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Jelölés és rövidítésjegyzék 

Az alkalmazott jelölések: 

Jelölés Értéke/mértékegység Megnevezés 

A [Å-4] Debye–Bueche modellparaméter 

a [-] tönkremeneteli korrekciós paraméter 

b [-] inflexiós pontot szabályzó paraméter 

B [cm-1] háttérből érkező neutronszóródás 

D [nm, μm] domén méret 

DI [-] károsodási index 

DI [-] duktilitási index 

E [J] energia 

E0 [GPa] kezdeti rugalmassági modulus 

Eeq [g/eq] 1 g EP ekvivalenst tartalmazó tömegegys. 

Ef [GPa] hajlítórugalmassági modulus 

ER [GPa] maradó rugalmassági modulus 

F [N] erőhatás 

Fi [(J/cm3)1/2] i-edik egység kölcsönhatási paramétere 

Heq [g/eq] 1 g H ekvivalenst tartalmazó tömegegység 

I [cm-1] szórt intenzitás 

k 1,381·1023[J/K] Boltzmann-állandó 

K1C [MPa·m1/2] kritikus feszültségintenzitás tényező 

LF [-] terhelési szint 

m [-] szilárdsági korrekciós paraméter 

M0 [-] monomer egység molekulatömege 

n [-] aktuális ciklusszám 

N [-] összes ciklusok száma 

ni [-] rácsmodell cellaszáma 

Ni [-] i-edik polimer polimerizációs foka 

Nin [-] repedések halmozódási szakasza 

Np [-] repedések terjedésének szakasza 

Pf [-] tönkremenetel valószínűsége 

Q [Å-1] szórási vektor 

R 8,314 [mol-1·K-1] egyetemes gázállandó 

R2 [-] determinációs együttható 

Ros [-] feszültséghányados 
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Jelölés Értéke/mértékegység Megnevezés 

Rs [MPa] maradó szilárdság 

S [J] entrópia 

t [s vagy min] idő 

T [°C] hőmérséklet 

tan δ [-] veszteségtényező 

Tg [°C] üveges-átmeneti hőmérséklet 

V0 [-] egységnyi szegmens térfogata 

W [-] keveredéskor felvehető mikroállapotok 

wf [kJ/m2] fajlagos törési munka 

Xmax [-] maximális alakváltozás a ciklus során 

Xmim [-] minimális alakváltozás a ciklus során 

Yi [-] i-edik alkotó móltörtje 

α [-] szegregációs fok 

αcU [kJ/m2] Charpy-féle ütvehajlító szilárdság 

γ0 [N/m] határfelületi feszültség 

δ [(J/cm3)1/2] oldhatósági paraméter 

ΔCp [J/(kg·K)] fajhőváltozás 

Δg [-] fajlagos szabadentalpia 

ΔG [J] Gibbs-féle szabadenergia változása 

ΔH [J] entalpia megváltozása 

ΔS [J] entrópia megváltozása 

εf [-] hajlítószilárdsághoz tartozó alakváltozás 

Θ [°] szóródási szög 

λ [cm] hullámhossz 

ξ [Å] korrelációs hossz 

ρ [g/cm3] sűrűség 

σf [MPa] hajlítószilárdság 

σi [MPa] terhelő feszültség adott terhelési szinten 

τILSS [MPa] rétegközi nyírószilárdság 

Φ [-] térfogati hányad 

χ [-] Flory-Huggins kölcsönhatási paraméter 

ωd [s, vagy °C] félértékszélesség 
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Rövidítések: 

AFM atomerő mikroszkópia 

AGE allil-glicidil-éter 

An anilin 

AS gyári felületkezelés 

ATR gyengített teljes visszaverődés 

B égetéssel felületkezelés-mentesített 

BA butilamin 

Bis-GMA biszfenol-A-metakrilát 

CED kohéziós energiasűrűség 

CF karbon- vagy szénszál 

CIPS kristályosodás által indukált fázisszeparáció 

CNT szén nanocsövek 

CPE klórozott polietilén 

DAO diamino oktán 

DDM diamino-difenil metán 

DGEBA biszfenol-A-diglicidil-éter 

DMA dinamikus mechanikai analízis 

DSC differenciál pásztázó kalorimetria 

EP epoxi gyanta 

ES epoxi felületkezelés 

FTIR Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia 

GF üvegszál 

HDPE nagysűrűségű polietilén 

HEODI hidroxietil-dihidroimidazolinium 

HGB üreges üveggyöngy 

IEN egymásba hatoló elasztomer hálózat 

ILSS rétegközi nyírószilárdság 

IPD izoforon-diamin 

IPN egymásba hatoló hálószerkezetű polimer hálózat 

MDSC modulált differenciál pásztázó kalorimetria 

MEKP metil-etil-keton-peroxid 

mPOE maleinsav-anhidriddel ojtott polietilén-oktén 
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MSAN α-metilsztirol-akrilnitril 

ODA oktadecil ammónium klorid 

OLS organofil szintetikus fluoro hektorit 

PB/PVP polibutadilén-polivinil-piridin kopolimer 

PCU polikarbonát-uretán 

PEMA poli(etil-metakrilát) 

PEP/PEO polietilén-propilén/polietilén-oxid kopolimer 

PET poli(etilén-tereftalát) 

PEU poliéter-uretán 

PLA politejsav 

PMMA poli(metil-metakrilát) 

POE polietilén-oktén 

PS polisztirol 

PSSA szulfonált polisztirol 

PSU poliszulfonát 

PEU poliéter-uretán 

PU poliuretán 

PVC poli(vinil-klorid) 

RIPS reakció által indukált fázisszeparáció 

RTM gyantainjektálásos gyártástechnológia 

SANS kisszögű neutronszórás 

SAXS kisszögű röntgenszórás 

SEM pásztázó elektronmikroszkópia 

SiO2 szilícium-dioxid 

SIPN részlegesen egymásba hatoló polimer hálózat 

sPS szündiotaktikus polisztirol 

TKL transzponált késleltetett logisztikus függvény 

UD unidirekcionális 

UP telítetlen poliészter gyanta 

VE vinilészter gyanta 

VEUH vinilészter-uretán gyanta 

VS vinilészter felületkezelés 

XNBR karboxilezett nitril gumi 
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1. Bevezetés, az értekezés célja 

A XXI. században a technológia fejlődése megköveteli a mesterséges mérnöki 

anyagok teljesítőképességének növekedését. A mérnökök által megtervezett konstrukciók 

kialakításának és teherbíró képességének a felhasznált anyagok tulajdonságai szabnak határt. 

A gépészeti tervezők eszköztárát nagymértékben szélesítik a napjainkban is folyamatosan 

fejlődő kompozit anyagok, amelyek alkalmazásával egyes szerkezetek, berendezések 

nagyobb hatékonysággal és élettartammal üzemelhetnek. Ebből a szempontból 

kiemelkedően fontos szerepe van a polimer szerkezeti anyagoknak, amelyeket egyéb 

polimerekkel, fémekkel vagy kerámiákkal társítva nagyteljesítményű kompozit struktúrák 

állíthatók elő. A polimer kompozitok olyan összetett rendszerek, amelyekben az egyik fázis, 

az erősítőanyag, amely felelős a mechanikai terhelések felvételéért, a másik fázis pedig a 

befoglaló anyag, vagy más néven mátrix. Ez utóbbi fő feladata a megfelelő terheléseloszlás 

megvalósítása, illetve az erősítőanyag (pl.: szálak vagy részecskék) külső behatásoktól való 

védelme. A két fázis között kiváló adhéziós kapcsolatnak kell lennie, amelynek jóvoltából 

az anyag nagy terheléseket képes elviselni tönkremenetel nélkül, akár nagy ciklusszámú, 

ismétlődő igénybevétel esetén is. Ezeket az anyagokat kiváló mechanikai tulajdonságaikon 

túl viszonylag kis sűrűség jellemezi, így használatuk révén csökkenhet egy adott szerkezet 

önsúlya. Ez a tömegcsökkenés jelentős energia-megtakarítással járhat a közlekedés szinte 

mindegyik ágazatában [1–3]. 

Az autó- és repülőgépiparban, valamint a sportszergyártásban gyakran alkalmazott 

szén, üveg, vagy bazaltszálakkal erősített, hőre nem lágyuló mátrixú polimer kompozitok 

kimagaslóan jó sűrűség-mechanikai teljesítőképesség aránnyal és tervezetten irányfüggővé 

tehető mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Mindezek mellett a hőre lágyuló 

polimerekhez és számos képlékenyen alakítható fémhez mérten kisebb szívósság és rideg 

tönkremenetel jellemezi őket. A nagyteljesítményű polimer kompozitok terén a kiváló 

szilárdsági tulajdonságok mellett a szívósság fokozása és a nagyobb energiaelnyelő képesség 

elérése a kutatók egyik legnagyobb feladata [4]. 

A nagyteljesítményű polimer kompozitok szívósságát jelentős mértékben a befoglaló 

anyag tulajdonságai határozzák meg, így a fejlesztés ésszerű iránya lehet egy korábbiaknál 

nagyobb mechanikai energiaelnyelő képességgel rendelkező mátrixanyag létrehozása, 

amely emellett a sűrűn térhálós duromer anyagokhoz mérten jó szilárdsági tulajdonságait is 

megtartja. Ennek a célnak az elérése érdekében kifejezetten alkalmas lehet a mátrix mikro-, 
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illetve nanoszintű strukturáltságának módosítása, amelynek eredményeként a kritikus 

helyeken a repedések keletkezése és terjedése gátolt, így nő az anyag repedésterjedéssel 

szembeni ellenálló képessége, azaz szívóssága [5]. 

A mikro-, illetve nanostrukturált szerkezet létrehozása többféle módszerrel is elérhető, 

például az anyag nanométeres méretű részecskékkel történő társításával. Ezek a 

nanorészecskék nagy fajlagos felületüknek köszönhetően számos helyen tudnak kapcsolódni 

a befoglaló anyaggal, ezáltal már kis mennyiségben is jelentős mértékben képesek 

módosítani annak szerkezetét és tulajdonságait. A speciális struktúra kialakításának másik, 

napjainkban kisebb intenzitással kutatott, ugyanakkor nagy tartalékokkal rendelkező 

módszere a polimer anyagokból álló keverék, azaz hibrid mátrixanyagok képzése. Ez 

esetben a cél a két, vagy több egymással nem elegyedő anyag elkeveredésének olyan irányú 

befolyásolása, hogy lehetővé váljon egy különleges szerkezetű, az összetevők szinergikus 

együttműködését megvalósító, új anyagkombináció létrehozása, amely akár nanométeres 

mérettartományba eső fázis-struktúrával is rendelkezhet [6, 7]. 

Ilyen szerkezeti formákat el lehet érni különböző termoplasztikus polimerek, illetve 

eltérő típusú műgyanták társításával is. Az egyes keverékek előállításánál lényeges, hogy a 

kialakuló fázisszerkezet makroszkopikusan homogén legyen, illetve hőre nem lágyuló 

polimerek esetében a térhálósság mértéke megfelelő értéket mutasson. Kedvező esetben az 

alkotók keveréke olyan fázisszerkezettel rendelkezik, amelyben a két fázis rendkívül nagy 

felületen kapcsolódik egymáshoz (általában másodrendű kötések révén). Mindezek 

összességében megnövekedett szívósságot és impulzusszerű, dinamikus behatásokkal 

szembeni ellenállóságot biztosíthatnak a keverék és ezáltal a belőle képzett kompozit anyag 

számára is [6, 8–10]. 

Kutatásom során egymással nem elegyedő polimer gyantákból képzett, irányított 

fázisszétválás nyomán keletkező, nanoméretű fázis-struktúrával rendelkező, sűrűn térhálós 

duromer mátrixú kompozitok kifejlesztését és viselkedésük elemzését tűztem ki célul. A 

nanoméretű struktúra által kínált előnyös tulajdonságokat kihasználva célom elemezni és 

fokozni e kompozitok ciklikus igénybevételekkel szembeni ellenálló képességét, így 

hatékonyabb és biztonságosabb kompozit anyagokat létrehozni. 

  



Turcsán Tamás   PhD értekezés 

 

3 

2. Szakirodalmi áttekintés 

Ebben a fejezetben röviden ismertetem a polimer keverékek képzésének elméleti 

hátterét, valamint korábbi kutatási eredményekből született szakirodalmi példákon keresztül 

mutatom be a különböző struktúrák kialakításának hatását a polimer anyagok, illetve azok 

kompozitjainak tulajdonságaira. Az áttekintés során kiemelt figyelmet fordítok a 

nanostrukturált szerkezetet eredményező eljárásokra, az ezek segítségével létrehozott 

anyagok morfológiája és mechanikai tulajdonságaira, ezek közül elsősorban a szívóssággal 

és az energiaelnyelő képességgel összefüggésben lévőkre. 

2.1. Polimer keverékek termodinamikája 

A polimer oldatokról és keverékekről általában elmondható, hogy viselkedésük 

termodinamikai szempontból jelentős eltéréseket mutat az ideális oldatokhoz képest. Az 

ideális oldatok esetében azok létrehozásakor az entalpiaváltozás értéke zérus és az entrópia 

mértéke ideális ( ∆𝑆𝑖𝑑). A különbség oka, hogy ideális oldatoknál az elegyedő molekulák 

közti kölcsönható erők közel azonosak a elegyedésben résztvevő komponensek saját 

molekulái közti erőhatásokkal. Ez az állítás azonban az óriásmolekulával rendelkező 

anyagok esetén nem, vagy csak nagyon ritkán (pl. theta állapotban) állja meg a helyét. Másik 

okként említhető, hogy igen jelentős a különbség a különböző anyagok között tapasztalható 

keveredési entrópiában. A makromolekuláris anyagok oldódásának leírására felhasználható 

a Flory és Huggins [11] által megalkotott elmélet, amely jól alkalmazható kismolekulájú 

oldószerben oldott polimerekre, illetve polimerekben oldott polimerekre egyaránt. A 

polimerek oldódási folyamata két lépcsőben zajlik le, amelyek közül az első a duzzadás, 

amit aztán maga az oldódás követ. Az oldódás folyamata nem játszódik le nagyszámú 

keresztkötést tartalmazó térhálós molekulák esetén, ahol a térháló kötéspontok közötti 

polimer láncszakaszok egymáshoz képesti elmozdulása korlátozott, így itt a folyamat a 

duzzadás szakaszában megreked. Az oldódás esetén nagyobb valószínűségű az oldhatóság a 

hasonló felépítésű molekulák közt, illetve a molekulatömeg növelésével az oldhatóság 

csökken [12, 13]. 

2.1.1.  A keverékképződés termodinamikai leírása  

A polimerek elegyedésének termodinamikai feltételeihez ismernünk kell az adott 

folyamatra jellemző szabadentalpia, vagy Gibbs-féle potenciál (∆𝐺) változást. Amennyiben 

ez a változás negatív előjelű (∆𝐺 < 0), úgy az oldhatóság fennáll, azaz a keveredés spontán 
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végbe fog menni. Az elegyedésre jellemző szabadentalpia-változás a (2.1.) összefüggés 

alapján határozható meg. 

 ∆𝐺𝑒𝑙𝑒𝑔𝑦. =  ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 (2.1.)  

Az összefüggésben említett entrópia változás (∆𝑆 = 𝑆 − 𝑆0) általában nagynak mondható és 

nem vizes oldószerű rendszereknél 𝑆0 = 0, így a ∆𝑆 abszolút hőmérséklettel (𝑇) vett 

szorzata rendszerint pozitív, tehát ∆𝐺 előjelét és nagyságát a keveredésre jellemző 

entalpiaváltozás (∆𝐻), azaz a keveredési hő határozza meg. Amennyiben a keveredés során 

a ∆𝐻 előjele negatív, az oldás megtörténik, azonban ha nem negatív, akkor az 

entalpiaváltozás pozitív értékű lesz, ez esetben a ∆𝐻 nagysága szabja meg a folyamat 

kimenetelét. Amennyiben a kölcsönhatás csak a diszperziós erők működésében nyilvánul 

meg, úgy a ∆𝐻 pozitív előjelű lesz és nagysága a Hildebrandt-Scott [14] összefüggés (2.2.) 

segítségével határozható meg [12, 13]. 

 ∆𝐻 = 𝛷1𝛷2(𝛿1 − 𝛿2)2 (2.2.)  

Az összefüggésben 𝛷𝑖 az i-edik tag térfogati hányada, míg 𝛿𝑖 azok oldódhatósági 

paraméterét fejezi ki. Ez utóbbi paraméter meghatározható az adott molekulára jellemző 

kohéziós energiasűrűség (Cohesive Energy Density, CED) négyzetgyökeként, amely 

kismolekulájú anyagoknál az egységnyi térfogatú anyag párolgási energiája az adott 

hőmérsékleten. Polimerek esetében azonban a párologtatás nem kivitelezhető, így Gee [15] 

módszere alapján különböző oldószerekben való duzzasztás használható az egyes anyagok 

oldódási paraméterének meghatározására. A módszer lényege, hogy a (2.2.) egyenletnek 

akkor van minimuma, ha 𝛿1 és 𝛿2 közel azonos, ekkor a duzzadás mértéke maximális. Ezt 

kihasználva az adott polimer az őt legnagyobb mértékben duzzasztó oldószer CED értékével 

jellemezhető [16, 17]. 

A 𝛿 értéke tetszőleges polimer anyagra meghatározható az adott molekulát alkotó 

részegységek oldhatósági paraméterének összegzésével. Az ehhez szükséges adatok a 

szakirodalomban táblázatos formában megtalálhatók [18–20]. Az addícióra több megoldás 

is létezik [21, 22], amelyek jó becsléssel szolgálnak 𝛿-ra. Ezek közül egyik félempirikus 

megoldást a (2.3.) összefüggés ismerteti [21]: 

 𝛿 =
𝜌𝑝

𝑀0
∑ 𝐹𝑖  ,

𝑖
 (2.3.)  

ahol 𝜌𝑝 a polimer sűrűsége, 𝑀0 a monomer egység molekulatömege, 𝐹𝑖 pedig a monomert 

felépítő i-edik szerkezeti egységhez tartozó kölcsönhatási paraméter. Mindebből 
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meghatározható a 𝜒,az ún. Flory-Huggins kölcsönhatási paraméter (2.4. összefüggés), amely 

jól jellemzi az adott anyagpárosítás keveredésének entalpiaváltozását. A 𝜒 függ a nyomástól, 

a hőmérséklettől, a móltömegektől, valamint ez utóbbiak eloszlásától és az alkalmazott 

rácsmodellben alkalmazott egységnyi szegmens térfogatától (𝑉0) is. A 𝜒 kiszámítására 

számos megközelítés született [12, 23–25], amelyek általában tapasztalati úton, az adott 

anyagpárosítás tulajdonságaihoz illesztve határozzák meg a 𝜒 értékét [18, 21]. 

 
𝜒12 =

(𝛿1 − 𝛿2)2 ∙ 𝑉0

𝑘 ∙ 𝑇
 , (2.4.)  

ahol k a Boltzmann-állandó, 𝑉0 a rendszerben felvett egységnyi elemi cella, és T az abszolút 

hőmérséklet. A ∆𝑆 meghatározása a Flory-Huggins–féle rácsmodell segítségével lehetséges. 

A modell egyes rácspontjait 𝑉0 egységnyi térfogatú elemi cellának tekintjük, ahol kétalkotós 

rendszer esetén a cellák száma 𝑛 = 𝑛1 + 𝑛2. Az elegyedés során felvehető mikroállapotok 

száma (𝑊) az egyes alkotók által megtöltött elemi cellák számának lehetséges 

kombinációiból (2.5.), azaz termodinamikai valószínűségéből adódik [13, 18]: 

 
𝑊 = (

𝑛1 + 𝑛2

𝑛1
) =

(𝑛1 + 𝑛2)!

𝑛1! ∙ 𝑛2!
 . (2.5.)  

Ezek alapján a rendszer entrópiájának megváltozása a kiindulási (𝑆0) állapotot zérusnak 

tekintve [11–13]: 

 ∆𝑆 = 𝑆 − 𝑆0 = 𝑘 𝑙𝑛𝑊, (2.6.)  

ahol 𝑘 a Boltzmann-állandó. A fentiekben felvázolt 𝑊 természetes logaritmusának 

meghatározásakor, figyelembe véve hogy polimerek esetén az 𝑛 meglehetősen nagyra 

adódik, az ún. Sterling formula (ln (𝑛!)~𝑛 ∙ ln 𝑛) segítségével egyszerűsíthetünk. Mindezek 

felhasználásával a rendszer entrópiájának meghatározására kismolekulájú anyag és szintén 

kismolekulájú oldószer esetén a (2.8.) összefüggés alkalmas [11–13]: 

 𝑌𝑖 =
𝑛𝑖

𝑛1 + 𝑛2
; (𝑖 = 1; 2) (2.7.)  

 𝑆 = 𝑘 𝑙𝑛𝑊 ≈ −𝑘 (𝑛1 𝑙𝑛𝑌1 + 𝑛2 𝑙𝑛𝑌2), (2.8.)  

ahol 𝑌𝑖 az i-edik alkotóhoz tartozó móltört. A lehetséges mikro állapotok száma jelentős 

mértékben csökkenhet, ha a keverék egyik, illetve mindkét alkotója polimer. Ezekben az 

esetekben a móltört helyett 𝛷𝑖, az ún. térfogattört (2.9.) alkalmazása célszerű. Ezzel a ∆𝐺 

számításához szükséges összefüggés a (2.1)-be helyettesítve a (2.10.) szerint alakul, ahol a 

molekulalánc polimerizációs foka: 𝑁𝑖 = 𝑉𝑖/(𝑛𝑖 ∙ 𝑉0) [18]. 
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𝛷𝑖 =

𝑉𝑖

𝑉
=

𝑛𝑖 ∙ 𝑁𝑖 ∙ 𝑉0

(𝑛1𝑁1 + 𝑛2𝑁2) ∙ 𝑉0
;   (𝑖 = 1; 2) (2.9.)  

 ∆𝐺 = 𝛷1𝛷2(𝛿1 − 𝛿2)2 + 𝑘𝑇 (𝑛1 𝑙𝑛 𝛷1 + 𝑛2 𝑙𝑛 𝛷2), (2.10.)  

Mindkét oldalt osztva a rendszerben lévő részecskék számosságával és 𝑘 ∙ 𝑇 –vel, valamint 

a keveredő anyagok kölcsönhatási (Flory-Huggins) állandóját (𝜒12) kiemelve a fajlagos 

szabadentalpiát (∆𝑔) leíró egyenlet a (2.11.) szerinti formára hozható [11–13]. 

 
∆𝑔 =

∆𝐺

𝑘𝑇(𝑛1𝑁1 + 𝑛2𝑁2)
= 𝛷1

 𝑙𝑛 𝛷1

𝑁1
+ 𝛷2  

𝑙𝑛 𝛷2

𝑁2
+ 𝜒12𝛷1𝛷2 (2.11.)  

A kölcsönhatási paraméter esetében létezik egy 𝜒𝑘𝑟. kritikus érték, amelynél kisebb értékek 

korlátlan elegyedést biztosítanak az alkotók között [12, 13]: 

 𝜒12,𝑘𝑟 =
1

2
(

1

√𝑁1

+
1

√𝑁2

)

2

. (2.12.)  

Ez esetben a keveredés határát a kritikus paraméterérték jelenti, azonban ha 𝜒 < 𝜒𝑘𝑟, az a 

keveredő anyagok kompatibilitásának szükséges, de nem elégséges feltétele. A (2.12.) 

segítségével a polimerizációs fokok ismeretében kiszámítható az egyik alkotóra vonatkozó 

kritikus térfogati arány [13, 26, 27]: 

 𝛷1,𝑘𝑟 =
√𝑁2

√𝑁1 + √𝑁2

 . (2.13.)  

2.1.2.  A fázisszétválás  mechanizmusai 

A többalkotós polimer anyagokban a mikro-, illetve nanostruktúrák a fázisszétválás 

termodinamikai szabályai szerint jönnek létre. Ezen anyagok kialakítása során azt 

használható ki, hogy számos keverék monomer, illetve oligomer állapotban termodinamikai 

szempontból elegyíthető, azonban polimer állapotban már nem. A megfelelő paramétereket 

megválasztása (például: kiindulási lánchossz, hőmérséklet, nyomás), hatással lehet a 

fázisszeparáció mértékére, illetve a keverékben kialakuló szegmensnagyságra (domén 

méretre) is. 

A különböző polimer anyagok szételegyedése nyomán létrejövő fázisszétválásokat azok 

fázisdiagramjainak ∆𝐺(𝛷; 𝑇) segítségével lehet szemléltetni (2.1. ábra). A különböző 

hőmérsékleteken a fázisarány függvényében ábrázolt szabadenergia görbékből (2.1. ábra/a) 

következtethetünk az alkotók elegyedési képességeire. A keverékképzés termodinamikai 
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feltételeit alapul véve két rendszer elegyedésének több kimenetele lehet. A kimenetelek 

közül (2.14.) teljesülésekor (2.1. ábra/a, T1 hőmérsékleten) a rendszer tagjai tetszőleges 

(0<𝛷<1) koncentráció mellett nem elegyíthetőek egymással, tehát két fázisra válnak szét. A 

(2.15.) érvényességekor azonban tetszőleges (0<𝛷<1) koncentrációt tekintve elegyíthetőek 

és egyfázisú keveréket hoznak létre egymással az adott komponensek (2.1. ábra/a, T3 

hőmérsékleten). Amennyiben ∆𝐺𝑘𝑒𝑣.<0, de annak 𝛷-szerinti második deriváltjára nézve nem 

teljesül a (2.15.) szerinti egyenlőtlenség a teljes görbeszakaszon, hanem csak a 0< 𝛷< 𝛷𝑆1, 

és 𝛷𝑆2< 𝛷<1 intervallumon, akkor a komponensek részlegesen elegyednek, a keverékben 

különböző összetétellel rendelkező fázisok jelennek meg [13, 27]. 

 ∆𝐺𝑒𝑙𝑒𝑔𝑦. > 0 . (2.14.)  

 
∆𝐺𝑒𝑙𝑒𝑔𝑦. < 0 ;  

𝜕2∆𝐺𝑘𝑒𝑣.

𝜕𝛷2
> 0 (2.15.)  

  

2.1. ábra A kétalkotós polimer keverék sematikus fázisdiagramja, ezen belül a keveredés szabadenergiája 

különböző értékű (állandó) hőmérsékletek mellett (a) és a kritikus szétválási hőmérséklet (b) a koncentráció 

függvényében [13, 28] 

Bizonyos feltételek megléte esetén, például folyamatos nyírás, vagy magasabb hőmérséklet, 

a fázisarány függvényében ábrázolt szabadenergia görbe a B1 és B2 pontok között elviekben 

konkáv szakaszon (2.1. ábra/a, T2 hőmérséklet) is szaggatott vonallal konvexszé tehető, így 

egyfázisú keverék jöhet létre, de az említett feltételek megszűnésével megkezdődik a fázisok 

szétválása. Adott hőmérséklet (pl.: T2) az elegyedés irányfüggő is lehet, hiszen más-más 
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kimenetellel jár, ha a részleges elegyedés területeit a korlátlan elegyedést eredményező 

görbeszakasz felől, illetve ha a korlátlan elegyedést biztosító területet a részleges elegyedés 

görbeszakaszáról közelítjük a koncentráció változtatásával [13, 26]. 

A keverékképzés hőmérsékletét tanulmányozva a koncentráció függvényében (2.1. 

ábra/b) állandó nyomás mellett, két görbealak látható, az egyik a binodális (B), a másik a 

spinodális (S). Az ezen görbéket alkotó pontok az egyes hőmérsékleteken a fázisarányok 

függvényében ábrázolt szabadenergia görbékből (2.1. ábra/a) adódnak. A binodális görbe 

elválasztja a tökéletes (egyfázisú) és a részleges összeférhetőség (kétfázisú) területeit, a 

spinodális görbe elhatárolja egymástól az instabil, valamint a (binodális és spinodális görbék 

közti) ú.n. metastabil területeket. A görbén a ∆𝐺𝑒𝑙𝑒𝑔𝑦. 𝛷-szerinti második deriváltjának 

zérushelye éppen a kritikus koncentráció 𝛷𝑘𝑟 helyét jelöli ki [13, 26]. 

