanikai tulajdonságainak változását vizsgálták 

fárasztásos igénybevételek hatására. Megállapították, hogy a rugalmassági modulusz az Al2O3 

arányának csökkenésével párhuzamosan csökken. Kimutatták, hogy a viszonylagos nagy 

kristályméretű szálak (∼0,1 µm) esetén a törési szilárdság nagyobb, mint nanokristályos, ill. 

amorf struktúrájú szálak esetén. Megállapították továbbá, hogy míg a viszonylag nagy 

kristályos részecskenagyságú szálak esetében a fáradásos repedések kiindulópontja a szálak 

belsejében lévő hibahelyek, ill. szemcsehatárok voltak, addig az amorf szálak esetében a 

szálak felületi hibái szolgáltak a repedések kiindulási helyéül. 

 Youngblood[36] és Hsueh[37] munkatársaikkal hasonló következtetésekre jutottak és 

megállapították, hogy a kerámiaszálak átmérője rövid szálhosszak esetében sem állandó a 

hossz mentén. Emiatt az egyenlőtlen szálfelület következtében a határfelületi feszültség 

nehezen mérhető és a mérések nagyszámú hibalehetőséget hordoznak. Azt tapasztalták, ha a 

szálátmérő az átlagtól 10%-al tér el, akkor ez akár 20% hibát is eredményezhet a szálak 

szilárdságának meghatározásában. 

 Van de Velde és munkatársai[38] bazaltszálakat és -szálkötegeket hasonlítottak össze E-

üveggel és munkájuk során jól összefogták a fellelhető hasonló tartalmú szakirodalmi 

eredményeket. Közölték, hogy a bazaltszálak elektromos szigetelési tulajdonságai 10-szer 

jobbak, mint az E-üvegé és a tömegveszteségük forrásban lévő vízben, savas, illetve lúgos 

közegben is kisebb. 

Chantaladze[39] összehasonlította a bazaltszálak fajlagos szilárdságát az acéléval, és azt 

tapasztalta, hogy a bazaltszálaké 9,6-szor magasabb. A bazaltszálat alkalmasnak találta 

nagyfeszültségű vezetékek védelmére. Megvizsgálta a szálak hőterhelhetőségének határait. A 
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bazalt esetében ez -260 °C -tól +800 °C-ig, míg az E-üvegnél ugyanez -60 °C -tól +460 °C-ig 

terjed [39,40]. 

 

A szálfejek hatása a szálerősített kompozit mechanikai tulajdonságaira 

A szakirodalomban 1998 után megjelent néhány publikáció alapján megállapítható, hogy a 

különböző alakú szálfejek, mint a szívósság növelésének egyik lehetséges formája, egy új 

érdekes területe a szálerősített kompozitok tárgykörének. Ezek a kutatások jobbára két 

kutatóközponthoz kapcsolhatóak. Az egyik ilyen úttörő jellegű munkákat publikáló 

kutatócsoport a Los Alamos-i Anyagtudományi Tanszék, ahol a szálfejekhez kapcsolódó 

kutatások Zhu és munkatársai nevéhez fűződnek. Vizsgálataik során mindkét végén fejjel 

rendelkező rugalmas[41-45] és nagyszilárdságú[46] úgynevezett csont-alakú (mindkét végén 

megolvasztott) szálak hatásait vizsgálták főként szálkihúzással (2.3. ábra). Vizsgálták az ilyen 

szálak hatását a repedésterjedésre. Egyértelműen megállapították, hogy a mindkét végén 

szálfejjel rendelkező szálak mind polimer[41-44] mind cement[45,46] mátrixú kompozitok 

esetében a mechanikai tulajdoságokat (szilárdság, nyúlás, repedésterjedéssel szembeni 

ellenállás), minden esetben javították. 

 

2.3. ábra Mindkét végén fejjel rendelkező, szimmetrikus szálak 
(a,-üvegszál[44], b,-acélszál[46])  

 

A másik jelentős publikációs háttérrel rendelkező kutatócsoport, a New York-i 

székhelyű Repüléstechnika Tanszék kutatócsoportja Wetherhold vezetésével. Ők zömített fejű 

acéldrótok hatását vizsgálták a tönkremenetelre, és feltárták a szálkihúzásból nyert diagramok 

egyes szakaszaihoz tartozó tönkremeneteli formákat[47-49]. Vizsgálataik során a fő hangsúlyt a 

végeselemes analízisre (FEA) helyezték és meghatározták a végeselemes modellek 

alkalmazhatóságát. Az ő megállapításaik Zhu és munkatársainak elemzéseihez hasonlóak, 
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miszerint epoxy mátrixban a fej nélküli szálaknál kb. 4 mm beágyazási mélységig a 

kihúzáshoz kisebb energia kell mind a nagyobb mind a kisebb nyúlású szálak alkalmazása 

esetén. 

 

Kompozitok előállítási technológiái és hatásuk a mechanikai tulajdonságokra 

A hőre lágyuló polimer mátrixú kompozitok feldolgozása jól dokumentált[20,50], ezért ebben a 

részben csak az általam használt technikákat és azok legfontosabb jellemzőit mutatom be, 

kiemelt figyelmet fordítva a leggyakrabban előforduló, számban és a feldolgozott polimerek 

és kompozitjaik mennyiségében legjelentősebb technológiákra. 

Extrúzió 

Az extrúzió változatlan profilú polimer és polimer kompozit termékek folyamatos 

előállítására szolgáló eljárás. A termékeket a végső alak rögzítése (általában vízben történő 

hűtés) után darabolással hozzák a végleges kereskedelmi, vagy további felhasználáshoz 

szükséges formára. Az extrúziós eljárás alapja lehet más feldolgozási technológiáknak is, 

mint pl. fröccsöntésnek, vagy a keverékek előállításának. Az extrúzió terméke lehet lemez, 

fólia, cső, szál, vagy többszörösen összetett üreges, vagy tömör termék, mint pl. villamos 

kábel, vagy többszekrényes ablakprofil. 

Fröccsöntés 

A fröccsöntés a teljes hőre lágyuló feldolgozás mintegy 25-30%-át teszi ki. A fröccsöntés az 

extrúzióval szemben, zárt szerszámban megvalósított, szakaszos üzemmódú technológia 3D-s 

alaktrészek, termékek előállítására nagy nyomáson. A fröccsöntés terméke lehet a járművek 

műszerfalától, lökhárítójától kezdve, a gyermekjátékok fogaskerekein át, a legkülönbözőbb 

méretű és tagolódású gépalkatrész, vagy késztermék. 

Kalanderezés 

A kalanderezés különböző méretű vékony filmek, fóliák illetve lemezek előállítására szolgáló 

nagytermelékenységű eljárás. A kalanderezés elődjének a gumiipari hengerszék tekinthető, de 

kapcsolatba hozható a fémtechnológiában használt hengersorral is. A kalanderezés igen 

fejlett, ma már számos részegységből álló bonyolult technológia, aminek legnagyobb hátránya 

a nagy beruházási háttér szükségessége. A kalanderezéssel előállított fóliák, filmek 

vastagsága általában 30 és 800 µm között van, de ennél vastagabb lemez is előállítható 

speciális kalanderekkel, pl. a különböző PVC-padló féleségeket, vagy a termoformázás 

előgyártmányait is ezzel a technikával állítják elő. 
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Termoformázás 

A termoformázás jelentősen különbözik az előző eljárásoktól, mivel itt a mélyhúzási 

technológia egy másik eljárással, általában extrudálással, vagy kalanderezéssel előállított 

lemezből indul ki. A másik jelentős különbség, hogy itt nem hozzák ömledék állapotba a 

kiindulási anyagot, hanem annak nagyrugalmas állapotában történik az alakadás, ami kis 

nyomású préseléssel, vagy vákuumformázással történik. A hűtés után kivágással hozzák a 

terméket végleges, kereskedelmi formára. Az eljárás, jellemzően a mérsékelt falvastagságú 

termékek előállításának eszköze. Így készül pl. a hűtőszekrények belső tere, vagy a gépkocsik 

üléshéja. 

Préselés 

A préselés, vagy sajtolás lényegét tekintve a legkevésbé fontos ipari eljárás a hőre lágyuló 

mátrixú kompozitokat tekintve. A módszer nagyon egyszerű, kiindulási anyaga lehet 

granulátum, fólia, vagy lemez, illetve különböző, keverőkben előállított alapanyag, vagy 

darálék. Az eljárás során a kompozittal, vagy polimerrel megtöltött zárt szerszámot fűtött 

préslapok közé helyezik és ott összenyomják. Az anyag ömledék állapotba kerül, megömlik 

és kitölti a szerszámot. Az alakadás után hűtik a szerszámot, majd a lehűlt terméket 

eltávolítják a szerszámból. Az eljárás nagyon kis termelékenységű és jellemzően ellenőrzési, 

kutatási célokra szükséges lemezek elkészítésének technológiája. 

 Ezeken a technológiákon kívül még sok specifikus polimer feldolgozási mód 

ismeretes, de ezek kevésbé használatosak, illetve munkám során nem merült fel 

alkalmazásuknak szükségessége. Ezért a fő figyelmet célirányosan, ezeknek a technikáknak a 

konkrét alkalmazását, valamint a technológiai paramétereknek a kompozit tulajdonságaira 

való befolyását vizsgáló szakirodalomra fordítottam. 

Bashtannik és munkatársai[51] a feldolgozási körülmények hatását vizsgálták az 

extrudálási hőmérséklet változásain keresztül, bazaltszállal erősített polipropilén (PP) 

kompozitok esetében. Azt tapasztalták, hogy a feldolgozási hőmérséklet 180°C-ról 240°C-ra 

történő emelésével párhuzamosan csökkent a szálak töredezése. A húzószilárdság 35 MPa-ról 

42 MPa-ra, míg a húzó rugalmassági modulusz 3,2 GPa-ról 4,2 GPa-ra nőtt. 

 Molnár[52] és szerzőtársai rövid karbon szálat használtak poliamid 6 (PA-6) erősítésére 

0-16 térfogatszázalékban (v%). A szerzők első lépésben ikercsigás extrúderben keverték a 

szálakat a mátrix anyagául szolgáló granulátumhoz, majd különböző fröccsöntési 

sebességeket alkalmazva szabványos piskóta alakú próbatesteket gyártottak. Megvizsgálták a 

száltartalom hatását a különböző, fröccsöntés során kialakult rétegekben, valamint a 

mechanikai tulajdonságok változását. Megállapították, hogy a száltartalom növekedésének 
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hatására a szálhossz jelentősen csökken a szál/szál kölcsönhatások következtében az 

extrudálás közben, majd a fröccsöntés során is (2.4. ábra). Megállapították továbbá, hogy a 

száltartalom növekedtével nő a húzó rugalmassági modulusz, a törési szívósságot jellemző 

kritikus feszültségintenzitási tényező és az energiaelnyelő képesség. 

 

2.4. ábra Száltartalom és szálhossz összefüggése a fröccsöntött bazalt-PP kompozitban[52] 

 

Pegoretti és Ricco[53] rövid (l=4,5 mm, d=14 µm) üvegszállal erősített PP 

kompozitokat vizsgált. Elemezték a száltartalom (10, 20, 30 m%) hatását a mechanikai 

tulajdonságokra és a repedésterjedésre, egy oldalon bemetszett húzó (SEN-T) próbatesteken 

ciklikus igénybevételek esetében. Az extrudálást követő granulálás és fröccsöntés után a 

szálak hossza 0,5-0,7 mm-re csökkent. A húzó modulusz 2,9-3,6-5,5 GPa-ra, míg a szilárdság 

35,1-42,1-53,1 MPa-ra nőtt a száltartalom függvényében. A repedésterjedést vizsgálva azt 

állapították meg, hogy a feszültségintenzitási tényező kritikus értéke csökken a száltartalom 

növekedtével. A vizsgálat frekvenciafüggőségét elemezve azt állapították meg, hogy ha a 

frekvencia 0,1-1 Hz közötti, akkor nincs számottevő befolyás, de magasabb frekvencia esetén 

(10 Hz) a frekvencia növekedtével nő a repedésterjedés sebessége. 

 Karger-Kocsis[54] és társai is a repedés terjedését vizsgálták rövid és hosszú 

üvegszállal erősített PP kompozitokban. Elemezték a száltartalom, szálhossz/átmérő viszony 

és a fröccsöntési sebesség hatását. Megvizsgálva a töretfelületeket, majd lemérve a 

leghosszabb kihúzódott szál hosszát (lf,max) és összehasonlítva a kritikus szálhosszal (lkrit), a 

2.1 összefüggésre jutottak: 

 
2max,
krit

f
ll ≤  (2.1) 

Megállapították, hogy a száltartalom és a szálhossz/átmérő viszony növekedtével a 

repedésterjedési (FCP) görbék a nagyobb feszültségintenzitási tényező megváltozás értékek 
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felé tolódtak el. Azt találták, hogy a szálak terhelés irányú rendezettségével nőtt a 

repedésterjedéssel szembeni ellenállás. Tapasztalataik szerint a hosszú szálas kompozitok 

kevésbé érzékenyek a bemetszés irányára, mint a rövidszálasok. 

 Karger-Kocsis és szerzőtársai egy következő munkájukban[55] hosszú üvegszálas 

fröccsöntött és sajtolt, üvegpaplan erősítésű PP próbatesteket vizsgáltak. Mérték a statikus és 

dinamikus szilárdsági tulajdonságokat, valamint a jellemző tönkremeneteli formákat. Azt 

tapasztalták, hogy az üvegpaplannal erősített kompozit, mind statikus, mind dinamikus 

tulajdonságokban felülmúlja a fröccsöntött anyag hasonló tulajdonságait. Tapasztalták 

továbbá, hogy a tönkremeneteli formák is különböznek. Amíg a fröccsöntött próbatestek 

esetében inkább szálhoz kapcsolódó tönkremenetelt (szálelválás, szálkihúzódás és 

szálszakadás), addig a paplan erősítés esetében inkább hálószerű tönkremenetelt tapasztaltak, 

amelynek kiindulópontja a szálkötegek (rovingok) szétválása, majd a befoglalt szálak 

szakadása volt, a mátrix nagyfokú deformációja mellett. Vizsgálataikat akusztikus emissziós 

(AE) méréssel egészítették ki, amelynek segítségével a becsült tönkremeneteli zónát a 

fröccsöntött próbatestek esetében nagyobbnak találták, ami alátámasztotta a szilárdsági 

mérések eredményeit. 

Benevolenski és Karger-Kocsis[56] véletlenszerűen elrendezett és szövet erősítésű 

üvegszálas, fröccsöntéssel előállított PP kompozitokat vizsgált. Kísérleteik célja a bemetszés 

irányának hatása a két különböző típusú anyag repedésterjedésére és az akusztikus aktivitás 

elemzése, különös tekintettel a tönkremeneteli módokra. Akusztikus emissziós vizsgálattal 

követték és lokalizálták a repedés terjedését, megállapítva, hogy mindkét esetben a 

tönkremeneteli zóna közel ovális alakú. Megállapították továbbá, hogy a véletlenszerűen 

elrendezett szálak esetében a zóna kiterjedése nagyobb, ami arra utal, hogy a repedésterjedés 

kevésbé lokalizált. A tönkremeneteli formákat elemezve a következő sorrendet állapították 

meg: irreverzibilis mátrix deformáció < szál/mátrix elválás < szálkihúzódás < szálszakadás, 

amit Karger-Kocsis és Czigány[57] korábban már szintén publikált. Benevolenski tapasztalatai 

szerint a vágott és a véletlenszerű elrendezésű erősítő anyagok esetében nagyobb eltérés volt a 

szilárdsági tulajdonságokban a folyásiránnyal párhuzamos bemetszések esetében, mint az erre 

merőlegeseknél. Megállapította továbbá, hogy a legjellemzőbb tönkremeneteli formák a 

szálkihúzódás és a rétegelválás voltak. 

Lindhagen és Berglund[58] préseléssel előállított, rövid és hosszú üvegszálas PP 

kompozitokat vizsgáltak a repedésérzékenység szempontjából. Húzó próbatestekbe 5, 10 és 

15 mm átmérőjű lyukakat fúrtak és vizsgálták a szilárdsági tulajdonságok változását. Azt 

tapasztalták, hogy a rövidszálas kompozitnak nagyobb a szilárdsága bemetszés nélkül, de a 
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bemetszésre sokkal érzékenyebb, mint a hosszúszálas. A tönkremenetelt elemezve azt 

tapasztalták, hogy a rövidszálas rendszerben a fő tönkremeneteli forma a szálak mátrixtól 

történő elválása, míg a hosszú szálas rendszerben a rovingok szálainak szétválása volt. 

 Nishiatani[59] és munkatársai végtelen üvegszálat daraboltak kb. 25 mm hosszúságúra, 

majd az így kapott szálakat keverték Kevlár és PP-szálakkal. A feldolgozás hatását vizsgálták 

a mechanikai tulajdonságokra. A száltartalmat 5%-os lépésközökkel 0 és 25 térfogatszázalék 

(v%) között változtatták. Az első vizsgálatnál a gépileg vágott szálakat futószalagon 

gyűjtötték, majd préselték. A második eljárás során a préselés előtt rétegezték a paplant. 

Végül a harmadik esetben vákuum alatt préselték az anyagot. A préselés paramétereit 

ugyanazon az értéken tartották. A mechanikai vizsgálatok kimutatták a száltartalom 

szilárdságnövelő hatását és megállapították, hogy a vákuumban történő préselés mutatta a 

legjobb eredményeket. 

 Fejes-Kozma és Karger-Kocsis[60] tűnemezelt üveg/PP rendszert vizsgáltak. Fontos 

megállapításuk, hogy a préselési hőmérséklet 190 °C és 200 °C, valamint a préselési nyomás 

4 MPa és 6 MPa közötti változtatásának nincs jelentős hatása a dinamikus tulajdonságokra. 

 Wu és Lee[61] tűnemezelt PP/üvegpaplan rendszert vizsgáltak, hogy megállapítsák, 

milyen hatással van a tűzési sűrűség a mechanikai tulajdonságokra. Az 1 cm2-re eső 

tűsűrűséget 0 és 500 között változtatták. A dinamikus szilárdság a tűsűrűség növekedtével 

egyenesen csökkent, míg a hajlító modulusz a 300 tű/cm2 értékig nőtt, utána azonban a 

hajlítószilárdsággal párhuzamosan csökkent (2.5. ábra). Ezután maleinsav-anhidriddel 

kezelték a mátrix anyagát, és azt tapasztalták, hogy amíg a dinamikus tulajdonságok 

romlottak, addig a statikus tulajdonságok nagyon kis mértékben, de javultak. 

 

 

2.5. ábra A tűzési sűrűség hatásai a PP-üveg kompozit, hajlító moduluszára és ütésállóságára[61] 
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 Kang és Lee[62] szintén a tűzési sűrűség hatásait vizsgálták E-üveg paplanon, amelyet a 

feldolgozás során poliészter mátrixba foglaltak. Az alkalmazott tűzési sűrűség 15, 30, 45, 60 

és 90 tű/cm2 volt. Azt tapasztalták, hogy a szálhossz a tűzési sűrűség növekedtével az eredeti 

szálhossz 30%-ára töredezett. Ezzel arányosan 30 tűzés/cm2 sűrűségig a húzószilárdság nőtt. 

A nagyobb sűrűségű tűzés szilárdságcsökkenést eredményezett. Továbbá vizsgálták a szálak 

orientációjának alakulását, és azt tapasztalták, hogy az a tűzési sűrűség növekedtével 

csökkent. Megállapították, hogy 15 és 90 tű/cm2 sűrűség között a szálak hossza közel 

lineárisan csökken (2.6. ábra). 

 

 

2.6. ábra Tűzési sűrűség hatása a szálak hosszára[62] 

 

2.3. Felületkezelés hatása a kompozitok mechanikai tulajdonságaira 

 

A szálerősítésű kompozitok tulajdonságait meghatározó egyik legfontosabb tényező a mátrix 

és a szál adhéziója, így ennek ismerete és módosítása elengedhetetlen a kívánt tulajdonságú 

kompozit előállításához. Megfelelő kölcsönhatás hiányában a szál nem képes felvenni a 

mátrix által közvetített terhelést és a kompozit nem tudja betölteni funkcióját. A megelelő 

kapcsolóanyag kiválasztása és a kezelés különösen fontos hőre lágyuló mátrixú polimerek 

alkalmazásakor, mert ezek nagyon kevés olyan szabad funkciós csoportot tartalmaznak, 

amelyek reagálni tudnak a kapcsolóanyagokkal[143]. Ebben a fejezetben a fontosabb 

felületkezelési eljárásokat és a kompozitok jellemzőire való hatásukat vizsgáltam az 

ásványiszálas kompozit szakirodalom alapján. 
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Betchev és szerzőtársai[63,64] vágott bazaltrovinggal (szálhossz: 8±2 mm) erősített PP 

kompozitokat vizsgáltak 10, 20 és 30 tömegszázalékos (m%) erősítőtartalom esetén. A 

rovingok 150 elemi szálat tartalmaztak, amelyek átmérője 8 µm, szakítószilárdsága 430 MPa 

volt. A feldolgozást belső keverőben végezték 200 °C-on. A szálak és a mátrix felületi 

tapadását maleinsavval ojtott PP (PP-g-MAL) adalékkal javították. Azt tapasztalták, hogy a 

kezeletlen esetben a húzószilárdság a 10 m%-os száltartalom esetében volt a legnagyobb, míg 

a dinamikus tulajdonságok a 20 m%-os esetben voltak a legjobbak. Ezen eredmények 

ismeretében a 10 m%-os rendszerhez adtak 0,5, 1 és 2 m% PP-g-MAL adalékot. A 2 m% 

adalék hatására mind a húzó, mind a dinamikus tulajdonságok jelentősen javultak. 

 Matkó és munkatársai[65,66] bazaltszállal erősített PP kompozitok esetében vizsgálták a 

határfelületi adhéziót, továbbá a reaktív tenzidek/oligomerek alkalmazásának lehetőségét a 

rendszerben. A kompozitok 20 m% bazaltszálat tartalmaztak, amelyeket belső keverőben 

állítottak elő és ezeket kezelték különböző adalékokkal. Arra a megállapításra jutottak, hogy 

ezen adalékok mindegyike növeli az ütésállóságot és a hajlító moduluszt, de a 

húzószilárdságot csak nagyon kis mértékben, vagy egyáltalán nem. Vizsgálták a tenzides 

kezelés hatását a PP kristályosodási jellemzőire. Megállapították, hogy a bazaltszál 

önmagában nem gócképző hatású. 

 Park és társai[67] a határfelületi szilárdságot vizsgálták szilános felületkezelés után 

bazaltszállal erősített fenol és izocianát rendszerekben. Azt tapasztalták, hogy a kémiai 

kötések erőssége játssza a legfőbb szerepet a határfelületi feszültség alakulásában, és azt 

infravörös spektroszkópiai (IR) vizsgálattal is alátámasztották. A legjobb szilárdsági 

eredményeket aminoszilán és metoxi-fenilszilán alkalmazásával érték el. 

 Ségard és munkatársai[68] 40 m% üvegszáltartalmú fröccsöntött PP kompozitok 

tönkremenetelét vizsgálták az üvegesedési hőmérséklet felett. Vizsgálataikat szakító 

próbatesteken végezték akusztikus emissziós (AE) méréssel kiegészítve. A tönkremeneteli 

formákhoz a következő amplitúdó intervallumokat társították: 33-45 dB: mikrorepedések 

képződése a mátrixban, 46-58 dB: a mikrorepedések terjedése, növekedése, 59-68 dB: a 

határfelület tönkremenetele, 69-86 dB: szál/mátrix elválás, szálkihúzódás, 87-100 dB: 

szálszakadás. Az eredmények hasonlóak Karger-Kocsis és munkatársainak[69] korábbi 

eredményeihez. Ezután vizsgálták a kezeletlen és felületkezelt szálakkal erősített kompozitok 

akusztikus aktivitását és azt tapasztalták, hogy a kezelt szálak esetében az események száma 

nagyobb (157812 db), mint a kezeletleneknél (66971 db). A szilárdság a kezelt szálak 

esetében 69 MPa, míg a kezeletlen szálaknál 28 MPa volt. 
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Laura és társai[70] maleinsav-anhidriddel kezelt etilén-propilén elasztomert (EPR-g-

MAL) alkalmaztak (20 m%) az erősítésként használt üvegszálak (40 m%) ágyazására, hogy 

kiküszöböljék a PA-6-os mátrixban (40 m%) a feldolgozás közbeni száltöredezést. 

