
1. Új tudományos eredmények 
 

A kutatómunka eredményei alapján az alábbi tézisek fogalmazhatók meg: 

 

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: 

q

if

f
cfif l

l
1

,
,, ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅= σσ  

(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, 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          
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(KICi=3,64 MPam1/2, GCi=5,36 kJ/m2, aCN=3,29 kJ/m2) törésmechanikai jellemzőkkel 

jellemezhető 50% bazaltszállal 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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