A fázisok szeparációját eredményezheti, ha a vizsgált minta az oldhatósági 

küszöbértékek közelébe ér (azaz 𝜒 értéke megváltozik). Ez különböző tényezők, például a 

hőmérséklet, a nyomás, vagy az egyes alkotók polimerizációs fokának, illetve a 

polimerizációs fok eloszlásának (polidiszperzitás) változása is előidézheti. A keverékekben 

bekövetkezett fázisszétválás számos esetben a termodinamikai összefüggések mellett 

vizuálisan, azaz mikroszkópi kép segítségével is jól detektálható. A fázisok egymástól való 

elkülönülése azonos anyagpárosítás esetén több módon is végbemehet, ha a hőmérsékleti 

viszonyok, vagy 𝛷 értékek különbözőek. Az egyik ezek közül a gömbszerű kiválásokat 

okozó nukleáció (2.2. ábra/a), amely során gócképződés (új fázis megjelenése), majd e 

gócpontok növekedése figyelhető meg. Ez a fázisdiagramon a binodális és a spinodális 

vonalak közti metastabil területen jelentkezik. Az említett metastabilitás abban nyilvánul 

meg, hogy a stabil viszonyokhoz képest a részleges szételegyedés nyomán a 

koncentrációban kis ingadozások, inhomogenitások vannak jelen, amelyek azonban az 

instabil viszonyokhoz képest elenyészőnek értékelhetőek. A másik jelentkező fázisszerkezet 

a spinodális dekompozíció (2.2. ábra/b). Ez a jelenség a spinodális fölötti, instabil 

területeken jelentkezik, ahol a rendszer rendkívül érzékeny a koncentráció bármilyen kis 

ingadozásra. A fázisdiagram instabil részén a véletlen koncentrációs fluktuációk 

felerősödnek, míg a hosszú, távolra mutató fluktuációk lassulnak a nagy áthidalandó 

távolság miatt. A rövidtávú fluktuációk gátoltak az általuk okozott éles koncentráció 

gradiens miatt, amely nagy mennyiségű szabadenergiát igényel a rendszertől. A folyamat 

hatására a közepes nagyságú koncentrációváltozások alakulnak ki a leggyorsabban, és ezek 
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is befolyásolják a szerkezetet, amelyben az összetevők külön-külön folytonos 

fázisszerkezethez hasonló formát vesznek fel [26]. 

 

2.2. ábra: A fázisszétválás két esete, a binodális szételegyedés, azaz a nukleáció és növekedés (a) és a 

spinodális dekompozíció alkotta minta (b) [29] 

Lipatov [8] elsősorban térhálós polimer keverékek esetében vizsgálta a fázisszeparáció 

termodinamikai megközelítését. Megállapította, hogy a határfelületi szabadenergia és a 

határfelületi feszültség között kapcsolat van. Ezen kapcsolat segítségével lehetőség nyílik 

megbecsülni az adott keverékben kialakuló fázis egyes szegmenseinek, doménjeinek várható 

méretét. A folyamat különálló szakaszokra bontható, amelyekhez termodinamikai 

szempontból egy-egy megfelelő szabadenergia változás is tartozik (2.3. ábra). Az első ezek 

közül a különböző polimerizációs fokú összetevők elegyedése és a térhálós formában lévő 

polimer komponens duzzadása a monomer vagy oligomer formában lévő másik polimer által 

(∆𝐺1,2). A következő szakasz a korábban monomer/oligomer állapotban lévő anyag 

polimerizációja (∆𝐺2,3), az utolsó pedig a polimerizációs reakció által okozott szételegyedés 

(∆𝐺3,4), azaz a reakció indukálta fázisszeparáció jelensége. 

 

2.3. ábra: A domén kialakulásának egyszerűsített folyamata, 

(∆𝐺13= ∆𝐺12+∆𝐺23 és ∆𝐺14 =∆𝐺13+∆𝐺34) [8] 

A domén formálódásához tartozó szabadenergia (∆𝐺𝑑) felírható általános formában a (2.16.) 

összefüggés szerint, illetve kifejtve a (2.17.) segítségével [8]. 
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 ∆𝐺𝑑 = ∑ ∆𝐻𝑖,𝑖+1

3

𝑖=1

− 𝑇 ∑ ∆𝑆𝑖,𝑖+1

3

𝑖=1

+ ∆𝐺𝑖 (2.16.)  

 ∆𝐺𝑑 = ∆𝐻1,3 + ∆𝐻3,4 − 𝑇(∆𝑆1,3 + ∆𝑆3,4) +  ∆𝐺𝑖 (2.17.)  

A fenti összefüggésekben a ∆𝐻1,3 és a ∆𝐻3,4 az össze-, valamint a szételegyedéshez tartozó 

hőmennyiségek, amelyek a levezetés fontos részét képezik, azonban (∆𝐻1,3≈∆𝐻3,4 miatt) 

kiejtik egymást. A ∆𝑆1,3 az elegyedéshez, a ∆𝑆3,4 a szételegyedéshez tartozó entrópia 

változás, míg ∆𝐺𝑖 a határfelületi szabadenergiák megváltozása. Az összefüggés a (2.18.) 

szerinti alakra hozható, amelyben a ∆𝑆𝑠𝑤 az elegyedés kezdeti fázisában történő 

duzzadáshoz (swelling), a ∆𝑆𝑝 az egyes domének kialakulásához (placing), a ∆𝑆𝑑𝑠𝑤 a 

szinerézis folyamatához (deswelling), a ∆𝑆𝑑𝑓 pedig a polimer háló elasztikus 

deformációjához (deforming) tartozó entrópiák megváltozása [8]. 

 ∆𝐺𝑑 = −𝑇(∆𝑆𝑠𝑤 + ∆𝑆𝑝 + ∆𝑆𝑑𝑠𝑤 + ∆𝑆𝑑𝑓) +  ∆𝐺𝑖 (2.18.)  

A polimer anyagban a határfelületek közötti szabadenergia és a határfelületi feszültség 

(𝛾0) között arányossági kapcsolat van, amelyet a (2.19) összefüggés ír le, ahol a 𝐷2 jelöli a 

gömbhöz hasonló alakú domének várható átmérőjét [8]. 

 ∆𝐺𝑖 = 𝜋𝛾0𝐷2
2 (2.19.)  

A fázisszétválási mechanizmusok kinetikájának és a szükséges termodinamikai 

összefüggéseknek a birtokában a fázisszétválás mértéke és a várható szegmensnagyságok 

mérete számítható és becsülhető. Érdekes lehet ezek kísérleti alapon történő alátámasztása, 

amely azonban egyelőre a kevésbé publikált témák közé tartozik. 

2.2. Többalkotós polimer rendszerek és előállítási lehetőségeik 

A polimer anyagok morfológiájának módosítására bevált módszer a keverékképzés 

más polimerekkel. A többalkotós polimer rendszerek hat fő csoportját különböztetjük meg 

(2.4. ábra). A két, vagy több polimer molekulaláncait tartalmazó keverékeket a láncok 

egymáshoz viszonyított elhelyezkedése, azaz sík-, vagy térszerkezete különbözteti meg. 

Ezen struktúrák előnyét az adja, hogy szétválasztásuk az őket alkotó első és másodrendű 

kötések felbontása nélkül nem lehetséges [6]. 
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2.2.1.  Polimer keverékek  

A hőre lágyuló polimer keverékek, vagy más néven blendek (2.4./a ábra) olyan 

anyagok, amelyeket legkevesebb két különböző polimer elegyítésével a fémek ötvözésének 

analógiájára hoznak létre. A blendek láncai között elsődleges kémiai kötést nem találunk, 

fizikai jellegű elegyítésről van szó, ugyanakkor kompatibilitási szempontból három főbb 

csoportjukat különböztetjük meg. 

 

2.4. ábra: A többalkotós polimer rendszerek: blend vagy keverék (a), ojtott kopolimer (b), blokk kopolimer 

(c), A-B ojtott kopolimer (d), egymásba hatoló hálószerkezet (IPN) (e), részleges IPN (f) [6] 

Az első csoport a nem elegyedő vagy úgynevezett heterogén blendek csoportja, ekkor 

teljes mértékű a fázisszeparáció és a rendszer általában több üveges átmeneti hőmérsékletet 

(Tg) mutat. A következő csoport a kompatibilizált polimer keverékeké. Ebben az esetben 

nem teljes mértékű az elegyedés, de az anyag makroszkopikusan egységes tulajdonságokkal 

rendelkezik a komponensek között lévő erős kölcsönhatások miatt. A jelenség hatására a 

keverék Tg értéke(i) az alkotók átalakulási hőmérsékletei között található(ak). Az ilyen 

kompatibilitás előidézhető mesterségesen, a fázishatárokra irányuló megfelelő kezeléssel, 

ezeket szokás polimer ötvözeteknek is nevezni. A harmadik csoport az elegyedő, vagy 

homogén blendeké, ekkor egyfázisú a rendszer, ezen anyagoknál a megfigyelhető egyetlen 

Tg egy fázis jelenlétére utal [26]. 

A blendekben kialakult fázisszerkezet adott esetben a szívósság növekedését is 

okozhatja. Ezt használták ki Johnsen és társai [30], akik heterogén blendeket képeztek epoxi 

gyantához (EP) 1-12 m% koncentrációban hozzáadott szündiotaktikus polisztirol (sPS) 

segítségével. A két különböző előállítási mód közül az első módszernél az EP térhálósítóját 

az sPS ömledék állapotában adták hozzá a rendszerhez (reaction-induced phase-separation, 

RIPS), míg a második esetben mindezt a keverék hőmérsékletének az sPS kristályosodási 

hőmérséklet tartománya közelében (crystallisation-induced phase-separation, CIPS). A 

vizsgálatok (2.5./a ábra) azt mutatták, hogy a RIPS esetben a törési szívósság (K1C) értéke 8 

m% sPS tartalomig növekedést mutatott, hasonló volt a helyzet a CIPS keverékek esetében 

is, azonban itt az értékek a 4-12 m% sPS tartományt megfigyelve, rendre alulmúlták a RIPS 

rendszer értékeit. A tönkrement próbatestek töretfelületeinek vizsgálata során látható (2.5./b 
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és c ábra), hogy a RIPS esetben kialakult fázisszeparáció (binodális dekompozíció) olyan 

morfológiát eredményezett, amely gátolta a repedésterjedést, a CIPS esetben azonban a 

részleges spinodális fázisszétválással magyarázhatók az kisebb K1C értékek. 

 

2.5. ábra: Az EP/sPS blendek K1C értékei az sPS tartalom függvényében (a), valamint a 8 m% sPS tartalmú 

EP/sPS blendek töretfelületeinek elektronmikroszkópi felvételei: RIPS (b), CIPS (c) [30] 

Hasonló területen kutattak Su és társai [31], akik polietlén-tereftalát (PET) szívósságát 

növelték polietilén-oktén (POE) és maleinsav-anhidriddel ojtott polietilén-oktén (mPOE) 

segítségével. A kialakított keverési arányok során a POE és mPOE összes mennyiségét a 

teljes keverékhez viszonyítva 20 m%-on rögzítették, ugyanakkor a két összetevő arányát 

változtatták, így nyertek különböző PET alapú blendeket. Az Izod-féle ütővizsgálatok 

eredményei (2.6./a ábra) azt mutatták, hogy 5 m%-os mPOE tartalom mellett a legnagyobb 

az ütőszilárdság értéke az előállított blendek esetében. A szívósságnövekedés okai ebben az 

esetben is a fázisok kapcsolatában keresendők, erre ad bizonyítékot a vizsgált anyagok rideg 

töretfelületeinek elemzése (2.6./b és c ábra). A kezeletlen blendet alkotó polimerek 

egymással való kapcsolata nem volt kielégítő mértékű (binodális dekompozíció látható), 

azonban a kezelt POE adagolásával a fázishatárokon feltételezhetően számos helyen plusz 

(másodlagos) kötések alakultak ki a keverék összetevői között, amelyek lassították a 

dekompozíciót. A keletkezett fázisszerkezetben található kötéstöbblet felszakításához a 

tönkremeneteli folyamat során többlet energia volt szükséges. 

 

2.6. ábra: A PET/POE blendek ütőszilárdsága a mPOE tartalom függvényében (a) és a kriogén hőmérsékleten 

eltört mintáinak felületi képe, mPOE nélküli (b), és 3 m% mPOE tartalom esetén (c) [31] 

Az 5 m%-nál nagyobb mPOE tartalmú keverékek szívóssága csökkenő tendenciát mutat a 

módosított POE tartalom függvényében, amely jelenséget a szerzők azzal magyarázták, 

hogy a terhelés hatására a blend két komponense közt rugalmasságbeli különbségük miatt 
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feszültségbeli különbségek adódnak, ezek a hibahelyek kiterjedésének fokozódásához 

vezetnek, amely jelenség nagysága a maleinsav-anhidrid kapcsolóanyag jelenlétében a 

fázishatáron fellépő kötések összenergiájának növekedésével csökken. Azonban egy határon 

túl a kötési energia nagysága eléri azt a szintet a különböző alkotók között, hogy az az 

elasztomerszerű viselkedést mutató POE fázis által biztosított szívósság rovására megy. 

A blendek nem csak kétalkotós rendszerek lehetnek, erre mutatnak jó példát Xiu és 

társai [32], akik politejsav (PLA) szívósságát kísérelték meg módosítani 15 m% poliéter 

uretán (PEU), valamint 0-10 m% 380 m2/g fajlagos felületű szilícium-dioxid (SiO2) 

hozzáadásával. A keveréket több különböző elegyítési metódussal is létrehozták. Az 

ütvehajlító vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy az azonos alkotókból álló, de más-más 

módszerrel létrehozott keverékek szívóssága különböző. A legnagyobb ütőszilárdsága 

azoknak a keveréknek volt, amelyek elkészítésekor először a két polimert keverték össze, 

majd a töltőanyagot ezután adták a rendszerhez (PLA/15PU/5Si). A legnagyobb szívósságot 

5 m% SiO2 tartalomnál érték el. 

A hozzáadott SiO2 mennyisége nagymértékben megváltoztatta az töltött blend 

tulajdonságait, ezzel párhuzamosan annak morfológiáját is. Mindezen jellemzők 

megfigyelhetők a minták töretfelületén. Kisebb töltöttség esetén (2.7./a és b ábra) a 

töretfelület kevésbé duktilis, mint nagyobb SiO2 tartalom esetén (2.7./c és d ábra). 

 

2.7. ábra: A PLA/PEU 2,5 m% (a, b), valamint az 5 m% (c, d) SiO2-vel töltött blendek töretfelületi SEM 

képei különböző nagyításokon [32] 

A töltöttség hatása a fázisszerkezet változásával, ezen belül is a fázishatárok kiterjedésének 

és elhelyezkedésének megváltozásával magyarázható. A rendszerbe bevitt SiO2 a polimer 

keverék határán feldúsulva hozzájárult, hogy a PLA és a PEU fázisok összekapcsolódjanak, 

ez által a korábbi binodális dekompozíciót (2.8./a ábra) spinodális jellegű, külön-külön 

folytonos struktúrává formálta harmadik alkotóként (2.8/b ábra). A fázishatár ilyen mértékű 

növekménye a tönkremeneteli folyamat során a ridegebb PLA és a szívósabb PEU 

komponensek között jelentős energiaátadást eredményez. A repedések terjedése során így 

sokkal nagyobb utat kell bejárnia, mint egy durvább fázisszerkezetű keverék esetében. 
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2.8. ábra: A PLA/PEU töltetlen és SiO2-vel töltött blendek morfológiájának sematikus ábrája [32] 

A különböző polimerekből képzett blendek morfológiáját jelentős mértékben 

befolyásolhatják a keverékhez adagolt erősítőszálak. Erre a következtetésre jutott 

Ronkay [33], aki nagysűrűségű polietilénből (HDPE) és PET-ből képzett blendekhez adagolt 

rövid, 4 mm átlagos hosszúságú üvegszálat (GF). Az elvégzett vizsgálatok azt mutatták, 

hogy a fázisinverzió jelensége a HDPE/PET blendek esetében már sokkal kisebb térfogat 

százalékú (V%) PET tartalomnál (30-40 V%) is lejátszódik GF jelenlétében, míg a szálak 

nélkül csak 50-60 V% PET tartalomnál. A jelenséget a kutató azzal magyarázta, hogy 

feltehetően a szálas erősítőanyag jelentős mértékben befolyásolta az anyag reológiai 

tulajdonságait, a pszeudoplasztikus jelleg miatt csökkenti az ömledék viszkozitását. 

A blendekhez adagolt szálakon található felületkezelés típusa is befolyásolhatja a 

keverékben kialakuló fázisstruktúrát. Ezt Olmos és társai [34] mutatták ki, akik EP 

polisztirollal (PS) és polimertil-metakriláttal (PMMA) képzett keverékét vizsgálták 

különböző felületkezeléssel ellátott üvegszálak jelenlétében. Az EP-ben jelenlévő 

termoplasztikus komponens (PS vagy PMMA) aránya minden esetben 2 m% volt. A 

szálakon három különböző felületkezelést végeztek el. Referenciaként égetéssel távolították 

el az üvegszálak felületéről a gyári felületkezelést, amelyeket egyik esetben hidrogén klorid 

vizes oldatában aktiváltak, másik esetben szilán bevonattal láttak el. Az eredmények szerint 

a különböző típusú felületkezelések jelentős mértékben hatással voltak az EP mátrixba 

bekevert a termoplasztikus komponenseknek a szálak környezetében tapasztalható 

eloszlatására. Ezáltal hatással voltak az említett területen a két komponens (EP/PMMA) 

közti határfelület nagyságára, amely pedig befolyásolta a mátrix szívósságát az erősítőszál 

környezetében. 

2.2.2.  Kopolimerek 

A kopolimerek olyan óriásmolekulákból álló, molekulárisan heterogén, de 

makroszkopikus tulajdonságaikat tekintve homogénként kezelhető anyagok, amelyek 
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molekuláit különböző típusú ismétlődő egységek építik fel. Ezek a különböző egységek közt 

megtalálható elsőrendű kémiai kapcsolat (kovalens kötés) van. Egyik altípusuk az ojtott 

kopolimerek csoportja (2.4./b ábra), amelyeknél az egyik alkotó a másik mellékágaként 

fogható fel, így térszerkezetük révén fő és mellék láncokra bonthatók. Ebben az esetben 

mind a fő, mind a melléklánc lehet homo- és kopolimer is, tehát egymással azonos kémiai 

összetételű, illetve különböző ismétlődő egységekből felépülő óriásmolekulájú anyag is. 

Egy másik kopolimer fajta a blokk kopolimerek családja (2.4./c ábra), ahol a különböző 

típusú polimer lánc szakaszok közt főlánc irányú elsőrendű, kovalens kötések találhatók. 

Speciális altípus az A-B keresztkötéssel rendelkező ojtott kopolimer (2.4./d ábra), amelynél 

a polimerek térhálós struktúrát alakítanak ki egymással elsőrendű kötések révén [6, 35]. 

A kopolimerekben kialakuló morfológiát vizsgálták Balog és társai [36] szulfonált 

polisztirollal (PSSA) ojtott poliszulfon (PSU) esetében és meghatározták a létrejött anyagok 

tulajdonságait az ojtásban részvevő különböző lánchosszúságú összetevők függvényében. A 

kutatók az egyes láncok hosszúságának változtatásával képesek voltak jelentősen 

módosítani a létrejövő anyag morfológiáját, ezáltal a válaszreakciót az egyes gerjesztésekre.  

Az atomerő-mikroszkóppal (AFM) készült felvételek azt mutatták, hogy a hosszabb PSU és 

PSSA láncokat tartalmazó kopolimer (2.9./b ábra) sokkal nagyobb fázisszeparációval 

rendelkezett, mint a rövidebb alkotókból felépülő anyag (2.9./a ábra). Az AFM felvételeken 

látható fázisszerkezetet kisszögű röntgensugár szórásos vizsgálat (small-angle X-ray 

scattering; SAXS) segítségével is igazolták, amely módszer jól alkalmazható a polimerekben 

jelen lévő szegmens-, vagy domén méretek eloszlásának meghatározására. Az 

eredményekből látható, hogy a kopolimerben a szegmensnagyságok sűrűsége a lánctagokat 

alkotó egységek számával fordítottan arányos (2.9. ábra/c). 

  

2.9. ábra: A rövidebb (a), és a hosszabb lánctagokból (b) felépülő kopolimer 1x1 μm-es nagyságú AFM 

felvételei, PSU/PSSA kopolimer mintákon tapasztalható intenzitások a SAXS vizsgálat egyes 

tartományaiban (c). A polimerek jelölése után zárójelben az ismétlődő egységek száma látható [36] 

A kopolimerek nanorészecskékkel való adalékolását vizsgálták Zhang és társai [37], 

akik nanoméretű SiO2-t és klórozott polietilént (CPE) kevertek polivinil-klorid/α-
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metilsztirol-akrilnitril (PVC/MSAN) kopolimerhez. A kopolimerben a PVC/MSAN alkotók 

70/30 m% arányban voltak jelen minden esetben. A mechanikai vizsgálatok azt mutatták, 

hogy amikor a SiO2 és CPE is volt a rendszerben, akkor az 200-800%-kal növelte az anyag 

ütőmunka értékeit, a szilárdság kis mértékű (10-15%-os) csökkenése mellett. A kutatók 

szerint a jelenség oka az, hogy a rendszerhez adagolt SiO2 részecskéket körbefogták a 

klórozott polietilén szegmensek, amelyek így viszonylag nagyméretű fázishatárral 

rendelkeztek. Ez terhelés hatására hatékonyabban közvetítette a feszültséget a távolabb 

elhelyezkedő szegmens számára, így nagyobb energiát igényelt az anyag tönkremenetele. 

A kopolimereket hőre nem lágyuló polimerek szívósítására használták fel Li és társai 

[38], akik bevonatokhoz használt biszfenol A alapú EP gyantájukhoz adagoltak polietilén-

propilén-polietilén-oxid (PEP/PEO), illetve polibutadién-polivinil-piridin (PB/PVP) 

kopolimereket. A mechanikai vizsgálatok alapján megállapították, hogy a különböző 

kopolimerek rendszerhez való keverése minden esetben jelentős szívósságnövekményhez 

vezetett. A kutatók szerint a jelenség oka az, hogy az EP-ben jó hatásfokkal eloszlatott 

kopolimer révén egyfajta nanostruktúrát hoztak létre. Ez igen nagyméretű fázishatárt 

eredményezett, így fokozta az anyag szívósságát. 

2.2.3.  Egymásba hatoló hálószerkezetű polimerek  

Az egymásba hatoló hálószerkezetű polimereket (Interpenetrating Polymer Network, 

IPN) legalább két különböző típusú polimer molekulaláncai alkotják. Lehetséges a 

különböző térhálók között (elsődleges) kémiai kötésekkel nem rendelkező, azaz külön-külön 

folytonos szerkezetű (2.4./e és f ábra) és az alkotók között kis számú elsődleges keresztkötés 

tartalmazó típusuk is. Minden esetben az alkotók közül legalább az egyik térhálós formában 

van jelen a rendszerben. Kvázi-homogén anyagokról beszélünk, amelyek hálószerkezetét az 

egymásba való hurkolódás miatt az egyes láncokon belüli kovalens kötések felbontása nélkül 

nem lehet megbontani. A bonyolult, akár nanométeres méretű elemeket tartalmazó struktúrát 

a polimer láncok közti másodlagos, azaz fizikai kötések eredményezik. Az IPN szerkezetű 

polimer-keverékek egyes tulajdonságai az összetevőknél tapasztalható értékekein 

túlmutathatnak, ezt szokás szinergikus, vagy hibridhatásnak nevezni. Az IPN keverékeket 

előállítási módjaik alapján is csoportosíthatók [6, 8]. 

A szekvenciális IPN előállítás (2.10. ábra) során az egyik polimer korábban kialakított 

térhálós szerkezetét duzzasztják egy másik típusú polimer monomerjeivel, ezután térhálósító 

anyag hozzáadásával alakulnak ki a keresztkötések a második anyagban. A szekvenciális 
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kialakítás számos polimer kombináció esetén lehetséges, amennyiben az ötvözni kívánt 

hálószerkezetek hasonlóságot mutatnak. Ez a hasonlóság a makromolekulák geometriai 

kompatibilitásában mutatkozik meg, azaz a térháló kötéspontok távolsága alkalmat ad az 

áthurkolódásra és mindezeken felül a leírt duzzasztási folyamat is megoldható. Ezt az 

előállítási módot abban az esetben alkalmazzák, amikor a két különböző anyag térhálósodási 

folyamatai egymást gátolná, vagy térhálósodásuk közben számottevő keresztreakció lépne 

fel, így a két reakció egymás mellett nem menne végbe megfelelően [39]. 
 

 

2.10. ábra: A szekvenciális IPN előállítási módszer elvi vázlata [6] 

A szimultán IPN előállítási módszer (2.11. ábra) esetén a két különböző polimer 

monomerjeit vagy oligomerjeit elegyítik egymással, hozzáadják a szükséges térhálósító 

anyagokat, majd a folyamatok egy időben, egymás mellett zajlanak le. Ez esetben a 

megvalósítás a szekvenciálishoz képest sokkal bonyolultabb. A két térhálósodási folyamat 

egyszerre játszódik le, így a kompatibilitásnak nem csak a hálóstruktúrákra, hanem azok 

kialakulási folyamataira is ki kell terjednie. Ellenkező esetben végeredményként nem 

kaphatunk megfelelő műszaki anyagot. A módszer alkalmazható, ha a két reakció nem, vagy 

csak csekély mértékben zavarja egymást, illetve ha a szekvenciális módszernél kívánatos 

duzzasztási folyamat nem hajtható végre [39]. 

 

2.11. ábra: A szimultán IPN előállítási módszer elvi vázlata [6] 

Az előállítási mód mellett az IPN-ek csoportosítása mikro-, illetve makroszkopikus 

szerkezetük alapján is történhet. A következőkben szóba kerülő struktúrák többsége eltér a 

klasszikus IPN definíciójától, de a szakirodalom ebbe a csoportba sorolja őket. 

A teljes IPN-ek térhálós szerkezete a korábban ismertetett definíciónak megfelelően, 

egymás mellett külön-külön folytonos, és sok áthurkolódási, gabalyodási pont alakul ki a 

különböző polimerek molekulaláncai közt. A teljes IPN hálózatot mind szekvenciálisan, 
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mind szimultán módon lehetséges létrehozni. Az IPN-ek családjához tartoznak a részlegesen 

egymásba hatoló hálószerkezetű (Semi-IPN, SIPN) polimer keverékek is. Ebben az esetben 

egy vagy több térhálós polimer szerkezet van jelen, illetve legalább egy polimer láncai 

találhatók meg lineáris formában. A SIPN formáció esetén azonban a molekulák főláncaiban 

található kovalens kötések felbontása nem szükséges a térhálós és a keresztkötésekkel nem 

rendelkező alkotók szétválasztásához. A gradiens IPN-ek (2.12. ábra) esetén nem 

beszélhetünk részlegességről, azonban általában az egyik alkotó komponensre 

vonatkoztatva a szerkezetükben kialakuló keresztkötések sűrűsége területenként változik. 

Például egy filmszerű réteg egyik felületén az egyik hálószerkezet a domináns, a másikon a 

másik struktúra, a kettő közötti területen pedig a kettő keveréke a jellemző [6, 39–43]. 

 

2.12. ábra: A gradiens IPN szerkezet sematikus ábrája [44] 

A latex IPN-eket réteges szerkezet jellemzi, amelyben az egyik vékony elasztomer film 

váltja a másikat egymásra rétegződve, mag-héj szerkezetet kialakítva. Természetesen az 

egyes rétegek között keresztkötések biztosítják a kapcsolatot. Ezeket az anyagokat egymásba 

hatoló elasztomer hálózatoknak (Interpenetrating Elastomer Network, IEN) is nevezik [45]. 

A termoplasztikus IPN-ek a blend és az IPN között helyezkednek el, fizikai térhálós 

szerkezetűek és legalább egyik alkotójuk valamilyen blokk-kopolimer. Ezek az anyagok a 

termoplasztikus elasztomerekhez hasonlóan magas hőmérsékleten megömleszthetők, 

extrúzióval és fröccsöntéssel is feldolgozhatók, újrahasznosíthatók [46]. 