Tanulmányukban 5 különféle szilánalapú adalékot hasonlítottak össze. Azt tapasztalták, hogy 

a húzó rugalmassági modulusz polialkoxi-szilán esetében mutatta a legjobb eredményt (4,3 

GPa), amíg az Izod ütőszilárdság, − amelyet bemetszett próbatesteken mértek − anhidrid-

szilán esetén volt a legnagyobb (292 J/m), de ez így is csak a fele a kezeletlen PA-6/EPR-g-

MAL (80/20) esetében mért értéknek (617 J/m). 

 Hamada és munkatársai[71] folytonos üvegszállal egy irányban erősített 

(unidirekcionális) PP laminátokat vizsgáltak. A mátrix anyaga kezeletlen és maleinsavval 

kezelt 30 µm vastag PP film volt. A szálakat három különböző koncentrációjú amino-

szilánnal kezelték első lépésben, majd összehasonlították a kapott hajlítószilárdság változását. 

Megállapították, hogy a kezelt mátrixú kompozitok hajlítószilárdsága minden esetben 

nagyobb volt. Érdekes eredményt tapasztaltak a koncentrációváltozás hatását elemezve, 

mégpedig azt, hogy a koncentráció növekedésével a homopolimer mátrix esetén a szilárdság 

nőtt, amíg a kezelt mátrix esetében csökkent. Ezután megvizsgálták, különböző kis (5000 

Dalton) és nagy (20000-40000 Dalton) molekulatömegű tapadásközvetítő PP fóliák hatását. 

Ezeket a fóliákat közvetlenül a kezelt szálakra helyezték, majd erre rétegezték a többi fóliát. 

Azt tapasztalták, hogy a kis molekulatömegű tapadásközvetítő esetén kaptak jobb mechanikai 

eredményeket. 

 Gamstedt és szerzőtársai[72] 0,55-0,6 v% közötti folytonos egy irányba rendezett 

üvegszállal erősített PP laminátok repedésterjedéssel szembeni ellenállását vizsgálták 

ismétlődő terhelések hatására. Vizsgálták továbbá PP-g-MAL (10 m%) hatását a 

tönkremenetelre. Azt tapasztalták, hogy a határfelület minősége játssza a legnagyobb szerepet 

a tönkremenetelben. A kezelt esetben helyi tönkremenetel (szálszakadás) volt a jellemző, 

amely nem terjedt tovább a szálak határfelületén. 

Van der Oever[73] és munkatársai hasonló PP/egy irányban orientált üvegszállal 

erősített kompozitokat vizsgáltak és azt tapasztalták, hogy a szálirányú szilárdság 1025 MPa-

ról 1065 MPa-ra, a szálirányra merőleges 4,5-ről 10 MPa-ra, míg a határfelületi szilárdság 11-

ről 16 MPa-ra nőtt. Megállapították továbbá, hogy ciklikus vizsgálatok esetén az ugyanazon 

ciklusszámhoz tartozó szilárdság minden esetben magasabb a PP-g-MAL tartalmú 

kompozitok esetében, de ez kb. 106 ciklusszámot elérve, kiegyenlítődik. A modulusz 

értékeket vizsgálva megállapították, hogy a kezeletlen mátrixú kompozitnál az élettartamának 
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50%-a után az közel 25%-al csökkent, míg a kezelt mátrixú kompozit esetében az életciklus 

95%-áig nem tapasztaltak jelentős változást. 

 
2.4. Hibrid kompozitok 

 

Hibrid kompozitoknak nevezzük azokat a többszörösen összetett, legalább háromkomponensű 

rendszereket, ahol egy vagy több különböző polimer anyagú mátrixba egy, vagy több 

különféle erősítő-, vagy töltőanyagot ágyazunk abból a célból, hogy minél jobban 

megközelítsük a kívánt mechanikai és feldolgozhatósági tulajdonságokat, illetve, hogy 

csökkenteni tudjuk az alapanyagköltségeket. 

 

Hibrid mátrixú kompozitok: 

A kettő vagy több különböző polimer mátrixú erősített hibrid kompozitok (reinforced blend) 

tervezésének lényegét Karger-Kocsis[74] foglalta össze, rámutatva az erősített blendek 

előnyeire és a bennük rejlő lehetőségekre. 

Harmia és Friedrich[75] hosszú üvegszál erősítésű PA66/PP hibridek kritikus 

feszültségintenzitási tényezőit (KIC) vizsgálták 75/25 és 25/75 m%-ú PA66/PP fröccsöntött 

rendszerekben és úgy tapasztalták, hogy a 25/75-ös esetben a KIC értéke jelentősen csökkent 

az alap polimerekhez viszonyítva, míg a 75/25-ös esetben mindkét kiindulási értéket 

meghaladta a kapott eredmény. 20 és 40 m%-ú üvegszálat adtak a rendszerhez, a tapadást PP-

g-MAL adalékkal segítették elő. Legfigyelemreméltóbb eredményük az, hogy a 75/25/20-as 

PA66/PP/LGF rendszerben a kritikus feszültségintenzitási tényezőt vizsgálva a fröccsöntött 

próbatestek esetében közel azonos értéket mértek a fröccsöntési, és a rá merőleges irányban 

is. 

Ugyancsak PP/PA mátrixú erősített rendszert vizsgált Yu munkatársaival[76]. 

Vizsgálatuk fő célja az erősítésként használt kálium-titanát whisker tartalom hatásának 

kimutatása a dielektromos, a statikus és a dinamikus tulajdonságokra. Ők szintén PP-g-MAL 

adalékot alkalmaztak a két polimer társításához, míg a whisker oldali kezelést két különböző 

szilánnal oldották meg. A PP/PA tömegarányt állandónak választva (60/40) azt tapasztalták, 

hogy 10-20 m% szálat adva a 100 m% mátrixhoz, azaz 10-20 m% whisker tartalomnál a 

kristályok szinte kizárólag a PA fázisban voltak jelen, amíg 30-40 m% erősítőtartalomnál már 

megjelentek a PP fázisban is (2.7. ábra). Az utóbbi két esetben a statikus és a dinamikus 

tulajdonságok kevésbé változtak, mint ahogy azt az erősítőtartalom növekedése alapján 

elvárhatták volna. 
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2.7. ábra Erősítőanyag-tartalom hatása a whiskerek mátrixban elfoglalt helyére[76] 

 

Davis és társai[77] poliamidba ágyazott karbonszálakat vizsgáltak epoxi mátrixban, és 

pozitív eltérést tapasztaltak a hibrid keverékszabállyal számított (2.2. egyenlet) értékekhez 

képest a húzó rugalmassági moduluszra vonatkoztatva, míg a rétegközi nyírófeszültségnél 

nem tapasztaltak lényegi eltérést az elmélettől. 

 

Hibridszálas kompozitok: 

A többszörös szálerősítésű hibrid kompozitok mechanikai tulajdonságainak jellemzésére a 

hibridek keverési szabálya terjedt el (RoHM). A legtöbb, ezzel a témával foglalkozó 

tanulmány az úgynevezett hibrid effektus teljesülését vizsgálja, és azon keresztül jellemzi az 

erősítő anyagok együttműködését (szinergetikus hatását). 

Fu és társai[78] a 2.2 egyenlet alapján becsülték a hibrid kompozitok mechanikai 

tulajdonságait. 

 pH=p1v1+p2v2 (2.2) 

ahol: pH – a hibrid kompozit tulajdonságát, p1,2 – a „mono”- kompozit megfelelő tulajdonságát 

és v1,2 – az összetevők térfogathányadát (v1+v2=1) jelenti. 

Shan és Liao[79] egy másik számítási eljárással egészítették ki az előző számítási 

módot, amely akkor alkalmazandó, ha a szilárdságot akarják meghatározni és az 

erősítőanyagok nyúláskoponensei között jelentős különbség van. Ezt Hayashi[80] foglalta 

össze és Manders és Bader[81,82] részleteztek (2.3 egyenlet). 

 σH=σLEvLE+εLEEHEvHE (2.3) 

ahol: σH –a hibrid kompozit húzószilárdságát, LE – a kisebb nyúlású erősítőanyag megfelelő 

tulajdonságát, HE – a nagyobb nyúlású erősítőanyag megfelelő tulajdonságát, ε – 

nyúlásmaximumot és v – a térfogathányadot jelenti (a mátrix adatait a kompozitok adataiban 

vették figyelembe). 
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A 2.3 összefüggést Kitano és társai[83] fejtették ki bővebben és igazolták Kevlar-49, 

folyadékkristályos polimerszál és vinilonszálak üvegszálhoz történő keverésén keresztül 

HDPE mátrixú kompozitokban, amelyeket préseléssel állítottak elő. Tanulmányukban 

megállapították, hogy az általuk vizsgált hibrid kompozitokban a dinamikus (E′) és 

veszteségmodulusz (E″) értékei minden esetben nagyon közeliek voltak egymáshoz. A 

vizsgálatokat 10 Hz-en 200 °C-ig 2 °C/perc sebességgel végezték. Ugyanakkor méréseik azt 

igazolták, hogy a mechanikai tulajdonságokra az üvegszál aránya volt a legmeghatározóbb. 

 A témában a legtöbbet hivatkozott irodalom Philips[84] korai munkája, – amelyben 

szén-/üvegszál erősítésű epoxi kompozitokat vizsgált – úttörőnek is tekinthető. 

Megállapította, hogy a szénszáltartalom növekedésével nő a kifáradási határfeszültség. Shan 

és Liao[79] ugyancsak igazolták Philips tapasztalatait. Egyirányban rendezett szálakat 

vizsgálva Fernando és munkatársai[85,86] is pozitív hibrid effektusról számoltak be a 

szilárdsági értékeket vizsgálva szén/aramid, illetve üveg/karbon epoxi kompozitokat 

vizsgálva. 

 Fu[78] és munkatársai több mint 15 cikkben foglalkoztak hibrid rendszerekkel és 

figyelemre méltó összehasonlításokat tettek a kritikus feszültségintenzitási tényező (KIC) és a 

feldolgozás utáni szálhosszak között, rámutatva karbon/üveg rendszerben a szálak egymásra 

kifejtett hatásának jelentőségére és annak a feszültségintenzitási tényezőre való befolyására. 

Azt tapasztalták, hogy a karbon/üveg rendszerben az üvegszálak tönkremenetele jelentősebb 

mértékű, mint az üveg/üveg rendszerben, amíg karbonszálak esetében éppen ellenkező hatást 

regisztráltak. Megállapították továbbá, hogy a hibrid kompozitok feszültségintenzitási 

tényezői minden esetben nagyobbak bármilyen arányú keverék esetében, mint a „mono” 

kompozitoknál tapasztaltak (2.8. ábra). 

 

 

2.8. ábra Feszültségintenzitási tényező változása a száltartalom függvényében[75] 

Megjegyzés:„T”-jelenti a kártolással párhuzamos terhelési irányt, „L” az arra merőlegest. 
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2.5. Az irodalomkutatás elemzése  

 

Az irodalmi adatok alapján megállapítható, hogy az ásványi szálak iránti érdeklődés és 

alkalmazási lehetőségük intenzív kutatása a 90-es évek második felétől felerősödött. Ez annak 

köszönhető, hogy egyre több kutatás bizonyította be az addig széleskörűen használt 

azbesztszál egészségkárosító hatását[6,7]. 

A szálak feldolgozási módszereinek hatása a szálak és a kompozitok tulajdonságaira 

gazdagon publikált, de többnyire csak a nagy műszaki értékű kerámiaszálakra korlátozódik, 

amiket szol-gél technikával állítottak elő[24]. Fontos további feladat az olcsóbb erősítőszálak 

gyártási technológiájának további elemzése és optimálása[25]. 

 A kompozitok erősítőanyagainak felületkezelése szintén jól ismert és publikált mind 

hőre lágyuló[70-74], mind hőre keményedő polimer rendszerekben, de ásványi szálas 

rendszerek esetében csak néhány publikáció foglalkozik ezzel a területtel. Úgy tűnik, hogy a 

felületkezeléssel foglalkozó szakirodalom csak bazaltszállal erősített PP mátrixú 

kompozitokra tartalmaz adatokat[64-68], míg a többi pl.: PA vagy hőre keményedő, illetve az 

utóbbi időben egyre jobban előtérbe kerülő lebomló mátrixú anyagokra nem. 

 A hibrid kompozitok vizsgálata nagyon intenzíven publikált terület, amit számos 

elmélet és kidolgozott matematikai modell is bizonyít, de csak üveg-, szén- és aramid szálakra 

alkalmazva[77-82,85,86]. Szükségesnek látszik az ásványi szálakat természetes[83] (len, kender, 

egyéb rost) alapú szálakkal társítani és a szálak egymásra, illetve a kompozit tulajdonságaira 

kifejtett hatásait vizsgálni, amelyet tanszéki kutatócsoportunk az elmúlt években kezdett 

meg[87]. 

A szálfejek hatásait bemutató publikációk modellkísérletek eredményeit ismertették, 

általában sorozatgyártásra alkalmatlan[44] szálak alkalmazásának elméleti lehetőségeit 

taglalva. E munkákkal kapcsolatban tehető legfőbb kritikai észrevétel az, hogy a publikációk 

jelentős részében[47-49] aszimetrikus szálakra alkalmazzák a szálkihúzásos vizsgálati módszert 

és vonnak le következtetéseket a lehetséges tönkremeneteli formákról ill. a szálfejek 

hatásairól. A másik fő probléma, hogy a szakirodalomban fellelhető publikációk kizárólag 

ridegen viselkedő, kis rugalmassággal rendelkező mátrixban (pl. cement) vizsgálták a 

nagyrugalmas szálak[43, 44] hatásait.  

Az irodalomkutatásomban ismertetett eredmények alapján disszertációm célkitűzése, 

hogy megvizsgáljam a feldolgozási technológiák hatását az ásványi szálas kompozitok 

mechanikai tulajdonságaira, valamint hogy felületkezelő anyagok alkalmazásával tovább 

javítsam azokat. Célul tűztem ki az ásványi szálak, többszörösen összetett, társított 
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rendszerekben való alkalmazásának a vizsgálatát, valamint a szálgyártásnál keletkező 

szálfejek hatásainak elemzését a kompozitok tönkremenetelére. 
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3. Kísérleti eredmények és értékelésük 
 

Ebben a fejezetben először a kísérletek során alkalmazott anyagokat, vizsgálati módszereket, 

körülményeket és a hozzájuk kapcsolódó összefüggéseket ismertetem. Munkámban ezután 

összehasonlítom és megvizsgálom a felhasznált szálak tulajdonságait, majd bemutatom a 

különböző feldolgozási technológiával előállított kompozitok viselkedését. A továbbiakban 

elemzem az ásványi szálak társított (hibrid) rendszerekben való alkalmazási lehetőségeit. 

 

3.1. Alkalmazott anyagok, vizsgálati módszerek, mérési elvek és összefüggések  

 

Ebben a részben mutatom be azokat a felhasznált mérési eszközöket, összefüggéseket és 

körülményeket, amelyeket általánosan, több mérés során alkalmaztam. Az egyedi mérési 

eljárásokat külön ismertetem. A vizsgálatok során öt párhuzamos mérésből határoztam meg a 

mechanikai jellemzőket (az ettől eltérőket külön ismertetem). Így a későbbi számításoknál a 

legjobbat, illetve a legrosszabbat elhagyva az egyes anyagcsoportokra átlagértéket számoltam. 

A szálhossz és a szálátmérő meghatározásánál, viszont figyelembe vettem az összes mérés 

eredményét és ezt átlagoltam. Az átlagtól való eltérést 95%-os konfidencia intervallummal 

jellemeztem. A vizsgálatokat szobahőmérsékleten végeztem. 

 

A felhasznált erősítő anyagok 

1. E-üvegszál: EC851, Skloplast Ltd., Szlovákia, 

2. Kerámiaszál: Kerlane 50A, Carborundum Ltd., Franciaország, 

3. Bazaltszál: Toplan Kft., Magyarország. 

 

A felhasznált mátrix anyagok 

  1. PA-6 - B30S 

   (Bayer AG, Németország, MFI260°C/5kg=125,4 g/10 perc) granulátum, 

 2. PA-12 - UBESTA 3030 JFX 1  

  (UBE Chemical Ltd, Japán, MFI235°C/2,16kg=7,4 g/10 perc) granulátum, 

  3. PP–H 116F 

   (TVK, Magyarország, MFI230°C/2,16kg=25 g/10 perc) szál és granulátum, 

  4. PP-FHP 

   (FEHAPLAST Kft, Magyarország, MFI230°C/2,16kg=7,75 g/10 perc) darálék. 
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Az alkalmazott felületkezelő és iniciátor anyagokat abban a fejezetben ismertetem, ahol 

felhasználtam őket. 

 

A szálak szilárdságának és átmérőjének meghatározása 

A szálak szakítóvizsgálatát a törékeny szálak méréséhez 25-50 mm-es befogási hosszt ajánló 

MSZ EN ISO 5079:1999 szabvány[88] alapján 25 mm hosszú szálakon végeztem, amelyet 

kiterjesztettem a további vizsgálatokhoz szükséges 5 és 10 mm hosszú szálak mérésével. A 

szálak szilárdságának mérését fajtánként 50 darab elemi szálon végeztem (min. 30 db sikeres 

szakítóvizsgálathoz szükségesre emelve a darabszámot). A szálszakító vizsgálatok előtt meg 

kellett határozni a szálak átmérőjét, majd a papírablakra ragasztott, és a már ismert átmérőjű 

szálakat ZWICK Z005 típusú szakítógéppel, v=2 mm/perc sebességgel szakítottam. A 

keresztmetszet területének számításához feltételeztem, hogy a szálak keresztmetszete kör 

alakú. A szálak átmérőit két különböző módszerrel határoztam meg. 

Projectina 4014/BK-2 típusú vetítőmikroszkóphoz illesztett videokamerás képfeldolgozó 

rendszerrel[89-91], 450-szeres nagyítással, áteső megvilágítás alkalmazásával. A felvételen 

kontúrszélességet mértem, a kontúrszélességet a szürkeségi fok-eloszlás inflexiós pontjai közt 

mért távolságként értelmeztem. A leolvasás pontossága ennél a módszernél 0,1 µm volt. 

A Projectina 4014/BK-2 típusú vetítőmikroszkóp (továbbiakban projektor) saját 

mérőrendszerével közvetlenül, áteső megvilágítást alkalmaz. A leolvasás pontossága ebben az 

esetben 0,5 µm volt. 

 

Szálhossz meghatározása 

A szálak hosszának mérésére az egyszerű és kis eszközigényű ún. direkt mérési eljárások 

terjedtek el [92-961], ahol a szálakat vagy kiégetik, vagy a mátrixot oldószerrel eltávolítják, 

majd optikai, ill. számítógéppel segített képfeldolgozó rendszerek használatával határozzák 

meg a szálhosszat. A kompozit próbatestekből a mátrix anyagául szolgáló polimert kiégettem, 

majd izzítókemencében 600°C-on izzítottam, hogy a keletkezett kormot és polimer maradékot 

is eltávolítsam. Így az elkülönítést követően csak a szálak maradtak vissza. Ezt követően az 

erősítő szálak hosszát mértem meg (Projectina 4014/BK-2 típusú) vetítőmikroszkóp 

segítségével. Minden mintán minimum 50 mérést végeztem. 
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A határfelületi feszültség meghatározása 

A határfelületi adhézió mértékét fizikai és kémiai kölcsönhatások határozzák meg. A polimer 

és az erősítőanyag megfelelő kapcsolatának (amely a nedvesítéssel jól jellemezhető) 

biztosításához kívánatos, hogy a polimer-erősítőanyag adhéziójának termodinamikai munkája 

(Wpf) nagyobb legyen, mint a polimer kohéziós munkája (Wp). Az adhézió termodinamikai 

munkája a két fázis felületi feszültségével (γp, és γf) és a határfelületi feszültséggel (γpf) 

fejezhető ki[97]. 

 Wpf = γp + γf − γpf (3.1) 

Az adhézió termodinamikai munkája számos kölcsönhatás eredőjeként alakul ki. Ezeket a 

fizikai kölcsönhatásokat a következő össszefüggésekkel írhatjuk le[98]: 

 Wpf=Wpf
d+Wpf

p (3.2) 

 Wpf=2[(γp
d⋅γf

d)1/2 + (γp
p⋅γf

p)1/2]  (3.3) 

ahol γd és γp a felületi energia diszperziós és poláris komponensét jelöli. 

A Hammer és Drzal[99] által publikált eljárást követve, a szálakat ismert tulajdonságú 

tesztfolyadékba ( λ ) merítve (3.3. táblázat), majd állandó sebességgel kihúzva mért erő (3.4), 

arányos a felületi feszültséggel. 

 Θ⋅⋅⋅= cosfdF πγ λ   (3.4) 

 ( )Θ+⋅= cos1λγpfW   (3.5) 

Amiből a nedvesítés szöge ( Θcos ) egyszerű rendezéssel meghatározható, majd az 

úgynevezett Young-Dupre[100] egyenlet (3.5) alapján felhasználva a (3.3)-(3.4)-(3.5) 

egyenlőségeket, felírhatjuk a (3.6) összefüggést, amiből a szálak felületi feszültségének 

poláris és a diszperziós komponensét (γf
p és γf

d) határozhatjuk meg. A vizsgálatokhoz 

brómnaftalint, glicerint és desztillált vizet használtam (3.3. táblázat). 

 ( ) 2/1

2
cos1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+=

Θ+⋅
d

p
p
f

d
fd

λ

λ

λ

λ

γ
γγγ

γ
γ  (3.6) 

Owens és Wendt[101], valamint Kaelbe és munkatársai[102] munkája nyomán a ( )
d
λ

λ

γ
γ

2
cos1 Θ+⋅  

értékek a 
2/1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
d

p

λ

λ

γ
γ függvényében ábrázolva különböző tesztfolyadékok esetében egy egyenesre 

esnek. Ennek az egyenesnek az egyenletében (y =qx + b) szereplő állandók négyzete megadja 

a fenti egyenletek alapján (3.14-3.15) a szálak felületi feszültségének poláris (q2 = γf
p) és 

diszperziós (b2 = γf
d) komponensét[101]. 
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A méréshez Tensiometer-System Sigma 70 típusú készüléket használtam (KSV 

Instruments, Helsinki, Finnország), amelyhez számítógépvezérlésű adatgyűjtő és 0,05 µN 

méréshatárú erőmérőcella csatlakozott. A vizsgálathoz 10 mm hosszú szálakat ragasztottam 

5×5 mm2 nagyságú, a felső harmadában átlyukasztott papírlapra, hogy rögzíteni lehessen a 

berendezés illesztési pontjára. A vizsgálati sebesség 1 mm/perc, a kezdő bemerítési mélység 3 

mm, a vizsgált mélység 5 mm volt. A vizsgálatot 3 ciklusban végeztem és az így kapott 

értékeket használtam fel a kiértékelés során. 

 

Húzószilárdság meghatározása 

A kompozitok húzószilárdságának, moduluszának meghatározásához piskóta alakú 

próbatestet használtam (az ISO 527 szabvány alapján)[103]. A keveréssel előállított 

előgyártmányú préselt lapokból kimart és a fröccsöntött, piskóta alakú próbatestek 4 mm, míg 

kártolt előgyártmányú kompozit lapokból kimart próbatestek 2 mm vastagságúak voltak. A 

vizsgálatokhoz INSTRON 5566 típusú univerzális vizsgálógépet használtam (10 kN-os 

mérőcellával). A vizsgálati sebesség 2 mm/perc volt. A kártolás után préselt kompozit 

lapokból a kártolási iránnyal párhuzamos (T) és arra merőleges irányban (L) vágtam ki 

próbatesteket, mert ebben az esetben számolni kellett a kártolás orientációs hatásával. 

 

Hajlítószilárdság meghatározása 

A kompozitok hajlítószilárdságát és határhajlító feszültségét (az alátámasztási távolság 10%-

nak megfelelő lehajlásig vizsgált), valamint hajlító moduluszát hárompontos hajlító (az ISO 

178 alapján) vizsgálattal határoztam meg[104,105]. A téglatest alakú próbatestek méretei a 

fröccsöntött és keveréssel előállított előgyártmányú kompozitok esetében 4×10×80 mm, míg a 

kártolt előgyártmányú esetben 2×10×40 mm voltak. Az alátámasztási távolság/vastagság 

arány rendre 16 volt. A vizsgálatokat ZWICK Z020 típusú univerzális vizsgálógépen 

végeztem, 20 kN-os mérőcellával. A vizsgálat sebessége 2 mm/perc volt. 

