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Jelölés- és rövidítésjegyzék 

Jelölések 
a [mm] próbatestre munkált horony mélysége 
acU [kJ/m2] fajlagos üt munka
ae [-] ekvivalens és hatásgömb-sugár hányados 
A [mm2] feltételezett szakadási keresztmetszet felülete 
A0 [mm2] kiindulási szakadási keresztmetszet 
Ae [mm2] ellipszis területe
Aeff [mm2] hatásos keresztmetszet
Aszálfej [mm2] a hatásos és a kiindulási keresztmetszet különbsége 
b [mm] próbatest szélessége 
b1 [-] a kritikus szálhossznál rövidebb szálak és a kicsúszási szálhossz aránya
B [-] feltételezett szakadási keresztmetszet 
Bt [tf%] bazaltszáltartalom 
CF [-] B keresztmetszet r sugarú környezete és a C pont metszése 
d [ m] szálátmér

d  [mm] átlagos szálátmér
dszálfej [ m] szálfejátmér
dv [ m] csonka kúp fed lapjának átmér je
D [ m]  gömbátmér
D(P,Q) P és Q pontok euklideszi távolsága 
D1 [ m] ellipszoid kistengelye 
D2 [ m] ellipszoid nagytengelye 
E’ [GPa] tárolási modulusz 
Ec [GPa] kompozit húzó rugalmassági modulusza 
Ef [GPa] er sít szál húzó rugalmassági modulusza 
Eh [GPa] kompozit hajlító rugalmassági modulusza 
Em [GPa] mátrix húzó rugalmassági modulusza 
Etot [J] teljes energia 
E B [-] B várhatóértéke
fp [-] Herman-féle orientációs paraméter 
Fmax [N] maximális er
Fszálfej [N] szálfej „leszakítóer ”
G(r,P) [-] r sugarú P középpontú gömbi környezet  
G( ,C) [-] szálfejjel egyenérték  gömb 

*
IcG [kJ/m2] kritikus fajlagos dinamikus repdés terjedési energia 

h [mm] próbatest vastagsága 
IS [-] B keresztmetszetet metsz  gömb 
K [1/mm3] középponts r ség a háromdimenzós, valós térben 
K1 [-] alak és mérethatást figyelembe vev  tényez
KIc [MPa.m0,5] kritikus dinamikus feszültségintenzitási tényez

*
IcK [MPa.m0,5] kritikus statikus feszültségintenzitási tényez

lc szál [mm] szálfej nélküli szál kritikus szálhossza
lc szálfej [mm] szálfejes szál kritikus szálhossza 
lc [mm] kritikus szálhossz 

'
cl  [mm] szálfejjel rendelkez  szálak kritikus szálhossza
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''
cl  [mm] szálfej nélküli szálak kritikus szálhossza 

lf,p [mm] szálbeágyazási hossz 

fragl [ m] fragmentációs szálhossz 
lp,max [mm] kicsúszó szálhossz 

száll [mm] átlagos szálhossz 
lv [mm] szám szerint vett átlagos szálhossz
L [mm] alátámasztási távolság 
Le [mm] ellipszis nagytengelye 
Lef [mm] ellipszoid fél nagytengelye  
m% [%] er sít anyag tartalom 

szálfejm [kg] átlagos szálfejtömeg 
M [kg] szálhalmaz tömege 
Mk [mm] csonka kúp magassága  
N [-] számosság 
NB [-] B-be es  hatásgömbök száma 
NCF [-] C pont a B keresztmetszet r sugarú környezetén kívül van 
NIS [-] B keresztmetszet r sugarú környezetén kívül van 
Nszál [db] szálhalmazban jelenlév  szálak száma 
Nszálfej [db] szálhalmazban jelenlév  szálfejek száma 
P [-] Poisson eloszlás 
r [mm] sugár 
re [-] ekvivalens és hatásgömb-sugár paraméter 
R [-] korrelációs együttható 
R1[-] iterációs tényez
R2[-] iterációs tényez
t [mm] szálfej távolsága az elméleti szakadási keresztmetszett l
tf% [%] er sít anyag tartalom
UFmax [J] Charpy vizsgálatok esetén a maximális er ig vett törési energia
V [mm3] térfogat 
VB [mm3] B keresztmetszet r sugarú környezetének térfogata 
VBe [mm3] B-nek r sugarú környezetébe es  hatásgömbök térfogata 
VBE [mm3] várható hatástérfogat 
Vf [-] er sít szál térfogataránya 
Vi [-] a kritikus szálhosszt meghaladó szálak térfogataránya
Vj [-] a kritikus szálhossznál rövidebb szálak térfogataránya 
Vm [-] a mátrix térfogataránya 
Vszf  [mm3] szálfejtérfogat
Wa [J/m3] adhéziós energia 
We [mm] ellipszis kistengelye 
X  [MPa] a kritikus szálhosszt meghaladó szálak kompozit szilárdságra gyakorolt hatása  
X

*  [-] Poisson pontfolyamat 
Y  [MPa] a kritikus szálhosszt el nem ér  szálak kompozit szilárdságra gyakorolt hatása
Z  [MPa] a mátrixnak a kompozit szilárdságra gyakorolt hatása

[-] szálfej paraméter 
[-] alaktényez

e [-] ekvivalens- és hatásgömb-sugár különbség 
1 [-] szál kicsúszási ellenállását figyelembe vev  változó
[°] kúpszög  
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[-] mérettényez
B [-] gömbközéppontok száma 
[-] korrelációs index 

c [-] kompozit fajlagos nyúlása  
f [-] er sít  szál fajlagos nyúlása
m [-] mátrix fajlagos nyúlása 
[-] szálfej hányad  
[-] szálhányad

B [-] hatásos keresztmetszet felületoldali megközelítés esetén 
BV [-] hatásos keresztmetszet térfogatoldali megközelítés esetén 
BVszakítás [-] BV  DEN-T szakításból megahatározva 
BV végeselem [-] BV  végeselemes modellezésb l megahatározva 
Be [-] B-t metsz  hatásgömbök térfogata 
[-] Gamma függvény 

0 [-] szálorientációt figyelembe vev  tényez
f [-] szál hatásossági index 
[-] szál-mátrix merevségi arány
[-] térfogateloszlás függvény paramétere
[°] csepp peremszög 
m  hatásgömb sugár 

0 [ m] ekvivalens gömb sugár 
bazalt [kg/m3] bazalt s r ség 
c [MPa] kompozit szakítószilárdsága 
f [MPa] er sít  szál szakítószilárdsága 
h [MPa] kompozit 3 pontos hajlítószilárdsága 
m [MPa] mátrix szakítószilárdsága 
lv [MPa] adhéziós szilárdság 
szálfej [MPa] szál és szálfej közötti szakítóer , valamint a szálátmér  hányadosa
szf [MPa] szálfejes kompozit szakítószilárdsága 
[MPa] határfelületi nyírószilárdság 

Rövidítések 
DEN-T két oldalon hornyolt szakító próbatest 
DMA dinamikus mechanikai analizátor 
EPDM etilén-propilén-dién kaucsuk 
EWF lényegi törési munka 
FTIR  gyors Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia 
GMO glicerin-monooleát 
GMO-MA glicerin-monooleát maleinsav keverék 
GMO-TES glicerin-monooleát-tetra-etoxiszilán
GMT üvegpaplannal er sített h re lágyuló el gyártmány 
LIN linolsav 
LIN-MA linolsav maleinsav elegy 
MA maleinsav-anhidrid 
NFO napraforgóolaj 
NFO-MA napraforgóolaj maleinsav elegy 
OTS oktil-trimetoxi-szilán  
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PA poliamid 
PA6 poliamid 6 
PAN poliakrilnitril 
PE polietilén 
PET poli(etilén-tereftalát) 
PP polipropilén 
PP-g-MA maleinsavval ojtott polipropilén 
SEBS sztirol-etilén-butadién-sztirol 
SEBS-g-MA maleinsavval ojtott sztirol-etilén-butadién-sztirol 
SEM pásztázó elektronmikroszkóp  
SEN-T egy oldalon hornyolt szakító próbatest 
SGF rövid üvegszál 
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1. Bevezetés, az értekezés célja 

Korunk m szaki haladásának meghatározó elemévé vált a polimer anyagok egyre 

szélesebb körben történ  felhasználása, amelyek jelen vannak az elektronikától, a járm iparon

át, a csomagolástechnológiáig az élet valamennyi területén [1, 2]. Az iparban számos helyen 

indokolt a fémes szerkezetek polimer kompozitokkal való helyettesítése, például a 

szilárdság/önsúly hányados, a vegyszerállóság, a h szigetelés stb. javítása, módosítása 

érdekében [2]. A legjobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkez  polimer anyagok a 

kompozitok, amelyeknél az er sítés anyaga leggyakrabban üveg- és szénszál, azonban az 

utóbbi években intenzíven kutatják a kerámia- és a bazaltszálak felhasználhatóságát is. Az 

egyszer bb és termelékenyebb feldolgozás-technológiáknak köszönhet en terjed ben vannak 

az olyan kompozitok, amelyek mátrixanyaga h re lágyuló polimer, ugyanis ezek 

újrahasznosítása lényegesen egyszer bb, mint a h re keményed ké.

Egy általános célú új anyag kifejlesztésénél a m szaki alkalmazhatóság mellett 

napjainkban két vezérelv létezik: a gazdaságosság és a környezetvédelem. Mindkett nek

egyszerre kell teljesülnie, különben a piacképesség er sen kérdésessé válik. Utóbbi 

megvalósításának legjobb – és jelenleg talán az egyetlen – módszere a fent már említett h re

lágyuló mátrixanyag alkalmazása. A gazdaságosság kompozitok esetében els sorban az 

er sít anyag árától függ, mivel ez 5-10-szer vagy akár százszor is drágább lehet a mátrixnál. 

Hazánkban és a világ más részein is ma az els dlegesen használt er sít szál az üveg, 

amelynek el nye, hogy olcsó, könnyen gyártható, hátránya, hogy a b rrel érintkezve irritációt 

okoz, ami korlátozza használhatóságát. Magyarországon nincs üvegszálgyártás, azonban 

Junkers-féle eljárással nagy mennyiségben gyártanak bazaltszálat, amely hasonló 

tulajdonságokkal rendelkezik mint az üvegszál, és rendkívül gazdaságos.

A dolgozat célja a bazaltszál – részben már feltérképezett – alkalmazhatóságának 

további elemzése polimer kompozitok er sít  anyagaként, különös tekintettel a gyártás során 

keletkez  bazaltszálfejek geometriai jellemz ire és a kompozitok tulajdonságaira gyakorolt 

hatásaira.  

A bazaltszálak átmér  és szakítószilárdság vizsgálata fontos információkkal szolgál a 

kompozit technológiai alkalmazhatóságát illet en. A gyártás során keletkez  szálhalmazban 

kb. 20 m%-ban jelenlév  szálfejek több 100 m-es átmér je miatt célom azok részletes alaki 

és méretbeli elemzése, valamint kompozitok mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatásainak 

feltárása. Dolgozatomban az említett tulajdonságok meghatározására irányuló mérések 
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eredményeit statisztikailag elemzett formában használtam fel, mivel egy adat – az esetenként 

jelent s szórású paramétereknél – nem jellemz . Elemeztem továbbá a szál és szálfej közötti 

kapcsolódás, adhézió min ségét is.

A szálfejek problémakörének ismeretében áttekintettem a kompozitgyártási 

technológiákat, és azok közül a bazaltszál sajátosságainak megfelel eket, majd a szálfejek 

esetleges eltávolításának lehet ségét biztosító technikákat választottam ki. Célom az egyes 

technológiáknak a kompozitok mechanikai tulajdonságaira és az azt befolyásoló 

paraméterekre (pl. szálhosszúság) gyakorolt hatásainak feltárása volt, els sorban a 

száltartalom függvényében. A statikus és a dinamikus anyagvizsgálatok eredményei és az 

ipari felhasználhatóság szempontjai alapján az egyes technológiákat min sítettem.  

Az eddig részletesen nem vizsgált szálfejhatás-elemzést is végeztem. A geometriai 

adatok és a szilárdsági vizsgálatok eredményei alapján meghatároztam azok pontos er sít

és/vagy gyengít  hatását. A gyakorlati alkalmazhatóság érdekében létrehoztam egy olyan 

modellt, amely a szálfejek mennyiségének függvényében kezeli azok hatásait, továbbá 

lehet vé teszi annak más szilárdsági modellekbe, számításokba való egyszer  beépíthet ségét.

Az analitikus matematikai elemzést végeselemes modellezéssel támasztottam alá, amelynek 

peremfeltételeit a tönkremeneteli mechanizmusok ismeretében választottam meg. A modell 

igazolására hitelesít  anyagvizsgálatokat is végeztem.       

A fentiek alapján a dolgozat célkit zései: 

1. A bazaltszálak és szálfejek részletes geometriai és szilárdsági elemzése.  

2. A szálfejek kritikus szálhosszra gyakorolt hatásának bemutatása rövid szállal er sített

kompozitokban (a Kelly-Tyson összefüggésben).  

3. A szálfejek polimer kompozitok szakítószilárdságára gyakorolt hatásának elméleti 

modellezése. 

4. Bazaltszállal er sített polipropilén kompozitok gyártás utáni részletes 

szálhosszeloszlás elemzése. 

5. A száltartalom és szakítószilárdság közötti összefüggések feltárása. 
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2. Irodalmi áttekintés 

A polimerek er sítésére felhasznált anyagok formája legtöbbször szál, amelyet a 

kedvez  felület/térfogat arány, illetve a könny  feldolgozhatóság indokol. Ezeket két f

csoportra, mesterséges és természetes szálakra lehet bontani. Utóbbiak alkalmazása 

rohamosan terjed a környezetvédelmi szempont miatt. A kompozitok mátrix anyagainak 

tekintetében egyre nagyobb teret hódítanak a h re lágyulók a h re keményed kkel szemben. 

Az egyes kompozit gyártási technológiák is sok olyan sajátossággal bírnak, amelyek a 

bazaltszálak felhasználhatósága szempontjából is fontosak. Ezen technológiákkal gyártott 

mintákon végzett anyagvizsgálatok eredményei kapcsolódnak munkámhoz. 

2.1. Bazaltszál 

Ebben a fejezetben a bazaltszál gyártástechnológiájával, mechanikai jellemz ivel és 

kompozit er sít anyagként való felhasználásával foglalkozó irodalmakat ismertetem.  

Anyagösszetétel

A bazaltszál ugyan mesterségesen el állított, de természetes eredet  poliszilikát szál. A 

vulkanikus bazaltk  megolvasztását követ  egyszer  szálképzési technológiával állítják el .

Mind összetételét, mind mechanikai tulajdonságait illet en hasonló az üveghez, de el állítása 

– bizonyos technológiákkal – egyszer bb, továbbá az üvegszál-er sítés során fellép

egészségvédelmi problémák (pl. b rirritáció) sem jelentkeznek. Egy másik, összetételében 

hasonló szálanyag a kerámia, amelyet hasonló technológiával és szálhúzással is gyártanak, de 

magas alapanyag költsége miatt nem alkalmazzák széles körben (2.1. táblázat) [3]. 

Kémiai
összetev k

Bazalt
[m%]

E-üveg
[m%] 

Kerámia
[m%] 

   

SiO2 46,2 52,4 45,8 
Al2O3 13,0 4,4 53,2 
Fe2O3 + TiO2 14,0 10,0 0,2 
MgO + CaO 20,0 21,8 0,15 
Na2O + K2O 5,3 0,8 0,25 
B2O3 – 10,6 – 
egyéb 1,5 – 0,4 

2.1. táblázat Bazalt-, üveg- és kerámiaszál jellemz  anyagösszetétele [3]
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A bazaltszálból készített k zetgyapot eddigi f  alkalmazási területe az épít ipar volt, 

nagyon jó hang- és h szigetel  tulajdonságai miatt. Az utóbbi években azonban találunk 

példát polimer er sít anyagként történ  felhasználásra is [3].  

Száltulajdonságok

Gur’ev és társai [4] a bazaltszál gyártástechnológia hatását vizsgálták a szál mechanikai 

tulajdonságaira. Három alapvet  technológiát hasonlítottak össze: a gáztüzelés  kemencében 

olvasztott bazaltk b l történ  szálhúzást, a duplex eljárást, valamint a fúvásos eljárást 400°C-

os, ill. szobah mérséklet  leveg vel (2.2. táblázat).

Fúvás, a leveg
h mérséklete: Gyártástechnológiák Húzás Duplex 

400°C  25°C 

Szálátmér  [ m] 10,1 12,2 6,3 14,8 
Szakítószilárdság [MPa] 2880 731 840 656 

Rugalmassági modulusz [GPa] 91,9 66,8 71,9 34,6 
Szakadási nyúlás [%] 3,29 1,12 1,17 1,90 

2.2. táblázat A gyártástechnológiák összehasonlítása a száltulajdonságok alapján [4] 

Kimutatták, hogy a száltulajdonságok tekintetében a szálhúzás a legel nyösebb. Az olcsóbb 

fúvásos eljárás esetében el nyös lehet a melegleveg  használata, mivel az kisebb szálátmér t,

nagyobb szakítószilárdságot és rugalmassági moduluszt eredményez. A cikk kitér a duplex 

eljárással és magas h mérséklet  fúvással gyártott szuper-finom szálak átmér eloszlás

elemzésére (2.1.a ábra), ahol megfigyelhet  a lognormális eloszlás, amelynek csúcsai 1,7, ill. 

4 m-re adódtak. Ezen kívül ábrázolták a szakítószilárdság – átmér  összefüggéseit is  

(2.1.b ábra). 

             a)                                                                                 b) 

2.1. ábra Bazaltszálátmér  eloszlás (a) és szilárdság – szálátmér  összefüggés (b), ahol: 1- duplex eljárással, 2- 

magas h mérséklet  fúvással gyártott szálak [4] 
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A szálak szakítószilárdságát a szálátmér  függvényében lineárisnak találták, ami nem egyezik 

a szakirodalmi adatokkal [2]. A drasztikus szilárdságnövekedés (akár 1000 MPa) a 6 m alatti 

tartományban következett be. 

Wojnárovits és Rendessy [5] az anyagösszetétel és gyártástechnológia bazaltszál 

mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatásait tanulmányozták. Három különböz  szálfajtát 

vizsgáltak, amelyeknek meghatározták a pontos vegyi összetételét, valamint az átlagos 

szálhosszát és szálátmér jét is. Megállapították, míg egy adott szálas anyag 

szakítószilárdságát f ként a szálátmér  befolyásolja, addig a hasonló típusú, azonos átmér j

mintákét els sorban a porozitásuk határozza meg. Kedvez  a minél kisebb fajlagos 

pórustérfogat és a nagyméret  pórusok (0,05-0,1µm) minél kisebb aránya. Ezenfelül az ionos 

kötés  térbeli hálózatot alkotó oxidok (SiO2, Al2O3) nagyobb aránya növeli, míg a módosító 

oxidoké (MgO, TiO2) csökkenti a szakítószilárdságot. A három minta közül a 

leggyengébbnek az üvegszerkezet  és a legnagyobb felületi porozitású bizonyult. 

Összehasonlítottak a bazaltszálgyártás során alkalmazott két eljárást, a kádmedencés és a 

kupolómedencés olvasztást. A kádmedencés olvasztású bazaltnál nagyobb szerkezeti 

homogenitás mutatkozott. Az így készített szál teljesen amorf volt, így jobb szilárdsági 

tulajdonságokat eredményezett. A kupolómedencés eljárás esetében a szövetszerkezetben már 

lokálisan kristályzárványokat találtak, amelyek rontották a mechanikai tulajdonságokat.  

Morozov és munkatársai [6] a bazaltk zetek plagioklász és olivin tartalmát figyelve 

határozták meg, hogy azok milyen min ség  és finomságú szál el állítására alkalmasak. Az 

egyes oxidok aránya alapján vizsgálták az alapvet  ömledékreológiai paraméterek változását.  

A CaO és MgO tartalom csökkentése és az Al2O3 növelése állandó SiO2 tartalom mellett a 

bazaltömledék viszkozitását csökkentette, aminek jelent s hatása van a gyártástechnológiára 

[7, 8]. 

Militky és társai [9] bazaltszálon végeztek szakító vizsgálatokat 50, 100, 200, 300 és 

500˚C h mérsékleten. k is dönt  fontosságúnak találták rövidszál gyártása esetén az 

ömledék homogenitását és összetételét, a kés bbi amorf szövetszerkezet elérése érdekében. 

Az optimális anyagösszetétel szerintük: SiO2 43,3-47%, Al2O3 11-13%, CaO 10-12%, MgO 

8-11% és az egyéb oxidok (<5%). A h mérséklet hatása az egyperces h ntartás esetén 

szakaszosan mutatkozott meg: 50-200˚C-ig nem volt érdemi változás, 300˚C-on 10%-os, 

400˚C-on 25%-os és 500˚C-on 75%-os volt a szakítószilárdság csökkenésének mértéke.  15 és 

60 perces h ntartás esetén a változások hasonlóak voltak, de a szilárdságromlás tovább 

er södött. Erre magyarázatul a pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) felvételek szolgáltak, 

amelyek a töretfelületén a h  hatására kialakuló kristályos részek, hibahelyek fedezhet k fel.
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2.2. H re lágyuló mátrixú kompozitok és el állítási technológiáik 

 Ahhoz, hogy az eddig csak k zetgyapotként felhasznált bazaltszál kompozit-

technológiai alkalmazhatóságát felderítsük, fontos áttekinteni az elterjedt, és esetünkben is 

számba vehet  gyártástechnológiákat h re lágyuló mátrixok esetén.      

Az egyik legelterjedtebb és legtermelékenyebb alakadási technológia a fröccsöntés, 

amellyel gyorsan (rövid ciklusid ), nagy méret- és alakpontosságú készterméket lehet 

legyártani. Széles körben alkalmazzák rövid üvegszál [10-13] és néha szénszál [12, 13], vagy 

természetes szálak [14] esetén. El nye, hogy a szálakat orientálhatja, ami növeli azok er sít

hatását. Hátránya, hogy a száltartalom miatt megnövekedett ömledék-viszkozitás nagyobb 

fröccsnyomást, így nagyobb teljesítmény  gépet igényel. A befröccsöntés során fellép  nyíró 

áramlások – a szerszámkoptató hatáson túlmen en – egyes szálak esetében (pl. szénszál) 

jelent s száltöredezettséget idéznek el , amelyek szilárdság- és merevségcsökkenést 

eredményeznek.  

A másik jellegében hasonló, de folyamatos üzem  technológia az extrudálás [2, 15, 16]. 

El nye, hogy a megfelel  csigaprofil kiválasztásával a nyíró hatások csökkenthet k, továbbá 

a szálak által okozott nagyobb viszkozitás könnyen összehangolható a technológiával. 

Hátránya, hogy az így gyártott termékek nem lesznek jelent sen orientáltak, ill. azok 

felhasználási területe korlátozott. 

Az ipar gyakran lemezekb l alakít ki különféle gyártmányokat, pl. vákuumformázással, 

préseléssel [2]. A lemezek el állítására is sokféle technológiát alkalmaznak (préselés, 

extrudálás, stb.), de a szálak töredezése és az orientáció szintén problémát okozhatnak. 

Hatékony technológiának számított a szálak polimer oldatokkal való impregnálása, ám 

ezeket ma már nem alkalmazzák a szerves oldószerek környezetre gyakorolt káros hatása 

miatt [17].  

Célunk tehát egy olyan technológia kifejlesztése, amely a fent említett problémákat 

egyidej leg képes megoldani, illetve mérsékelni. A továbbiakban az üveg-, kerámia- és 

bazaltszál er sítés  kompozitok eddigi jellemz  alkalmazásait és az így létrehozott anyagok 

szerkezeti, mechanikai tulajdonságait mutatom be.  
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Üvegszál er sítés  kompozitok 

Thomason és munkatársai egy több cikkb l álló tanulmány [10, 18-21] keretein belül 

ismertették mérési eredményeiket rövid üvegszállal er sített PP kompozitokra vonatkozóan. 

Az els  részben [18] a száltartalom és a szálhosszúság kompozit szakítószilárdságára 

gyakorolt hatását vizsgálták nedves ülepítéses technológiával gyártott, ill. illetve GMT-b l

(üvegpaplannal er sített h re lágyuló el gyártmány) melegsajtolt lemezeken. Az ülepítéssel 

készített kompozitok er sít anyagának jellemz  szálhosszúság értékei 0,1-12 mm között 

voltak. A legrövidebb szálakat az 1 mm-es szálak rléséb l állították el . Ezen kompozitok 

szilárdságát 0-60 m% er sít anyag-tartalom tartományban vizsgálták. A szakító és hajlító 

rugalmassági moduluszok esetében nagyon hasonló eredményeket kaptak. Az értékek  

60 m%-ig lineárisan növekedtek, a szakító modulusz mintegy ötszörösére, a hajlító pedig 

háromszorosára. Kimutatták, hogy a szálhosszúságnak 0,5 mm felett nem volt érdemi hatása. 

A mátrix molekulatömegének, illetve a szálak módosításának a merevségre gyakorolt hatását 

is elhanyagolhatónak ítélték. 

A második részben [19] a statikus anyagvizsgálatokat kiterjesztették DMA-ra 

(dinamikus mechanikai analizátor) is. A vizsgálati tartomány –75-t l +200°C-ig terjedt. 

Els sorban a szálhosszúság és a száltartalom hatását vizsgálták (2.2. ábra). Mindkett

növekedése esetén az üvegszáltartalom függvényében javulás mutatkozott a veszteségi 

modulusz értékekben, amelyek harmonizáltak a szobah mérsékleten elvégzett statikus 

vizsgálatok eredményeivel. 

a)                                                                                                 b) 

2.2. ábra Üvegszál-PP DMA görbék különböz  szálhosszal (száltartalom 25 tf%) (a) és különböz

száltartalommal (szálhosszúság 6 mm) (b) [19] 
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A harmadik részben [20] a feszültség értékeket és nyúlásokat tanulmányozták szakítás 

és hajlítás során (2.3. ábra).

a)                                                                                                 b) 

2.3. ábra Üvegszál-PP szakadási nyúl sa (a) és maximális lehajlása (b) a száltartalom függvényében [20] 

A nyúlásértékek a száltartalom növekedésével leginkább exponenciális jelleggel, míg a 

maximális lehajlás közel lineárisan csökkent. A szakítószilárdság a maximális száltartalomig 

lineárisan n tt. A hajlítószilárdságban 40 tf%-nál határozott maximum mutatkozott. Mindkét 

esetben a szálhosszúság 4 mm-ig javította jelent sen a szilárdságot, efölött a változások 

mérsékl dtek. A mátrix molekulatömegének hatása csekélynek bizonyult, de az üveg 

módosításának hatása már sokkal jelent sebb volt. A változások nyomon követésére egy 

módosított Kelly-Tyson összefüggést használtak (lásd 2.4. fejezet).

Az eredmények a negyedik részben [21] dinamikus anyagvizsgálatokkal, 

ütveszakítással és Charpy-féle ütvehajlítással egészültek ki. A száltartalom függvényében a 

fajlagos üt munka lineáris növekedést mutatott az egész vizsgálati tartományban, ami  

60 tf%-nál már húszszoros javulást jelentett a mátrixhoz képest. A határfelületi módosítással 

további érdemi javulást értek el. A szálhosszúság növekedése kb. 4 mm-ig javította jelent sen

a szilárdság értékeket, efelett az er sít  hatás már sokkal kisebb volt.   

Sorozatuk ötödik cikkében [10] három különböz  rendszert vizsgáltak, két rövid- 

(<1 mm) és egy hosszúszálast (1-25 mm). A száltartalom rövidszál er sítés  kompozit 

esetében 0 és 40 tf% között, hosszú szálnál pedig 0 és 50 tf% között változott (2.4. ábra).
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2.4. ábra Üvegszál-PP átlagos szálhosszúsága a száltartalom függvényében (LF- hosszúszál, SF- rövidszál)  [10] 

A szálátmér  a rövid szál esetében 14, ill. 19 µm, míg hosszú szálnál 19 µm volt. Az 

átlagos szálhosszúság mindkét rövidszálas rendszernél mintegy felére csökkent 40 m% 

száltartalomnál, míg a hosszúszálasnál alig változott. A szobah mérsékleten elvégzett statikus 

és dinamikus vizsgálatoknál minden esetben a hosszú szál hozta a legjobb eredményt. A húzó 

rugalmassági modulusz mindhárom esetben teljesen egyez  volt, a hosszúszálas rendszer 

szakító és hajlítószilárdsága mintegy 30%-kal volt magasabb. A bemetszett Charpy és Izod 

üt vizsgálatoknál a hosszú szál már 120%-os mátrixhoz viszonyított javulást eredményezett, 

bemetszetlen Izod vizsgálatnál 10 m% száltartalomnál még a szívósság is jelent sen romlott, 

csak 30 m% fölött haladta meg a mátrixét.  

Fu és munkatársai [12, 13] rövid üveg- és szénszál (<1 mm) er sítés  PP mátrixú 

kompozitokat szakító és Charpy-féle ütvehajlító vizsgálatok alapján hasonlítottak össze. A 

szálakat és a mátrixot kétcsigás extrúder segítségével keverték össze, majd a darabolással 

kapott granulátumból fröccsöntéssel állítottak el  piskóta alakú próbatesteket, amelyek végeit 

levágva készítettek V-bemetszés  Charpy próbatesteket. A szakítószilárdság értékek a 

száltartalom növekedésével (25 tf%) kis mérték  javulást mutattak, üvegszálas kompozitnál 

50 MPa-t, szénszállal er sítettnél 56-57 MPa-t értek el. A rugalmassági modulusz 

száltartalom függését másodfokú görbével írták le, 25 m%-nál a szénszálas kompozit  

14 GPa-t az üvegszálas 8 GPa-t mutatott.  A szénszál er sítés esetében a szakadási nyúlások  

0,5-0,7%-ra, míg üvegszálnál 1,2-1,8%-ra adódtak. Az üvegszál átlagos hossza 0,7 mm volt, 

amely alig csökkent a száltartalom növelésével, amíg a szénszál 0,3 mm-es kiindulási hossza 

30 m% er sít anyag-tartalom mellett – a gyártás során fellép  nyíró és abrazív hatások 
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következtében – már megfelez dött. A Charpy-féle üt munka mindkét anyag esetén 7 tf% 

er sít anyag tartalomig folyamatosan n tt, és efelett állandósult. 

Ségard és Benmedakhene [11] fröccsöntéssel el állított rövid üvegszállal er sített

polipropilén mátrixú kompozitok szakító- és kúszásvizsgálatát végezte el. A rendszer 

er sít anyag tartalma minden esetben 40 m% volt, amelyet módosítatlan formában használtak 

fel kutatásaikhoz. Részletesen leírták az ide vonatkozó elméleti számításokat, majd ezeket 

összevetették a mért eredményekkel. A szakításnál kapott diagramokat három f  részre 

bontották: egy lineáris kezd , egy nemlineáris közép, valamint nemlineáris tönkremeneteli 

szakaszra, amelyek mindegyik kompozit esetén jellemz ek voltak (2.5. ábra).

2.5. ábra Szakítógörbe szakaszai [11] 

Kimutatták, hogy az els  szakaszban nincs jellemz  maradó alakváltozás, a másodikban már 

kis mérték  van, a harmadikban pedig megtörténik a teljes tönkremenetel. 

Lee és Jang [22, 23] a száltartalom hatását vizsgálták üvegszállal er sített PP mátrixú 

kompozitok esetében. A száltartalmat 10 és 30 m% közötti tartományban 5%-os lépcs vel

változtatták. A folytonos üvegszálakat 10 mm-esre vágták, majd melegpréseléssel állítottak 

el  lapokat, amelyekb l húzó, hajlító és ejt dárdás próbatesteket vágtak ki.  A rugalmassági 

modulusz mindkét statikus anyagvizsgálati módszer esetében szigorúan monoton növekv

másodfokú görbét eredményezett. A szilárdsági értékek esetében is tapasztalható volt a 

másodfokú jelleg, de ennek 15 és 20 m% között maximuma mutatkozott. Az ejt dárdás

vizsgálatoknál az összes energia maximuma 20 m%-nál mutatkozott, amely fölött viszont 

drasztikus csökkenést tapasztaltak.

Kozmáné és Karger-Kocsis [24] üvegszálas PP mátrixú kompozitokon végeztek 

különböz  h mérsékleten m szerezett Charpy-féle üt vizsgálatokat. Nemsz tt, t nemezelt 

üvegszál paplan er sítés  és végtelen hosszú szállal er sített anyagokat állítottak el

melegpréseléssel 4-6 MPa nyomáson, 190 és 200˚C-on. Megállapították, hogy 20 és 30 m% 
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közötti száltartalom-tartományban a növekv  er sít anyag tartalom mindkét h mérsékleten 

csökken  üt munkához vezetett, a duktilitási index kis mértékben n tt. A vizsgálatokat  

20 m%-os száltartalommal –40, 20 és 60˚C-on végezték. A mátrixanyaghoz képest a 

kompozitok mintegy hatszoros törési szívósság növekedést mutattak. A két er sítési típus 

között a feszültségintenzitási tényez  értékekben nem volt érdemi különbség, és a h mérséklet

hatása sem volt jelent s. A fajlagos repedésterjedési energinál –40˚C-on a PP-hez képest a 

folytonos szálas szerkezet húsz-, míg az er sített paplan harmincszoros növekedést 

eredményezett.  60˚C-on ez a különbség felére csökkent. A duktitlitási index javulása a PP-

hez képest mind a paplan, mind a végtelen szálas kompozit esetén mintegy tízszeres volt. A 

húzó rugalmassági modulusz értékekben a paplan 80%, a folyamatos szál 120% növekedést 

eredményezett.  

Kerámiaszál er sítés  kompozitok 

Szabó és Czigány [25-28] a kerámiaszálak gyártási eljárásait, felhasználási lehet ségeit

és a polimer kompozit er sít anyagként való felhasználását elemezték, mivel azok a 

fémmátrix esetén jelent s er sít hatást mutattak [29, 30]. A szálak jellemz  s r sége

2,5-3,3 g/cm3, szakítószilárdságuk – a gyártástechnológiától függ en – 600-2400 MPa volt. A 

textiltechnológiából ismert kártolás segítségével egyesítettek kerámia- és PP szálakat. A 

kapott fátylat t nemezeléssel tömörítették. A t nemezelt paplant laborprés segítségével 

190°C-on 20 barral lemezekké melegpréselték, amelyekb l SEN-T próbatesteket (egy oldalon 

hornyolt szakító próbatest) vágtak ki. Vizsgálataik során megállapították, hogy a 30 m% 

kerámiaszál-tartalom közel kétszeres repedésterjedéssel szembeni ellenállást eredményezett.  