Az IPN rendszereket csoportosíthatjuk a polimerizáció, vagy a térhálósodás után 

létrejött molekulaszerkezetük (2.13. ábra) szerint is. Ideális molekuláris IPN struktúra jön 

létre, ha a láncok térhálót alkotnak és nincsenek az anyagon belül fázishatárok (2.13./a). Az 

ideális IPN-ek egy speciális esete, amikor a két komponens azonos hálószerkezettel 

rendelkezik, ezt homo-IPN-nek (2.13./b) nevezik, ami általában a SIPN rendszerek esetén 

jöhet létre. Az IPN rendszerek egy külön altípusát képviselik azok az anyagok, amelyeknél 

a két különböző polimer lánc között ojtásos reakcióval elsőrendű kötések jönnek létre 
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(2.13./c ábra). Nem jön létre molekulárisan egymásba hatoló hálószerkezet, amennyiben az 

anyagon belül fázishatárok jelennek meg (2.13./d ábra) [47]. 
 

 

2.13. ábra: A szimultán előállított IPN-ek közötti különbségek sematikus ábrája: ideális IPN (a) részleges 

IPN; (b) IPN ojtással; (c) fázisszeparáció (d) [47] 

Az egymásba hatoló hálószerkezetű polimerek tulajdonságait meghatározza az egy 

alkotóban jelen lévő két keresztkötés közötti térrész nagysága, azaz az anyagra jellemző 

molekuláris domén (D) mérete. A domének mérete információt ad az anyag térháló-

sűrűségéről, amely a D mérettel fordítottan arányos. A tapasztalatok alapján az IPN 

előállítása szekvenciális esetben kisebb, míg szimultán esetben nagyobb térhálósűrűség 

érhető el. A kutatók egy része a molekuláris morfológiai szintnél magasabb szintű esetekben 

is értelmezi az egymásba hatoló hálószerkezetű polimer keverékek fogalmát. Ezek ugyan 

nem klasszikus értelemben vett IPN-ek, azonban ebben az esetben is a nagyfelületű 

fázishatár jóvoltából itt is felléphetnek a struktúrára jellemző kedvező tulajdonságok [48]. 

Az egymásba hatoló térhálós szerkezetű anyagoknál a komponensek közötti, az előállítási 

metódusból következő, ún. kényszerű kompatibilitás a rendszer mechanikai és a termikus 

tulajdonságaira is hatással van. Amennyiben az IPN rendszerben fázisszeparáció lép fel, 

akkor a fázisinverzió határának azon a részén, ahol a különböző polimerek kapcsolódnak 

egymással, megjelennek olyan tulajdonságok, amelyek közül kiemelkedő az energiaelnyelő 

képesség, valamint a szakadási nyúlás megnövekedése. Azok az IPN struktúrájú anyagok, 

amelyek szerkezete a jelenséget lehetővé teszi, különösen jó kúszással szembeni ellenálló 

képességgel is rendelkeznek. Az IPN rendszereknél a fázishatáron a két polimer láncainak 

összegabalyodása növeli a fázis-stabilitást, valamint befolyásolja a fázis morfológiáját, ami 

a mechanikai tulajdonságokra is kihatással van [49, 50]. 

Az IPN-ek további jellemzője, hogy a molekuláris egymásba hatolásnak köszönhetően 

létrejövő, sűrű hálószerkezeten nehezebben jutnak keresztül a gázmolekulák, így nagyobb 

gázzáró képességű anyagok állíthatók elő. Az IPN-ek kompakt térbeli szerkezete miatt 

lelassul az oldószer diffúzió, és a duzzadás egyensúlyi szintje is alacsonyabb, azaz 

megnövekszik az anyag oldószerálló képessége is. Mindemellett az IPN rendszerek általában 

a molekuláris relaxációk széles tartományát mutatják, ezért ezen anyagoknál a termikus 
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átmenet is szélesebb hőmérséklet-tartományban megy végbe. Ez a tulajdonság az IPN-ek 

kiváló csillapítóképességét eredményezi [51, 52]. 

Az első egymásba hatoló térhálós szerkezetű polimert valószínűleg Jonas Aylsworth, 

Thomas Edison fővegyésze állította elő 1914-ben, aki a természetes gumi és kén elegyét 

kombinálta fenol-formaldehid gyantával. Az előállított anyagot később a 

hanglemezgyártásban használták fel. A XX. század második felében megindult a hibrid 

szerkezetű anyagok kutatása. Az 1960-as években számos kutatócsoport egymástól 

függetlenül olyan felfedezést tett, hogy nem elegyedő polimerekből egymásba hatoló 

hálószerkezetű anyag képezhető. Az előállított IPN struktúrájú rendszerek esetében az 

alkotók üvegesedési átmeneti hőmérsékletei a kompatibilis blendeknél tapasztalható módon, 

jellemzően egymás felé tolódtak el, méghozzá a keverékben alkalmazott anyagok 

egymáshoz viszonyított tömegarányának megfelelően. A kutatók abban az időben ezt a 

hatást az egyes láncok közti keresztkötésekkel magyarázták, valamint, mint később kiderült 

azt a téves feltételezést tették, hogy az IPN szerkezet a jobb elkeveredés eredményeképpen 

alakulhatott ki. Az üvegesedés átmeneti hőmérsékletének említett irányú változása ma már 

tisztázott módon a lánchurkolódás következménye. Mindez azt eredményezi, hogy a kisebb 

Tg-vel rendelkező anyagrészek hőmérséklet hatására bekövetkező szegmensmozgását a 

nagyobb átmeneti hőmérséklettel rendelkező részek gátolják. Ez a hatás azonban fordítva is 

igaz, a nagyobb Tg-vel rendelkező anyagrészek szegmensmozgását a kisebb Tg-vel 

rendelkező anyagrészek elősegítik. Napjainkban az üveges átmeneti hőmérséklet(ek) 

megállapítása kulcsszerephez jutott a keverékgyanták kompatibilitásának és 

térszerkezetének igazolására. A Tg megállapítására a legkézenfekvőbb eljárás egy dinamikus 

mechanikai analízis (DMA) lefolytatása az adott anyagon. Az IPN szerkezetű anyagok 

csillapítását jellemző veszteségtényező (tan δ) értékeit a hőmérséklet függvényében DMA-

val vizsgálva, a Tg csúcsok számából és a görbe alakjából számos következtetést lehet 

levonni. Amennyiben egy, jól behatárolható csúcs jelentkezik, az a polimerek jó 

összeférhetőségére utal. Amennyiben a vizsgálat két, vagy több különböző Tg átmenet mutat, 

akkor az a fázisok szeparációját jelzi. Ahogy növekszik a kompatibilitás, az üvegesedési 

átmeneti hőmérséklet értékei egyre közelebb kerülnek egymáshoz és az üveges átmeneti 

tartomány is egyre szélesebbé válik, ez esetben széles hőmérséklettartományban nagy a 

rendszer csillapító képessége. Amennyiben két csúcs jelentkezik, és azok azonos 

magasságúak, az a külön-külön folytonos fázisszerkezet létrejöttére utal [6, 39, 53–56]. 
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Az igazi áttörést az IPN-ek fejlesztésében a 1980-as években kifejlesztett új vizsgálati 

módszereknek (pl. pásztázó alagút mikroszkópia) köszönhetően érték el. Ekkor egészen más 

megközelítésből vizsgálták a témát, hiszen a polimerek keveredésének termodinamikai 

feltételeit már behatóan ismerték. Ebben az időben az érdekességet a polimer blendek és az 

IPN-ek elegyíthetőségi összehasonlítása szolgáltatta. Az ezekből a kutatásokból származó 

eredmények arra engedtek következtetni, hogy az egymásba hatoló térhálós szerkezetű 

polimer anyagok alkotói kevésbé elegyedők, és ebből következően ezek kevésbé homogén 

szerkezetűek, mint az ideális polimer keverékek. A technológia fejlődésének köszönhetően 

ma már közvetlenül is tanulmányozhatók ezek a rendszerek. A pásztázó atomerő 

mikroszkópos vizsgálatokkal nanométeres felbontásban lehet tanulmányozni az anyagok 

morfológiáját, de bizonyos morfológiai sajátosságok pásztázó, illetve transzmissziós 

elektronmikroszkóppal is detektálhatók [9, 57–60]. 

A jelenkori kutatások célja nem csak az egyes egymásba hatoló térhálós szerkezetű anyagok 

termodinamikai, illetve keveredési szempontból való vizsgálata, hanem a kialakult struktúra 

jóvoltából a felhasználás során a tulajdonságok mérnöki szempontból kedvező irányú 

módosítása is [32]. 

Hourston és társa [61] poliéter-uretánból (PEU) és polietil-metakrilátból (PEMA) 

képeztek keveréket szimultán módszerrel, amelyet három ciklusban (60, 80 és 90°C 

hőmérsékleten), összesen 24 órán keresztül hőkezeltek. A szakítóvizsgálat és 

keménységmérés eredményei azt mutatták, hogy a hibridizáció növelte az anyagok 

szakítószilárdságát, szakadási nyúlását, szakítógörbe alatti területből számítható törési 

munkáját, illetve keménységüket. Mind a nyúlás, mind a törési munka tekintetében 

szinergikus hatást figyeltek meg, a 70/30 m% PEU/PEMA arányú összetétel közelében az 

említett paraméterek lényegesen felülmúlták az alkotók esetén mért értékeket. A jelenséget 

azzal magyarázták, hogy ennél az összetételnél a két hálózat külön-külön folytonos 

fázisszerkezetet alkotott. 

Manoj és társai [62] szekvenciális módon állítottak elő polietil-metakrilátból (PEMA) és 

karboxilezett nitril gumiból (XNBR) IPN és blend anyagokat, amelyek fele-fele arányban 

tartalmazták az említett alkotókat. Az előállított anyagok morfológiáját vizsgálták DMA és 

SEM segítségével. A PEMA fázis kimaratása után készült SEM felvételeken látszik a 

blendben lévő fázisszeparáció (2.14./a ábra), amely binodális szételegyedésre utaló 20-40 

µm méretű gömbszerű képződményekben nyilvánul meg. IPN rendszer esetén azonban a 

fázisok egyértelműen nem különböztethetők meg (2.14./b ábra), itt a kutatók spinodális 
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dekompozícióból fakadó, mikro szintű fáziskeveredést tapasztaltak. A DMA vizsgálatok 

során (2.14./c) az IPN rendszernél egy széles hőmérséklettartományban megjelenő tan δ 

csúcs figyelhető meg, amelynek maximuma az alapanyagokhoz tartozó Tg értékek közé esik. 

Ez az egyetlen csúcs azt jelzi, hogy nem alakult ki makroszintű fázisszeparáció, míg a blend 

esetében két jól elkülönülő Tg átmenet a fázisok jelentős szétválását jelzi. 

 

2.14. ábra: SEM képek: XNBR/PEMA blend (a), XNBR/PEMA IPN (b), valamint a vizsgált anyagok DMA 

görbéi (c) [62] 

A nagyteljesítményű, hőre nem lágyuló polimerekkel kapcsolatban Karger-Kocsis és 

társai [9] munkájuk során epoxi (EP) és vinilészter (VE), illetve vinilészter-uretán (VEUH) 

hibridgyantákkal foglalkoztak. A szimultán módszerrel előállított rendszerekben található 

EP gyanták alifás, illetve cikloalifás típusúak voltak. Az alifás EP-hez (al-EP) cikloalifás 

diamin, míg a cikloalifás EP-hez (cal-EP) alifás diamin edzőszert használtak. Az alkalmazott 

VE egy biszfenol-A bázisú biszmetakriloxi típusú gyanta volt, 30 m%-os sztirol 

tartalommal. Ebből az említett EP gyantákkal különböző tömegarányú keverékeket hoztak 

létre. A gyantakeverékeket előállításuk után 12 órás szobahőmérsékletű tárolást követően 

utólagos térhálósítási célból, 80°C-on 3 órán át, majd egyik csoportjukat 150°C-on, a 

másikat 200°C-on 3 órán át hőkezelték. A DMA vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy 

a keverékgyanták (EP/VE) Tg-je az EP és a VE komponensek között helyezkedett el és a 

fázisarány függvényében változott (2.15./a ábra). A hőre nem lágyuló anyagokból álló hibrid 

rendszerek morfológiájának feltárása nehézkes, mert a hőre lágyulóakkal ellentétben a 

kémiai maratás nem alkalmazható egyik fázis eltávolítása érdekében sem. A problémára 

megoldást nyújt a felület ionmaratása, amely művelet a keverék egyik komponensét 

eltávolítja, így jobban megfigyelhetővé válik a kialakult struktúra az AFM felvételeken. Egy 

ilyen ionmaratáson átesett gyantakeverékről készült AFM felvételt mutat a 2.15. ábra/b, 

amelyen jól megfigyelhető a külön-külön folytonos spinodális szételegyedésből fakadó 

fázisszerkezet. 
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2.15. ábra: A VE/EP rendszerhez tartozó DMA görbék (a), AFM felvétel VE/EP:50/50 IPN rendszer ion-

maratott felszínéről (b) [9] 

Gryshchuk és társai [63] szintén szimultán előállított EP/VE keverékek esetében 

vizsgálták az üveges átmeneti hőmérsékletek viszonyát különböző keverékarányok esetén. 

Azt a megállapítást tették, hogy meghatározható egy ún. szegregációs fok (α, 2.16./b ábra), 

amely megadja a gyantakeverékben található alkotóelemek összeférhetőségének mértékét. 

Ezt a paramétert a (2.20.) összefüggés segítségével, a 2.16./a ábra jelöléseinek megfelelő 

értékek megadásával és behelyettesítésével számították ki. Az összefüggésben szereplő 

változók közül azokat, amelyek nem jelentek meg a kapott DMA görbéken, azaz nem voltak 

behelyettesíthetők a képletbe, számítások során a zérusnak feltételezték. 

 𝛼 = (ℎ1 + ℎ2) −
(𝑙1ℎ1 + 𝑙2ℎ2 + 𝑙𝑚ℎ𝑚)/𝐿

ℎ1
0 + ℎ2

0  (2.20.)  

 

2.16. ábra: A keverékeknél előforduló elméleti DMA görbelakok a (2.20.) összefüggés jelöléseivel (a), a 

vizsgált anyagok szegregációs foka az EP/VE arány függvényében (b) [63] 
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Amennyiben kiszámítható a szegregációs fok, azaz a makro-méretű fázisszétválásra való 

hajlam, akkor következtetések vonhatóak le az adott anyagpárosítás kompatibilitásán felül a 

kialakuló fázishatárok nagyságával kapcsolatban is. Ennek fontossága abban rejlik, hogy a 

fázishatár nagysága befolyásolja szerkezet mechanikai és termikus, illetve termo-

mechanikai tulajdonságait is. 

Lin és társai [64] különböző keverékarányok mellett (25/75; 50/50; 75/25 m%) 

epoxi/telítetlen poliészter gyanta (EP/UP) keverékeket hoztak létre szimultán módon. A 

mechanikai vizsgálatok során a hibrid rendszerek húzószilárdsága nagyobb volt, mint a 

referencia alapanyagoké. A jelenséget azzal magyarázták, hogy a két különböző polimer 

láncai a megfelelő kompatibilitás miatt sok helyen egymásba gabalyodnak, ennek mértéke a 

25/75-ös összetételnél a legnagyobb. A molekulák összegubancolódása segít a terhelés 

átadásban, csökkenti a szabadtérfogatot, így jobb szilárdsági jellemzők várhatók. 

A keverékgyanták fázisszeparációjának vizsgálatára alkalmas lehet a differenciál 

pásztázó kalorimetriai vizsgálat (DSC) is [65–68]. Ebben a témakörben vizsgálódtak Song 

és társai [69], akik különböző fázisarányokkal rendelkező PU és polimetil-metakrilát 

(PMMA) IPN rendszereket vizsgáltak kalorimetriával. A vizsgálatok eredményei alapján 

arra jöttek rá, hogy az IPN rendszerekben kialakult fázisok jól követhetőek a DSC vizsgálat 

során, az anyag hőmérséklet függvényében mutatott fajhőváltozásának (∆𝐶𝑝(𝑇)) 

segítségével. Még szemléletesebb, a fajhőváltozás hőmérséklet szerinti első deriváltjának 

(𝑑𝐶𝑝 𝑑𝑇⁄ ) ábrázolása a hőmérséklet függvényében. Az egyes fázisok fajhőváltozásai azok 

Tg tartományában mennek végbe, amelyek összege jellemző a keverékre. A keverékek 

alkotóinak 𝑑𝐶𝑝 𝑑𝑇(T) ⁄ függvényei jól közelíthetők a (2.21.) összefüggés szerinti normál 

(Gauss-féle) sűrűségfüggvény segítségével. Ez az állítás igaz az IPN rendszerekre is, 

azonban itt az egyes fázisoknak a (2.22.) összefüggés szerint szuperpozíciója figyelhető 

meg, amelyek több különböző csúcsponttal rendelkező összetevőre bonthatók szét (2.17. 

ábra). Az összefüggésekben 𝜔𝑑 az sűrűségfüggvények félértékszélességét jelöli. 

 𝐺 = ∆𝐶𝑝/[𝜔𝑑(𝜋/2)1/2 ∙ 𝑒−2(𝑇−𝑇𝑔)
2

/𝜔𝑑
2
] (2.21.)  

 𝐺 = ∑ 𝐺𝑖(𝑇, 𝑇𝑔,𝑖, 𝜔𝑑,𝑖, ∆𝐶𝑝,𝑖) (2.22.)  
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2.17. ábra: Song és társai által bemutatott DSC vizsgálat 𝑑𝐶𝑝 𝑑𝑇⁄ (T) görbéken 30 m% (a) és 70 m% (b) PU 

alkotó esetén, az egyes fázisok szétbontása normál eloszlás függvények segítségével [69] 

A szétbontás IPN anyagok esetében, a kialakult fázisok függvényében minimum két, de akár 

öt-hat különböző normál eloszlás függvény segítségével is történhet. A dekomponált 

görbealakokra jellemző csúcsok (Tg-k) függvényében a kutatók megkülönböztettek egyik és 

másik alkotóban gazdag, illetve olyan határfázisokat, amelyek közel azonos arányban 

tartalmazzák a két alkotót. Az elemzés nemcsak a fázisok beazonosítására, hanem azok 

tömegarányának becslésére is alkalmas a dekomponált függvények és az egész függvény 

alatti terület hányadosa alapján. A kutatók a függvényalakokból kiindulva három különböző 

kimenetelt állapítottak meg a keverékek fázisstruktúrájával kapcsolatban. Amennyiben 

egyetlen Tg jellemző, úgy mindkét alkotó eloszlása a teljes rendszerre vonatkoztatva 

homogén (klasszikus értelemben vett IPN). Amennyiben két élesen elkülönülő átmenet 

jellemző, úgy nagymértékű fázisszeparáció állapítható meg. Ennek egy példája lehet, amikor 

az egyik komponensre homogén a másikra pedig heterogén eloszlás a jellemző, és nem 

alakul ki számottevő határfázis. A harmadik esetben a Tg átmenet széles 

hőmérséklettartományban megy végbe, az egyes, távolabb eső csúcsok esetenként 

összemosódnak, és viszonylag nagy tömegű határfázis tapasztalható. 

A fázisszerkezet feltárása lehetséges az alacsonyszögű neutron (small angle neutron 

scattering, SANS) és a röntgensugaras szórás (small angle x-ray scattering, SAXS) 

segítségével is. A két módszer elve hasonló, a vizsgálat során részecskékkel bombázzák a 

minta felületét és mérik azok szóródását. A szórt intenzitást (I) általában a szórási szög (θ), 

vagy az ún. szórási vektor (Q) függvényében ábrázolják [70–73]. 

IPN rendszereket tanulmányoztak SANS segítségével Dean és társai [74], akik 

szimultán EP/VE rendszerek esetén a biszfenol-A típusú EP-hez (DGEBA) adagolt 

különböző típusú térhálósítók (pl.: butilamin (BA), diamino oktán (DAO), anilin (An) és 

diamino difenil metán (DDM)) hatását vizsgáltak a kialakuló rendszer morfológiájára (2.18. 
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ábra). Az eredmények alapján megállapították, hogy az alkalmazott térhálósító anyag 

komoly befolyással bír a hibrid rendszerben kialakuló fázisszerkezetre. A BA és a DDM 

térhálósító anyagok (2.18./a és b ábra) finomabb fázisstruktúrát eredményeztek, amely 

jelentős mértékű szórt intenzitás növekményben nyilvánult meg az 50-150 Angström (Å) 

mérettartományban. 

 

2.18. ábra: A különböző térhálósítóval ellátott EP komponensű IPN-ek SANS intenzitásgörbéi, DAO és BA 

(a), valamint DDM és An (b) térhálósító anyagok esetén [74] 

IPN rendszerek SAXS módszerrel végzett vizsgálatát számos szakirodalmi 

szemelvény taglalja [75–78]. Alig és társai [79] polikarbonát-uretán (PCU) és polimetil-

metakrilát (PMMA) összetételű hibrid rendszereket vizsgáltak (2.19. ábra) és meghatározták 

az azokra jellemző karakterisztikus hosszakat (l), amely analóg mennyiség a doménmérettel. 

Azt tapasztalták, hogy a kisebb (l≈2 nm) karakterisztikus hosszal rendelkező rendszereknek 

egy, míg a nagyobbal (l≈15-35 nm) bíró rendszereknek két (DSC segítségével 

meghatározott) Tg-jük van. Ez azt jelenti, hogy neutron-, illetve röntgenszórással is 

alátámasztható, hogy az egyetlen Tg-vel rendelkező anyagoknak finomabb fázisstruktúrájuk 

van, míg a két jól elkülöníthető Tg-vel bíró keverékek nagyobb mértékű fázisszeparációval 

rendelkeznek. 

 
2.19. ábra: A különböző fázisarányú PCU/PMMA rendszerek SAXS intenzitásgörbéi lineáris (a) valamint 

logaritmikus skálán (b) [79] 
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2.3.  Keverékgyanta mátrixú kompozitok 

Az IPN struktúrákat kompozitokban alkalmazó kutatások nagy jelentőségűek, hiszen 

e hibrid anyagok mátrixanyagként számos kedvező tulajdonsággal szolgálhatnak. A 

hibridgyanták különleges struktúrájuknak köszönhetően a hagyományos módon előállított 

kompozitok esetén is igen hatékonyan alkalmazhatók (2.20. ábra). Ilyen gyanták 

felhasználása esetén csökken a delaminációs hajlam és megnövekszik a kompozit 

energiaelnyelő képessége, merev, azonban szívós rendszerek állíthatóak elő. Ha feltesszük, 

hogy az erősítőszálak jelenléte nem befolyásolja lényegesen a nanostrukturált hibrid hálózat 

kialakulását, és hogy az adhézió mértéke különböző az erősítőszál és a két mátrix között, 

akkor tulajdonképpen létrehozható egy olyan háromfázisú rendszer, amelyben befolyásolni 

lehet a kompozit rendszer viselkedését. A hagyományos kompozit rendszereken túl egyes 

töltőanyagok, nanorészecskék is pozitívan befolyásolhatják a keverékek tulajdonságait. 

Nanorészecskék alkalmazásával a fázisszeparált rendszerekben akár a fázisok közötti 

terhelésátadás is hatékonyabban valósulhat meg, illetve a nanorészecskék jelentősen 

befolyásolják az anyagok mechanikai tulajdonságait is [80, 81]. 

 

2.20. ábra: A mátrix rendeződéséből fakadó, szakaszos szál-mátrix kapcsolat elérésének sémája (a) és az IPN 

mátrixú hibrid-kompozit sematikus ábrája. A (b) ábrán az 1. gyanta komponens átlátszóval jelölve [82, 83] 

A szálerősítésű keverékgyanta mátrixú kompozitra mutatott példát Szabó és társainak [83] 

munkája, akik 1:1-es tömegarányú, szimultán előállított EP/VE egymásba hatoló 

hálószerkezetű anyagot társítottak vágott alumínium-szilikát szálakból álló paplannal. A 

felhasznált vinilészter gyanta biszfenol-A bázisú biszmetakriloxi típusú volt 30 m% sztirolt 

tartalmazott. A keverékhez adott alifás epoxi gyantához cikloalifás diamin edzőt adagoltak. 

A kutatás során az alkalmazásra kerülő paplanokat összesen négy különböző 

felületkezeléssel látták el. A paplanok egy részét vinilcsoportokkal (VR), másokat 

epoxicsoportokkal (ES) kezelték, ezen felül volt egy csoport, amelynek felszínét égetéssel 

(B) tisztították meg, valamint természetesen a gyári felületkezeléssel érkező paplanokat (AS) 

is vizsgálták. A kompozitok alakját az összetevők hozzáadása után préseléssel rögzítették. 
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Ezt követően a kompozitokat először 3 óra időtartamig 80°C hőmérsékleten, majd szintén 3 

óra időtartammal 150°C hőmérsékleten hőkezelték. 

Az egyes felületkezelések jelentősen megnövelték a kompozitok szakító- és 

hajlítószilárdságát is (2.21. ábra). Számottevő tulajdonságjavulás volt tapasztalható az 

epoxi- és vinilcsoportokkal kezelt az alumínium-szilikát paplanok esetében. Az ES és a VS 

kezeléssel a gyantakeverék egy-egy alkotójához jobban kapcsolódó felületet valósítottak 

meg. A kapott eredmények szerint a kompozit tulajdonsága tervezhető, ha a szál-mátrix 

kapcsolat irányított kialakítású. A tanulmányban elsősorban a felületkezelések hatását 

vizsgálták, a gyantakeverék összetevőinek tulajdonságairól nem esik szó. 

 

2.21. ábra: Az EP/VE keverék és a különböző felületkezelésű szálakat tartalmazó kompozitok hajlító- (a) és 

húzószilárdsága (b) [83] 

Az IPN mátrixú kompozitok csillapítási képességével foglalkoztak Chen és társai [84], 

akik ricinusolaj alapú EP/PUR hibrid mátrixhoz erősítőanyagaként többfalú szén 

nanocsöveket (CNT) választottak. A felhasznált epoxi gyanta biszfenol-A diglicid éter volt, 

amit a PUR komponenssel 1:1 arányban kevertek el. A gyantakeverékhez a nanocsöveket a 

jobb diszperzió elérése érdekében 65°C hőmérsékleten, erős keverés és ultrahangos kezelés 

mellett adagolták. A kompozitok megfelelő merevségének és szilárdságának eléréséhez 

szükséges utótérhálósító hőkezelés 6 órán keresztül 120°C hőmérsékleten történt. Az 

eredmények azt mutatták, hogy a CNT tartalom növelésével nőtt a szakítószilárdság, 

valamint 0,3 m% nanocső tartalomig jelentős ütőszilárdság növekedés volt tapasztalható, 

ami korrelációban áll a csillapítási képességekkel, ezzel együtt a szívóssággal. A cikk az 

előzőekhez hasonlóan nem ismertette a hibridgyanta egyes komponenseinek mechanikai 

tulajdonságait. 

Wang és társai [85] rövid szénszálat (CF) és üreges üveggyöngyöt (HGB) tartalmazó 

PUR/EP ojtott IPN rendszereket állítottak elő. Kutatásuk során többek között vizsgálták a 

CF és a HGB hatását a kompozitok csillapítóképességére és mechanikai tulajdonságaira. 

DMA méréseik során azt tapasztalták, hogy az IPN-ek üveges átmeneti hőmérsékletei és 
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tan δ értékei nagyobbak voltak, amennyiben szénszál is volt a rendszerben (2.22./a ábra). A 

tan δ 5 m% CF tartalomnál érte el a maximális értéket, további szénszál hozzáadásával a 

veszteségi tényező értékei csökkentek. További fontos megfigyelés, hogy 3 m% üveggyöngy 

kompozitba való adagolásakor a tan δ értéke elérte a 0,715-ös értéket, és a csillapítási 

hőmérséklettartomány 47 °C-ra szélesedett. Mindez azt jelentheti, hogy az üveggyöngy 

jelenléte tovább tudta növelni az anyagban a belső súrlódást, így az anyag 

csillapítóképessége tovább növekedett. A kutatók a CF tartalom húzószilárdságra gyakorolt 

hatását is elemezték (2.22./b ábra). 5 m% CF hozzáadásával megnövekedett 

húzószilárdságot, majd további szénszál hozzáadásával kismértékű csökkenést követően a 

húzószilárdsági értékek lassú növekedését tapasztalták. 