A felhasznált összefüggések: 

 
e
F

BW
SEF ∆

∆
⋅

⋅⋅
= 3

3

4
 (3.7) 
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ahol: EF -hajlító rugalmassági modulusz; S – alátámasztás távolsága; 
e
F

∆
∆  - az erő/elmozdulás 

diagram görbéjének meredeksége; W – a próbatest szélessége; B – a próbatest vastagsága, 

e – a próbatest lehajlása; és σF – a hajlítószilárdság. 

A hajlító vizsgálatok kiértékelésénél az alátámasztási távolság 10%-ig történő 

lehajlásáig (határlehajlás) vettem figyelembe a mérési adatokat (határhajlító feszültség), mert 

a kompozitok katasztrofális, töréssel járó tönkremenetele nem történt meg a határhajlító 

nyúlás értékéig és a 3.8 összefüggés nem használható a 10%-os határon túl. 

 

A feszültségintenzitási tényező mérése SEN-T próbatesteken 

A kompozitok törésmechanikai vizsgálatához SEN-T (Single Edge Notched Tensile) egy 

oladalon bemetszett próbatesteket használtam. A próbatestek egyenletesen növekvő 

terhelésekor felvett erő-elmozdulás (F-∆l) görbe szolgált a feszültségintenzitási tényező (KIC) 

meghatározásához[106-108], ami a statikus terhelés hatására meginduló repedésterjedéssel 

szembeni ellenállás jellemzésére szolgál. A próbatest bemetszett hornyát pengével tettem 

„élessé”, hogy a repedésfront jól nyomon követhető legyen. A vizsgálatokat ZWICK Z020 

típusú univerzális szakítógépen végeztem, 20 kN-os mérőcellával. A vizsgálat sebessége 2 

mm/perc volt. A feszültségintenzitási tényező értékeinek meghatározásához a kártolással 

előállított kompozit előgyártmányokhoz a 3.1. ábrán látható módon vágtam ki a próbatesteket. 

 

 

3.1. ábra A próbatestek kivágási irányai kártolással előállított kompozitok esetében 

 

A feszültségintenzitási tényezőt a 3.9 összefüggésből számoltam, az Y geometriai korrekciós 

faktor (3.10) alapján. 

 aYK HIC ⋅⋅⋅= πσ  (3.9) 
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ahol: σH - a SEN-T próbatest szakításakor számolt húzószilárdság; Y – geometriai korrekciós 

faktor, amely a/W és L függvénye; a – a bemetszés nagysága (≈3 mm). 

 

Dinamikus mechanikai tulajdonságok meghatározása Charpy-ütvehajlító vizsgálattal 

A dinamikus kritikus feszültségintenzitási tényezővel (KICi) és a fajlagos repedésterjesztési 

erővel (GCi) az anyagok dinamikus hatások következtében kialakuló repedésterjedéssel 

szembeni ellenállása jellemezhető[109,110], ami fontos paraméter lehet, pl. közlekedési, vagy 

más dinamikus hatásoknak kitett szerkezeti elemek méretezésekor. A vizsgálatokhoz a 

próbatesteket fröccsöntöttem illetve a préselt kompozit lapokból vágtam ki (4×10×80 mm, az 

alátámasztás távolsága 62 mm). A bemetszés és a hornyolás együttesen 1,5 és 5,0 mm között 

volt. A vizsgálatokat CEAST-DAS 8000 adatgyűjtőjű, Charpy-féle, műszerezett ütőművön 

végeztem az ISO 179 ajánlásainak figyelembevételével[106] 2 J-os kalapáccsal, amelynek a 

sebessége az ütési ponton 2,9 m/s volt[102,103]. A regisztrált erő-elmozdulás adatokból 

meghatározható a dinamikus kritikus feszültségintenzitási tényező (3.11). 

  (3.11) 2/1
max

aYK iFICi ⋅⋅= σ

 

ahol: 

 2
max

2
3

max WB
SF

F ⋅⋅
⋅⋅

=σ  (3.12) 

  (3.13) 4322 84,22467,21083,8929,1595,3 αααα ⋅+⋅−⋅+⋅−=iY

W
a

=α ,  - az erő/elmozdulás görbe maximuma; maxF
maxFσ  - az -hoz tartozó 

hajlítószilárdság; és Y

maxF

i – a geometriai korrekciós faktor. 

Az energia-elmozdulás adatokból a fajlagos repedésterjesztési erő (3.14) határozható meg. 

 
φ⋅⋅

=
WB

E
G F

Ci
max  (3.14) 
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ahol: 

  (3.15) 
654

32

95,19571,434550,3876
07,178020,44753,6016,4

ααα

αααφ

⋅+⋅−⋅+

+⋅−⋅+⋅−=

maxFE  - az energiaelnyelő képesség ( - ig), maxF φ  - energia kalibrációs tényező, amely 

figyelembe veszi az  és az  arányokat. WL / Wa /

A kompozitok teljes tönkremeneteléhez szükséges fajlagos energia (3.16), amit törési 

szilárdsággal (acN) jellemezhetünk, szintén az energia-elmozdulás adatokból határozható 

meg[110]. 

 =cNa
)( aWB

Etotal

−⋅
  (3.16) 

ahol:  - a kompozit energiaelnyelő képessége a teljes törésig. totalE

 

Akusztikus emissziós mérések 

A statikus törésmechanikai vizsgálatokkal egyidejűleg, az anyagokra nézve akusztikus 

emissziós (AE) méréseket is végeztem, amelyekből a mátrix és az erősítőanyag között 

lejátszódó kölcsönhatásokra lehet következtetni[111]. A felhasznált AE berendezés típusa 

DEFECTOPHONE NEZ-220 volt (KFKI, Magyarország). A mérésekhez szélessávú 

piezoelektromos érzékelőket (20-600 kHz) MICRO-3D (DUNEGAN Co., USA) használtam, 

amelyeket méhviasz csatolóközegen keresztül csatlakoztattam a SEN-T próbatestekre oly 

módon, hogy kellően közel legyenek a repedés terjedéséhez, de ne akadályozza azt. Az 

alkalmazott küszöbszint 10 dB volt, hogy a környezeti zavarásokat kiküszöböljem. A mérés 

során detektáltam az amplitúdó, eseményszám, energia értékeket a vizsgálati idő 

függvényében. 

 

Fraktográfia 

A statikus és dinamikus igénybevétel utáni töretfelületek pásztázó elektron mikroszkópiás 

(SEM) vizsgálatával elemeztem a mikroszkópikus tönkremeneteli folyamatokat[112]. A lokális 

kémiai összetételt energiadiszperzív röntgenanalízátorral (EDS) elemeztem. A SEM és EDS 

vizsgálatokat JSM-5400 Jeol (Japán) típusjelű műszerrel végeztem. A töretfelületeket a 

vizsgálat előtt Au/Pb bevonattal láttam el. 
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Feszültségoptikai vizsgálat 

A polimerek tulajdonvizsgálatai között megtalálhatók a poláros fénnyel végzett vizsgálatok is. 

Ha két keresztezett állású polárszűrő közé terheletlen állapotban átlátszó, vagy átvilágítható 

polimert helyeznek, az így kapott interferenciakép segítségével a polimer tárgyak belső- (pl. 

orientáció), vagy a terhelés hatására létrejövő feszültsége megállapítható[14]. A vizsgálatokhoz 

OLYMPUS (SZH-ILLD) sztereomikroszkópot, a hozzá csatolt SONY CCD kamerát és 

polárszűrőket használtam. 

 

3.2. Szálak tulajdonságainak meghatározása 

 

A szálak átmérőjének ismerete alapvető fontosságú, mind a szálak szilárdságának, mind 

felületi feszültségének meghatározásához. Ezért a szálak tulajdonságának meghatározását 

ezzel kezdtem. 

 

A szálak átmérőjének meghatározása 

A mérések megkezdése előtt mindkét rendszert (áteső fényes, projektoros) optikai ráccsal 

hitelesítettem. A szálátmérők meghatározásához 1-1 szálhossz mentén, három helyen mértem 

az átmérőt, először mindkét módszerrel, később már csak a pontosabb képfeldolgozó 

rendszerrel. A két módszerrel kapott értékek különbségeinek átlagos négyzetes hibái 0,36 és 

0,5 közé estek. A bazaltszálas mérés hitelesítési diagramja a 3.2. ábrán látható. A szilárdsági 

számításokhoz ezért a továbbiakban a képfeldolgozó rendszerrel mért átmérők átlagértékeit 

használtam fel. 

 

 

3.2. ábra Az átmérőmérés hitelesítő grafikonja (25 mm-es bazaltszál esetében) 
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A szálak szakítóvizsgálatának mérése és eredményei 

A kiértékelés során a leolvasott adatokból (szakítóerőt (Ffs) és a szakadási nyúlást (∆lfs)) 

számítottam a megfelelő húzószilárdsági értékeket és relatív nyúlásokat (σfs, εfs); valamint a 

rugalmassági moduluszt (Ef). Az eredményeket a 3.1. táblázat tartalmazza. 

 

Szálak dav 

[µm] 
A 

[µm2] 
Ffs 
[N] 

∆lfs 
[mm] 

σfs 
[MPa] 

εfs 
[%] 

Ef
[GPa] 

Kerámia 5,9±1,1 27,4±10,8 0,021±0,011 0,15±0,06 782±417 1,50±0,62 59,9±13,0
Bazalt 9,0±2,7 63,6±40,4 0,027±0,018 0,11±0,04 419±113 1,12±0,45 60,4±18,9
E-üveg 14,0±1,4 153,9±28,1 0,229±0,071 0,31±0,12 1490±339 3,10±1,18 52,2±18,2

3.1. táblázat A felhasznált szálak mechanikai és geometriai tulajdonságai (25 mm-es szálakon mérve) 
(dav: átlagos szálátmérő; A: szál keresztmetszet; Ffs: szakítóerő; ∆lfs: szakadási nyúlás; 

σfs: szakítószilárdság; εfs: relatív szakadási nyúlás; Ef: rugalmassági modulusz) 
 

Az adatokat felhasználva Weibull-féle[113] szilárdság függvénnyel és lineáris extrapolációval 

terjesztettem ki a szilárdságmérés eredményeit az általam nem vizsgált szálhosszakra is (3.2. 

táblázat), alkalmazva a következő összefüggéseket (3.17-3.19). 

 

A számított 
szilárdsági paraméterek 

Méréssel 
meghatározott 

szilárdság 
Paraméterek 

/ 
Szálak 

Befogási 
hossz 

lf
[mm] σ0

[MPa] 
σf,c(P=0,5) 

[MPa] 
q 

[./.] 
σf,m 

[MPa] 
5 782 653 2,0280 653±336 

10 659 563 2,3301 587±271 Bazalt 
25 463 419 3,6817 419±113 
5 1076 889 1,9149 970±620 

10 926 812 2,7842 828±311 Kerámia 
25 891 701 1,5271 782±417 

 

3.2. táblázat A vizsgált ásványiszálak mérésének és számításának eredményei 
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Ahol σ0 a karakterisztikus szilárdság, σf,c a P = 0,5-höz tartozó (medián) szilárdság, a q pedig 

az ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−+
+

iN
N

1
1lnln  és az lnσi grafikon pontjaira fektetett egyenes meredeksége, mint a 

Weibull-eloszlás modulusza. A számított értékeket és állandókat a különböző befogási 

hosszak paramétereként a 3.2. táblázatban összegeztem. A táblázat adataiból a 3.19 alapján 

határozható meg a különböző szálhosszakhoz tartozó szálszilárdság. 
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Ahol: lf,i a vizsgálandó szálhossz és if ,σ  a hozzá tartozó kalkulált szilárdság. 

A mérési eredményeket elemezve (3.1. táblázat) megállapítható, hogy az üvegszál 

szilárdsága és szakadási nyúlása a legnagyobb, de ezzel szemben a modulusza a legkisebb a 

vizsgált ásványi szálak közül. Ezek az értékek a különböző gyártási technológiával 

magyarázhatók. A szol-gél technológiával[24] előállított üvegszál a szálgyártás során hosszabb 

ideig van ugyanazon a hőmérsékleten (gélesedési hőmérséklet), ami lehetővé teszi a végtelen 

szálak gyártását. A szálhúzás után a lassan hűtött szálakban kisebb belső feszültség marad a 

kialakult homogén szerkezet következtében, ami az egyenletes szilárdulás következménye. 

Ezért ezeknek a szálaknak nagyobb a nyúlása és kisebb a szilárdsága. Ezzel ellentétben a 

rövidszál-gyártási technikával[25,26] előállított bazalt- és kerámiaszálaknak nagyobb a 

modulusza és kisebb húzószilárdsága. Ez szintén a gyártási technológia következménye. A 

rövidszálas gyártástechnológiával előállított szálak a hengerekről leválva a gyors lehűlés 

hatására hirtelen szilárdulnak meg, mivel az olvadék és a környezeti hőmérséklet között akár 

1000 °C-os különbség is lehet. Ezért ezekben a szálakban sok a maradó feszültség, és 

nagyobb a hibahelyek előfordulásának lehetősége. Az egyenetlen megszilárdulás 

következményeként a belső mag később hűl le, a szálak külső felülete felhasadhat, ami 

szintén alacsony szilárdságot eredményez (3.3. ábra). Ezeknek a belső feszültségeknek a 

hatására lesz viszonylag magas a modulusz, míg a hibahelyek miatt lesz kisebb a szilárdság az 

elvártnál. Ezeket a hibákat később már nem lehet a szálakból eltávolítani, de a belső 

feszültséget mérsékelni lehet utólagos hőkezeléssel, ezáltal viszont a szálak egyik legfőbb 

előnye az alacsony ár elveszik. Ezek a hatások, ha jól ismertek és alkalmazásuk kidolgozott, 

akkor speciális (nagy moduluszú, vagy nagyobb szilárdságú) szálakat lehet előállítani. 
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3.3. ábra A belső feszültség hatására felhasadt felületű kerámiaszál[24] 

 

A további mérések (3.2. táblázat) eredményeit vizsgálva megállapítható, hogy a 

rövidebb szálak szakadási szilárdsága nagyobb, ami összhangban van azzal a megállapítással, 

ami Griffith[114] munkájából ismert, miszerint minél vékonyabb, illetve rövidebb a szál annál 

nagyobb a szilárdsága, ami annak a következménye, hogy kisebb az anyagban lévő 

hibahelyek előfordulási valószínűsége. Ez abból a feltevésből adódik, hogy a hibahelyek 

eloszlása viszonylag homogén az anyagban, így a nagyobb keresztmetszetű, vagy hosszabb 

szálakban több hibahely található, amik összességében nagyobb valószínűséggel okozhatják a 

szálak tönkremenetelét. 

 

A határfelületi feszültség meghatározása 

A szálak kompozitban történő felhasználása előtt fontos megállapítani a felhasznált szálak 

felületi feszültségét, amely segítséget nyújt a mátrix és a felületkezelő anyagok 

kiválasztásában. A vizsgálat előtt a szálakat 350-400°C-on hőkezelő kemencében izzítottam, 

hogy a szálak felületéről az összes szennyeződést eltávolítsam. Ezután a szálakat 5-6 napig 

szobahőmérsékleten, normál páratartalom mellett kondicionáltam, hogy elérjem azt az 

állapotot, amiben a szálak a feldolgozást megelőzően vannak.  

A vizsgálatok megkezdése előtt először a referencia folyadékok megadott adatait méréssel 

ellenőriztem úgy, hogy egy kör alakú drótkeretet a folyadékba bemerítettem és az erő 

regisztrálása után a szükséges értékeket kiszámítottam (3.3. táblázat) és összehasonlítottam a 

szakirodalmi adatokkal[115,116]. 

Ezután elvégeztem a vizsgálatokat az általam használt szálakon a szálátmérők 

meghatározása után. A vizsgálat során azokat a méréseket (5 párhuzamos mérés) vettem 

figyelembe, ahol a nedvesítés szögértékei ( Θ ) 1°-nál kisebb mértékben tértek el, majd ezeket 
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az értékeket átlagoltam és használtam fel a számításokhoz. A szálak felületi feszültségértékeit 

a 3.4. táblázatban összegeztem. 

 

Tesztfolyadék γl [mN/m] γl
p [mN/m] γl

d [mN/m] 
Brómnaftalin 44,6 0 44,6 
Glicerin 63,4 25,9 37,5 
Desztillált víz 72,8 51,0 21,8 

 

3.3. táblázat A felhasznált tesztfolyadékok felületi feszültség adatai[115]

 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a szálak felületi feszültségi értékei 

nagyon hasonlónak mondhatók, főként a poláris összetevőket tekintve. Ezek az eredmények - 

annak ismeretében, hogy a kerámia- és bazaltszálak ugyanazokból a kémiai összetevőkből 

épülnek fel, mint az E-üveg és különbség csak az alkotók százalékos arányában van (2.6. 

táblázat), - tulajdonképpen a szálakat felépítő molekulák közötti kapcsolatokat jellemzik. 

 

Száltípus γf [mN/m] γf
p [mN/m] γf

d [mN/m] 
Kerámia 26,08 19,44 6,64 
Bazalt 28,71 21,27 7,44 
E-üveg 25,04 20,44 4,60 

 

3.4. táblázat A felhasznált ásványi eredetű szálak felületi feszültségi adatai 

 

A felületi feszültségértékek viszonylag alacsonynak mondhatók, összehasonlítva a 

szakirodalmi értékekkel[117]. Mivel a víz adszorbciós szabadenergiája nagyon nagy az ilyen 

felületeken (az adszorbciós réteg már egészen kis < 1% légnedvesség esetén is kialakul), s 

ennek következtében a diszperziós komponens értéke akár ötödére is csökkenhet[118], a mért 

értékek a speciális kondicionálás következtében ilyen alacsonyak. A felületi feszültségek 

értékeinek elemzéséből levonható legfontosabb következtetés, hogy a szakirodalomban 

fellelhető üvegszállal erősített kompozitokban alkalmazott felületkezelő szerek és az 

alkalmazott felületkezelési eljárások[70-74] alkalmazhatók a bazalt- és a kerámiaszállal erősített 

rendszerekben is. 

 

Szálak szakításának akusztikus emissziós (AE) vizsgálata 

Ahhoz, hogy a későbbi vizsgálatok során a tönkremeneteli formákat elemezni lehessen, 

ismerni kell az egyedi szálak akusztikus aktivitását. Az egyedi szálak szakításakor azokra 

csatolóközegen keresztül (szilikonzsír) akusztikus mikrofont csatlakoztatva lehet elemezni a 

szálak szakadása során detektált akusztikus jeleket (3.5. táblázat). 

 41



Száltípus Amplitúdó 
[dB] 

Kerámia 52 - 85 
Bazalt 45 - 74 
E-üveg 67 - 108 

 

3.5. táblázat A szálak szakadásának akusztikus jellemzői (25 mm-es szálakon mérve) 

 

A szálak szakításakor detektált akusztikus jelek amplitúdó értékeit elemezve megfigyelhető, 

hogy a bazalt- és kerámiaszálak értékei között nincs nagy eltérés. Az amplitúdó értékek 

sávszélessége 33-29-41 dB a kerámia-bazalt-üvegszál értékeit összehasonlítva (3.4. ábra). Az 

üvegszálak szakadásakor lényegesen nagyobb értékek tapasztalhatók, ami hasonlóságot mutat 

a 3.1. táblázatban ismertetett húzószilárdsági adatokkal. Ennek a különbségnek oka szintén a 

szálgyártásra vezethető vissza, miszerint ha a szálak tönkremenetele a belső hibahelyek 

hatására történik, sokkal kisebb feszültségszinten megy végbe, ami kisebb amplitúdójú 

jelekben nyilvánul meg (3.4. ábra). Az ábra alpján megállapítható, hogy a szálszilárdsági és a 

szálak szakításakor detektált ampitúdó értékek sávszélességei között nincs határozott 

összefüggés. Ezzel szemben az átlagértékek között fellelhető a magasabb átlagszilárdság – 

magasabb amplitúdó középérték összefüggés. 

 

 

3.4. ábra Az ásványi alapú szálak szakítószilárdsága és szálszakítás közbeni akusztikus aktivitása 
 

A szálak akusztikus tulajdonságainak ismerete segíthet a vizsgálatok közbeni tönkremenetel 

pontos feltárásában, mivel így el lehet különíteni a száljellegű tönkremenetelt a többi mátrix 

alapú tönkremeneteli formától[56,57]. 
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3.3. A különböző feldolgozási technológiákkal előállított kompozitok 

tulajdonságainakösszehasonlítása 

 

Ebben a fejezetben összehasonlítom a különböző módon előállított bazaltszállal erősített 

kompozitok mechanikai tulajdonságait, majd megvizsgálom a gyártási technológia hatását a 

feldolgozás utáni szálhosszra. 

 

3.3.1. Kompozitok előállítása 

 

Az erősített kompozitok előállításához mátrixanyagként a TVK Rt. PP–H 116F jelű 

homopolimerét granulátum illetve szál formájában használtam fel a gyártástechnológiától 

függően. Az erősítő anyag a TOPLAN Kft. Által előállított átlagosan 5 mm hosszú és 9 µm 

átmérőjű bazaltszál volt. A kompozitok előállítását három különféle módon végeztem: 

(1) Brabender gyúrókamrában végzett keverés utáni préselés,  

(2) Kártolás-tűnemezelés, majd préselés,  

(3) Extrúderben történő keverés, granulálás, majd fröccsöntés. 

 (1) A keverés során az előzetesen kimért PP granulátumot adagoltam először a 

keverőbe (feldolgozási hőmérséklet: 210 °C, csigasebesség: 15 fordulat/perc), majd miután 

már teljesen ömledék állapotba került a mátrix alapanyag, az erősítőszálakat juttattam a 

keverőtérbe. Ezt követően megvártam, amíg tökéletesen elkeverednek, amit a berendezéshez 

csatlakozó számítógépen a nyomatéki görbe alapján ellenőriztem, majd a masszából 

pogácsákat alakítottam ki a további feldolgozás érdekében. 

 (2) A kompozit gyártási irányú szilárdságának növeléséhez az erősítőszálak 

orientációja szükséges, amelyet a textilipar által használt technológiák alkalmazásával 

valósítottam meg. Nagyüzemi többhengeres kártológépen próbáltam a megfelelő 

szálorientációt elérni, de elsőre nem sikerült. A kártolás után az erősítőszálak vagy vattaszerű 

csomókban a kártolóhengereken maradtak, vagy összetöredeztek és kihullottak a 

hulladékrácsra. Ezután PP-szálakkal keverve próbáltam meg a kártolást. A mátrix anyagául 

szolgáló PP-szálakat, mint vivőszálakat alkalmazva, keverve adagoltam a gépbe, amely 

elősegítette a hengerek közötti távolság áthidalását és a tökéletesebb keveredést is. Azt 

tapasztaltam, hogy a nagyon rövid szálak kihullottak a gép hulladékgyűjtőjébe, de a hosszabb 

szálak jól láthatóan orientálódtak, és jól keveredtek a vivőszálakkal. A kártolás után a nagyon 

vastag paplanszerű anyagot tűnemezeltem, amelynek során tömörítettem a paplant, ez 
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némileg szintén száltöredezéshez vezetett, de lehetővé tette a légbuborékok eltávolítását a 

préselésre kerülő anyagból[119]. 

Az előző módszerekkel (1)-(2) előkészített anyagokból kompozit lapokat préseléssel 

állítottam elő, majd kimunkáltam a mechanikai vizsgálatokhoz szükséges próbatesteket. A 

préselést P 200 T COLLIN típusú présgépen végeztem, a 3.5. ábra szerinti préselési ciklus 

alapján. A felfűtési és a hűtési sebesség egyaránt 20 °C/perc volt. 

 

3.5. ábra. Préselés ciklusdiagramja 

 

(3) A próbatestek fröccsöntéssel történő kialakítása során, első lépésben 

összeállítottam a PP-granulátum/erősítő-szál keveréket a megfelelő arányban, majd ikercsigás 

BRABENDER típusú extrúderben homogenizáltam, majd granuláltam az előgyártmányt. A 

zónahőmérsékletek 185-190-200-210 °C, a csigasebesség 20 fordulat/perc volt. A 

fröccsöntést ARBURG 230 C típusú fröccsöntő gépen végeztem el. A zónahőmérsékletek 

rendre 175-185-190-200-210 °C, a befröccsöntési nyomás 13,5 MPa, a torlónyomás 11,0 MPa 

volt, míg a szerszámhőmérséklet 50 °C. A fröccsöntéssel szabványos[103] piskóta alakú 

próbatesteket készítettem. 