Czigány és munkatársai [31-33] gyári írez  anyaggal ellátott kerámiaszállal er sített PP 

kompozitok gyártástechnológiáit hasonlították össze mechanikai tulajdonságaik alapján. Az 

alkalmazott el állítási módok: olvadékos keverés, kézi kártolás és nagyüzemi kártolás, 

amelyeket funkcionalizáló adalékkal és anélkül is alkalmaztak. Mindegyik eljárás következ

lépése a melegpréselés volt, majd az így kapott lemezekb l kivágott SEN-T próbatesteken 

végezték el az anyagvizsgálatokat. A bels  kever ben történ  kompozitkészítés mutatta a 

legrosszabb fajlagos feszültségintenzitási tényez  értékeket, amelyek a mátrixhoz képest 

30%-kal romlottak. A kézi kártolás kis mérték  javulást eredményezett. A nagyüzemi 

kártolással gyártott anyagok a technológiai bizonytalanságok csökkenése miatt a mátrix 

szilárdságának majdnem a kétszeresét adták, az adalékolás – a PP funkcionalizálása – pedig 

ezeket az értékeket is javította még 25 %-kal. A töretfelületekr l készültek SEM felvételek, 

amelyekkel igazolták a határfelületi módosítás min ségét.
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Bazaltszál er sítés  kompozitok 

Botev és munkatársai [34] rövid bazaltszállal – szakítószilárdsága 430 MPa, átmér je  

8 µm – er sített olvadékos keveréssel el állított PP kompozitokat tanulmányoztak. A 

szakítószilárdságot és a törési szívósságot vizsgálták a növekv  száltartalom függvényében 

(10, 20 és 30 m%). A statikus szilárdsági értékeknél nem tapasztaltak érdemi változást, az 

üt munka a négyszeresére n tt. A szál és a polipropilén mátrix közötti gyenge kölcsönhatás 

javítása érdekében PP/PP-g-MA keveréket használtak. A PP-g-MA hányad növelésével 

(20 m%) nemcsak az üt munka javult tovább, hanem némileg a szakítószilárdság értékek is 

növekedtek. A felületi adhézió javulását a töretfelületr l készített SEM felvételekkel is 

igazolták, valamint FTIR (gyors Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia) 

segítségével bizonyították a kémiai kölcsönhatást a PP/PP-g-MA bazaltszálas rendszerben. Az 

adalékolás továbbá jelent s merevségnövekedést is eredményezett.  

Bashtanik és szerz társai [15] extrúzióval gyártott, bazaltszállal er sített, PP mátrixú 

kompozitok mechanikai és tribológiai tulajdonságait vizsgálták. Szerintük a bazaltszál 

versenyezhet a hagyományos er sít /tölt anyagokkal, mint pl. az üveg- és az azbesztszálak, 

technológiai, gazdasági és környezetvédelmi jellemz i alapján is. Kísérleteik során az 

extrúziós h mérséklet szilárdságra gyakorolt hatását találták a legjellemz bbnek, ezért 180 és 

240˚C-on gyártottak próbatesteket. A nagyobb h mérsékleten n tt a szakítószilárdság 

(35 MPa-ról 42 MPa-ra) és a rugalmassági modulusz (3,2 GPa-ról 4,2 GPa-ra), de a törési 

szívósság kis mértékben romlott.  

Szabó és Czigány [35] bazalt-, valamint kerámiaer sítés  PP kompozitokon végeztek 

szilárdsági vizsgálatokat. A bazaltszál el állítási módja esetükben Junkers eljárás volt. 

Els sorban a száltartalom szilárdságra gyakorolt hatását vizsgálták. Az eredményeket 

polárdiagramban ábrázolták, amely során megállapították, hogy a száltartalom hatása mindkét 

esetben igen jelent s. A bazaltszál er sítés  kompozit kritikus feszültségintenzitási tényez je 

25 m% er sít anyag esetben több, mint kétszeres volt az er sítetlen PP-hez képest. A szakító 

vizsgálatok során a szilárdság mintegy 30%-os javulást mutatott, a rugalmassági modulusz 

majd kétszerest. A hajlító vizsgálat eredményei hasonlóak voltak. 

Hargitai és társai [36] ipari hulladékokkal er sített, reciklált PP mátrixú kompozitokat 

állítottak el , és vizsgálták azok mechanikai tulajdonságait. Az alkalmazott er sít anyagok:

PA6 kord, PET kord, PAN szál, üvegszál és bazaltgyapot voltak. A PP mátrix és a 

hulladékrostok közötti tapadás javítására akrilát oligomert használtak 1 m% arányban. A 

jellemz  er sít anyag-tartalom 30 m% volt. A módosítatlan esetet tekintették referenciának, 

ahol a határhajlító-szilárdságban a legnagyobb mérték  javulást a viszkóz-, a kord- és az 
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üvegszál mutatták, a mátrix szilárdságának a kétszeresét elérve. A határhajlító feszültséget 

illet en az üvegszál már csak kis mérték  javulást eredményezett. Méréseik alapján a  

bazaltgyapotnak egyik mechanikai jellemz re sem volt érdemi hatása.  

2.3. Határfelületi adhézió kompozitokban 

Ebben a fejezetben a szál és a mátrix közötti minél jobb kölcsönhatás létrehozásának 

lehet ségeit ismertetem.  A legelterjedtebb eljárás egy határfelületi réteg kialakítása, amely 

olyan funkciós csoportokat tartalmaz, amelyek a szálhoz és a mátrixhoz is képesek megfelel

min ségben kapcsolódni. Ez a kapcsolófázis nagyobb nyírószilárdságot biztosít a két 

komponens között, ami csökkenti a kritikus szálhosszt, amely rövidszálas kompozitok 

esetében fontos jellemz . Hátránya, hogy a nagyobb határfelületi szilárdság, az egyes 

feldolgozás-technológiák esetén nagyobb száltördel déshez is vezethet [37]. Az eljárásnak két 

alapvet  formája van. Az egyik a szál oldali, amelynél általában a szálakat az adalékanyag 

oldatában áztatják, majd kiszárítják. A másik a mátrix oldali módosítás, ahol a módosító 

anyagot a mátrixhoz keverik, és ezeket együttesen használják. H re lágyuló polimerek 

legnépszer bb adalékai a különféle szilánok [38, 39] és maleinsav-anhidrid származékok [38], 

például a maleinsavval ojtott PP (PP-g-MA) [39-43]. Az etilén-propilén-dién-kopolimer 

EPDM [44] és a sztirol-etilén-butadién-sztirol (SEBS) [45-47] a leggyakoribb elasztomer 

típusú határfelületi módosító adalékok, amelyek a lokális feszültségek csökkentésével fejtik ki 

hatásukat.

2.3.1. Adhézió h re lágyuló polimerek esetében 
Wang és szerz társai [44] rövid üvegszállal er sített PP/EPDM hibrid mátrixú 

kompozitok szilárdságát és szálhosszeloszlását elemezték. A mátrixkomponensek aránya 8:2, 

az üvegszáltartalom 0, 10, 20 és 30 m% volt. Az EPDM használata ugyan kis mértékben 

rontotta a mátrix statikus mechanikai tulajdonságait, de a fajlagos üt munkát majd 

megnégyszerezte. A szakítószilárdság a 30 m%-os száltartalmú kompozit esetében alig érte el 

a mátrix 150%-át, a szakadási nyúlás az ötödére csökkent, a rugalmassági modulusz több, 

mint a kétszeresére n tt. A kompozit mátrixhoz viszonyított fajlagos üt munkája is a 

kétharmadára csökkent.  A szálhosszeloszlás normális, amely egyértelm  csúcsot mutatott  

0,3 mm-nél. 

Zhou és társai [48] folyamatos üvegszállal er sített PP szilárdsági vizsgálatait végezték 

el. Az üveget benzoil-peroxid acetonos oldatában történ  áztatással felületkezelték, majd 

vákuumkemencében kiszárították. A szálakat 1 mm vastag PP fóliák közé helyezték, és  
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0,9 bar nyomáson, 210°C-on 4 percig préselték, azután a lemezeket nagy sebességgel 

visszah tötték szobah mérsékletre. Els sorban a kompozit dinamikus tulajdonságait akarták 

javítani, ezért többféle mátrixanyagot alkalmaztak, Y2600 és M700R jel  PP-t, ill. 

Y2600/EPDM, M700R/EPDM (100/15) blendeket. Az M700R bemetszett Charpy-féle 

üt munkája mintegy négyszerese az Y2600-nak, amit az EPDM még meghatszorozott. A 

szakítószilárdság ugyanakkor a felére csökkent M700R/EPDM esetén. A hajlító rugalmassági 

modulusz és szilárdság a szakítóéhoz hasonlóan alakult, de a különbségek mérsékeltebbek 

voltak. Az üt munka értékek -50°C-on 26 m%-os üvegszáltartalmú kompozit esetén Y2600 

mátrixszal 40 kJ/m2-re, a többi anyagnál 70-80 kJ/m2-re adódtak. 25°C-on az Y2600 mátrixú 

kompozit üt munkája 25 kJ/m2-re csökkent, míg a többi három anyagnál az értékek csak kis 

mértékben romlottak. Tanulmányozták továbbá a jobb szál/mátrix határfelületi kölcsönhatás 

érdekében a PP mátrixok PP-g-MA-val való keverésének hatását 0-12 m% 

PP-g-MA tartalom tartományban. Mindkét alaptípusú PP estén a fajlagos üt munkában  

5 m%-nál egyértelm  maximum mutatkozott, a hajlító rugalmassági modulusz és a vizsgálati 

tartományban a szilárdság is folyamatosan n tt a PP-g-MA hányad növelésével. 

Tjong és társai [45] SEBS és PP-g-MA-val kevert PP blendet (mPP) alkalmaztak rövid 

üvegszál (SGF) er sítés  kompozitok mátrixanyagaként. A kétcsigás extrúderben el állított

rövid üvegszálas granulátumokból fröccsöntéssel készítettek próbatesteket. Az anyagokon 

szilárdság és szálhosszeloszlás vizsgálatokat végeztek. Az SEBS tartalom majd 30%-os 

szilárdság és rugalmassági modulusz csökkenést eredményezett adalékolatlan PP-hez képest, 

az üvegszáltartalom a rendkívül nagy (>900%) szakadási nyúlás értékeket 7-8%-ra szorította 

vissza. A szálhosszeloszlás SGF/SESB/mPP kompozitok esetén nagy szórást mutatott 0 és  

0,6 mm közötti tartományban. Az eloszlás jellegének meghatározásához az alkalmazott 

mintaszám kevésnek bizonyult. Az SGF/SEBS-g-MA/mPP kompozit szálhosszeloszlásának

s r ségfüggvénye kisebb szórást mutatott.   

2.3.2. Határfelületi adhézió vizsgálati módszerei 
A határfelületi adhézió legtöbb m szaki információt tartalmazó paramétere, a szál és a 

mátrix közötti nyírószilárdság ( ) vizsgálatára többféle módszer is létezik: 

Közvetett módszerek, elméleti számítások alapján (lásd 2.4. fejezet). 

Közvetlen módszerek:      - Fragmentációs eljárás; 

 - Csepp peremszög mérés; 

- Csepplehúzás, szálkihúzás, háromszálas teszt, szálkitolás; 

 - Töretfelület-elemzés; 
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A témakörnek még nyitott kérdése, hogy a határfelületi viszonyok feltérképezése során 

energia- vagy feszültségoldali megközelítést célszer -e használni. A válasz 

vizsgálattípusokként eltérhet.

Fragmentáció, Broutmann-eljárás 

Mindkét esetben egyetlen elemi szálat ágyazunk egy speciálisan kialakított próbatestbe  

(2.6. ábra), majd a próbatestet húzó (fragmnetációs-eljárás), illetve nyomóer vel terheljük 

(Broutmann-eljárás), és a befoglalt szál tördel déséb l következtetünk az adhéziós hatásokra 

[11, 49-54].

a)                   b) 

2.6. ábra Közvetlen vizsgálati módszerek, mátrixra ható terheléssel:  
Broutman-teszt (a) [54], Fragmentációs mérés (b) [52]  

Park és munkatársai [55] bazalt és SiC szálakkal er sített epoxigyanták fragmentációs  

vizsgálatait végezték el, amelyhez a  (2.1) és (2.2) összefüggéseket használták: 

1
12

K
f , (2.1)

ahol:
1

1

1
1K , (2.2)

f a szál szakítószilárdsága,  az alak-,  pedig a mérettényez .

Módosítatlan SiC szálakon négy különböz  befogási hosszon végeztek szakítóvizsgálatokat  

(2.7.a ábra), amelyek minden esetben szabályos Gauss-görbét mutattak. A legkisebb befogási 

hossz esetében (2 mm) a szilárdság átlagértéke kb. 3200 MPa-ra adódott, amely  

100 mm-es befogási hossznál kb. 2000 MPa-ra csökkent, amit a szálak felületén található 

jelent s méret  hibákkal (pórusok) magyarázták. Vizsgálataikat kiterjesztették az amino-
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szilános módosítás (0,5, 2 és 5%) hatásainak elemzésére is (2.7.b ábra), amelyeket Weibull 

analízis segítségével dolgoztak fel [56]. Itt azt tapasztalták, hogy a szilárdság a száltömegre 

vonatkoztatott 0,5 m%  módosító anyag mennyiségének hatására is közel 80% javulást 

mutatott. Ezt a szilán hibahelycsökkent  (póruseltöm ) hatásának tulajdonították. A nagyobb 

kezel anyag-hányad (2%, 5%) már csak kisebb mérték  javulást hozott, amit a lokális 

feszültség-koncentrációval magyaráztak. 

a) b)

2.7. ábra SiC szálak szilárdságeloszlása különböz  befogási hossz (módosítatlan) (a) és szilán adalékanyag-

koncentráció esetén (befogási hossz 2 mm) (b) [55] 

Cabral-Fonseca és szerz társai [49] egyedi szálas fragmentációs méréseket végeztek 

nem fényátereszt  mátrixszal, ahol a szokásos mérési eljárások esetén használt els dleges 

feltétel, hogy a szálak a terhelés irányába álljanak, nem feltétlenül teljesül, ezért k a 

próbatesteket szálirányra mer legesen több helyen elvágták, majd mikroszkóp segítségével 

meghatározták a szál pontos pozícióját a próbatest keresztmetszetén. A tárgyalt eljárással 

kiegészített mérések eredményeit összehasonlították a Kelly-Tyson összefüggés és a 

keverékszabály alapján számolt elméleti értékekkel. A fragmentációs hosszokat a mátrix 

kiégetése után határozták meg, és s r ségfüggvényekben ábrázolták, amelyek alapján 

megállapították a vizsgálati módszer alkalmazhatóságát a határfelületi adhézió min ségének

ellen rzésére. 

Szabó [3] a bazaltszál kritikus szálhosszát határozta meg PP mátrix esetére. A 

vizsgálathoz piskóta alakú próbatesteket használt, amelyek el állításához el ször rögzítette a 

vizsgálandó bazaltszálat egy 25x10 mm-es ablakméret  papírból kivágott kerethez. A 

preparált mintákat két 0,5 mm vastag, préseléssel el állított PP fólia közé helyezte, amelyet  

5 percig 210 C-on préselt, 1 mm vastag préskeretben, teflon fóliák között. A préselési nyomás 

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

került. A nyomást csak ezután emelte az el z leg meghatározott értékre (3 MPa). Az így 
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el készített lapokból marta ki a piskóta alakú próbatesteket, amelyekb l a mechanikai 

vizsgálatok után a mátrixot kiégetve, mikroszkóppal határozta meg a szakadt szálak hosszát és 

számát. A mérésekb l meghatározott átlagos fragmentálódott szálhossz fragl = 795 m volt, 

amelyb l a kritikus szálhosszt (lkrit) a (2.3) összefüggés alapján határozta meg.

fragkrit ll
3
4

               (2.3) 

A (2.3) alapján az kritl = 1060 m-re adódott, amellyel Czigány [57] közel megegyez  értéket 

kapott ( kritl = 1040 m) csepplehúzásos vizsgálatainak kiértékelésekor. A kritikus szálhossz 

ismeretében az átlagos szál/mátrix határfelületi nyírófeszültséget a Kelly-Tyson összefüggés 

alapján határozta meg. 

Csepp peremszög 

A nedvesítés egyik kiváló mutatója, ha egy felületre egy más anyagú cseppet (ömledék 

vagy oldat állapotban) ráhelyezünk és figyeljük annak viselkedését. A két anyag közötti 

kölcsönhatás összefügg a csepp peremszögével ( ), amelyet a 2.8. ábra szemléltet. 

a)                                                                                          b) 

2.8. ábra Csepp peremszögei gyenge nedvesítés (a) és jó nedvesítés (b) esetén 

Ha a két anyag csak kis mértékben vagy egyáltalán nem nedvesíti egymást a peremszög nagy 

(tompaszög), ha nedvesítés jó a peremszög kicsi (hegyesszög) lesz. Ha ismerjük az 

anyagpárra jellemz  felületi feszültség értékeket, a fajlagos adhéziós energia (Wa) a (2.4) 

alapján számítható [29, 30] 

)cos1(lvaW , (2.4)

ahol: lv az adhéziós szilárdság. A módszer fémeknél jól alkalmazható, de polimer 

kompozitok esetében nehézkes, mivel a szál anyagából gyakran körülményes (vagy 

lehetetlen) síkfelületet kimunkálni, ezenkívül nem veszi figyelembe a szál körülfolyásának 

speciális geometriai viszonyait sem [58-60].   
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Csepplehúzás, szálkihúzás, háromszálas teszt, szálkitolás  

A módszerekr l Morlin és Czigány készített átfogó elemzést [61]. Ezekben az esetekben 

oly módon ágyazunk szálat a mátrixba, hogy arra közvetlenül tudjunk húzó- vagy 

nyomóer vel hatni. Lényeges, hogy a szál – a Kelly-Tyson egyenlet alapján – a kritikus 

hossznál kisebb szakaszon legyen beágyazva (ha nagyobb, akkor a szál elszakad), ugyanis a 

mérés elve, hogy a szálat kihúzzuk (kitoljuk) a mátrixból, amely során az er t mérjük az 

elmozdulás függvényében. Az adhézió a mért er  és a tapadási felület alapján különböz

módszerekkel számítható ki. A mérési elrendezés alapján több lehetséges módot 

különböztethetünk meg: a szálkitolást, a háromszálas módszert, a szálkihúzást és a 

csepplehúzást (vagy más néven mikrocsepp módszert) (2.9. ábra) [62]. 

a)   b)   c)   d)  

2.9. ábra Közvetlen vizsgálati módszerek, szálra ható terheléssel:  
csepplehúzás (a), szálkihúzás (b), háromszálas teszt (c), szálkitolás (d) [61] 

A négy eljárás közül a csepplehúzás a legelterjedtebb [52, 63-70]. El nye, hogy a mért  

er -elmozdulás diagramból egyértelm en lehet következtetni a mérés helyességére  

(2.10. ábra). 

a)                                                             b)                                                           c) 

2.10. ábra A csepplehúzás tipikus diagramjai: szálszakadás (a), helyes szálkihúzódás (b) és szakaszos leválás (c) 

[61] 
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A 2.10.a ábra helytelen mérést mutat, mivel a szál elszakadt, és nem történt cseppelválás. 

Ennek oka általában a túl nagy cseppméret. A 2.10.b ábrán a helyes szálkihúzódás diagramja 

látható, amely kiértékelhet . A 2.10.c ábrán a szál szakaszosan húzódott ki, ami a nem 

megfelel  cseppfelvitelre utal. Ez a mérés nem hasznosítható.  

Zink és Wagner [63] a csepplehúzásos technológia alkalmazhatóságának határait 

elemezték. Arra keresték a választ, hogy az eljárás mennyire híven tükrözi a határfelület 

fizikai/kémiai szerkezetének változásait, a szál és a mátrix közötti határfelületi feszültség, ill. 

energiaviszonyokat. Nyolc különböz  epoxi/üvegszál rendszert vizsgáltak, változó 

felületkezelés és üvegszálátmér  esetén. Úgy találták, hogy az energiaoldalról való 

megközelítés módszere el nyösebb a feszültség kritériumon alapuló modellnél. A nehézség 

abból adódik, hogy jelenleg még nincs meghatározva egy olyan módszer, amely hatékonyan 

visszatükrözné a határfelület valós fizikai/kémiai viselkedését és struktúráját. Az egyetlen 

szálat körülölel  csepp határfelületi tartományában ugyanis határozott mérték  képlékeny 

alakváltozás is megfigyelhet , ami kérdésessé teszi az ideális viszkoelasztikus modellt 

feltételez  hipotézist. Mindezek ellenére, hasonló feltételek mellett (azonos szálátmér  és 

cseppméret) a módszer alkalmas összehasonlító mérések elvégzésére.  

Töretfelület-elemzés 

Az egyik legegyszer bb eljárás, elve: a szakítás, vagy Charpy-féle vizsgálat során 

keletkezett töretfelületekr l, azzal párhuzamos irányból felvételt készítünk, amelyen 

meghatározzuk a „kiálló” szálak hosszúságát. A leghosszabb szálak jó közelítéssel a kritikus 

szálhossz felének felelnek meg, mivel azok még épp ki tudtak csúszni, így a (2.5) összefüggés 

lesz érvényes: 

2max,
c

p

l
l , (2.5)

ahol: max,pl a töretfelületb l „kiálló” leghosszabb szál hossza, cl a kritikus szálhossz. 

A módszer sarokpontja, hogy csak olyan esetben használható, ha az er sít szálak többségének 

hossza meghaladja a kritikus szálhosszt [13, 71, 72]. 

2.4. Száltartalom hatása kompozitokban 

Schijve [73] üvegszállal er sített PP kompozitok mechanikáját vizsgálta „mikro” 

szinten. Modellt készített a ligamentben lejátszódó folyamatokról. Feltérképezte a szál körül a 

mátrixban lezajló folyamatokat a szálhossz függvényében l>lc és l< lc tartományban is. A 
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kritikus szálhossz értéke az általa vizsgált rendszer esetén tipikusan 1-2 mm volt. Bevezette a 

szál hatásossági indexet ( f), amelyeket a (2.6) és (2.7) alapján számolta: 

ha
c

f
l

l

2
, akkor  l<lc,                                             (2.6)

ha
l

lc
f 2

1 , akkor l>lc.                   (2.7)

Schijve fröccsöntött, extrudált és GMT-b l el állított kompozitok szakítószilárdságát 

hasonlította össze f  segítségével, de számottev  eltérést nem sikerült kimutatnia. 

Thomason [74-78] adalékolatlan PP és PP/PP-g-MA (mPP) mátrixú üvegszállal er sített 

polimerek matematikai elemzéssel kiegészített szilárdsági vizsgálatait végezte el. Az 

alkalmazott száltartalmak: 5, 10, 15 és 20 tf% voltak. A szakító- és hajlítószilárdság 

alakulását a száltartalom függvényében a 2.11. ábra mutatja.   

a)                                                                                        b) 

2.11. ábra Szakítószilárdság (a) és hajlítószilárdság (b) a száltartalom függvényében [74] 

Mindkét vizsgálati módszer és anyag esetén másodfokú görbét fektetett a mérési pontokra. A 

görbék jól követik a mérési pontokat és minden esetben adódott egy maximum érték. A húzó 

rugalmassági modulusz és a szálhosszváltozás függvényére egyeneseket illesztett (2.12. ábra).

a)                                                                                      b) 
2.12. ábra Húzó rugalmassági modulusz (a) és az átlagos szálhossz változása (b) a száltartalom függvényében 

[74]  



21

Mechanikai vizsgálatait még kiegészítette a kompozit szerkezeti elemzésével is. Egy 

különleges módszerrel meghatározta a mátrixba beágyazott szálak térbeli orientációját. A 

kompozitok töretfelületéb l csiszolt, finom felületet állított el , majd mikroszkópos 

felvételeket készítettek róluk, amelyeken jól láthatóak voltak az er sít  szálak 

keresztmetszetei. Ezek kerülete egy ellipszis volt. Az ellipszis kis (We) és nagy (Le)

tengelyének aránya megadta a szálak mer legest l való szögeltérésének ( ) a koszinuszát: 

2/4/)cos( eeee LALW , (2.8)

ahol Ae az ellipszis területe. Ebb l kifejezve a Herman-féle orientációs paraméter [79]: 

fp=2cos2
( )-1. (2.9)

Az átlagos cos
2
( ) értéke i számú mérés végrehajtása esetén: 

i i

iii NN )(/)](cos)([)(cos 22 , (2.10)

ahol N a mérések száma. 

A Kelly-Tyson modellt kib vítve – Bowyer és Bader [80] összefüggései alapján – a kompozit 

szilárdságát ( c) három komponensre bontotta, amelyb l az alábbi összefüggést írta fel: 

ZYXc )(0 , (2.11)

ahol: X a kritikus szálhosszt meghaladó, Y az ezt el nem ér  szálaknak, a Z pedig a mátrixnak 

a kompozit szilárdságra gyakorolt hatását foglalja magában. Az 0  a szálorientációt 

figyelembe vev  tényez . Az összefüggés részletesen kifejtve: 

j

cmf

j

cf

jcf

i

ii
c EV

l

dE
VE

d

Vl
)1()])

4
1([(0 , (2.12)

ahol:  a határfelületi nyírószilárdság, l a szálhossz, Vi a kritikus szálhosszt meghaladó szálak 

térfogataránya, Vj a kritikus szálhossznál rövidebb szálak térfogataránya, Vf a szálak 

térfogataránya a kompozitban, d a szálátmér , Ef a szál rugalmassági modulusza, Em a mátrix 

rugalmassági modulusza, c a kompozit fajlagos nyúlása. 

A szakítás során a két kompozit szakítószilárdságához ( 1 és 2) tartozó fajlagos 

nyúlásértékek ( 1 és 2) alapján definiálható R1 és R2:

22

11
1

Z

Z
R ,

22

11
2

YX

YX
R (2.13, 2.14)

Egy választott   érték segítségével számítható az R2. A  értékét addig kell változtatni, amíg 

R1=R2 nem teljesül. Így a határfelületi nyírószilárdság közvetlen mérés nélkül számítható.  
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Vas [81] közleményében részletesen áttekintette az unidirekcionális rövidszálas 

kompozitok szakítófolyamatait, amely leírására szálkötegcella modelljét alkalmazta [82]. 

Vizsgálatai kiterjedtek a száltartalom kompozit szakítószilárdságára gyakorolt hatására is 

(2.13. ábra).  

2.13. ábra Rövidszálas kompozit er sít szál szakítószilárdságára normált szakítószilárdsága a száltartalom 

függvényében [81] 

A 2.11. ábrán a jellemz  görbelefutást (piros) két egyenes kombinációja adja. Az els  a 

mátrixos jelleg  tönkremenetelt tükrözi (kék), ez 0 tf% száltartalom esetén a mátrix 

szilárdságának felel meg, amely 100 tf% esetén csökken nullára. A másik egyenes (zöld) a 

kompozitos viselkedésformát mutatja be. Ez 0 tf% száltartalom esetén ,
m , amely a 2.14. ábra 

alapján számítható, 100 tf% esetén – amennyiben a szálak hossza meghaladja a kritikus 

szálhosszt – megegyezik az er sít szál szakítószilárdságával. 

2.14. ábra  A szál és mátrix szakítógörbéjéb l szerkesztett ,
m  pont [1] 

A 2.14. ábra alapján látható, hogy a 2.13. ábrán a kompozitos tönkremenetel görbe kezdetét 

jelent ,
m  az er sít szál és a mátrix szilárdsága, valamint a fajlagos nyúlása alapján 
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számítható. Vas mind a szál, mind pedig a mátrix esetén lineáris rugalmas karakterisztikát 

feltételez, amely a keresett paraméter számításához helytálló, mivel az er sít szálak általában 

ridegek, és f értékig a mátrix szilárdsága is jó közelítéssel lineáris. A szál szakítószilárdsága 

és szakadási nyúlása, ill. a mátrix húzó rugalmassági modulusza mérhet , amely alapján a 

Hooke-törvény segítségével (2.15) könnyen számítható  ,
m .

mfm E, (2.15)

Vas modelljét kiterjesztette a kritikus szálhossznál rövidebb szálakkal er sített kompozitok 

esetére is, ahol a kompozitos tönkremenetel egyenese 100 tf% er sít anyag tartalom esetén 

nem a szakítószilárdsággal, hanem egy kisebb, a szál kicsúszási ellenállásából adódó értékkel 

lesz egyenl , amely (2.16) segítségével határozható meg:     
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1)1( 1

1

1

1

2
11 b

c , (2.16)

ahol: szálhányad,  szál-mátrix merevségi hányados, 1 kicsúszás alatti er átvitel 

hatásosságát figyelembe vev  változó, b1 a teljes szálhalmaz átlagos szálhossza a kritikus 

szálhosszhoz viszonyítva.  a (2.17),  b1 a (2.18) alapján számítható: 

f

m

E

E
(2.17)

max,
1

p

v

l

l
b , (2.18)

ahol lv a számszerinti átlagos szálhossz.  

Az 1 tényez  értéke 1, ha a szál Coulomb súrlódás-szer en csúszik ki a teljes tapadási hossza 

mentén, vagyis eléri a maximumot, tehát a kezdeti kicsúszással szembeni ellenállás lesz 

jellemz  a teljes folyamat során. Az 1 tényez  értéke 0, ha a szál ellenállás nélkül csúszik ki, 

azaz kiszakad a környezetéb l.

 A 2.15. ábra a 2.13. ábrán bemutatott kompozit szilárdság-száltartalom kapcsolatának 

változását szemlélteti a mátrix folytonossági hiányosságának érvényesülése mellett. Ennek 

oka az elméleti legnagyobb száltérfogat arány (unidirekcionális esetben kb. 90 tf%), amely 

felett üregek, tapadási hiányosságok keletkeznek a szerkezetben és annak szilárdságcsökkent

hatása van. 
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2.15. ábra Rövidszálas kompozit er sít szál szakítószilárdságára normált szakítószilárdsága a száltartalom 

függvényében a mátrix folytonossági hiányok figyelembevételével [81] 

A folytonossági hibák miatt a minimumpont utáni, eredetileg egyenes szakasz alulról 

konkávvá válik és lokális maximum alakul ki. Az itt megvalósuló er sít szál

szakítószilárdságra normált szilárdság maximális értéke jelent sen elmarad a 2.15. ábrán 

bemutatottól. 

2.5. Tölt anyagok és szálfejek polimerekre gyakorolt hatása 

Pukánszky [83-85] részletesen elemezte SiO2, grafit, csillám, üvegpor és CaCO3

tölt anyagok kompozitok mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatását. Megvizsgálta és 

modellezte a nyakképz dés folyamatát a tölt anyag-tartalom függvényében. Kimutatta a 

részecskék és a polimer mátrix közötti határfelületi kapcsolat er sségének a társított rendszer 

mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatását. Megvizsgálta az egyes el állítási technológiák 

hatását is, amely alapján bevezette az „egyenlíthet ség” fogalmát, amely a részecskék térbeli 

eloszlásának az inhomogenitását jellemzi. Polimer rendszerekben két alapvet

mikrodeformációs mechanizmust különböztetett meg: a nyírási folyást és a mikrorepedezést. 

További lehetséges eseményként jelölte meg a két fázis határfelületi szétválást is, amely 

jelenséget energetikai szempontok alapján modellezte. Azt feltételezte, hogy a folyamat során 

az új felületek kialakulásához szükséges energiát a deformációs energia megváltozása 

biztosítja.

Czigány [57] áttekintése alapján megállapítható, hogy Magyarországon a 

bazaltszálakat Junkers-technológiával állítják el . Ez a szálképzési technika igen termelékeny 

és olcsó, hátránya, hogy a szálgyártási m velet során képz d  szálak  végein kisebb-nagyobb 

szálfejek maradnak. A szálfejek egy része még ülepítéskor letörik, a kisebbek a szálakon 
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maradnak. A kompozit el állításakor egyes technológiák esetében további szálfejek 

töredeznek le és szóródnak ki, azonban számottev  mennyiségben benne maradnak a 

kompozitban is (2.16.a ábra). Szerinte a szálon maradó szálfejek szívósságnövekedést 

okozhatnak, hiszen a nagyobb átmér j  fejek akadályozzák a szálak kihúzódását, a mátrix 

helyileg képlékenyen deformálódik, ugyanakkor feszültséggy jt  helyként is hathatnak. 

Szabó [3] a szálfejek hatását egy modell segítségével mutatta be. A mátrix anyagba 

makroszkopikus szálfejjel rendelkez  acélszálakat ágyazott. A minták el állításához

2 mm vastag PP lemezeket használt, amelyek közé helyezte a szálmodelleket, és azokat meleg 

préseléssel és kivágással alakította próbatestekké. A szálak modellezéséhez két különböz

fejátmér j  (dszálfej =1,5-2,5 mm, dszál =0,75 mm) és fej nélküli acélszálat használt 

(2.16. ábra). 

a)                                                                                  b) 

2.16. ábra Szálfejek a kompozitban (a) és azok „makro” modellje (b) [3] 

A szálak beágyazási hossza (lf,p) 2 és 11 mm közé esett. A vizsgálati sebesség 2 mm/perc volt. 