 

2.22. ábra: A CF és HGB töltésű PU/EP kompozitok összetétele és csillapítási tulajdonságai (a), illetve a 

kompozitok húzószilárdsága a szénszál tartalom függvényében (b) [85] 

Karger-Kocsis és társai [86] kutatásaik során epoxi és vinilészter gyantákból a már 

korábban ismertetett munkákhoz [9, 63, 83] hasonló anyagokból és metódussal képzett IPN 

szerkezetű organofil rétegszilikáttal (Cloisite 30 B) képezett kompozitokat állítottak elő. A 

kutatás során a töltöttségi szint és a különböző kapcsolóanyagok hatását vizsgálták. Az 

általuk használt kapcsolószerek: oktadecil ammónium klorid (ODA), hidroxietil-

dihidroimidazolinium (HEODI), allilglicidiéter (AGE) és organofil szintetikus fluor-hektorit 

(OLS) voltak. Az eredmények arra utaltak, hogy a kezelt rétegszilikát a kompozitban némi 

kémiai kölcsönhatást mutatott a hibridgyantával, ezzel azonban felborította az epoxi gyanta 

és annak edzője közötti sztöchiometriai egyensúlyt. Ezáltal a kompozit szilárdsága és üveges 

átmeneti hőmérséklete is kisebbnek bizonyult a töltetlen rendszeréhez képest. A töltöttség 

növelésével ez a hatás kis mértékben fokozódott. A kompozit szívósságának szempontjából 

rendkívül fontos törési energia viszont 5 m% töltés esetén több mint kétszeresére nőtt a 

töltetlen rendszeréhez képest. Érdekes, hogy az egyes kapcsolóanyagok nem játszottak 

különösebb szerepet e tulajdonság befolyásolásában. 
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2.4. Kompozitok ciklikus terhelésre adott válasza 

A csillapítási képességhez szorosan kötődnek az ismétlődő igénybevételek, amelyek a 

statikus vizsgálatokhoz képest jobban modellezik az egyes szerkezeti anyagok használat 

közbeni terheléseit. A hibridgyanta mátrixú kompozitok terén nem találtam ciklikus, illetve 

fárasztóvizsgálattal foglalkozó irodalmi példát, ezért egyéb hőre nem lágyuló mátrixú 

kompozitok példáján mutatom be az eddig elért eredményeket. 

A polimer kompozitok fárasztóvizsgálatának nincs akkora múltja, mint a fémes 

anyagokénak. A vizsgálat során végbemenő tönkremeneteli folyamat két részre, egy a 

repedések felhalmozódásához (Nin) és egy a repedésterjedéshez (Np) kapcsolódó terhelési 

ciklusszámra bontható. Míg fémes anyagoknál viszonylag rövid Nin és hosszú Np szakasz 

jellemző, addig a polimer kompozitoknál csaknem a teljes élettartam alatt a repedések 

keletkezése, majd a kritikus repedésmennyiség elérése után a gyors, tönkremenetellel járó 

rövid szakasz Np, zajlik le. A másik különbség, hogy fémes szerkezeti anyagoknál általában 

egy nagyobb méretű repedés lassú terjedése jellemző, addig polimer kompozitoknál sok apró 

repedés keletkezik, majd ezek gyors terjedése okoz tönkremenetelt. Kompozit anyagoknál 

kiemelt fontosságú a vizsgálati paraméterek helyes megválasztása. Ezek közé sorolható a 

gerjesztő jel alakja (pl.: háromszög, négyszög, illetve szinuszos), a vizsgálati frekvencia, 

illetve a vizsgálat típusa (feszültség-, illetve alakváltozás-vezérelt) is. Nagyciklusú (ahol a 

ciklusok száma  𝑁 ≥ 103 − 104) vizsgálatok esetén a tiszta szinuszos, állandó amplitúdójú 

gerjesztések gyakoriak, ugyanis ezek a legpraktikusabbak a vezérlés és a kiértékelés 

szempontjából is. Polimer kompozit anyagoknál gyakran az erő-, illetve feszültségvezérelt 

eljárást alkalmazzák. Ennek paraméterei a feszültséghányados (stress ratio, ROS), amely a 

cikluson belüli minimális (Xmin) és a maximális (Xmax) alakváltozás okozta feszültség 

hányadosa (2.23. ábra/a) és a terhelési szint (load factor, LF), amely az Xmax okozta 

feszültség és az anyag adott terhelési esetben értelmezett szilárdságának (σ0) hányadosa. A 

vizsgálat típusát jól jellemzi az ROS értéke, amely lehet húzó-húzó (ROS=10), húzó-nyomó 

(ROS=-1), illetve nyomó-nyomó (ROS=0,1). A vizsgálat során a kompozitban felhalmozódó 

hibahelyek miatt a kezdeti szilárdság (𝑅0) és modulus (E0) szigorúan monoton csökken, 

melynek megmaradt része az ún. maradó szilárdság (residual strength, RS), illetve modulus 

(ER) (2.23. ábra/b). A szakirodalomban a jelenség két különböző lefolyását tanulmányozták, 

az egyik a kisebb LF-nél bekövetkező kifáradás, a másik a nagyobb LF, esetleg többtengelyű 

feszültség esetén bekövetkező hirtelen törés. Az adott LF-hez tartozó tönkremeneteli pontok 
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ismeretében megszerkeszthető a feszültség-ciklusszám (S-N) görbe, amely becslést adhat az 

adott minta várható élettartamára adott σi ismétlődő feszültség mellett [87–91]. 

 

2.23. ábra: A terhelés egy ciklusa az idő függvényében (a) és a kompozitokra alkalmazott tönkremeneteli 

sémák a maradó szilárdság és a terhelési ciklusszám függvényében (b) [87] 

A szálas erősítésű polimer kompozitok ciklikus vizsgálatainak befolyásoló tényezői 

számos kutatás témáját képezték [92–97]. Zhang és társai [98] kutatásukat szénszállal 

erősített EP kompozitokon végezték, amelyek 0,33 és 1,50 V% légzárványt tartalmaztak. A 

kompozitok egy csoportját 70°C-os levegőn, a másikat 70°C-os vízfürdőben öregítették 4 

hétig, majd szárították, a harmadik csoport referenciaként szolgált. A vizsgált, 58 V% 

száltartalmú kompozitokat statikus hajlító és 2 Hz frekvenciájú, tiszta szinuszos gerjesztésű 

hajlítva fárasztó vizsgálatoknak vetettek alá. A fárasztás során a 40 000-es maximális 

ciklusszámot alkalmaztak és regisztrálták a maradó szilárdságot a ciklusszám függvényében. 

A fárasztóvizsgálat után a próbatestek maradó (statikus) hajlítószilárdságát is megmérték, 

ezek alapján megállapították, hogy a porózusabb kompozitokhoz mérten jobban teljesítettek 

a tömörebb, de öregített minták mind az élettartam végi feszültség és a maradó 

hajlítószilárdság (Rs) tekintetében is. 

Epoxi mátrixú, CF/GF hibrid erősítőanyagú kompozitokkal foglalkoztak Belingardi és 

társai [99], akik a szálerősítés irányának (0-90° és ±45°-os) hatását tárták fel. Kézi 

laminálással és vákuumzsákos technológiával közel azonos vastagságú és 55 m%-os 

száltartalomú mintákat készítettek. Ezeken kvázi-statikus húzó és hajlító (2.24. ábra/a), 

valamint elmozdulás-vezérelt, hajlítva fárasztó vizsgálatokat végeztek. A fárasztóvizsgálat 

során az LF 0,35 és 0,85 közötti érték, (2.24. ábra/b), az ROS 0,1, a mérés frekvenciája 4 és 

10 Hz közötti volt. A tönkremeneteli folyamatot a maradó hajlító (reakció) nyomatékkal 

szemléltették. A maximális terhelésszámot 106 ciklusban határozták meg, amelynek 

végeztével leállították a mérést. A próbatestek tönkremenetele a nagy ciklusszám ellenére 

még 0,85-ös LF-nél sem következett be. Megállapították, hogy a hasonló tönkremeneteli 

jellegű görbék vehetőek fel a 0,3 - 0,85-ös LF tartományban, azonban a tönkremeneteli 
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folyamat lefolyásának sebessége és az egyes anyagok közti különbségek jobban kiadódnak 

nagyobb terhelési szintek esetén. 

 

2.24. ábra: A 0-90 és a ±45 fokos szövetet tartalmazó EP/CF/GF hibridkompozitok hajlító görbéi (a), és a 

különböző feszültségszinteken mért relatív hajlító nyomaték értékek a ciklusszám függvényében (b) [99] 

Fárasztóvizsgálatok során a hibahelyek kialakulásával, számosságuk és kiterjedésük 

nyomon követésével több tanulmány is foglalkozott [100, 101]. Az említett témában 

publikáltak Yoshioka és társai [102], akik szénszövet erősítésű, epoxi és fenol gyanta 

mátrixú kompozitokat állítottak elő, és vizsgálták az azokban a fárasztóvizsgálat hatására 

végbemenő repedésterjedést. A ciklikus igénybevétel során folyamatosan mérték az anyagok 

tönkremeneteli folyamat előrehaladtával monoton csökkenő rugalmassági modulusát. A 

kapott eredmények alapján jó közelítéssel meghatározták a vizsgált anyagokra a maradó 

modulus kezdeti értékkel normált értéke (ER/E0) és a repedéssűrűség közti kapcsolatot. Ezek 

szerint a kezdeti értékkel normált maradó modulus (ER), illetve a szilárdság (RS) értéke 

szervesen kapcsolódik az egyes tönkremeneteli fajtákhoz, így segítségükkel az anyagok 

viselkedése, szívósságának mértéke jól nyomon követhető. 

A szívósság fokozásával Caprino és társai [103] foglalkoztak, akik telítetlen poliészter 

(UP) mátrixú, üvegszál (GF) erősítéses kompozitokat állítottak elő úgy, hogy az UP-hoz 10-

20 és 30 m% adipinsav monomert adagoltak. Az adalék gátolta a gyantában a keresztkötések 

létrejöttét, így fokozta a kompozitok szívósságát (2.25. ábra), azonban a szilárdságot 

valószínűleg jelentősen csökkentette, amit cikkükben nem részleteznek a szerzők. 

 

2.25. ábra: Az UP-GF kompozitok relatív modulus-relatív ciklusszám függvényei különböző terhelési 

szinteken 0 m% (a) és 10 m% (b) adaléktartalom mellett [103] 
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A fárasztóvizsgálatok egyik célja becslést adni az adott anyag élettartamára, amely témában 

számos kutatás látott napvilágot [104–109]. Halverson és társai [110] a kompozitok ciklikus 

terhelés során mérhető maradó szilárdságát (RS) a relatív ciklusszám (𝑛/𝑁) függvényében a 

(2.23.) összefüggés alapján határozták meg. Az adott minta tönkremenetelének 

valószínűségét (𝑃𝑓) a kétparaméteres Weibull-eloszlás szerint számították a (2.24.) 

összefüggéssel, ahol 𝜆 a skálaparaméter, 𝐾 az alaktényező. 

 𝑅𝑠

𝑅0
= 1 − (1 − 𝐿𝐹) (

𝑛

𝑁
)

𝑗

 (2.23.)  

 𝑃𝑓(σ) = 1 − 𝑒−(
σ𝑖
𝜆

)
𝐾

 (2.24.)  

Hasonló témakörben kutattak Mao és társai is [111], akik a szálerősítésű kompozit 

anyagban ciklikus igénybevétel hatására felhalmozódó repedések kialakulását vizsgálták. 

Az anyag tönkremenetelét a károsodási index (damage index, DI=1-Rs/R0) növekményeként 

azonosították (2.26./a ábra). Ez alapján az adott anyagból készülő terméknek az életútján 

elfoglalt helyzetét tudták számítani. Az alkalmazott (2.25.) összefüggést Halverson-féle 

egyenlet továbbfejlesztéseként hozták létre és dimenziótlan károsodás-élettartam 

rendszerben értelmezték. Az egyenletben szereplő paramétereket szénszálas kompozitok 0,7 

és 0,8-as terhelési szinten végzett ciklikus vizsgálatával (2.26./b ábra) határozták meg. 

 𝐷𝐼 = 𝑞 (
𝑛

𝑁
)

𝑚1

+ (1 − 𝑞) (
𝑛

𝑁
)

𝑚2

 (2.25.)  

A megalkotott modell viszonylag jól közelíti a mérési eredményeket, azonban 

hibájaként említhető, hogy három paramétert (m1, m2, q) is tartalmaz, amelyek közül 

mindhárom további négy paramétert foglal magába. Ezek fizikai tartalma nehezen követhető 

nyomon és meghatározásuk viszonylag sok mérést és számítást igényel. A módszer 

alkalmazását nehezíti, hogy az m1 és m2 paraméterek értékei a kezdeti gyorsabb károsodás 

és a stabil károsodás szakaszaiban más értékeket vesznek föl. 

 

2.26. ábra: Kompozitok és homogén anyagok károsodása (a), valamint az előre jelzett (számított) és mért 

károsodási folyamat az élettartam függvényében (b) [111] 
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A maradó szilárdság és a modulus becslésének kérdésével is több publikáció 

foglalkozott [112–114], ezek közül Schaff és társai [115] állították föl az anyagok 

viselkedését egyik legjobban leíró modellt (2.26. összefüggés). Abból indultak ki, hogy 

kompozit anyagok esetében az élettartam több szakaszra osztható (2.27. ábra/a). Az első 

szakaszban, ahol az első pár terhelési ciklus során jelentős mértékű szilárdságesés 

mutatkozik egy hiperbolikus, a másodikban, ahol a stabil repedéskeletkezés zajlik, ott egy 

közel lineáris, míg a harmadikban, ahol az addig kialakult hibahelyekből kiinduló 

repedésterjedés megindulása a végső tönkremenetelhez vezet, egy exponenciális jellegű 

függvényalak látható. Mindezek alapján a v paraméter három különböző értéket vesz föl a 

teljes élettartam folyamán (2.27. ábra/b). A paraméter értékei az adott anyagtípusnál és 

terhelési szint esetén illesztéssel határozhatók meg. A modell hátránya, hogy szakaszokra 

bontás nélkül nem alkalmazható, így egy összefüggés helyett három különböző képes csak 

leírni az anyag teljes élettartama során tapasztalható károsodási folyamatot. 

 𝑅𝑛 = 𝑅0 − (𝑅0 − 𝜎0) (
𝑛

𝑁
)

v

 (2.26.)  

 

2.27. ábra: A kompozit anyag tönkremeneteli szakaszai (a) és azokhoz tartozó modulus csökkenés jellege 

különböző értékű v paraméter mellett (b) [114, 115]  
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2.5. A szakirodalom kritikai elemzése, célkitűzések 

Az irodalmi áttekintés során először bemutattam a polimerekben kialakuló mikro-, 

illetve nanostruktúrák előállításához vezető keverékképzés alapvető termodinamikai 

folyamatát, a polimer anyagok keveredését leíró egyenleteket és magát a keveredést alakító 

külső tényezőket, állapotjelzőket. Ezek után az említett törvényszerűségek következtében 

létrejövő szételegyedési, fázisszétválási folyamatokat ismertettem, valamint az azok 

kimutatására szolgáló módszereket. Mindezeket a kutatásom során, nem elegyedő polimer 

gyantákból képzett, különböző mértékű fázisszeparációval, ezáltal egyedi struktúrával 

rendelkező keverékek vizsgálatánál kívánom hasznosítani. A termodinamikai áttekintést 

követően a különböző típusú polimer keverékek által kialakított anyagszerkezettani 

struktúrákkal foglalkozó szakirodalom áttekintését végeztem el, különös tekintettel azokra a 

példákra, amelyekben a szívósság fokozása érdekében végeztek módosítást. Számos 

kutatásban a nem elegyedő polimer keverékek mellé még valamilyen idegen fázist (töltő- 

vagy erősítőanyagot) is juttattak a rendszerbe, amelynek hatására előnyös változás állhat be 

az anyag fázisszerkezetében, ezzel párhuzamosan a tulajdonságaiban is. Megfigyelhető az 

is, hogy a mechanikai tulajdonságok terén, kiváltképp a szívósság esetében a finom, 

nanométeres nagyságrendbe eső fázisszerkezetek vezettek nagymértékű mechanikai 

tulajdonság növekményhez. 

Az áttekintés során szembeötlő volt, hogy a hőre lágyuló polimerek által kialakított 

keverékek és ezek kompozitjainak vizsgálatához, minősítéséhez és modellezéséhez sokkal 

több szakirodalmi közlemény kapcsolódik, mint a hőre nem lágyuló polimer 

kompozitokhoz. Különösképp igaz ez a sűrűn térhálós duromerekre és azok kompozitjaira. 

A polimer gyanták által létrehozott, ún. egymásba hatoló hálószerkezetű anyagok 

morfológiai minősítése számos publikációban szerepelt, de az ilyen típusú keverékekből 

képzett, töltött rendszerek, illetve kompozit anyagok mechanikai és morfológiai vizsgálata, 

valamint minősítése még kevéssé kutatott terület. Az említett területben rejlő lehetőségek a 

különböző hibridgyanták struktúrájából fakadó szinergikus hatások következtében 

kedvezően befolyásolhatják a kompozitok szívósságát, illetve ciklikus igénybevételekre 

adott válaszreakciójukat is. 

Kutatásom során természetesen felhasználom a korábbi munkák nyomán született 

termodinamikai, morfológiai és tönkremeneteli módokhoz kapcsolódó modelleket, amelyek 

hozzásegíthetnek nagy szívósságú, ugyanakkor kiváló szilárdságú kompozitok 

létrehozásához. Az elkészítendő hibrid rendszerek képzésénél epoxigyantát (EP), valamint 
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vinilészter (VE) és telítetlen poliészter (UP) gyantát kívánok használni. Az EP gyanta 

alkalmazását jó mechanikai tulajdonságai, a VE gyantáét viszonylag jó vegyszerállósága, az 

UP gyantáét pedig széleskörű alkalmazása és nem utolsósorban kedvező árfekvése 

indokolja. Mindhárom gyanta, ezzel együtt a belőlük képezhető, mindhárom kétalkotós 

rendszerrel kapcsolatban születtek már publikációk [9, 10, 47, 63, 74, 80, 83], amelyek 

elemezték a kialakult fázisszerkezetet, azonban kompozit mátrixanyagként való 

alkalmazásukkal kevés kutatás foglalkozott. Főként igaz ez a szénszálas és hibrid erősítésű 

rendszerekre. A hosszú, a kompozit szerkezetekben gyakorlatilag végtelennek tekintett 

szálak, illetve az ezekből képzett szövetek segítségével létrehozott szerkezetek gyártása 

napjainkban a kompozit ipar egyik legnagyobb volumenű ágazata. Ebből kiindulva 

kézenfekvő lehet a hibridgyanták által kínált mátrixanyagot végtelen szálakkal erősített 

struktúrákban alkalmazni. Kutatásom során ezt tervezem tanulmányozni szénszálak és szén-

üvegszálas hibrid erősítőrendszerek, valamint különböző gyantakombinációk 

felhasználásával. 

A munkám során a fázisszétválással létrejövő struktúrák hatását igyekszek feltárni a 

sűrűn térhálós polimer gyanták, illetve a belőlük előállított a szálas erősítésű kompozitok 

morfológiai szerkezetére és kvázi-statikus, valamint fárasztó jellegű mechanikai 

igénybevétellel szemben mutatott válaszreakcióira. A kapott eredményekből olyan 

következtetéseket szeretnék levonni, amelyek a későbbiekben segíthetik a hasonló 

struktúrájú anyagok tulajdonságainak leírására. 

A fent leírtak alapján célkitűzéseim a következő pontokba szedhetőek: 

1.  Kétalkotós hibrid polimer gyantarendszerek esetén a kialakult fázisszerkezet és a 

mechanikai tulajdonságok (elsősorban a szívósság és a szilárdság) közötti 

összefüggések meghatározása. 

2. Hosszúszálas kompozitokban hibrid gyanta mátrix alkalmazása révén elérhető, 

jelentős szilárdságcsökkenést nem okozó szívósságnövekedés elérésének 

vizsgálata, a hibrid mátrixanyag fázisstruktúrájában rejlő lehetőségek 

felhasználásával. 

3. Hibrid gyantamátrixú hosszúszálas kompozitok ciklikus fárasztó igénybevételekre 

adott válaszának vizsgálata és elemzése, mindezekből következtetés levonása a 

javasolt alkalmazási területekre. 
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3. Felhasznált anyagok, alkalmazott eszközök és módszerek 

A következő fejezetben ismertetem az elvégzett kísérletekhez felhasznált 

alapanyagokat, berendezéseket, valamint az elkészült anyagminták minősítésére alkalmazott 

mérési és kiértékelési eljárásokat. 

3.1. Felhasznált anyagok 

A kutatás során a gyantakeverékek előállításához felhasznált anyagtípusok 

kiválasztásában döntő szerepet játszott az, hogy a szakirodalom szerint [47, 48, 64] ezeket 

már sikerrel alkalmazták IPN rendszerek előállítására. Az alkalmazott epoxi komponens az 

ER 1010 márkanevű (Ipox Chemicals), biszfenol-A-diglicidil-éter (DGEBA, 3.1. ábra) 

kémiai összetételű gyanta volt. A választás oka, hogy a DGEBA a napjainkban az egyik 

legnagyobb mennyiségben alkalmazott epoxi csoporttal rendelkező vegyület. A DGEBA 

gyantához az EH 2293 (Ipox Chemicals) cikloalifás izoforon-diamin (IPD, 3.1. ábra) 

összetételű, amin típusú térhálósítót alkalmaztam. A térhálósító anyagok közül a választás 

azért esett az amin típusú anyagra, mert ezt a szakirodalomban [9, 10, 63, 82, 86] gyakran 

használnak IPN rendszerek létrehozására. Ezek közül az IPD választását az indokolja a 

hosszabb molekulájú aminokkal szemben, hogy az ennek nyomán keletkező szerkezet 

viszonylag ridegebb viselkedést mutathat, amelyet a hibridizáció során kialakuló 

fázisszerkezet vélhetően jobban ellensúlyozza majd. Az epoxigyantát az amin típusú 

térhálósítóval a reagáló csoportok sztöchiometriai arányában kevertem el (3.1. táblázat és 

3.1. egyenlet). 

 𝑅𝑚 =
𝐸𝑒𝑞 ̅̅ ̅̅ ̅̅   [𝑔/𝑒𝑞] 

𝐻𝑒𝑞 [𝑔/𝑒𝑞]
=

𝑚𝐸𝑅 1010 

𝑚𝐸𝐻 2293
=

100 [𝑔]

22,6 [𝑔]
= 4,425 , (3.1.)  

ahol 𝑅𝑚 az epoxi alapgyanta és az IPD keverési tömegaránya, 𝐸𝑒𝑞 az átlagos tömegegység, 

amelyben egy gramm epoxi ekvivalens található, 𝐻𝑒𝑞 az IPD azon átlagos tömegegysége, 

amelyben egy gramm hidrogén ekvivalens található, 𝑚𝑖 az egyes komponensek tömege a 

keveréskor. 

A keverékgyanták további alkotója az AME 6000 T35 (Ashland Composite Polymers) 

biszfenol-A-metakrilát (Bis-GMA, 3.1. ábra) vinilészter (VE) gyanta volt, amely 35 m% 

sztirolt tartalmazott. A VE komponens típusának kiválasztásakor az volt a döntő szempont, 

hogy hasonló anyagokkal a szakirodalmi előzményekben [9, 10, 83] sikeresen állítottak elő 

nanostrukturált fázisszerkezetet. 
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A keverékek további alkotója volt a DISTITRON 5119 ESX20ZQ (Polynt S.p.A.) 

orto-ftálsav alapú, 40 m% sztirol tartalmú, telítetlen poliészter (UP, 3.1. ábra) gyanta. Ennek 

választását az indokolja, hogy ez az egyik legegyszerűbb kémiai felépítésű és napjainkban 

legnagyobb mennyiségben alkalmazott UP gyanta, amelynek mindemellett kedvező az 

ára is. 

A poliészter és a vinilészter gyanták térhálósításához MEKP-LA-3 (Peroxide 

Chemicals Ltd.) típusú, diizobutil-ftalátban oldott metil-etil-keton-peroxid (MEKP, 

3.1. ábra) vegyi összetételű iniciátort alkalmaztam. 

A felhasznált gyanták térhálósodás során bekövetkező térfogati zsugorban jelentős 

különbségek mutatkoznak (EP 4-5 V%, az UP 8-10 V%, VE 7-8 V%) [116]. Ezek a 

különbségek a molekuláris felépítésből adódnak és behatással lehetnek a keverékek 

mechanikai tulajdonságára is. 

 

3.1. ábra: A felhasznált gyanták és térhálósító anyagok vegyi összetétele 
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 Epoxi ekvivalens tömeg 

(Eeq) [g/eq] 

Hidrogén ekvivalens tömeg 

(Heq) [g/eq] 

Din. viszkozitás 

(25°C) [mPa·s] 

ER 1010 180-196 - 10 000-14 000 

EH 2293 - 43 5-25 

AME 6000 T35 - - 300-500 

DISTITRON 5119 - - 550-750 

3.1. táblázat: Az alkalmazott epoxigyanta összetevői, valamint a felhasznált gyanták dinamikai viszkozitása 

A kompozitok létrehozásánál során a szénszálas erősítőanyag alkalmazásának célja a 

nagyteljesítményű kompozitban való alkalmazhatóság vizsgálata, míg a hibrid szén- és 

üvegszálakat tartalmazó erősítőanyag használatával a szén-üveg határfelületen való 

viselkedésének tanulmányozása volt. A szénszál erősítésű kompozitok előállításához 

erősítőanyagként PX35 UD 300 (Zoltek Zrt) típusú, 309 g/m2 névleges fajlagos tömeggel 

rendelkező, 1449 MPa névleges szakítószilárdságú és 126 GPa névleges húzórugalmassági 

modulusú, elsősorban EP-hez és VE-hez felületkezelt, unidirekcionális (UD) szénszálas 

kelmét (CF) használtam fel. A kelmében található szénszálak átlagos átmérője 8.3±0.9 μm, 

szakítószilárdsága 2.48±0.49 GPa, húzórugalmassági modulusa 133,5±17,5 GPa. 

A hibrid erősítőanyagú kompozitok esetében az UD CF mellett alkalmazott WR 

482/31 (Owens Corning Fiberglass Sprl) üvegszálas (GF) UD kelme 482 g/m2 fajlagos 

tömegű, 384 MPa névleges szakítószilárdságú és 20,2 GPa névleges húzási rugalmassági 

modulusú volt, amely általános (szilános) felületkezelést kapott. Az üvegszálak átlagos 

átmérője 17,1±2,9 μm, szakítószilárdsága 1,46±0,70 GPa, húzórugalmassági modulusa 

54,69±9,07 GPa. Az alkalmazott CF és GF erősítőkelme között jelentős fajlagos 

tömegkülönbség van. Mivel ez esetben a CF/GF határfelületen mutatott viselkedést 

kívántam tanulmányozni ennek nincs különösebb negatív következménye, azonban hibrid 

erősítőanyagú kompozitok rétegrendjével kompenzáltam az említett különbséget. 

3.2. Az alkalmazott gyantakeverékek és kompozitok előállítása 

Munkám során a három különböző kétalkotós hibrid gyantarendszer (EP/VE, EP/UP 

és UP/VE) előállítására két különböző módszert alkalmaztam, amelyeknél a különbség az 

összetevők elegyítési sorrendjében és a keverési valamint pihentetési időkben volt. 

Az első módszernél (gyantamintáknál #1, kompozitoknál „A”), amelyet a 

szakirodalomban szimultán módszerként említenek, figyelembe vettem a korábbi kutatások 

tapasztalatait [9, 10, 63]. Első lépésben 10 perc keveréssel elegyítettem a megfelelő 

mennyiségű EP és VE, EP és UP, illetve VE és UP gyantákat egymással, majd ehhez adtam 

hozzá az EP amin térhálósítóját, illetve az UP/VE rendszer esetén a gyanták iniciátorát (az 
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UP és VE gyantakomponens tömegére vonatkoztatva 1 m% mennyiségben). Ezt követő két 

perc keverés után hozzáadtam az EP tartalmú rendszerek esetén a másik alkotó iniciátorát a 

második gyantakomponens (UP, illetve VE) tömegére vonatkoztatva szintén 1 m% 

mennyiségben. Ezután szintén két perces keverést alkalmaztam, majd a keverékeket a 

vizsgálandó gyanta és kompozit minták előállítására használtam fel. 