 

3.3.2. A feldolgozási technológiák hatása a feldolgozás utáni szálhosszra 

 

A szálerősített kompozitok egyik legfontosabb jellemzője a feldolgozás utáni szálhossz, mivel 

jelentősen befolyásolja a mechanikai tulajdonságokat. Ezért ebben a fejezetben bemutatom az 

alkalmazott feldolgozási technológiák hatását a kompozitba ágyazott bazaltszálak hosszára, 

valamint a kritikus szálhossz meghatározását. 
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Kritikus szálhossz meghatározása 

Első lépésként fragmentációs teszttel meghatároztam az átlagos feldolgozás utáni szálhosszat, 

figyelemmel a vonatkozó szakirodalmi ajánlásokra[120,121]. A vizsgálathoz a 3.6. ábrán látható 

piskóta alakú próbatestet használtam. A mérések számát minimum 10 sikeres vizsgálatban 

határoztam meg a próbatestek bonyolult előállítási technikája miatt. 

 

 

3.6. ábra Fragmentációs tesztnél alkalmazott próbatest geometriai méretei. 

 

 A próbatest előállításához először pillanatragasztóval rögzítettem a vizsgálandó 

bazaltszálat egy 25×10 mm-es, papírból kivágott ablakban. Ezután az ablakot két 0,5 mm 

vastagságú előzőleg préseléssel előállított PP fólia közé helyeztem, amelyet 210 °C-on 

préseltem 5 percig 1 mm vastag préskeretben, teflon fóliák között. A préselési nyomás a 

szálak törését elkerülendő 0,5 MPa volt addig, amíg a PP teljesen ömledék állapotba nem 

került. A nyomást csak ezután emeltem az előzőleg meghatározott értékre (3 MPa). Az így 

előkészített lapokból martam ki a szükséges méretű (3.6. ábra) próbatesteket. A mérést 0,5 

mm/perc szakítási sebességgel végeztem szobahőmérsékleten. A vizsgálatok során a terhelést 

a folyáshatár elérése után az erő 5%-al történő csökkenéséig végeztem. A próbatestekből a 

mátrixot kiégetve, mikroszkóppal határoztam meg a szakadt szálak hosszát és számát. A 

vizsgálatot kiegészítettem AE méréssel is a vonatkozó irodalom alapján[122-125], majd 

összehasonlítottam a kapott eredményeket (3.7. ábra). Az értékeket a szálak számának optikai 

úton történő meghatározása után az AE vizsgálat eredményeinek 5 dB-es lépésközű 

iterációjával hasonlítottam össze. Az AE mérések amplitúdó eredményeit összehasonlítva a 

fragmentálódott szálak számával megállapítottam, hogy a szálszakadások száma alapján 

küszöbértéknek 35 dB-es amplitúdó határ szabható meg. Ez az érték ugyan 10 dB-el kisebb, 

mint a legkisebb amplitúdó érték, amit az egyedi szálszakításnál tapasztaltam (3.5. táblázat), 
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de közel van ahhoz a 40 dB-es értékhez, amit epoxi mátrixú bazaltszálas kompozitra J.-M. 

Park és munkatársai publikáltak[126]. Ez az eltérés nagy valószínűséggel az eltérő mátrixból és 

az AE mérőrendszerek közötti különbségből adódott. 

 

 

3.7. ábra A fragmentációs és az AE mérés összehasonlítása (35 dB feletti jelek) a bazaltszálas PP 
kompozitoknál 

 

A mérésekből meghatározott átlagos fragmentálódott szálhossz fragl = 795 µm volt, amelyből 

a kritikus szálhosszat (3.20) összefüggés alapján határoztam meg[120]. 

  fragkrit ll ⋅=
3
4  (3.20) 

A 3.20 alapján a = 1060 µm-re adódott, amivel Czigánykritl [87] közel megegyező értéket 

kapott ( = 1040 µm) csepplehúzásos vizsgálatainak kiértékelésekor. kritl

A kritikus szálhossz ismeretében az átlagos szál/mátrix határfelületi nyírófeszültséget ( fmτ ) a 

Kelly-Tyson összefüggés[127] alapján határoztam meg: 

  
kritl

krit

f
fm

l
d

στ ⋅
⋅

=
2

 (3.21) 

ahol: 
kritlσ - a kritikus szálhosszhoz tartozó szilárdság. 

 A 
kritlσ érték a 3.2. táblázat adatai és a 3.8. ábra alapján két különböző értékben 

határozható meg, annak függvényében, hogy a mért értékek számtani középértékeire illesztett 

egyenes (Lineáris-), vagy a Weibull-féle szilárdság függvény görbéjének adataiból kapott 

értékeket vesszük figyelembe. Ezzel egy alsó ( fmNτ =3,1 MPa) és egy felső ( fmWτ = 4,2 MPa) 

átlagos határfelületi nyírófeszültséget határozhatunk meg. 
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3.8. ábra Bazaltszálak szakítószilárdságának becslése a szálhossz függvényében 

 

Szálhossz meghatározása 

A kritikus szálhossz meghatározásánál ismertetett kiégetést követő vetítőmikroszkópos 

módszert alkalmazva, határoztam meg a különböző technológiákkal előállított polipropilén 

kompozitokban lévő bazaltszálak hosszát. 

Az adatokat elemezve megállapítható, hogy a szálhossz a száltartalom növekedésének 

hatására minden esetben csökkent, ami összhangban van az ismertetett szakirodalmai 

adatokkal. Mindezeken túlmenően megállapítható, hogy a száltartalom hatása a fröccsöntés 

esetén volt a legkisebb, mivel itt az intenzív feldolgozás-technika (extrudálás, granulálás, 

fröccsöntés) miatt a szerszámgeometriából adódó hatások domináltak, amihez viszonyítva a 

szálak egymásra gyakorolt hatása elenyésző. Valamivel kíméletesebb eljárás a belső 

keverőben történő kompaundálás, ahol a feldolgozás utáni szálhosszak általában kb. kétszer 

olyan hosszúak, mint fröccsöntéses feldolgozás esetében. Itt azonban már nagyobb hatása volt 

a száltartalomnak, mivel összehasonlítva a 10 m%-os és a 40 m%-os erősítésű rendszert közel 

30%-os szálrövidülés tapasztalható. 

A szálhosszak tekintetében legkedvezőbb feldolgozás-technológiának a kártolás, majd 

az azt követő tűnemezelés bizonyult (3.9. ábra). Ebben az esetben az átlagos szálhossz több 

mint háromszorosa a belső keverőben előállított, és 6-8-szorosa a fröccsöntött anyagokénak. 

A 3.1. melléklet adatait tovább elemezve megfigyelhető, hogy a minimális szálhossz kártolás 

esetén 220-290 µm, ami kétszerese a fröccsöntött átlagos szálhossznak. Ez az érték keverés 

esetén már nem mutat ilyen egyértelmű tendenciát (30-70 µm), és közeli érték figyelhető meg 

a fröccsöntött esetekben kapott 20 µm-es adatokhoz. A kártolt esetben megfigyelhető 

viszonylag nagy minimális szálhosszértékek abból adódnak, hogy kártolás során a rövid 
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szálak kihullanak a kártolóhengerek közül, és azok nem kerülhetnek tovább a leszedő 

hengerekre. A maximális szálhosszak összehasonlításakor a kártolt anyagok szálhossz értékei 

szembeötlően nagyok (1040-2480 µm), míg a belső keverőben előállított (480-750 µm) és a 

fröccsöntött (360-510 µm) anyagok esetében ez a különbség kevésbé jelentős. 

 

 

3.9. ábra Feldolgozási technológiák hatása az erősítő bazaltszál-hosszra PP mátrixú kompozitokban 

 

Húzóvizsgálatok értékelése 

Az előzőekben ismertetett technológiákkal előállított kompozit próbatesteken szakító 

vizsgálatokat végeztem[103]. A húzóvizsgálatok eredményeit elemezve (3.10. ábra és 3.2. 

melléklet) megállapítható, hogy a húzószilárdság csak a kártolt előgyártmányú kompozitok 

esetében nőtt a száltartalommal. A húzószilárdsági adatokat összevetve a feldolgozás utáni 

szálhosszakkal (3.9. ábra) megfigyelhető, hogy az átlagos, feldolgozás utáni szálhossz minden 

esetben a -nál rövidebb. Ennek ellenére a szilárdsági adatok a kártolt esetben még a 35 

m%-os erősítőanyag tartalom esetén is javultak. Itt meg kell jegyezni, hogy ezek az értékek 

átlagértékek és a szálhosszvizsgálat során a kompozitok minden esetben tartalmaztak        

1000 µm-nél hosszabb szálakat, bár ezek aránya a száltartalom függvényében erősen 

csökkent. A húzószilárdsági adatokat elemezve megfigyelhető továbbá, hogy a fröccsöntött 

kompozitok szilárdsága minden esetben nagyobb, mint a gyúró-keveréssel előállított 

előgyártmányú kompozitoké. Ennek oka a fröccsöntés erős orientációs hatása

kritl

[128]. Az is 

megfigyelhető, hogy a kártolás az előzetes elgondolásnak megfelelően orientálta az 

erősítőstruktúrát, aminek következtében a „T”-vel jelölt esetben, amikor a kártolás iránya 

egybeesik a terhelés irányával, a száltartalomtól függően 7-22%-al is meghaladja a kártolás 

irányára merőlegesen terhelt „L”-el jelölt kompozitok húzószilárdságát. Ez a hatás a húzó 
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rugalmassági moduluszok értékeinek vizsgálatakor is tapasztalható. Az adatok elemzésekor 

megállapítható, hogy a száltartalom növekedésével minden esetben nőtt a kompozitok 

merevsége. A kártolt és belső keverőben előállított kompozitok húzó rugalmassági 

moduluszának alakulása a száltartalom függvényében teljesen hasonló jellegű. A 

fröccsöntéssel előállított próbatestek esetében tapasztalt eltérő jelleg abból adódik, hogy 

fröccsöntéssel, sokkal homogénebb szerkezet alakult ki és az így előállított próbatestek 

esetében kevesebb az inhomogenitásból adódó hiba, ami a nagyobb rugalmassági 

moduluszértékben nyilvánul meg. A húzó moduluszértékek ábrázolásait vizsgálva 

megfigyelhető, hogy a fröccsöntött kompozitok esetében a görbe lefutása eltér a többitől. 

Ennek oka lehet az, hogy fröccsöntésnél a száltartalomnak az orientációs mértéket 

befolyásoló hatása érvényesül, a száltartalom mennyiségének növekedésével változik a 

mag/héj réteg vastagságának az aránya[124]. 

 

  
3.10. ábra A gyártási technológia hatása a bazaltszállal erősített PP kompozitok húzási 

tulajdonságaira a száltartalom függvényében 
 
Hajlítóvizsgálatok értékelése 

A hajlító vizsgálati eredményeket elemezve (3.11. ábra, 3. 3. melléklet), azt tapasztalható, 

hogy a hajlítószilárdság általában növekedett a száltartalom függvényében. Kivételt képeznek 

a fröccsöntéssel előállított próbatestek, ahol 20 m% erősítőanyag tartalomig nőtt, majd 

jelentősen csökkent a hajlítószilárdság olyannyira, hogy a 30-40 m% száltartalmú kompozit 

határhajlító szilárdsága kisebb lett, mint a mátrix polipropiléné. Ez a szálerősített 

fröccsöntéssel előállított kompozitok sajátossága, miszerint a töltőanyag mennyisége 

jelentősen befolyásolja a fröccsöntött termékek mag/héj szerkezetét és az erősítőanyag 

orientációját[52], ami a szálrövidüléssel együtt eredményezi bizonyos töltöttségi fok után a 
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szilárdság csökkenését. A nagyobb erősítőanyag tartalom esetében a fröccsöntés orientációs 

hatása nem, vagy csak kis mértékben érvényesül. 

 

  
3.11. ábra A gyártási technológia hatása a bazaltszállal erősített PP kompozitok hajlítási 

tulajdonságaira a száltartalom függvényében 
 

A hajlító modulusz értékei a húzóhoz hasonlóan nőttek a száltartalom függvényében. 

Azonban jól látható, hogy hajlításkor az eltérő igénybevétel következtében a kártolt 

kompozitok relatív szilárdságnövelő hatása közel azonos mind a T mind az L irányban. 

Lényeges különbség nem tapasztalható a két különböző orientációs irány között. Szembetűnő 

különbség az eredményeket vizsgálva, hogy amíg húzás esetén a keveréssel előállított 

kompozitok húzószilárdsága minden esetben alacsonyabb volt, addig a határhajlító feszültség 

a 40 m% erősítőanyag tartalomnál már nagyobb értéket mutat a fröccsöntött értéknél. 

 

Törésmechanikai vizsgálatok értékelése 

A kompozitok instabil repedéssel szembeni ellenállását bemetszett próbatesteken vizsgáltam a 

fejezet elején ismertetett módon. A kritikus feszültségintenzitási tényezőt (3.2. melléklet) az 

erősítő adalék mennyisége eltérően befolyásolja, mint az a 3.12. ábrán látható. A gyúró-

keveréssel előállított kompozitoknál a 10 m% száltartalomnál maximum adódott, utána 

viszont már érvényesült a feldolgozás hatására bekövetkező száltördelődés befolyása. Ezek a 

törési szívósságot csökkentő (ridegebb mátrix a szálak merevségnövelő, valamint a szálvégek 

feszültséggyűjtő hatására) és növelő (a repedések irányváltozása a szálorientáció, energia 

elnyelés a szálak törésének és kihúzódásának hatására) hatások egyszerre vannak jelen a 

kompozitok tönkremenetelekor[129] és eredményezik a 3.12. ábrán látható karakterisztikákat. 
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3.12. ábra Statikus törésmechanikai vizsgálatok eredményei a gyártási technológia függvényében 
bazaltszáltartalomú PP kompozitoknál 

 

Ütvehajlító vizsgálatok eredményeinek értékelése 

A nagy sebességű vizsgálatokat a fejezet elején leírt módon végeztem a különféle 

technológiákkal előállított kompozit próbatesteken. A dinamikus feszültségintenzitási 

tényezők minden esetben növekvő értéket mutatnak (3.13.a. ábra, 3.4. melléklet) a 

száltartalom függvényében. Megfigyelhető, hogy a KICi tényező a fröccsöntött termékeknél 

nagyobb, mint a belső keverőben előállított kompozitok esetében, ami a fröccsöntés erősen 

orientáló hatásának tulajdonítható. Az instabil repedés megindításához szükséges energia 

értékek a száltartalom függvényében szintén nőttek (3.13.b. ábra, 3.4. melléklet), de amíg a 

belső keverőben előállított kompozitoknál 25 m% erősítő-anyag tartalomnál éri el a kiindulási 

mátrix értékét, addig a fröccsöntött termékeknél ezt az értéket a vizsgált száltartalmaknál nem 

sikerült elérni. Ebben az esetben a feldolgozás hatására történő száltöredezés a domináns 

tényező a fajlagos repedésterjesztési energia értékeinek alakulásában. A fajlagos törési 

energia (3.13.c. ábra, 3.4. melléklet) értékei a fröccsöntött kompozitok kivételével minden 

esetben nőttek a növekvő száltartalom függvényében. Összehasonlítva a határhajlító 

feszültség (3.11. ábra) diagramjával, megfigyelhető a görbék hasonló viselkedése mind a 

gyúró-keverőben előállított mind a fröccsöntött, ill. a kártolt eseteket összehasonlítva. Ez a 

hasonlóság a hasonló igénybevételből (hárompontos hajlítás) következik, ami hasonló 

tönkremeneteli formákban nyilvánul meg, mivel az ütvehajlító vizsgálatoknál az igénybevétel 

tulajdonképpen nagy sebességű hárompontos hajlítás. 
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3.13. ábra Bazaltszálerősítésű PP kompozitok ütésállósága a száltartalom függvényében 

(a-kritikus feszültségintenzitási tényező, b-fajlagos repedésterjesztési energia kritikus értéke, c-fajlagos 
törési energia) 

b, a, 

c, 

 

A vizsgálatok eredményei alapján megfigyelhető, hogy a kártolással előállított kompozit 

lapok eredményei a „T” és „L” irányú esetekben különböző értékeket szolgáltatnak. Első 

megközelítésként ez az eredmény a szerkezeti memória effektussal[130] magyarázható, 

miszerint a nyújtással előállított polimerek (szálak, fóliák, lemezek) megőrzik az alakítási 

feszültség orientációs hatását, ami alacsony hőmérsékletű feldolgozásnál különböző 

szilárdságot eredményez a feldolgozási iránnyal párhuzamosan és arra merőlegesen. A kártolt 

kompozitoknál a mátrix anyagául szolgáló PP szál formájában került a kompozitba. A SEM 

vizsgálatok, viszont egyértelmű bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy ebben az esetben nem 

erről van szó. A kártolással orientált szálak némelyike a préselés után nem olvadt meg teljes 

mértékben (3.14. ábra) és szál formájában maradt a préselt lapokban, ami különböző 

mértékben erősítette a kompozitot. Ezt a hatást használják ki az úgynevezett „all-polymer 

composite” (önmagával erősített kompozit) anyagok előállításakor, amikor polimer szálakat, 
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vagy szövetstruktúrákat préselnek saját polimerük – sok esetben reciklált polimer – lapjai 

közé és hoznak létre könnyen újrahasznosítható kompozitokat[131,132]. 

 

 

3.14. ábra PP szálak a PP mátrixú kompozitban (nyilakkal jelölve)[26] 

 

Az adatok elemzése során megfigyelhető, hogy a fröccsöntött és a belső keverőben előállított 

mátrixadatok is jelentős különbséget mutatnak. Ennek oka egyrészt a fröccsöntéssel előállított 

PP próbatesteknél tapasztalható orientációs hatás[130], illetve a dermedés során kialakult 

molekuláris struktúra[133] valamint a préselt kísérleti lapoknál tapasztalható hibahelyek (meg 

nem olvadt szemcsék, légbuborékok). 

 

Az eredmények értékelése 

A mechanikai tulajdonságok alapján megállapítható, hogy a feldolgozási technológiák közül a 

kártolással készített előgyártmányú kompozitok szolgáltatták a legjobb eredményeket. A 

rugalmassági moduluszértékek a száltartalom növelésével minden esetben jelentősen 

növekedtek. A kompozitok merevségét az orientáció kevésbé befolyásolja, mint az 

erősítőanyag tartalom mennyisége, ami főként a kártolt kompozitok estében a leginkább 

megfigyelhető. A hajlítóvizsgálatok szilárdsági adatai a fröccsöntött kompozitok esetében 20 

m% erősítőtartalomnál maximumot adott, ami a többi technológiánál nem tapasztalható. A 

kártolással előállított előgyártmányú kompozitoknál egyetlen esetben sem tapasztaltam 

maximum értéket, de a technológia nem tette lehetővé, hogy gazdaságosan több 

erősítőanyagot juttassunk a kompozitba. A 35 m% bazaltszállal erősített kompozit esetében, 

pl. már több mint 70 m%-ban kellett beadagolni a kártoló hengerek közé, de kb. 35 m% így is 

kihullott, és a préselést követően jelentős száltöredezés volt tapasztalható. Tehát a kb. 35-40% 

erősítőanyag tartalmat az adott feldolgozási körülmények között technológiai határnak 
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tekinthetjük. Amíg az instabil repedésterjedéssel szembeni ellenállást csak a kártolt 

kompozitok növelték a statikus igénybevételi esetben, addig a dinamikus terhelés esetén a 

száltartalom növekedésével folyamatosan nőttek ezek az értékek, bár különböző mértékben 

minden feldolgozási technológiánál. 

 Összefoglalva megállapítható, hogy a bazaltszállal erősített kompozitok a gyártási 

technológiától függetlenül statikus, dinamikus hajlítással (azaz nem egyenletesen eloszló 

igénybevétellel) jobban terhelhetők, mint a hagyományosnak mondható húzással. Ennek fő 

oka, hogy amíg a húzási jellemzők főként a szálhossztól és az orientációtól függenek, addig a 

hajlítási (statikus, dinamikus) ellenállás inkább az erősítő-, illetve töltőanyag mennyiségétől 

függ. 

 Az eredmények alapján megfigyelhető, a gyártási technológia erős befolyása a 

kompozitok mechanikai tulajdonságaira. A kártolt előgyártmányú kompozitok mechanikai 

tulajdonságai minden esetben jobbnak adódtak, de figyelembevéve a valós igényeket és a 

gazdaságosságot, a további kísérleteket fröccsöntéssel végeztem. 

 

 

3.4. A felületkezelés hatása a kompozitok mechanikai tulajdonságaira 

 

Ebben a fejezetben célul tűztem ki, hogy megvizsgálom az ásványi szállal erősített 

kompozitok tulajdonságainak változását különböző határfelület módosító adalékokkal. A 

fejezet első részében túltöltött rendszert vizsgáltam (50 m% erősítőanyag tartalommal) azzal a 

céllal, hogy nagy rugalmassági moduluszú, szerkezeti anyagnak alkalmas, olcsó (az új 

polimernél kisebb alapanyagköltségű) kompozitot hozzak létre, aminek kellően nagy a törési 

energiája és alkalmas sorozatgyártásra, nagy termelékenységű technológiákkal. A kis 

költségráfordítás miatt választottam a FEHAPLAST Kft. reciklált PP darálékát a kompozit 

mátrix anyagául. Ahhoz, hogy a kitűzött célt elérhessem, az előző fejezet eredményeinek 

alapján a fröccsöntéses technológiát választottam. Ahhoz, hogy a kellő rugalmassági 

moduluszt és szilárdságot elérjem a szál/mátrix határfelület módosítása szükséges, amit 

kompaundálás közben (in-situ), egy lépésben az erősítőanyag mátrixba keverésével 

valósítottam meg. 
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3.4.1. A felületkezelés hatása bazaltszállal erősített PP kompozitok mechanikai 

tulajdonságaira 

 

A polimer kompozitok tulajdonságait nem csak az erősítőanyag és a mátrix tulajdonságai 

befolyásolják, hanem a határfelületi kölcsönhatásoknak is jelentős szerepük van. Mind a 

mechanikai, mind a termikus hatások következtében fellépő feszültségeket a két fázis közötti 

határfelületi réteg közvetíti[65,95]. A különböző adalékok hatása a polimer kompozíciók 

szerkezetére és tulajdonságaira sokféleképpen realizálódhat, de ezek közül a határréteget 

módosító hatás a legfontosabb, ami megvalósulhat a töltőanyag nedvesítésének javításával, az 

adhézió növelésével, valamint a helyi feszültségek csökkentése útján. A határfelületi adalékok 

a töltőanyag felületén elhelyezkedő hidroxil csoportokkal kapcsolatba lépve a szerves és 

szervetlen fázis között kovalens kötést, vagy más erős kölcsönhatást alakítanak ki [66,134]. 

A szálerősített kompozitok határfelületi adhéziójának módosítására sikeresen 

alkalmaznak a kereskedelemben kapható tapadásközvetítőket (szilánokat, titanátokat)[135,136], 

de ezek magas ára és a külön technológiai lépésben megvalósított felületkezelések 

bonyolultsága, illetve speciális eszköz igénye (elszívók, hő-, és szárító kamrák) miatt egyre 

nagyobb az igény a kompaundálás közben is alkalmazható felületkezelő anyagokra, illetve 

eljárásokra. Ennek az eljárásnak az előnye, hogy az adalékok felületaktív jellege, a megfelelő 

hőmérséklet, az állandó és megfelelő keveredés következtében a felületkezelő anyagok a 

fázisok határfelületére jutnak és a megfelelő körülmények hatására, kémiai kapcsolatot 

hoznak létre ezen a határfelületen[137]. Ezért ebben a fejezetben a széles irodalmi háttérrel 

rendelkező és általánosan használt maleinsavanhidrides és az „in-situ” (helyben lefolytatott) 

szilános felületkezelés hatásait elemzem ásványi szállal erősített polimer kompozitokat 

vizsgálva. A szakirodalomban számos eljárás leírása megtalálható, amellyel a felületkezelés 

minősíthető[138,139], de ebben az esetben, amikor a felületkezelés a kompaundálás alatt történik 

nem, vagy alig alkalmazhatóak. Ezért az általános mechanikai vizsgálatok (húzás, hajlítás, 

ütvehajlítás) kiértékelésével, valamint a párhuzamosan végzett AE mérések [111] és SEM 

felvételek elemzésével[112] mutatom be az alkalmazott felületkezelés tulajdonságmódosító 

hatásait. 
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Kompozitok és próbatestek előállítása 

A gazdaságosan gyártható kompozitok előállítása érdekében a FEHAPLAST Kft. PP-FHP 

jelzésű reciklált PP darálékát használtam (50 m%), míg az erősítőanyag a TOPLAN Kft. 