A kritikus feszültségintenzitási tényez k összehasonlításához téglalap alakú, míg a 

szálkihúzásos mérésekhez T-alakú (fél piskóta) próbatesteket állított el . A szálkihúzás 

vizsgálatok jellemz  diagramjait elemezve megállapította, hogy az acélszálfejek kihúzásához 

jóval nagyobb, közel tízszeres er  szükséges, mint a normál acélszál kihúzásához azonos 

beágyazási hossz esetén. A szálfejek méretének növelése nem változtatott jelent sen a 

kihúzáshoz szükséges er  nagyságán, amely a hasonló alakból adódóan nem okozott jelent s

változást a tönkremeneteli formákban. Megállapította, hogy a szálfejek a terhelés növelésével 

feszültséggy jt  helyként hatnak, így a repedések kiindulópontjai lesznek (2.17. ábra). 
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2.17. ábra A szálfej keresztmetszetéb l kiinduló tönkremenetel [3] 

Ez a tönkremeneteli forma kevésbé jellemz  száler sített kompozitoknál. Szabó szerint a 

teljes szál/mátrix határfelületi elválás után további energiát csak a kihúzódásból adódó 

súrlódás keltette feszültség ellenében kifejtett munka igényel. Kisebb mérték  folyás ebben az 

esetben is tapasztalható, a szálak végének feszültséggy jt  hatása következtében. A szálak 

végénél keletkez  mikroüregek száler sítés esetében a repedések kiindulópontjaiként 

szolgálnak. A szálfejek hatására a szál/mátrix határfelületi elválás alacsonyabb terhelési 

szinten történik meg, mint a csak szálfej nélküli szálakkal er sített kompozitok esetében. A 

tönkremeneteli formák további elemzéséhez feszültségoptikai vizsgálatokat végezett. A  

2.16. ábrán látható polarizált fényben készített feszültségoptikai felvételek segítségével 

bemutatta a szálfej nélküli és a szálfejjel rendelkez  acélszálakkal er sített kompozitok 

esetében a kialakuló feszültségek eloszlását. Megfigyelte, hogy a szálak mentén a felterhelés 

és a teljes terhelés esetében is jellegzetesen párhuzamos er vonalak vannak,  míg a szálfejek 

meridiánja mentén jelent s feszültségek keletkeznek, amelyekb l a felterhelés során 

repedések indulnak ki.
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a)                                                                                                b) 

c)                                                                                                d)

2.18. ábra Szálvégek alakjának hatása a tönkremeneteli formákra: szál, a határfelületi elválás el tt (a), a 
határfelületi elválás közben (b), a szálfejek felterheléskor (c) és a szálfej teljes terhelés alatt, repedésterjedés (d) 

[3] 

A felületek elválásának megindulását több tényez  is meghatározza, de a legfontosabbak a 

határfelületi és a termikus kölcsönhatások, valamint az er sít -, vagy tölt anyag geometriája. 

A polimer és az er sít anyag között a h tágulási együttható értékében mutatkozó különbség a 

leh lés során különböz  zsugorodást idéz el , ami termikus feszültségek kialakulásához 

vezet. Nagyobb szálfejek esetén a határfelületek elválása már kisebb igénybevétel hatására is 

megindul. Ezekben az esetekben a képz dött mikroüregek kiszélesednek, nagy repedésekké 

egyesülnek és ez a próbatestek végleges tönkremeneteléhez vezet. Megállapította, hogy a 

szálfejek mindenképpen lokális feszültséggy jt  helyként hatnak. 

2.6. A szálhosszeloszlás hatása és mérési lehet ségei

 A 2.2. fejezetben a kompozitok gyártásának bemutatásakor és az anyagok 

vizsgálatainak ismertetésekor érint legesen már esett szó a szálhosszvizsgálatokról. A 

szálhosszak ismerete els sorban rövidszál er sítés esetén fontos, amit számos irodalom igazol 

[86-93]. A két legjellemz bb rövidszálas technológia a fröccsöntés [86, 88-90, 92] és az 
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olvadékos keverés + préselés [91, 93]. A szálhosszeloszlás legfontosabb jellemz i a 

s r ségfüggvény jellege, az átlagérték és a szórás. Ha például pontosan ismerjük az adott 

kompozitszerkezet szálhosszeloszlását és a meghatározzuk a kritikus szálhosszát, a megfelel

szál és mátrix szilárdsági tulajdonságok ismeretében Vas szálköteg cella modellje [82] 

segítségével számolható a szálaknak a kompozit szilárdsági tulajdonságaira gyakorolt hatása. 

A szálhosszak leggyakrabban normális, lognormális és exponenciális eloszlásúak. Az els

tipikusan végtelen szálból szálvágással el állított rövid szálak esetén jellemz . A lognormális 

jelleg általában a kompozit gyártásakor, vagy az azt megel z  m veleti ciklusokban fellép

er s aprító, rl  hatás eredménye. Az exponenciális jelleg ritkább, és rendszerint a 

lognormálisból származtatható oly módon, hogy az aprító hatás az eloszlás csúcsát eltolja az 

origóba, vagy annak kis környezetébe [94, 95]. A szálhosszeloszlás mérésének többféle módja 

ismeretes. Ezek közül a legjellemz bbek: egyszer  fényképkészítés és annak elemzése, 

lézeres hosszmérés és mikro CT (számítógépes tomográfia). 

 Fu és társai [96] részletesen elemezték a – mátrix kiégetésével nyert – szálmintákról 

készített kis nagyítású mikroszkópos felvételek feldolgozásának nehézségeit. A mérés 

könnyen végezhet  számítógépes szoftver segítségével, ám ezek általában nem kezelik azokat 

a problémákat, amelyek módosíthatják a mérési eredményeket. Ezek közül az egyik, hogy a 

feldolgozandó felvétel mérete – a véges felbonthatóság és a kis szálátmér k miatt – általában 

az átlagos szálhossz nagyságrendjében van. Ennek köszönhet en a felvételek nagy arányban 

tartalmaznak olyan szálakat is, amelyeknek csak egy része látható, ezáltal az átlagos 

szálhosszt csökkentik. A másik probléma a szálak keresztez dése, amelyeket legtöbbször a 

szoftverek szálvégként kezelnek. Mindkét nehézség kezelhet  matematikai statisztika 

segítségével, de az nagy mértékben rontja a mérés biztonságát, vagyis jelent s elemszám 

növelést tesz szükségessé. 

 Az el bbit l lényegesen eltér  módszer a lézeres szálhosszvizsgáló berendezés [97, 

98], amely során nagy tisztaságú leveg ben elektromos mez t hoznak létre, amely 

egyenáramú komponense orientálja, váltóáramú komponense pedig mozgatja a szálakat, 

hosszuk pedig egy fotocella segítségével mérhet . Az eljárás el nye, hogy nagyon gyors és 

pontos, hátránya, hogy a mérhet  szálhossztartomány nagyon sz k, és a berendezés is 

költséges. 

 Mind közül a legmodernebb és leglátványosabb mérés a mikro-CT. Segítségével 

roncsolás és el készítés nélkül, közvetlenül meghatározható egy kompozit szálhosszeloszlása. 

Az eljárást már alkalmazták a textiliparban is a szövetstruktúrák vizsgálatára [99], de elég 
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nagy felbontás mellett kompozitok vizsgálata is lehetséges [100]. Elve, hogy egy 

röntgensugár segítségével a vizsgálati darabról 3D-s felvétel készül (2.19. ábra). 

a)                                                                                          b) 

c)                                    d) 

2.19. ábra Kompozitok mikro-CT-s felvételei: er sít  szálak (a), er sít szálak és a határfelületi réteg (b), szálak 
keresztez dése (c), határfelületi réteg (d) [100] 

Az így kapott felvétel bonyolult számítógépes szoftverek segítségével széleskör  elemzést 

tesz lehet vé. A szálak orientációján, térbeli struktúráján kívül a szálhossz is pontosan 

mérhet , mivel a három dimenzió könnyebben kezelhet vé teszi a keresztez dés problémáját. 

Az eljárás egyetlen hátránya a jelent s költségvonzat. 
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2.7. Az irodalomkutatás kritikai elemzése 

A bemutatott szálvizsgálatok sok értékes információt tartalmaznak a bazaltszál 

szilárdságának, átmér jének és azok eloszlásának meghatározásához. Az egyes szálgyártási 

technológiák hatásai a mechanikai tulajdonságokra világosak és egyértelm ek. A szálak  

m szaki alkalmazhatósága szempontjából a h kezelésnek és a nedves környezetnek jelent s

hatása van a mechanikai tulajdonságokra. Ez alapján határozható meg a károsodás nélküli 

legmagasabb szárítási és feldolgozási h mérséklet, valamit a nedves környezetben való 

tárolás, feldolgozás maximális ideje. A bemutatott vegyi összetétel elemzések szintén 

mélyrehatóak, de azoknak gyakorlati jelent sége kicsi, mivel azt az egyszer en bányászott 

bazalt és a hasonlóan alacsony költség  ásványi adalékok összetétele határozza meg. Egyéb 

módosító oxidok adalékolása, ill. a bazalt ömledék tisztítása a jelent s költségvonzat miatt 

nem célszer .

Az alkalmazható h re lágyuló mátrixú kompozit el állítási technológiái több problémát 

vetnek fel. A bazaltszál törékenysége és a szálfejek jelenléte miatt a lehet ségek igen 

korlátozottak. A fröccsöntés és az extruzió is jelent s tördel dést okoz, így el térbe kerülhet a 

bonyolultabb kártolás, amely szálkímél bb, és a szálfejek eltávolítását részben lehet vé teszi.  

A határfelületi viszonyok befolyásolása szintén kulcsfontosságú kérdés. A módosító 

adalékkal oldatban való szál módosítás esetében a leghatásosabb anyagnak a szilánok 

bizonyultak. A mátrix módosítását illet en a legelterjedtebb kezel anyag a PP-g-MA, amely 

jelent s mértékben javítja a szilárdsági tulajdonságokat, és az ára is kedvez . Hátránya a 

maleinsav agresszivitása, szerszámroncsoló hatása, amely környezetbarát alkalmazhatóságát 

kétségessé teszi.  

A határfelület-vizsgálat módszerek közvetlen gyakorlati alkalmazhatósága rendre 

kétségbe vonható. A Broutmann-féle és a fragmentációs vizsgálatok eredményei els sorban 

unidirekcionális esetben helytállóak. Az orientálatlanság és a szálhosszeloszlásból adódó 

méretkülönbségek okozta eltér  hatások, valamint azok együttes következményei ezekkel a 

módszerekkel nehezen kezelhet ek. A csepp peremszög mérés módszere szintén fontos 

információt ad a határfelületi vonzó és taszító hatásról, de a közvetlen használhatóság itt is 

kétséges, nem beszélve az eljárás körülményességér l. A csepplehúzás, szálkihúzás, 

háromszálas teszt és a szálkitolás további problémákat vet fel. A határfelületi viszonyok 

kialakítása ugyanezeknél a módszereknél jól ellen rizhet , ám a mérés nagyon bizonytalan, 

nagy szórással rendelkezik, továbbá rendkívül érzékeny a kialakított próbatestek és a befogás 
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geometriai viszonyaira, ezen belül is legf képpen a szimmetriára, amely ebben a 

mérettartományban igen komoly probléma.        

Pukánszky [83-85] mélyrehatóan elemezte a tölt anyag-tartalomnak a társított polimer 

rendszerek mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatásait. Az általa alkalmazott megközelítés 

azonban csak nagy fajlagos felület  és jó adhéziós kapcsolattal rendelkez  tölt anyagok

esetén alkalmazható.   

A Thomasson [74] által bemutatott elméleti modell ugyan egyszer en alkalmazható, de 

a részletessége mellett olyan elhanyagolásokat alkalmaz (pl.: a szálak körül kialakult 

feszültséggy jt  zónák hatása), amelyek a használhatóságot kérdésessé teszik. Az 

orientációmérésre kialakított eljárásának alkalmazhatósága szintén kétséges, mivel a felületi 

csiszolatok min sége komolyan befolyásolhatja a vizsgálati eredményeket, továbbá csak – 

szálra vonatkoztatott – lokális orientációt mér. Ezenkívül nem mutatta be a száltartalom és a 

szilárdságok között feltételezett összefüggéseinek fizikai hátterét. 

Vas [81] szálkötegcella modellje – Thomassonéval szemben – tisztázott fizikai 

alapokon nyugszik. Levont következtetéseit sikerült a gyakorlat számára könnyen használható 

formára hoznia.  

Szabó [3] bazaltszálfej kompozitok szilárdságára gyakorolt hatásainak elemzése 

komoly, átfogó munka, amely az általa feltárt területen folytatott további vizsgálatok alapját 

képezheti. A modellje elhanyagolásokat tett a szál (szálfej) és a mátrix közötti határfelületi 

viszonyok tekintetében. A tönkremeneteli folyamatok során fellép  feszültségek jellegre 

helyesek, értékük a valóságostól eltér  geometriai méretek miatt nem határozható meg, ezért a 

részletesebb elemzés modelljének továbbfejlesztését teszi szükségszer vé. 

A szálhosszeloszlások jellegének és számszer  adatainak elemzése szintén referencia 

érték . (A bemutatott három különféle mérési módszert illet en megjegyzend , hogy reálisan 

az els , vagyis a képfeldolgozás érhet  el. Ennek f  hibái a szoftverek által nehezen kezelhet

problémákban rejlenek, amelyek „kézi” eljárással egyszer en áthidalhatók.)  

 Az el z ek alapján a bazaltszálak és a szálfejek részletes geometriai és szilárdsági 

elemzését tervezem. Megvizsgálom azok kompozit-technológiai alkalmazhatóságát, és a 

mechanikai tulajdonságok alapján osztályozom az egyes technológiákat. Tervezem továbbá a 

szálfejek kompozitok szilárdságára gyakorolt hatásának matematikai modellel való leírását.   
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3. Alkalmazott vizsgálati módszerek és összefüggések 

A kísérleti munka során elemi bazaltszálak és szálfejek geometriai és mechanikai 

vizsgálatait, orientáció- és szálhosszméréseit, valamint a bazaltszállal er sített polimer 

kompozitok statikus és dinamikus mechanikai vizsgálatait végeztem el.  

Elemiszálak és szálfejek átmér  és szakítóvizsgálata 

Az elemiszálakon végzett mérések el készítése során a bazaltszálakat egy 10x25 mm 

ablakméret  papírkeretre preparáltam. Ezt követ en egy CCD kamerás Projectina típusú 

szálvizsgáló rendszeren (vetít  mikroszkóp + a Yarn képfeldolgozó rendszer) megmértem az 

átmér ket a hossz mentén egyenletesen elosztva szálanként három helyen, majd ezeket 

átlagoltam. Az ismert átmér j  szálak szakítóvizsgálatát egy Zwick Z005 típusú univerzális 

terhel  gépen végeztem. A méréshez különleges befogófejet használtam. A papírkeretet 

mindkét oldalon felvágva indítottam el a mérést. Az alkalmazott vizsgálati sebesség  

0,5 mm/perc volt [101].  

A szálfejeken geometriai és szilárdsági vizsgálatokat végeztem, amelyeket egy speciális 

preparáció el zött meg. A szálfejes szálakat a „szálas végüknél” enyves ragasztószalagra 

rögzítettem, amelyet speciális, precíziós befogópofába helyeztem. A szálfejeket két penge 

közé fogtam, és ezzel rögzítettem. A preparált oldali befogást állandó sebességgel 

távolítottam a szálfej befogásától, amely során létrejött a szakítás. A mért er /elmozdulás 

diagramból vett er maximumot a szálátmér vel elosztva szálfej „leszakító-szilárdságot” 

számoltam. A méréseket Zwick Z005 típusú univerzális terhel  gépen végeztem 0,5 mm/perc 

sebességgel. A mérés elrendezését a 3.1. ábra mutatja. 
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a)              b) 

3.1. ábra Szálfejes szálak „leszakító-szilárdság” mérési elrendezése: A csepplehúzó berendezés (a) és a befogás 

kirészletezése (b) (1-papírlap, befogási pont, 2-szál, 3-szálfej, 4-befogó pengék, 5-penge pozicionálók) 

A szálfejek geometriai méreteit a korábban említett Projectina típusú gépen, ill. digitális 

kamerával ellátott  Olympus mikroszkópon húszszoros nagyításban az analySIS Steel Factory 

szoftver segítségével határoztam meg. 

Statikus anyagvizsgálatok kompozitokon 

A préselt kompozit lapokból az ISO 527-1:1993 (E) szabványnak [102] megfelel

szakító és az ISO 178:2001 (E) [103] szerinti 3 pontos hajlító próbatesteket munkáltam ki, 

amelyek vizsgálatával szakító- (3.1) és hajlítószilárdságot (3.2), valamint szakító és hajlító 

rugalmassági moduluszt (3.3) számoltam: 
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F
c , (3.1)

2
max5,1

hb
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h , (3.2)

12

12E , (3.3)

ahol: c a szakítószilárdság, Fmax a fellép  maximális er , h a hajlító feszültség, A0 a 

próbatest kiindulási keresztmetszete, L az alátámasztási távolság, b a próbatest szélessége, h a 

próbatest vastagsága, E a rugalmassági modulusz, 1  és 2  a szakító és hajlító feszültség, 1

és 2  a pillanatnyi megnyúlás, ill. lehajlás, értéke 1 =0,0005 és 2 =0,0025.
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A vizsgálatokat Zwick Z020 típusú univerzális terhel gépen végeztem, a szabványok 

ajánlásai alapján szakításnál v=2 mm/perc, hajlításnál v=5 mm/perc vizsgálati sebességgel.

Az egyedi szálas és a szálfejes kompozit szakító méréseket 1 mm vastag lemezekb l

kimunkált 20x50 mm méret  az EWF (lényegi törési munka) esetén széles körben alkalmazott 

DEN-T próbatesteken végeztem [104-105], amelyeket leghosszabb oldalukon szimmetrikusan 

1 mm széles 7 mm mély horonnyal láttam el, amelyet pengével élesítettem. A szakítást egy 

Zwick Z005 típusú univerzális terhel  gépen végeztem 0,5 mm/perc sebességgel. A 

próbatestek sematikus vázlatát a 3.2. ábra mutatja. 

a)                                   b)                              c) 

3.2. ábra Módosítatlan PP (a), egyedi szálas PP (b) és egyedi szálfejes PP (c) két oldalon bemetszett DEN-T 

szakító próbatestek

Dinamikus anyagvizsgálatok kompozitokon 

A Charpy-féle próbatestek egy részét a Williams protokoll [106-108] vonatkozó része 

alapján alakítottam ki, amelyekre hornyot munkáltam, és azt bemetszettem. Az alátámasztási 

távolság 40 mm volt. A méréseket CEAST – DAS 8000 típusú m szerezett üt m vön

végeztem 2 J-os kalapáccsal, 1,2 m/s vizsgálati sebességgel, amely során er -elmozdulás

diagramot kaptam (3.3. ábra). 
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3.3. Charpy  próbatesten végzett ütve hajlítás tipikus er -elmozdulás diagramja 

A kapott görbéb l három jellemz  értéket olvastam le: az er  maximuma (Fmax), a 

maximális er ig a törési energia (a görbe integrálja Fmax-ig, UFmax), valamint a totális energia 

(a teljes görbe integrálja, Etot). A (3.4) alapján kritikus dinamikus feszültségintenzitási 

tényez t számoltam: 

haf
hb

F
KIC /

2/1
max* , (3.4)

ahol: Fmax a maximális er , f  formafaktor, amely a próbatest geometriáját és az alátámasztási 

távolságot veszi figyelembe, a a repedéshossz f résszel kimunkált és pengével élesített 

együttese. Ez az összefüggés L=40 mm alátámasztási távolság esetén: 

2/3

2
2/1

121

7,293,315,2199,1
6/ haf , (3.5)

ahol:
h

a
(3.6)

A (3.7) alapján kritikus fajlagos dinamikus repedésterjedési energiát számoltam:

hb

U
G

F

IC
max*  , (3.7)

ahol:

)54,20226,235122,2118,199118,1(2)1)(678,690244,5118,19(

)1)(54,20226,235122,2118,199118,1(
4323

432

       (3.8) 

összefüggés csak L/W=4 esetén érvényes.  

A fentieken kívül az ISO 179-1:2000(E) [109] szabványnak megfelel en kialakított 

próbatesteken végzett mérések eredményeib l a tárgyalt vizsgálati körülmények mellett 

fajlagos üt munkát is számoltam a (3.9) alapján: 
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310
hb

E
a tot

cU , (3.9)

ahol acU a fajlagos üt munka. Az alkalmazott vizsgálati sebesség 1,2 m/s volt. 

SEN-T vizsgálat 

A vonatkozó irodalom alapján [106-108] egy oldalon bemetszett SEN-T próbatesteken 

szakító terheléskor felvett er -elmozdulás (F- L) görbe szolgált, amelyet a 3.4. ábra mutat.  

3.4. ábra SEN-T próbatesten végzett szakítás tipikus er -elmozdulás diagramja 

A diagramról az er maximumot leolvasva a kritikus statikus feszültségintenzitási 

tényez  meghatározására a (3.10) összefüggést használtam. 

hafa
hb

F
KIC /2/1max , (3.10)

ahol:

432 /85,53/48,38/7,18/41,0,991/ hahahahahaf . (3.11)

DMA vizsgálat 

A DMA hárompontos hajlító méréseket az EN ISO 6721-1 [110] alapján végeztem. Az 

alkalmazott próbatestek méretei: 20x5x2 mm, az alátámasztási távolság 15 mm. A jellemz

vizsgálati paraméterek: statikus er : 1000 mN, dinamikus er : 800 mN, frekvencia: 1 Hz,

h mérséklettartomány: –75-150°C, hevítési sebesség 5°C/perc. A mért eredményekb l

tárolási rugalmassági moduluszt (a komplex modulusz valós része) és veszteségi tényez t

számítottam. A vizsgálatokat Perkin-Elmer DMA7e típusú gépen végeztem el.
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Száltartalom meghatározása 

Az elkészített kompozit anyagok száltartalmát kiégetés segítségével határoztam meg az 

MSZ EN ISO 1172:2000 [111] alapján oly módon, hogy kerámia tégelyekbe 5 g kompozitot 

helyezve, ezt nyílt láng fölött kiégettem, a kiégetett mintáról a kormot 750°C-on 

izzítókemencében eltávolítottam. A száltartalmat (m%) a kiégetés után megmaradt szálak 

tömegének és a kiégetés el tti kompozit tömegének a hányadosa adta. 

Szálhosszeloszlás

Kifejlesztettem egy újszer  szálhosszeloszlás mérési eljárást. A kiégetett szálakat nem 

mechanikai, hanem hidrodinamikai úton választottam szét, vagyis vízben „elkevertem” 

azokat. A szálakat is tartalmazó vizet üveglapokra öntöttem, majd azokról a nedvességet egy 

szárítószekrényben távolítottam el. Az így kapott preparátumokat egy EPSON Perfection 

2400 típusú szkenner segítségével, 2400 pont/inch felbontással beszkenneltem, majd a kapott 

felvételeken a szálak hosszát az analySIS Steel Factory szoftver segítségével mértem meg. A 

mérés pontossága 0,1 mm volt. 

A statikus és dinamikus anyagvizsgálatokat és a geometriai elemzéseket 

szobah mérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett végeztem. 
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4. Szálvizsgálatok 

Ebben a fejezetben bemutatom a bazaltszál gyártástechnológiáját, a szálak és a gyártás 

során keletkez  szálfejek geometriai és szilárdsági vizsgálatának eredményeit, valamint a 

szálfejeknek a kompozit tulajdonságaira gyakorolt hatásait.

4.1. A bazaltszálgyártás 

Mint azt már a 2. fejezetben is megemlítettem, a kompozitok mechanikai jellemz it

els sorban három tényez  határozza meg. A mátrix – amelyre vonatkozóan pontos adatok 

állnak rendelkezésre –, az er sít szál tulajdonságai és a kett  együttdolgozása, azaz a 

határfelületi kapcsolat. A szál mechanikai tulajdonságainak ismeretében összehasonlíthatjuk 

anyagunkat az üveg- és a szénszállal, így meg lehet határozni, hogy a vizsgálat tárgyát képez

bazaltszál alkalmas-e kompozit készítésére, és ha igen, milyen alkalmazási területeken. 

A Junkers-féle szálgyártás során a bazaltlávát nagy fordulatszámú szálazó hengerekre  

(4.1. és 4.2. ábrák) folyatják, amelyekr l a centrifugális er  hatására cseppek válnak le, majd 

azokból leveg  befúvás segítségével szálak húzódnak. Ezek egy ülepít kamrában 

összegy lve, alkalmasak a további felhasználásra. A szálhalmaz (4.1. ábra) tartalmaz  

kb. 20% szálfejet, amelyre vonatkozó vizsgálatok részletes ismertetésére a 4.2. fejezetben 

térek ki.   

4.1. ábra A bazaltszálgyártás folyamata 
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Ahhoz, hogy a kés bbiek során megérthessünk bizonyos vizsgálati eredményeket, 

érdemes áttekinteni a szálképz dés folyamatát. A szálak egy szálazó berendezésben 

keletkeznek oly módon, hogy ömledék állapotú bazaltlávát folyatnak három, megfelel en

kialakított, vízszintes tengely , profilos hengerre (4.2.b ábra). Ezek közül az els  (3) csupán 

gyorsító feladatot lát el, megnöveli az ömledék áramlási sebességét. Innen el ször a bal, majd 

a jobb oldali (4) hengerre jut, amelyekr l a centrifugális és coriolis er  hatására cseppek 

válnak le. A cseppek – a hengerekt l távolodva – a leveg ben a kialakult nyomásviszonyok 

hatására szállá húzódnak, majd egy nagy sebesség , a szálazó hengerek tengelyével 

megegyez  irányú leveg sugárba jutnak, amelyek segítségével a szálülepít  kamrában 

összegy lnek. 

a)                                                                                  b) 

4.2. ábra  Junkers-féle szálgyártási technológia vázlata [3] (a) és a szálazó berendezés (b) (1-megolvasztott 

bazalt, 2-leveg  fúvókák, 3-gyorsító henger, 4-szálazó hengerek, 5-csepp, 6-8-szálképz dési folyamat, 9- szál, 

10-szálfej) 

A 4.2.a ábra alapján látható, hogy a bemutatott technológia során keletkez  szálak nagy része 

egyik végén szálfejben végz dik, amely mérete a szálazódás mértékét l függ. Ha a 

szálképz dés folyamán a körülmények ideálisak, akkor a szálfej mérete a szálátmér vel 

azonos nagyságrendben lesz (10-100 m). Ha a csepp túl nagy, vagy túl hamar jut át a leveg

sugáron a szálfej mérete 100 m-es nagyságrendbe fog esni. 

4.2. A bazaltszál vizsgálata 

Ebben a fejezetben a TOPLAN Bazaltgyapot Kft. által „normál” üzemállapotban  

(4.1. táblázat) gyártott szálak geometriai és szilárdsági vizsgálatait mutatom be. A  

 3 

4.a

         4.b 
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méréseket a 3. fejezetben ismertetett módon végzetem. A szálátmér  vizsgálatok eredményeit 

a 4.3. ábra szemlélteti (számszer  értékek a 9.1 táblázatban) [112, 113].  
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4.3. ábra Bazaltszál átmér eloszlása

Az eloszlás jellege lognormális, 2 = 107,81 mellett, amely 95%-os megbízhatósági szint 

esetén a kritikus érték alá esik, vagyis az illesztés helytálló. A görbelefutás jellemz  a hasonló 

gyártástechnológiákra [114]. A bazaltszálátmér k átlagértéke 10,29 m, szórása 3,11 m.

 A 3. fejezetben ismertetett módon végzett szakítóvizsgálatok alapján a bazaltszálak

szakítószilárdság- eloszlását és átmér t l való függését a 4.4. ábra mutatja (számszer  értékek 

a 9.1 táblázatban). 
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a)                                                                                        b) 

4.4. ábra Bazaltszál szakítószilárdság eloszlása (a), valamint a szakítószilárdság a szálátmér  függvényében (b) 

A 4.4.a ábra alapján megállapítható, hogy a szakítószilárdság eloszlása lognormális 

jelleg , 2 = 123,84 mellett, amely 95%-os megbízhatósági szint esetén a kritikus érték alá 

esik, tehát megfelel . Az átlagérték 599,6 MPa, a szórás 291,8 MPa. Ez a szórás érték ugyan 

jelent s, de a gyártástechnológiából fakadó bizonytalanságok – pl: a levált csepp mérete, a 

csepph mérséklet és a csepp körüli áramlások bizonytalansága –  ismeretében elfogadható. A 

szálátmér  és a szilárdság közötti összefüggés jellege (4.4.b ábra) teljesen megegyezik a 

szakirodalomban leírtakkal [2], azaz 12-14 m szálátmér  felett a mérethatás 

103 minta 

103 minta 103 minta 
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elhanyagolhatóan kicsivé válik – a szilárdság nem változik jelent sen, az alatt pedig 

parabolikus jelleggel növekszik. 6,5 m alatt az átlagérték már meghaladja az 1000 MPa-t.

4.3. A bazaltszál gyártás paramétereinek hatása

A kompozitok mechanikai tulajdonságainak egyik befolyásoló paramétere a 

szálszilárdság. Esetünkben ezenkívül a szálfejeknek is jelent s hatása van (lásd. 5. fejezet). 

Éppen ezért különböz  üzemállapotokban (azonos vegyi összetétel, azonos h mérséklet és 

eltér  szálazóhenger fordulatszámok) vizsgáltam a szál- és szálfejátmér  (az egyszer ség

okán minden alakot egyenérték  gömbbel helyettesítettem), valamint a bazaltszál 

szakítószilárdságának eloszlását. Az egyes üzemállapotok jellemz  paramétereit a 4.1. 

táblázat, a „normál” üzemállapotban gyártott szálak átmér  értékeit a 4.3. ábra mutatja.  

Üzemállapot 

„3” henger 

fordulatszáma 

[1/perc] 

„4.a” henger 

fordulatszáma 

[1/perc] 

„4.b” henger 

fordulatszáma 

[1/perc] 

„Normál” 2800 6000 7000 

M1 2800 6100 6560 

M2 2800 4520 6560 

M3 2800 3820 5780 

M4 2800 3820 4800 

4.1. táblázat Az egyes üzemállapotok jellemz  paraméterei 

Az egyes üzemállapotban gyártott minták szálátmér -eloszlásait a 4.5. ábra, a 

számszer  értékeket a 9.2. táblázat mutatja. 
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c)                                                                                         d) 

4.5. ábra Bazaltszál-átmér eloszlás különféle üzemállapotokban:  M1 (a), M2 (b), M3 (c), M4 (d) 

Mivel nagyobb elemszám esetén (4.3. ábra) már igazoltam a lognormális jelleget az 

alacsonyabb mintaelem számú eltér  üzemállapotban gyártott szálakon végzett mérések 

esetében is azt alkalmazom. A 4.5. ábra alapján megállapítható, hogy a csökken  szálazó 

henger fordulatszám növekv  szálátmér khöz vezet. A legnagyobb módosított gyártási 

sebesség (M1) esetén a 2-4 m tartományba is került szál. M2 esetén 4, az M3-nál a 6, míg 

M4 esetén már csak a 8 m-nél nagyobb szálátmér ket mértem. Az egyes üzemállapotokban 

mért szálátmér k átlagértékeit és a szórásokat a 4.7.a ábra mutatja, amely alapján 

megállapítható, hogy nem csak a legkisebb szálátmér k, de az átlagértékek is növekedtek a 

hengerek fordulatszámának csökkentésével. Az átlagértékek eltérése nem túl nagy, 

szóráshatáron belül van. 

Az eltér  üzemállapotokban gyártott szálak szakítószilárdság-eloszlásait a 4.6. ábra, 

számszer  értékeit a 9.2. táblázat mutatja. 

M2
39 minta 

M1
40 minta 

M4
38 minta M3

38 minta 
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c)                                                                                        d) 

4.6. ábra Bazaltszál szakítószilárdság-eloszlás különféle üzemállapotokban: M1 (a), M2 (b), M3 (c), M4 (d) 

Az eloszlásfüggvények az els  három esetben rendre nagyon szélesek, jellegük – a 

normál üzemállapotban gyártott szálakon elvégzett nagyobb elemszámú mérések alapján  

(4.4.a ábra) – lognormális. A szálátmér khöz hasonlóan az M4 üzemállapotban gyártott 

szálak szakítószilárdsága sokkal karcsúbb és jellemz bb lognormális eloszlást mutatott. Az 

eltér  üzemállapotokban gyártott szálak szakítószilárdságának átlagértékeit és a szórásokat a  

4.7.b ábra mutatja.
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           a)                 b) 

4.7. ábra Az egyes üzemállapotok átlagos szálátmér i (a) és szakítószilárdságai (b)

M4
37 minta 

M3
38 minta 
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A 4.7.b ábrán bemutatott szakítószilárdság átlagérték és azok szórása alapján 

elmondható, hogy az üzemállapotok változtatása nem hozott jelent s pozitív eredményt. 

Minden egyes üzemállapotban szilárdságcsökkenés lépett fel, amely M2 esetében közel 30% 

volt, a legkisebb csökkenést (13%) az M3 mutatta.    

A kompozitok szilárdságát befolyásolhatja – az el z ekben tárgyaltakon kívül még – a 

szálhalmazban jelenlév  szálfejek mérete, mivel azok feszültséggy jt  helyként hatnak 

(2.5. fejezet). Ezért megvizsgáltam a jellemz  szálfejátmér ket a különböz  üzemállapotok 

esetén, amelyeket a 4.8. ábra szemléltet (számszer  értékek a 9.3. táblázatban).
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c)                                                                                              d) 

4.8. ábra A szálfejátmér k eloszlása eltér  üzemállapotok esetén: M1 (a), M2 (b), M3 (c), M4 (d) 

A 4.8. ábrán látható eloszlások jellege lognormális. Mivel azok között nem 

tapasztalható látványos eltérés, ezért jellemz bbek lehetnek az átlagértékek, amelyeket a  

4.11. ábra mutat. A szálfejátmér t az el z eken túl még egy paraméter függvényében 

vizsgáltam. Egy áramlástani modell [7, 8] alapján összehasonlítottam két üzemállapotot. Az 

els , amikor a szálazó hengerek mellett szabadon be tud áramolni a leveg  (eredeti állapot) és 

így nagyobb áramlási sebesség jön létre. (4.9.a ábra). A másik eset, hogy ezt a beáramlási 

M2
40 minta 

M4
40 minta 

M3
40 minta 

M1
40 minta 
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helyet lezárjuk, és az megszünteti a felesleges leveg -beáramlást (4.9.b ábra), az áramlás 

sebességét a kialakult nyomásviszonyok miatt csökkenti.   

a)                                        b) 

4.9. ábra  Sebességvektor-diagram a szálazó kamrában vízszintes hosszmetszetben nyitott (a) és zárt (módosított) 

esetben (b) [7] 

A 4.9.b ábrán bemutatott esett l a szálfejátmér k csökkenését vártam, mivel a 

konstrukciós átalakítás ideálisabb feltételeket biztosít a szálképz dés számárára [7, 8]. A 

vonatkozó eloszlásokat a 4.10. ábra, a számszer  eredményeket a 9.3. táblázat szemlélteti. 

[m/s] [m/s]
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c)                                                                                    d) 

4.10. ábra A bazaltszálfejek átmér eloszlásai különböz  üzemállapotokban: M1 Zárt (a), M2 Zárt (b), M3 

Zárt (c), M4 Zárt (d) 

Ahhoz, hogy a 4.10. ábrán bemutatott eredmények összevethet k legyenek, célszer nek

tartottam – a 4.7. ábrához hasonlóan – az átlagértékek és szórások összesít  diagramban való 

ábrázolását, amelyet a 4.11. ábra szemléltet.  
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A 4.11. ábra alapján  látható, hogy a hengerek fordulatszámának hatására a 

szálfejméretek nem változtak számottev en, de minden üzemállapotban kimutatható 

csökkenést eredményezett a zárt munkatér.  