A második módszert (gyantamintáknál #2, kompozitoknál „B”) a szakirodalomban 

[51, 62] ritkábban előforduló szekvenciális előállítási módszer alapján fejlesztettem ki. Jelen 

esetben a szekvenciális módszertől eltérően, az egyik komponens nem teljesen térhálós a 

hibrid létrehozásakor, hanem előtérhálósított formában van. A szekvenciálison alapuló 

módszer esetén az EP gyantát első lépésben két percen át kevertem össze aminjával, illetve 

az EP-t nem tartalmazó hibrid rendszer esetén a VE-t az iniciátorával. Eztán a 30 perc 

időtartamú előtérhálósítást biztosítottam a keverék számára szobahőmérsékleten, légköri 

nyomáson, keveréstől mentesen. Az előtérhálósított gyantához hozzáadtam a második (VE, 

illetve UP) gyantát, majd 2 perc keverés után adagoltam a második gyanta iniciátorát (1 m% 

mennyiségben), végül további 2 perc keverés után a keveréket gyanta és kompozit minták 

előállítására használtam fel. A különböző módszerekkel és keverékarányok mellett 

előállított hibrid gyanták jelölését a 3.2. táblázat tartalmazza. 

Összetevők Módszer Keverési arány [m%] Jelölés 

EP/UP 

#1 

75/25 EP/UP – 75/25 #1 

50/50 EP/UP – 50/50 #1 

25/75 EP/UP – 25/75 #1 

#2 

75/25 EP/UP – 75/25 #2 

50/50 EP/UP – 50/50 #2 

25/75 EP/UP – 25/75 #2 

EP/VE 

#1 

75/25 EP/VE – 75/25 #1 

50/50 EP/VE – 50/50 #1 

25/75 EP/VE – 25/75 #1 

#2 

75/25 EP/VE – 75/25 #2 

50/50 EP/VE – 50/50 #2 

25/75 EP/VE – 25/75 #2 

VE/UP 

#1 

75/25 VE/UP – 75/25 #1 

50/50 VE/UP – 50/50 #1 

25/75 VE/UP – 25/75 #1 

#2 

75/25 VE/UP – 75/25 #2 

50/50 VE/UP – 50/50 #2 

25/75 VE/UP – 25/75 #2 

3.2. táblázat: Az előállított hibrid gyanták összetétele és jelölése 

A kompozit lapokat kézi laminálással állítottam elő, amihez a fektetett kelméket hat 

minden esetben azonos irányú [06] rétegben használtam fel. Az előállított kompozitok 

összetételét és jelölését a 3.3. táblázat tartalmazza. Hibrid erősítőanyag alkalmazásakor a hat 

réteg erősítőanyagot azonos szálirányban, két réteg szén- (CF), két réteg üveg- (GF), majd 
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ismét két réteg szén kelme sorrendben fektettem le [02
CF/0GF]s. A kompozit lapokat az 

impregnálást követően Zwick Z050 terhelő berendezés segítségével, sík felületű acél 

szerszámlapok között, 2 mm névleges vastagságú préskeret segítségével, 0,5 MPa 

(tényleges, lapokra ható) nyomással préseltem 24 óra időtartamig szobahőmérsékleten, ezzel 

csökkentve a (350 x 350 mm felületű) lapok vastagságának ingadozását. A hajlítva fárasztó 

(és az ez ehhez szükséges terhelési szintek megállapításához végzett statikus hajlító) 

vizsgálathoz használt anyagminták a többi előállítási paraméter változatlansága mellett, az 

említett rétegszámok duplájával készültek, 4 mm vastagságú préskeret alkalmazásával. A 

vastagság növelését hajlítva fárasztó próbatestek esetében ciklikus terhelőgép terhelési 

határainak jobb kihasználása indokolta. 

A kompozitok előállítására nem minden 3.2. táblázatban szereplő hibrid gyantát 

használtam fel. Ennek oka az, azok mechanikai vizsgálata alapján a VE/UP gyanták 

szilárdsága indokolta, hogy nagy teljesítményű CF erősítésű kompozitokban vizsgáljam a 

teljes előállított fázistartományt. Az EP/UP és az EP/VE gyanták szilárdsága nem volt 

kiemelkedő a referenciákhoz mérten, ugyanakkor növelt szívóssággal rendelkeztek, ezért 

ezek közül kiválasztottam az 50/50 #1 és #2 keveréket, amelyeket CF és CF/GF-el is 

erősítettem. A adott fázisarányok kiválasztásának okai az EP/UP esetében a kiváló 

szívósság, EP/VE esetén pedig a #1 és #2 keverékek közti mechanikai tulajdonág különbség 

volt, amelyeket kompozitban is tanulmányozni kívántam. Az CF/GF hibrid kompozitok 

térfogati száltartalma kisebbre adódott, mint a CF erősítésű anyagoké (3.3. táblázat). Ennek 

oka, hogy az üvegszálak átmérője nagyobb a CF erősítőszálakhoz képest, így a préselt 

lemezekben azonos térfogaton a szálak között nagyobb térben több gyantamennyiség fér el. 

 

3.3. táblázat: Az előállított kompozitok összetétele, jelölése és kiégetéssel meghatározott száltartalma (a 

keverékek jelölése a gyantáktól eltérő, #1-ről A-ra, #2-ről B-re változott a jobb elkülöníthetőség érdekében) 

Erősítőanyag [rétegek] Száltartalom

EP UP VE CF/GF/CF [V%]

EP/CF 100 0 0 45.6 ± 1.6

UP/CF 0 100 0 45.4 ± 1.7

VE/CF 0 0 100 46.7 ± 1.5

EP/UP/A/CF 50 50 0 46.9 ± 1,8

EP/VE/A/CF 50 0 50 45.8 ± 2,1

EP/UP/B/CF 50 50 0 46.4 ± 1.1

EP/VE/B/CF 50 0 50 45.9 ± 0.9

EP/CF/GF 100 0 0 39.4 ± 2.2

UP/CF/GF 0 100 0 39.1 ± 2.4

VE/CF/GF 0 0 100 40.1 ± 1.8

EP/UP/A/GF/CF 50 50 0 39.6 ± 1.9

EP/VE/A/GF/CF 50 0 50 39.1 ± 1.5

EP/UP/B/GF/CF 50 50 0 40.7 ± 0.9

EP/VE/B/GF/CF 50 0 50 40.3 ± 0.8

UP/VE/75/25/A/CF 0 75 25 45.4 ±  1,6

UP/VE/50/50/A/CF 0 50 50 45.8 ± 1.4

UP/VE/25/75/A/CF 0 25 75 46.1 ± 2,0

UP/VE/75/25/B/CF 0 75 25 45.8 ± 1,6

UP/VE/50/50/B/CF 0 50 50 45.1 ± 1.8

UP/VE/25/75/B/CF 0 25 75 46.3 ± 1.9

szimultán (A)

szekvenciális (B)

3/0/3

referencia (-)

2/2/2
szimultán (A)

szekvenciális (B)

3/0/3
szimultán (A)

szekvenciális (B)

Megnevezés Keverékképzés
Gyanta összetétel [m%]

referencia (-)
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3.3. Alkalmazott eszközök, kísérleti módszerek 

A gyanták és gyantakeverékek összetételének pontos kiméréséhez RADWAG WXD 

200/2000 típusú, 0,01 g mérési pontosságú digitális mérleget használtam 0-200 g mérési 

tartományban. A keverést IKA RW-16 típusú száras keverővel és 29 mm átmérőjű Appleton 

Woods ST3056 típusú keverőfejjel (3.2. ábra/a) végeztem el 240 1/perc fordulatszámon, 

amelyet előkísérletek [117, 118] során határoztam meg a leghatékonyabb keverés elérésére. 

A gyantakísérletek során a mintákat 80 x 160 x 4 mm3 hasznos térfogatú üreggel rendelkező 

öntőszerszám (3.2. ábra/b) segítségével állítottam elő. A szerszám 80 x 160 mm2-es oldalát 

vízszintes helyzetben tartva végeztem el az üregek feltöltését, majd ebben a helyzetben két 

síküveglap közé szorítottam szorítófogók segítségével. A szerszámot vízszintes, zárt 

helyzetben tartottam szobahőmérsékleten 24 óra hosszáig. Az elkészült lapokból 

gyémánttárcsás vágógép segítségével munkáltam ki a téglatest alakú, 10 x 4 mm névleges 

keresztmetszetű próbatesteket. 

 

3.2. ábra: A gyantakeverékek előállításához használt keverőfej (a) és a kétfészkes, túlfolyó csatornával 

ellátott szilikon öntőszerszám (b) 

A vizsgálandó mintákat a szilikon szerszámba való öntést, valamint a laminálást és 

préselést követően, huszonnégy óra elteltével, utótérhálósítás céljából hőkezelésnek 

vetettem alá. A hőkezelést Heraeus UT20 típusú laboratóriumi légcirkulációs 

szárítószekrényben végeztem el 80°C hőmérsékleten, négy óra időtartammal. A hőkezelési 

hőmérsékletet az UP komponens gyári adatlapon szereplő névleges üveges átmeneti 

hőmérséklete (~70°C) fölött választottam meg, a végleges hőmérsékletet és időtartamot a 

gyantakeverékeken végzett előkísérletek [117, 118] alapján pontosítottam. 

A préselést követően a kompozit laminátokat utótérhálósítás céljából, a gyanta 

mintákhoz hasonlóan hőkezeltem. A hőkezelést Heraeus UT20 típusú laboratóriumi 

légcirkulációs szárítószekrényben végeztem el 80°C hőmérsékleten, négy óra időtartammal. 

A hőkezelés időtartama alatt a kompozit lapok két, megfelelő méretű sík acéllap között 

voltak tárolva, így kerültem el azok esetleges deformációját a hőkezelés során. 
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A préselt és hőkezelt kompozit lapokból a próbatesteket gyémánttárcsás vágógép 

segítségével, száliránnyal párhuzamos (0°-os) és arra merőleges (90°-os) irányban is 

kimunkáltam. A vágás során lézeres irányzékot alkalmaztam. 

Az előállított gyantamintákon végrehajtott differenciális pásztázó kalorimetria (DSC), 

és modulált differenciális pásztázó kalorimetria (MDSC) vizsgálatokat egy TA Instruments 

DSC Q2000 típusú berendezés segítségével végeztem, az MSZ EN ISO 11357-5:2014 

szabványnak megfelelően. A hőmérsékletváltoztatás gyantakeverékek (in situ) térhálósodási 

vizsgálata során 10°C/perc fűtési és minimum 10°C/perc hűtési sebességgel történt, 

fűt/hűt/fűt ciklusban. A térhálós mintákon végzett, modulált esetben a hőmérséklet 3 °C/perc 

±0,5°C amplitúdójú, 1 perces ciklusidejű szinuszos függvény szerint változott 30 és 250°C 

közötti tartományban, inert (50 ml/min, N2) légkörben. Mindegyik anyag esetén három 

mintát vizsgáltam, amelyek tömege 8-10 mg között volt. Az eredmények kiértékelése során 

TA Instruments Universal Analysis 2000 szoftvert használtam fel. A hőáramsűrűség görbék 

differenciálását és szétbontását OriginLab OriginPro 8.6 szoftver Peak Analyzer moduljával 

végeztem. A DSC vizsgálatok során a Tg-t a dq/dt(t) függvény inflexiós pontjánál, míg 

MDSC esetben a dCp/dT(T) függvény maximumhelyénél található hőmérsékleti értékkel 

azonosítom. 

A gyantakísérletek során a szilikon szerszámban előállított lapokból kivágott 

(10 x 4 x 55 mm befoglaló méretű) gyanta próbatesteken szerkezeti elemzés céljából 

dinamikus mechanikai vizsgálatot (DMA) végeztem, ISO 6721-1:2011 szabványnak 

megfelelően. A méréseket TA Instruments DMA Q800 típusú dinamikus mechanikai 

analizátoron végeztem, a hőmérséklet hatását vizsgálva, 20°C és 160°C közötti 

hőmérséklettartományban, 2 °C/perc fűtési sebességgel, 1 Hz frekvenciájú tiszta szinuszos 

elmozdulás gerjesztést használva, 5 µm minimális lehajlással és 15 µm amplitúdóval, 

50 mm-es támaszközű hárompontos hajlítási terhelés alkalmazása mellett. Az eredmények 

kiértékelését ez esetben is TA Instruments Universal Analysis 2000 szoftverrel végeztem. A 

DMA vizsgálatok esetén a Tg-t a tan δ(T) függvény maximumhelyénél található 

hőmérséklettel azonosítom. 

A kisszögű neutronszórás (small angle neutron scattering, SANS) a müncheni Heinz 

Maier-Leibnitz Zentrum FMR2 kutatóreaktoránál üzemelő KWS-1 kisszögű 

diffraktométeren történt. A szobahőmérsékleten, levegő légkörben végrehajtott mérések 

során a hideg neutronok hullámhossza 5 Å, a minta-detektorok távolsága 8 és 20 m volt. A 

vizsgált minták névleges mérete 10 x 1 x 20 mm volt, amelyeket a DMA vizsgálathoz fel 
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nem használt próbatestekből csiszolással állítottam elő. A kapott intenzitásgörbék 

kiértékelését, valamint a fontosabb mennyiségek illesztéssel való meghatározását OriginLab 

OriginPro 8.6 adatelemző és megjelenítő szoftverrel végeztem. 

A Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia (FTIR) Bruker TENSOR 37 

típusú berendezésen, gyémánt vizsgálókristály felhasználásával, a próbatestek rideg 

töretfelületét pásztázva végeztem, gyengített teljes reflexiós (attenuated total reflectance, 

ATR) módban, közép infra tartományban, 400 és 4000 cm-1 közötti hullámszám 

spektrumban, 16 darab pásztást alkalmazva mind a vizsgált minta, mind a háttér felvételekor. 

A kapott spektrogramok alapvonalkorrekciója és a C=C (~1605 cm-1) kötéshez való 

normálása során a Bruker Opus 5.5 spektroszkópiai szoftvert használtam. 

Az atomerő mikroszkópi (atomic force microscopy, AFM) vizsgálatokat Nanosurf 

Flex AFM 5 készüléken végeztem, tapogató (tapping) üzemmódban. A szükséges minták 

előkészítése Struers LaborPol-5 típusú polírozó berendezés segítségével történt, több 

lépcsőben polírozó lapokkal, végül 1 μm-es szuszpenziós polírozással. A polírozott mintákat 

Sonorex Super RK31 típusú ultrahangos rázató kádban desztillált víz közegben 30 percig 

tisztítottam. A fáziskontraszt módban készült felvételek elkészítése során a felhasznált 

Tap190Al-G típusú vizsgálótű szabad lengéséhez tartozó frekvencia hozzávetőlegesen 

155,6 kHz volt, a pásztázás során 1024 x 1024 pixeles képek készültek soronként 1 

másodperces pásztázási idővel. Az AFM felvételek kiértékelése Gwyddion 2.42 adatelemző 

szoftver segítségével történt. A dolgozat törsz részében és a mellékletek között azokat az 

AFM felvételeket mutatom be, amelyek olyan minőségben készültek, hogy segítik az 

eredmények interpretálását. 

A gyantamintákon végzett felületi keménységmérést Zwick Roell HO4 3150 típusú 

berendezéssel hajtottam végre, az egyes minták felületén 20 különböző pontot vizsgálva, 

azok keménységértékét ShoreD skálán értelmezve. 

A gyanta és a kompozit próbatesteken a hárompontos hajlítóvizsgálatot Zwick Z020 

típusú, számítógép vezérlésű univerzális terhelőgépen végeztem. A gyantaminták esetén 

MSZ EN ISO 178:2013, kompozit próbatesteknél az MSZ EN ISO 14125:2011 szabványnak 

megfelelő módon, szobahőmérsékleten. A hajlítóvizsgálathoz 4 x 10 x 80 mm befoglaló 

méretű próbatesteket alkalmaztam a gyantaminták esetén és 15 x 2 x 100 mm névleges 

méretű próbatesteket a kompozitok esetén. Az előállított mintákból minden esetben 

minimum 5-5 próbatestet vizsgáltam (kompozitok esetén 0 és 90°-ban is), amelyeket 2 

mm/perc sebességgel, gyantaminták esetén 64 mm-es, kompozitok esetén 80 mm-es 
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alátámasztási távolság mellett. A hajlító rugalmassági modulust és a lehajlásokat a 

terhelőgép keresztfejének elmozdulásából számítottam ki. A tesztek eredményeinek 

kiértékelése Zwick testXpert szoftver segítségével történt. 

A Charpy-féle ütvehajlító vizsgálatokat az MSZ EN ISO 179-2:2012 szabvány alapján 

végeztem CEAST Resil Impactor Junior ütőművön, 62 mm-es alátámasztási távolság 

mellett, szobahőmérsékleten, anyagonként 5-5 minta vizsgálatával (kompozitok esetén a 

lapokra merőlegesen, 0 és 90°-ban is). Az alkalmazott ütőenergia gyantaminták esetén 2 J, 

kompozitok esetén 15 J volt, előbbinél 2,9 m/s, utóbbinál 3,7 m/s maximális vizsgálati 

sebesség mellett. Az adatrögzítés során DAS 8000 adatfeldolgozó egységet alkalmaztam. A 

kapott eredményeket CEAST DAS8WIN 2.10 típusú szoftver segítségével értékeltem ki. A 

kompozitok duktilitási indexét (DI) a teljes töréshez tartozó és a vizsgálat során 

regisztrálható maximális erőhatásig befektetett energiamennyiség hányadosaként 

értelmeztem. 

A rétegközi nyíróvizsgálatokat (ILSS) ASTM D3846:08(2015) szabványnak 

megfelelően végeztem el, nyomó terhelést alkalmazva, a szabvány által előírt 

paraméterekkel rendelkező próbatesteken, amelyeket a kompozit lapokból azok leghosszabb 

oldalát nézve száliránnyal megegyező (0°-os) és arra merőleges (90°-os) irányban is 

kimunkáltam. Anyagonként és szálirányonként minimum 5-5 mintát vizsgáltam, ezeken 

gyémánttárcsás vágógéppel a laminátok középsíkjáig terjedő bemetszéseket ejtettem, hogy 

annak középső (szimmetria) síkjában jöjjön létre a tönkremenetel. A vizsgálatot Zwick Z020 

típusú univerzális számítógép vezérlésű terhelőgépen végzetem, 1,3 mm/perc terhelési 

sebességgel, szobahőmérsékleten, a kihajlást megakadályozó tartókeret alkalmazása mellett. 

A kiértékelés során Zwick testXpert szoftver használtam. 

A fárasztóvizsgálatokat Instron 8872 típusú számítógép vezérlésű univerzális 

terhelőgépen végeztem ISO 13003:2003 szabványnak megfelelően, szobahőmérsékleten, 

erő vezérelt hárompontos hajlítás elrendezés mellett, lüktető jellegű terhelés mellett, 80 mm-

es alátámasztási távolsággal, és 10 Hz-es terhelési frekvenciával. A ciklusok során felépülő 

maximális terhelés három különböző szinten (load factor, LF), a statikus hárompontos hajlító 

vizsgálatoknál kapott átlagos hajlítószilárdság értékek 85-, 90- és 95%-ának megfelelően 

került meghatározásra, a legkisebb és a legnagyobb feszültség hányadosa (stress ratio, ROS) 

0,1 volt. A vizsgálatokhoz 15 x 4 x 100 mm névleges méretű 0°-os szálirányú mintákat 

vizsgáltam, legalább 15 darabot anyagtípusonként és terhelési szintenként. A kapott adatok 

kiértékelését Instron SAX single-axis szoftverrel végeztem, a mérési pontokra való 
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görbeillesztést OriginLab OriginPro 8.6 szoftver nemlineáris görbeillesztő (Nonlinear Curve 

Fitting) moduljának segítségével végeztem. 

A kompozit anyagok száltartalmának meghatározása hamvasztásos módszerrel történt 

MSZ EN ISO 3451-1:2008 szabványnak megfelelően 500°C hőmérsékleten egy óra 

hőntartási idővel. A szénszálak degradációját TA Instruments Q2000 TGA berendezés 

segítségével határoztam meg és ez alapján a szénszálak ~2 m%-os csökkenésével 

korrigáltam a hamvasztásos vizsgálatok eredményeit. Az üvegszálak esetén degradációt nem 

tapasztaltam. 

A dolgozatban szereplő pásztázó elektronmikroszkópi (SEM) felvételek JEOL JSM 

6380LA berendezésen készültek szekunder elektron emissziós (SEI), valamint visszaszórt 

elektronok segítségével történő képalkotási (BEC) módban. A minták felületi töltődésének 

megelőzése érdekében vékony Au réteggel vontam be azokat.  
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4. Kísérleti eredmények és kiértékelésük 

Ebben a fejezetben ismertetem az elvégzett kísérletek és számítások eredményeit, 

amelyek megértését könnyítő további adatokat is közlök. Elsőként a gyantakeverékeken, 

majd az azokból képzett kompozitokon végzett vizsgálatok eredményeit mutatom be. 

4.1. Keverékgyanták termodinamikai összeférhetősége 

Hibridgyanták alkotóinak az összekeverésekor (szobahőmérsékleten és légköri 

nyomáson) fennálló összeférhetősége fontos azok végleges fázisszerkezetének 

szempontjából. Első lépésként a molekulák felépítésének [19, 20] ismeretében a (2.3.) 

egyenlet segítségével kiszámíthatóak a gyanták oldhatósági paraméterei (δi). A (2.4.) 

összefüggés szerint a Flory-Huggins kölcsönhatási paraméter (𝜒) értéke meghatározható 

(V0=100 cm3 [18] alapján). A (2.12.) összefüggés segítségével pedig a 𝜒 kritikus értéke (𝜒𝑘𝑟) 

számítható ki az egyes rendszerekre (Ni=M0,i). Ezeket összehasonlítva a keverés 

időpontjában (4.1 táblázat) azt láthatjuk, hogy az UP/VE rendszernél 𝜒𝑘𝑟 > 𝜒, ami azt 

jelenti, hogy a fázisaránytól függetlenül egyfázisú rendszer hozható létre a fennálló keverési 

paraméterek mellett. Az EP/UP és az EP/VE rendszereknél 𝜒𝑘𝑟 < 𝜒, így nem a teljes (0 <

𝛷 < 1) tartományon kapunk egyfázisú rendszert a komponensek keverésével. 

 χ [-] χkr [-] 

VE/UP 0,0018 0,0040 

EP/UP 0,6109 0,0050 

EP/VE 0,5460 0,0048 

4.1 táblázat: A számított és a kritikus Flory-Huggins kölcsönhatási paraméter az alkalmazott keverékgyanta 

rendszerek esetén (a számításokhoz használt értékeket a 4.1.1-4.1.3. mellékletben találhatóak) 

A (2.11.) összefüggés alapján a fázisarány függvényében meghatározott ∆𝑔 értékeket 

(4.1. ábra/a) tekintve kiterjeszthetjük a 4.1 táblázat alapján levonható következtetéseket. A 

korlátolt oldóképességgel rendelkező keverékek esetén (4.1. ábra/b) függvényanalízis 

segítségével meghatározhatjuk a szabadenergia görbék spinodális pontjait (4.2. táblázat). 

 

4.1. ábra A keveredés szabadenergiája (∆𝑔) a második komponens fázisarányának (𝛷2) függvényében 

mindhárom vizsgált (a) és a korlátolt oldóképességű hibrid gyantarendszerek esetén (b) 
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𝜕2∆𝑔

𝜕𝜙2
≤ 0 𝜙2,𝑚𝑖𝑛 𝜙2,𝑚𝑎𝑥 

EP/UP 0,26 0,67 

EP/VE 0,29 0,61 

4.2. táblázat: A fajlagos szabadenergia-változás függvény második deriváltjának zérus helyei az EP/UP és az 

EP/VE keverékek esetén (𝜙2 az UP és a VE hányadot jelenti) 

A 4.2. táblázat alapján meghatározható (𝜙2,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜙2 ≤ 𝜙2,𝑚𝑎𝑥) szakaszon tehát 

kétfázisú rendszer alakul ki a gyantarendszerekben. Azonban az említett szakasz határai a 

hőmérsékleti viszonyok változása esetén, például a térhálósodás exoterm hőjének 

felszabadulása esetén, illetve az ezzel párhuzamosan lezajló molekulatömeg növekedés 

hatására az adott rendszer gélesedési pontjáig változhatnak. A termodinamikai számítások 

ismeretében elmondható, hogy az #1 módszerrel előállítandó EP/UP és az EP/VE keverékek 

közül a legkisebb és legnagyobb (25:75 és 75:25) tömegarányúak egyfázisú, míg az 50:50-

es tömegarányban kevert rendszerek kétfázisú kiinduló állapottal rendelkeznek a 

térhálósodás megindulása előtt. A fázisszeparációs folyamat befolyásolható több más 

paraméter (hőmérséklet, koncentráció) mellett a komponensek molekulatömegével, ami 

duromer anyagok esetében a térhálóssági fokkal jellemezhető. Ez a #2 jelölésű, 

előtérhálósítással rendelkező előállítási módszer esetében más kialakuló fázisszerkezetet 

okozhat, mint szimultán előállítási esetben. 

4.2. Anyagszerkezettani vizsgálatok 

Kutatásom célja nanostrukturált polimer mátrixú kompozitok kifejlesztése, így fontos 

ismernem a felhasznált és előállított anyagok morfológiai tulajdonságait. Mindezen 

anyagszerkezeti jellemzők jól meghatározhatók termo-mechanikai és kalorimetriai 

vizsgálatok segítségével. 

4.2.1. Differenciál  pásztázó kalorime tria 

A polimer gyanták térhálósodása közben, in situ végzett DSC vizsgálat alkalmas 

polimer gyanták térhálósodási folyamatának nyomon követésére azok entalpiaváltozása 

alapján. Ez a DSC mérés során regisztrálható hőáramsűrűség-hőmérséklet függvény exoterm 

csúcsához tartozó görbeszakasz alatti területtel arányos. Hibrid gyantarendszereknél több 

kalorimetriai folyamat is zajlik egy időben. Az egyik a gyantakomponensek térhálósodási 

reakciója, ami a megfelelő mobilitással rendelkező reakcióképes csoportok közötti új 

kötések kialakulásával jár és exoterm jellegű reakcióentalpia változást (𝛥𝐻𝑅) okoz. 

Amennyiben a keverék komponensei között keresztreakció játszódik le, úgy az szintén 
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exoterm jellegű a 𝛥𝐻𝑅-hez képest többlet entalpiaváltozással (𝛥𝐻𝐾) jár. Az említettekkel 

ellentétes előjelű folyamat a fázisszeparáció okozta entalpiaváltozás [119] (𝛥𝐻𝑆) (4.2. ábra). 

Mindezeket összegezve a reakció során az entalpia megváltozása (𝛥𝐻𝑇) a (4.1) elméleti 

összefüggéssel írható fel: 

 𝛥𝐻𝑇 = 𝛥𝐻𝑅 + 𝛥𝐻𝐾 + 𝛥𝐻𝑆 (4.1.)  

 

4.2. ábra Az EP/VE -50/50 #1 hibridgyanta térhálósodása (𝛥𝐻𝑅,𝑖) és szételegyedése (𝛥𝐻𝑆) okozta 

entalpiaváltozás és ezek szuperpozíciója (𝛥𝐻𝑇) a hőáramsűrűség tekintetében, valamint a komponensekhez 

tartozó görbék maximális értéke (texo, max) és félértékszélessége (𝜔𝑑) (R2=0,988) 

Az ábra mérési eredmény alapján készült az Origin matematikai szoftver függvényszétbontó (Peak Analyzer) 

moduljával 

Első közelítésben a keverékgyanták párhuzamos térhálósodásával járó reakcióentalpia 

változás elméleti (𝛥𝐻𝑅,𝑒𝑙𝑚) értékét a komponensek tömegarányában súlyozott 𝛥𝐻𝑇 

értékének tételezem fel. Ekkor nem számolok sem az esetleges szételegyedéssel, sem a 

keresztreakciókkal. A polimer gyanták in situ DSC vizsgálata során nyert eredmények 

(4.3. táblázat, 4.2.1.-4.2.11. melléklet) szerint az EP/UP és az EP/VE hibrid rendszerek 

esetén szételegyedés történt, hiszen a meghatározott 𝛥𝐻𝑇 kisebb volt a 𝛥𝐻𝑅,𝑒𝑙𝑚-hez képest. 