átlagosan 5 mm hosszú és 9 µm átmérőjű bazaltszála volt (50 m%). A felületkezelést a 

következő adalékanyagokkal valósítottam meg: maleinsavval ojtott polipropilén (PP-g-MAL, 

SCONA® TPPP 2112 FPA, Németország); napraforgó olajban diszpergált maleinsavanhidrid 

(NFO-MSA); napraforgó olaj-maleinsavanhidrid+Luperox F 90P (NFO-MSA+P); illetve vinil 

funkciós csoporttal rendelkező szerves szilán 3-(trimetoxiszilil)propil metakrilát (VS, Sigma-

Aldrich Chemie GmBH Németország), amihez Luperox F 90P (P), illetve Szilorka K-1 (S, 

dibutil ón dilaurát oldata) katalizátorokat adtam. A kezeletlen bazaltszállal erősített kompozit 

(N) estében a szálat a gyár által szállított formában adagoltam a PP-hez (a szálak felülete 

kezeletlen volt). A katalizátorok mennyisége minden esetben 0,005 m% volt az erősítőanyag 

teljes tömegére vonatkoztatva. 

 Az anyagok keverését, felületkezelését és homogenizálását kétcsigás BRABENDER 

Plasti-Corder® PL 2000 típusú alaprendszerhez csatlakoztatott, ikercsigás belső 

keverőkamrában végeztem (BRABENDER W 300 EH). A keverő fordulatszáma 15 

fordulat/perc, a feldolgozási hőmérséklet 210°C volt. A keverést a teljesen homogén ömledék 

eléréséig, a nyomatéki görbék állandósulásáig végeztem. Első lépésben a PP-t juttattam a 

keverőbe. Megvártam a teljes ömledékállapot elérését, majd a szálakat a kezelőanyaggal és az 

iniciátororral együtt adtam a megömlött mátrix anyagához. Fontos megjegyezni, hogy a 

gyökképzők hozzáadása a szálakkal egy időben kell, hogy megtörténjen, ugyanis ellenkező 

esetben a magas hőmérsékleten reakcióba lépő iniciátor degradálja a PP-t, és mivel a nagyon 

rövid ideig kapcsolóképes szabad gyökök nem tudnak a szálak felületén megfelelő kötéseket 

létrehozni, lezárják a lerövidült láncokat. Ezáltal még rosszabb mechanikai tulajdonságú, 

rövid lánctagokból álló kompozíciót hoznak létre, ami ellentétes az előzetesen kitűzött céllal. 

Az így kapott ömledék megdermedése után a kompozitot nagyteljesítményű műanyagipari 

aprítóval ledaráltam, ezzel megfelelő előgyártmányt alakítottam ki fröccsöntéshez. Ezután 

fröccsöntéssel alakítottam ki a megfelelő piskóta alakú[103], illetve a hajlító[104] és Charpy 

próbatesteket[110]. 

 
Húzóvizsgálati eredmények értékelése 

A húzóvizsgálati eredményeket (3.15. ábra, 3.5. melléklet) elemezve megállapítható, hogy a 

bazaltszál a kompozit hajlító rugalmassági moduluszát jelentősen, több mint kétszeresére 

növelte, amit a kezelőszerek még tovább javítottak, kivétel ez alól, amikor a 

 56



maleinsavanhidridet napraforgó olajban diszpergálva vittem be a rendszerbe. A gyökkeltő 

iniciátor hozzáadása ebben az esetben nem javította sem a kompozit (N) húzószilárdságát, 

sem a húzó rugalmassági moduluszát. Feltételezésem szerint az adott körülmények nem 

biztosították az in-situ reakció végbemenetelét a komponensek között és az iniciátor 

degradálta a polimer mátrixot. A napraforgóolaj-maleinsavanhidrid molekulák a nagy 

viszkozitás-különbség következtében „felúsztak” a kompaundálás közben a keverék felszínére 

(a bekeverés közben erős napraforgóolaj illatot lehetett érezni), valamint a napraforgóolaj 

intenzív párolgása folytán nem tudtak megtapadni a szálak felületén. Ezért az alatt a rövid idő 

alatt, amíg a szabad gyökök képesek voltak kapcsolódni nem, vagy csak nagyon kevés 

esetben „találkoztak” a maleinsavanhidrid kettős kötésű csoportjaival. 

 

  
3.15. ábra A kezelőanyag és mennyiségük hatása a kompozitok húzási tulajdonságaira 

bazaltszállal erősített (50 m%) PP kompozitokban 
 
 A mátrix húzószilárdságát a bazaltszál ilyen nagy mennyisége egyáltalán nem 

javította, sőt a rövid, töredezett szálak szálvégei feszültséggyűjtő helyként működve 

jelentősen rontották. Ezek az eredmények összhangban vannak az előző fejezetben a 

fröccsöntéssel előállított kompozitoknál tapasztalt húzószilárdsági eredményekkel. A mérési 

adatok alapján megállapítható, hogy a polimer mátrix húzószilárdságát csak a vinilszilánnal 

kezelt (VS) kompozitok tudták elérni, vagy meghaladni. A peroxid iniciátorral és 

vinilszilánnal együttesen kezelt (VS+P) kompozit 70-110%-os javulást mutatott a kezeletlen 

(N) kompozithoz képest a húzószilárdság tekintetében. A kezelőanyag mennyiségének 

változása csak a vinilszilánnal kezelt (VS) kompozitok esetén javította egyértelműen a 

húzószilárdságot, a többi esetben nem, vagy csak kismértékű változás figyelhető meg. 

Napraforgóolajban diszpergált maleinsavanhidrid (NFO-MSA) mennyiségének növelése az 

 57



1,25 m% kezelőanyag mennyiség esetén jelentősen rontotta a húzómoduluszt, ami a 

napraforgóolaj intenzív jelenlétének tulajdonítható, ami ekkora mennyiségben már nem volt 

képes elpárologni, illetve bediffundálni a kompozit anyagába. 

 

Hajlítóvizsgálati eredmények értékelése 

A hajlítószilárdsági értékeket elemezve (3.16. ábra, 3.6. melléklet) megállapítható, hogy a 

húzószilárdsági eredményekhez hasonlóan a hajlító rugalmassági modulusz jelentősen javult a 

szálerősítés hatására, amit a kezelőszerek tovább javítottak. Meglepő azonban a 

húzóvizsgálati eredmények ismeretében, a napraforgóolaj-maleinsavanhidrid keverék (NFO-

MSA) hatása a kompozitok hajlító moduluszára, ami ebben az esetben hasonló értéket mutat a 

vinilszilánnal és peroxid iniciátorral kezelt (VS+P) próbatesteken mért értékekkel. Ebben az 

esetben a nem egyenletesen eloszló igénybevételre nagyobb befolyása van a fröccsöntés során 

kialakuló szálelrendeződésnek, valamint az erősítőanyag mennyiségének, mint a 

felületkezelésnek. Ezt támasztja alá, hogy a próbatestek a vizsgálat során minden esetben 

eltörtek és nem érték el a határlehajlási értéket. 

 

  
3.16. ábra A kezelőanyag és mennyiségük hatása a kompozitok hajlítási tulajdonságaira 

bazaltszállal erősített (50 m%) PP kompozitokban 
 

A hajlítószilárdsági adatok szintén azt a tényt támasztják alá, hogy az erősítőanyag tartalom 

hatása a meghatározó a hajlítási tulajdonságokra és egyedüli jelentős hatást, csak a peroxid 

gyökképző és vinilszilán (VS+P) együttes kezelés eredményezett. 
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A törésmechanikai eredmények értékelése 

A statikus törésmechanikai értékeket elemezve (3.17. ábra, 3.7. melléklet) megállapítható, 

hogy az instabil repedésterjedés megindulásával szemben a nagyon rövid szálakkal erősített 

rendszerek kevésbé ellenállóak. A polimer mátrix adataihoz képest jelentős javulás egyetlen 

esetben sem tapasztalható, a felületkezelés következtében. Egyedül a vinilszilán-peroxid 

együttes kezelés (VS+P) eredményezett javulást. A repedés megindulásában és 

továbbterjedésében jelentős szerepe van a szálak alaki tényezőinek és a határfelületi 

szilárdságnak. Ebben az esetben az intenzív feldolgozási technológia következtében a szálak 

olyan rövidre töredeztek, hogy a felületkezelő szerek is csak nagyon kis mértékben tudták 

befolyásolni a kompozitokban az instabil repedés megindulásával szembeni ellenállást. 

 Az akusztikus vizsgálat eredményeit (3.18. ábra) szintén itt célszerű tárgyalni, mivel 

egyidejű vizsgálatokról van szó egyazon próbatesteken. 

 

  
3.17. ábra Statikus törésmechanikai eredmények 3.18. ábra Az akusztikus mérés eredményei 

bazaltszállal erősített (50 m%) PP kompozitokban 
 

Megfigyelhető, hogy a maleinsav anhidriddel kezelt (PP-g-MAL) kompozitok mérése során 

tapasztalható események száma a kezelőszerek mennyiségének növelésével fokozatosan 

csökkent, a feszültségintenzitási tényező nőtt. A szilános felületkezelés hatására (VS) a 

kezelőanyag mennyiségének növelésével párhuzamosan nőtt az események száma és a 

kritikus feszültségintenzitási tényező is. Ennek oka, hogy amíg a maleinsavas kezelés a mátrix 

oldalról történt (a mátrixot módosította, hogy az kapcsolódhasson a szálhoz), addig a szilános 

a szál oldalról (a kapcsolóanyag a szálhoz kötődik elsősorban). A maleinsavas kezelésnél a 

szálak kihúzódása kisebb mértékű, mivel a mátrix bevonatot alkot a szál felületén, ami az 

adalék mennyiségének növekedésével teljesen bevonja az erősítő szálakat. Ebben az esetben a 
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tönkremenetel mátrix jellegű (mátrix tépődése, szakadása, illetve rétegelválás), ami 

akusztikusan kevésbé aktív, kisebb amplitúdójú, sokszor a küszöbszint alatti jelekben 

nyilvánul meg. A szilános felületkezelés hatására kemény határréteg alakul ki[87], ami a 

szálkihúzódás és szálszakadások során akusztikusan aktívabb, mint kezeletlen szálak esetében 

tapasztalható. A kezelőanyag mennyiség növelésének hatására a szálak felületén kialakuló 

réteg vastagsága megnő, illetve folytonos bevonatot alkothat a szálakon (3.19. ábra), ami 

szintén az akusztikus események számának és a feszültségintenzitási tényező értékének 

növekedésében nyilvánul meg. 

 

3.19. ábra A felületkezelő szer mennyiségének hatása a határfelületi kapcsolatra bazaltszállal erősített 
(50 m%) polipropilén mátrixban (VS+P, a kezelőanyag mennyisége a-0,25 m%, b-1,25 m%), 

 

Ütvehajlító vizsgálat eredményeinek értékelése 

Az ütvehajlító vizsgálatok eredményeit elemezve (3.20. ábra, 3.7. melléklet) megállapítható, 

hogy a kritikus feszültségintenzitási tényező (KICi, 3.20.a. ábra), illetve a fajlagos törési 

szilárdság (aCN, 3.20.c. ábra) értékei egyértelműen nőttek a felületkezelés és az erősítőanyag 

hatására. A fajlagos repedésterjesztési energia kritikus értéke (GCi, 3.20.b. ábra), a mátrix 

adataival összehasonlítva csak kismértékű változást mutatnak a felületkezelők hatásait 

vizsgálva. Egyértelműen látszik, hogy a száltartalom hatására csökkent az érték (GCi) 

közelítőleg 40%-al, amin viszont egyértelműen javítottak a kezelőszerek. 
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3.20. ábra A felületkezelt bazaltszállal erősített (50 m%) PP kompozitok dinamikus tulajdonságai  

(a-kritikus feszültségintenzitási tényező, b-fajlagos repedésterjesztési energia kritikus értéke, c-fajlagos 
törési energia) 

a, 
b, 

c, 

 

A felületkezelés eredményeinek értékelése a bazaltszállal erősített PP kompozitokon 

Az eredményekből egyértelműen megállapítható, hogy a bazaltszál a feldolgozás hatására 

töltőanyagként viselkedik (javítja az ütésállóságot (aCN), a húzó- és hajlító rugalmassági 

moduluszt, de csökkenti a húzószilárdságot[140,141]). Az alkalmazott felületkezelő szerek jól 

alkalmazhatók kompaundálás közbeni felületkezelésre. A felületkezelés minden esetben 

javította a kompozit rugalmassági moduluszértékeit, bár különböző mértékben. A kompozitok 

összetett igénybevétel hatására minden esetben javították a mechanikai tulajdonságokat 

(hajlító szilárdság, modulusz), de a repedés instabil megindulását kevésbé akadályozták meg, 

ami a kisebb kritikus feszültségintenzitási tényező értékekben nyilvánul meg. A feldolgozás 

hatására a szálak jelentősen töredeztek átlagosan rövidebb hosszra, mint 120 µm (3.9. ábra), 

aminek hatására töltőanyagként voltak a kompozitban. 
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 Összességében megállapítható, hogy az ilyen túltöltött, felületkezelt rendszerek jól 

alkalmazhatók olyan helyeken, ahol az alkalmazhatóság feltétele a nagy rugalmassági 

modulusz, valamint az alacsony ár. 

 

3.4.2. A felületkezelés hatása bazaltszállal erősített PA kompozitok mechanikai 

tulajdonságaira 

Az egyik legelterjedtebb, nagy műszaki értékű polimer a poliamid, amit széleskörűen 

alkalmaznak az ipar számos területén. Ezért ebben a fejezetben ennek a kiváló tulajdonságú 

polimernek az erősítését tűztem ki célul. Korábbi munkánkban vizsgáltuk a száltartalom 

hatását a poliamid mátrixú kompozitok tulajdonságaira[128]. A bazaltszállal erősített PA 

kompozitok vetemedésének és zsugorodásának vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy a 45 

m% száltartalom volt a legkedvezőbb, ezért a felületkezelést ilyen száltartalmú kompozitokon 

végeztem. 

Mivel az előző fejezetben bemutatott vizsgálatok során a legkedvezőbb eredményeket 

szilán-típusú határréteg módosítással értem el, a következő kísérletsorozatban ennek 

változatait hasonlítottam össze. 

 A polimer és erősítő-/töltőanyag összekapcsolásának egyik legelterjedtebb erősítő 

módszere a szilános felületkezelés. A szálak felületkezelésére a szilánok vizes oldata is 

alkalmas, viszont a rövidszálas töltőanyagok vizes közegben nehezen feldolgozható, durva 

aggregátumot képeznek, ezért általában szerves oldószert (aceton, benzin…) alkalmaznak. Az 

oldat koncentrációja 0,01-2%, amely megközelítően monomolekulás réteget alakít ki a 

felületen. A szerves szilán molekulák a töltőanyag felületén elhelyezkedő hidroxil 

csoportokkal a 3.21. ábrán látható módon lépnek kapcsolatba. 
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3.21. ábra Szilánok kemiszorpciója ásványi alapú szálakon[137]. 
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A szilán molekulák rendezettségét, ezáltal a rétegvastagságot a töltőanyag felületén 

elhelyezkedő hidroxil csoportok száma és a felület topológiája határozza meg. Nagy felületi 

hidroxilcsoport koncentráció és tagolt felület vékonyabb, kis hidroxil koncentráció és sima 

felület vastagabb réteg kialakulását eredményezi [142]. 

 

Kompozitok és próbatestek előállítása 

A kompozitok előállításához a BAYER AG. B30S jelzésű PA-6 granulátumát használtam   

(55 m%), míg az erősítőanyag a TOPLAN Kft. által előállított, átlagosan 5 mm hosszú és 9 

µm átmérőjű bazaltszála volt. A felületkezelést különböző szilán alapú adalékanyagokkal: 

3(trietoxiszilil)propil izocianát (TPI), trimetoxi [2-(7-oxabiciklo [4.1.0] hept-3-il)-etil] szilán 

(TES), (3-aminopropil)-trimetoxiszilán (ATM), (3-aminopropil)- trietoxiszilán (ATE) és 

trisz[(3-trimetoxiszilil)-propil] izocianurát (TTPI) (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, 

Németország) valósítottam meg. A kezeletlen bazaltszállal erősített kompozitok jelölése (N). 

A kompozitok előállítása előtt a szálak felületéről leoldottam az esetleges szennyeződést, 

illetve a gyártás során korábbi sorozatokból visszamaradt kezelőanyagokat acetonban. 

 

Kompozitok és próbatestek előállítása 

A bazaltszálat a mátrixszal való jobb együtt dolgozás érdekében a szilán-típusú 

kezelőanyagokkal felületkezeltem. A felületkezelő anyagokból, a megfelelő oldószerekkel a 

szál tömegére vonatkoztatva 1%-os oldatokat készítettem. A szálakat az elkészített oldatba 

helyeztem (2 órán át), hogy a felületkezelő anyagok adszorpciója a szálak felületén 

lejátszódjon (3.21. ábra), majd belső légkeveréses hőszekrényben az oldószert elpárologtattam 

a szálak felületéről. A TPI és TTPI-vel kezelt szálakat tovább szárítottam 120 ºC-on, hogy a 

szál és a kezelőszerek közötti reakciók lejátszódhassanak. A szilánnal kezelt szálakat nedves 

légterű hőkamrába helyeztem, hogy a szilán hidrolizációja lejátszódhasson és reagálhasson a 

szál funkciós csoportjaival[70, 143-146]. Ezután az előzőekben leírt paraméterekkel extrudáltam, 

majd regranuláltam az előanyagokat. A zónahőmérsékletek a következők voltak: 240-245-

255-260 ºC, míg a csiga fordulatszáma: 25 ford/perc volt. Ezután az előző fejezetben 

ismertetett módon piskóta alakú próbatesteket fröccsöntöttem. Előzőleg az elkészített 

granulátumot a fröccsöntés előtt 24 órán keresztül 80 ºC-on szárítókemencében szárítottam. A 

zónahőmérsékletek a garattól távolodva: 230-240-250-255-260 ºC voltak. A fröccsnyomás: 

6,5 MPa, míg az utónyomás: 4,0 Mpa volt. A szerszámhőmérséklet 70-80 ºC volt. A 

fröccsöntés után az elkészült próbatesteket 80 ºC-on 2 órán keresztül hőkezeltem. 
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Húzóvizsgálati eredmények értékelése 

Az előzőekben ismertetett technológiával előállított kompozitokat a 3.1. fejezetben leírt 

módszerrel[103] és próbatesteken szakító vizsgálatokat végeztem. A húzó vizsgálatokat 

elemezve, megállapíthatjuk, hogy a felületkezelés minden esetben sikeres volt, és jelentősen, 

35-40%-al nőttek a húzószilárdsági értékek (3.22. ábra, 3.8. melléklet). 

 

 

3.22. ábra A bazaltszál erősítésű (45 m%) PA kompozitok húzóvizsgálati értékei  
(jelölések a fejezet elején) 

 

Az eredményeket tekintve megfigyelhető, hogy a kezeletlen esetben (N) a szál/mátrix 

kölcsönhatás nem számottevő. A 3.23. ábrán látható SEM felvétel alapján megállíptható, 

hogy a szálakhoz a poliamid csak néhány helyen kapcsolódott, aminek eredménye a nagyon 

kismértékű szilárdságnövekedés. 

 

 

3.23. ábra Kezeletlen (N) bazaltszálak (45 m%) a poliamid mátrixban 
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A húzó rugalmassági modulusz, az erősítésnek megfelelően a száltartalom hatására nőtt, bár a 

felületkezelt esetekben némileg csökkent, viszont ezzel szemben a maximális erőhöz tartozó 

nyúlásértékek nőttek. A legjobb húzószilárdsági eredményeket a „TES”-vel jelölt 

kezelőanyag esetében, amíg a rugalmassági modulusz értékeket a kezeletlen esetben 

tapasztaltam. 
 
Hajlítóvizsgálati eredmények értékelése 

A hajlítóvizsgálati eredmények szintén hasonló tendenciát mutatnak, mint a húzó vizsgálatból 

származóak, de ebben az esetben a hajlító rugalmassági modulusz értékek is a „TES” esetben 

voltak a legnagyobbak (3.24. ábra, 3.9. melléklet). Az eredményeket elemezve 

megállapítható, hogy a szálaknak itt jelentős, közel 40% a hatása a hajlítószilárdságra és több 

mint 130%, a hajlító rugalmassági modulusz értékeire. A húzóvizsgálathoz hasonlóan a 

hajlítómodulusz értékei csökkentek a felületkezelés hatására, de a hajlítószilárdság tovább 

nőtt még 20-25%-al. A lehajlás értékeit érdemben nem lehet értékelni, mivel minden esetben 

meghaladták a határlehajlás mértékét. 

 Itt is megfigyelhető azonban, hogy jelentős különbség nem észlelhető a különböző 

felületkezelők hatásai között akár a hajlító rugalmassági modulusz, akár a hajlítószilárdság 

tekintetében. 

 

 

3.24. ábra A bazaltszállal erősített (45 m%) PA kompozitok hajlítóvizsgálati eredményei  
(jelölések a fejezet elején) 
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A törésmechanikai eredmények vizsgálata 

A törésmechanikai vizsgálatokat a 3.1. fejezetben leírtak szerint végeztem SEN-T 

próbatesteken. A kompozitok terhelés hatására történő tönkremenetelét akusztikus módszerrel 

kiegészítve vizsgáltam. Az eredmények egyértelműen mutatják (3.25. ábra, 3.8. melléklet), 

hogy az erősítőanyag hatására (N) az instabil repedésterjedés kisebb feszültségszinten indul 

meg. Ebben az esetben a szálak, főként a szálvégek feszültséggyűjtő hatásának, valamint a 

rövid szálak következtében nem gátolják a repedés megindulását, folytonossági hiányként, 

gyenge helyként szerepelnek a kompozitban. A felületkezelés hatására ezek az értékek 

növekedtek, de még így sem érték el a mátrix vizsgálatakor mért értékeket. A kezeletlen 

esetet alapul véve azonban közel 40%-os javulást eredményeztek. 

 

  
3.25. ábra Statikus törésmechanikai eredmények 3.26. ábra Az akusztikus mérés eredményei 

bazaltszállal erősített (45 m%) PA kompozitokban 
 

Az akusztikus eredményeket elemezve (3.26. ábra) megállapítható, hogy a kompozitok 

akusztikus aktivitása a felületkezelés hatására erősen megnőtt, amit a PP mátrixú kompozitok 

esetében is tapasztaltam. Ebből arra lehet következtetni, hogy a felületkezelés hatására, javult 

a határfelületi kapcsolat, ami a rövidebb szálak esetében is akusztikusan mérhető 

tönkremenetelben nyilvánult meg (kihúzódás, szálszakadás). A legtöbb eseményt annál a két 

felületkezelőnél tapasztaltam, aminél a hajlító- és a húzószilárdság, valamint a 

feszültségintenzitási tényező is, ha kis mértékben is, de nagyobb volt, mint a többi 

felületkezelő szerrel kezelt esetben. A SEM felvételek alapján ebben az esetben volt a 

legvastagabb a bevonat a szálon (3.27. ábra). Ez az eredmény összhangban van az előző 

fejezetben leírt szál oldali kezelésnél tapasztalt megállapításokkal. 
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3.27. ábra Felületkezelt (TES) bazaltszál a PA mátrixban 

 

Ütvehajlító vizsgálat eredményeinek értékelése 

A 3.1. fejezetben leírtaknak megfelelően, bemetszett próbatesteken végzett dinamikus 

vizsgálatok eredményeit összehasonlítva (3.28. ábra, 3.10. melléklet) megállapítható, hogy a 

szálak határfelületének kezelése csak kis mértékben van hatással a kritikus 

feszültségintenzitási tényező értékekre (KIci), kivéve a „TES” – al és a „TTPI” – al kezelt 

kompozitok esetén. 

 

3.28. ábra Bazaltszállal erősített (45 m%) felületkezelt PA kompozitok ütésállósága 
 

Ez a tendencia tükröződik a fajlagos repedésterjesztési (GIci), valamint a fajlagos törési 

energia (aCN) értékekben is. Az aCN értékeit elemezve megállapítható, hogy az eredmények 

alakulásában a száltartalom hatása a döntő. A szálerősítés hatására 45%-al csökkent, ami a 

felületkezelő szerek módosító hatására is csak csekély 8-15%-al nőtt. 