4.4. Szálfejek szilárdsági és geometriai elemzése

Ahhoz, hogy tisztázni tudjuk a bazaltszálhalmazban el forduló szálfejeknek a 

kompozitok mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatásait, elengedhetetlen azok részletes 

geometriai és szilárdsági elemzése. 

Ennek okán a szálfejek geometriai vizsgálatai során három szálfejalakot különböztettem 

meg (4.12. ábra). Az egyszer ség kedvéért ezek méreteit csak két, a 4.13. ábrán bemutatott 

formával közelítettem. 

a)                                                               b)                                                    c) 

4.12. ábra Eltér  mértékben szálazódott bazaltcseppek: kis mértékben (a), átmeneti állapot (b), nagy mértékben 

(c)

        a)                                                 b) 

4.13. ábra A szálfejek alakjának közelítése egyszer  geometriai formákkal: ellipszoiddal (a), csonka kúp és fél 
ellipszoid kombinációjával (b), ahol: D1 a jellemz  szálfejátmér  (ellipszoid kistengelye) és a csonka kúp 

alapkör átmér je, D2 az ellipszoid nagytengelye, Lef a b) típusú szálfejek fél ellipszoidjának fél kis tengelye, Mk a 
csonka kúp magassága, dv a csonka kúp fed kör átmér je

A 3. fejezetben ismertetett vizsgálataim során az ellipszoiddal, valamint a csonka kúp és 

fél ellipszoiddal közelíthet  szálfejek aránya átlagosan 2:3 (9.4. táblázat). 
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Geometriai vizsgálatok eredményei 

A méréseimet a 3. fejezetben ismertetett módon végeztem, amely során 

meghatároztam a „normál” üzemállapotban gyártott bazaltszálhalmaz szálfejeinek megfelel

geometriai formák f bb méreteit, és ezek alapján kiszámítottam a térfogatukat. Mindkét típus 

jellemz  szálfejátmér  (D1) eloszlását a 4.14.a ábra, a szálfejtérfogatok eloszlását pedig a  

4.14.b ábra mutatja (számszer  értékek a 9.4. táblázatban).
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a)                                                                                             b) 

4.14. ábra Bazaltszálak jellemz  szálfejátmér  (D1) (a) és szálfejtérfogat (b) eloszlása 

A szálfejátmér k átlagértéke 312 m, szórása 166 m volt. A 4.14.a ábra alapján 

eloszlásuk lognormális jelleg .  4.14.b ábra a szálfejek térfogateloszlását mutatja. Látható, 

hogy a térfogat növekedésével a gyakoriság meredeken csökken, ami nagyon jó közelítéssel 

exponenciális jelleg , amely az alábbi általános összefüggéssel jellemezhet :

1
1

t

Vszf

eAy (4.1)

2=33,03 mellett, amely 95%-os megbízhatósági szint esetén megfelel , ahol: Vszf a 

szálfejtérfogat,  A1=166,25, t1=15,63.

Vizsgálataim során megmértem a szálfejes szálak szálhosszát (4.22.b ábra), amelyet a 

jellemz  szálfejátmér  (D1) / szálátmér  (d) függvényében a 4.15.a ábra mutat. Látható, hogy 

a D1/d függvényében a szálhossz csak kis mértékben változott, az eltérések 

szórástartományon belül maradtak. Ez azt mutatja, hogy a D1/d növekedése nincs jelent s

hatással a szálképz dés folyamatának ezen paraméterére. A 4.15.b ábra a jellemz

szálfejátmér t mutatja a szálhossz függvényében. A tendenciák körülbelül azonosak, az 

értékek szórástartományon belül ingadoznak. Két csúcs figyelhet  meg, amelyek közül az 

226 minta 226 minta 
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els  125 µm-re, a második 425 µm-re adódott, de ezek nem elég határozottak, így egyértelm

következtetések levonásához további vizsgálatok szükségesek. 
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       a)                                                             b) 

4.15. ábra  A szálhossz a jellemz  szálfejátmér /szálátmér  függvényében  (a), és a jellemz  szálfejátmér  a 

szálhossz függvényében (b) 

A 4.16. ábra csonka kúp és fél ellipszoid kombinációjával közelített szálfejek esetén a 

fél kúpszöget ( ) a jellemz  szálfejátmér  függvényében mutatja (számszer  értékek a  

9.4. táblázatban).
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4.16. ábra A fél kúpszög ( ) a  jellemz  szálfejátmér  (D1) függvényében 

A 4.16. ábrán a – 4.13.b ábrán csonka kúp és fél ellipszoid típusú szálfejek esetén 

bevezetett – fél kúpszög ( ) és a jellemz  szálfejátmér  (D1) között exponenciális jelleg

általános összefüggést tapasztaltam.  

1

1

10
t

D

eA , (4.2)

R=0,972 korrelációs együttható mellett, ahol: 0=32,35, A1=-45,21, t1=129,67.
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A szálfejek méretén kívül fontos információt szolgáltathat a szálfejjel rendelkez  szálak 

átmér eloszlása is (4.17.a ábra). Ebben az esetben is lognormális eloszlást tapasztaltam 
2=90,43 mellet, amely 95%-os megbízhatósági szint esetén megfelel . Az eredmények 

korrelálnak a szálfejekkel nem rendelkez  szálakon mért korábbi eredményeimmel  

(4.3. ábra). Az átmér k átlagértéke 11,34 m, szórása 7,04 m. 

Ahhoz, hogy megismerjük a szál és a szálfej kapcsolatának er sségét, a 3. fejezetben 

bemutatott vizsgálatot végeztem el, amely során úgynevezett „leszakító-szilárdságot” mértem, 

ami a mért szakítóer  és a szálátmér  hányadosa, amelynek átlagértéke 565,8 MPa, szórása  

171,5 MPa, ami kicsivel alatta marad a szál szakítószilárdságának (átlag 599,6 MPa, szórás 

291,8 MPa). A szálak szakítószilárdságához viszonyított átlagos szilárdságcsökkenés

mindössze 6 %. A 4.17.b ábra a mért „leszakító-szilárdság” eloszlását mutatja (számszer

értékek a 9.4. táblázatban). 
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a)                                                                                     b) 

4.17. ábra Szálfejjel rendelkez  bazaltszálak átmér  (a) és „leszakító-szilárdság” eloszlása (b)  

A 4.17.b ábrán bemutatott „leszakító-szilárdság” eloszlás lognormális, korrelál a szálak 

szakítószilárdság vizsgálatai során tapasztaltakkal (4.4.a ábra) 2=133,29 mellett, amely  

95%-os megbízhatósági szint esetén megfelel .

A jellemz  szálfejátmér /szálátmér  hányados és a „leszakító-szilárdság” közötti 

összefüggést a 4.18. ábra mutatja.  

120 minta 120 minta 
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4.18. ábra A „leszakító-szilárdság” a jellemz  szálfejátmér  és a szálátmér  hányadosának függvényében 

A 4.18. ábrán látható, hogy a D1/d növekedése határozott szilárdságnövekedést von 

maga után, amelynek lehet az az oka, hogy minél nagyobb a csepp, amelyb l a szál húzódik, 

annál homogénebb módon megy végbe a szálképz dés. Ez egyenletesebb anyagszerkezetet 

eredményez, amib l már következhet a nagyobb szilárdság. A diagram alapján továbbá 

felt n , hogy annak lefutása jellegre azonos a tipikus kopási folyamatok id függésével. Ezek 

alapján a legmegfelel bb közelítésnek egy harmadfokú polinomiális görbét találtam, amely a 

kezdeti felfutási szakaszt, az azt követ  kvázi lineárisat és a végén ismételten meredekebben 

emelked  szakaszt is tartalmazza, így a „leszakító-szilárdság” a D1/d függvényében a (4.3) 

általános összefüggés szerint alakul:

szf = ax(D1/d)3 + bx(D1/d)2 + cx(D1/d) + dx, (4.3)

R=0,968 korrelációs együttható mellett, ahol: ax=0,04, bx=-2,83, cx=68,70, dx=-7,94

Megvizsgáltam az egyes szálfejalakok hatását is a szálfej „leszakító-szilárdságra”, amit 

a 4.19. ábra mutat.
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4.19. ábra A szálfej alakok hatása a szálfejes szál „leszakító-szilárdságára” 
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Látható, hogy a 2. típusú – a csonka kúp és fél ellipszoid kombinációjából álló – szálfej 

szilárdsága majd 200 MPa-al nagyobb az 1. típusúnál. Ennek oka nagy valószín ség szerint a 

– korábban már említett – szálképz dési folyamatban keresend .

A bazaltszálak el készítése a további felhasználáshoz 

A bazaltszálak a kompozit-technológiai felhasználásuk szempontjait figyelembe véve 

két tulajdonságuk szerint csoportosíthatók: a jellemz  szálhossz és a szálfejtartalom. Ezek 

felhasználási formáit a 4.20. ábra mutatja. 

4.20. ábra A bazaltszálak csoportosítása felhasználási formájuk szerint 

A 4.20. ábra alapján látható, hogy a szálakat csak aprított szálak esetén tudtam 

felhasználni szálfejmentesített formában, amelynek oka, hogy a hosszú szálas bazalt kócszer ,

összefügg  szálhalmaz, és így szétválasztásra nincs lehet ség, csak egyes technológiák, pl. 

kártolás (b vebben lásd. 5.2. fejezet) képesek kis mértékben csökkenteni a szálfejtartalmat.  

Aprított bazaltszálak szálfejmentesítése 

A szálgyártás során történ  szálfejtartalom csökkentésre tett er feszítéseim mérhet , de 

korántsem elégséges mérték  változást eredményeztek. Ezért már csak két út adódott. Az 

egyik szerint olyan kompozit el állítási technológiát kell találnom, amely során a szálfejek 

eltávoznak, vagy eltávolíthatóak (pl. kártolás). A másik alternatíva, hogy egy külön m veleti

ciklusban választom szét a bazaltszálakat és a szálfejeket. Erre kínál lehet séget a két 

geometriai forma (szál és szálfej) nagymértékben eltér  fajlagos felülete. A gömbhöz hasonló 

alakú szálfej – a csepp alaktól eltekintve – ideálisan kicsi hidrodinamikai ellenállással 

rendelkezik, míg a szál rendkívül nagy fajlagos felülete miatt több nagyságrenddel nagyobbal. 

Ezek alapján a következ  egyszer , nedves ülepítéses eljárást fejlesztettem ki. Az aprított 

bazaltszálhalmaz vízzel keverve fellazul, jól elkeveredik, a szálak és szálfejek egymástól 

függetlenül képesek mozogni, így viszonylag könnyen szétválaszthatóvá válnak  

Hosszúszálas (20 – 40 mm) Rövidszálas (1 – 5 mm)

Bazaltgyapot

AprításKözvetlen felhasználás 

Szálfejes Szálfejmentesített 
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(4.21.a és b ábra), mivel a szál csak lassan (több perc), a szálfej gyorsan (néhány másodperc) 

ülepszik az edény aljára. A szálfej ülepedését kivárva a vízb l egyszer  sz réssel kinyerhet  a 

„tisztított”, szálfejmentes bazaltszál (4.21.c ábra). A ciklust három-négyszer megismételve a 

szálhalmaz szálfejtartalma az egyszer en mérhet  (6.1. fejezet) tartomány alá szorítható, ami 

további kompozit-technológiai felhasználásra alkalmasabbá teszi azt.  

               
a)                                                     b)                                                     c)   

4.21. ábra A bazaltgyapot hidrodinamikai szálfejmentesítése kezdeti (a), köztes (b) és szétválasztható (c) 

állapotban 

A kinyert szálak szárítás után válnak kompozit-technológiai felhasználásra alkalmassá (lásd: 

5. fejezet). A módszer el nye, hogy közvetlenül a szétválasztás folyamatát is sikerült 

összekötnöm egy  kompozit gyártástechnológiával, amelyet az 5.3. fejezetben ismertetek.  

Szálhosszeloszlások

Ahhoz, hogy a bazaltszál felhasználhatóságáról megfelel  információkat kapjunk, a 

szálátmér n túl a szálhossz is fontos paraméter. A vonatkozó vizsgálati módszereket a  

3. fejezetben tárgyaltam. A 4.22.a ábra az aprítatlan (kócszer ) bazaltszálak, a 4.22.b ábra 

pedig ugyanezen szálhalmaz szálfejjel rendelkez  szálainak eloszlását mutatja. A számszer

értékeket a 9.5. és a 9.6. táblázat tartalmazza.  
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     a)                                                                                         b) 

4.22. ábra Szálhosszeloszlás aprítatlan szálhalmazból véletlenszer en kiválogatott szálak esetén, átlagérték  

29,35 mm, szórás 15,56 mm (a), szálfejjel rendelkez  szálak esetén, átlagérték 11,27 mm, szórás 8,29 mm (b) 

A 4.22.a ábrán bemutatott aprítatlan szálhalmaz jellemz  szálhosszúságai 10 és 40 mm 

közé esnek. Az eloszlás jellege nem egyértelm . Ennek oka, hogy a szálhossz jellemz en a 

szálazó hengerek és a szabad leveg sugár távolságának a függvénye, így egy rögzített 

átlagérték körül szór az egyéb technológiai jellemz k bizonytalansága és az inhomogenitások 

miatt. A 4.22.b ábrán bemutatott szálfejes szálak hosszeloszlása Lorenz típusú 2=90,55

mellett, amely a kritikus érték alá esik 95%-os megbízhatósági szint esetén. Ez esetben az 

átlagérték lényegesen alacsonyabb a szálfej nélkülieknél. Ennek magyarázata, hogy a 

szálazódás nem ment végbe teljesen, és ezért a szálfejben „szálhossztartalék” maradt, amely 

megfelel  körülmények között átalakulhatott volna szállá.  

A felhasznált szálak kiinduló szálhosszánál fontosabb azok kompozit-technológiai 

felhasználás utáni ismerete, mivel ez értékes információkat adhat az egyes eljárások 

száltördel  hatásáról. A 4.23.a ábrán a fejezetben bemutatott módon szálfejmentesített, 

aprított szálak, a 4.23.b ábrán pedig a nedves ülepítéssel el állított (lásd 5.3. fejezet) 

kompozitok er sít szálainak jellemz  hosszeloszlása látható. Az értékeket számszer en a  

9.7. és a 9.8. táblázat mutatja.  

200 minta 100 minta 
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a)                                                                                 b) 

4.23. ábra Hidrodinamikai úton szálfejmentesített bazaltszálak hosszeloszlása, átlagérték 1,16 mm, szórás 0,82 

mm, (a) Nedves ülepítéssel el állított 20 m% bazaltszál tartalmú kompozitok szálhosszeloszlása, átlagérték  

0,51 mm, szórás 0,35 mm (b) 

A 4.23.a ábrán bemutatott hidrodinamikai úton szálfejmentesített eset szolgál kiinduló 

értékként, hiszen a kompozit gyártástechnológiák többségénél (5. fejezet) ebben a formában 

használtam fel a bazaltszálat. A csúcsérték kb. 0,75 mm-re adódott, amely kevéssel alatta van 

az irodalomban ismertetett kritikus szálhossznak (1,03 mm) [3, 57]. Így a kompozitok 

el állítása során a bazaltszál tördel dése számottev en csökkentheti annak er sít  hatását. A 

4.23.b ábrán nedves ülepítéssel gyártott 20 m% bazaltszál tartalmú kompozitból kiégetéssel 

nyert bazaltszálak hosszeloszlása látható. A 4.23.a ábrához képest az átlagérték és a 

csúcsérték is jelent sen csökkent, nem érte el a kiinduló anyag felét sem.      

A kompozit gyártástechnológiákon kívül a száltartalomnak is lehet jelent s befolyása a 

szálhosszeloszlásra, ezért megvizsgáltam olvadékos keveréssel gyártott, eltér  száltartalmú 

kompozitok szálhosszeloszlásait 10, 20, 30, 40 és 50 m% esetén, amelyeket a 4.24. ábra, 

valamint a 9.9.-9.13. táblázat mutat. 

200 minta 200 minta 
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e)

4.24. ábra Olvadékos keveréssel gyártott kompozitok szálhosszeloszlása a bazaltszáltartalom függvényében:      
10 m%, átlagérték 0,431 mm, szórás 0,236 mm (a),  

20  m%, átlagérték 0,329 mm, szórás 0,185 mm (b), 30  m%, átlagérték 0,278 mm, szórás 0,164 mm (c),  
40  m%, átlagérték 0,241 mm, szórás 0,142 mm (d), 50  m%, átlagérték 0,183 mm, szórás 0,108 mm (e) 

200 minta 200 minta 

200 minta 200 minta 

200 minta
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A 4.24. ábrán bemutatott eloszlások esetén a csúcsértékek a száltartalom növekedésével 

csökkentek, oly mértékig, hogy az 50 m% bazaltszáltartalmú kompozit esetében –  

4.24.e ábra – már az els  oszlop volt a legnagyobb, így a csúcsérték nem értelmezhet .

 A 4.24. ábrán bemutatott eredmények átlagértékeit és szórását egy diagramban 

összesítve a 4.25. ábra szemlélteti.  
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4.25. ábra A szálhosszeloszlás a száltartalom függvényében olvadékos keveréssel el állított kompozitok esetén 

Az 4.25. ábrán a szálhosszak átlagértékét a bazaltszál tf%-ban mért száltartalmának 

függvényében mutatom be. Ez alapján megállapítható, hogy olvadékos keveréssel el állított

kompozitok esetében a száltartalom függvényében a szálhosszeloszlás átlagértékének 

változása exponenciális jelleg , amely az (4.4) általános összefüggéssel jellemezhet :

21 210 t

Bt

t

Bt

szálszál AAll , (4.4)

R=0,987 korrelációs együttható mellett, ahol: száll  az átlagos bazaltszálhossz, Bt a 

bazaltszáltartalom,  0száll =0,188, A1=0,532, t1=0,018, A2=0,427, t2=8,043.

Értékelés

A fejezet eredményei alapján megállapítható, hogy a szálfejek jelenléte a 

bazaltszálhalmazban sem mennyiségük, sem méretük miatt nem elhanyagolható, ezért 

valószín leg jelent s hatásuk van a bel lük készített kompozitok mechanikai tulajdonságaira. 

A szálfejek geometriai tulajdonságain kívül az er sít szálak hosszának és átmér jének, 

valamint szálfejes szálak esetében a kett  kapcsolatának további befolyása lehet az er sített

szerkezet szilárdságára és merevségére. Mindezek alapján fontosnak tartom az er sít  szálak 

és a szálfejek kompozitok szilárdsági tulajdonságaira gyakorolt hatásának vizsgálatát, amelyre 

részletesen az 5. és 6. fejezetben térek ki.
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5. H re lágyuló mátrixú kompozitok 

A számos h re lágyuló szerkezeti polimer anyag (PE, PP, PA, PET, PBT, SEBS stb.) 

közül az utóbbi évek legnépszer bb és egyre nagyobb hányadban el forduló mátrixanyaga a 

polipropilén, amelyet alacsony ára, könny  feldolgozhatósága, jó h stabilitása, valamint 

nedvesség érzéketlensége indokol. A fejezetben bazaltszál er sítés  PP mátrixú polimer 

kompozitok el állítását és anyagvizsgálatait mutatom be. A szálakat és a mátrixot három 

különféle módon egyesítettem: olvadékos keveréssel, kártolással és nedves ülepítéssel. A 

kapott el gyártmányokat lemezekké melegsajtoltam [115].   

5.1. Olvadékos  keveréssel el állított kompozitok 

A bazaltszálakat aprított szálfejes és aprított szálfejmentes formában (4.21. ábra) 

használtam fel és a jobb határfelületi kölcsönhatás érdekében többféle módosító adalékkal 

láttam el.  A bazaltszálakat és a TVK Rt. által gyártott H 384 F jel  PP mátrixot olvadékos 

keveréssel, Brabender PL 2100 típusú kever gépben egyesítettem. A kever  kapacitásából 

adódóan egyszerre 250 g anyagot dolgoztam fel. A szakaszos eljárás során el ször a mátrixot 

töltöttem a kever be, amely 5 perc alatt teljesen megolvadt. Ezt követ en adagoltam hozzá a 

bazaltszálat, majd a nyomatékállandóság beállta után használtam fel a kapott kompozit 

anyagot. Bár a keverés fordulatszáma csak 15 1/perc volt, így is jelent s száltöredezéssel 

kellett számolnom (4.25. ábra) a bazaltszál törékenységéb l és a kamrában fellép  er s

mechanikai hatásokból adódóan. 

 Az olvadékos keverésb l kapott kompozit alapanyagot Collin P 200 T típusú 

présgépen melegsajtolással alakítottam tovább, 5 MPa nyomáson és 230ºC-on. A felf tés és a 

h tés szakaszát is beleszámítva, a préselés ciklusideje 40 perc volt. A legyártott lapok 

jellemz  méretei 160x160x2, ill. 160x160x4 mm voltak. Ezt követ en a szabványoknak 

megfelel  méret  és alakú próbatesteket vágtam ki (3. fejezet) [116-118].  

5.1.1. El kísérletek 
Ebben a fejezetben olvadékos keveréssel el állított kompozitok segítségével mutatom 

be a szálfejek, valamint a határfelületi módosító adalékok hatását rögzített (20 m%) 

száltartalom esetén. Ezen eredményeim alapját képezik minden további kompozit- 

technológiai vizsgálatomnak.  
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Alapanyagok el készítése 

 A határfelületi nyírószilárdság javítása érdekében a szál és a mátrix között 

módosítással egy közvetít  réteget hoztam létre az irodalom ajánlásai alapján [38-41,  121] . 

A határfelületi kölcsönhatás módosítását reaktív tenzidekkel/oligomerekkel valósítottam meg. 

Ezek egyesítik magukban a tenzidek képességét önszervez d  határréteg kialakítására, és az 

ún. kapcsolókomponensek kémiai reakciókészségét, amellyel a szomszédos fázisok között 

molekuláris kapcsolat létesíthet . A szálak felületkezelése és a homogenizálás így egy 

technológiai lépésben valósítható meg [122-125]. A határfelületi kölcsönhatást módosító 

adalékok el állításához a következ  anyagokat használtam fel: maleinsav-anhidrid (MA), 

kationos felületaktív anyag (Sterogenol), glicerin-monooleát (GMO), 9,11-linolsav (LIN), 

napraforgóolaj (NFO), tetraetoxi-szilán (TES). Az adalékok szintézisét követ en 20 m% 

bazaltszál tartalmú mintasorozatot készítettem, a különböz  módosítások hatását ezeken 

hasonlítottam össze. Minden határfelületi módosító adalék esetében alkalmaztam a Elf 

Atochem Italia S.r.I. által gyártott Luperox F 90 P (1,3-1,4-bisz(tercbutil-peroxi)-diizopropil-

benzol) iniciátort 5 10-3 m% mátrixra vonatkoztatott mennyiségben. Az egyes mintákat az 

alábbiak szerint jelöltem: 

1. Er sítetlen H 384 F PP 

2. Luperoxszal módosított er sítetlen H 384 F PP 

3. Adalékolatlan, szálfejet tartalmazó bazaltszál + H 384 F PP 

4. Adalékolatlan szálfejmentes bazaltszál + H 384 F PP 

5. PP-g-MA-val módosított szálfejmentes bazaltszál + H 384 F PP + Luperox F 90 P 

6. GMO-MA-val módosított szálfejmentes bazaltszál + H 384 F PP + Luperox F 90 P 

7. GMO-TES-sel módosított szálfejmentes bazaltszál + H 384 F PP + Luperox F 90 P 

8. LIN-MA-val módosított szálfejmentes bazaltszál + H 384 F PP + Luperox F 90 P 

9. NFO-MA-val módosított szálfejmentes bazaltszál + H 384 F PP + Luperox F 90 P 

10. Kationos felületaktív tenziddel módosított szálfejmentes bazaltszál + H 384 F PP 

Mechanikai vizsgálatok 

A mai korszer  szerkezeti anyagoknak már nem csak statikus, hanem dinamikus 

igénybevétel elviselésére is egyaránt alkalmasnak kell lenniük. Éppen ezért a legelterjedtebb 

vizsgálati eljárásokat alkalmaztam: szakítást, hárompontos hajlítást és Charpy-féle 

ütvehajlítást.

A szakító vizsgálatokat a 3. fejezetben leírt módon végeztem, amelyek eredményeit az 

5.1. ábra, számszer  értékeit a 9.14. táblázat mutatja.  
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5.1. ábra Olvadékos keveréssel el állított kompozitok szakítószilárdsága  

Látható, hogy a szakítás során a szálfejes kompozit mutatta a legrosszabb szilárdságot.  

Sem a módosított, sem a módosítatlan tisztított szál nem tudott érdemi, mátrixhoz viszonyított 

növekedést elérni, mivel a technológiából adódóan a szálak jelent s hányada nem érte el a 

kritikus szálhosszt (4.25. ábra) és a térbeli orientálatlanság is drasztikusan csökkentette az 

er sít  hatást, így bizonyos esetben a határfelületi módosítás rossz min sége miatt (10) a 

bazaltszál inkább gyengítette a rendszert.  

A hajlító vizsgálatokat a 3. fejezetben bemutatott módon végeztem el. A rugalmassági 

moduluszokat az 5.2. ábra és a 9.14. táblázat szemlélteti. 
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5.2. ábra Olvadékos keveréssel el állított kompozitok hajlító rugalmassági mudulusza 

Ebben az esetben még a szálfejes bazaltszál is képes volt érdemi merevségnövelésre, 

amit a szálfejmentesítés tovább javított. Az egyes adalékanyagok hatása nem volt túl nagy, a 

legjobbnak a PP-g-MA (5) és a LIN-MA (8) bizonyult. A monooleát tartalmú kezel szerek

(6, 7) kisebb mérték  er sít  hatást eredményeztek. Összegezve az eredményeket 

elmondható, hogy a szálfejmentes bazaltszál, ill. egyes kezel anyagok a hajlító rugalmassági 

moduluszt több, mint a kétszeresére tudták növelni a mátrixét.  
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A Charpy vizsgálatokat a 3. fejezetben tárgyaltak szerint végeztem, amelyek 

eredményeit az 5.3. ábra és a 9.14. táblázat mutatja. 
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5.3. ábra A Charpy vizsgálat eredményei 

Megfigyelhet , hogy az amúgy is szívós PP fajlagos üt munkáját is sikerült jelent sen 

megnövelni. Már pusztán a mátrix módosítása is javulást okozott, de az er sít szálak további 

módosítása a hatást tovább fokozta. Így a legjobbnak a GMO-TES-sel módosított kompozit 

(7) bizonyult, amely esetében az üt munka mátrixhoz viszonyított növekedése több, mint 

150% volt, ami jónak mondható, figyelembe véve, hogy a szálak jelent sen töredeztek. Ez 

azért különösen nagy eredmény, mert a rugalmassági modulusz és a törési szívósság általában 

egymás rovására növekednek [126], de a bazaltszál mindkett t érdemben tudta növelni.  

Az eredmények alapján elmondható, hogy a bazaltszál még ilyen mértékben töredezett 

formában is képes volt jelent s mérték  er sítésre, tehát a további vizsgálatok a bazaltszál 

kompozit er sít  anyagként történ  alkalmazhatóságának témakörében indokoltak. 

Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek 

A pásztázó elektronmikroszkópos felvételekhez a Charpy-féle vizsgálata során eltört 

próbatestek töretfelületeit használtam, amelyekb l – f ként a szálak és a mátrix elválásnak a 

min ségéb l – a felületkezel  szerek hatékonyságára lehet következtetni. A módosítatlan 

szálakat tartalmazó kompozitok töretfelületér l készített SEM felvételen (5.4.a ábra) jól 

látható, hogy a szálak és a polimer mátrix élesen elkülönülnek egymástól. A bazaltszálak és a 

polimer között jelent s üregek figyelhet k meg. Ez a jelenség arra utal, hogy a módosítás 

nélkül kialakuló határfelületi kölcsönhatás – az el zetes várakozásokkal összhangban –

csekély mérték . Az 5.4.b ábra alapján megállapítható, hogy a PP-g-MA-val való 

felületkezelés hatására a szál-mátrix határfelület elválásának mértéke jelent sen csökken a 

módosított szállal készült kompozitokban megfigyeltekhez képest. A törés során a mátrixból 
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kihúzódó szálak felületére tapadó polimer réteg arra utal, hogy a felületkezel  szer és a 

polimer mátrix között olyan er s kapcsolat jött létre, amelynek mértéke összevethet  a 

polimer kohéziós kötésének er sségével. A mikroszkópos vizsgálatokkal megfigyelt 

kölcsönhatásnak befolyása van a kompozitok mechanikai tulajdonságaira. 

a)       b) 

5.4. ábra  Kompozit töretfelület SEM-felvétele módosítatlan (a) és PP-g-MA-val módosított (b) esetben 

5.1.2. A száltartalom hatásának vizsgálata 
A kompozit szerkezeti anyagok egyik legfontosabb jellemz je a száltartalom, amely a 

tulajdonságokat alapvet en meghatározza. Végtelen szálas rendszereknél általában az a cél, 

hogy a száltartalom minél jobban közelítse az elméletileg elérhet  értéket. Rövid szálaknál 

viszont a feldolgozási technológiákból adódóan a nagyobb száltartalom nagyobb fokú 

töredezettséghez vezet (4. fejezet), ami csökkenti az er sít  hatást, ezért fontos a bazaltszál 

er sítés  kompozitok szilárdságának ismerete a száltartalom függvényében. Az 5.1. fejezet 

eredményei alapján a száltartalom hatását módosítatlan és a száltömegre vonatkoztatott 5 m% 

PP-g-MA-val adalékolt, bazaltszállal er sített PP mátrixú kompozitokon elemeztem. Azért 

választottam ezt a kezel anyagot, mert az irodalomban leginkább el nyben részesített [38, 40, 

41, 43, 123], és hazai kereskedelmi forgalomban is kapható. A szálakat és a mátrixot – a már 

ismertetett módon – olvadékos keveréssel dolgoztam össze, az alkalmazott száltartalom 10, 

20, 30, 40 és 50 m% volt.   

Az 5.1. fejezetben bemutatottakhoz hasonlóan, itt is három különböz  mechanikai – 

szakító, hárompontos hajlító, és Charpy-féle ütvehajlító – vizsgálatot végeztem el, a  

3. fejezetben leírtak alapján. 

A mért szakítószilárdság értékeket az 5.5. ábra és a 9.15. táblázat mutatja. 
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5.5. ábra Szálfejmentes bazaltszál er sítés  PP-g-MA-val módosított és módosítatlan kompozit 

szakítószilárdsága a száltartalom függvényében 

Látható, hogy az alkalmazott gyártástechnológia a szakítószilárdság értékekben kis 

szórást eredményezett, ami lehet vé teszi a részletes elemzését. Határozott különbség 

mutatkozott a módosított és módosítatlan eset között, ami a határfelületi módosítás 

hatásosságát, a jobb adhéziót bizonyítja. A száltartalom és a szilárdság összefüggésének 

vizsgálatát a módosított – nagyobb szilárdságú – kompoziton végeztem, mivel er sít  hatás 

csak ebben az esetben jött létre. Az eddigiek során is és alapvet en a további eredmények 

bemutatása esetében is a mechanikai tulajdonságokat – a gyakorlati alkalmazások 

szempontjából kézenfekv bb módon – a bazaltszáltartalom m%-ban vett értékének 

függvényében mutatom be. Az 5.6-5.9. ábrák esetében viszont az elméleti számítások számára 

közvetlenebb információt nyújtó tf%-ot (térfogat%) használom. Ennek megfelel en az 

olvadékos keveréssel el állított bazaltszál er sítés kompozitok tf%-ban vett 

bazaltszáltartalom függését az 5.6. ábra mutatja. (Számszer  értékek a 9.15. táblázatban). 
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5.6. ábra Szálfejmentes bazaltszál er sítés  PP-g-MA-val módosított kompozit szakítószilárdsága a száltartalom 

függvényében 
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  Az általam mért értékekre fektetett polinomot összevetettem az irodalmi részben 

bemutatott [81, 82] elméleti elemzéssel, amely során egyezéseket fedeztem fel. Vas három 

szakaszra bontotta a szakítószilárdság-száltartalom görbét: 

1. Lineáris csökken  (mátrix jelleg  tönkremenetel); 

2. Lineáris emelked  (kompozit jelleg  tönkremenetel); 

3. Maximumot követ  meredek esés (mátrix folytonosság megsz nése);

A (2.15) összefüggés alapján meghatároztam a kompozitos tönkremenetel egyenesének  

(lineáris emelked  szakasz) kezd pontját, ,
m -t, amely f=1,29 % (9.1. táblázat) és  

Em=1,6 GPa esetén (9.15. táblázat) 20,7 MPa-ra adódott. Az egyenes 100 tf% száltartalomnál 

esetemben nem a szálszilárdságot veszi fel, hanem az orientálatlan er sítés elméleti 

maximumát, amely Callister [127] szerint a szál szilárdságának a fele, tehát a mért értékek 

alapján 300 MPa (9.1. táblázat). A 2.10. ábra alapján a mért és számított értékekkel a mátrixos 

és kompozitos tönkremenetel egyeneseit, valamint a mért görbét az 5.7. ábra mutatja. 
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5.7. ábra Az elméleti tönkremenetel és a mérési eredmények bazaltszállal er sített PP esetén 

Az 5.7. ábra alapján látható, hogy a mátrixos tönkremenetelre jól illeszkedik a 4 tf%-os 

mérési pont. Magasabb száltartalom esetén viszont a kompozitos tönkremenetel egyenese 

jóval meghaladja a mért értékeket. Ennek oka egyszer , a mért szálhosszeloszlások alapján  

(4.25. ábra) valószín síthet , hogy azok nem haladják meg a kritikus szálhosszt. A 

kompozitos tönkremenetel szakaszába esnek a 8,5 tf% és az annál nagyobb száltartalmú mért 

értékek. 27,2 tf% esetén már egyértelm en jelentkezik a mátrixfolytonosság hiánya, így a 

kompozitos jelleg  tönkremenetel elemzése során, csak a 8,5, 13,8 és 20 tf% mért pontokat 

veszem figyelembe. Ha az említett pontokra a ,
m -b l kiinduló egyeneseket fektetek  



65

(5.8. ábra), azok meredeksége egyértelm  lesz, következésképpen 100 tf% esetén értékük is 

kiszámítható.   
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5.8. ábra Szálhosszaknak megfelel  tönkremenetellel kiegészített elméleti tönkremenetel és a mért értékek 

Az egyenes részletes elemzéséhez a (2.16) összefüggést használtam. Mivel két 

paraméter ismeretlen, így b1-et a modell segítségével határozom meg,  esetén pedig 

mindkét széls értékét figyelembe veszem. Ennek eredményeként a (2.18) alapján b1-b l

visszaszámolva kicsúszási szálhosszt kapunk. Mivel a kritikus szálhossz épp a kétszerese a 

kicsúszási szálhossznak [81], így arra is egy alsó és fels  korlátot kapunk, amely értéke az 

említett kiindulási értékekkel számolva a három mérési pontra átlagosan =1 esetén 

0,404 0,003 mm, =0 esetén 0,302 0,003 mm, amely a PP-g-MA-val módosított szál és a 

PP közötti kiváló adhézióra utal. Az irodalomban fellelhet  adatok alapján [3] a bazaltszál és 

a PP esetén a kritikus szálhossz lc=1,06 mm. Ezek alapján kijelenthet , hogy a határfelületi 

módosítás érdemben (mintegy 25%-al) tudta csökkenteni a kritikus szálhosszt.