A fázisszeparáció mintegy gátló folyamatként lépett föl a térhálósodás során, így annak 

lefolyása mindkét esetben növelte a teljes reakcióhoz szükséges időtartamot. Amennyiben 

az exoterm hőeffektus időbeni lefutását normál sűrűségfüggvénnyel közelítjük, úgy ez az 

exoterm csúcs maximum értékéhez tartozó időtartam (texo, max) eltolódásával és a csúcs 

félértékszélességének (𝜔𝑑) növekedésével jár, amit a 4.3. táblázat jól mutat. Az EP/UP és 

az EP/VE rendszer 50/50-es tömegarányú keveréke két, egymásba kapcsolódó exoterm 

csúccsal rendelkezett (4.3. táblázatban két texo, max érték), ami feltehetően a két gyanta 

térhálósodási mechanizmusának tudható be. Ez a különbség elősegítheti a fázisok 

nagymértékű szétválását is. A VE/UP rendszer esetén az elméleti entalpiaváltozást 

megközelítő 𝛥𝐻𝑇  érték azt jelentheti, hogy ez esetben a fázisszeparáció nem volt olyan 
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jelentős, esetleg számottevő mértékű keresztreakció is végbe mehetett a két komponens 

között. 

Az alkalmazott szekvenciális (#2) előállítási módszer esetén az alapgyanta (EP, illetve 

VE) térhálósodási reakciója időben hamarabb indul. Ez növeli a komponens polimerizációs 

fokát egyúttal eltolja a felírható ∆𝑔(𝛷) függvényeket is. A két módszer közötti különbségek 

feltárásának egy módja lehet a térhálósodási folyamatok kalorimetriai összevetése. Az 

összehasonlítás alapján elmondható, hogy a szekvenciális (#2) módszer előtérhálósított 

komponensei EP (30’) és VE (30’) kisebb ΔHT értékeket mutattak, ami hatással volt a 

felhasználásukkal készített keverékek entalpiaváltozására is, így kisebb értékek adódtak, 

mint szimultán (#1) módszer esetén. A ΔHT/ΔHR, elm hányados #2 módszernél nagyobb 

értéket mutatott. Ez arra vezethető vissza, hogy itt valószínűleg kisebb mértékű 

szételegyedés volt jellemző, ami az egyik komponens lényegesen eltérő térhálóssági fokából 

adódik, amely gátat szabott a szételegyedésnek. A #2 módszernél az EP/UP és az EP/VE 

rendszernél is megfigyelhető, hogy a texo, max és az 𝜔𝑑 is kisebb értékű volt, mint #1 

alkalmazásakor. A #2 előállítású EP/UP keverékek esetében az exoterm folyamatot az #1 

módszernél tapasztalttal ellentétben mindössze egy csúcs jellemezte. Mindezek szintén a 

szételegyedést gátló hatásnak tudható be, ami gyorsabb reakció lefolyást okozott. A VE/UP 

rendszer esetében az előtérhálósítás hatására csökkent a keresztreakciók mértéke, ami kisebb 

ΔHT/ΔHR, elm arányban és az 𝜔𝑑 növekedésében nyilvánult meg. 

Anyag Módsz. ΔHT [J/g] ΔHT/ΔHR, elm [-] t exo, max [min] 𝜔𝑑  [min] 

EP - 282,6±16,5 - 7,04±0,09 5,82±0,18 

UP - 194,3±8,9 - 5,36±0,08 5,49±0,22 

VE - 269,9±10,6 - 5,11±0,07 0,58±0,09 

EP/UP - 50/50 #1 213,5±14,9 0,90±0,06 8,16±0,04 (14,61±0,1) 8,59±0,14 

EP/VE - 50/50 #1 183,7±11,8 0,66±0,09 8,16±0,15 és 14,73±0,48 11,14±0,52 

VE/UP - 50/50 #1 251,5±8,9 1,08±0,11 4,84±0,19 2,14±0,20 

EP (30') - 166,9±15,8 - 7,16±0,25 7,16±0,19 

VE (30') - 252,6±18,7 - 5,43±0,18 0,87±0,06 

EP/UP - 50/50 #2 178,8±12,8 0,99±0,04 7,80±0,27 6,35±0,19 

EP/VE - 50/50 #2 172,9±14,8 0,79±0,06 5,24±0,12 és 13,19±0,41 10,94±0,28 

VE/UP - 50/50 #2 220,9±10,4 0,99±0,03 4,48±0,14 3,51±0,28 

4.3. táblázat: A vizsgált gyanták és gyantakeverékek in situ DSC mérései alapján meghatározott 

reakcióentalpia változása és az exoterm csúcshoz tartozó maximum hőmérséklete és félértékszélessége 

A DSC vizsgálat nem csak a térhálósodási folyamat in situ vizsgálatára alkalmas, 

hanem a térhálós mintákban kialakult fázisok beazonosítására és azok tömeghányadának 

(Wf) megállapítására is [69]. A vizsgált keverékek a 𝑑𝐶𝑝 𝑑𝑇⁄ (T) görbealakok alapján három 

különböző fázisszeparáció csoportba sorolhatók (4.3. ábra). Az első (I.) esetben mindkét 
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alkotó homogén eloszlást mutat, az alkotók Tg-je közé eső egyetlen üveges átmenet 

detektálható. A második (II.) esetben nagymértékű fázisszeparáció és két élesen elkülönülő 

Tg csúcs jellemző, számottevő határfázis nélkül. A harmadik (III.) esetben viszonylag széles 

az üveges átmeneti tartomány és egymás felé tolódott, illetve összemosódott Tg csúcsok, 

valamint nagy méretű határfázis mutatkozik. A vizsgált hibrid anyagokra elmondható, hogy 

nem volt olyan, amelyik mind a három fázisszeparációs esetet mutatta volna, sem a 

fázisarányok, sem az előállítási módszer változtatása esetén. Azonban mind az előállítási 

módszer, mind a keverék fázisaránya befolyásolta a kialakult határfázis méretét. 

 

4.3. ábra A hibridgyanták esetén tapasztalható 𝑑𝐶𝑝 𝑑𝑇⁄ (T) görbealak típusok, I.: klasszikus IPN (a), 

II.: nagymértékben szeparálódott (b), III.: három-, (c) valamint négyparaméteres (d) modellel közelíthető 

fáziseloszlás 

Az EP/UP rendszer által mutatott eredmények (4.4. táblázat) alapján elmondható, hogy 

75 és 50 m% EP-t tartalmazó hibrid a klasszikus IPN definíciónak megfelelően viselkedett, 

az #1 módszer esetén, hiszen egyetlen, összemosódott Tg átmenetet mutattak. A többi 

vizsgált minta a III. csoportba került besorolásra, hiszen számottevő fázisszeparációt 

mutatott, a két komponens átmeneti tartománya között határfázis volt kimutatható. A 

szekvenciális (#2) előállítási módszer hatására minden esetben a III. csoport volt 

megfigyelhető, ennek okaként említhető, hogy a #2 módszer csökkenti az EP alapgyanta és 

az UP közötti viszkozitás-különbséget (3.1. táblázat), így homogenizálja összekeveréskor az 

alkotók eloszlását a rendszeren belül, ami nagyobb határfázist is eredményez. 

 
Eset 

Tg1 

[°C] 

Tg2 

[°C] 

Tg3 

[°C] 

Wf1 

[%] 

Wf2 

[%] 

Wf3 

[%] 

EP - 94,8 - - 100 - - 

UP - 70,7 - - 100 - - 

EP/UP – 75/25 #1 I. 90,3 - - 100 - - 

EP/UP – 50/50 #1 I. 84,5 100,8 - 13,1 86,9 - 

EP/UP – 25/75 #1 III. 70,7 83,3 94,8 39,3 43,8 16,9 

EP/UP – 75/25 #2 III. 70,7 83,7 94,8 66,2 19,6 14,2 

EP/UP – 50/50 #2 III. 70,7 82,7 94,8 9,5 47,9 42,6 

EP/UP – 25/75 #2 III. 70,7 83,6 94,8 55,2 25,2 19,6 

4.4. táblázat: Az EP/UP hibrid anyagok által mutatott fázisszétválások, az egyes fázisokhoz tartozó Tg 

csúcsok és a fázisok tömeghányada (Wfi) a rendszer egészét tekintve 
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Az EP/VE rendszer eredményeit (4.5. táblázat) tekintve elmondható, hogy az összes 

keverék jelentős mértékű szételegyedést mutatott, ami két élesen elkülönülő üveges átmeneti 

folyamatban nyilvánult meg, a mindkét alkotó molekuláit tartalmazó határfázis nem, vagy 

csak nagyon kis mértékben alakult ki, amelyet a vizsgálat eszközeivel nem lehetséges 

kimutatni. Az üveges átmeneti hőmérsékletcsúcsok tekintetében elmondható, hogy azok jól 

visszaadták az alkotók értékeit, azonban néhány esetben ettől kismértékű eltérés 

mutatkozott, ami vélhetően a keresztreakcióknak tudható be. 

 
Eset 

Tg1 

[°C] 

Tg2 

[°C] 

Wf1 

[%] 

Wf2 

[%] 

EP - 94,8 - 100 - 

VE - 117,6 - 100 - 

EP/VE – 75/25 #1 II: 94,5 117,6 81,0 19,0 

EP/VE – 50/50 #1 II: 93,5 122,7 56,0 44,0 

EP/VE – 25/75 #1 II: 94,8 117,6 23,2 76,8 

EP/VE – 75/25 #2 II: 90,8 122,3 68,5 31,5 

EP/VE – 50/50 #2 II: 93,9 124,8 52,4 47,6 

EP/VE – 25/75 #2 II: 93,3 116,9 22,0 78,0 

4.5. táblázat: Az EP/VE hibrid anyagok által mutatott fázisszétválások, az egyes fázisokhoz tartozó Tg 

csúcsok és a fázisok tömeghányada (Wfi) a rendszer egészét tekintve 

A VE/UP hibridek esetében minden vizsgált keverék a III. típusú fázisszeparációs 

esetbe sorolható, azonban a kialakult fázisarányok tekintetében adódtak különbségek az 

előállítási módszer között. A #1 módszer alkalmazásával az 50 és a 75 m% UP tartalmú 

keverékekben négy jól elkülönülő fázis is mutatkozott. Ezek közül kettő a két alkotóhoz 

tartozó átmenet, míg egy UP-ben gazdag és egy VE-ben gazdag határfázisként értelmezhető. 

A #2 módszer nyomán három jól elkülöníthető fázis képződött, amelyekkel kapcsolatban az 

#1 módszerhez hasonlóan az mondható el, hogy össztömegük a 75 m% VE tartalmú keverék 

kivételével meghaladta a két tiszta fázis tömegét (Wf). Az UP-hoz tartozó fázisok esetében 

megfigyelhető, hogy több esetben nagyobb Tg-t mutatnak, mint az várható volna. Ennek oka 

lehet a korábban említett keresztkötések kialakulása az UP és a VE molekulaláncai között. 

 
Eset 

Tg1 

[°C] 

Tg2 

[°C] 

Tg3 

[°C] 

Tg4 

[°C] 

Wf1 

[%] 

Wf2 

[%] 

Wf3 

[%] 

Wf4 

[%] 

VE - 117,6 - - - 100 - - - 

UP - 70,7 - - - 100 - - - 

VE/UP – 75/25 #1 III. 98,0 105,1 125,5 - 46,7 14,1 39,2 -  

VE/UP – 50/50 #1 III. 89,5 99,7 109,1 123,5 33,2 33,7 29,6 3,5 

VE/UP – 25/75 #1 III. 64,1 83,0 93,3 103,8 39,0 15,3 37,6 8,1 

VE/UP – 75/25 #2 III. 93,4 103,1 129,7 - 19,4 35,5 45,1 - 

VE/UP – 50/50 #2 III. 70,7 97,7 121,2 - 15,9 71,1 13,0 - 

VE/UP – 25/75 #2 III. 65,8 92,7 125,5 - 20,6 70,4 9,0 - 

4.6. táblázat: A VE/UP hibrid anyagok által mutatott fázisszétválások, az egyes fázisokhoz tartozó Tg csúcsok 

és a fázisok tömeghányada (Wfi) a rendszer egészét tekintve 
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4.2.2.Dinamikus mechanikai analízis  

A DMA vizsgálat a szakirodalmi példák [9, 10, 120] alapján alkalmas a kialakult 

fázisszerkezet elemzésére. A fázisstruktúra megváltozása esetén változnak az anyag 

mechanikai és termo-mechanikai tulajdonságai is. Ezeket szemléletesen az adott anyag 

tárolási modulus (E’) és Tg értékeinek ábrázolásával lehet megmutatni hibrid rendszereknél. 

Az EP/UP rendszer esetén elmondható, hogy, hasonlóan a DSC vizsgálatokhoz, DMA 

eredmények alapján sem volt kimutatható két, jól elkülönülő Tg (tan δ) csúcsot eredményező 

fázisszétválás (4.4. és 4.5. ábra). A Tg csúcsok mindkét keverési módszer hatására a 

referencia anyagok értékei közé estek. Megfigyelhető, hogy az 50 és 75 m% UP tartalmú 

hibridek Tg csúcsai az UP komponens értékeihez állnak közel, valószínűleg ez esetben az 

UP térhálós hálószerkezete volt a domináns. A 25°C-on mérhető tárolási modulusokat (E’) 

tekintve elmondható, hogy az #1 módszerrel előállított anyagok a referencia értékek közé 

eső modulust produkáltak, míg a #2 módszer hatására kismértékű növekmény tapasztalható 

a nagyobb modulusú UP-hoz mérten is. Ez a hibridhatás több egymástól különálló 

jelenséggel is magyarázható. Egyrészt az EP hidroxid (OH) csoportjai és az UP karboxil 

(C=O) csoportjai közötti kis számú hidrogénhidas kötéssel, másrészt a hibrid 

gyantarendszerek esetén előforduló antiplasztizáló, merevítő hatással [120–122] 

magyarázható. Ez utóbbi hatás azon alapszik, hogy a térhálósodási folyamat során, a 

térfogati zsugor következtében az EP merev benzolgyűrűt tartalmazó molekularészét az (ún. 

kizárt-térfogat hatás miatt) hidrosztatikai feszültség terheli. Ez az EP szegmensek megfelelő 

elhelyezkedésekor merevítő hatást okozhat, amely jóval jelentősebb modulus növekményt 

von maga után, mint a hidrogénhidas kötések. Megfigyelhető, hogy az említett merevítő 

hatás csak a #2 eljárás során mutatkozik, ami azt jelenti, hogy az előtérhálósítás kedvez az 

antiplasztizáló hatásnak. 

 

4.4. ábra: Az EP/UP hibridek 25°C-on mért tárolási modulusai és a DMA görbékről leolvasott Tg értékei az 

EP tartalom függvényében #1 (a) és #2 (b) előállítási módszer esetén 
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Az EP/UP rendszer elemeihez tartozó tárolási modulus és a veszteségtényező 

hőmérséklet függvényében való ábrázolásából (4.5. ábra) kiderül, hogy a hibridek E’ értékei 

hozzávetőlegesen 40°C-ig a két referencia között helyezkednek el, aztán az UP komponens 

görbealakjához hasonló viselkedést mutatnak. Ez azt a feltételezést támasztja alá, miszerint 

mechanikai szempontból az UP komponens szerkezete volt dominánsabb a közös térháló 

kialakításakor. A hibrid anyagok tan δ görbesereginek elemzésekor elmondható, hogy azok 

csúcsai minden egyes esetben nagyobb értékűek és szélesebb kiterjedésűek voltak, mint az 

EP és UP önmagában. Ez azt jelenti, hogy nőtt az anyag csillapítóképessége a hibridizáció 

hatására. A két előállítási módszer közötti különbségként említhető, hogy #2 esetén mind a 

tan δ, mind az E’ görbék jobban az EP komponens görbéje felé tolódtak, ennek oka lehet az 

EP komponens nagyobb dominanciája, illetve az in situ DSC vizsgálatok értékelése során 

említésre került kisszámú keresztkötés és a zsugorodás során kialakuló antiplasztizáló, 

merevítő hatás is. Ez utóbbi jelenséget támasztja alá a #2 módszerrel létrehozott EP/UP 

keverékeknél az a tény, hogy a hibridek E’ értékei a Tg alatti tartományban nagyobbak voltak 

mindkét referenciánál, ami az egyik jellemzője a korábban említett merev szegmensek kötött 

helyzetéből adódó antiplasztizáló hatásnak [121]. 

 

4.5. ábra: Az EP/UP hibridek tipikus tárolási modulus és a tan δ lefutása (szaggatott) a hőmérséklet 

függvényében #1 (a) és #2 (b) előállítási módszer esetén 

Az EP/VE rendszer vizsgálata esetén kapott eredmények (4.6. ábra) alapján 

elmondható, hogy a különböző módszerek segítségével előállított hibridek 

szobahőmérsékleten mérhető E’ és Tg értékeinek tendenciája között nem mutatkozott 

komolyabb eltérés a fázisarányok függvényében. Mindkét előállítási módszer esetén a 

hibridek értékei a referencia anyagok között helyezkedtek el. A VE által mutatott Tg a DMA 

esetén jelentőn eltér a DSC vizsgálatoknál feltüntetett értéktől, ennek hátterében az áll, hogy 

a VE több különböző átmenetet is mutatott, további magyarázat a 4.2.12. mellékletben 

található. 
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4.6. ábra: Az EP/VE hibridek 25°C-on mért tárolási modulusai és a DMA görbékről leolvasott Tg értékei a 

VE tartalom függvényében #1 (a) és #2 (b) előállítási módszer esetén 

Az EP/VE rendszer DMA görbéit (4.7. ábra) tanulmányozva elmondható, hogy az E’ 

értékek lefutása a hőmérséklet függvényében az #1 módszer esetén alacsonyabb 

hőmérséklettartományban (20-50°C) az EP, míg magasabb tartományban a VE 

görbelefutását követte. A #2 módszer esetében a teljes hőmérséklet-tartományon a VE-hez 

hasonló hőmérséklet lefutás volt a jellemző. A tan δ görbékből egyértelműen látszik, hogy 

az EP és a VE anyagok nagyobb mértékű fázisszeparációval rendelkeztek a keverékekben, 

ezt a jóval szélesebb Tg átmenet mutatja, ami mindkét előállítási módszer esetében 

tapasztalható, azonban kettős tan δ csúcsokhoz vezető fázisszétválás ez esetben sem 

mutatkozott. 

 
4.7. ábra: Az EP/VE hibridek tipikus tárolási modulus és a tan δ lefutása (szaggatott) a hőmérséklet 

függvényében #1 (a) és #2 (b) előállítási módszer esetén 

A VE/UP rendszer DMA vizsgálata (4.8. ábra) alapján elmondható, hogy az üveges 

átmenetnél tapasztalható tan δ csúcshoz tartozó hőmérsékleti értékek #1 és #2 módszer 

esetén is közel lineáris tendenciát mutattak a fázisarány függvényében. A 25°C-on vett 

tárolási modulust tekintve viszont más a helyzet. Itt az #1 és a #2 módszer esetén az összes 

keverék nagyobb E’ értékeket mutatott, mint a referencia anyagok. A pozitív hibridhatás 

magyarázata az VE/UP rendszer esetében hasonló a korábban említett EP/UP rendszerhez. 

Azonban itt a VE hidroxid csoportjai és az UP karboxil csoportjai között alakulhatott ki a 
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hidrogénhidas kötés, amely jelenség korábban a DSC vizsgálatok során is felmerült. A 

lehetséges okok között szerepel a már említett antiplasztizáló hatás, amit ez esetben a VE 

merev benzolgyűrűt tartalmazó molekulaszegmensei okozhatnak. Ez utóbbi hatás a 

különböző komponensek doménjeinek méretétől és elhelyezkedésétől is függ a rendszeren 

belül, amely az UP/VE rendszer esetében mindkét keverékképzési eljárás esetében lehetővé 

tette a folyamat kialakulását. 

 
4.8. ábra: Az VE/UP hibridek 25°C-on mért tárolási modulusai és a DMA görbékről leolvasott Tg értékei az 

UP tartalom függvényében #1 (a) és #2 (b) előállítási módszer esetén 

A VE/UP rendszerhez tartozó tipikus DMA görbealakok (4.9. ábra) alapján 

elmondható, hogy az E’ hőmérsékletfüggése hasonlóan alakul az UP és a VE esetében, 

azonban az #1 keverékeket tekintve nem nevezhető meg egyértelműen domináns anyag, 

ezzel szemben a #2 eljárással létrehozott anyagoknál a VE komponens hálószerkezete volt 

hangsúlyosabb. Ez annak tudható be, hogy #2 esetén a VE komponens került 

előtérhálósításra. A keverékek E’ értékei a Tg alatti tartomány jelentős részében nagyobb 

értékeket mutatnak a referenciáktól, ami alátámasztja az antiplasztizáló hatást. A tan δ 

görbeseregből látszik, hogy számottevően nem változott a hibridek veszteségtényezőjének 

maximum értéke, illetve a görbék lefutása sem a referencia mintákhoz viszonyítva. Ennek 

oka az lehet, hogy az UP és a VE térhálós szerkezete hasonlóságot mutat. 

 
4.9. ábra: A VE/UP hibridek tipikus tárolási modulus és a tan δ lefutása (szaggatott) a hőmérséklet 

függvényében #1 (a) és #2 (b) előállítási módszer esetén 
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4.2.3. Kisszögű neutronszórás  

A kisszögű neutronszórás (SANS) eredményei alapján következtetni lehet a kialakult 

fázisszerkezetre, valamint az ezt alkotó egységek, azaz a domének méretére [8]. 

Amennyiben a különböző fázisok között áthurkolódás vagy nagyszámú keresztkötés alakul 

ki, az jelentős hatással van a hibrid anyag térhálós szerkezetét jellemző doménméretre. A 

vizsgálat során detektálható szórt neutronok intenzitása (I) függ a szórási szögtől (az elhajlás 

szögétől, Θ). A Θ fordítottan arányos azzal a jellemző részecske vagy doménmérettel, amely 

a nyaláb útjában található. A szórt intenzitást általában nem a szórási szög, hanem az ún. 

szórási vektor (Q) függvényében ábrázolják, amely a mintához érkező és a szórt neutron 

hullámszámvektorának a különbsége. A Q értéke a szórási szögből (θ) és a hullámhosszból 

(λ) a (4.2.) alapján számítható [70]. A doménméret megváltozása SANS révén detektálható, 

valamint a szóródási kép megváltozásából számítható. Az szóráskép IPN gyantarendszerek 

SANS vizsgálata esetén jól közelíthető a Debye-Bueche modell (4.3.) segítségével [74, 123]. 

 𝑄 =
4𝜋

𝜆
𝑠𝑖𝑛 (

Θ

2
) (4.2.)  

 𝐼(𝑄) = 𝐴 (
1

1 + 𝜉2𝑄2
)

2

+ 𝐵, (4.3.)  

ahol 𝜉 a vizsgált szerkezetre jellemző korrelációs hossz, más néven átlagos sűrűség 

fluktuáció, ami a térhálós szerkezet molekuláris doménjainak átlagos méreteként is 

értelmezhető. Az 𝐴 = 8𝜋𝑏𝑣
2𝜙1(1 − 𝜙1)𝜉3 modellparaméter, ahol 𝑏𝑣 az ún. kontraszt 

faktor, amely a két fázishoz tartozó ún. szóráshossz sűrűségek különbsége, 𝜙1 pedig az egyik 

fázis térfogataránya a keverékben. A (4.3.) összefüggésben szerepel továbbá a 𝐵 paraméter, 

amely szögtől független, részben a berendezés körül jelenlévő, részben a mintáról jövő 

neutronhátteret írja le.  

Az elvégzett SANS vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a felhasznált 

alapgyanták közül az UP és az EP hasonló, azonban a VE gyantára nagyobb szórt intenzitás 

(I) értékek voltak jellemzőek (4.10. ábra). A szórt intenzitás és a szóródást okozó felületek 

méretének fordított arányosságából következően a VE korrelációs hossza (144±2 Å) 

kisebbnek adódik a másik két alapgyantáénál (EP: 180±6 Å és UP: 296±25 Å). Ez a 

korrelációs hossz érték EP esetében hasonló a korábbi szakirodalmi adatokhoz [74]. A 

keverékek korrelációs hossza a keverékszabály figyelembe vételével egyszerű keveredés 

esetén a referenciák közé esik, azonban ezt befolyásolhatják egyéb hatások is. A fázisok 

áthurkolódása (mechanikai összekapcsolódás), illetve a keresztkötések (kémiai kapcsolat) 

létrejötte csökkentheti a ξ-t a keverékszabály esetén várható értékhez képest. Az 
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áthurkolódást elősegíti, ha a két anyag fázisszerkezetének ξ értéke közel esik egymáshoz, 

így a hasonló a hasonlót old elv alapján a szételegyedés kisebb valószínűséggel, míg a 

mechanikai összekapcsolódás nagyobb valószínűséggel következik be. 

 

4.10. ábra: Az alapgyanták szórási intenzitása a szórási vektor függvényében  

Az említett jelenségek valószínűsíthetők az EP/UP rendszer szórt intenzitás függvényeire 

illesztett görbék Debye-Bueche paraméterei (4.7. táblázat) alapján, amelyek nanométeres 

mérettartományba eső változást okoztak a vizsgált hibridek szerkezetében. Ezek azt 

mutatják, hogy az #1 módszerrel előállított hibridek mindegyike kisebb (ξ) korrelációs 

hosszal, azaz doménmérettel rendelkezik, mint a referencia minták. Ennek oka a két gyanta 

kompatibilitásában keresendő, amely megfigyelhető volt a DSC vizsgálatok (4.4. táblázat) 

során is. Mivel az említett ξ csökkenés nem járt együtt modulus növekménnyel (DMA 

vizsgálatok, 4.4./a ábra), így ez főként a mechanikai áthurkolódásra és nem kémiai 

kapcsolódásra utal. A #2 módszernél a keverékszabálytól való negatív eltérés igaz a ξ 

értékekre az összes hibrid esetében. Az EP/UP-75/25 keveréknél azonban drasztikus ξ 

csökkenés figyelhető meg, ami modulus növekménnyel (DMA, 4.4./b ábra) is együtt járt, 

így itt a kémiai kapcsolódás valószínűsíthető. A másik két #2 keveréknél a két hatás 

együttesen állhat fenn. 

Anyag  ξ [Å] A [cm-1] 

EP  180 ± 6 1,1 ± 0,9 

UP  296 ± 25 67 ± 18 

EP/UP -75/25 #1 109 ± 14 4 ± 0,6 

EP/UP - 50/50 #1 103 ± 5 8 ± 0,6 

EP/UP - 25/75 #1 153 ± 11 7 ± 1,1 

EP/UP - 75/25  #2 98 ± 5 3 ± 0,2 

EP/UP - 50/50 #2 102 ± 5 7 ± 0,7 

EP/UP - 25/75 #2 263 ± 27 31 ± 3,1 

4.7. táblázat: Az EP/UP hibrid rendszer SANS vizsgálatok során mért I(Q) függvény Debye-Bueche 

paraméterei (illesztett értékek, R2 ≥0,992) 
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Az EP/VE #1 keverékek ξ paraméterei (4.8. táblázat) a referencia értékek között mozogtak, 

a keverékszabálytól nagyobb értékeket adva. Ez azt mutatja, hogy a fázisok között nincs 

számottevő áthurkolódás, illetve azok jól elkülöníthetők egymástól a vizsgált 

mérettartományban. A #2 hibridek ξ értékei a VE komponenséhez hasonlók, ennek okai a 

szekvenciális előállításban keresendők. Ez esetben az EP komponens előtérhálósítása 

nyomán előállt EP-ben gazdag fázisba a VE sztirol molekulái bediffundáltak, így eltolták a 

korrelációs hosszt [74]. Az EP/VE rendszerről elmondható, hogy nanométeres tartományba 

eső változás nem történt a fázisstruktúrában, amelyet alátámasztanak a DSC mérések 

(4.5. táblázat) is. 