 

 

 

 67



A felületkezelés eredményeinek értékelése a bazaltszállal erősített PA kompozitokban 

A vizsgálatok eredményeinek ismeretében megállapítható, hogy a poliamid mátrix húzó- és 

hajlítószilárdsága, valamint húzó- és hajlító rugalmassági modulusza is jelentősen javult a 

szálerősítés hatására. A felületmódosító szerek a húzó- és hajlítószilárdságot minden esetben 

tovább javították, de a rugalmassági modulusz értékek a kezelés hatására csökkentek. Ezek az 

eredmények azzal magyarázhatók, hogy a kezelés hatására összefüggő, vastag (3.27. ábra) 

bevonat jött létre, ami nagyobb nyúlást (εH) eredményezett több mint 200%-al, mint a 

kezeletlen esetben. Ez összefüggésben van az Atkins[142] által ismertetett erős-gyenge 

határfelületek esetében tapasztalt korlátozott polimer láncmozgással a kezeletlen esetben (N). 

Ez a hatás abból adódik, hogy a 3.23 ábrán látható kis számú kapcsolódás a mátrix/szál 

között, ill. a felület „egyenletlenségéből” adódó mechanikai kötés akadályozza a polimer 

láncok mozgását. Ennek hatására merevebb lesz a rendszer, míg a kezelt esetben a jó 

kapcsolat hatására a kapcsolat egyenletes a szálak felületén és a polimer láncok együtt tudnak 

mozogni a beágyazott szálakkal. Ez eredményezi a viszonylag kisebb rugalmassági modulusz 

értékeket. 

 Ugyanakkor meg kell állapítani, hogy a PA-6 kifejezetten jó dinamikus 

tulajdonságokkal rendelkezik és ezt rövid szálakkal erősített kompozitok esetében nagyon 

nehéz szinten tartani, vagy tovább javítani. Ez figyelhető meg az instabil repedésterjedés 

megindulásával és a dinamikus terheléssel szembeni ellenállás értékeit elemezve. 

 Mindezeken túl megállapítható, hogy a bazaltszállal erősített poliamid kompozit húzó- 

és hajlítószilárdsága kellőképpen javítható szilán-tartalmú felületkezelő szerekkel. 

 

A felületkezelés hatásainak összehasonlítása különböző mátrixú kompozitok esetén 

Összehasonlítva a bazaltszállal erősített különböző mátrixú kompozitok vizsgálatainak 

eredményeit, amelyeket hasonló feldolgozási technológiával állítottam elő, megállapítható, 

hogy a száltartalom hatására a PP mátrixú kompozitok húzószilárdsága csökkent, míg a 

hajlítószilárdsága nőtt, addig a PA mátrixú kompozitoknál mindkét szilárdsági érték nőtt. 

Ennek fő oka a polimerek különböző poláris tulajdonságaiból adódik (a PP apoláris, míg a PA 

poláris). Ez a poláris szálhoz (3.8. táblázat) történő jobb tapadásban jelentkezik, amit pl. az 

akusztikus aktivitással is jellemezhetünk. A kezeletlen szálak esetében a PP mátrixú 

kompozitnál az időegységre eső átlagos eseményszám 101 volt, addig bazaltszállal erősített 

PA-nál ez az érték csak 86. A kezelések eredményeit összehasonlítva megállapítható, hogy 

míg a száloldali szilános felületkezelés a PP esetében mind a rugalmassági moduluszt, mind a 

szilárdságot növelte, addig PA-nál csak a szilárdságot. A szálerősített PP-nél a mátrix oldali 
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felületkezelés viszont csak a kompozit rugalmassági moduluszát növelte meg a polimer 

adataival összehasonlítva. Az ütvehajlító vizsgálatok eredményeit összehasonlítva 

megállapítható hogy, a felületkezelés a PP mátrixú kompozitok esetén javította az 

eredményeket, míg ez nem jelentkezett a PA mátrixú vizsgálatoknál. Ennek fő oka a PA 

kiváló tulajdonságai, amit nagyon nehéz javítani rövidszálas kompozitokban. 

 

 

3.5. Szálerősített polimer blendek 

 

Ennek a fejezetnek a célja, hogy vizsgáljam az ásványi szálak felhasználhatóságát polimer 

keverékek (blendek) erősítőanyagaként. Célom továbbá, hogy elemezzem az előző két 

fejezetben vizsgált poláris PA és apoláris PP polimerek eltérő tulajdonságaiban rejlő 

lehetőségeket egyazon rendszerben alkalmazva. Ahhoz, hogy ezen vizsgálat eredményeit 

egységesen tudjam értékelni a korábbiakkal, a 10 m% és a 20 m% bazaltszállal erősített 

rendszert vizsgáltam. Ez a két erősítőtartalom mutatott ugyanis a kritikus feszültségintenzitási 

tényező és a határhajlító feszültség tekintetében optimumot a fröccsöntéssel előállított 

kompozitok vonatkozásában. 

 

PP/PA/Bazalt hibrid kompozitok[148] 

A szakirodalomban sok szerző foglalkozik különféle ásványi eredetű erősítő- és töltőanyagok 

PP/PA blendben való felhasználásával, de ezek jobbára üvegszál[73], CaCO3
[50], különféle 

egyéb erősítőanyagok, pl. whiskerek[76] illetve újabban nano méretű agyagásványok[149]. 

 A polimer blendekben a különféle polimerek szerepe általában funkcionálisan eltérő. 

Az egyik például a nagyobb ütésállóságot, a másik a nagyobb merevséget, vagy az egyik a 

nagyobb merevséget, míg a másik a nagyobb energiaelnyelő képességet biztosítja. 

 Az erősített keverék kompozitban a három vagy több alkotó többféle szerkezetet 

alakíthat ki. Az egyikben az összetevők egymástól függetlenül diszpergálódnak és a kompozit 

tulajdonságait az összetevők egyedi tulajdonságainak szinergizmusa határozza meg. A 

másikban az egyik összetevő teljesen bevonja az erősítőanyagot és az így keletkezett bevont 

egységek találhatók a másik alkotó által létrehozott mátrixban. Ebben az esetben az 

erősítőanyag merevítő hatása nem érvényesül, sőt úgy viselkedik a rendszer, mintha további 

mennyiséget adtunk volna a bevonatot alkotó összetevőből[76]. A harmadik szerkezet 

tulajdonképpen az előző kettő kombinációja (3.29. ábra), amikor az egyik összetevő 

kémiailag kapcsolódik az erősítőanyaghoz és így szabálytalan átmérőjű és határfelületi 
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tulajdonságú erősítést valósít meg, a másik alkotta mátrixban. A lágy és merev határfelület a 

hossz mentén szabálytalanul váltakozik, ami speciális mechanikai tulajdonságokat 

eredményez[44,144,149] (nyúlás, szilárdság, repedésterjedéssel szembeni ellenállás). 

 

 

3.29.ábra Ásványi szállal erősített PP/PA blend sematikus vázlata 

 

Az aktuális szerkezet kialakulását a kompaundálás, homogenizálás alatt uralkodó adhéziós- és 

nyíróerők viszonya határozza meg, amit a töltőanyag felületkezelésével, illetve a mátrix 

komponensei közötti kapcsolat javításával lehet szabályozni[50]. 

 

Ezért ebben a fejezetben a PP/PA blend bazaltszállal történő erősítésének lehetőségét 

vizsgálom. Az összehasonlításokat a kompozitok mechanikai tulajdonságainak (húzó- és 

hajlító szilárdság, illetve modulusz, valamint ütvehajlító vizsgálatok eredményeinek), 

valamint az AE mérések[111] és SEM felvételek elemzésével[112] végeztem. 

 

Kompozitok és próbatestek előállítása 

Alapmátrixként a TVK (H116F) PP homopolimerét és az UBE (UBESTA 3030 JFX 1) PA 

12-t választottam, mivel a két polimer feldolgozási hőmérséklete közel van egymáshoz. A PA 

aránya a blendben rendre 0, 10, 20, 30, 40, 50 tömegszázalék volt. A két alappolimer közötti 

határfelületi kapcsolat biztosítása érdekében PP-g-MAL-t (SCONA® TPPP 2112 FPA) 

használtam, amelynek értékét 5 m%-ban rögzítettem a teljes mátrix tömegére vonatkoztatva. 

Erősítő anyagként a TOPLAN által gyártott átlagosan 5 mm hosszú és 9 µm átmérőjű 

kezeletlen bazaltszálat használtam. 

Első lépésben a PP és a PA granulátumokat kevertem össze a megfelelő arányban, 

hozzáadva a megfelelő PP-g-MAL-t. Ezután ikercsigás BRABENDER típusú extrúderen 

homogenizáltam a későbbiekben mátrix anyagául szolgáló anyagot a következő paraméterek 

mellett: zónahőmérsékletek: 185-190-195-200 °C, a csigák fordulatszáma 20 1/perc volt. A 
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szálakat újabb extrudálás során adagoltam a mátrixhoz. A feldolgozási paraméterek 

megegyeztek az első kompaundálás során alkalmazottakkal. A fröccsöntést ARBURG 230 C 

típusú fröccsöntő gépen végeztem el. A zónahőmérsékletek: 180-185-190-195-200 °C, a 

befröccsöntési nyomás: 13,5 MPa, az utónyomás 11 MPa voltak, míg a szerszámhőmérséklet 

40 °C volt. A vizsgálatokhoz szabványos húzó[98] és hajlító[99] próbatesteket fröccsöntöttem. 

 

Húzószilárdság értékeinek elemzése 

A húzószilárdság mérési eredményeit a 3.30. ábrán és a 3.11. mellékletben foglaltam össze. 

Jól látható, hogy amikor tisztán PP a mátrix anyaga, akkor a húzószilárdság a bazalttartalom 

növekedésével csökken. Ez arra enged következtetni, hogy a szálak a feldolgozás során, a 

bazaltszál feldolgozhatósági paramétereinek következtében, a kritikus hossznál rövidebb 

darabokra töredeztek (3.9. ábra), és így töltőanyagként vannak jelen a kompozitban. Ezzel 

szemben, amikor PA-t adtam a mátrixhoz ez a hatás megfordult és megnőtt a kompozit 

húzószilárdsága. Azt várhatnánk, hogy a PA mennyiségének növekedésével egyre jobb 

anyagot kapunk, de ez – amint a diagramon is látható – nem történt meg. Ennek egyik oka, 

hogy a polimer keverékek diszperzitása 50-50%-os összetétel körül a legrosszabb és ez kihat a 

mechanikai tulajdonságokra is. 

 

  

3.30. ábra Bazaltszállal erősített PP/PA blendek húzási tulajdonságai 
 

Jól látható, hogy amíg a kis 10-20% PA-tartalmú kompozitok esetében a bazaltszál 

részarányának változása növelte a húzószilárdságot, addig ez a folyamat a nagyobb PA 

tartalomnál elenyésző. A kompozitok húzó rugalmassági moduluszait vizsgálva 

megállapítható, hogy az értékek a 70/30 PP/PA aránynál a kiindulási tisztán PP mátrixú 

kompozitok értékeivel közel azonosak, vagy kisebbek azoknál, majd a PA tartalom további 
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növelésével tovább romlottak. Ez az eredmény összhangban van azzal a 

hatásmechanizmussal, amit a fejezet elején tárgyaltam, miszerint a kompatibilis mátrix anyag 

(ebben az esetben a PA) körülveszi a szálakat és ebben az esetben a töltőanyag merevítő 

hatása nem tud érvényesülni (3.31. ábra). A húzóvizsgálati eredményekből megállapítható, 

hogy a legjobb eredmények 90/10 és a 80/20 PP/PA polimer keverékeknél tapasztalhatók 

mind az erősített, mind az erősítetlen rendszereket figyelembe véve. 

 

 

3.31. ábra Bazaltszál (20 m%) az 50/50 PP/PA mátrixú kompozitban 

 

Hajlítószilárdság értékeinek elemzése 

A hárompontos hajlítóvizsgálat eredményeit a 3.32. ábra és a 3.12. melléklet tartalmazza. A 

hajlító eredmények a húzóvizsgálati eredményekkel hasonló tendenciákat mutatnak, de itt 

még markánsabbak a jellemző változások. A bazaltszálak jelenléte itt minden kompozitban 

növekedést okozott a hajlító rugalmassági modulusz eredményekben. Az eredményekből 

kitűnik, hogy a bazaltszállal erősített kompozitok összetett igénybevétellel jobban terhelhetők, 

és ezt a tulajdonságot a PA jelenléte még jobban kiemeli. A hajlító tulajdonságok változása 

hasonló, mint amit a feldolgozási technológiák elemzésekor már tárgyaltam, vagyis a töltő, 

illetve erősítőanyag mennyisége döntően befolyásolja mind a hajlítószilárdságot, mind a 

hajlító rugalmassági moduluszt. A maximum értékek mindkét jellemző esetében itt is a 10 

illetve 20%-os PA tartalomnál adódtak. Ebben az esetben is megfigyelhető a 30%-nál 

nagyobb PA-tartalom merevségcsökkentő hatása. 
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3.32. ábra Bazaltszállal erősített PP/PA blendek hajlítási tulajdonságai 
 

 

Ahhoz, hogy biztosan meg lehessen állapítani a PA diszperzitását a PP mátrixban, 

megvizsgáltam az erősítőanyag nélküli próbatest szakítása utáni töretfelületet (3.33. ábra). 

 

 

3.33. ábra A 80/20 PP/PA tartalmú blend töretfelületéről készült SEM felvétel 

 

A felvételen megfigyelhető, hogy a PA kis méretű (1-2 µm átmérőjű) gömbök formájában van 

a mátrixban, továbbá látható a PP-g-MAL hatására létrejött kapcsolat a két komponens között, 

ami meghatározó a blend mechanikai tulajdonságaira. Ezen a felvételen a PA hasonló 

eloszlást mutat, mint azt előzetesen célul tűztem ki a 3.29. ábra alapján. 

 

Törésmechanikai eredmények elemzése 

A statikus vizsgálatokból meghatározott kritikus feszültségintenzitási tényezők értékei (3.34. 

ábra és 3.11. melléklet) összhangban az eddigi eredményekkel, szintén a 10 és 20% PA-

tartalmú erősített blendeknél mutatták a legjobb eredményeket. Ennek ellenére jól látható, 

hogy a PA hatása a szálerősített esetekben nem jelentős, tulajdonképpen szóráson belüli. 
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3.34. ábra Statikus törésmechanikai eredmények a 

bazaltszállal erősített PP/PA blendekben 
 

A blendek repedésterjedéssel szembeni ellenállásai nagyon érdekes tendenciát mutatnak. A 

kiindulási (PP) kompozícióhoz képest valamennyi keverék kevésbé ellenálló az instabil 

repedés megindulásával szemben. Ugyanakkor ebben az esetben a PA-tartalom 

növekedésével nőtt a KIC értéke. Ennek az lehet az oka, hogy a PA egyre nagyobb gömbök 

formájában van jelen a kompozitban és a PP-g-MAL ebben az esetben jobban ki tudja fejteni 

a hatását, valamint egyenletes, összefüggő kapcsolatot tud kialakítani a két inkompatibilis 

összetevő között és ezáltal javítani tudja a repedésterjedéssel szembeni ellenállást. 

 Elemezve az AE eredményeket (3.35. ára) megállapítható, hogy az erősítőanyag 

tartalmának növekedtével nő az eseményszám az azonos mátrixú kompozitok esetében. Az 

eseményszám az erősítőanyag változásával arányosan változik (kétszeres száltartalom, kb. 

kétszeres eseményszám). Az eseményszámok a PA-tartalom növekedtével egészen a 30%-ig 

fokozatosan csökkennek, aminek oka lehet az, hogy a PA egyre több kapcsolatot tud 

létrehozni az erősítanyaggal, illetve egyre nagyobb mértékben veszi körül, aminek 

eredményeképpen csökken a szálak kihúzódása által keltett akusztikus aktivitás. A 40-50% 

PA-tartalmú erősített keverékek esetében kis mértékű eseményszám növekedés tapasztalható. 

Ennek magyarázata lehet, hogy ennél a PA-tartalomnál a jellemző tönkremeneteli forma nem 

a szálak kihúzódása, hanem a határfelületi elválás, ami a szál/PA határfelületen valósul meg. 

Ennek az igazolásához azonban az amplitúdók eloszlásának alaposabb tanulmányozása 

szükséges (3.36. ábra). 
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3.35. ábra Az akusztikus mérés eredményei 
bazaltszállal erősített PP/PA blendekben 

3.36. ábra Az átlagos eseményszám változása a 
PA-tartalom függvényében 

 

Az események túlnyomó része 10 – 40 dB közötti, a maximum 60 dB alatti. A tisztán PP 

mátrixú kompozitokat elemezve és összehasonlítva a korábbi vizsgálatainkkal a 

tönkremenetel egyértelműen mátrix deformáció és tépődés (kisebb AE jelek), míg a nagyobb 

AE jelek rétegelválásra (debonding) és szálkihúzódásra utalnak[150,152]. A PA-tartalom 

hatására azonban az előzetesen elvártakkal ellentétben nem nőtt a maximális amplitúdó értéke 

jelentősen (átlagosan 4-6 dB-el). Az amplitúdók eloszlásában viszont kis mértékű, a nagyobb 

amplitúdójú értékek felé tolódás tapasztalható, ami azzal magyarázható, hogy a PA jobban 

tapad a bazaltszálhoz, mint a PP, amit az eltérő poláris/apoláris tulajdonságok okoznak. Tehát 

a kompozitok tulajdonságait a 30%-nál nagyobb PA-tartalomnál, már jellemzően a PA és a 

bazaltszálak közötti kapcsolat, valamint a két alkotó együttesének a PP fázishoz való 

kapcsolata határozza meg. 
 

Ütvehajlító vizsgálatok eredményeinek elemzése 

A kompozitok dinamikus tulajdonságait ütvehajlító vizsgálatokkal határoztam meg[110]. 

Charpy-ütvehajlító vizsgálatokat végeztem a dinamikus kritikus feszültségintenzitási (KICi) 

tényező, a fajlagos repedésterjesztési erő (GCi) kritikus értékeinek, valamint a törési szilárdság 

(aCN) elemzéséhez. Az eredményeket vizsgálva (3.37. ábra, 3.13. melléklet) megállapítható, 

hogy a kis mennyiségű PA tartalom növeli a KICi értékét, míg a nagyobb mennyiségnek már 

nincs jelentős hatása. 
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3.37. ábra A bazaltszál és a PA mennyiségének hatása a kompozit ütvehajlító tulajdonságaira 

(a-kritikus feszültségintenzitási tényező, b-fajlagos repedésterjesztési energia kritikus értéke, c-fajlagos 
törési energia) 

a, b, 

c, 

 

Az oszlopdiagramokat elemezve megállapítható, hogy a dinamikus tulajdonságok esetében 

egyfajta jobbra tolódás tapasztalható a nagyobb PA tartalom felé és a legjobb értékek itt a 20-

30%-nál adódtak. Az ütvehajlító vizsgálatokból nyert adatok esetében hasonlóan a három 

pontos hajlító eredményekhez, egyértelmű az erősítőanyag mennyiségének az előnyös hatása. 

A száltartalom növelésével a jó dinamikus tulajdonságokkal rendelkező PA befolyása tovább 

érvényesül, mivel a szálak bevonásával nagyobb térfogaton fejti ki hatását, ezzel javítva a 

kompozit ütvehajlító vizsgálatból származtatott tulajdonságait. 
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Töretfelületek elemzése 

Annak érdekében, hogy a mechanikai vizsgálatok eredményeit magyarázni lehessen, 

hangyasavval és xylollal marattam a kompozitok töretfelületeit (a hangyasav a PA, míg a 

forrásban lévő xylol a PP egyik ismert oldószere). Azért az 50/50 PP/PA mátrixú blendet 

választottam, mert ebben az esetben nagyobb volt a valószínűsége, hogy példát találok mind a 

PA/bazaltszál, mind a PP/bazaltszál kapcsolatra, illetve a kapcsolat hiányára. Nagy PA 

koncentrációnál, ahogy az a 3.38. ábrán látható, a xylolos maratás után viszonylag összefüggő 

PA fázis található a szálak felületén.  

 

 

3.38. ábra Xylollal maratott töretfelület a bazaltszállal erősített (20 m%) 50/50% PP/PA mátrixú 
kompozitok esetén 

 

A hangyasavas maratás után (3.39. ábra) viszont az látható, hogy a szál teljesen szabaddá vált 

a polimertől. 

 

 

3.39. ábra Hangyasavval maratott töretfelület a bazaltszállal erősített (20 m%) 50/50% PP/PA 
mátrixú kompozitok esetén 
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Tehát a PA a kompozitokban az előzőekben feltételezett szerepet tölti be, vagyis kapcsolódik 

az erősítő szálakhoz, ezzel jelentősen javítva a bazaltszállal erősített kompozitok mechanikai 

tulajdonságait. 

 

Összefoglalva az eredményeket a következő megállapítások tehetők 

A feldolgozás során a szál/szál kölcsönhatás és a feldolgozási technológia hatására a szálak 

jelentősen töredeznek (3.9. ábra), ezáltal azok a töltőanyag szerepét töltik be a több 

összetevőjű mátrixból készített polimer kompozitban. Így a húzószilárdságot a szálak 

csökkentik, míg a dinamikus tulajdonságot és a merevséget növelik. A PA befolyása a 

kompozit tulajdonságaira kis tömegarány esetén jelentősen javít minden paraméteren, amelyet 

feltételezésem szerint a jó szál/PA kölcsönhatás okoz, és megfelelő homogenitás és térbeli 

elhelyezkedés esetén, egyfajta térbeli erősítés valósult meg, amely előidézi ezt a 

tulajdonságváltozást. Nagyobb PA tömegarány esetén a PA körülveszi, illetve beágyazza a 

szálakat, és a PA/PP határréteg okozza a tulajdonságok változását. A hajlító és dinamikus 

tulajdonságokat elemezve megállapítható, hogy a bazaltszál mennyisége egyértelműen pozitív 

hatással van a kompozitok tulajdonságaira, a szálak viszonylagos rövidségének ellenére. 

 A fentiek alapján megállapítható, hogy a bazaltszál jól alkalmazható polimer blendek 

erősítésére. 

 

3.6. Szálfejek hatása a polimer kompozitok tönkremenetelére 

 

Ebben a fejezetben ismertetem az ásványi szálak előállítása során keletkező különleges alakú 

szálak, szálfejek hatását a kompozitok tönkremenetelére és a mechanikai tulajdonságokra, 

valamint ismertetem az egyedi-szálas (szálkihúzásos) vizsgálatok eredményeit, 

összehasonlítva az eredményeket a kompozit (több-szálas) modellek eredményeivel. 

 

A probléma megfogalmazása 

A különféle technológiákkal előállított kompozitok töretfelületét vizsgálva több szabályosnak 

tűnő félgömb alakú üreg figyelhető meg (3.40. ábra). 
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3.40. ábra Szálfejek és azok helye a bazaltszállal (45 m%) erősített PP kompozitban 
 

Ez első látásra, arra utal, hogy a feldolgozás során levegőbuborékok kerültek a kompozitba, 

amik a SEM belsejében létrehozott vákuum miatt „szétrobbantak” és ezeket az üregeket 

hagyták a töretfelületen. Ennek tisztázására kiterjesztettem a SEM vizsgálatokat 

energiadiszperzív röntgenelemzéssel (EDS) és „Si–térképet készítettünk. Mivel a szálak fő 

összetevője SiO2, ezzel a vizsgálattal bizonyítani lehet, hogy jelen esetben is légbuborékokról 

van-e szó (3.41. ábra). 
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3.41.ábra A PP-bazalt kompozit töretfelületekről készített SEM (a, c) és EDS (b, d) felvételek 

Az EDS vizsgálatok Si-térképei azáltal, hogy ugyanazt az alakzatot adták vissza (amin 

felismerhetők a szálak), mint a SEM felvételek kiderült, hogy nem légbuborékokról van szó, 

hanem a gyártás ismertetése során bemutatott és a szálképzéssel együtt járó szálfejekről (2.1. 

ábra), amelyek a feldolgozási technológia (kártolás) ellenére a kompozitban maradtak. 