Vas modelljét kiterjesztve, a száltartalom függvényében csökken  szálhossz esetén is 

értelmezhet  egy „hatásos” kompozitos jelleg  tönkremeneteli egyenes, amely 8,5-20 tf% 

esetén mért pontokra fektetett egyenes, ennek egyenlete: 

c = 0,38Bt + 24,84, (5.1)

R=0,999 korrelációs együttható mellett. 

Az (5.1) egyenes alapján a hatásos kompozitos jelleg  tönkremenetel egyenesének értéke 

legyen 0 tf% esetén ,,
m . Az egyenes egyenletébe visszahelyettesítve ,,

m =24,83 MPa-t    

100 tf% esetén 62,91 MPa értéket kapunk. A mátrixos jelleg  tönkremenetel és a „hatásos” 

kompozitos jelleg  tönkremenetel egyenesét a mérési pontokkal együtt az 5.9. ábra mutatja.
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5.9. ábra A mátrixos és a „hatásos” kompozitos jelleg  tönkremenetel a száltartalom függvényében 

 Az 5.9. ábra alapján megállapítható, hogy a mérési pontok jól illeszkednek a 

szerkesztett görbékre. Az el bb tárgyaltakon túl még a mátrix folytonosságának megsz nése

is megfigyelhet , mivel a mért pontokra illesztett polinomnak kb. 20 tf%-nál határozott 

maximuma van, ami ismételten igazolja Vas elméleti feltevéseit.   

A 5.5. ábrán bemutatott szakítószilárdság mérésekhez tartozó húzó rugalmassági 

moduluszokat az 5.10. ábra és a 9.15. táblázat szemlélteti. 
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5.10. ábra Bazaltszállal er sített PP húzó rugalmassági modulusza

Az 5.10. ábrán látható húzó rugalmassági modulusz értékek alapján megállapítható, 

hogy a száltartalom függvényében határozott növekedést mutattak, amit az irodalom ajánlásai 

alapján [74] lineárisan közelítettem. A módosított és módosítatlan eset között nem volt érdemi 

eltérés. A mátrixhoz viszonyított növekedés 50 m% bazaltszáltartalom esetén már több, mint 

háromszoros volt.   
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A hárompontos hajlítások során mért hajlítószilárdság értékeket az 5.11. ábra és a  

9.15. táblázat szemlélteti. 
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5.11. ábra Bazaltszállal er sített PP hajlítószilárdsága 

 Az 5.11. ábra alapján megfigyelhet , hogy a hajlítószilárdság a száltartalom 

függvényében részben eltér  görbelefutást mutatott a szakítószilárdságtól. A módosítatlan 

bazaltszál is képes volt kis mérték  er sítésre, de a módosítás ezeket az eredményeket tovább 

tudta javítani.

 A hajlító rugalmassági moduluszokat az 5.12. ábra és a 9.15. táblázat mutatja. 
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5.12. ábra Bazaltszállal er sített PP hajlító rugalmassági modulusza

A hajlító rugalmassági modulusz értékek jó korrelációt mutatnak a húzóéval. Az 

er sítés mértéke módosítatlan és módosított esetben gyakorlatilag megegyezik.  

A Charpy-féle vizsgálatok eredményeit az 5.13. ábra és a 9.15. táblázat mutatja. 
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5.13. ábra Bazaltszállal er sített PP Charpy-féle üt munkája

Látható, hogy a száltartalom növekedése mindkét esetben jelent s üt munka-

növekedést eredményezett az amúgy is szívós PP mátrixhoz képest. A tendenciák mindkét 

esetben nagyon hasonlóak.  40 m% száltartalom körül maximum mutatkozott, ami némileg 

hasonlít a szakítóvizsgálatnál bemutatottakhoz, és ami alapján kijelenthet , hogy a fellép

mátrixfolytonossági problémák hatása a dinamikus anyagtulajdonságok esetében is hasonló. 

A maximumértékek mindkét esetben több, mint 100%-os üt munka növekedés formájában 

jelentek meg.    

Összességében tehát elmondható, hogy a szilárdság szempontjából a bazaltszálhányadot 

40 m%-ig érdemes növelni a statikus és dinamikus szilárdság javítása érdekében is. A 

nagyobb száltartalom gazdaságosabb megoldást is jelent, mivel a bazalt olcsóbb, mint a PP 

(bazalt 100 Ft/kg, polipropilén 250 Ft/kg [57]). Ezenfelül a 40 m% bazaltot tartalmazó 

kompozit zsugorodása – a lemezek gyártása során tapasztaltak alapján – elhanyagolható 

(szemben a PP 1,5%-os zsugorodásával), jobb a forma- és alaktartása, valamint könnyebben 

megmunkálható. 

5.2. Kártolt el gyártmányból készített kompozitok 

A bazaltszál hátrányos tulajdonsága a magas fokú törékenység, valamint a Junkers-féle 

gyártástechnológiából adódóan kb. 20 m% bazaltszálhalmazra vonatkoztatott szálfejtartalom, 

amelynek a mechanikai tulajdonságokra alapvet en kedvez tlen hatása van (5.1. fejezet) [3]. 

Ezért a szálakat minél inkább kímél , és a szálfejek eltávolítására is alkalmas technológiát 

választottam, a kártolást. Az így el állított paplant t nemezel  gépen tömörítettem, majd 

melegpréseltem. Az 5.1. fejezetben bemutatott eredmények és gazdasági szempontok 
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figyelembe vétele alapján a bazaltszálakon határfelületi módosítást végeztem. Az el állított

anyagok három f  csoportja: 

Módosítatlan kompozit 

Wacker GF 31 (metakril-oxipropil-trimetoxiszilán)-al módosított kompozit  

GMO-TES (glicerin-monooleát-tetra-etoxiszilán)-al módosított kompozit  

Jelen esetben másfajta módosítási eljárást alkalmaztam. El zetes kísérletekkel meghatároztam 

a bazaltszál-halmaz szálközi vízfelvételét. Kis adagokban a szálhalmazt desztillált vízben 

teljes mértékben átnedvesítettem, majd ezután a felesleget kipréseltem. Ennek során 

megállapítottam, hogy 1 kg bazaltszálhalmaz 3,3 kg vizet képes stabilan magában tartani, ami 

alapján 1 kg bazaltszálra szánt kezel anyag mennyiséget 3,3 liter oldószerben (aceton) 

oldottam fel. Az így kapott nedves szálhalmazt légcirkulációs kemencében 50°C-on 

tömegállandóságig szárítottam [128, 129]. 

A kompozit lapok el állítása 

A szál formájában rendelkezésre álló bazalt és PP H 116 F alapanyagokat el bontott

állapotban a kártológép asztalára helyeztem. Az etet  és el bontó hengerek a szálakat a 

f dobra juttatták (5.14. ábra).

5.14. ábra A kártológép elvi vázlata: 1 etet  asztal, 2 etet  hengerpár, 3 el bontó henger, 4 fordítóhenger,  
5 f dob, 6 munkáshenger, 7 fordítóhenger, 8 leszed  henger, 9 rezg penge, 10 gy jt dob, 11 kiemel  henger 

[130]

A f dob végezte az anyagok szállítását az egyes m veleti ciklusok között. Az el bontást

követ en négy f  lépést különböztetünk meg: három bontási szakaszt és a leszedést. A bontás 

elve minden esetben ugyanaz, a munkáshenger (6) a f dobról (5) leszedi a bontatlan 

szálcsomókat, majd err l a jóval nagyobb kerületi sebességgel rendelkez  fordítóhenger (7) 

veszi át, ez alatt a szálcsomó jelent sen orientálódik. Így történik meg a kártolás. Az els

Beetetés 

Anyagelvétel 
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hengerpár a durvább, a második a közepes, a harmadik a finomabb csomók bontását végzi. A 

kártolt anyagot a rezg penge (9) segítségével a f dobról leválasztjuk, majd a gy jt dobon

(10) összegy jtjük. Miután befejeztem a kártolást, a dobra felcsévélt vattaszer  anyagot a dob 

egy alkotója mentén felvágtam, s az így kapott kártolt paplant t nemezeltem [130]. 

A t zött bunda alkalmas kompozit lemezek el állítására. A legegyszer bb és 

legkézenfekv bb technológia jelen esetben is a melegpréselés volt, amely 220°C-ra történ

hevítéssel, 5 MPa-ig fokozatosan növelt nyomáson, 10 perces h ntartással történt. 

A kompozit készítés során a módosított és módosítatlan bazaltszálból, ill. PP-b l

elkészített anyagok kombinációit az 5.1. táblázat mutatja. A táblázatban megtalálható továbbá 

az egyes anyagfajták jelölése, névleges és valós száltartalmuk tömegszázalékban kifejezve. A 

névleges száltartalom a kártolás során mintánként felhasznált bazalt- és PP-szál arányt jelenti. 

A kártolás folyamata során, a technológia jellegéb l adódóan, számottev  mennyiség

bazaltszál hullott ki, ezért a kész kompozit lapokból, ill. próbatestekb l kiégetéssel 

meghatároztam az egyes anyagok valós er sít szál-tartalmát. 

PP kompozit 

Módosítatlan bazaltszállal 
Wacker GF 31-gyel módosított 

bazaltszállal 
GMO-TES-sel módosított 

bazaltszállal 

Névleges 
száltartalom 

Valós 
száltartalom 

Névleges 
száltartalom 

Valós 
száltartalom 

Névleges 
száltartalom 

Valós 
száltartalom Jel. 

[m%] [m%] 
Jel.

[m%] [m%] 
Jel.

[m%] [m%] 
        

KN10 10 2 G12 12 3 T12 12 4 
KN20 20 5 G24 24 9 T24 24 11 
KN30 30 9 G36 36 15 T36 36 18 
KN40 40 16 G48 48 21 T48 48 27 
KN50 50 17 G60 60 30 T60 60 46 
KN60 60 24 - - - - - - 
KN70 70 39 - - - - - - 

5.1. táblázat A néveleges és a valós száltartalom összehasonlítása

Az alkalmazott textilipari technológiából adódóan az er sít szálak kis mérték

orientációja tapasztalható. Ennek feltárására minden egyes vizsgálati eljárás és minden egyes 

anyagmintából hossz- és keresztirányú próbatesteket munkáltam ki. A hossz- és keresztirányú 

er sítés mértéke minden esetben hasonló volt. A jellemz  eltérések 5-7% között ingadozottak. 

A számszer  eredményeket a 9.16. táblázat mutatja.  

A szakító és hajlító vizsgálatok elvégzése, és a mérés körülményei megegyeznek a  

3. fejezetben ismertetettekkel. A mért szakítószilárdságot a (valós) száltartalom függvényében 

az 5.15. ábra és a 9.16. táblázat mutatja. 
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5.15. ábra Kártolt bazalt-PP kompozitok szakítószilárdsága 

A módosított kompozit görbelefutása kis mérték  hasonlóságot mutatott az  

5.2.1. fejezetben tárgyaltakkal. Jelen esetben a legnagyobb száltartalmú kompozit is csak  

46 m%-os volt. Érdemi er sít  hatást nem sikerült elérnem, ami annak tudható be, hogy a 

kártolás technológiáját rugalmasabb és hajlékonyabb textilszálakra tervezték, így a 

bazaltszálat a rugalmatlansága és törékenysége nem teszi igazán alakmassá a kártolásra. 

Ennen okok miatt a kártoló hatás nem jön létre megfelel  mértékben, amit jól mutat a kis 

mérték  anizotrópia. Ezek a módosító adalékok nem tudták javítani a szilárdságot, s t minden 

esetben romlást okoztak. Mivel a szálakat kártolás el tt módosítottam, így azok már akkor 

nagyon jól tapadtak egymáshoz, és ez tovább rontotta a kártolás min ségét.

A húzó rugalmassági modulusz értékeket az 5.16. ábra és a 9.16. táblázat mutatja. 
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5.16. ábra Kártolt bazalt-PP kompozitok húzó rugalmassági modulusza

A húzó rugalmassági modulusz értékekben lineáris növekedést tapasztaltam a 

száltartalom függvényében. Mindhárom esetben 39-46 m%-os tartományban két és félszeres 
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növekedést értem el. A kezel anyagok közül a Wacker GF 31 közel egyez  mérték  er sítést 

mutatott a módosítatlan kompozittal, míg a GMO-TES kis mérték  romlást eredményezett. 

A hajlítószilárdság értékeket az 5.17. ábra és a 9.16. táblázat mutatja. 
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5.17. ábra Kártolt bazalt-PP kompozitok hajlítószilárdsága

A hajlítószilárdság értékek alakulása a száltartalom függvényében jelent sen eltér a 

szakítás során tapasztaltakétól. Itt a Wacker GF 31-gyel módosított anyag 30 m% bazaltszál-

tartalomnál 25% növekedést mutatott, ami valamivel meghaladta a módosítatlan eset 

maximumát.    

A hajlító rugalmassági modulusz értékeket az 5.18. ábra és a 9.16. táblázat mutatja. 
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5.18. ábra Kártolt bazalt-PP kompozitok hajlító rugalmassági modulusza

A hajlító rugalmassági modulusz értékek a szakítóéhoz hasonlóan alakultak. A 

mátrixhoz viszonyított maximális er sítés értéke itt is majd két és félszeres, de ebben az 

esetben mindkét módosítás hatásosabbnak bizonyult, ugyanis a görbék iránytangense nagyobb 

a módosítatlanénál. 

A Charpy vizsgálatok eredményét az 5.19. ábra és a 9.16. táblázat mutatja. 
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5.19. ábra Kártolt bazalt-PP kompozitok Charpy-féle fajlagos üt munkája 

A dolgozatban bemutatott összes mérési eljárást és anyagtípust figyelembe véve a 

legnagyobb er sít  hatást ezen kompozitok Charpy-féle fajlagos üt munkájában értem el. A 

módosítatlan eset 39 m% bazaltszáltartalomnál több mint hat és félszeres mátrixhoz 

viszonyított növekedést mutatott. Hasonló mérték  er sítést a GMO-TES-sel módosított 

kompozit ért el 46 m% bazaltszál-tartalommal.    

A Charpy-féle üt munka eredményeib l nemcsak fajlagos üt munkát, hanem kritikus 

dinamikus feszültségintenzitási tényez t és fajlagos kritikus dinamikus repedésterjedési 

energiát számoltam a 3. fejezetben bemutatott módon, amelyeket az 5.20. és az 5.21. ábrák és 

a 9.16. táblázat mutatnak. 
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5.20. ábra Kártolt bazalt-PP kompozitok KIc
* értékei

A Charpy-féle eljárással mért kritikus dinamikus feszültségintenzitási tényez  értékek a 

száltartalom függvényében lineáris növekedést mutattak. Az er sítés mértéke módosítatlan 

esetben majd kétszeres, amelyet a GMO-TES kis mértékben javítani tudott a magasabb 
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száltartalmából kifolyóan.  A Wacker GF 31-gyel módosított kompozit némileg gyengébbnek 

bizonyult.
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5.21. ábra Kártolt bazalt-PP kompozitok GIc
* értékei

A fajlagos kritikus dinamikus repedésterjedési energia a száltartalom függvényében 

kedvez en alakult. Módosítatlan és Wacker GF 31-gyel módosított esetben is a mátrixhoz 

viszonyított er sítés mértéke több, mint másfél-, kétszeres, de a GMO-TES 46 m%-os 

bazaltszál tartalom mellett háromszoros er sítésre volt képes.

A kártolás termelékenysége miatt az eddig ismertetett méréseken kívül még SEN-T 

próbatesteket is szakítottam, amelyekb l statikus kritikus feszültségintenzitási tényez

értékeket (KIc) számoltam, valamint 3 pontos hajlító DMA méréseket is végeztem. 

A SEN-T vizsgálatokat a 3. fejezetben leírtak alapján végeztem, amelyet az 5.22. ábra 

és a 9.16. táblázat mutat. 
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5.22. ábra Kártolt bazalt-PP kompozitok KIc tényez  értékei

A statikus vizsgálatok során mért kritikus feszültségintenzitási tényez  a száltartalom 

függvényében kevéssé változott. Módosítatlan és a Wacker GF 31-gyel adalékolt esetben 
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csekély mérték  mátrixhoz viszonyított er sítést, míg a GMO-TES-sel módosított 

kompozitok esetében kis mérték  romlást tapasztaltam.  

A DMA vizsgálatokat a 3. fejezetben leírtak alapján végeztem, amelyek eredményeit az 

5.23. ábra mutatja. 
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5.23. ábra Módosítatlan kártolt bazalt - PP kompozitok 3 pontos hajlító DMA görbéi

A növekv  bazaltszáltartalom hatása a dinamikus modulusz értékekben is egyértelm en

megmutatkozott. A mátrix és a legmagasabb száltartalmú kompozit között a különbségek a 

normál felhasználási tartományban voltak a legnagyobbak (30-100°C). Az üvegesedési 

h mérsékletek kis mértékben n ttek a száltartalom függvényében. (5.18. ábra).

5.3. Nedves ülepítéssel el állított kompozitok

 A 4.3. fejezetben bemutatott szálfejmentesítési technológiát közvetlenül is 

felhasználtam h re lágyuló mátrixú  kompozitok el gyártmányainak elkészítéséhez, oly 

módon, hogy a szálfejmentesítés utolsó ülepítéses ciklusában a szálak sz rését egy sík 

sz r vel végeztem. Ezen egyenletes vastagságban gy ltek össze a szálak, amelyeket egy PP 

flíszre „ráfordítva” kiszárítottam. A technológia lehet séget biztosított az egyszer

határfelületi módosításra is. A szálak lesz résének ciklusában oktil-trimetoxi-szilán (OTS) és 

desztillált víz oldatában végeztem az ülepítést. Az eljárás lehet vé teszi a flíszen lév

bazaltszálak fajlagos felületi tömegének változtatását, ami els sorban a vízben lév

bazaltszálak „koncentrációjától” függ. A kapott bazalt-PP rétegekb l 160x160 mm nagyságú 

négyzeteket vágtam ki, amelyeket szendvicsszerkezet-szer en strukturáltam. A „szendvics” 

adalékolatlan PP flísz és bazaltszálas PP flísz darabokból épült fel. A száltartalmat ezek 

arányával, ill. a bazaltrétegek fajlagos felületi tömegével tudtam el zetesen beállítani. Ez 

tartalmazott bizonytalanságokat, így a valós száltartalmat kiégetéssel ellen riztem. Az 
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el gyártmányból 220°C-on és 5 MPa nyomáson sajtolt 2 és 4 mm vastag lemezek névleges és 

valós száltartalmát az 5.2. táblázat mutatja. 

Lemezvastagság 

2 mm 4 mm 
Névleges

száltartalom 
Valós

száltartalom 
Valós

száltartalom 
Jelölés Módosítás 

[m%] [m%] [m%] 

KN10 10 9,0 4,2 

KN20 20 15,0 16,3 

KN30 30 29,7 21,7 

KN40 40 38,7 25,7 

KN50

Nincs

50 50,3 38,7 

SIL10 10 4,2 10,3 

SIL20 20 8,1 18,1 

SIL30 30 19,3 23,1 

SIL40 40 32,5 32,9 

SIL50

OTS

50 43,0 39,8 

5.2. táblázat Nedves ülepítéssel el állított kompozitok névleges és valós száltartalma 

A kompozit lapokból kimunkált próbatesteken az el z  fejezetekben tárgyalt 

vizsgálatokat végeztem el.  Az alkalmazott gyártási eljárás egy sajátossága, hogy a kompozit 

szerkezeti tulajdonságai a száltartalom függvényében eltér ek, ami a „szendvics” szerkezet 

hatásának tudható be. Alacsonyabb (<15 m%) száltartalom esetén a keresztmetszet lamellás, 

jól elkülöníthet k a száltartalommal bíró és adalékolatlan mátrix rétegek, a szendvics 

struktúra megmaradt. Ez a hatás a száltartalom növekedésével csökkent, a mátrix rétegek 

vékonyodtak, s t, >30 m% esetében el is t ntek. A 15-30 m% bazaltszáltartalmú kompozitok 

„köztes” jelleg ek, így azok szerkezetét a szendvicsszerkezet kialakulásának bizonytalansága, 

és ebb l fakadó inhomogenitás jellemezte. 

A szakító-, hajító- és Charpy vizsgálatokat a 3. fejezetben bemutatott módon végeztem 

el. A szakítószilárdság-értékeket az 5.24. ábra, a rugalmassági modulusz értékeket az  

5.25. ábra mutatja (számszer  értékek a 9.17. táblázatban). 
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5.24. ábra Nedves ülepítéssel el állított kompozitok szakítószilárdsága a száltartalom függvényében  

A szakítószilárdság változása a száltartalom függvényében az el z  két technológiánál 

tapasztaltakhoz képest eltér  lefutást mutatott. Mindkét anyagtípus esetén lineáris 

görbelefutás jellemz . Ennek oka a tárgyalt rétegz dés, amely egyenetlen anyagszerkezetet 

okozva rontotta az anyag szerkezeti tulajdonságait, ami végül kisebb szilárdsághoz vezetett. 

Meglep  módon, itt is a módosított anyagminta mutatott rosszabb eredményeket, aminek oka 

szintén a felhasználhatóságra gyakorolt hatásokban keresend , mivel az adalékanyag nem 

csak a szál és mátrix, hanem a szál és szál közötti kölcsönhatást is el segítette, rögzítette a 

bazalt rétegeket, ezáltal növelte a lamellásodást, így rontotta a teljesítményt. A jelenséget, és 

annak a száltartalom függvényében növekv  hatását a szórás is igazolja, amely jóval nagyobb 

a többi technológiához képest.
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5.25. ábra Nedves ülepítéssel el állított kompozitok húzó rugalmassági modulusza a száltartalom függvényében  

A húzó rugalmassági modulusz változása megfelel az el z  technológiáknál 

tapasztaltaknak. Az er sítés mértéke itt is meghaladta a mátrixhoz viszonyított két és 

félszerest.  

A hajlítószilárdság értékeit az 5.26. ábra és a 9.17. táblázat mutatja. 
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5.26. ábra Nedves ülepítéssel el állított kompozitok hajlítószilárdsága a száltartalom függvényében  

A hajlítószilárdság kis mérték  növekedést ugyan mutatott a száltartalom 

függvényében, de a korábban tárgyalt instabilitási jelenségek hatása itt mutatkozott meg a 

legnagyobb mértékben, az átlagtól való eltérések nem felelnek meg az eddig tapasztaltaknak. 

Ennek oka egyszer , hiszen a rétegz dés jellemz  iránya a vastagság, ami hajlításnál 

négyzetes súllyal számít.  

A hajlító rugalmassági modulusz értékeket az 5.27. ábra és a 9.17. táblázat mutatja. 
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5.27. ábra Nedves ülepítéssel el állított kompozitok hajlító rugalmassági modulusza a száltartalom 

függvényében  

A hajlító rugalmassági modulusz értékeinek változása jellegre megfelel a szakítás esetén 

ismertetettekkel. A hajlítószilárdságnál tárgyalt er s ingadozás itt is megfigyelhet .

A fajlagos üt munka értékeket az 5.28. ábra és a 9.17. táblázat mutatja. 
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5.28. ábra Nedves ülepítéssel el állított kompozitok fajlagos üt munkája a száltartalom függvényében 

A lemezes szerkezet bizonytalansága a száltartalom függvényében a fajlagos üt munkát 

is jelent sen befolyásolta. Ebben az esetben az volt a f  probléma, hogy a törés egy el re 

meghatározott keresztmetszetben történt, ami a nagy lokális eltérések miatt nagy szórást 

eredményezett. Az eddig ismertetett technológiák esetében az üt munka jelent sen n tt a 

száltartalom függvényében, ami a nedves ülepítés esetében nem így történt. Mind a 

módosított, mind a módosítatlan kompozit 0-10 m% száltartalomnál csökkenést mutatott, 

amelyet kisebb meredekség  emelkedés követett, így még maximális száltartalomnál is csak 

csekély mérték  er sít  hatás tapasztalható. 

Az alkalmazott nedves ülepítéses technológiával kapcsolatban meg kell említeni, hogy 

ugyan egyértelm en ez adta a legrosszabb eredményeket – amíg a kártolás és a keverés közel 

hasonlóakat –, de rejt magában még lehet ségeket is, például nagy száltartalom 

kiküszöbölhet k a lemezesedés problémái, és elméletileg az orientáció is megvalósítható 

áramlástani fejlesztések segítségével. 

Értékelés 

A fejezetben bemutattam három különféle technológiával el állított, bazaltszállal 

er sített polimer kompozitok szilárdsági vizsgálatait, amely során megállapítottam, hogy 

mindhárom technológia hordoz magában el nyös sajátosságot, amelyek valamennyi statikus 

és dinamikus vizsgálati eljárásnál mutatott legnagyobb mérték  mátrixhoz viszonyított 

er sít hatását az 5.29. ábra mutatja. 
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5.29. ábra Különféle gyártástechnológiákkal el állított kompozitok PP mátrixhoz viszonyított legjobb 

mechanikai tulajdonságai 

Az 5.29. ábra alapján megállapítható, hogy a statikus mechanikai tulajdonságok tekintetében 

az olvadékos keveréssel el állított kompozitok mutatták a legjobb eredményeket, azon belül 

is a PP mátrixhoz képest a legnagyobb mértékben a merevség növekedett. A fajlagos 

üt munka a kártolt kompozitok esetében jelent s mértékben, majd a hétszeresére javult.  

c               E                   h                  Eh                 acU
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6. Szálfejek hatásának elméleti modellezése 

Mint az a 4. fejezet alapján nyilvánvalóvá vált, a bazaltszálfejek sem mennyiségük, sem 

méretük alapján nem elhanyagolhatók. Az 5. fejezetben rávilágítottam, hogy ezeknek a 

kompozitok szilárdsági tulajdonságaira gyakorolt hatását sem lehet figyelmen kívül hagyni.  

Ahhoz, hogy modellezni tudjuk a szálfejek kompozitok mechanikai tulajdonságaira 

gyakorolt hatásait, fel kell tárni a fellép  jelenségeket és azok következményeit, amelyeket 

tapasztalataim és az irodalmi áttekintés alapján [3] két f  csoportra bontottam: 

1. Kritikus szálhosszcsökkent  hatás

2. Hibahely- és feszültséggy jt  hatás 

A hibahelyhatás esetében a szálfej és a mátrix közötti gyenge adhéziót veszem figyelembe. A 

feszültséggy jt  hatást illet en a helyzet bonyolultabb, mivel a szálfej körüli feszültségek két 

komponensb l tev dnek össze [3]: 

A leh lés során kialakuló zsugorodási feszültségek 

Terhelés hatására létrejöv  feszültségek 

Ezen hatások feltárásának alapját a 2.18. ábrán bemutatott feszültségoptikai felvételek 

képezték. Ezek azonban csak tájékoztató jelleg ek, amelyek nem használhatók fel közvetlenül 

a továbbiakban, ezért végeselemes modellezést (VEM) és egyedi szálfejes PP 

szakítóvizsgálatokat végeztem a tárgyalt hatások feltárására.  

6.1. Szálfejek hatása a kritikus szálhosszra 

A rövidszál-er sítés  kompozitok terhelhet sége a mátrix és a szál tulajdonságai, 

valamint a száltartalom mellett els sorban a szál-mátrix határfelületi adhézió er sségét l, az 

er sít szálak hosszeloszlásától és a kritikus szálhosszától függ, amely a Kelly-Tyson 

összefüggéssel jellemezhet  [131, 132]: 

2
fc

d

l
, (6.1)

ahol: lc a kritikus szálhossz, d a szálátmer , c a szál szakítószilárdsága,  a szál-mátrix 

határfelületi nyírószilárdság. A (6.1) eredeti formáján kívül különböz  alakot is ölthet a 

különféle struktúrák más-más mikromechanikai viselkedésének köszönhet en. Ennek 

eredményeképp számos módosított összefüggést dolgoztak ki az eltér  tulajdonságok 

figyelembe vétele céljából. Egyes modellek például az orientáció mértékét veszik figyelembe 

[74], azonban egyik modell sem kezeli a szálfejek hatásait.  Hipotézisem szerint a szálak a 
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kompozit szerkezetben szálfejes végüknél befogottnak tekinthet k, amely beágyazásának a 

szilárdsága meghaladja a szálét. Ha ismerjük a szálfejes szálak „leszakító-szilárdságát” 

( szálfej , 4.17. ábra), felírható egy korrekciós tényez , így a Kelly-Tyson összefüggés a (6.2) 

szerint módosul: 

2
fc

d

l
. (6.2)

 két széls értéke 0,5 és 1. Ennek fizikai tartalma a következ .  Ha a szál és a szálfej közötti 

kapcsolat ideálisan jó, akkor szálfej  eléri maximumát ( szálfej = f ), azaz a kritikus szálhossz 

épp a felére csökken,  lc szálfej = 0,5lc szál, tehát  = 0,5 (6.1. ábra). A másik széls  esetben a 

szál és a szálfej közötti kapcsolat végtelenül gyenge, azaz szálfej =0, akkor =1, a kritikus 

szálhossz nem módosul. 

6.1. ábra Kritikus szálhosszak szálfejjel rendelkez  és szálfej nélküli szálak esetében, ha a szálfej köt dése a 
szálhoz ideális 

Ha a két széls érték között lineáris kapcsolatot tételezünk fel, ra a (6.3) szerinti 

összefüggés írható fel: 

f

szálfej

2
1 (6.3)

Ha -t visszahelyettesítjük a Kelly-Tyson összefüggésbe, a (6.4) összefüggést kapjuk: 

22
1 f

f

szálfejc

d

l
(6.4)

A (6.4) azonban csak a szálfejjel rendelkez  szálak esetében helytálló, az egész 

szálhalmazra, ill. a kompozit szerkezetre vonatkozóan nem, mivel az tartalmaz szálfej nélküli 

szálakat is. Ahhoz, hogy az összefüggés erre is kiterjeszthet  legyen, meg kell határozni a 

szálfejjel rendelkez  szálak arányát (Nszálfej) az összes szálhoz (Nszál) képest. Ezt a (6.5) 



83

szerinti  hányad jellemzi, amely széls értékei: 0 (csak szálfejmentes szál esetén), 1 (csak 

szálfejjel rendelkez  szál van a halmazban): 

szál

szálfej

N

N
(6.5)

 meghatározása a szálhalmazból méréssel ugyan lehetséges, ez azonban rendkívül 

körülményes és az eredmény is bizonytalan. Éppen ezért érdemes inkább számítani. Legyen 

M a szálhalmaz tömege, Mx a szálhalmazban lév  szálfejek tömege (szálak nélkül), M(1-x)

pedig a szálhalmazban lév  szálak tömege, ekkor felírható (6.6) és (6.7). 

szálfej

szálfejszálfejszálfej
m

Mx
NmNMx (6.6)

bazaltszál

szálbazaltszálszál

ld

xM
NldNxM

4

)1(

4
)1(

2

2

(6.7)

ahol: szálfejm  a szálfejek átlagos tömege, d  az átlagos szálátmér , l szál az átlagos szálhossz, 

bazalt  a bazalt s r sége.

(6.6)-t és (6.7)-t behelyettesítve (6.5)-be -re (6.8) adódik: 

1

2

)1(4

bazaltszál

szálfej

ldx

xm
(6.8)

Az x értékének meghatározására létezik egy egyszer , a 4.4. fejezetben bemutatott 

nedves ülepítéshez hasonló gyors eljárás, azzal a különbséggel, hogy itt a szálakat egy rotor 

segítségével rlik, amelynek hatására könnyebben lehet szétválasztani azokat a szálfejekt l. 

Az üledék, vagyis a szálfejek tömegének meghatározásával, azt összevetve a kiindulási 

tömeggel könnyen számítható x. A bazaltszálakat gyártó TOPLAN Bazaltgyapot Kft. mérése 

alapján x=0,18, így  – a 4. fejezet eredményei alapján – az átlagos szálhosszt behelyettesítve 

( száll =0,03 m), ismerve a szálfejek átlagos tömegét ( szálfejm = 1,51.10-8 kg), az átlagos 

szálátmér t ( d =1,03.10-5 m), a bazaltszál s r ségét ( bazalt  = 2500 kg/m3)  értéke 0,0998-ra 

adódott. Tehát a szálfejjel rendelkez  szálak számának aránya 10% az egész szálhalmazra 

vonatkoztatva.

Ha azt feltételezzük, hogy a kompozitot alkotó szálhalmaz  hányada (6.9) szerint 

tartalmaz, és (1- ) hányada pedig (6.10) szerint nem tartalmaz szálfejeket, akkor a (6.11) 

összefüggést írhatjuk fel: 
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 arányú szál (6.9)

2

"
fc

d

l
1- arányú szál (6.10)

d

l

d

l

d

l ccc

'''

)1( , (6.11)

Ahol: '
cl  a szálfejjel rendelkez  szálak kritikus szálhossza, ''

cl  pedig a szálfej nélkülieké, 

amelyek alapján felírható (6.12):  

2
)1(

2
1 ff

f

szálfejc

d

l
, (6.12)

(6. 12)-t átrendezve a (6. 13) összefüggés adódik: 

22
1 f

f

szálfejc

d

l
. (6.13)

A vizsgálati eredmények alapján a módosított Kelly-Tyson összefüggés korrekciós 

tényez je számszer síthet . A (6.13)-ba behelyettesítve, a gyakorlatban is alkalmazható 

(6.14) összefüggést kapjuk. 