Anyag  ξ [Å] A [cm-1] 

EP  180 ± 6 1,1 ± 0,9 

VE  144 ± 2 84 ± 3 

EP/VE - 75/25 #1 #1 162 ± 5 32 ± 2 

EP/VE - 50/50 #1 #1 153 ± 3 51 ± 2 

EP/VE - 25/75 #1 #1 154 ± 3 66 ± 3 

EP/VE - 75/25 #2 #2 147 ± 4 29 ± 2 

EP/VE - 50/50 #2 #2 141 ± 3 36 ± 1 

EP/VE - 25/75 #2 #2 147 ± 3 66 ± 3 

4.8. táblázat: Az EP/VE hibrid rendszer SANS vizsgálatok során mért I(Q) függvény Debye-Bueche 

paraméterei (illesztett értékek, R2 ≥0,992) 

A VE/UP rendszer I(Q) függvényeire illesztett modellparaméterek alapján (4.9. táblázat) 

elmondható, hogy hasonló tendencia mutatkozott, mint az EP/VE hibridek esetén. Az #1 

keverékeknél a referenciák közötti, ugyanakkor számottevően a keverékszabály alatt lévő ξ 

értékek mutatkoztak. Ez egyrészt a két fázis fizikai és kémiai kapcsolatának is betudható, 

amelyek a referenciákhoz mérten modulus növekményt okoztak (DMA vizsgálatok, 4.8. 

ábra/a). A #2 hibridek a finomabb struktúrával rendelkező VE komponens ξ értékeihez közel 

helyezkedtek el, ami a korábban említett sztirol diffúzió és a keresztkötések miatt 

valósulhatott meg, ez utóbbit a DMA vizsgálatok is igazolják (4.8. ábra/a). 

Anyag  ξ [Å] A [cm-1] 

VE  144 ± 2 84 ± 3 

UP  296 ± 25 67 ± 18 

VE/UP - 75/25 #1 #1 148 ± 3 58 ± 2 

VE/UP - 50/50 #1 #1 146 ± 3 48 ± 2 

VE/UP - 25/75 #1 #1 170 ± 8 29 ± 3 

VE/UP - 75/25 #2 #2 144 ± 3 61 ± 3 

VE/UP - 50/50 #2 #2 154 ± 5 52 ± 3 

VE/UP - 25/75 #2 #2 149 ± 5 22 ± 2 

4.9. táblázat: A VE/UP hibrid rendszer SANS vizsgálatok során mért I(Q) függvény Debye-Bueche 

paraméterei (illesztett értékek, R2 ≥0,995) 
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4.2.4. Atomerő  mikroszkópia  

Az atomerő mikroszkópia (AFM) segítségével készült nagy nagyítású felvételek 

alkalmasak lehetnek mind a minták felszínét jellemző topográfia, mind a felszínen 

megtalálható fázisok elhelyezkedésének vizsgálatára [10]. A vizsgálat során azt használható 

ki, hogy az AFM vizsgálótű rezgése más-más módon változik a különböző fázisok fölé érve, 

így különböző mértékű (°-ban megadható) fáziseltolódást szenved a gerjesztett rezgéshez 

viszonyítva. A referenciaként használható EP gyanta a topográfiai egyenetlenség ellenére 

homogén fázisszerkezetet mutat (4.11. ábra). Az UP és aVE referenciák hasonlóan homogén 

szerkezetet mutattak (4.2.33. és 4.2.34. melléklet). 

 

4.11. ábra: Az EP gyanta felszínéről készített topográfiai (a) és fáziskontraszt (b) AFM felvételek  

Az EP/UP rendszerre (4.12. ábra) az EP-hez hasonló topográfiai kép jellemző, azonban a 

fázisszerkezet igen finom, spinodális dekompozíció révén létrejött külön-külön folytonos 

fázisstruktúrát mutat. A keverékben EP és az UP közötti fáziseltolódás igen csekély, 

hozzávetőlegesen 9,2°, épp ez a csekély eltérés teheti lehetővé az ilyen mértékű elegyedést. 

Az említett fázisszerkezet tehát nem csak kalorimetriai és termo-mechanikai és szórásos 

eszközökkel mutatható ki, hanem mikroszkópia segítségével is. A fázisok elemeire jellemző 

(domén) méret a 4.12./b ábra tanúsága szerint 10-50 nm körüli tartományban van. A 

kialakult finom, külön-külön folytonos fázisszerkezet elsősorban az EP és az UP hasonló 

domén méretének tudható be. A fázisszeparációt befolyásoló tényezők közt említhető még 

a gyanták reakciójának időbeni lefutása is. Abban az esetben, ha nagy reakciósebesség-

különbség mutatkozik, a két komponens hasonló doménméretű térhálós szerkezete nem 

elégséges feltétele a finom fázisstruktúrát eredményező nagyszámú áthurkolódásoknak. Az 

EP és az UP esetében a reakciósebességben viszonylag csekély különbségek mutatkoznak 

(4.3. táblázat), így a kis doménméretet eredményező IPN struktúra kialakulásához minden 
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feltétel adott. A kialakult finom fázisstruktúra alátámasztja a DMA vizsgálatoknál tapasztalt 

antiplasztizáló hatást, ami nagyban függ a szegmensek nagyságától és elhelyezkedésétől is. 

 

4.12. ábra: Az EP/UP – 50/50 #1 hibridgyanta felszínéről készített topográfiai (a) és fáziskontraszt (b) AFM 

felvételek 

Az EP/VE rendszer esetében a topográfiai kép (4.13./a ábra) alapján is következtetni 

lehet a viszonylag nagymértékű fázisszeparációra, amely a komponensek eltérő mechanikai 

tulajdonságainak (ez esetben felületi keménységnek) tudható be. A két komponens 

nagymértékű elkülönülése már a DSC vizsgálatok során is megmutatkozott (4.5. táblázat), 

azonban a 4.13. ábrán bemutatott hibrid esetében a nagy (75 m%) EP tartalom dacára sem 

zajlott le a fázisinverzió. A szerkezetet egy folytonos VE háló jellemzi, amiben megtalálható 

a nagyobb gömbszerű képződményekbe rendeződött EP fázis. A topográfiai képből levont 

következtetéseket alátámasztja a fáziskontraszt felvétel (4.13./b ábra), amelyen 

megfigyelhető, hogy az EP és a VE között viszonylag nagy, mintegy 110°-os fáziseltolódás 

mutatható ki. Ez a molekuláris felépítésbeli különbség visszavezethető a SANS vizsgálat 

során mért korrelációs hosszakra (4.8. táblázat). A jellemző méret a fáziskontraszt alapján a 

VE és az EP fázisokat együtt tekintve ~100 nm. 

A kialakult szerkezet alapján elmondható, hogy az EP/VE hibrideknél kimutatott viszonylag 

nagymértékű fázisszeparáció nem pusztán a fázisok jellemző méretének (SANS, 

4.8. táblázat) különbségére, hanem az EP és a VE reakciójának időbeni különbségére 

(4.3. táblázat) is visszavezethető, ami reakció indukálta fázisszeparációban nyilvánult meg. 

A VE gyanta időben hamarabb térhálósodott, így ennek hálószerkezete körbefogta az ekkor 

még kisebb térhálóssági fokú EP szegmenseket, amelyek binodális dekompozíció révén 

gömbszerű elrendeződést vettek fel. 
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4.13. ábra: Az EP/VE – 75/25 #1 hibridgyanta felszínéről készített topográfiai (a) és fáziskontraszt (b) AFM 

felvételek 

A VE/UP hibridek esetén az EP/VE-hez hasonlóan már a topográfiai képen is 

észrevehető a kialakult fázisszerkezet (4.14./a ábra és 4.2.35. melléklet). Megfigyelhető, 

hogy az EP/VE minta esetén látott módon folytonos (UP) fázisban találhatók a VE 

szegmensek, azonban ez esetben a reakció indukálta fázisszeparáció finomabb, 

hozzávetőlegesen 50 nm-es méretű fázisstruktúrát eredményezett. A fáziskontraszt 

felvételen (4.14./b ábra) látható végleges fázisszerkezet binodális dekompozíció révén 

létrejött a. Ez esetben a szeparáció mértéke és ezzel a kialakult fázisok mérete ugyan 

nagyobb, mint az EP/UP esetben, de finomabbnak mondható, mint az EP/VE hibridnél. 

Ennek oka elsősorban az lehet, hogy habár a VE-re jellemző korrelációs hosszak (SANS 

vizsgálatok, 4.9. táblázat) jóval kisebbek, mint az UP esetében, a térhálósodási reakció közel 

párhuzamosan zajlik (DSC, 4.3. táblázat). A párhuzamosan lezajló reakció lehetőséget ad a 

finom áthurkolódások, illetve a korábban említett keresztkötések kialakulására a VE/UP 

rendszer esetén. A kialakult finom fázisstruktúra ez esetben is magyarázatot ad a DMA 

vizsgálatoknál említett antiplasztizáló, merevítő hatás kialakulására. 

 

4.14. ábra: Az VE/UP – 75/25 #1 hibridgyanta felszínéről készített topográfiai (a) és fáziskontraszt (b) AFM 

felvételek 
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4.2.5. Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia  

A keverékgyantákban kialakult kapcsolat elemzésére alkalmas a Fourier-

transzformációval segített infravörös spektroszkópia (FTIR). A vizsgálat során az adott 

vegyületekre jellemző vegyérték és deformációs rezgések tartományában az úgynevezett 

ujjlenyomat tartományban végeztem méréseimet (4.2.36.-4.2.41. melléklet). A DMA 

vizsgálatoknál a VE/UP hibridek hajlítórugalmassági modulusa hibridhatást mutatott a 

referencia értékekhez képest (4.8. ábra), amelyet akár a VE szekunder hidroxil (OH) és az 

UP komponens karboxil (C=O) csoportjai között fellépő, hidrogénhidas kötések a 

eredményezhettek. A kötés létrejöttekor az OH csoportok kötött állapotba kerülnek, így a 

szabad rezgéseikhez tartozó hullámszám-tartományokban a mérhető intenzitások 

nagyságának csökkennie kell. Ezek a tartományok a VE FTIR spektrográfjában a 740 cm-1 

és ~1450 cm-1-nél találhatók meg [124, 125]. Az FTIR vizsgálatakor kapott spektrum 

(4.15. ábra) szerint, az említett csúcsok megtalálhatók mind az UP, mind a VE 

komponensben. A keverékekben az említet intenzitások kis mértékű csökkenést mutattak a 

referencia mintákhoz képest. Amennyiben a hidrogénhidas kötés jelentős mértékű változást 

okozna a szerkezetben, úgy a kötésbe vitt C=O csoportokhoz tartozó hullámszám (~1720 

cm-1) spektrumának növekedése következne be, ez azonban a felvett spektrumokból nem 

állapítható meg. A hidrogénhidas kötések száma és energiája elmarad a rendszerben 

található kovalens kötésekétől, így a merevség növekedéséért csupán kis mértékben felelős. 

A modulus növekedése elsősorban a korábban említett antiplasztizálódásnak tudható be. 

 

4.15. ábra: A VE (a), VE/UP -75/25 #1 (b), VE/UP -50/50 #1 (c) és UP (d) minták ATR FTIR spektrumai 

A további hibrid rendszerek FTIR spektrumain (4.2.33.-4.2.36. melléklet) nem 

találtam egyértelmű jelét a komponensek közti hidrogénhidas kötésnek. 
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4.3. Gyantaminták mechanikai vizsgálatai 

A fázisszerkezetben történő változások kihatással lehetnek az adott hibridgyanta 

mechanikai tulajdonságára is. A következő fejezetben a hibrid és a referenciaként használt 

gyanták mechanikai tulajdonságait elemzem, vizsgálom az előállítási paraméterek és a 

fázisarány hatását, valamint anyagszerkezettani magyarázattal indoklom azokat. A vizsgált 

hibrid rendszereket a 4.2. fejezetben megállapított fázisstruktúra finomsága szerint növekvő 

sorrendben tárgyalom. 

4.3 .1. Felületi keménységmérés  

A vizsgált minták felületi keménysége összefüggésbe hozható az anyag nyomó 

rugalmassági modulusával, így információt szolgáltat annak mechanikai tulajdonságairól. A 

vizsgált gyanták, illetve gyantakeverékek esetében a térhálósodási folyamat 

végbemenetelének egyik indikátora lehet az előállított anyagok keménysége valamilyen 

szabványos skálán vizsgálva [126]. Amennyiben a minták térhálóssági foka további 

hőkezelés hatására megváltozik, az detektálható a felületi keménység növekedésében is. 

Emiatt a teljes vizsgált mintasorozatot az eredeti hőkezelési programon (80°C, 4 h) felül 

további hőkezelésnek is alávetettem (120°C, 2 h). 

A kapott eredmények (4.16. ábra) azt mutatják, hogy az #1 módszerrel előállított keverékek 

az EP/VE és az EP/UP rendszerek esetében a referencia minták között helyezkedtek el, 

hozzávetőlegesen az alkotók tömeghányadával arányosan. Ez azt jelenti, hogy az 

anyagszerkezettani vizsgálatoknál tárgyalt fázisok mérete nem gyakorol komolyabb 

befolyást a keverékek keménységére. A VE/UP rendszer ettől eltérően viselkedett, elemei 

az összes vizsgált fázisarány mellett nagyobb felületi keménységgel rendelkeztek, mint amit 

a keverékszabály előre jelzett volna. A 75 m% UP-t tartalmazó keverék az UP-t 

számottevően meghaladó, az 50/50 UP/VE aránnyal rendelkező a VE-hez hasonló, míg a 

75 m% VE-t tartalmazó keverék a VE-t meghaladó átlagértékeket mutatott. Ez párhuzamba 

hozható a DMA vizsgálatoknál mért E’ értékekkel. Ennek okai a korábban tárgyalt 

antiplasztizáló hatásban, valamint VE és UP közti hidrogénhidas kötésekben keresendők, 

amik a finom fázisstruktúra mellett jellemezték a kialakult szerkezetet. 

A kiegészített hőkezelési profil (120°C, 2 h) nem hozott drasztikus felületi keménység 

változást egyik vizsgált anyag esetében sem. Habár számos helyen kismértékű átlagérték 

növekedés, illetve néhány helyen csökkenés volt tapasztalható, a szórásmezők mérete miatt 

egyértelmű változás nem állapítható meg. Ezek alapján elmondható, hogy az #1 módszer 
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esetén nem eredményez számottevő mechanikai tulajdonság változást a kiegészített 

hőkezelési profil alkalmazása. 

 

4.16. ábra: A vizsgált hibrid gyanták és referencia mintáik Shore D skálára vetített keménység értékei az #1 

előállítási módszer esetében az alap és a kiegészített hőkezelés program mellett 

A #2 módszerrel készült keverékek felületi kéménység értékeiből (4.17. ábra) az derül 

ki, hogy hasonló tendenciák mutatkoznak, mint #1 módszer esetén, azonban ezt a módszert 

nagyobb szórásmezők jellemzik. A különbséget az #1 módszerhez viszonyítva az jelenti, 

hogy itt nemcsak a VE/UP, hanem az UP/EP hibridek is nagyobb keménységgel 

rendelkeztek, mint ami az alkotók tömeghányadát alapul vett keverékszabályból adódna. A 

#2 módszerrel előállított EP/UP keverékek esetén már a DMA vizsgálatoknál (4.4. ábra) is 

tapasztalható volt modulus növekmény a referenciákhoz mérten, amely az in situ végzett 

DSC vizsgálatnál említett EP és UP közötti antiplasztizáló hatással magyarázható. Ahogyan 

az #1, úgy a #2 mintáknál sem mondható ki egyértelmű hatás a kiegészített hőkezelési 

ciklussal kapcsolatban, a tapasztalható változás mértéke és a szórásmezők méretéből 

kiindulva. 

 

4.17. ábra: A vizsgált hibrid gyanták és referencia mintáik Shore D skálára vetített keménység értékei a #2 

előállítási módszer esetében az alap és a kiegészített hőkezelés program mellett 

4.3.2 .  Hajlítóvizsgálat  

A vizsgált gyanták és gyantakeverékek mechanikai teherviselő képességét jól mutatja 

azok hárompontos hajlító terhelésre mutatott reakciója. A mért eredmények kiértékelése 



Turcsán Tamás  PhD értekezés 

 

 

66 

során kiemelem a célkitűzésekben említett energiaelnyelő képességet. Ezt jól jellemzi az a 

fajlagos törési munka (wf), amely az adott anyag tönkremeneteléhez szükséges. 

Az #1 módszerrel előállított anyagok által mutatott eredmények (4.18. ábra) alapján 

elmondható, hogy az EP/VE rendszer elemei a referenciákhoz hasonló értékű hajlítási 

munkával rendelkeztek. E mögött az állhat, hogy egyrészt az EP és a VE között sem 

mutatkozott számottevő különbség ezen a téren, mindössze 8 %. Másrészt a hibrid 

gyantákban kialakult viszonylag nagy doménméretű fázisstruktúra a referenciákhoz hasonló 

szilárdságot eredményezett, ugyanakkor ez többlet szívóssággal nem párosult. 

A VE/UP rendszer esetében a 25 és 50 m% UP tartalmú anyagok számottevően nagyobb wf 

és Ef értékekkel rendelkeztek mindkét referenciához mérten. A rendszer harmadik, 75 m% 

UP tartalmú eleme is nagyobb wf-el rendelkezett, mint az UP alkotó. A növekmény okai a 

DMA és DSC vizsgálatoknál is említett szegmensek egymáshoz viszonyított helyzetéből 

adódó antiplasztizáló hatás megjelenésében és a hidrogénhidas kötésekben keresendők, 

amelyek a modulust és a szilárdságot is számottevően megemelték. 

Az UP/EP hibridek közül a nagyobb (75- és 50 m%) UP tartalommal rendelkező anyagok 

az UP komponens szilárdsági értékeihez hasonló értékeket produkáltak, mindezt EP tartalom 

függvényében csökkenő modulus mellett, ami összességében wf csökkenést okozott. A 75 

m% EP tartalmú hibrid ugyanakkor az EP-hez hasonló értékeket mutatott. A jelenség 

magyarázata az lehet, hogy amíg az előbbi két esetben az UP, addig utóbbiban az EP térhálós 

szerkezete volt a domináns a vizsgált anyagoknál. Az anyagszerkezettani vizsgálatoknál 

kimutatott finom fázisszerkezet az UP/EP gyantarendszernél nem vezetett megnövekedett 

wf-hez, azonban a szilárdsági értékek megfelelő szinten maradtak. 

 

4.18. ábra: A vizsgált hibrid gyanták és referencia mintáik fajlagos törési munkája (wf), hajlítórugalmassági 

modulusa (Ef) és hajlítószilárdsága (σf) az #1 előállítási módszer esetén  

A #2 módszerrel előállított hibrid anyagok eredményeiben (4.19. ábra) más tendencia 

mutatkozik, mint a másik csoport esetében. Az EP/VE hibridek kisebb szilárdság (σf), wf és 
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Ef értékekkel rendelkeznek a referenciákhoz mérten. Ennek az lehet az oka, hogy a 

szekvenciális térhálósodási folyamat hatására az EP és a VE gyanta nem volt képes olyan 

méretű határfázist kialakítani, mint amilyet a szimultán esetben. Ezt támasztja alá, hogy a 

SANS vizsgálatoknál (4.8. táblázat) az EP/VE #2 hibridek gyakorlatilag a VE korrelációs 

hosszát mutatták, ami mechanikai tulajdonságok tekintetében arra utal, hogy nem történt 

komolyabb áthurkolódás a két különböző térhálós szerkezet között. 

A VE/UP rendszer elemeinek wf értékeire nem volt negatív hatással a szekvenciális 

előállítási módszer. Ez esetben az #1 módszerrel készült anyagokhoz hasonló tendencia 

mutatkozott. Ennek az oka az lehet, hogy a kisebb korrelációs hosszal rendelkező VE 

komponens előtérhálósítása után is képes volt számos helyen láncáthurkolódást kialakítani 

az UP komponenssel, mivel a DSC eredmények (4.3. táblázat) alapján nem volt nagymértékű 

az előtérhálósítás hatása. 

Az UP/EP hibridek szilárdsága és modulusa a legtöbb esetben a referenciák között 

helyezkedett el, azonban a wf értékekre pozitív hatást gyakorolt a szekvenciális előállítási 

módszer. Ennek oka az lehet, hogy az EP és az UP térhálósodási reakciójának időtartamában 

viszonylag kis különbség mutatkozott (ωd, DSC, 4.3. táblázat), azonban 1:1 arányú 

keverékük térhálósodási ideje jelentősen csökkent a szekvenciális módszer hatására, ami a 

két térhálós szerkezet jobb összeférhetőségét mutatja. A másik ok, amelyet meg kell említeni 

az a DMA vizsgálatoknál (4.4. ábra) tapasztalt kismértékű modulus növekmény az EP/UP 

#2 rendszernél, ami a komponensek közötti hidrogénhidas kölcsönhatás és a láncok 

elhelyezkedéséből adódó merevítő hatás eredményeként áll elő. 

 

4.19. ábra: A vizsgált hibrid gyanták és referencia mintáik fajlagos törési munkája (wf), hajlítórugalmassági 

modulusa (Ef) és hajlítószilárdsága (σf) a #2 előállítási módszer esetén 

Az EP/VE #1 és #2 módszerrel előállított keverékeinek mechanikai tulajdonságában 

tapasztalt különbségekre ad magyarázatot a 4.20. ábra, ahol a hajlítóvizsgálatok utáni 

töretfelületeken látható, hogy az #1 módszerrel képzett keverék (4.20. ábra/c) sokkal 
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tagoltabb töretfelületet mutat, mint a referencia minták (4.20. ábra/a és b) és a szekvenciális 

előállítási módszerrel készült hasonló összetételű anyag (4.20. ábra/d). 

 

4.20. ábra: Az EP/VE rendszer hárompontos hajlító mintáinak töretfelületéről készült SEM felvételek EP (a), 

VE (b), EP/VE-50/50 #1 (c), EP/VE-50/50 #2 (d) 

4.3.3. Charpy-féle ütvehajlí tó vizsgálat  

A kvázi-statikus keménységmérés és a hárompontos hajlítás mellett a vizsgált anyagok 

impulzusszerű igénybevételekre adott válaszreakciója tanulmányozható ütvehajlító 

vizsgálatok révén. A kapott eredmények (4.21. ábra) azt mutatták, hogy az előállítási 

módszer csak az esetek kis számában volt komoly hatással a gyanták ütvehajlító 

szilárdságára, illetve a kvázi-statikus vizsgálatok tendenciáival sok esetben ellentétes 

trenddel rendelkező válaszreakciók mutatkoztak az ütővizsgálat esetén. 

Az EP/VE rendszer esetén a hibrideknek az előállítási módszertől függetlenül nagyobb 

ütvehajlító szilárdságuk (αcU) volt, mint a referencia minták. Ennek okai abban keresendők, 

hogy a kialakult fázisstruktúra alkalmas volt a hirtelen lezajló repedésterjedést lassítani, 

mivel a fázishatárokon található másodlagos kötések felszakításához nagyobb energia volt 

szükséges. 

A VE/UP rendszer esetén nem volt számottevő αcU növekmény a referenciákhoz képest, 

ennek oka az lehet, hogy itt a korábbi vizsgálatok során keménység, illetve Ef növekmény 

volt kimutatható, ami arra utal, hogy a hibrid anyagban a két fázis között nagy mértékű 

antiplasztizálódás jött létre, ami a szilárdságot ugyan fokozta, de a VE/UP IPN struktúrája 

nem tudott többlet energiát elnyelni az ütővizsgálat során. 
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Az EP/UP rendszer az egyetlen, ahol egyértelműen kimondható, hogy az #1 módszer 

segítségével lehet előállítani a nagyobb αcU–val rendelkező hibrid anyagot. Ez azzal 

magyarázható, hogy a DSC vizsgálatok során (4.4. táblázat) kiderült, hogy ez esetben az #1 

módszer nagyobb tömegű fázishatárt (Wf) eredményez, ami nagyobb energiaelnyelő 

képességet biztosít az ütővizsgálat során. Az 1:1 tömegarányú EP/UP hibrid anyagra volt 

jellemző a legnagyobb αcU érték az EP/UP rendszer elemei közül, amire a magyarázatot az 

határfázis igen nagy tömege adhatja meg (Wf, DSC, 4.4. táblázat). 

 

4.21. ábra: A vizsgált hibrid gyanták és referencia minták ütvehajlító szilárdság (αcU) értékei, az #1 és #2 

előállítási módszer mellett 

4.4. Hibridgyanta mátrixú kompozitok mechanikai vizsgálata 

A gyantamintákon végrehajtott anyagszerkezettani és mechanikai vizsgálatok alapján 

az előállított hibrid gyanták közül EP/VE és az EP/UP rendszerekből az 1:1 tömegaránnyal 

rendelkező, #1 és #2 módszerrel előállított anyagokat használtam fel kompozitok 

előállítására. Ennek célja az volt, hogy a keverékek szívósságfokozó hatását vizsgáljam 

szén- (CF) és a különböző erősítőszálak határrétegénél való viselkedésüket szén- és üvegszál 

(CF/GF) hibrid erősítőanyag esetén. Az előállított hibridgyanták közül azok mechanikai 

teljesítőképességének vizsgálata érdekében, a legjobb szilárdásgot mutató VE/UP rendszer 

előállított összes elemét felhasználtam CF erősítésű kompozit előállítására. A vizsgálatok 

eredményeit rendszerenként 0° és 90°-os terhelési irány mellett elemzem. 

4.4.1. Kompozitok hárompontos hajlítása 

A hajlítás hosszúszál erősítésű polimer kompozitok egyik leggyakoribb terhelési esete, 

amely során normál, valamint csúsztatófeszültség is ébred a vizsgált minta 

keresztmetszetében (4.22. ábra) [127, 128], ezért számos információval szolgálhat a hibrid 

mátrixanyag és hibrid erősítőanyag kapcsolatáról. Különösen igaz ez hibrid erősítőanyag 

esetén, ahol jelentős modulus különbség van a CF és GF rétegek között. Az alkalmazott 
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gyanták e fázishatáron mutatott viselkedése, valamint a megfigyelhető tönkremeneteli 

formák alapján minősíthetjük a hibridgyantákat, mint kompozit mátrixanyagot. Az 

alkalmazott 0°-os terhelési eset a szál-mátrix kapcsolat hatékonyságára, míg a 90°-os 

terhelési eset a kompozitba vitt gyanta tulajdonságaira (pl.: szívósságára) mutat rá. Ez utóbbi 

esetben a szálak csupán az anyag merevségét növelik számottevően, terhelésfelvételük nem 

jelentős, azonban a repedésterjedés során akár hibahelyként is tekinthetők. 

 
4.22. ábra: Hárompontos hajlítás esetén várható feszültségeloszlás a CF/GF hibrid és a CF erősítésű 

kompozit lemezek keresztmetszetében, a vastagság (z) mentén, 0°-os (a, c) és 90°-os (b, d) erősítőszál 

orientáció mellett (a szálak húzó és nyomó rugalmassági modulusának különbségeit elhanyagolva) [128] 

Amennyiben a hibrid mátrixanyagú kompozitok képesek ötvözni a referencia anyagok 

előnyös tulajdonságait, azokhoz mérten jó szilárdságot és esetleg növelt szívósságot, úgy 

sikerrel alkalmazhatók szerkezeti anyagok előállítására. A hárompontos hajlítás során 

meghatározott hajlítószilárdság értékek (4.23. ábra) tudatában elmondható, hogy a hibrid 

mátrixú anyagok közül egyik esetben sem volt tapasztalható negatív hibridhatás, azaz a 

referencia minták legalább egyikénél nagyobb átlagos feszültségérték volt jellemző. Ezen 

felül számos esetben pozitív hibridhatás volt megfigyelhető, ahol a hibrid mátrixú 

kompozitoknak mindkét referencia mintánál nagyobb átlagos szilárdsági értékeik voltak. A 

0°-os terhelési esetet (4.23. ábra/a) tekintve megfigyelhető, hogy az A és B módszerrel 

előállított EP/VE hibridgyanta tudott a legjobb hatásfokkal együttműködni a CF UD kelme, 

ez okozta a viszonylag nagy szilárdságot. A 90°-os terhelési eset (4.24/b) eredményeiből az 

derül ki, hogy az EP/UP gyanták is valószínűleg rendkívül jó szívóssággal rendelkeznek, 

ami e terhelési esetnél a 0°-oshoz mérten viszonylag nagy átlagos szilárdság értékekben 

nyilvánul meg az EP és UP mátrixú referenciákhoz viszonyítva. 