 

Kompozitok és próbatestek előállítása 

A kompozitok előállításához először 2 mm vastag PP lemezeket préseltem (TVK H116F) a 

fragmentációs teszteknél ismertetett módon és paraméterekkel, majd két lemez közé 

helyeztem a szálmodelleket. A szálak modellezéséhez két különböző fejátmérőjű acélszálat 

(FS – d=1,5 mm, FL – d=2,5 mm, a szálátmérő d=0,75 mm) és fej nélküli acélszálat (Sz) 

használtam (3.42. ábra). 

 

 

3.42. ábra A modellezendő szálfej[114] és a felhasznált modellek (FL és Sz) 

 

A szálak beágyazási hossza lf,P =2 és 11 mm közötti volt a szálkihúzásnál. A vizsgálati 

sebesség a teszteknél 2 mm/perc volt. A kritikus feszültségintenzitási tényezők 

összehasonlításához a 3.43.b ábrán, míg a szálkihúzásos mérésekhez a 3.43.a ábrán látható 

geometriájú próbatesteket állítottam elő. 
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a,  
 

c,  

3.43. ábra A felhasznált próbatestek (a- szálkihúzáshoz, b- SEN-T, c- teljes szálas, lf,P-beágyazott 
szálhossz) 

b,

 

A szálkihúzásos tesztek eredményeinek értékelése 

A szálkihúzásos vizsgálatok jellemző diagramjait (3.44. ábra) elemezve megállapítható, hogy 

az acél szálfejek (FS, FL) kihúzásához jóval nagyobb, közel 10-szeres erő szükséges, mint a 

normál acélszál (Sz) kihúzásához azonos beágyazási hossz esetén. A szálfejek méretének 

növelése nem változtatott jelentősen a kihúzáshoz szükséges erő nagyságán, ami annak a 

következménye, hogy kicsi az átmérők közötti különbség. Ez a hasonló alakból adódóan nem 

okoz jelentős változást a tönkremeneteli formákban, amik a 3.44 ábrán is megfigyelhetők. 

 

3.44. ábra Szálkihúzás erő/elmozdulás diagramja (10 mm-es befoglalási hossz esetén) 
(Sz-szál, FS-szálfejjel rendelkező szál, ahol a fejátmérő 1,5 mm; FL-szálfejjel rendelkező szál, ahol a 

fejátmérő 2,5 mm ) 
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Az 3.44. ábrán jól elkülöníthetőek a jellemző tönkremeneteli formák[44], amelyek tartományait 

arab (a szálfej nélküli szálak esetében) és római (a szálfejjel rendelkező szálak esetében) 

számokkal jelöltem: 

 

 1-I: a mátrix/szál határfelületének rugalmas deformációja, 

 2-II: a teljes határfelületi elválás, 

 3-III: a teljes határfelületi elválás utáni nyakképződés szakasza, ami jellemzően a 

szálvégnél, illetve a szálfejek egyenlítőjénél alakul ki, 

4-IV: a szál kihúzásakor a beágyazott szálhossz kihúzódásához szükséges erő, ami 

közel lineáris ezen a szakaszon, 

5-V: a szálvég, szálfej teljes kihúzódása. 

 

A mérések további elemzésekor megvizsgáltam a szálak kihúzása során befektetett munka 

(Wf,P) és a szálak kihúzásakor mért deformáció (εf,P) változását a szál beágyazásának (lf,P) és 

alakjának függvényében (3.45. ábra). Az eredmények alapján megállapítható, hogy a szálfejek 

hatására egyértelműen nőtt a Wf,P és vele párhuzamosan a nyúlás is, ami a szálfejek deformáló 

hatásának a következménye, ami a töltött polimerek esetében is tapasztalható[152,153]. A gömb, 

vagy közel gömb alakú töltőanyagok között a polimer mátrix a töltőanyag feszültséggyűjtő 

hatásának következtében rugalmasan, majd képlékenyen deformálódik, ezáltal közvetíti a 

belső feszültséget a teherviselő elemek között. A diagram alapján megállapítható, hogy a 

szálhossz növekedésével jelentősen nőtt a kihúzáshoz szükséges munka és a nyúlás nagysága, 

ami a nagyobb határfelülettel magyarázható. A szálak hosszabban húzódnak ki, ezáltal nő a 

súrlódással szemben befektetett munka nagysága. Megfigyelhető, hogy a nyúlás a beágyazás 

hosszának függvényében közel lineárisan változik, de a változás mértéke a szálfejek hatására 

sokkal nagyobb mértékű, mint a szálfej nélküli modell esetében. Az energia- és 

nyúlásdiagramok görbéi alapján egyértelműen megállapítható ezeknek az értékeknek a szálfej 

méretétől való függése. Minél nagyobb a szálfej annál nagyobb a kihúzáshoz szükséges 

energia és a kihúzáskor létrejövő deformáció is. 
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3.45. ábra A szálkihúzásos mérések eredményei a befoglalási hossz függvényében különböző 
geometriájú szálmodelleknél (jelölés 3.44. ábra alapján) 

 

Törésmechanikai eredmények értékelése 

Az egyedi szálas vizsgálatok eredményeinek ismeretében megvizsgáltam a szálfejek hatását a 

törésmechanikai (KIC) tulajdonságokra. Ezért SEN-T próbatestekbe építettem be 4-4 fej 

nélküli illetve fejjel rendelkező szálat. A szálfejjel rendelkező modellekben a szálfejeket 

váltakozva rendeztem el (az egyik szálfej felül, a másik alul) úgy, hogy a szálirány 

párhuzamos volt a terhelés irányával és merőleges a bemetszésre. A SEN-T próbatesteken 

mért kritikus feszültségintenzitási tényezők értékeinek elemzése (3.6. táblázat és 3.46. ábra) 

alapján elmondható, hogy amíg az egyedi szálas vizsgálatoknál a szálfejek javították a 

mechanikai tulajdonságokat, addig kompozitba beépítve „kötegként”, amikor több szál 

kölcsönhatásával kell számolni, éppen ellenkező hatást váltottak ki. 

 

Szálmodell KIC [MPam1/2]
Szál 3,79±0,57 
FS (dF=1,5 mm) 3,59±0,11 
FL (dF=2,5 mm) 2,92±0,14 

 

3.6. táblázat Szálfejek méretének hatása a 
kritikus feszültségintenzitási tényezőre 

 (jelölés 3.44. ábra alapján) 

 3.46. ábra A szálmodellek geometriájának hatása a 
kritikus feszültségintenzitási tényező értékeire  

(jelölés 3.44. ábra alapján) 
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Ennek az eredménykülönbségnek a további vizsgálatához a fragmentációs teszthez hasonló 

módon a teljes modell-szálat beépítettem a mátrixba (3.43.c ábra). A szálfejekhez tartozó 

teljes szálhossz 3 és 28 mm között volt, a vizsgálati sebesség 2 mm/perc. A szálfejek hatása a 

3.47. ábra alapján elemezhető. Az ábrán jól látható, hogy a legnagyobb erő és nyúlás a szálfej 

nélküli, szálerősített kompozitok esetében tapasztalható és a szálfejek méretének 

növekedtével csökken mind a befektetett munka mind a nyúlás nagysága. 

 

3.47. ábra A teljes hosszában beépített szálmodellek kihúzásához szükséges energia 
(jelölés 3.44. ábra alapján) 

 

A kétféle vizsgálati eredmény (3.45. és 3.47. ábrák) közötti különbség fő oka a különböző 

terhelési mód. Amíg az első esetben a szál vége rögzítve volt és itt történt meg a 

terhelésbevitel, addig a másik esetben a mátrixon keresztül. A szálfejek a terhelés 

növekedtével feszültséggyűjtő helyként, a repedések kiindulópontjaiként szolgálnak (3.48. 

ábra) mindkét esetben. De amíg az elsőben a szálfejek inflexiójának környezetében kialakuló 

nyakképződés (3.47. ábra 3-III szakasz) csak a szálfejkihúzódás megindulásáig tart, majd 

ezután a szálfejek teljes egészében kihúzódnak. Addig a másikban a kontrakció a próbatest 

egész vizsgálati hosszán létrejön egészen addig, amíg a szálfej fezsültséggyűjtő hatásának 

következtében, a belső feszültség növekedésével meg nem indul az instabil repedésterjedés. 

Ez a folyamat a szálfej néküli szálaknál is tapasztalható, de a szálvégek következtében kisebb 

a feszültségnövekedés és magasabb feszültségszinten történik meg a tönkremenetel (3.49. 

ábra). 
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3.48. ábra A szálfej keresztmetszetéből kiinduló mátrix típusú tönkremenetel 
 

Ez a tönkremeneteli forma kevésbé jellemző szálerősített kompozitok esetében, ahol a teljes 

szál/mátrix határfelületi elválás után további energiát csak a kihúzódásból adódó súrlódás 

keltette feszültség ellenében kifejtett munka igényel. Kisebb mértékű kontrakció ebben az 

esetben is tapasztalható, a szálak végének feszültséggyűjtő hatása következtében. A szálak 

végén keletkező mikroüregek szálerősítés esetében a repedések kiindulópontjaiként 

szolgálnak. A szálfejek hatására a szál/mátrix határfelületi elválás alacsonyabb terhelési 

szinten történik meg, mint a csak szálakkal erősített kompozitok esetében[150]. 

A tönkremeneteli formák további elemzéséhez feszültségoptikai vizsgálatokat végeztem. A 

3.49.a-b. ábrákon megfigyelhető, hogy a szál kihúzódása során a feszültségvonalak alig 

torzulnak. A teljes határfelületi elválás után tulajdonképpen csak leépül a feszültség, ami jól 

követhető 3.44. ábrán. Az a és b ábrán megfigyelhető, hogy a szál/mátrix teljes elválás után a 

feszültség lineárisan csökken, míg a c és d ábrákon a szálfejek hatására ez a feszültségleépülés 

nem történik meg. 
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3.49. ábra Szálvégek alakjának hatása a tönkremeneteli formákra 

 

Külső igénybevétel hatására kompozitokban a feszültség nem egyenletesen oszlik el, lokális 

feszültségek jönnek létre. Az erősített rendszerek feszültségeloszlását több tényező 

befolyásolhatja. Ilyenek lehetnek a feszültségkoncentráció, a határfelületi feszültség, az 

adhézió, a komponensek kölcsönhatásai. A feszültségkoncentráció az erősítőanyag 

környezetében lép fel és főként az erősítőanyag/mátrix tulajdonságaitól függ. Húzó 

igénybevétel esetén a nagy rugalmassági moduluszú szálfej pólusain van a feszültség 

minimuma, míg a maximuma az egyenlítőn található (3.49. c-d. ábra). A 

feszültségkoncentráció hatására a külső feszültség többszöröse is kialakulhat a szálfej 

környezetében[50]. Kezdetben tehát az elválás csak az egyenlítőn indul meg, majd először a 

gömbfelületen halad a pólus irányába, majd a szál felőli oldalon a szál felülete mentén terjed 

tovább. Eközben az egyenlítőn lévő mikroüreg szélesedik, majd a repedés teljes egészében 

kinyílik és megindul körkörösen a következő erősítőanyag, vagy a próbatest külső felülete 

felé. A 3.49. c. ábra jól mutatja a felületek elválásának kezdetét, a mikroüregek kialakulását, a 

3.49. d. ábra pedig az üregek növekedését. 
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A fejezet eredményei alapján a következő megállapítások tehetők 

A felületek elválásának megindulását több tényező is meghatározza, de a legfontosabbak a 

határfelületi és a termikus hatások, valamint az erősítő, vagy töltőanyag geometriája. A 

polimer és az erősítőanyag között a hőtágulási együttható értékében mutatkozó különbség a 

lehűlés során különböző zsugorodást idéz elő, ami termikus feszültségek kialakulásához 

vezet[50,152]. Mivel a határfelületet nem módosítottam egyik esetben sem és a kompozit 

termikus viszonyai is azonosak voltak, tehát az összes különbség a geometriai viszonyokra 

vezethető vissza. A szálfej méretének növekedésével a határfelületi elváláshoz szükséges 

erő/feszültség mértéke csökken (3.46. ábra). Nagyobb szálfejek esetén a határfelületek 

elválása már kisebb igénybevétel hatására is megindul. Ezekben az esetekben a képződött 

mikroüregek kiszélesednek (3.49. ábra), nagy repedésekké egyesülnek és ez a próbatestek 

végleges tönkremeneteléhez vezet. Tehát a szálfejek mindenképpen a tönkremeneteli formák 

kiindulási helyei, ami a határfelület kezelésével befolyásolható és ezzel nagymértékben 

javíthatók a mechanikai tulajdonságok. Továbbá fontos megjegyezni, hogy a gyártásnál 

keletkező aszimmetrikus szálfejek tulajdonságmódosító hatásai nem jellemezhetők az 

irodalomban ismertetett egyszerű szálkihúzásos módszerekkel, hanem ki kell terjeszteni a 

vizsgálatokat más, ezen tulajdonságokat jobban leíró eljárásokkal[138]. 
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4. Összefoglalás 

 

A munkám elején megfogalmazott célok megvalósulása az alábbiakban foglalható össze: 

 Elsőként megvizsgáltam kerámia- és bazaltszálak mechanikai tulajdonságait 

(szilárdság, modulusz) és összehasonlítottam a kereskedelemben kapható és általánosan 

használt E-üveg hasonló tulajdonságaival. Megállapítottam, hogy a kerámia- és a bazaltszálak 

kémiai összetétele a főbb összetevők tekintetében (pl. SiO2) az E-üvegéhez hasonló. Ez a 

hasonlóság a szálak felületi feszültségértékeiben és szilárdsági értékeiben is megnyilvánul. A 

felületi feszültségek értékeinek elemzéséből levont legfontosabb következtetés az, hogy a 

szakirodalomban fellelhető üvegszállal erősített kompozitokban alkalmazott felületkezelő 

szerek és eljárások alkalmazhatók a bazalt- és a kerámiaszállal erősített rendszerekben is, amit 

a későbbi fejezetekben vizsgálataimmal alátámasztottam. A szálszakítási vizsgálat 

eredményeit elemezve megállapítottam, hogy az üvegszál szilárdsága és nyúlása a 

legnagyobb, de a húzó rugalmassági modulusza a legkisebb összehasonlítva a kerámia- és a 

bazaltszáléval. A különbségek a különböző gyártási technológiával magyarázhatók. A 

szálszakításokat AE vizsgálatokkal egészítettem ki. Az eredményeket felhasználtam a 

határfelületi szilárdság és kritikus szálhossz vizsgálatokhoz. Megállapítottam, hogy AE 

vizsgálattal nagyon jó közelítéssel (R=0,9685), meghatározható a kritikus szálhossz, 

összehasonlítva a fragmentációs vizsgálatok hagyományosnak mondható kiégetésből 

származó eredményeivel. 

 Ezután összehasonlítottam a különböző feldolgozási technológiák hatását a 

bazaltszállal erősített PP kompozitok mechanikai tulajdonságaira és a feldolgozás utáni 

szálhosszra. Megállapítottam, hogy a legkíméletesebb feldolgozási technológia a kártolás és 

az azt követő tűnemezelés és préselés volt, ami egyedül eredményezett a kritikusnál hosszabb 

szálakat (732-1100 µm a száltartalomtól függően). Az eredményekből kitűnt, hogy a 

száltartalom növekedtével a rugalmassági moduluszok értéke minden esetben növekedett, míg 

a szilárdság csak a kártolt esetben. Megállapítottam, hogy a kompozitok rugalmassági 

moduluszait (húzó, hajlító) az orientáció kevésbé befolyásolja, mint az erősítőanyag 

mennyisége, ami főként a kártolt kompozitok esetében figyelhető meg a legjobban, mert itt 

jelentős a gyártásból származó orientációs hatás. A kártolásos technológiát elemezve 

megállapítottam, hogy a 35-40 m% az alkalmazott beállításokkal és eszközökkel elérhető 

maximális erősítőtartalom, ami egyben technológiai határnak is tekinthető. Nagyobb 

erősítőanyag tartalomnál a szálak jelentős része kihullott a kártoló hengerek közül, valamint a 
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tűnemezelés során jelentősen összetöredezetek és a két hatás együttesen gazdaságtalanná tette 

a technológia alkalmazását. 

 Munkám következő részében megvizsgáltam a különböző felületkezelő adalékok 

hatását a bazaltszállal erősített, polimer kompozitok statikus és dinamikus mechanikai 

tulajdonságaira. A feladat ezen részében nagy merevségű, túltöltött rendszer (50% bazaltszál 

tartalom) létrehozását tűztem ki célul. A vizsgálatok során a felületkezelést a 

kompaundálással egy időben (in-situ) végeztem. Az eredményeket elemezve megállapítható, 

hogy a PP mátrixú kompozitok esetében vinilszilán-peroxid kezelés (VS+P) együttes hatására 

a húzószilárdság a koncentrációtól függően 70-110%-al növekedett. Jelentős javulást sikerült 

elérni a dinamikus tulajdonságok tekintetében is. Megállapítottam, hogy az alkalmazott 

felületkezelő szerek jól alkalmazhatók kompaundálás közbeni felületkezelésre. A kompozitok 

összetett igénybevétel hatására minden esetben javították a mechanikai tulajdonságokat, bár 

az egyes kezelőszerek hatásai között több különbség is adódott. A repedés instabil 

megindulását kevésbé akadályozták, ami a kisebb kritikus feszültségintenzitási tényezőben 

nyilvánult meg. Az eredményeket összegezve megállapítható, hogy az ilyen túltöltött 

felületkezelt ásványi szállal erősített rendszerek jól alkalmazhatók olyan helyeken, ahol a 

nagy merevség és az alacsony ár a fontos. 

Mivel az előző részben a PP-mátrixú kompozitoknál a szilános felületkezelés 

eredményezte a legjobb mechanikai tulajdonságokat, ezért a későbbi vizsgálatok során öt 

különböző szilán-alapú kezelőszert alkalmaztam a PA-mátrixú kompozitokhoz. Az 

erősítőanyag tartalom ebben az esetben is viszonylag magas volt (45%), amit előzetes 

vizsgálataink eredményeként határoztam meg. A PA-mátrixú kompozitoknál a szilános 

felületkezelés 20-30%-os javulást eredményezett a szilárdsági jellemzők tekintetében, míg a 

feszültségintenzitási tényezőket közel 40%-al javította a kezeletlen kompozitokhoz képest. 

Ugyanakkor megállapítottam, hogy a PA nagyon jó dinamikus tulajdonságait rövid szállal 

erősített kompozitok esetében nagyon nehéz tovább javítani.  

A két különböző mátrixú (PP, PA) kompozit tulajdonságait elemezve a különböző 

felületkezelő szerek és eljárások függvényében, összefoglalva megállapítható, hogy a szál 

oldalról történő felületkezelés nagyobb szilárdságot, míg ezzel ellentétben a mátrix oldali 

kezelés nagyobb rugalmassági moduluszokat eredményezett mindkét esetben. Ebből 

kiindulva megvizsgáltam a bazaltszállal erősített PP/PA hibrid kompozit tulajdonságait. Az 

eredményeket elemezve megállapítottam, hogy a PA kis tömegarány (20%) esetében 

jelentősen javította mind a statikus, mind a dinamikus tulajdonságokat. Ennek az oka a jó 

szál/PA kölcsönhatás, amit az előző vizsgálatok is igazoltak. Kimutattam, hogy a szál/PA 
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megfelelő homogenitása és térbeli eloszlása esetén létrejöhet egyfajta térbeli erősítő rendszer, 

aminek eredménye a tapasztalt javulás a mechanikai tuljadonságokban. Összességében 

megállapítható, hogy a bazaltszál jól alkalmazható polimer blendek erősítésére. 

 Kísérleteim legvégén megvizsgáltam az ásványi alapú szálak gyártása során keletkező 

szálfejek hatásait a kompozitok szilárdságára, szálfejmodellek alkalmazásával. 

Megállapítottam, hogy külső igénybevételek hatására a kompozitokban a feszültség nem 

egyenletesen oszlik el, hanem az erősítőanyagok környezetében lokális feszültségek jönnek 

létre. Ezeknek a feszültségeknek a környezetében és hatásukra lokális deformáció indul meg. 

A feszültség a fejjel rendelkező szálaknál a szálfejek egyenlítőjén koncentrálódik és a kezdeti 

elválások ennek következtében, innen indulnak meg. Megállapítottam, hogy a szálfejek 

méretének növekedésével csökken a határfelületi elváláshoz szükséges erő nagysága. 

Összességében megállapítottam, hogy a nagyméretű szálfejektől mentes bazaltszál alkalmas 

lehet az üvegszál és az azbesztszál helyettesítésére továbbá, hogy a bazaltszállal erősített 

kompozitok mechanikai tulajdonságai felületkezelő szerek alkalmazásával jelentősen 

javíthatók. 

 Végül fontos megjegyezni, hogy az alkalmazott kísérletek eredményeit felhasználva 

több gépjárműalkatrész próbagyártása is megtörtént, amelyeknek gyakorlati vizsgálata még 

folyamatban van, illetve több alkatrész üzemi gyártási kísérlete jelenleg is folyik. 

 

4.1. Az eredmények hasznosulása 

 

A világon mindenütt sokrétű kutatások folynak az egészségre ártalmatlan, olcsó szerkezeti 

anyagokként használható kompozitok kifejlesztésére. Az egyik ilyen alternatíva lehet a bazalt 

szálas formában történő alkalmazása, amellyel helyettesíthető pl. az azbeszt- és az üvegszál 

különféle polimerek erősítőanyagaként. Ezért ebben a fejezetben azokat az alkatrészeket, 

szerkezeti elemeket ismertetem, amelyekben bazaltszállal váltottuk ki az üvegszálat. 

 

SUZUKI akkumulátortartó 

A referencia kísérletek (3.3. fejezet) és a gyártási tapasztalatok alapján próbagyártásokat 

végeztünk. Elsőként PP/bazalt lemez alkalmazásával akkumulátortartót készítettünk 

hőformázással, amely eredetileg 30% üvegszálas PP lemezből készül (4.1. ábra). A 

bazaltszállal erősített PP lemezeket először felmelegítettük 180 °C-ra, majd Höffer 

hidraulikus présgépen préseltük. A szerszámot 60 oC-ra temperáltuk, az alkalmazott formázási 

idő: 1,2 perc volt. 
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4.1. ábra SUZUKI akkumulátortartó üvegszál-erősítésű PP-ből 
 

     

4.2. ábra SUZUKI akkumulátortartó bazaltszál-erősítésű újrahasznosított PP-ből 
 

A munkadarabok mérethelyességét a kapcsolódó alkatrészek szerelésével ellenőriztük. A 

fémkengyel illeszkedett a terméken, amely arra utal, hogy a zsugorodási érték közel azonos az 

üvegszálas termékével. 

 A alapanyagok költségelemzése alapján megállapítható, hogy amíg 1 kg 30% 

üvegszálerősítésű PP kompozit lemez kb. 490 Ft-ba, addig 1 kg 30% bazaltszál-erősítésű PP 

lemez csak 190 Ft-ba kerül. Levetítve ezt a 300 g tömegű, kísérleti munkadarabra, az 

üvegszálas akkumlátortartó 150 Ft-ba, míg a bazaltszálas 60 Ft-ba kerül. 

 

Személygépkocsi utánfutó sárvédő 

Fröccsöntési kísérleteket végeztünk személygépkocsi sárvédő gyártására (a 3.3. fejezet 

alapján), amelynek alapanyaga a PEMŰ bazaltszálas PP kompozit lap gyártásakor 

visszamaradt hulladék daráléka volt (4.2. ábra). Jelenleg a terméket erősítetlen, reciklált PP-
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ből készítik, amelynél problémát okoz annak csekély merevsége. A termékgyártási 

kísérleteket Mannesmann Demag D 430 típusú fröccsgépen végeztük 9 MPa fröccsnyomáson. 

A ciklusidő 120 s, a zónahőmérsékletek 175–195–210–225 °C voltak. 

 

 

4.3. ábra Reciklált PP mátrixú, 20% bazaltszál-erősítésű személygépkocsi utánfutó sárvédő 
 

A mechanikai vizsgálatok alapján a termék szilárdsága és merevsége is növekedett a régi 

alapanyaghoz képest. 

 A kísérleti termékek mind esztétikai, formai, felületminőségi, mind 

gyártástechnológiai szempontból megfelelnek a piaci igényeknek és az előírásoknak[155]. 