2
953,0 fc

d

l
(6.14)

6.2. Szálfejek szilárdságcsökkent  hatásai 

A szálfejek szilárdságcsökkent  hatásainak kezelésére elméleti modellt készítettem. A 

szakítási folyamatok feltárására végeselemes modellezést alkalmaztam. Az elméleti modell 

paramétereinek meghatározására egyedi szálfejes szakítóvizsgálatokat végeztem. 

6.2.1. Végeselemes modell 
Ahhoz, hogy a szálfejek körül a termikus és mechanikai igénybevételek hatására 

létrejöv  feszültségr l információt kapjunk, legkézenfekv bb megoldásnak a végeselemes 

modellezés bizonyult. Munkámhoz a Cosmos nev  programot használtam. 

Tengelyszimmetrikus, Plane2D elemekb l álló, szerkezeti modellt készítettem. Az 

anyagjellemz k nem h mérséklet függ ek, elhanyagolásokat tartalmaznak. Az elemzés során 

a következ  peremfeltételeket alkalmaztam:  

A modellt az alsó lapján fogtam be,  a fels  lapján pedig egyenletesen  megoszló 

er vel terheltem. 
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 Alkalmaztam határréteget a szálfejek és a mátrix között.  

A modellt egy lépésben  160°C-ról 25°C-ra h töttem. 

Er kontroll vezérlést és Newton-Raphson modellt alkalmaztam a szakítófolyamat 

elemzéséhez. Az egyes szálfejalakoknak megfelel  modell vázlata a 6.2.a ábrán, míg a modell 

sematikusan a 6.2.b ábrán látható látható.   

 a)                                                                               b) 

6.2. ábra Az alkalmazott szálfej közelítések: gömb, valamint félgömb és csonka kúp alakok (a);  

az alkalmazott modell sematikus vázlata (b) 

A 6.2. ábrán látható geometriai elemek paramétereinek értékeit a 6.1. táblázat mutatja. 

Szálfejalak 
d

[ m]
D

[ m]
L

[mm]

Gömb 10 100 1 - 

Gömb + csonka kúp 10 100 1 5-30 

6.1. táblázat A szálfejek geometriai paramétereinek értékei 

A szál és a mátrix szilárdság adatait a 6.2. táblázat mutatja be.  

 PP Határréteg Bazaltszál 

Szakítószilárdság [MPa] 30 315 600 

Folyáshatár [MPa] 22 311 - 

Húzó rug. mod. [GPa] 1 40,5 80 

6.2. táblázat A végeselemes modellhez alkalmazott szilárdsági adatok 

A termikus hatások modellezéséhez használt értékeket a 6.3. táblázat mutatja. 
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PP Határréteg Bazalt 

H vezetési tényez  [W/(mK)] 0,22 0,51 0,8

Fajh  [kJ/(kgK)] 1,7 1,27 0,84

S r ség [kg/m3] 910 1705 2500

Lineáris h tágulási együttható [1/K] 5108,1 51025,1 6107

6.3. táblázat A végeselemes modellhez alkalmazott termikus adatok 

Az egyedi szálfejes kompozitok szakító folyamatainak megismeréséhez el ször az egyszer

gömb esetét vizsgáltam. A 6.3. ábra a gömb alakú szálfej környezetében húzó igénybevétel 

hatására kialakuló von Mises szerinti egyenérték  feszültséget és a egyenérték  alakváltozását 

mutatja. 

      a)                                                                                           b) 

6.3. ábra Gömb alakú szálfej esetén húzó igénybevétel hatására kialakuló von Mises szerinti feszültség (a) és 
egyenérték  alakváltozás (b) 

A 6.3.a ábrán látható, hogy a feszültségzónák a terhelés irányába (Y) elnyújtottak, torz 

ellipszis alakúak. A szálfej alatti feszültségzóna jelent sebb, mint a szálfej feletti. Ezek 

alapján megállapíthatjuk, hogy a keletkez  többletfeszültségek jelent sek, szilárdsági 

méretezés során figyelembe veend k. A 6.3.b ábrán bemutatott egyenérték  alakváltozás a 

szálfej peremén éri el csúcsértékét.  

A 6.4.a ábrán a szálfejet körülvev  mátrix leh lésekor keletkez  zsugorodási 

feszültséget mutatom be. A kirészletezésen látható, hogy a szálfej körül egyenletesen 

többletfeszültség jelentkezik, amely a szálfej felszíne közelében ugyan nagy, de a távolság 

növekedésével gyorsan csökken. Hatáskörnyezete lényegesen kisebb a húzófeszültség esetén 

von Mises 
Egyenérték

alkv.

Fe=11,6 N Fe=11,6 N 
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tapasztaltaknál. Ezek alapján várhatóan jelent sége sokkal inkább a határfelületi 

rétegelválásokban és a szálfej körüli folyásoknál lesz. A 6.4.b ábra a tárgyalt igénybevételek 

együttes hatását mutatja, amely eltér a 6.3.a ábrán bemutatott tiszta húzó igénybevétel esetén 

tapasztaltaktól.  

a)                                                                        b) 

6.4. ábra Gömb alakú szálfej esetén  a zsugorodási feszültség hatása (a), a húzó igénybevétel és  a zsugorodási 
feszültség együttes hatása (b) 160°C-ról 25°C-ra való visszah tés mellett 

A jelent sen eltér  geometria okozhat eltér  hatásokat, éppen ezért a 6.5. ábra a gömb 

és csonka kúp kombinációjából összeállított szálfejtípus h  és húzó igénybevétel hatására 

kialakuló feszültségeloszlását mutatja.  

a)                                                                        b) 

6.5. ábra Gömb és csonka kúp alakú szálfej esetén a zsugorodási feszültség hatása (a), a húzó igénybevétel és  a 
zsugorodási feszültség együttes hatása (b) 160°C-ról 25°C-ra való visszah tés mellett 

A 6.5.a ábra alapján megállapítható, hogy a zsugorodás okozta feszültségek a  

6.4.a ábrán bemutatott módon jelentkeznek. Ugyanez mondható el a zsugorodási és húzó 

feszültségek együttes hatásairól is. Ami itt jelent s eltérés, hogy a feszültségzóna alakja és 

Fe=11,6 N Fe=11,6 N 

von Mises 

von Mises 

Fe=11,6 N Fe=11,6 N 

von Mises von Mises 
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mérete jelent sen függ a szálfej kúpszögét l. A 6.4. és 6.5. ábrákon bemutatott modellek nem 

kezelnek két fontos problémát. A modellben egyrészt van a szál és a mátrix között 

határfelület, amely csak a teljes terhelés (szakítás) hatására válik el, továbbá a terhelések a PP 

lineárisan rugalmas deformációs tartományába estek. Éppen ezért a 6.2.3. fejezet eredményei 

alapján a modellemet módosítottam. Úgy növeltem a terhelés, hogy a szálfej környezetében a 

feszültség elérje a folyási értéket. A húzó igénybevétel hatására létrejött, határfelület nélkül 

PP-be ágyazott szálfej körüli feszültségeket a 6.6. ábra mutatja.   

6.6. ábra Gömb alakú szálfej esetén a húzó igénybevétel és  a zsugorodási feszültség együttes hatása a 
nemlineáris terhelési szakaszban 160°C-ról 25°C-ra való visszah tés mellett 

A 6.6. ábra alapján elmondható, hogy a kapott feszültségtérkép jól egyezik Szabó 

munkájával (2.17. ábra) [3]. A legnagyobb folyás, a megváltozott határfelületi viszonyok 

miatt a szálfej meridiánján lépett fel, ami nem harmonizál a 6.4. ábrán bemutatottakkal. 

Ugyan a szál irányába rendez dött feszültséggy jt  hely megmaradt, de annak mérete 

jelent sen csökkent. 

6.2.2. A szálfejek feszültséggy jt  hatásait elemz  elméleti modell 
A végeselemes modellezés és a feszültségoptikai felvételek alapján a szálfejek 

hibahelyként kezelhet k a kompozit szerkezetekben. Azt t ztem ki célul, hogy modellezzem 

véletlenszer  eloszlásukat, amely magában fogalja a véletlenszer  szálfej méretet is. Ezeket – 

a szálfejek köré vett – hatásgömbökkel közelítem, amelyeket 100%-os hibahelyként veszek 

figyelembe. A hatásgömbök implicit módon foglalják magukban a szálfej alakját, a szálfej és 

a mátrix közötti gyenge adhéziót, valamint a szálfejet körülvev  feszültséggy jt  zónát  

von Mises 

Fe=34,8 N 
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(6.7. ábra). Ezeknek a hibahely nélküli kompozit részekhez viszonyított aránya adja meg a 

szilárdságcsökkent  hatást.

a) b)

6.7. ábra Szálfejmentes (a) és szálfejes (b) rövidszál er sítés  kompozit test 

A probléma kezeléséhez Vas statisztikus szálpaplan modelljét [133, 134] alkalmaztam, 

ahol a szálak helyett gömböket helyettesítettem be. Ennek megfelel en definiáltam a 

szálfejekkel egyenérték  gömböt G(r,P)-t, amely  a P pont r sugarú gömbi környezete a 

háromdimenziós valós térben (R3):

r)Q,P(d:RQ)P,r(G 3
, (6.15)

ahol d(P,Q) a P(xP, yP, zP) és Q(xQ, yQ, zQ) pontok euklideszi távolsága:    

222
PQPQPQ zzyyxx)Q,P(d (6.16)

A különböz  alakú és Vo térfogatú szálfejek helyettesíthet k egy azonos térfogatú 

gömbbel, amelynek o sugara a következ :       

3
4

3 o
o

V (6.17)

A o egy olyan sztohasztikus változó, amelynek eloszlásfüggvénye a )(rQ
o

, a várható 

értéke és szórása véges (
ooE ,

ooD ). Az ekvivalens alak középpontja C, amely a 

Go=G( o, C)-vel jellemezhet .

A szálfejgömb  úgynevezett hatáskörnyezete a  G( ,C)-vel jellemezhet  (sugara > o),

ahol a feszültség lényegesen nagyobb, mint a kompozit egyéb részeiben. A C középpontú 

szálfejgömb az egyenérték  gömb re környezeteként kapható, ahol a szálfejgömb sugara 

(6.8. ábra). 
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oGP
eoeoe )P,r(G)C,(G,rGG,rG)C,(G (6.18)

6.8. ábra Szálfejjel egyenérték  gömb körüli szálfejgömb 

Általában a szálfejgömb sugara függ az egyenérték  gömb sugarától:    

)(r oeo (6.19)

Ha egyszer  speciális eseteket veszünk alapul, re konstans és független o-tól, vagy 

egyenesen arányos vele. Utóbbi esetben a viszonyuk egy állandóval ( e)  jellemezhet :

oeer (6.20)

az ered  sugár:     

oeoe a)(1 ,  (6.21)

ahol ae konstans és a (6.21) egyenlet alapján:    

eea 1 (6.22)

A szálfejgömbök a kompozitban véletlen eloszlásúak (6.9. ábra). Ez az eloszlás egy 

véletlenszer  gömbfolyamattal (hiba- vagy inhomogenitás-folyamattal) jellemezhet , ahol a 

gömb középpontja egy véletlen pontfolyamat és sugara véletlen változó.  

6.9. ábra Szálfejjel egyenérték  gömbök, és az azok körüli szálfejgömb a kompozit keresztmetszetében 
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Számos kísérleti eredmény alapján bizonyított, hogy egy próbatesten belül a különböz

anyagokban el forduló különféle hibák eloszlása Poisson jelleg  [135]. Ennek alapján – 

feltéve, hogy a gömbök eloszlása homogén a térben – a középpont-folyamat egy homogén 

Poisson pontfolyamattal jellemezhet  (X*) a háromdimenziós valós térben. Ha B R
3 egy

konvex zárt halmaz, míg a B-be es  gömbközéppontok száma B= (B X
*
) és valószín sége, 

hogy ez éppen k = 1, 2, …,  a (6.23) szerinti Poisson eloszlással adható meg.  

BKV
k

B
B e

!k

)KV(
)k(P (6.23)

ahol, K a gömbközéppont-s r ség és VB=V(B) a B térfogata. Ezek alapján ebben az esetben 

B várható értéke és a négyzetes szórás a következ képpen alakul:    

BBB DKVE 2 (6.24)

Mivel a szálfejek mérete független X
*-tól, nyilvánvaló, hogy a folyamat X

* szerint 

zajlik, és o véletlen változó. 

A szálfejgömbök hibahelyként hatnak a kompozit testben, ezáltal csökken a hatásos 

keresztmetszet, és n  a tönkremenetel kockázata. Legyen B R
3 a kompozit test egy 

keresztmetszete. Ebben az esetben B egy kétdimenziós téglalap. A szálfejgömbök metszése 

ezzel a keresztmetszettel a 6.10. ábra szerint alakul. 

6.10. ábra B keresztmetszet hatáskörnyezete és a benne lév  szálfejgömbök 

Elemezve a gömbök B-vel való metszésszámának ( B) hatását, azok eloszlása 

meghatározható. Nyilvánvaló, hogy C pont r sugarú gömbi környezete pontosan akkor metszi 

B-t, ha B r sugarú gömbi környezetébe beleesik C [81, 82, 133, 134]. Ezt a metszési eseményt 

a (6.25) összefüggés jellemzi:      

)B,r(GC)C,r(GB (6.25)

ahol, B környezete a próbatestben (a B r sugarú környezete és a próbatest metszése) egy A

alapú hasáb, amelynek szélessége 2r.
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Bebizonyítható [135], hogy B Poisson eloszlású a (6.26)-ban ismertetett 

paraméterekkel: 

)(KAEAK)B,(GKVN BB 22 , (6.26)

mivel B próbatestbeli környezetének térfogata 2A . Így a várható hatástérfogatot a B

hatástérfogatának várhatóértékével az alábbi összefüggés szerint lehet megadni.  

)(AE)B,(GVEVBE 2 (6.27)

B-t metsz  gömbök össztérfogata:    

BB

i
i

i
iiBe )C,(GV

1

3

1 3

4 (6.28)

A (6.28) összefüggés egy véletlen tagszámú összeg, ahol B és  nem függetlenek 

egymástól, mivel B – ismert B esetén  – függ -tól.    

B

i

iBeBe EEEEE

1

3

3

4
(6.29)

A feltételes várható érték a (6.29) összefüggésben rögzített. Ha i=  és B a hasonló 

gömbök B-vel való metsz désének a száma. Részletezve ezt a feltételes várhatóértéket a 

(6.30)-t kapjuk:      

433

1

3 22 KAKAEE B

i

i

B

(6.30)

ahol a (6.27) összefüggést is felhasználtam. A (6.30) összefüggés használatával a várható 

érték a (6.29) alapján a (6.31) szerint számítható:     

4
3

8
KAEEV BeBe (6.31)

Ismerve VBe-t meghatározható azon térfogatarány, amely a szálfejgömbökön kívül es

térfogatot veti össze a teljes vizsgált térfogattal:    

1
3

4
1

23

8
10

44

E

EK

)(AE

KAE

V

VV

BE

BeBE
B (6.32)

Az eredmények alapján meghatározható egyfajta hatásosság, amely a B épen maradt 

területrésze, és így a szilárdság csökkenés mértéke becsülhet vé válik. 

Egy másik lehet ség a szálfejek jellemzésére, hogy meghatározzuk az egyes 

szálfejgömbök térfogatösszegét a B keresztmetszet hatáskörnyezetében, amelynek sugara 

)(E . Ezeknek a gömböknek a számát (6.33) alapján meg lehet becsülni azon pontok 

számából, amelyek B hatáskörnyezetébe esnek.     
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)(KAE)A(KEEN )B,(GBV 22 (6.33)

 Összehasonlítva a (6.26) és (6.33) összefüggést, látható, hogy NBV=NB. Ez a B-t metsz

gömbök száma (IS típus), ami egyenl  a B hatáskörnyezetébe es  középpontok számával (CF 

típus). Legyen azon gömbök halmaza NIS-típusú, amelyek nem metszik B-t, és legyen azon 

középpontok halmaza NCF-típusú, amelyek nem esnek B hatáskörnyezetébe (6.11. ábra).

Legyen VBV a kérdéses össztérfogat várható értéke, amely a következ  állandó tagszámú 

összegével határozható meg:  

)(E)(KAE)(ENEV B

N

i

i
N

i
BV

BVBV 33

1

3

1

3

3

8

3

4

3

4

3

4
(6.34)

A (6.32)-höz hasonló arány a (6. 31) összefüggés felhasználásával szintén meghatározható: 

3
3

3

4
1

23

8
1 E

K

)(AE

E)(KAE

V

VV

BE

BVBE
BV (6.35)

Az NB tartalmaz (IS, CF) és (IS, NCF) típusú szálfejgömböket, míg az NBV (IS, CF) és 

(NIS, CF) típusúakat a B átlagos sugarú környezetét véve. Következésképpen az (IS, NCF) és 

(NIS, CF) típusúak számának várhatóértéke megegyezik.  

6.11. ábra A szálfejgömbök C középpontjának B keresztmetszet r sugarú környezetéhez viszonyított 

helyzete

Azon gömbök térfogatának aránya, amelyek metszik B-t (VBe) és azoké, amelyek B

hatáskörnyezetébe esnek (VBV) a következ k alapján határozhatóak meg: 

)(E)(E

)(E

V

V

BV

Be
3

4
(6.36)

 Tehát >0 esetén az arány a (6.36) összefüggés alapján nagyobbra adódik, mint 1. 

Ennek oka, hogy azok az IS típusú gömbök, amelyek nem CF típusúak (IS, NCF) nagyobbak, 
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mint azok, amelyek CF típusúak, de nincsenek IS-ben (NIS, CF). Következésképpen a VBe

pontosan megadja a szálfejek kompozit szerkezetre gyakorolt hatását.

VBe értékének ismeretében a hatásos keresztmetszet (Aeff) becsülhet , feltéve, hogy a 

hatáskörnyezet rétegvastagsága 2E( ) marad: 

B
BeBE

eff A
)(E

)(KAE)(AE

)(E

VV
A

2
3

8
2

2

4
(6.37)

Az egyenlet érvényes -nak o-val történ  helyettesítése esetén is. A 4. fejezetben 

ismertetett kísérleti eredmények alapján a szálfejtérfogat – és ebb l kifolyólag az egyenérték

gömbök – eloszlásfüggvénye exponenciális jelleg  (4.14.b ábra), így annak paramétere a 

szálfejtérfogat reciproka. Ezek alapján a (6.17), (6.26) és (6.31) összefüggés alapján könnyen 

számítható az egyenérték  gömb térfogata. A (6.17) összefüggés használatával az 

egyenérték  sugár ( o) a következ képpen számítható: 

o

x

n

o

V

n

o

nn

o dxe
x

xdQ
x

rdQrE
oo

33

4

3
)(

4

3
)()(

= 1
34

3

4

3 3
3

3 n
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n

o

z

n
n

,

(6.38)

ahol (p) a gamma függvény (p>0 valós érték). Az értékek n=1, 3, 4, esetén (4/3)=0,89298, 

(2)=1 és (7/3)=1,19069. Ezeknek az eredményeknek az értelmében a (6.31) és (6.35) 

összefüggések újraírhatóak: 

3

4
333331

34

37
3

4
.

)/(

)/(

)(E)(E

)(E

oV

V

oo

o

BS

Beo (6.39)

K

)/(

)/(K

E

EK

o

o
Bo 3

4
1

34

37
1

3

4
1

4
(6.40)

K
E

K
oBVo 1

3

4
1 3 (6.41)

A (6.40) és (6.41) összefüggéseket összevetve megállapítható, hogy a probléma térfogat 

oldalról való megközelítés esetén 1,33-szoros a hatásosság a felület oldalaihoz képest. 

Számításaim során ez el bbit fogom használni, mivel B<1, ennél fogva az összefüggés 

K<3 /4 esetén lesz érvényes: 

o

o

n

eo

o

e

n

o

nn rdQrrrrdQrrdQrE
oo

)()()(
(6.42)
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Az eredmény a második esetben különbözik a (6.38) összefüggés konstansától: 
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(6.43)

6.2.3. Az elméleti modell paramétereinek meghatározása kísérleti úton 

Ahhoz, hogy a 6.2.2. fejezetben ismertetett modell alkalmazható legyen, elkerülhetetlen 

a fent vázolt folyamatok és azok paramétereinek igazolása. Éppen ezért módosítatlan 

mátrixot, egyedi szálat és egyedi szálfejet tartalmazó próbatesteket gyártottam flíszb l, illetve 

extrúziós ömledékb l préselve, amelyeken a 3. fejezetben bemutatott egyedi szálas és 

szálfejes kompozit szakítást végeztem. 

A préselt minták esetében megállapítottam, hogy az R 359 jel  adalékolatlan PP és az 

egyedi szálat tartalmazó PP tönkremeneteli formája között nincs jelent s különbség. Az 

egyedi szálfej esetében viszont értékelhet  görbelefutás mutatkozott a 3.2.c ábrán bemutatott t

függvényében. Ha t elég kicsi volt (kb. < 0,5 mm) a repedés vonala eltért a két bemetszést 

összeköt  egyenest l, és áthaladt a szálfejen (6.12.a és b ábra). Ennél valamivel nagyobb 

távolság esetén már a repedés vonala nem a szálfejen keresztül haladt, de látható módon ott is 

megindultak repedések a szálfej körül, ám ezek csak kis mértékben térítették el a repedés útját 

(6.12.c és d ábra). Végül ha a szálfej elég távol került a szakadási keresztmetszett l, nem volt 

hatása a repedésterjedésére (6.12.e és f ábra).  
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a)                                                                                          b) 

c)                                                                                          d) 

e)                                                                                          f) 

  6.12. ábra A szálfejek elméleti szakadási keresztmetszett l való távolságának hatásai: a szálfej belelesik a 
szakadási keresztmetszetbe (a) (b), a repedésterjedés vonala elhajlik a szálfej irányába(c) (d), nincs érdemi 

hatása a szálfejnek a repdésterjedésre (e) (f) 

A szakítófolyamatok során egy másik igen fontos információt sikerült kinyerni az 

elkészült pillanatkép sorozatokból: A szálfej-mátrix kölcsönhatás és a feszültségállapot között 

szoros összefüggést találtam, amely alapján a szakító-görbét felosztottam – Szabó 

munkájához [3] hasonlóan – 3 szakaszra: 
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I. Szálfej-mátrix együttdolgozás 

II. Szálfej körüli folyás 

III. Szálfejt l kiinduló repedések terjedése 

Ezenkívül definiáltam a és b zónákat, amelyekbe beleesnek az egyes szakaszokat 

elválasztó események, 

a. A szálfej és a mátrix teljes határfelületi elválása, az adhézió megsz nése

b. A szálfejek meridiánján, a terhelés irányára mer leges repedések kialakulása 

Ezek a szakaszok értékelhet k, hiszen a szálfejek mérete, valamint a szálfejek és a mátrix 

közötti adhézió is megfelel a valóságnak. Egy jellemz  szakítógörbét és annak szakaszait a 

6.13. ábra szemléltet. 

6.13. ábra Jellemz  egyedi szálfejes PP szakítógörbe: I a szálfej mátrix együttdolgozás, II a szálfej 
körüli folyás, III a szálfejt l kiinduló repedések terjedése, a a szálfej és a mátrix határfelületi elválása, 
az adhézió megsz nése, b a szálfejek meridiánján, a terhelés irányára mer leges repedések kialakulása 

 A szakítás folyamata a fentiek alapján a következ képpen zajlott. Az I szakaszban a 

minta szerkezetében nem történt változás, a deformáció teljes mértékben reverzibilis. Az a

zónában megtörtént a szálfej és a mátrix határfelületi elválása, amit a II szakaszban 

folyamatosan növekv  folyási környezet vett körül, amely alakja jellemz en gömb volt  

(6.12.e ábra). A b zónában a szálfej meridiánján kialakuló repedések – az elméleti szakadási 

keresztmetszett l való távolságtól függ en – futottak össze a bemetszést l induló 

repedésekkel, majd bekövetkezett a teljes tönkremenetel (6.12.a és b ábra). Ha a szálfej körül 

induló repedések terjedésének iránya eltért a bemetszésekt l indulókétól, akkor azok 

méretének növekedését a keresztmetszet elszakadása, a terhelés megsz nése állította meg.  

A fent említett vizsgálatok során megfigyeltem a szálfejek elméleti szakadási 

keresztmetszett l való távolságának a szakítószilárdságra gyakorolt hatását (6.14. ábra,  
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9.18. táblázat). Megjegyzés: A mérés során készített pillanatfelvételek alapján, csak azokat az 

eredményeket vettem figyelembe, amelyek esetén a két szemközti bemetszést l induló 

repedéscsúcsok nem kerülték el egymást. Ez alapján a mérések kb. 40%-át sikertelennek 

tekintettem. 
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6.14. ábra A szálfejek szakítószilárdságra gyakorolt hatása az elméleti szakadási keresztmetszett l való t
távolság függvényében  

A 6.14. ábrán a szaggatott vízszintes vonal jelöli a mátrix szakítószilárdságát. A mérési 

pontok a t távolság növekedésével asszimptótikusan közelítik az adalékolatlan PP 

szilárdságát. A pontokra egy exponenciális görbét illesztettem, amely általános egyenlete:

)1( 1
10

t

t

cc eA (6.44)

R=0,990 korreláció mellett, ahol: 0c =26,60, A1=0,934, t1=0,280.

Ezek alapján mondható, hogy kb. 1 mm távolság felett a szálfejeknek nem volt érdemi hatása. 

A görbelefutás egyezést mutat az elméleti modell feltételezéseivel (B keresztmetszet r sugarú 

környezete). 0,5 mm távolság esetén a szilárdság csökkenése már határozottabban 

jelentkezett. 0 távolságnál a szilárdságcsökkenés elérte a 0,92 MPa-t (3,34%). Ha 

elhanyagoljuk a görbe aszimptotikus jellegét, és az els  hét mérési pontból lineárisan 

extrapolálunk, akkor a hatás megsz nése kb. t = 0,62 mm-re tehet . Az egyszer  kezelhet ség

érdekében ezt a tartományt tekintem a modell B keresztmetszete köré vett r sugarú 

környezetnek. A környezeten belül a hatást konstansként kezeltem, azaz a teljes különbség 

felével számoltam ( ):

szfm , (6.45)

----- Adalékolatlan PP 
_____ Szálfejes PP 
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ahol: m a szálfejmentes PP szakítószilárdsága, szf az egy szálfejet – a szakadási 

keresztmetszet hatásos környezetében – tartalmazó PP szakítószilárdsága. 

Így ha a szálfejgömböket 100%-os hibahelyként kezelem és feltesszük, hogy azok az elméleti 

szakadási keresztmetszet síkjára pontosan szimmetrikusan helyezkednek el, (6.46), (6.47) és 

(6.48) segítségével meghatározható a (6.37)-ben bevezetett Aeff, amib l (6.49) alapján 

egyszer en számítható a szálfejgömb meridiánjának területe (Aszf).

0

0

A

F
m , (6.46)

0A

Fszf

szf , (6.47)

eff

szf

m
A

F
, (6.48)

szfeff AAA 0 , (6.49)
ahol: F0 a szálfejmentes PP szakítóereje, Fszf az egy szálfejes PP szakítóereje, A0 a szakadási 

keresztmetszet. 

Az Aszf ismeretében (6.50) meghatározható a – kör alakúnak feltételezett – terület átmér je

(d):

szfA
d

4 (6. 50)

Ismerve a mérés során használt szálfejek átmér jét, (6.51) segítségével meghatározható a 

(6.22)-ben bevezetett ae értéke. 

szálfej

e
d

d
a (6. 51)

A 6.14. ábra alapján m = 27,52 MPa és = 0,46 MPa, valamint figyelembe véve, hogy a 

mérés során a A0 = 4,88 mm2, dszálfej = 223 m volt, a szálfejgömb és az egyenérték  gömbök 

átmér jének aránya ae=1,81-re adódik.

A szálfejtérfogat szakítószilárdságra gyakorolt hatását a 6.15. ábra mutatja. 
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6.15. ábra A szálfejtérfogat szakítószilárdságra gyakorolt hatása 

A szálfejtérfogat szakítószilárdság összefüggése lineáris, amely (6.52) általános 

összefüggéssel jellemezhet :

c = axVszf + bx (6.52)

R=0,986 korreláció mellett, ahol Vszf  a szálfejtérfogat, ax=-0,116 és bx=27,535.  A lineáris 

összefüggés igazolja továbbá a szálfejgömbök térfogatuk aránya alapján való 

figyelembevételének helyességét ((6.35) összefüggés). 

6.2.4. A modell alkalmazása 
Az 5. fejezetben ismertetett olvadékos keveréssel el állított kompozitok vizsgálati 

eredményeit szálfejes bazaltszálból azonos módon el állított mintákon elvégzett mérésekkel 

egészítettem ki. A szálfejes és szálfejmentes kompozitok szakítószilárdságát a száltartalom 

függvényében a 6.16. ábra mutatja (számszer  értékek a 9.15. és a 9.18. táblázatban). 
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6.16. ábra A szálfejek hatása a szakítószilárdságra a száltartalom függvényében 

A 6.16. ábrán bemutatott mérési pontokra ötödfokú polinomiális görbét fektettem, ami 

megfelel az 5. fejezetben tárgyalt görbelefutásnak. Jelent s eltérések csak 8,5 és 20 tf% között 

vannak. Kisebb száltartalomnál a szál és szálfej-tartalom hatása csekély, nagyobb esetén a 
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kompozit szerkezet folytonossági hiányosságai (a mátrix nem tölti ki megfelel en a szálak 

közötti üregeket) miatt háttérbe szorul a szálfejek hatása. Éppen ezért csak a középs

tartományban (8,5-20 tf%) vizsgáltam a modell hatásait. A szálfejmentes szilárdságból a 

modell segítségével számítottam a szálfejes eset várható értékeit. A modell legfontosabb 

változója az ae érték, amelyet a korábbiakban végeselemes modellezés és egyedi szálfejes 

kompozit vizsgálatok útján határoztam meg. A végeselemes modellezés célja az volt, hogy 

értékelhet  információt kapjunk a feszültséggy jt  zónák méretér l. Ha a 6.2.3. fejezet 

eredményeinek megfelel en a szálfej távoli környezetéhez viszonyított 0,92 MPa különbséget 

meghaladó feszültségzónákat vesszük figyelembe, akkor ae = 1,67 adódik. 

Ezekb l az eredményekb l a (6.35) alapján számított BV értékek adják meg közvetlenül a 

szilárdság csökkenés mértékét. Az eltér ae értékek (végeselemes modellezés és egyedi 

szálfejes PP próbatestek szakítása) esetére kapott BV-t a 6.4. táblázat mutatja. 

Száltartalom [tf%] 8,5 13,8 20,0 

BV végeselem (ae=1,67) 0,942 0,907 0,865 

BV szakítás (ae=1,81) 0,898 0,836 0,763 

6.4. táblázat A BV értékek a száltartalom függvényében

 A 6.4. táblázatban bemutatott eredmények szemléletesebbek grafikus ábrázolásmódban. 

Éppen ezért a mért értékeket (6.14. ábra) és a modellek alapján számított eredményeket együtt 

mutatja a 6.17. ábra. 
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6.17. ábra A modell és a mért szakítószilárdság értékek összevetése a száltartalom függvényében 

 A bemutatott szakaszon lineáris közelítést alkalmaztam. A legfels  egyenes felel meg 

a szálfejmentes kompozitok, a legalsó a szálfejeket is tartalmazó kompozitok mért 

szakítószilárdságának. A középs  a végeselemes modellezés segítségével meghatározott 
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paraméterértékkel vett számításokat szemlélteti, amely esetén a szilárdságcsökkenés mértéke 

nem érte el a valósat. Ennek oka, hogy bár a modellt továbbfejlesztettem, a határfelületi 

viszonyokon túl pl.: relaxációs jelenségek is végbemehettek, ezért további finomítása 

szükséges a  folyamatok pontos nyomon követéséhez. 

Az egyedi szálfejes mérésekb l származtatott eredmények gyakorlatilag teljesen lefedik 

a szálfejes kompozit mért eredményeit. Ez nyilván a véletlen m ve, hiszen a szálfejes és 

szálfejmentes kompozit szilárdsági értékei a regressziós egyenes körül eltér  irányba és 

mértékben szórnak, de mindezeket figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a modell a mérések 

alapján meghatározott ae paraméterrel jól követi a valós folyamatokat, így a kezdeti feltételek 

és az elv helyesnek bizonyultak.

Értékelés 

A fejezetben a szálfejeknek a kompozitok mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatásait 

elemeztem. Módosítottam a Kelly-Tyson összefüggést, amely ezen formájában alkalmas a 

szálfejjel rendelkez  szálakkal er sített kompozitok kritikus szálhosszának meghatározására. 

Másfel l azonban egy másik hatás, a szálfejek feszültséggy jt  hatása dominánsabbnak 

bizonyult. Ezeket és hatásaikat implicit módon egy szálfejgömbbel modelleztem, amelyek 

eloszlását és a feltételezett kompozit szakadási keresztmetszetben való el fordulását

elemeztem. A vizsgálatok során egyszer  gyakorlati összefüggést találtam, amely 

alkalmasnak bizonyult a szálfejek szilárdságcsökkent  hatásának becslésére.
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7. Az eredmények összefoglalása 

Az értekezésben bazaltszál er sítés  polimer kompozitokat vizsgáltam, valamint a 

bazaltszálfejek mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását elemeztem és modelleztem. 

Els  lépésben a szálak és a szálfejek geometriai viszonyait tártam fel, az eredményeket a 

matematikai statisztika módszerével elemeztem. A jellemz  szálfejalakokat két csoportra 

bontottam: ellipszoid alakúakra, ill. csonka kúp és ellipszoid kombinációjából állókra. A 

vizsgálatok során számos jellemz  összefüggést tártam fel, pl.: a „leszakító-szilárdság” – 

szálfejalak, szálfejalak – szálfejméret, „leszakító-szilárdság” – szálfejméret és szálfejtérfogat-

eloszlás. Egyes eredmények közvetlenül is felhasználhatók a kompozit szilárdságára 

gyakorolt hatások vizsgálatánál, míg mások a szálfej képz dés folyamatára vonatkozólag 

tartalmaznak hasznos információkat, amelyek alapját képezhetik a szálfej képz dési folyamat 

további részletes elemzésének.    

Az ipar számára csak a kísérleti kompozit anyagként is alkalmazható bazaltszál 

hasznosítható, így három különféle technológiával állítottam el  polipropilén mátrixú 

kompozitokat, amelyeken különféle statikus és dinamikus mechanikai vizsgálatokat 

végeztem. Az els ként alkalmazott olvadékos keverés a legegyszer bb és legmegbízhatóbb, 

így ezek a kompozitok alkalmasak voltak – Vas eredményeit felhasználva – a részletes 

szilárdsági elemzésekre.  

A második alkalmazott technológia a kártolás, amely a legkörülményesebb, ráadásul a 

kártolóhatás sem jött létre megfelel  min ségben a törékeny, merev bazaltszálakon. Mindezek 

ellenére fontos eredmény, hogy a bazaltszál – els sorban a szálkímél  eljárás eredményeként, 

a kompozit szerkezetben megjelen  nagyobb szálhossznak köszönhet en – a PP Charpy-féle 

fajlagos üt munkát majdnem a hétszeresére növelte, amely a kártolóhatás fokozásával, a 

technológia, ill. a kártológép bazaltszálakra történ  optimalizálásával tovább javítható.  

A legkevésbé eredményes technológia a nedves ülepítés volt. Érdemben kevés 

mechanikai tulajdonság javult. A tapasztalt lemezesedési jelenség és annak instabilitása az 

eredmények megbízhatóságát jelent sen csökkentette, azok szórása – más technológiákhoz 

viszonyítva – aránytalanul nagy lett. Ebb l kifolyólag a száltartalom függvényében vizsgált 

mechanikai tulajdonságok egyike sem mutatott a rövidszálas kompozitok mechanikájából 

ismert görbelefutást.   

A szálfejek hatásainak részletes feltérképezése céljából két elméleti modellt készítettem. 

A modellek alkalmazásával szálfejeknek a kompozit szerkezeti tulajdonságaira gyakorolt 
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hatását lehet kezelni. El ször, a szálfejek kritikus szálhosszra gyakorolt hatását egy 

módosított Kelly-Tyson összefüggés segítségével mutattam be, amely a szálfejes szálakat a 

szálfej oldalán rögzítettnek tekinti, mivel azok kicsúszása alakjukból adódóan kizárható. A 

szál és szálfej közötti mechanikai kapcsolat, vagyis a „leszakító-szilárdság” ismeretében, 

meghatároztam az egy szálra vonatkoztatott kritikus szálhosszt csökkent  hatást. Figyelembe 

vettem továbbá a szálfejes és az anélküli szálak arányát, amely alapján az egész kompozit 

szerkezetre vonatkozó hatásokat tártam fel.    

A második modell a szálfejek hibahely és feszültséggy jt  hatásán alapul, amely eltér  szál, 

ill. szálfejtartalom esetén mutatja annak a szakítószilárdságra gyakorolt hatásait. A szálfejeket 

– térfogateloszlásuk ismerete alapján – egyenérték  gömbökkel helyettesítettem, amelyek 

köré egy nagyobb sugarú centrikus szálfejgömböt vettem, amely magában foglalja a szálfejek 

körül kialakuló feszültséggy jt  zónák hatását. A szálfejgömbök feltételezett repedési 

keresztmetszetben, ill. annak hatáskörnyezetében való el fordulását elemeztem. A 

szálfejgömböket 100%-os hibahelyként kezeltem, az alapján egyfajta hatásosságot 

definiáltam, amelyb l már számszer en is következett a szilárdságcsökkent  hatás. Az egyes 

paramétereket kísérleti, ill. végeselemes modellezés útján határoztam meg. A modellt 

kompozit anyagok vizsgálataival igazoltam, amely során bebizonyosodott, hogy a 

száltartalom széles tartományában nagyon jól közelíti a mért értékeket. A modell nagy el nye,

hogy nem specifikus, bármilyen gömb, vagy gömbszer  er sít - vagy tölt anyag hatásainak 

kezelésére alkalmas, feltéve, hogy az jóval merevebb a mátrixanyagnál és a határfelületi 

kölcsönhatás gyenge.

Összességében megállapítható, hogy a bazaltszál alkalmas h re lágyuló mátrixú polimer 

kompozitok er sítésére. A szálfejek hatása az egyes szilárdsági tulajdonságokra alapvet en

negatív, amelyet sikerült kiküszöbölnöm és modelleznem, s amelyek arányát 

elhanyagolhatóra csökkentve érdemi javulást értem el a bazaltszálból készített kompozitok 

szilárdsági tulajdonságaiban. 

7.1. Az eredmények hasznosulása 

Már a kísérleti munka megkezdése el tt a magyar ipar nyújtotta lehet ségek kiaknázását 

tartottam a legfontosabbnak, ezáltal a bazaltszál er sítés  polipropilén termékek hazai piaci 

felhasználását is. A szerkezeti anyagok ranglétráján el kel  min sítést jelent, ha azt autóipari 

prototípus termékek gyártásához használják fel. A Magyar Suzuki Rt. Swift típusú 

személygépkocsijához melegpréseléssel kalaptartót (7.1.a ábra) és ülésmerevít t (7.2. ábra) 
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készítettek az általam fejlesztett anyagból. Vákuumformázással sikeresen gyártottak busz 

üléstámlát is (7.1.b ábra). A felhasznált anyag minden esetben 20 m% bazaltszáltartalmú 

extrudált PP lemez volt.      

a)                                                                                    b)   
7.1. ábra Suzuki személygépkocsi kalaptartó (anyaga égésgátolt PP + 20 m% bazalt, melegpréselt) (a)  

Autóbusz üléshátlap (anyaga égésgátolt PP + 20 m% bazaltszál, vákuumformázott) (b) 

7.2. ábra Suzuki személygépkocsi ülésmerevít  (anyaga égésgátolt PP + 20 m% bazaltszál, melegpréselt) 

A termékek gyártása során megállapítottam, hogy a szokásos üvegszálhányadot 

meghaladó bazaltszáltartalom nagyobb merevséget, kisebb zsugorodást és termikus 

deformációt okozott, ami a vákuumformázás esetében különösen nagy technológiai el ny

volt. (Az alakváltozás mértéke viszonylag kicsi volt, és er sítetlen anyag esetében gyakran 

jelentkezett ráncosodás a h bevitel alkalmával.) A szemrevételezés és a méretpontossági 

vizsgálatok eredményei a nagyobb szálhányad miatt kedvez ek voltak, továbbá a bazaltszál 

alacsony ára miatt, a termék alapanyag költsége is jelent sen csökkent.
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7.2. Tézisek 

Kísérleti és modellezési eredményeim alapján az alábbi téziseket fogalmaztam meg 

[112, 113, 115- 120, 128,  129, 136-138]: 

1.  A Junkers technológiával el állított bazaltszálak halmazában el forduló szálfejek egyedi 

geometriai és szilárdsági vizsgálatai során az alábbi következtetésekre jutottam: 

a. Fénymikroszkópos felvételek alapján bebizonyítottam, hogy a bazaltszálfejek két 

jellemz  alakot öltenek, amelyek egyszer  geometriai formákkal közelíthet k:

ellipszoid, valamit csonka kúp + fél ellipszoid. 

Kimutattam, hogy ezek aránya a szálhalmazban átlagosan 2:3. Bizonyítottam, hogy 

térfogat-eloszlásuk exponenciális jelleg , amely az alábbi általános összefüggéssel 

jellemezhet :

1
1

t

Vszf

eAy

2=33,03 mellett, amely 95%-os megbízhatósági szint esetén megfelel , ahol Vszf a 

szálfejtérfogat,  a változók értékei: A1=166,25, t1=15,63.

b. Bevezettem a szálfejek „leszakító-szilárdságának” fogalmát, amely a szál és a szálfej 

közötti szakítóer  és a szálkeresztmetszet hányadosa. Megállapítottam, hogy a 

jellemz  szálfej és szálátmér  hányados függvényében a „leszakító-szilárdság” 

harmadfokú függvénnyel közelíthet :

szf = ax(D1/d)3 + bx(D1/d)2 + cx(D1/d) + dx,

R = 0,968 korrelációs együttható mellett, ahol: D1 a jellemz  szálfejátmér , d a 

szálátmér , szf a szálfej „leszakító-szilárdsága”, a változók értékei: ax=0,04,

bx=-2,83, cx=68,70, dx=-7,94.

c.  Kimutattam, hogy a  csonka kúp + fél ellipszoid alak esetében bevezetett – fél 

kúpszög ( ) és a jellemz  szálfejátmér  (D1) között az alábbi általános összefüggés áll 

fenn:

1

1

10
t

D

eA

R=0,972 korrelációs együttható mellett, a változók értékei: 0=32,35,  A1=-45,21,

t1=129,67.

2.  Kib vítettem a statisztikus szálpaplan modellt [134], amely a Junkers szálgyártás során 

keletkez  szálfejek szilárdságcsökkent  hatását írja le. A szálfejeket egyenérték  gömbbel 

helyettesítettem, ezek köré középpontosan nagyobb sugarú szálfejgömböket vettem, 

amelyeket 100%-os hibahelyként kezeltem. Bebizonyítottam, hogy a szakadási 
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keresztmetszet köré vett, szálfejgömb sugarú környezet próbatestet metsz  részének és az 

azt metsz  szálfejgömbök össztérfogatának az aránya ( BV):  

3

3

4
1 E

K
BV ,

 ahol: K a szálfejek középponts r sége,  a szálfejek sugara.

Az összefüggés alapján a szilárdságcsökkent  hatás becsülhet .

A szálfejek környezetében a mátrixban fellép  többletfeszültségek hatását magában 

foglaló szálfejgömbök méretét, ill. azok szakítószilárdságra gyakorolt hatását mátrixba 

ágyazott egyedi szálfejek szakítóvizsgálatával igazoltam, amely során az alábbi 

összefüggéseket találtam: 

a. A szálfejek szilárdságra gyakorolt hatását, azok elméleti szakadási keresztmetszett l

való távolságának függvényében egy exponenciális összefüggés jellemzi, amely 

általános egyenlete:

)1( 1
10

t

t

cc eA

R=0,990 korreláció mellett, ahol: c a szálfejes PP szakítószilárdsága, t a szálfejek 

távolsága az elméleti szakadási keresztmetszett l, a változók értékei: 0c =26,60,

A1=0,934, t1=0,280.

b. Bebizonyítottam, hogy a szálfejtérfogat és a szakítószilárdság közötti kapcsolat a 

következ  általános összefüggéssel jellemezhet :

c = axVszf + bx

R=0,986 korreláció mellett, ahol Vszf  a szálfejtérfogat, a változók értékei: ax=-0,116 és 

bx=27,535.  

3.  Olvadékos keveréssel és melegpréseléssel el állított bazaltszál er sítés  polimer 

kompozitok vizsgálatai során a következ ket állapítottam meg:. 

      a.  Az er sít  szálakon egyedi szálhossz a kompozitokon pedig száltartalom vizsgálatokat 

végeztem. Megállapítottam, hogy a szálhossz átlagértéke és a száltartalom között 

másodrend  exponenciális jelleg  kapcsolat van, amely a következ  általános 

összefüggéssel jellemezhet :

21 210 t

Bt

t

Bt

szálszál AAll

R=0,987 korrelációs együttható mellett, ahol: száll  az átlagos bazaltszálhossz, Bt a 

bazaltszáltartalom,  a változók értékei: 0száll =0,188,  A1=0,532,  t1=0,018,  A2=0,427,

t2=8,043.
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b. Ugyanezen anyagok szakítóvizsgálata esetén az eredmények elemzése során Vas 

szálkötegcella modelljét [81] alkalmaztam, amely segítségével a szálhosszeloszlás, az 

orientáció és a „kompozit tönkremeneteli egyenes” kezd pontjának ismeretében 

meghatároztam a kompozit er sít  anyagok kritikus szálhosszának alsó és fels

korlátját. A modellt kiterjesztettem eltér  szálhosszúságú kompozitokra is, amely 

alapján egy „hatásos kompozit tönkremeneteli” egyenest határoztam meg.    

4.  Módosítottam a Kelly-Tyson összefüggést [131]a bazaltszálfejek kritikus szálhossz-

csökkent  hatásának megfelel en. A szálfejek méreteloszlásának, alakjának és 

térfogathányadának ismeretében határoztam meg -t, amely a szálfejjel rendelkez  szálak 

aránya az összes szálhoz viszonyítva. Ezt felhasználva bizonyítottam, hogy a Kelly-Tyson 

összefüggés az egész szálhalmazra vonatkoztatva az alábbiak szerint módosul: 

22
1 f

f

szálfejc

d

l

ahol: f a szál szakítószilárdsága, szálfej a szál és a szálfej közötti szakítóer  és a 

szálátmér  hányadosa, lc a kritikus szálhossz, d a szálátmér ,  a határfelületi 

nyírószilárdság.

7.3. További megoldásra váró feladatok  

A dolgozatban tárgyalt témakörökben az elért eredmények újabb vizsgálati területeket 

tártak fel, amelyek további részletes elemzése szükséges az egyes jelenségek mélyebb, 

elméletileg megalapozottabb megértéséhez. 

A szálfejvizsgálatok témakörében a szálfejalakok kialakulásának elemzése komoly 

áramlástani modellezést igényel a szálképzés során fellép  – valószín síthet en igen 

bonyolult – áramlástani viszonyok miatt. A vizsgálat eredményei lehet vé tennék a 

keletkez  szálfejek méretének (esetleg alakjának) szabályozását, s t, akár a szálak 

geometriája – pl. nagy átmér szórás – vagy akár a szilárdsága is javítható lenne.  

A kompozitok el állítása során az egyik legmeghatározóbb tényez nek a szál/mátrix 

határfelületi kapcsolat bizonyult. A témakörben elért eredményeink valószín leg 

tovább javíthatók részletesebb felületkémiai vizsgálatokkal. Szükséges lehet további 

elemiszálas határfelületi vizsgálatok – pl. fragmentáció, csepplehúzás – elvégzése az 

egyes eljárások osztályozásához, amelynek segítségével a módosítások tovább 

optimálhatók. 
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A kompozit gyártástechnológia oldaláról a szálkímélés bizonyult a legfontosabbnak, 

amelyet leginkább a kártolás és a nedves ülepítés biztosít. Az el bbinél kísérleti úton 

szükséges a gép egyes paramétereit – pl. a t k merevségét, d lésszögét, méretét és 

s r ségét, ill. a hengerek sebességviszonyait – változtatni oly módon, hogy a 

kártolóhatás a lehet  legnagyobb mértékben létre jöhessen. Utóbbinál a technológia 

kísérleti úton egyszer en továbbfejleszthet . Ha az ipar alkalmazza a 

szálfejmentesített bazaltszálakat, az ülepít  berendezés telepíthet  a szálgyártás és 

aprítás helyszínére, amellyel a nedves ülepítéses el gyártmány készítés másik f

problémája, a szárításkor jelentkez  nagy h igény is megoldódik, a bazalt 

megolvasztásakor keletkez  h felesleg felhasználásával. 

A szálfejek szilárdságcsökkent  hatását kezel  modell esetében az elért eredmények a 

gyakorlatban ugyan jól használhatók, de nem kezelnek olyan jelenségeket, amelyek a 

komplex szál-mátrix, ill. szálfej-mátrix viszonyok leírásához szükségesek. Így 

például b víteni és pontosítani lehet a modellt a szálak – száltartalomtól és 

szálorientációtól függ  – feszültséggy jt  hatásával, valamint a szálfejek 

szálhosszakra gyakorolt hatásával, ill. rögzített szálhosszak esetén az attól való 

függéssel.

A bazaltszálas kompozitok fejlesztését illet en általánosan több feladat is 

körvonalazódik. A gyenge határfelületi kölcsönhatás egyik alternatív megoldása lehet 

egy alkalmasabb mátrix anyag, pl. reciklált PET használata, amely poláris jellegéb l

adódóan kedvez bb indulófeltételeket biztosít.
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9. Melléklet 

Sorsz.
d

[ m]
f

[MPa]
f

[%]  
Sorsz.

d
[ m]

f

[MPa]
f

[%] 
Sorsz.

d
[ m]

f

[MPa]
f

[%] 
              

1 15,2 585,79 0,97 35 11,3 527,4 1,17 69 11,2 497,6 0,54 
2 10,7 505,8 1,07 36 12,6 636,9 1,28 70 12,2 260,1 0,48 
3 6,1 1194,2 2,57 37 8,5 688,9 2,19 71 7,4 605,3 1,28 
4 15,7 472,6 1,12 38 10,2 509,4 1,34 72 14,0 445,6 1,39 
5 10,9 198,4 0,37 39 10,3 409,3 0,91 73 4,7 699,0 1,87 
6 7,5 473,1 1,02 40 12,0 412,6 1,50 74 12,8 453,8 0,86 
7 6,8 595,1 0,96 41 9,8 650,9 1,44 75 7,3 286,5 0,64 
8 8,5 325,2 1,23 42 8,1 467,7 1,44 76 10,7 256,3 0,59 
9 11,5 1398,3 1,07 43 8,8 715,7 1,50 77 11,8 841,4 1,28 

10 16,9 376,8 0,70 44 12,9 397,6 1,55 78 14,4 378,8 0,91 
11 9,7 489,2 1,56 45 6,6 784,2 1,76 79 10,4 248,4 0,43 
12 6,9 964,1 1,60 46 11,6 508,0 1,12 80 7,0 815,9 1,98 
13 11,0 545,2 1,87 47 7,9 738,6 1,60 81 8,2 484,8 1,39 
14 10,6 355,8 1,44 48 7,4 492,9 1,34 82 8,7 78,0 0,75 
15 9,2 896,6 1,55 49 9,5 776,1 2,03 83 13,9 643,6 1,18 
16 13,3 406,1 0,96 50 15,2 644,3 1,12 84 16,0 383,9 0,91 
17 6,5 1115,0 2,19 51 7,7 566,3 1,50 85 18,0 449,2 0,86 
18 11,9 651,9 0,96 52 11,2 697,2 1,92 86 8,4 543,9 1,82 
19 14,5 334,6 0,80 53 7,9 768,8 1,39 87 16,6 384,6 1,42 
20 16,8 313,4 0,64 54 7,2 815,2 2,57 88 12,6 574,2 1,39 
21 11,0 599,2 1,12 55 14,7 483,9 1,12 89 7,6 627,1 1,34 
22 11,9 630,3 1,34 56 12,0 387,3 0,75 90 8,9 527,2 0,96 
23 7,2 540,4 0,91 57 9,2 574,3 1,23 91 7,1 523,0 1,12 
24 10,3 502,9 1,02 58 8,3 314,9 0,80 92 8,5 378,3 1,18 
25 10,0 608,4 1,23 59 12,9 365,4 1,18 93 12,1 570,8 1,28 
26 11,2 1605,7 1,98 60 7,3 964,5 0,75 94 10,5 1052,3 1,98 
27 10,1 802,3 1,18 61 7,4 592,2 1,44 95 9,1 382,9 0,75 
28 18,0 826,0 1,34 62 6,6 546,3 1,02 96 10,3 436,1 0,91 
29 13,1 454,2 1,12 63 10,0 652,4 1,87 97 12,8 150,0 1,36 
30 7,3 696,1 1,23 64 6,0 831,1 1,34 98 9,6 699,7 1,39 
31 14,0 600,0 3,32 65 11,2 620,2 1,34 99 15,8 383,0 0,80 
32 11,1 626,2 1,34 66 9,1 713,4 1,39 100 11,8 567,3 1,02 
33 20,0 806,9 1,66 67 8,4 868,0 1,87 101 5,0 2286,7 1,39 
34 17,3 588,9 1,18 68 9,6 476,6 1,39 102 7,4 504,7 0,96 

    103 15,1 676,8 0,91 
    átlag 10,3 599,8 1,29 
    szórás 3,1 291,3 0,47 

9.1. táblázat „Normál” üzemállapotban gyártott bazaltszálak átmér i és szakítószilárdságai 



  X 

Üzemállapot
M1 M2 M3 M4 

Sorszám
d

[mm]
f

[MPa]
d

[mm]
f

[MPa]
d

[mm]
f

[MPa]
d

[mm]
f

[MPa]
         

1 4,3 606,0 7,6 625,0 10,7 625,3 15,2 495,5 
2 19,5 684,1 9,6 465,1 14,4 726,7 20,2 282,4 
3 10,8 68,3 25,1 249,4 10,0 408,7 17,9 386,6 
4 3,9 691,3 13,4 329,2 10,5 106,9 10,4 319,0 
5 9,5 393,5 4,9 639,7 8,6 440,7 10,7 487,9 
6 5,9 723,3 5,9 491,3 16,3 502,6 11,0 419,9 
7 14,9 227,2 7,2 649,7 12,3 497,2 10,5 519,7 
8 10,3 591,7 15,6 62,5 7,8 506,6 9,5 543,2 
9 8,3 471,2 18,4 265,7 10,0 958,6 10,3 631,5 

10 8,0 501,1 7,0 671,8 8,5 1073,2 9,6 461,0 
11 9,6 609,2 6,9 706,0 8,5 753,1 9,4 670,5 
12 7,2 576,7 18,9 375,7 15,3 458,9 15,4 732,2 
13 5,1 691,0 8,0 1189,6 8,6 685,2 9,0 451,1 
14 7,9 248,9 6,8 969,2 7,8 597,6 5,8 352,2 
15 15,6 75,7 10,0 561,6 17,7 254,3 8,9 813,7 
16 6,6 933,1 12,6 552,1 10,5 511,4 11,0 297,5 
17 9,1 299,8 12,7 7,1 16,2 418,3 16,1 487,7 
18 10,1 393,2 15,4 459,4 17,2 397,7 9,9 319,1 
19 13,0 588,4 13,0 168,8 11,0 578,7 10,2 297,4 
20 9,3 103,0 12,1 187,7 15,5 769,1 15,9 140,5 
21 11,0 399,5 5,8 535,1 11,3 193,4 15,3 525,2 
22 9,6 386,8 8,6 307,1 7,1 628,1 16,8 413,4 
23 7,9 755,1 10,0 340,2 11,2 501,4 15,5 319,0 
24 12,3 501,8 13,3 149,5 16,5 130,9 8,5 451,1 
25 11,0 574,2 18,5 24,1 12,8 653,5 10,2 361,1 
26 6,2 254,5 13,0 531,4 13,3 704,0 10,1 505,9 
27 11,3 846,6 9,0 723,2 13,7 530,4 13,5 677,5 
28 11,4 329,2 9,2 574,3 15,0 545,3 12,5 931,4 
29 8,2 626,2 8,5 343,6 14,6 536,4 12,5 513,1 
30 11,0 180,9 6,5 365,4 13,1 319,6 13,4 412,1 
31 14,8 366,7 10,3 180,1 12,5 794,5 19,8 624,5 
32 12,8 217,2 9,5 340,4 17,0 655,9 18,9 732,1 
33 16,8 72,5 14,4 170,3 11,1 331,7 12,2 683,2 
34 10,2 679,7 9,2 1156,8 14,4 547,0 19,1 53,1 
35 10,8 886,4 5,7 414,5 15,6 317,3 10,6 462,3 
36 8,8 883,0 12,5 441,7 22,0 20,2 10,7 565,9 
37 9,1 561,2 8,6 189,1 12,3 469,6 12,3 404,0 
38 14,6 735,5 16,6 440,8 11,3 636,4 15,7 578,1 
39 12,6 604,7 14,0 289,5 6,9 738,1 13,8 444,7 
40 17,1 332,2 11,1 458,5 11,5 587,8 12,3 229,3 

9.2. táblázat Módosított üzemállapotban gyártott bazaltszálak átmér i és szakítószilárdságai 



  XI 

Nyitott üzemállapot Zárt üzemállapot 
M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

Sorszám
d

[ m]
d

[ m]
d

[ m]
d

[ m]
d

[ m]
d

[ m]
d

[ m]
d

[ m]
1 266,4 348,0 268,8 264,3 255,6 158,4 369,6 458,4 
2 235,3 254,4 530,6 289,3 261,6 307,2 219,2 305,8 
3 221,8 298,1 191,2 309,0 176,1 307,2 230,8 336,8 
4 256,8 300,0 283,2 310,4 208,8 168,9 309,6 206,4 
5 285,0 302,4 307,2 273,9 275,0 234,6 285,6 189,6 
6 307,5 340,8 311,2 268,7 273,6 288,5 312,6 328,8 
7 285,0 326,4 213,8 227,0 182,4 249,6 254,4 288,0 
8 356,2 228,8 283,2 336,5 180,0 120,2 228,0 300,0 
9 230,4 391,9 363,8 320,9 302,0 153,6 115,6 389,4 

10 335,4 204,0 236,2 375,0 187,2 280,8 350,4 194,4 
11 270,0 211,2 144,6 360,0 163,3 288,0 362,4 161,5 
12 223,2 168,0 228,8 292,2 228,0 256,8 276,8 253,8 
13 202,5 198,8 155,6 357,4 302,4 225,6 211,1 276,9 
14 160,8 174,9 333,6 297,1 127,2 263,5 235,2 263,1 
15 91,2 252,0 117,6 354,8 254,0 107,7 333,6 261,6 
16 129,6 245,6 290,6 228,6 165,6 544,8 225,6 330,8 
17 225,6 258,8 408,8 373,0 216,6 309,6 214,4 290,4 
18 277,5 352,8 166,9 284,3 123,1 266,4 163,2 201,9 
19 295,2 312,0 226,9 276,5 194,2 359,6 182,4 410,4 
20 436,8 280,8 301,9 260,7 265,3 172,8 235,2 247,2 
21 302,4 194,4 240,0 441,4 249,0 216,0 148,1 219,2 
22 489,6 220,8 384,0 385,7 294,6 213,6 115,2 146,4 
23 427,5 198,8 331,2 342,9 266,4 319,2 280,8 213,6 
24 330,2 141,6 355,2 354,8 112,8 261,6 364,8 242,3 
25 244,8 206,4 412,5 433,0 232,7 391,2 228,0 180,6 
26 542,4 266,2 253,0 276,5 273,6 220,8 333,6 201,6 
27 251,2 382,1 74,7 409,6 105,6 296,0 170,4 331,2 
28 108,8 169,6 223,2 281,7 242,4 278,4 219,2 240,8 
29 283,1 244,8 242,4 433,5 228,8 172,8 259,6 288,0 
30 376,8 640,8 201,6 344,3 117,6 189,6 225,6 359,6 
31 240,0 165,6 312,0 310,7 284,6 223,2 109,6 246,2 
32 412,8 211,2 367,2 392,9 232,0 105,6 192,3 261,6 
33 345,6 271,2 258,8 317,9 177,6 302,4 268,6 316,8 
34 161,2 266,4 216,8 310,0 219,2 259,6 141,8 326,9 
35 204,0 208,1 225,6 353,6 168,0 237,7 388,8 250,4 
36 556,8 127,2 396,0 335,7 170,4 216,6 139,0 292,8 
37 378,8 196,8 364,8 342,9 165,6 264,6 237,6 132,0 
38 226,9 420,0 165,6 566,1 189,6 160,8 192,3 204,0 
39 230,4 307,2 288,0 336,5 276,0 338,4 259,6 184,8 
40 300,0 424,8 187,2 369,1 201,6 237,6 309,6 245,6 

9.3. táblázat Bazaltszálfejek átmér i eltér  üzemállapotokban 



  XII 

Sorsz. 
D1

[ m]
D2

[ m]
Mk

[ m]
Lef

[ m]
dv

[ m]
Sorsz. 

D1

[ m]
D2

[ m]
Mk

[ m]
Lef

[ m]
dv

[ m]
1 352,0 170,7 - - -  56 611,3 555,4 - - - 
2 282,6 - 126,4 728,7 53,5  57 451,1 - 274,1 769,9 70,9 
3 692,2 - 423,0 785,8 236,8  58 337,6 299,4 - - - 
4 233,3 - 159,2 211,3 83,2  59 401,8 355,4 - - - 
5 454,0 382,2 - - -  60 304,7 - 165,0 314,1 40,1 
6 437,1  60,4 - 38,3  61 254,6 - 166,0 270,5 59,8 
7 438,2 355,4 - - -  62 851,1 750,8 - - - 
8 212,2 - 128,4 236,0 34,2  63 288,5 273,4 - - - 
9 335,5 315,0 - - -  64 236,5 - 132,6 349,0 55,7 

10 314,8 - 180,8 470,6 47,6  65 402,9 - 208,3 584,6 85,4 
11 295,2 - 236,1 340,7 84,3  66 213,8 194,3 - - - 
12 201,7 - 117,4 219,2 67,0  67 485,6 339,4 - - - 
13 214,3 - 123,1 306,7 32,9  68 281,7 - 226,3 358,8 71,5 
14 217,6 - 129,0 366,9 58,2  69 304,1 254,0 - - - 
15 206,6 - 154,5 394,2 75,5  70 308,2 269,4 - - - 
16 207,7 - 113,4 261,4 30,4  71 335,9 318,3 - - - 
17 300,5 - 204,2 303,5 67,2  72 538,7 486,9 - - - 
18 147,0 - 65,4 138,1 53,7  73 475,3 448,4 - - - 
19 172,4 - 89,4 235,8 40,1  74 334,2 - 216,1 398,1 64,8 
20 293,9 256,2 - - -  75 286,2 233,1 - - - 
21 248,4 - 172,1 540,8 67,0  76 398,3 - 286,7 604,2 83,8 
22 343,1 - 192,2 492,4 72,7  77 788,7 711,2 - - - 
23 220,8 - 133,5 406,3 22,6  78 426,2 399,1 - - - 
24 422,5 - 301,3 697,9 116,1  79 1051,1 940,4 - - - 
25 274,7 - 170,9 498,7 49,0  80 193,8 - 140,1 346,8 66,9 
26 268,5 233,7 - - -  81 106,8 - 99,2 206,6 39,8 
27 330,4 317,0 - - -  82 195,5 - 128,8 267,7 48,3 
28 287,5 - 176,8 418,3 45,1  83 246,8 - 206,6 342,5 89,6 
29 434,9 351,4 - - -  84 377,4 340,8 - - - 
30 311,9 - 192,4 304,7 120,7  85 392,5 - 255,7 412,7 8- 
31 347,6 294,7 - - -  86 390,3 - 213,8 419,5 95,8 
32 494,8 394,0 - - -  87 321,4 257,7 - - - 
33 385,0 - 240,7 395,5 73,5  88 352,4 - 241,8 602,2 44,0 
34 189,2 - 118,5 287,9 91,7  89 449,6 386,8 - - - 
35 271,7 - 152,7 433,4 72,4  90 270,5 - 170,8 356,5 84,2 
36 446,4 - 281,9 619,1 114,0  91 473,5 - 303,4 549,2 128,5 
37 329,8 253,3 - - -  92 483,9 236,0 - - - 
38 258,2 212,3 - - -  93 441,4 - 186,9 990,7 110,1 
39 304,5 - 195,9 500,1 126,3  94 241,1 - 160,6 320,2 39,3 
40 260,6 - 151,1 396,7 55,5  95 851,1 836,6 - - - 
41 299,3 - 198,7 484,0 95,4  96 422,5 340,7 - - - 
42 507,0 229,2 - - -  97 164,9 164,9 - - - 
43 282,2 - 195,4 381,5 62,4  98 122,0 - 101,8 390,4 14,0 
44 235,8 - 168,7 609,8 54,3  99 133,9 - 82,7 211,7 28,5 
45 281,9 218,0 - - -  100 261,1 - 120,6 311,0 42,4 
46 361,2 281,1 - - -  101 221,0 - 122,0 296,2 59,8 
47 222,2 - 132,5 197,9 50,8  102 270,9 270,9 - - - 
48 689,7 588,8 - - -  103 340,4 233,2 - - - 
49 283,6 219,2 - - -  104 514,7 468,2 - - - 
50 141,1 - 135,0 277,8 41,8  105 291,3 - 233,2 475,6 44,8 
51 355,5 - 220,6 527,9 159,3  106 127,0 127,0 - - - 
52 165,0 - 135,6 376,2 32,4  107 118,3 - 50,6 289,5 39,3 
53 247,9 - 161,7 339,2 84,1  108 271,7 - 140,8 391,8 38,2 
54 451,1 404,5 - - -  109 337,1 304,7 - - - 
55 844,1 573,7 - - -  110 91,7 - 66,6 453,0 38,4 

9.4. a) táblázat Bazaltszálfejek geometriai méretei (sorszám 1-110) 



  XIII 

Sorsz. 
D1

[ m]
D2

[ m]
Mk

[ m]
Lef

[ m]
dv

[ m]
Sorsz. 