 

4.2. További megoldásra váró feladatok 

 

A feldolgozástechnológiák eredményeinek alapján megállapítható, hogy a felhasználás egyik 

fő korlátja, a feldolgozás közbeni száltöredezés. Ezért fontos feladatnak tartom az ásványi 

szálak hőre keményedő mátrixban történő alkalmazásának további vizsgálatát, amire már 

előkísérleteket folytattam kerámiaszálas kompozitoknál és nagyon jó eredményeket 

tapasztaltam[144]. Ugyancsak sikeres kísérleteket folytattunk folytonos bazaltszálból szőtt 

szöveterősítésű hőre keményedő kompozitokkal. Mivel az ásványi szálak alkalmazásának 

egyik fő oka az azbesztszálak kiváltása, ezért meglátásom szerint meg kell vizsgálni ezeknek 

a szálaknak a kopással szembeni ellenállását, hogy alkalmazni lehessen fékbetétek 

anyagaként. Fontos felhasználási terület lehet az ásványi szállal erősített polimerek 

alkalmazása kétkomponensű fröccsöntött kompozitok maganyagaként. Ezzel a technológiával 

ki lehet használni az ásványi szálak nagy merevségét. 

További fontos feladat a szálfejek hatásvizsgálatának kiterjesztése a dinamikus 

vizsgálatokkal és meghatározni a szálfejek hatását ezekre a tulajdonságokra is. 
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5. Új tudományos eredmények 
 

1.a  Meghatároztam a bazaltszál kritikus hosszát (lkrit=1060µm) PP mátrixban lf=25 mm 

vizsgált szálhosszon fragmentációs eljárás alkalmazásával. 

1.b  Meghatároztam bazaltszálak esetében az átlagos szakítószilárdságot (σf,i) leíró 

függvény paramétereit (lf=5-25 mm vizsgálati intervallumban) az alábbiak szerint: 
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(amely az lf=25 mm szálhossz esetében σf,c=419 MPa, q=3,6817 értékekre adódott). 

1.c  A vizsgált mérettartományban (értelmezési tartomány) meghatároztam akusztikus 

emissziós (AE) mérésekkel a szálszakadások kialakulását jellemző határamplitúdót, 

amely R=0,9685 korrelációval 35 dB-re adódott. 

 

2. Különböző, kompozit feldolgozási technológiák összehasonlításával (belső keverő 

kamrában végrehajtott kompaundálást követő préselés, extrúderderben történő 

kompaundálást követő fröccsöntés, valamint kártolást és tűnemezelést követő 

préselés) megállapítottam, hogy a kártolási iránnyal egyező terhelések esetén, a 

kártolást és tűnemezelést követő gyártási technika biztosítja a vizsgált mechanikai 

tulajdonságok tekintetében a legjobb mechanikai jellemzőket 35% bazaltszállal 

erősített PP kompozitokban. 

(σH=35,72 MPa, EH=2,61 GPa, σF=81,24 MPa, EF=3,48 GPa, KIC=4,72 MPam1/2, 

KICi=3,93 MPam1/2, GCi=6,32 kJ/m2, aCN=4,73 kJ/m2) 

 

3. PP hulladék újrahasznosításával, ikercsigás belső keverőkamrában kompaundálás 

közben (in-situ) történő felületkezelés eredményeként, az optimalizált feldolgozási 

paraméterek (csigák fordulatszám 15 fordulat/perc, feldolgozási hőmérséklet 210 °C) 

feltételeinek teljesülése esetén, vinil funkciós csoporttal rendelkező szerves szilán 3-

(trimetoxiszilil)propil metakrilát kezelőanyag (1,25%) és Luperox F 90P peroxid 

(0,005%) katalizátor alkalmazásával, a következő húzó (σH=31,09 MPa, EH=4,41 GPa, 

εH=1,55%) és hajlító (σF=53,78 MPa, EF=4,98 GPa, εF=0,68%) szilárdsági, valamint 

húzó vizsgálatokból számított statikus (KIC=1,90 MPam1/2) és ütvehajlító 

vizsgálatokból számított dinamikus (KICi=3,64 MPam1/2, GCi=5,36 kJ/m2,         

aCN=3,29 kJ/m2) törésmechanikai jellemzőkkel jellemezhető 50% bazaltszállal 
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erősített PP mátrixú kompozit állítható elő fröccsöntéssel (zónahőmérsékletek: 175-

210 °C, fröccsnyomás: 13,5 MPa, utónyomás: 11 MPa). 

 

4. Bazaltszállal (45%) erősített PA-6 mátrixú kompozitokban a szál/mátrix határfelületi 

kapcsolatot szilán-alapú felületkezelő anyagokkal módosítottam. Megállapítottam, 

hogy a vizsgált mechanikai tulajdonságok tekintetében a trimetoxi [2-(7-

oxabiciklo[4.1.0] hept-3-il)-etil]szilán (1%) alkalmazása biztosította a legjobb 

tulajdonságokat az extrudálást (zónahőmérsékletek: 240-260 °C, csigafordulatszám: 

25 fordulat/perc) követő fröccsöntéssel (zónahőmérsékletek: 230-260 °C, 

fröccsnyomás: 6,5 MPa, utónyomás: 4 MPa) előállított kompozitok esetében. 

 (σH=81,40 MPa, EH=4,62 GPa, εH=5,59%, σF=129,94 MPa, EF=3,33 GPa, εFH=1,98%, 

KIC=4,42 MPam1/2, KICi=5,72 MPam1/2, GCi=4,44 kJ/m2, aCN=4,10 kJ/m2) 

 

5. PP/PA-12 (80/20) keverék (blend) mátrixú 20% bazaltszállal erősített, 5% PP-g-MAL 

adalékkal, extrudálást követő fröccsöntéssel, adott (185-200 °C extrudálási 

hőmérséklettartomány 20 fordulat/perc feldolgozási sebesség, valamint 180-200 °C 

fröccsöntési zónahőmérséklet-tartomány, 13,5 MPa fröccsnyomás és 11 MPa 

utónyomás) gyártási paraméterek esetén, az alábbi mechanikai paraméterekkel 

jellemezhető polimer kompozit alakítható ki. 

 (σH=30,41 MPa, EH=2,45 GPa, εH=5,67%, σF=64,67 MPa, EF=3,15 GPa, εFH=6,07%) 

KIC=2,79 MPam1/2, KICi=4,54 MPam1/2, GCi=2,31 kJ/m2, aCN=4,54 kJ/m2) 

 

6. Szál- és szálfejmodellek szakítóvizsgálatából, optikai feszültségvizsgálat 

alkalmazásával megállapítottam, hogy amennyiben a terhelési irány a szálak 

hossztengelyével megegyezik, a szálfejek feszültséggyűjtő helyként szolgálnak. A 

repedések a szálfejek inflexiós pontjaiból indulnak ki, amik a kompozitok 

katasztrofális tönkremeneteléhez vezetnek. 
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 3.1. melléklet Feldolgozás hatása a szálhosszra 

Gyártási eljárás/Szálhossz [µm] 
Keverés Fröccsöntés Kártolás 

Maximum  Maximum Maximum
Száltartalom

[m%] Átlag Minimum Átlag Minimum 

Száltartalom 
[m%] Átlag Minimum 

750   510 248010 310 70 139 20 5  1100 290 
570   450 209020 278 60 131 20 15  970 280 
530   430 144030 254 50 127 20 25  840 250 
480   360 104040 212 30 120 20 35  732 220 

7. M
elléklet 
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3.2. melléklet A gyártási technológia hatása a kompozitok húzási tulajdonságaira 

Gyártási eljárás 
Keverés Fröccsöntés Száltartalom 

[m%] σH  
[MPa] 

EH 
[GPa] 

KIC 
[MPam1/2] 

σH [MPa] EH 
[GPa] 

KIC 
[MPam1/2] 

0 26,11±1.41 1,22±0.07 2,19±0,12 26,51±0,02 1,27±0,07 2,44±0,12 
10 23,01±1,31 1,32±0,11 2,97±0,26 25,10±0,03 1,76±0,10 2,42±0,12 
20 21,31±1,13 1,46±0,08 2,65±0,28 24,69±0,10 2,21±0,30 2,24±0,14 
30 20,14±1,09 1,81±0,15 2,48±0,08 24,07±0,44 2,41±0,08 2,01±0,04 
40 19,04±1,90 2,21±0,21 2,41±0,07 23,53±0,11 2,58±0,07 1,96±0,09 

Gyártási eljárás/ Kártolás 
T L Száltartalom 

[m%] σH [MPa] EH 
[GPa] 

KIC[MPam1/2] σH [MPa] EH 
[GPa] 

KIC[MPam1/2]

0 22,84±0,62 1,44±0,04 3,72±0,12 21,24±0,47 1,41±0,03 3,07±0,24 
5 23,77±0,11 1,51±0,04 4,05±0,10 22,40±0,27 1,43±0,05 3,53±0,24 
15 26,35±0,78 1,68±0,05 4,33±0,38 24,58±0,22 1,55±0,08 3,70±0,13 
25 30,39±1,14 2,12±0,08 4,59±0,32 26,85±0,29 1,85±0,03 3,92±0,02 
35 35,72±1,21 2,61±0,07 4,72±0,41 29,15±0,39 2,28±0,04 4,10±0,11 
 

 

 

 

3.3. melléklet A gyártási technológia hatása a kompozitok hajlítási tulajdonságaira 
Gyártási eljárás 

Keverés Fröccsöntés Száltartalom 
[m%] 

σF [MPa] EF [GPa] σF [MPa] EF [GPa] 
0 36,17±1.36 1,61±0,01 48,72±0,15 1,67±0,01 
10 38,25±2,80 2,01±0,17 51,85±0,48 2,50±0,02 
20 39,97±2,85 2,35±0,25 53,27±0,37 2,82±0,04 
30 42,18±2,33 2,76±0,11 48,31±0,53 2,98±0,09 
40 45,23±1,79 2,99±0,43 40,34±0,18 3,07±0,11 

Gyártási eljárás/ Kártolás 
T L Száltartalom 

[m%] 
σF [MPa] EF [GPa] σF [MPa] EF [GPa] 

0 55,38±0,41 1,77±0,01 52,45±1,29 1,69±0,04 
5 57,68±2,58 2,05±0,01 54,95±0,91 2,03±0,02 
15 63,57±1,11 2,61±0,16 60,17±1,27 2,53±0,06 
25 73,49±2,54 3,06±0,01 70,09±4,71 3,01±0,07 
35 81,24±2,54 3,48±0,12 78,15±3,53 3,37±0,11 
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3.4 melléklet A gyártási technológia hatása a kompozitok ütvehajlító tulajdonságaira  
Gyártási eljárás 

Keverés Fröccsöntés Száltartalom 
[m%] KICi[MPam1/2] GCi[kJ/m2] aCN[kJ/m2] KICi[MPam1/2] GCi[kJ/m2] aCN[kJ/m2]

0 2,04 3,51 2,01 2,40 2,51 2,98 
10 2,45 3,02 2,15 3,05 1,42 2,73 
20 2,47 3,17 2,22 3,34 1,53 2,38 
30 2,58 3,71 2,33 3,52 1,66 2,11 
40 2,69 4,41 2,48 3,70 1,74 2,09 

Gyártási eljárás/ Kártolás 
T L Száltartalom 

[m%] KICi[MPam1/2] GCi[kJ/m2] aCN[kJ/m2] KICi[MPam1/2] GCi[kJ/m2] aCN[kJ/m2] 
0 2,54 2,56 2,77 2,26 2,26 1,82 
5 3,40 3,49 3,16 3,00 2,49 2,44 
15 3,57 4,32 3,95 3,30 3,05 3,21 
25 3,81 5,41 4,29 3,54 4,85 3,79 
35 3,93 6,32 4,73 3,68 6,03 4,19 
 

 

 

 

3.5. melléklet Felületkezelés hatása a bazaltszállal erősített PP kompozit húzási tulajdonságaira 
Kompozitok 

húzó tulajdonságai 
PP+50 
m% 

bazalt+ 
kezelő-
anyag 
fajtája 

Kezelőa-
nyag 

mennyisé-
ge 

[m%] 

σH  
[MPa] 

εH  
[%] 

σHB  
[MPa] 

εHB  
[%] 

EH  
[GPa] 

KIC 
[MPam1/2]

PP 0 18,94±0,04 7,31±0,07 - - 1,15±0,03 1,60±0,07 
N 0 14,81±0,08 1,60±0,29 12,45±1,07 3,43±0,72 2,92±0,39 1,25±0,08 

0,25 16,45±0,05 1,51±0,03 14,94±0,17 2,26±0,17 3,62±0,13 1,38±0,10 
0,75 16,44±0,03 1,50±0,02 14,28±0,50 2,66±0,11 3,84±0,05 1,32±0,08 

PP-g-
MAL 

1,25 16,86±0,12 1,62±0,18 15,31±0,39 2,59±0,16 3,47±0,51 1,46±0,04 
0,25 14,43±0,09 2,19±0,09 12,07±0,59 2,96±0,25 2,80±0,15 1,11±0,05 
0,75 14,52±0,04 2,01±0,06 12,80±0,35 2,85±0,17 2,79±0,09 1,13±0,08 

NFO-
MSA 

+P 1,25 13,81±0,06 2,37±0,03 12,18±0,33 3,47±0,30 2,62±0,09 1,16±0,03 
0,25 14,54±0,18 2,67±0,16 13,18±0,31 3,91±0,49 3,07±0,11 1,12±0,07 
0,75 14,73±0,14 2,31±0,22 13,55±0,39 3,12±0,50 3,12±0,25 1,17±0,06 

NFO-
MSA 

 1,25 14,41±0,30 3,09±0,18 12,94±0,52 3,90±0,30 2,15±0,37 1,19±0,11 
0,25 25,09±0,52 1,19±0,01 24,63±0,44 1,26±0,08 4,09±0,30 1,58±0,09 
0,75 29,42±0,31 1,40±0,03 29,11±0,18 1,47±0,06 4,55±0,05 1,71±0,08 VS+P 

1,25 31,09±0,22 1,55±0,03 30,86±0,30 1,58±0,03 4,41±0,07 1,90±0,06 
0,25 17,47±0,09 1,18±0,02 15,29±0,30 1,82±0,08 3,73±0,06 1,40±0,05 
0,75 18,26±0,20 1,07±0,04 16,61±0,22 1,57±0,03 3,89±0,24 1,48±0,06 VS+S 
1,25 18,79±0,14 1,03±0,03 17,00±0,12 1,34±0,08 3,78±0,15 1,48±0,07 
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3.6. melléklet Felületkezelés hatása a bazaltszállal erősített PP kompozit hajlítási tulajdonságaira 
Kompozitok 

hajlító tulajdonságai 
PP+50 
m% 

bazalt+ 
Kezelő-
anyag 
fajtája 

Kezelőa-
nyag 

mennyisé-
ge 

[m%] 

σF  
[MPa] 

εF  
[%] 

EH  
[GPa] 

PP 0 25,06±0,15 1,98±0,00 1,10±0,01 
N 0 30,75±0,30 1,64±0,10 2,88±0,31 

0,25 32,59±0,34 1,20±0,01 3,26±0,06 
0,75 33,76±0,18 1,34±0,10 3,45±0,04 

PP-g-
MAL 

1,25 33,66±0,63 1,25±0,10 3,10±0,51 
0,25 31,92±0,27 1,45±0,20 4,76±0,24 
0,75 32,00±0,33 1,92±0,10 4,43±0,21 

NFO-
MSA+P 

1,25 30,15±0,19 1,98±0,00 4,35±0,07 
0,25 30,26±0,06 1,98±0,00 4,22±0,48 
0,75 30,66±0,52 1,80±0,20 4,99±0,49 

NFO-
MSA 

 1,25 29,14±0,49 1,98±0,00 4,23±0,46 
0,25 43,03±0,84 0,34±0,01 4,02±0,13 
0,75 47,97±0,98 0,50±0,10 4,60±0,36 VS+P 

1,25 53,78±0,49 0,68±0,10 4,98±0,81 
0,25 33,28±0,67 1,05±0,60 3,42±0,15 
0,75 34,14±0,07 0,60±0,10 3,76±0,63 VS+S 
1,25 33,65±0,27 0,55±0,10 3,62±0,21 

 

3.7. melléklet Felületkezelés hatása a bazaltszállal erősített PP kompozit ütvehajlító 
tulajdonságaira 

Kompozitok 
ütvehajlító tulajdonságai 

PP+50 
m% 

bazalt+ 
Kezelő-
anyag 
fajtája 

Kezelőa-
nyag 

mennyisé-
ge 

[m%] 

ΚICi  
[MPam1/2]

GCi  
[kJ/m2] 

aCN 
[kJ/m2] 

PP 0 2,01 4,18 2,52 
N 0 2,36 2,53 3,54 

0,25 3,03 4,94 3,36 
0,75 3,16 4,73 3,46 PP-g-

MAL 1,25 3,41 4,53 3,36 
0,25 3,01 4,81 3,72 
0,75 3,05 4,39 3,69 NFO-

MSA+P 1,25 3,11 4,22 3,86 
0,25 3,00 3,59 4,25 
0,75 3,02 3,97 3,53 

NFO-
MSA 

 1,25 3,49 4,07 3,40 
0,25 3,65 4,53 3,55 
0,75 3,61 5,33 3,57 VS+P 

1,25 3,64 5,36 3,29 
0,25 2,62 4,15 3,36 
0,75 2,64 4,16 3,10 VS+S 
1,25 2,61 4,40 3,45 
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3.8. melléklet Felületkezelés hatása a bazaltszállal erősített PA kompozit húzási tulajdonságaira 
Kompozit 

PA-6 + 45 m% bazalt 
Mért 
meny- 

nyiségek 

Mátrix 
PA-6 N TPI TES ATM ATE TTPI 

σH  
[MPa] 57,18±0,66 59,72±0,52 78,17±1,03 81,40±0,43 79,96±0,87 80,37±0,55 79,23±0,82 

εH  
[%] 45,46±0,59 1,77±0,06 5,77±0,78 5,59± 0,48 5,82± 0,49 5,80±0,66 

5,66±0,17 

σHB  
[MPa] 49,87±2,50 58,68±0,68 77,88±1,08 81,10±0,40 79,69±0,86 80,06±0,59 78,70±0,81 

εHB  
[%] 75,45±7,89 1,92±0,04 5,99±0,90 5,88±0,66 6,09±0,49 6,05±0,83 6,29±0,35 

EH  
[GPa] 2,11±0,01 5,27±0,11 4,44± 0,16 4,62± 0,08 4,70± 0,19 4,62±0,14 4,73± 0,05 

KIC 
[MPam1/2] 4,89±0,22 3,25±0,06 4,14± 0,12 4,42± 0,03 4,19± 0,20 4,21±0,24 4,29± 0,07 

 
 
 
 

3.9. melléklet Felületkezelés hatása a bazaltszállal erősített PA kompozit hajlítási tulajdonságaira 
Kompozit 

PA-6 + 45 m% bazalt 
Mért 
meny- 

nyiségek 

Mátrix 
PA-6 N TPI TES ATM ATE TTPI 

σF 
[MPa] 74,68±1,7 102,76±0,56 124,21±2,31 129,94±1,18 123,9±2,02 126,88±1,02 126,89±1,17

EF 
[GPa] 1,92±0,04 4,43±0,32 3,19±0,08 3,33±0,03 3,18±0,05 3,26±0,03 3,25±0,03 

εFH
[%] 1,98±0,00 0,75±0,11 1,98±0,00 1,98±0,00 1,98±0,00 1,98±0,00 1,98±0,00 

 
 
 
 

3.10. melléklet Felületkezelés hatása a bazaltszállal erősített PA kompozit ütvehajlító tulajdonságaira 
Kompozit 

PA-6 + 45 m% bazalt 
Mért 
meny- 

nyiségek 

Mátrix 
PA-6 N TPI TES ATM ATE TTPI 

KICi 
[MPam1/2] 5,44  5,17 4,82 5,72 4,78 4,99 5,31 

GICi 
[kJ/m2] 6,55  4,05 4,38 4,44 4,89 4,88 4,21 

aCN 
[kJ/m2] 6,24  3,54 3,83 4,10 3,90 4,02 3,85 
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3.11. melléklet A bazaltszállal erősített PP/PA blend húzási tulajdonságai 
Kompozit 

(száltartalom) 
PP/PA 
hibrid 
[m%] 

Mátrix 
10 m% 20 m% 

 EH [GPa] 
100/0 1,27±0,03 1,76±0,10 2,21±0,30 
90/10 1,42±0,06 1,88±0,05 2,61±0,08 
80/20 1,47±0,06 1,90±0,06 2,45±0,07 
70/30 1,21±0,05 1,72±0,09 2,04±0,14 
60/40 1,10±0,06 1,56±0,07 1,92±0,03 
50/50 0,99±0,05 1,33±0,03 1,85±0,12 

 σH [MPa] 
100/0 26,51±0,54 25,10±0,02 24,89±0,10 
90/10 28,89±0,38 29,78±0,25 30,70±0,20 
80/20 29,66±0,62 30,01±0,68 30,41±0,39 
70/30 27,42±0,12 28,67±0,58 28,74±0,17 
60/40 26,56±0,14 28,20±0,42 28,24±0,08 
50/50 26,38±0,27 26,54±0,10 26,70±0,13 

 εH [%] 
100/0 10,41±0,51 9,26±0,06 7,46±0,56 
90/10 9,48±0,06 6,72±0,47 4,71±0,12 
80/20 10,93±0,35 7,60±0,08 5,67±0,19 
70/30 12,92±0,09 9,73±0,22 8,45±0,61 
60/40 15,79±0,69 12,81±0,11 10,01±0,35 
50/50 18,08±0,74 10,65±0,87 9,54±0,76 

 KIC[MPam1/2] 
100/0 2,44±0,12 2,42±0,12 2,24±0,14 
90/10 1,46±0,12 2,50±0,20 2,65±0,16 
80/20 1,53±0,08 2,68±0,23 2,79±0,52 
70/30 1,69±0,07 2,52±0,06 2,51±0,21 
60/40 1,72±0,17 2,45±0,18 2,26±0,07 
50/50 1,75±0,08 2,44±0,13 2,19±0,24 
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3.12. melléklet A bazaltszállal erősített PP/PA blend hajlítási tulajdonságai 
Kompozit 

(száltartalom) 
PP/PA 
hibrid 
[m%] 

Mátrix 
10 m% 20 m% 

 EF [GPa] 
100/0 1,67±0,04 2,50±0,05 2,90±0,12 
90/10 1,89±0,03 2,52±0,08 3,15±0,09 
80/20 2,06±0,05 2,65±0,03 3,15±0,10 
70/30 1,64±0,02 2,52±0,07 2,84±0,08 
60/40 1,63±0,07 2,18±0,09 2,54±0,11 
50/50 1,55±0,03 2,02±0,06 2,52±0,08 

 σF [MPa] 
100/0 48,72±0,14 51,85±0,49 53,27±0,37 
90/10 53,49±0,17 63,05±0,36 64,34±0,52 
80/20 61,09±0,64 62,79±1,46 64,67±0,14 
70/30 51,79±1,06 57,13±1,43 59,87±0,38 
60/40 47,77±1,28 53,65±0,59 57,01±0,53 
50/50 46,21±1,17 50,59±0,26 54,27±0,42 

 εF [%] 
100/0 8,87±0,20 7,99±0,41 7,41±0,03 
90/10 8,60±0,15 7,31±0,12 5,93±0,25 
80/20 9,02±0,24 7,45±0,48 6,07±0,03 
70/30 9,31±0,39 7,67±0,44 7,19±0,20 
60/40 9,59±0,60 9,05±0,21 8,20±0,10 
50/50 8,92±0,12 8,12±0,37 7,58±0,12 
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3.13. melléklet A bazaltszállal erősített PP/PA blend ütvehajlító tulajdonságai 
Kompozit 

(száltartalom) 
PP/PA 
hibrid 
[m%] 

Mátrix 
10 m% 20 m% 

 KICi [MPam1/2] 
100/0 2,40 3,05 3,34 
90/10 3,22 3,71 4,33 
80/20 3,83 3,89 4,54 
70/30 3,62 3,88 4,35 
60/40 2,95 3,70 3,75 
50/50 2,85 3,65 3,70 

 GCi [kJ/m2] 
100/0 2,51 1,42 1,53 
90/10 1,42 1,56 2,02 
80/20 1,56 1,79 2,31 
70/30 1,63 2,05 2,28 
60/40 1,57 1,78 1,83 
50/50 1,42 1,51 1,69 

 aCN[kJ/m2] 
100/0 2,98 2,73 2,38 
90/10 3,22 3,71 4,33 
80/20 3,83 3,89 4,54 
70/30 3,62 3,88 4,35 
60/40 2,95 3,70 3,75 
50/50 2,85 3,65 3,70 
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