D1

[ m]
D2

[ m]
Mk

[ m]
Lef

[ m]
dv

[ m]
   

111 219,8 198,5 - - -  166 175,9 - 110,2 251,8 21,9 
112 148,6 - 97,7 290,5 24,0  167 303,4 180,5 - - - 
113 132,0 - 81,8 331,9 56,8  168 258,2 - 129,8 388,9 104,3 
114 103,8 - 64,6 123,2 14,5  169 843,0 762,9 - - - 
115 481,6 - 255,9 453,3 94,3  170 244,0 - 149,4 370,3 35,3 
116 289,5 251,0 - - -  171 535,3 440,2 - - - 
117 557,3 406,8 - - -  172 79,8 - 98,3 492,3 48,0 
118 229,7 - 129,1 357,7 27,7  173 500,6 428,1 - - - 
119 185,1 220,8 - - -  174 447,0 409,7 - - - 
120 577,6 380,4 - - -  175 415,6 384,5 - - - 
121 425,7 264,3 - - -  176 394,9 316,7 - - - 
122 459,9 - 205,7 645,3 28,9  177 705,1 537,3 - - - 
123 434,5 262,2 - - -  178 251,9 226,5 - - - 
124 378,5 - 232,4 534,5 65,6  179 306,8 274,3 - - - 
125 194,5 - 110,7 358,3 28,2  180 403,6 348,7 - - - 
126 97,3 - 55,4 179,1 14,1  181 376,9 - 218,5 572,9 69,4 
127 125,8 - 87,7 607,6 36,6  182 781,3 676,3 - - - 
128 207,7 150,3 - - -  183 376,4 300,6 - - - 
129 58,4 - 70,7 411,8 22,0  184 388,6 271,8 - - - 
130 458,2 386,2 - - -  185 279,3 245,7 - - - 
131 171,6 - 93,4 333,1 19,7  186 158,8 124,3 - - - 
132 213,4 - 107,9 203,8 38,1  187 233,6 - 122,7 354,9 48,5 
133 419,2 313,4 - - -  188 308,8 283,1 - - - 
134 162,4 - 90,7 216,8 54,5  189 191,1 146,4 - - - 
135 185,6 - 95,8 267,4 16,9  190 223,0 158,0 - - - 
136 424,9 190,7 - - -  191 335,1 302,3 - - - 
137 285,3 199,7 - - -  192 140,4 - 79,9 264,1 31,0 
138 301,5 271,1 - - -  193 168,1 118,8 - - - 
139 182,9 - 89,7 222,6 45,2  194 281,7 199,9 - - - 
140 164,0 - 87,0 215,8 36,9  195 176,4 - 79,1 411,7 132,6 
141 170,1 161,3 - - -  196 230,8 212,4 - - - 
142 594,0 221,3 - - -  197 428,6 393,4 - - - 
143 171,9 - 86,7 300,3 42,4  198 97,3 - 32,5 259,9 35,4 
144 134,6 105,3 - - -  199 384,8 313,0 - - - 
145 221,3 - 139,6 395,8 39,4  200 555,2 357,3 - - - 
146 151,4 - 76,3 303,4 31,6  201 141,0 - 66,6 149,5 36,6 
147 66,2 - 79,9 532,9 17,9  202 101,8 - 48,2 218,8 24,1 
148 236,8 158,5 - - -  203 297,9 210,5 - - - 
149 240,6 199,9 - - -  204 109,1 - 67,7 140,8 38,5 
150 201,6 139,9 - - -  205 115,6 98,7 - - - 
151 241,4 202,9 - - -  206 232,8 231,3 - - - 
152 162,4 - 91,0 455,9 41,2  207 213,2 - 110,1 333,1 92,3 
153 132,6 - 56,8 30- 3-  208 220,4 201,7 - - - 
154 111,9 - 46,9 148,0 40,4  209 361,5 301,5 - - - 
155 109,5 - 68,5 225,6 41,4  210 230,1 134,3 - - - 
156 162,4 - 79,4 226,5 50,5  211 275,9 188,5 - - - 
157 191,7 164,1 - - -  212 154,0 - 93,9 218,4 63,7 
158 136,2 - 60,9 187,3 29,7  213 170,1 106,1 - - - 
159 316,0 243,6 - - -  214 314,7 213,3 - - - 
160 254,7 - 145,2 473,1 107,5  215 138,0 - 76,2 306,4 40,1 
161 339,9 319,1 - - -  216 233,6 167,7 - - - 
162 125,9 - 80,1 166,5 63,0  217 338,9 314,4 - - - 
163 298,0 - 213,2 435,9 79,4  218 261,1 190,9 - - - 
164 506,7 348,5 - - -  219 353,9 305,6 - - - 
165 302,8 302,3 - - -  220 302,6 275,7 - - - 

9.4. b) táblázat Bazaltszálfejek geometriai méretei (sorszám 111-220) 



  XIV 

Sorsz.
d

[ m]
f

[MPa]
Sorsz.

d
[ m]

f

[MPa]
Sorsz.

d
[ m]

f

[MPa]
1 9,8 692,3 41 7,2 665,5 81 14,4 355,3
2 10,2 650,8 42 11,2 346,2 82 13,8 486,2
3 30,4 595,7 43 18,1 552,0 83 6,2 452,8
4 19,4 189,6 44 21,5 808,5 84 6,9 195,0
5 12,6 509,3 45 5,3 411,1 85 15,9 366,5
6 9,7 391,9 46 27,0 488,5 86 8,1 293,8
7 6,1 349,7 47 11,5 1230,8 87 16,8 480,0
8 8,3 555,1 48 9,7 433,0 88 19,4 600,7
9 18,7 808,5 49 8,0 20,7 89 13,4 348,1
10 6,0 223,4 50 10,0 216,5 90 7,3 425,6
11 21,2 1223,0 51 5,5 283,5 91 10,7 753,8
12 17,6 332,8 52 9,2 302,9 92 17,3 213,0
13 10,6 340,1 53 10,5 217,2 93 8,8 901,4
14 15,5 492,7 54 7,7 1439,2 94 22,3 658,0
15 7,7 962,2 55 29,0 104,3 95 25,7 121,8
16 10,1 894,4 56 6,4 4437,6 96 10,1 959,0
17 16,8 1358,6 57 21,9 180,8 97 6,8 301,6
18 6,5 961,6 58 12,3 164,6 98 8,4 430,9
19 13,3 10,4 59 10,2 793,0 99 14,5 931,9
20 26,7 1963,3 60 11,3 929,2 100 12,0 716,0
21 12,9 37,9 61 18,1 326,9 101 16,7 174,9
22 15,2 1283,2 62 11,6 198,0 102 12,0 209,0
23 17,3 26,4 63 28,9 918,5 103 9,6 176,1
24 10,1 58,7 64 11,9 322,4 104 8,0 1034,9
25 16,3 725,8 65 10,7 648,1 105 8,7 751,5
26 14,7 320,8 66 7,3 678,9 106 5,7 91,0
27 7,4 628,8 67 9,4 436,6 107 9,8 526,1
28 17,2 528,5 68 6,0 546,7 108 10,4 190,9
29 19,9 1276,2 69 12,5 2876,3 109 10,8 262,5
30 7,0 435,7 70 12,0 468,0 110 6,9 402,2
31 12,4 781,6 71 10,2 701,7 111 10,1 521,2
32 21,1 70,2 72 27,1 863,2 112 7,9 232,2
33 11,0 1169,2 73 12,1 324,3 113 15,3 90,5
34 7,6 61,1 74 8,0 310,8 114 18,2 755,5
35 16,2 768,9 75 11,5 51,7 115 7,8 117,8
36 6,1 186,7 76 9,9 697,0 116 27,2 546,1
37 10,6 730,8 77 5,3 750,4 117 11,6 167,7
38 11,4 601,3 78 6,7 816,1 118 11,5 439,1
39 16,2 0,9 79 12,7 169,6 119 18,7 1165,4
40 19,0 104,0 80 11,3 149,1 120 21,9 208,3

  121 19,5 271,5

9.4.c. táblázat Szálfejes bazaltszálak átmér je és „leszakító-szilárdsága” 



  XV 

Sorszám Szálhossz [mm] 
           

1-10 43,0 12,0 15,0 89,0 20,0 32,0 41,0 54,0 31,0 39,0 
11-20 45,0 9,0 39,0 42,0 24,0 64,0 28,0 19,0 7,0 14,0 
21-30 49,0 27,0 22,0 35,0 38,0 29,0 30,0 36,0 23,0 31,0 
31-40 38,0 34,0 27,0 31,0 19,0 27,0 27,0 31,0 8,0 17,0 
41-50 18,0 24,0 23,0 34,0 29,0 18,0 33,0 31,0 35,0 22,0 
51-60 16,0 19,0 16,0 32,0 17,0 34,0 38,0 29,0 24,0 19,0 
61-70 31,0 20,0 34,0 21,0 54,0 30,0 35,0 11,0 25,0 23,0 
71-80 19,0 31,0 72,0 30,0 35,0 29,0 29,0 48,0 12,0 22,0 
81-90 25,0 35,0 27,0 48,0 33,0 27,0 39,0 44,0 22,0 58,0 

91-100 25,0 22,0 41,0 35,0 41,0 38,0 29,0 14,0 27,0 18,0 
101-110 19,0 13,0 6,0 15,0 22,0 13,0 19,0 18,0 14,0 28,0 
111-120 42,0 17,0 24,0 36,0 37,0 14,0 25,0 15,0 67,0 23,0 
121-130 57,0 42,0 32,0 44,0 31,0 25,0 40,0 38,0 39,0 18,0 
131-140 38,0 29,0 50,0 19,0 19,0 44,0 27,0 61,0 142,0 37,0 
141-150 31,0 55,0 17,0 31,0 18,0 18,0 32,0 31,0 22,0 25,0 
151-160 57,0 22,0 25,0 11,0 26,0 14,0 19,0 22,0 30,0 36,0 
161-170 16,0 8,0 13,0 12,0 45,0 17,0 21,0 16,0 22,0 21,0 
171-180 14,0 25,0 13,0 54,0 39,0 38,0 36,0 10,0 24,0 29,0 
181-190 4,0 11,0 24,0 32,0 17,0 35,0 30,0 31,0 11,0 22,0 
191-200 12,0 51,0 27,0 20,0 18,0 64,0 29,0 39,0 31,0 32,0 

9.5. táblázat Hosszúszálas bazaltszálak szálhosszeloszlása 

Sorszám Szálhossz [mm] 
           

1-10 3,0 15,0 8,0 7,5 7,5 8,2 9,0 4,0 18,0 9,0 
11-20 5,5 7,0 11,0 4,0 10,5 10,0 11,5 6,0 17,0 22,0 
21-30 6,5 21,0 11,0 9,0 3,0 2,0 3,5 16,0 6,5 8,0 
31-40 6,0 34,0 7,5 12,5 6,8 12,5 4,0 14,3 12,0 14,5 
41-50 3,0 4,5 28,0 5,5 3,0 3,5 11,0 6,0 10,5 12,0 
51-60 6,0 6,0 9,0 20,0 9,3 11,8 28,5 6,0 30,0 4,0 
61-70 11,0 5,0 23,0 24,0 12,3 10,8 5,5 10,2 7,0 8,0 
71-80 3,0 17,0 3,0 42,0 6,0 4,5 16,0 12,0 10,0 10,5 
81-90 8,0 10,0 44,0 5,8 23,5 7,5 9,5 7,0 6,5 11,5 
91-100 26,0 8,0 8,5 17,0 9,5 4,5 4,2 5,5 14,5 19,0 

9.6. táblázat Szálfejjel rendelkez  hosszúszálas bazaltszálak szálhosszeloszlása



  XVI 

Sorszám Szálhossz [mm] 
           

1-10 2,8 1,0 1,1 1,5 0,3 0,3 1,5 0,3 0,8 1,5 
11-20 1,1 2,5 1,3 0,7 0,8 0,9 1,5 0,8 0,4 0,8 
21-30 1,2 1,5 2,1 2,1 0,5 0,4 0,3 0,9 0,2 0,5 
31-40 0,8 1,2 1,5 1,3 0,3 0,9 0,6 1,1 0,6 1,9 
41-50 0,9 0,7 0,9 0,9 0,8 1,0 0,6 0,7 1,1 0,9 
51-60 1,4 0,4 1,5 0,9 0,9 0,6 1,6 1,0 2,3 1,1 
61-70 1,1 0,6 0,8 0,8 2,7 0,8 1,0 0,9 2,8 2,0 
71-80 3,0 0,8 1,2 2,0 1,1 0,3 0,8 1,3 2,7 3,4 
81-90 1,7 3,3 0,7 1,1 1,1 0,5 1,5 1,0 0,8 0,6 

91-100 0,9 2,0 0,7 1,0 1,2 0,6 0,9 1,0 0,4 0,6 
101-110 2,7 1,1 0,7 1,2 4,0 1,7 0,9 0,8 1,8 1,0 
111-120 3,5 2,2 0,9 1,6 0,7 1,8 0,5 0,5 2,0 0,8 
121-130 0,5 1,2 2,5 2,5 0,9 1,6 0,3 0,9 0,6 0,4 
131-140 0,6 1,7 0,8 1,7 0,8 1,4 0,4 0,4 0,3 0,4 
141-150 1,1 1,4 6,3 2,0 0,5 1,0 0,7 0,4 0,4 0,3 
151-160 0,4 1,3 3,1 0,8 0,8 0,4 1,3 3,0 0,3 0,2 
161-170 0,3 3,0 1,1 1,4 1,3 0,6 1,2 0,4 0,2 0,3 
171-180 0,8 2,7 1,0 1,5 1,2 1,0 0,6 1,0 0,6 0,3 
181-190 0,6 1,7 2,4 0,9 0,9 1,1 0,4 1,1 0,9 0,4 
191-200 0,3 1,5 1,0 0,8 1,7 0,8 2,0 1,8 0,4 0,9 

9.7. táblázat Hidrodinamikai úton szálfejmentesített bazaltszálak szálhosszeloszlása 

Sorszám Szálhossz [mm] 
           

1-10 0,4 0,2 0,5 0,4 0,3 0,6 0,3 0,8 0,2 0,9 
11-20 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 1,1 0,3 1,8 0,2 1,0 
21-30 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 1,1 0,3 1,9 0,2 0,4 
31-40 0,3 0,5 0,7 0,2 0,4 1,0 0,6 0,2 0,2 0,4 
41-50 0,4 1,5 0,2 0,3 0,5 0,7 0,4 0,6 0,9 0,2 
51-60 0,5 0,5 0,4 0,3 1,0 0,3 0,4 1,1 0,3 0,2 
61-70 0,3 0,5 0,7 0,3 0,2 1,2 0,2 0,3 1,9 0,6 
71-80 0,2 1,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,2 0,2 0,9 0,2 
81-90 0,3 0,6 0,3 0,7 0,3 0,6 0,2 0,4 0,3 0,2 

91-100 0,2 0,3 0,2 1,7 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 
101-110 0,8 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,7 0,4 0,4 0,3 
111-120 1,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5 1,2 0,2 
121-130 0,8 0,8 0,3 0,5 0,4 0,3 0,7 0,4 0,3 0,4 
131-140 0,8 0,7 0,9 0,8 0,3 0,2 0,6 0,7 0,9 0,7 
141-150 0,4 0,6 0,9 0,5 0,4 0,3 0,5 0,6 1,9 0,3 
151-160 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,7 0,3 0,4 0,6 
161-170 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,5 1,0 0,2 0,7 0,7 
171-180 0,4 0,1 0,2 0,7 0,6 0,4 0,8 0,2 0,5 0,2 
181-190 0,4 0,2 0,4 0,7 0,8 0,3 1,0 0,7 0,1 0,6 
191-200 0,6 0,9 0,2 1,0 0,7 0,5 0,3 0,7 0,3 0,3 

9.8. táblázat Nedves ülepítéssel gyártott bazaltszál er sítés  kompozitok szálhosszeloszlása  



  XVII 

Sorszám Szálhossz [mm] 
           

1-10 0,1 0,2 0,7 0,4 0,8 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 
11-20 0,4 0,2 0,1 0,9 0,4 0,5 0,3 0,6 0,5 0,1 
21-30 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2 0,1 
31-40 0,2 0,2 0,6 0,6 0,4 0,3 0,2 1,1 0,4 0,3 
41-50 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,6 0,3 0,3 0,2 
51-60 0,3 0,3 0,6 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 0,4 0,2 
61-70 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 
71-80 0,2 0,4 0,6 0,9 0,3 0,4 0,4 0,2 0,7 0,4 
81-90 0,5 0,4 0,7 0,5 0,4 1,1 1,3 0,2 0,4 0,2 

91-100 0,5 0,5 0,4 0,6 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 
101-110 0,9 0,3 0,4 0,5 0,2 0,7 0,6 0,5 0,2 0,5 
111-120 0,3 0,2 0,4 0,7 0,1 0,7 0,4 0,8 0,1 0,3 
121-130 0,4 0,2 0,7 0,5 0,3 0,8 1,4 0,5 0,2 0,4 
131-140 0,2 0,3 0,9 0,3 0,4 0,4 0,6 0,3 0,8 0,3 
141-150 0,2 0,4 0,2 1,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,6 0,4 
151-160 0,3 0,5 0,1 0,3 0,6 0,3 0,5 0,8 0,5 0,3 
161-170 0,5 0,3 0,1 0,3 0,8 0,2 0,6 0,7 0,3 0,2 
171-180 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,9 0,8 0,8 0,5 
181-190 0,3 0,3 0,5 0,6 0,3 0,1 0,5 0,4 0,8 0,5 
191-200 0,3 0,1 0,1 0,4 0,6 0,4 0,8 0,7 1,0 0,7 

9.9. táblázat 10 m% bazaltszáltartalmú, olvadékos keveréssel gyártott kompozitok szálhosszeloszlása 

Sorszám Szálhossz [mm] 
           

1-10 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,8 
11-20 0,2 0,7 0,4 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4 0,5 0,3 
21-30 0,1 0,1 0,2 0,5 0,2 0,8 0,5 0,2 0,1 0,5 
31-40 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 
41-50 0,8 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,5 0,2 
51-60 0,3 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 
61-70 0,2 0,2 0,2 0,6 0,5 0,2 1,1 0,2 0,3 0,4 
71-80 0,2 0,1 0,2 0,4 0,7 0,3 0,7 0,4 0,1 0,4 
81-90 0,1 0,3 0,4 0,7 0,6 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 

91-100 0,1 0,6 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1 0,2 0,4 
101-110 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 
111-120 0,4 0,4 0,3 0,7 0,4 0,5 0,3 0,7 0,6 0,2 
121-130 0,3 0,3 0,1 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,2 0,2 
131-140 0,1 0,8 0,2 0,7 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 
141-150 0,2 0,4 0,1 0,3 0,3 0,2 0,7 0,3 0,1 0,5 
151-160 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,6 
161-170 0,3 0,3 0,2 0,4 0,8 0,1 0,3 0,6 0,3 0,6 
171-180 0,4 0,2 0,5 0,2 0,7 0,5 0,5 0,4 0,2 0,6 
181-190 0,3 0,5 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,3 0,3 
191-200 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 

9.10. táblázat 20 m% bazaltszáltartalmú, olvadékos keveréssel gyártott kompozitok szálhosszeloszlása 



  XVIII 

Sorszám Szálhossz [mm]
           

1-10 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 
11-20 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 
21-30 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,4 0,4 0,1 0,3 0,5 
31-40 0,1 0,2 0,5 0,2 0,4 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 
41-50 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 0,1 0,3 0,2 
51-60 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,6 0,2 0,1 
61-70 0,2 0,4 0,7 0,2 0,2 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 
71-80 0,4 0,3 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,7 
81-90 0,4 0,2 0,5 0,2 0,1 0,4 0,3 0,5 0,3 0,1 

91-100 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 
101-110 0,2 0,2 0,4 0,5 0,1 0,7 0,4 0,2 0,2 0,1 
111-120 0,1 0,3 0,3 0,3 0,8 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 
121-130 0,1 0,2 0,3 0,6 0,4 0,6 0,8 0,3 0,2 0,4 
131-140 0,6 0,1 0,6 0,2 0,1 0,3 0,4 0,8 0,2 0,5 
141-150 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 
151-160 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 
161-170 0,1 0,2 0,4 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 
171-180 0,1 0,3 0,8 0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 
181-190 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 
191-200 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 

9.11. táblázat 30 m% bazaltszáltartalmú, olvadékos keveréssel gyártott kompozitok szálhosszeloszlása 

Sorszám Szálhossz [mm] 
           

1-10 0,4 0,5 0,8 0,4 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 
11-20 0,5 0,3 0,3 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 
21-30 0,6 0,1 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 
31-40 0,2 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,3 
41-50 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 
51-60 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 
61-70 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,6 
71-80 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 
81-90 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,4 

91-100 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 
101-110 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,3 
111-120 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 
121-130 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 
131-140 0,3 0,1 0,2 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 
141-150 0,9 0,1 0,3 0,3 0,9 0,2 0,1 0,2 0,4 0,1 
151-160 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 
161-170 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 
171-180 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 
181-190 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 
191-200 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,3 0,4 

9.12. táblázat 40 m% bazaltszáltartalmú, olvadékos keveréssel gyártott kompozitok szálhosszeloszlása 



  XIX 

Sorszám Szálhossz [mm]
           

1-10 0,1 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 
11-20 0,4 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 
21-30 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 
31-40 0,1 0,5 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 
41-50 0,1 0,5 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 
51-60 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 
61-70 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7 0,1 0,2 0,1 
71-80 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 
81-90 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 

91-100 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 
101-110 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 
111-120 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,4 
121-130 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
131-140 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 
141-150 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
151-160 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,2 
161-170 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 
171-180 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 
181-190 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 
191-200 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 

9.13. táblázat 50 m% bazaltszáltartalmú, olvadékos keveréssel gyártott kompozitok szálhosszeloszlása 



  XX 

Anyagtípus c

[MPa] [MPa]
Eh

[GPa]
acU

[kJ/m2]

1 28,53±2,08 45,32±1,66 1,11±0,09 0,96±0,04 
2 29,82±0,66 45,23±1,78 1,01±0,08 1,20±0,33 
3 19,04±2,29 41,03±1,20 1,62±0,05 1,55±0,02 
4 26,45±1,52 46,63±4,49 2,05±0,24 2,18±0,16 
5 30,17±0,57 51,84±1,85 2,26±0,25 2,33±0,08 
6 29,02±0,21 46,05±2,75 1,96±0,10 2,43±0,19 
7 27,12±1,21 47,08±0,69 1,89±0,14 2,64±0,12 
8 27,45±0,51 48,00±1,65 2,35±0,13 2,39±0,15 
9 27,88±0,58 51,77±2,27 2,22±0,15 2,59±0,36 
10 20,29±3,22 49,36±3,67 2,22±0,17 2,59±0,29 

9.14. táblázat Határfelületi módosító adalékok hatása a bazaltszál er sítés  kompozitok mechanikai 
tulajdonságaira 

Jel c

[MPa]
Ec

[GPa] [MPa]
Eh

[GPa]
acU

[kJ/m2]
      

PP 27,83±0,06 1,60±0,01 42,74±0,16 1,06±0,08 1,61±0,20 
10 22,78±1,11 1,78±0,05 45,47±1,21 1,31±0,10 2,18±0,03 
20 23,91±0,12 2,50±0,11 48,68±0,44 1,96±0,03 2,71±0,23 
30 22,09±0,11 2,72±0,02 43,89±1,00 2,01±0,15 2,92±0,06 
40 18,84±1,51 3,49±0,23 42,83±3,37 3,22±0,20 3,34±0,32 
50 10,75±2,17 4,95±0,39 35,92±8,00 3,47±0,32 3,21±0,29 

Kez10 26,36±1,44 1,77±0,02 45,96±0,47 1,23±0,15 2,11±0,07 
Kez20 28,03±0,61 2,60±0,03 46,85±1,10 1,65±0,12 2,52±0,06 
Kez30 30,21±0,31 3,60±0,18 51,21±0,66 2,38±0,05 2,91±0,08 
Kez40 32,38±1,37 3,51±0,14 47,57±4,33 3,05±0,16 3,78±0,43 
Kez50 19,53±0,99 4,80±0,26 33,51±2,62 3,18±0,06 3,28±0,25 

9.15. táblázat Olvadékos keveréssel gyártott kompozitok mechanikai tulajdonságai   



  XXI 

Jel Irány c

[MPa] 
Ec

[GPa] [MPa] 
Eh

[GPa] 
Kc

[MPam0,5]
acU

[kJ/m2]
Kc

*

[MPam0,5]
Gc

*

[kJ/m2]
          

PP  32,47±0,22 1,71±0,01 41,22±1,33 1,55±0,05 3,22±0,06 1,01±0,04 0,58±0,03 0,66±0,03
Szál 31,60±0,33 1,79±0,04 43,97±0,85 1,70±0,04 3,21±0,08 0,95±0,09 0,51±0,06 0,54±0,10

KN10
Kereszt 32,26±0,38 1,85±0,04 42,66±0,35 1,59±0,00 3,42±0,08 1,06±0,13 0,56±0,05 0,60±0,06

Szál 29,97±0,44 1,88±0,03 45,37±0,66 1,77±0,08 3,27±0,05 1,07±0,10 0,56±0,03 0,65±0,06
KN20

Kereszt 29,78±0,64 1,90±0,11 43,93±1,18 1,67±0,07 3,28±0,06 1,11±0,02 0,59±0,01 0,65±0,02
Szál 29,94±0,35 1,90±0,11 46,47±0,76 1,99±0,05 3,28±0,10 1,46±0,03 0,64±0,05 0,81±0,06

KN30
Kereszt 29,15±0,24 1,95±0,02 43,93±0,51 1,70±0,06 3,55±0,03 1,24±0,17 0,64±0,06 0,83±0,07

Szál 30,69±0,27 2,49±0,10 50,80±1,17 2,36±0,05 3,33±0,10 2,71±0,12 0,71±0,06 0,90±0,05
KN40

Kereszt 27,82±0,29 2,33±0,30 44,14±1,17 1,86±0,01 3,53±0,10 1,62±0,15 0,75±0,04 0,97±0,16
Szál 30,31±0,52 2,68±0,10 51,87±1,06 2,92±0,08 3,45±0,03 4,20±0,28 0,81±0,03 1,06±0,07

KN50
Kereszt 27,99±0,09 2,46±0,01 45,56±0,39 2,26±0,03 3,72±0,26 3,61±0,36 0,80±0,12 1,05±0,21

Szál 31,07±0,35 3,24±0,07 48,48±0,74 2,56±0,17 3,41±0,09 4,67±0,11 0,87±0,05 1,17±0,06
KN60

Kereszt 28,01±0,17 2,81±0,02 50,01±1,20 2,56±0,17 3,81±0,03 4,87±0,12 0,81±0,02 1,14±0,06
Szál 32,49±0,55 3,98±0,05 51,46±0,96 3,00±0,21 3,36±0,10 6,71±0,49 0,99±0,07 1,40±0,08

KN70
Kereszt 28,35±0,29 3,44±0,11 45,18±0,56 2,99±0,01 3,30±0,02 7,20±0,26 1,08±0,01 1,78±0,16

Szál 30,83±0,15 1,80±0,03 41,29±0,53 1,46±0,01 3,32±0,04 0,97±0,07 0,53±0,02 0,50±0,03
G12

Kereszt 30,02±0,08 1,86±0,06 47,31±0,66 1,41±0,05 3,38±0,08 0,99±0,06 0,56±0,03 0,55±0,05
Szál 30,09±0,36 2,03±0,06 43,92±0,28 1,68±0,02 3,32±0,10 1,29±0,09 0,65±0,06 0,73±0,05

G24
Kereszt 27,88±0,25 1,93±0,04 40,08±0,47 1,85±0,03 3,26±0,11 1,37±0,21 0,66±0,04 0,82±0,13

Szál 29,45±0,38 2,52±0,21 47,5±1,62 2,17±0,10 3,35±0,04 2,68±0,16 0,65±0,01 0,83±0,07
G36

Kereszt 28,48±0,36 2,25±0,07 43,87±0,60 1,94±0,03 3,49±0,26 2,30±0,38 0,74±0,07 0,80±0,18
Szál 29,80±0,12 2,87±0,11 45,66±1,13 2,17±0,12 3,22±0,06 2,56±0,26 0,66±0,02 0,71±0,07

G48
Kereszt 24,43±0,40 2,68±0,01 44,75±0,35 1,84±0,04 3,53±0,06 2,15±0,11 0,62±0,05 0,71±0,07

Szál 29,86±0,68 3,41±0,10 53,42±0,83 3,11±0,19 3,45±0,10 5,20±0,32 0,90±0,03 1,18±0,03
G60

Kereszt 27,87±0,08 2,97±0,04 43,68±0,52 2,79±0,07 3,55±0,09 4,98±0,31 0,84±0,02 1,11±0,09
Szál 31,34±0,39 1,99±0,18 42,31±0,35 1,54±0,03 3,08±0,10 1,00±0,02 0,54±0,04 0,56±0,06

T12
Kereszt 30,31±0,31 1,83±0,19 49,22±0,30 1,55±0,02 3,21±0,10 1,01±0,05 0,60±0,05 0,59±0,01

Szál 28,65±1,27 2,14±0,04 42,99±0,74 1,76±0,03 3,07±0,07 1,28±0,13 0,67±0,05 0,69±0,00
T24

Kereszt 28,26±0,18 1,86±0,07 42,01±0,56 1,66±0,09 3,33±0,08 1,27±0,10 0,62±0,01 0,77±0,09
Szál 28,66±0,44 2,71±0,05 46,56±1,41 2,17±0,21 3,29±0,03 3,60±0,30 0,72±0,03 1,05±0,04

T36
Kereszt 26,71±0,04 2,71±0,23 41,76±0,44 1,99±0,05 3,38±0,06 2,91±0,05 0,66±0,02 0,81±0,03

Szál 28,57±0,33 2,98±0,01 45,71±0,74 2,64±0,12 3,01±0,12 4,93±0,75 0,76±0,07 0,94±0,21
T48

Kereszt 23,96±0,21 2,42±0,13 45,17±0,45 2,35±0,10 3,31±0,05 4,37±0,18 0,76±0,02 1,07±0,10
Szál 28,40±0,14 4,08±0,10 50,52±0,85 3,45±0,14 2,62±0,16 6,92±0,24 1,20±0,08 2,04±0,04

T60
Kereszt 23,51±0,33 3,25±0,05 40,91±1,58 2,89±0,05 3,18±0,23 7,12±0,41 1,03±0,02 1,65±0,25

9.16. táblázat Kártolással készített kompozitok mechanikai tulajdonságai 



  XXII 

Jel c

[MPa]
Ec

[GPa] [MPa]
Eh

[GPa]
acU

[kJ/m2]
      

PP 30,30±0,41 1,55±0,05 45,31±1,52 0,61±0,01 2,81±0,03 
KN10 29,71±0,31 2,55±0,10 49,57±0,70 0,87±0,03 2,49±0,20 
KN20 29,92±0,08 2,89±0,06 47,07±0,56 0,83±0,02 1,94±0,09 
KN30 29,43±0,19 3,40±0,12 51,78±2,59 1,11±0,11 2,30±0,12 
KN40 29,81±0,12 3,88±0,18 51,85±0,50 1,04±0,03 2,86±0,12 
KN50 29,31±1,74 4,24±0,06 48,25±0,69 1,04±0,05 2,69±0,23 
Sil10 29,98±0,16 2,46±0,04 46,21±0,70 0,76±0,02 2,04±0,29 
Sil20 29,39±0,09 2,69±0,13 47,96±1,92 0,88±0,08 2,10±0,17 
Sil30 29,00±0,32 3,04±0,02 49,42±1,05 0,96±0,05 2,16±0,12 
Sil40 28,03±0,58 3,71±0,05 46,17±0,64 0,96±0,02 2,34±0,20 
Sil50 27,90±0,51 4,53±0,23 57,26±0,48 1,41±0,02 3,08±0,26 

9.17. táblázat Nedves ülepítéssel készített kompozitok mechanikai tulajdonságai  

t
[mm]

f

[MPa]

0,00 26,60±0,35
0,06 26,69±0,21
0,09 26,83±0,13
0,18 27,08±0,04
0,31 27,24±0,12
0,54 27,39±0,11
0,63 27,45±0,12
0,86 27,48±0,18
1,36 27,51±0,19

- 27,52±0,59

9.18. táblázat Egyedi szálfejes PP szakítószilárdsága a szálfej és az elméleti szakadási keresztmetszet távolsága 
függvényében 

Száltartalom 
[m%] 

f

[MPa]

10 25,92 0,35
20 25,81 0,14
30 17,45 0,93
40 14,89 2,23
50 10,49 0,70

9.19. táblázat Szálfejjel rendelkez  bazaltszálakból olvadékos keveréssel készített kompozitok mechanikai 
tulajdonságai 



A szálgyártás során keletkez  bazaltszálfejek hatása a polimer 
kompozitok mechanikai tulajdonságaira

PhD Értekezés 
Pölöskei Kornél 

Összefoglalás

A polimer szerkezeti anyagok jelent s hányadát teszik ki a h re lágyuló, rövid vagy 
hosszú szállal er sített kompozitok. A nagy szilárdságon kívül egyre nagyobb szerepet 
kapnak az els sorban gazdaságos anyagok, vagyis a nem csúcsmin ség , de nagyon olcsók. 
Egy ilyen fejlesztési irányzat a hazánkban is gyártott rövid bazaltszál kompozitok er sít
anyagaként való alkalmazása. 

A dolgozat els  kutatási fejezetében a bazaltszálak és a gyártás során keletkez
szálfejek geometriáit és szilárdsági viszonyait elemeztem. Megmértem és statisztikailag 
elemeztem a szálak átmér jét, hosszát és szilárdságát. A szálfejeket alakjuk szerint két 
csoportra bontottam (ellipszoid, valamint fél ellipszoid és csonka kúp kombinációjából állók), 
meghatároztam ezek arányát és megvizsgáltam hatásaikat a szilárdságra. Részletes elemezést 
készítettem az egyes geometriai paraméterekr l és azok összefüggéseir l valamint a szálak 
átmér jére és szilárdságára gyakorolt hatásaikról. Megvizsgáltam a bazaltszálas kompozitok 
száltartalmának az átlagos szálhosszakra gyakorolt hatását, és megállapítottam a közöttük 
lév  összefüggés exponenciális jellegét. 

A második kísérleti fejezetben kompozitok el állítását mutattam be, majd azok statikus 
és dinamikus mechanikai tulajdonságait vizsgáltam. Három különféle el gyártási technológiát 
alkalmaztam, amely után minden alkalommal melegpréseléssel állítottam el  kompozit 
lapokat. Az olvadékos keveréssel gyártott anyagokat használtam el kísérleteimhez, amelyek 
során számos határfelületi módosító adalék hatását vizsgáltam a kompozitok szilárdsági 
tulajdonságaira. Kártolással állítottam el  a második kísérleti sorozatot és rámutattam el nyös
és hátrányos hatásaira. Végül egy újszer , szálfejmentesítéssel kombinált nedves ülepítéssel 
készítettem az el gyártmányokat, amely során fény derült a lehetséges és szükséges 
fejlesztésekre.  

A harmadik fejezetben a bazaltszálfejek kompozitok mechanikai tulajdonságaira 
gyakorolt hatásait elemeztem. A szálfejek sajátosságainak megfelel en módosítottam egy a 
kritikus szálhosszra vonatkozó elméletet. A fejezet második részében a szálfejek hátrányos 
tulajdonságait modelleztem, amely a szálfejek körül a mátrixban kialakuló feszültséggy jt
hatást számszer síti. Statisztikailag elemeztem a szálfejek egy feltételezett szakadási 
keresztmetszetben való el fordulásának valószín ségét. Ezek alapján egy egyszer en
használható összefüggést alkottam, amellyel a szálfej nélküli szálakból készített kompozitok 
szakítószilárdságából meg lehet határozni a szálfejeket tartalmazó kompozitok szilárdságát. A 
modell egyes paramétereinek meghatározására végeselemes modellezést, valamint egyedi 
szálfejes polimer „kompozit” szakítóvizsgálatokat végeztem. A modell nagy el nye, hogy 
alkalmazható más mátrix anyagokra, és bármilyen makroszkopikus szemcseméret  töltés 
esetén is, feltéve, hogy a két anyag között legalább egy nagyságrendi a merevség különbség 
és a határfelületi kapcsolódás szilárdsága is alacsony. 
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Summary

 Geometrical and strength examinations were carried out on basalt fibers and the fiber 
heads present in the set of fibers. As a result, the shape of fiber heads was divided into two 
groups. The impact of composite production on fiber length distribution was studied. 
Composites, the static and dynamic mechanical properties of which were examined, were 
produced through subsequent melt warm mixing, carding and wet deposition. The relation 
between strength and fiber content was examined in detail. The impact of fiber heads on 
strength was analyzed, and a modified critical fiber length theory was created. A theoretical 
model involving the influence of fiber heads on composite strength decrease was derived. 
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