A 0°-ban erősített CF és a CF/GF erősítőanyag mechanikai tulajdonságait (4.23. ábra) 

összevetve elmondható, hogy a hibrid erősítés hozzávetőlegesen 30%-os csökkenést okozott 

a σf értékében, ezzel párhuzamosan jelentősen megnövelte a hajlítószilárdsághoz tartozó 

alakváltozás értékeket (εf) azonban a Ef -re nem volt ilyen drasztikus hatással. Ez a hibrid 
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erősítőanyag keresztmetszet mentén való elhelyezkedésének tudható be. További 

magyarázat lehet a σf és εf értékekre a tönkremeneteli forma, ami CF kompozitoknál a húzott 

oldali törés, CF/GF kompozitoknál a húzott oldalon delamináció a CF/GF fázishatáron és 

nyomott oldali repedés voltak (4.4.1. melléklet). 

A 0°-ban elhelyezett CF erősítőanyaggal társított hibrid mátrixanyagok közül (4.23. ábra/a) 

az EP/VE szilárdságnövekményt mutatott a referenciáihoz képest (εf és Ef hasonlósága 

mellett). Ez annak tudható be, hogy a szénszálak EP és VE anyaghoz egyaránt jól kapcsolódó 

felületkezelést kaptak, így a hibridgyanta szívóssága hatással volt a kompozit anyag 

tulajdonságaira is. A EP/UP rendszer a referenciák közötti szilárdság értékeket valamint 

kisebb Ef értékeket mutatott, ugyanakkor azoktól jelentősen nagyobb alakváltozásokat viselt 

el tönkremenetel előtt. A viszonylag nagy alakváltozás azzal magyarázható, hogy az EP/UP 

gyantákban finom fázisstruktúra alakult ki (AFM, 4.12. ábra) amely szívósan viselkedett és 

megfelelően össze tudta kapcsolni a CF rétegeket a kritikus mennyiségű szálszakadásig. 

Egyik hibrid mátrixú kompozit tulajdonságaira sem volt számottevő hatással annak 

előállítási módszere. 

A 0°-os CF/GF erősítőanyag esetében (4.23. ábra/b) az EP/VE mátrixanyag a referenciák 

közötti szilárdsági értékeket mutatott, azoktól némiképp kisebb Ef értékek mellett. A CF 

erősítőanyaghoz viszonyított tendenciaváltozásnak valószínűleg a GF és az EP/VE hibrid 

közti kapcsolat lehet az oka, amely vélhetően felületkezeléséből fakadóan nem kedvezett a 

VE komponenssel való adhéziós kapcsolatnak. Az EP/UP hibrid mátrixú CF/GF kompozitok 

a CF erősítéshez viszonyítva jóval nagyobb εf értékeket mutatott a referenciákhoz mérten, 

valamint a két referencia közötti, de az UP mátrixú anyaghoz hasonló σf értéket. Ez azt 

mutatja, hogy az EP/UP hibrid anyag szívósító hatása sokkal jobban megmutatkozik CF/GF 

hibrid erősítőanyag hatására. 

  

4.23. ábra: A vizsgált hibrid mátrixú és referencia gyantákból készített kompozit anyagok 

hajlítóvizsgálatának eredményei 0°-os CF (a) és CF/GF (b) erősítőanyag esetén 

A 90°-os irányú erősítőrétegekkel ellátott kompozitok hajlító vizsgálatának eredményei 

(4.24. ábra) alapján elmondható, hogy ez esetben nem mutatkoznak akkora különbségek a 
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CF és a CF/GF erősítőanyagú kompozitok σf értékiben. Általánosan elmondható azonban, 

hogy a hibrid erősítőanyag kisebb Ef, azonban számottevően nagyobb εf értékeket 

eredményezett, ami vélhetően a GF kisebb rugalmassági modulusának tudható be. A 

jellemző tönkremeneteli forma ez esetben megegyezett mind a CF mind a CF/GF 

erősítőanyagú kompozitoknál, ami a húzott oldalon történő repedésből kiinduló 

tönkremenetel volt. 

Az EP/VE és az EP/UP hibrid gyantáknak 90° CF erősítőanyag esetén (4.24. ábra/a) hasonló 

tendenciájuk volt a referenciákhoz mérten, mint a 0°-os erősítőanyag esetén. Azonban ez 

esetben az EP és a VE referenciák között nagyobb különbségek adódtak. EP/VE mátrixú 

kompozitok szilárdság tekintetében az EP, míg modulus tekintetében a VE referencia 

értékeihez voltak hasonlóak, a keverékképzés módszerétől függetlenül. A két hatás együttes 

előfordulása azt mutatja, hogy az EP/VE hibrid hálószerkezete a 90°-os erősítőanyag esetén 

ötvözni tudta a referencia minták előnyös tulajdonságait. Az EP/UP hibrid mátrix esetén a 

referenciák közé eső szilárdsági, ugyanakkor azokhoz nagyban hasonlító Ef, és εf értékek 

voltak jellemzőek a keverékképzési módszertől függetlenül. Ez azt mutatja, hogy az EP/UP 

hibridek jelentős fejlődést értek el az UP referenciához képest, amely vélhetően a finom 

fázisszerkezet eredménye. 

A 90°-ban elhelyezett hibrid (CF/GF) erősítőanyag esetén (4.24. ábra/b) minden vizsgált 

hibrid mátrix nagyobb szilárdságot eredményezett, mint a referencia anyagok. Ez a σf 

növekmény elsősorban annak tudható be, hogy a hibrid erősítőanyag nagyobb deformációja 

esetén jobban megmutatkozik a hibrid mátrixanyag szívósabb viselkedése, ami gátolt 

repedésterjedést von maga után. Az EP/UP kompozitoknál, ahogyan a 0°-ban erősített 

minták hajlítóvizsgálatánál, úgy ez esetben is kiugróan nagy εf értékek voltak 

regisztrálhatók. Ez az EP/UP hibridek szívósságát jelzi, amely által képesek voltak nagy 

deformációk hatására is tönkremenetel nélkül összekapcsolni a CF és GF erősítőszálakat. 

 

4.24. ábra: A vizsgált hibrid mátrixú és referencia gyantákból készített kompozit anyagok 

hajlítóvizsgálatának eredményei 90°-os CF (a) és CF/GF (b) erősítőanyag esetén 
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A VE/UP hibrid rendszer mátrixként való alkalmazása 0°-os erősítőanyag tartalom mellett 

(4.25. ábra/a) mind σf, mind Ef és egyes esetekben εf értékek növekedésében is 

megnyilvánulhat a referencia mintákhoz mérten. A 0°-os VE/UP/CF kompozitokról 

elmondható, hogy szilárdság és maximális alakváltozás tekintetében a keverékszabálytól 

pozitív irányba tér el az összes anyag a referenciákkal összehasonlítva. A két előállítási 

módszer közt csak 75 m% VE tartalmú mátrixanyag esetében tapasztalható lényeges 

különbség a szilárdságban. A B módszerrel előállított hibrid gyanta számottevően kisebb σf 

ugyanakkor nagyobb εf értéket mutatott, mint az A módszerrel elállított hasonló fázisarányú 

anyag. Ez térhálósodási folyamatok időbeni lefolyásának eltéréseire vezethető vissza, 

ugyanis a DSC vizsgálatok alapján (4.3. táblázat) a szekvenciális módszer hozzávetőlegesen 

másfélszer hosszabb reakcióidejű, mint szimultán esetben. A lerövidült reakcióidő kedvez a 

keresztkötések kialakulásának, ami nagyobb modulust, míg a hosszabb reakcióidő az 

áthurkolódásoknak, ami flexibilisebb molekulaszerkezetet, azaz nagyobb maximális 

alakváltozó képességet idézhet elő. 

A 90°-os erősítőanyagot tartalmazó VE/UP mátrixú kompozitok mindegyike pozitív 

hibridhatást mutatott εf tekintetében. Ezen felül a nagyobb (50 és 75 m%) UP tartalmú 

anyagok σf és Ef értékinek hasonló tendenciájuk volt. Ez azt mutatja, hogy ez a hibrid 

mátrixanyag a megfelelő szilárdsága (modulusa) és szívóssága miatt alkalmas lehet 

kompozit szerkezeti anyagok előállítására. Ennek okai arra vezethetők vissza, hogy a VE/UP 

hibridgyanták már a gyantavizsgálatok során is jó szilárdsággal rendelkeztek, amelyet a 

bennük található fázisstruktúra okoz (4.4.3. és 4.4.4. melléklet). 

 

4.25. ábra: A vizsgált VE/UP hibrid mátrixú és referencia gyantákból készített kompozit anyagok 

hajlítóvizsgálatának eredményei 0°-os (a) és 90°-os (b) erősítőszál irány mellett 

4.4.2. Kompozitok rétegközi nyíróvizsgálata 

A rétegközi nyíróvizsgálat (4.26. ábra/a) megmutatja a vizsgált kompozit anyag rétegközi 

tulajdonságait tisztán nyíró igénybevétel mellett. A vizsgált kompozitoknál az előállított 

hibridgyanta rendszerek tisztán CF erősítés esetén a szénszálak, míg hibrid erősítőanyaggal 

rendelkező rendszerek esetén a minták középsíkjában lévő üvegszálakkal kialakított 
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kapcsolatát lehet minősíteni. A vizsgálat során a különböző (0 és 90°) irányú erősítőszálakat 

tartalmazó anyagminták különböző repedésterjedési folyamatot mutatnak (4.26. ábra/b és c). 

A 0°-os esetben (4.26. ábra/b), egy hagyományos értelemben vett rétegközi nyíróvizsgálat 

során a gyanta nyíró igénybevétellel szembeni ellenálló képessége mutatkozik meg. Ezzel 

szemben a 90°-os esetben (4.26. ábra/c) az alkalmazott gyanta, ezáltal maga a kompozit 

repedésterjedéssel szembeni ellenálló képessége vizsgálható. Amennyiben a mátrixanyag 

hibridizációja során létrejött finom fázisszerkezet szívósabban viselkedik tiszta nyíró 

igénybevétellel (0°) és rétegközi repedésterjedéssel (90°) szemben, úgy növelnie kell a 

referenciákhoz mérten a kompozit anyagok rétegközi nyírószilárdságát (τILSS) is. 

 

4.26. ábra: Az ILSS vizsgálat során alkalmazott mérési elrendezés (a) és a repedés várható terjedési módjai a 

0°-os (b) és a 90°-os (c) szálerősítés esetén ([127] alapján) 

A vizsgált CF és a CF/GF erősítőanyaggal rendelkező kompozitokat összehasonlítva 

(4.27. ábra /a és b) elmondható, hogy a hibrid gyantarendszerek rétegközi nyírással szembeni 

ellenálló képességét lényegesen nem befolyásolja a kompozit középső síkjában 

elhelyezkedő erősítőanyag típusa, inkább annak orientációja. A 0°-os és a 90°-os terhelési 

eset között nem tapasztalható olyan mértékű szilárdságkülönbség, mint a hajlító vizsgálat 

esetén. A 0°-os terhelési eset során nagyobb átlagértékek voltak jellemzőek, azonban ezek 

egy nagyságrendben mozogtak a 90°-os terhelési eset értékeivel. Ez a jelenség 

visszavezethető a két vizsgálati mód során jelentkező különböző repedésterjedési fajtákra és 

azok energiaigényére. 

Az azonos terhelési esethez tartozó eredményeket összevetve, a hibrid mátrixú 

anyagok mindegyik esetben pozitív hibridhatást volt megfigyelhető, és rétegközi 

nyírószilárdságuk számos esetben mindkét referencia anyag τILSS értékei fölött helyezkedtek 

el. Általánosan elmondható, hogy a hibridgyanta előállítási módszere nem gyakorolt jelentős 

hatást az ILSS vizsgálat eredményeire. 
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A CF erősítőanyagú kompozitok az ILSS vizsgálat során (4.27. ábra /a) az EP/VE mátrixú 

kompozitok a referencia anyagoknál nagyobb, míg az EP/UP mátrixú kompozitok a nagyobb 

τILSS értékkel rendelkező EP mátrixú referencia anyag szilárdsági értékeihez hasonlóak 

voltak 0°-os terhelési esetnél. A 90°-os erősítőanyagot tartalmazó kompozitok esetén az 

EP/VE a korábban említetthez hasonló tendenciát mutatott, míg az EP/UP mátrixú 

kompozitok τILSS értékei nagyobbak voltak a referencia anyagokhoz mérten. A leírt jelenség 

arra utal, hogy az EP/UP és az EP/VE hibridek fázisszerkezetüknek köszönhetően jó 

rétegközi tulajdonságokkal rendelkeznek szénszálas erősítésű kompozitban alkalmazva. 

CF/GF erősítőanyag esetén (4.27. ábra /b) az EP/VE és az EP/UP hibrid mátrix is a 

referenciák fölötti τILSS értéket mutatott 0°-os terhelési esetnél. A 90°-os terhelési esetben 

mindkét hibrid gyantára igaz, hogy pozitív hibridhatás volt megfigyelhető referenciáikhoz 

mérten. Mindezek alapján elmondható, hogy az anyagszerkezettani vizsgálatoknál 

kimutatott fázisstruktúra pozitív hatással van az EP/VE és az EP/UP hibrid gyantákból 

készülő kompozitok rétegközi nyírószilárdságára mind CF, mind GF erősítőanyag esetén. 

Ezen felül megállapítható, hogy az EP/VE hibrid gyanta hajlító és rétegközi nyíró 

igénybevétel során mutatott energiaelnyelő képessége független az alkalmazott erősítőszál 

típusától és méretétől. Ennek okai a hibrid mátrixanyagban kialakult fázisszerkezet által 

elnyelt nagyobb energiamennyiség. 

 

4.27. ábra: A vizsgált EP/VE és EP/UP mátrixú és referencia gyantákból készített kompozit anyagok 

rétegközi nyírószilárdsága CF (a) és CF/GF (b) erősítőanyag alkalmazása mellett 

Az CF és CF/GF erősítőanyagú kompozitok ILSS vizsgálata során keletkezett 

töretfelületek elektronmikroszkópi képei (4.28. ábra és 4.29. ábra) alapján következtetni 

lehet a tönkremeneteli formára és annak energiaigényére is. Az EP/VE rendszer esetén a 

hibrid mátrixú anyagok töretfelületi képein (4.28. ábra/c és /d) sokkal tagoltabb topográfiai 

alakzat, ún. mátrixtépődés (hackle pattern, [129, 130]) figyelhető meg a referencia 

gyantákból készített mintákhoz viszonyítva. Ez az alakzat a rétegek egymáson való 

elcsúszásakor keletkezik és minél szívósabb (duktilisabb) viselkedést mutat az adott anyag, 

általában annál nagyobb felületű mintázat alakul ki. A töretfelületi kép változása az 
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alkalmazott hibrid mátrixanyag finom, lánchurkolódások nyomán keletkező 

fázisszerkezetének tudható be [6, 9, 10, 63, 120]. A különböző erősítőanyagokat tartalmazó 

kompozitok töretfelületi képeit összevetve elmondható, hogy a nyírt keresztmetszetben CF-

et tartalmazó anyagoknál szélesebb, ugyanakkor a felvétel síkjára merőleges irányban kisebb 

kiterjedésű a mátrixtépődés, mint a GF-et tartalmazó nyírt keresztmetszetek esetén. Az 

említett hatás hátterében a CF és GF erősítőszálak átmérője közti különbségek állhatnak. 

 

4.28. ábra: Az EP/VE rendszerbe tartozó kompozit anyagok 0°-os ILSS töretfelületi SEM képei: EP (a), 

VE (b), EP/VE/A (c), EP/VE/B (d), CF (felül) és CF/GF (alul) erősítőszálak esetén 

Az EP/UP rendszerbe tartozó kompozitok ILSS töretfelületeiről (4.29. ábra) 

elmondható, hogy a hibridek (4.29. ábra/c és d) esetén szintén tapasztalható volt az ú.n. 

hackle pattern jellegű mátrixtépődés, amely az EP/VE-hez viszonyítva nagyobb kiterjedésű 

barázdák keletkezésével járt. Ennek oka az lehet, hogy az EP/UP duktilitása felülmúlta az 

EP/VE rendszerét. Ez abból adódhat, hogy az EP/UP hibrid gyanták finomabb 

fázisstruktúrával rendelkeztek, így az IPN szerkezet rugalmas viselkedését nagyobb 

mértékben mutatták. 

 

4.29. ábra: Az EP/UP rendszerbe tartozó kompozit anyagok 0°-os ILSS töretfelületi SEM képei: EP (a), 

UP (b), EP/ UP /A (c), EP/ UP /B (d), CF (felül) és CF/GF (alul) erősítőszálak esetén 

A különböző fázisarányú VE/UP hibridgyantákból készült CF erősítőanyagú kompozitok 

(4.30. ábra) τILSS értékei jól mutatják azt, amit már a hárompontos hajlítóvizsgálatoknál is 
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megfigyelhető volt, hogy 50 m% UP tartalomig a VE fázis, efölött az UP fázis domináns 

mechanikai szempontból. A VE által dominált fázis mátrixanyagként mindkét referencia 

anyagnál nagyobb τILSS értékeket okozott, míg a 75 m% UP tartalmú hibridek a VE és az UP 

közötti, pozitív hibridhatást mutató értékekkel rendelkeztek. A hibrid mátrixanyag 

keverékképzési módja ez esetben sem volt szignifikáns hatással a tulajdonságokra. 

 

4.30. ábra: A vizsgált VE/UP mátrixú és referencia gyantákból készített kompozit anyagok rétegközi 

nyírószilárdsága 

A VE/UP rendszerbe tartozó kompozit anyagok ILSS vizsgálat során kapott 

töretfelületei alapján hasonló következtetéseket lehet levonni, mint a korábbi EP/VE és 

EP/UP rendszerek esetén. A hibridekre (4.31. ábra/c és d) jóval duktilisabb, nyírt 

töretfelületet volt jellemző a referencia mintákhoz viszonyítva. A VE/UP hibrid mátrix 

esetén tapasztalható töretfelületi mintázat nagysága és kiterjedése az EP/VE és az EP/UP 

rendszerek által mutatott mintázatok közé esik, az jól alátámasztja azt, hogy a gyantában 

kialakult fázisstruktúra mérete nagyban befolyásolja annak duktilitását. 

 

4.31. ábra: Az VE/UP/CF rendszerbe tartozó kompozit anyagok 0°-os ILSS töretfelületi SEM képei: VE (a), 

UP (b), VE/UP /A - 50/50 (c), VE/UP /B – 50/50 (d) mátrix esetén 

4.4.3.Kompozitok Charpy-féle ütvehajlí tó vizsgálata 

A vizsgálat során meghatározott Charpy-féle ütőszilárdság (αcU) értékek alapján 

lehetőség nyílik minősíteni a kompozit anyagot a relatíve gyorsan felépülő terhelésekre adott 

reakciója alapján. Az ütővizsgálat során jellemző duktilitási indexből (DI) következtetni 

lehet a kompozit anyag szívósságára. Amennyiben a hibrid gyantakeverékek képesek finom 

fázisstruktúrájukból fakadó energiaelnyelő képességüket és duktilitásukat a belőlük készült 

kompozit anyagokra átörökíteni, úgy számottevő αcU és DI növekményt kell mutatniuk a 

vizsgálat eredményeinek. A különböző irányban végzett ütővizsgálatok során továbbá 
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következtetni lehet e paraméter kompozitok ütésállóságára gyakorolt hatására, valamint a 

gyantarendszerek esetleges alkalmazási lehetőségeire is. 

Az eredményekből (4.32., 4.34. és 4.35. ábra) az látszik, hogy a 0- és 90°-os terhelési 

irányok jelentős hatással voltak az ütőmunka értékekre, ami értelemszerűen az erősítőszálak 

terhelésfelvételének különbségéből fakad. A CF/GF erősítőanyaggal rendelkező kompozitok 

(4.32. és 4.34. ábra) minden esetben nagyobb ütőszilárdsággal rendelkeztek a CF 

erősítőanyaghoz viszonyítva. Ennek oka abban keresendő, hogy a hibrid kompozitok belső 

rétegeiben található üveg kelme a szén kelméhez mérten kevésbé ridegen viselkedett, ezáltal 

nagyobb energiát volt képes elnyelni a keresztmetszet tönkremenetele során. 

Anyagszerkezettani szempontból vizsgálva azonban ez nem elegendő magyarázat, a 

mátrixanyag kapcsoló szerepe is rendkívül fontos a CF/GF fázishatáron, hogy a terhelés 

megfelelőképp átadódjon a különböző erősítőanyag rétegek között. 

Az EP/VE és az EP/UP rendszerek esetén 0°-os terhelési irányt (4.32. ábra) tekintve 

elmondható, hogy a hibrid mátrixú kompozitok nagyobb αcU értékekkel rendelkeztek a 

referencia minták átlagértékeinél mind CF, mind CF/GF erősítőanyag esetén. Ez alapján 0°-

os szálirány mellett a hibrid rendszerek mind a CF-CF, mind a hibrid CF-GF határfázis 

esetén megfelelően kapcsolták össze azokat. A két hibrid rendszer közül az EP/UP 

kompozitok ütőszilárdság értékei voltak nagyobbak, ez visszavezethető arra, hogy az EP/UP 

rendszerben finomabb fázisstruktúra alakult ki, így nagyobb energiaelnyelő képességgel 

rendelkezett. A hibrid erősítőanyagú kompozitok vizsgálata során kapott DI értékekben 

olyan nagy különbséget mutatkoztak a CF erősítésű anyagokhoz képest, hogy azok azonos 

skálán nem voltak megfelelően ábrázolhatóak (4.32./b ábra). Az eredményekből az látszik, 

hogy az EP/VE rendszer szívósabban viselkedett az ütővizsgálatok során, mint az EP/UP 

mátrixú hibridek. Ez alátámasztja az EP/VE rendszer hárompontos hajlítóvizsgálatok során 

elért eredményeit is (4.23. ábra). 

 

4.32. ábra: A vizsgált hibrid mátrixú és referencia gyantákból készített kompozit anyagok Charpy-féle 

ütvehajlító szilárdsága (αcU) (a) és duktilitási indexe (DI) (b) 0°-os CF és CF/GF erősítőszál irány mellett 
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Az αcU és DI értékek elemzésén kívül sok információval szolgálhat az ütővizsgálat 

során regisztrálható, a törési folyamatra jellemző reakcióerő és energia görbék lefutásnak 

vizsgálata az idő függvényében (4.33. ábra). A görbék jellegéből jól megállapítható, hogy a 

tönkremenetel rideg, vagy szívós formában ment-e végbe, így szemléletessé teszi a DI 

eredményeket. Ehhez az elemzéshez a 0°-os vizsgálatoknál legnagyobb αcU értékeket mutató 

EP/UP rendszer elemeit választottam. 

A CF erősítőanyag alkalmazása esetén jellemző görbealakok (4.33./a ábra) EP mátrix 

esetén viszonylag rideg tönkremenetellel rendelkeztek, hiszen a maximális terhelést 

követően hirtelen visszaesés mutatkozott az erőhatásban. Hasonló volt a helyzet az UP 

mátrixú anyag esetén is, azonban a két folyamatot összehasonlítva az erőhatás-idő függvény 

lefutása különbözik. EP mátrix esetén egy viszonylag elnyújtottabb fölfutás után 

tapasztalható hirtelen visszaesés, míg UP mátrixú anyagnál egy gyorsabb felfutás és 

visszaesést követően egy második lépcső (plató) is található. A hibrid mátrixú kompozitok 

a referencia mintáknál tapasztalható két különböző karakterisztikát ötvözik. Az EP/UP/A 

anyag esetén viszonylag elnyújtott erőfelfutást követő maximum értéket egy UP-nál 

magasabb plató, míg az EP/UP/B esetében a globális maximum értékkel közel azonos 

magasságú plató mutatkozott. Ez azt bizonyítja, hogy a hibrid mátrixú anyagok 

fázisszerkezetükből fakadóan szívósabb viselkedésre képesek, mint a vizsgált referencia 

minták. 

A hibrid CF/GF erősítőanyagot tartalmazó minták tipikus görbealakjai (4.33./b ábra) jó 

kapcsolattal rendelkeztek a CF/GF határfelületen, így a GF rétegek CF-hez mérten kisebb 

rugalmassági modulusából adódó kisebb ridegséget fölhasználva képesek voltak nagyobb 

mennyiségű energiát elnyelni a tönkremeneteli folyamat során. Ez a jelenség főképp az 

ébredő maximális erőhatás nagyságában jelentkezik, illetve az energia érték nagyobb 

meredekségében, a görbe második szakaszát tekintve. A tönkremeneteli folyamatot 

elemezve, az erő-idő görbék első csúcsáig, illetve az energia-idő görbék inflexiós pontjáig 

tartó görbeszakaszon, vélhetően a hibrid rétegek együttműködése és közös deformációja 

zajlik, eztán a hirtelen visszaesés a rétegek közti modulus különbségből adódóan 

rétegelváláshoz és a merevebb CF rétegek töréséhez vezet, amely jelenség megfigyelhető 

volt a próbatesteken is (4.3.1. melléklet). Ezt követően a GF rétegek még képesek terhelés 

fölvételére, ami a tönkremeneteli görbék második, elnyújtottabb szakaszát eredményezi. Az 

ütvehajlító vizsgálatok során a hibrid erősítőanyag alkalmazásával elért 

szívósságnövekmény hibrid mátrixanyag alkalmazásával tovább fokozható. 
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4.33. ábra: Az EP/UP hibrid mátrixú kompozitok Charpy-féle ütvehajlító vizsgálat során regisztrált jellemző 

görbealakok 0°-os CF (a) és CF/GF (b) erősítőanyag esetén (a két ábrarész skálázása különböző, továbbá a 

görbék egy osztással eltolva egymástól y irányban) 

Az EP/VE és EP/UP mátrixú kompozitok 90°-os terhelési eseténél (4.34. ábra) hasonló 

tendencia mutatkozott, mint 0°-os esetben, azonban CF erősítőanyag mellett igen kis 

különbségek adódtak a hibrid mátrixú és az EP mátrixú referenciaanyag között. Ennek 

tudatában annyi megállapítható, hogy mind az EP/VE, mind az EP/UP mátrixú anyagok a 

nagyobb αcU értékekkel rendelkező EP mátrixú referenciához közeli ütőszilárdság értékkel 

rendelkeztek. Ezt a trendet mutatják a duktilitási index eredmények is ebben az esetben. A 

CF/GF erősítőanyag alkalmazása esetén mind az EP/VE, mint az EP/UP rendszerre 

egyértelműen nagyobb αcU értékek voltak jellemzők, mint a referencia kompozitokra. Az EP 

VE gyantával való hibridizációja nagyobb αcU és DI eredményeket mutatott, így elmondható, 

hogy ez esetben a kialakult fázisszerkezet jobban kedvezett az ütővizsgálatokkal szembeni 

ellenálló képességnek. 

 

4.34. ábra: A vizsgált hibrid mátrixú és referencia gyantákból készített kompozit anyagok Charpy-féle 

ütvehajlító szilárdsága (αcU) (a) és duktilitási indexe (DI) (b) 90°-os CF és CF/GF erősítőszál irány mellett 

A VE és UP gyanták hibridizációja az ütővizsgálatok esetében is szilárdság és növekményt 

okozott (4.35. ábra) a referenciákhoz mérten. A 0°-os erősítőanyagú hibrid mátrix 

fázisaránya nem volt különösebb hatással a VE/UP/CF kompozitok αcU értékeire, azonban 

90°-os esetben az UP tartalom növekedésével a hibrid mátrixú anyagok növekvő αcU 

értékekkel rendelkeztek. Ez arra utal, hogy a szilárdság nem, ugyanakkor a 

repedésterjedéssel szembeni ellenálló képesség függ a fázisaránytól. A VE/UP hibrid 
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mátrixú kompozit rendszer DI értékei (4.35./b ábra) nem voltak számottevően nagyobbak a 

referencia anyagokéinál. A 0- és 90°-os terhelési esetben a VE/UP hibridek kisebb DI 

értékekkel rendelkeztek, mint az EP/VE és az EP/UP rendszerek, ami azt mutatja, hogy 

antiplasztizáló hatásból adódó fokozott szilárdságuk nem párosul növelt szívóssággal. 

 

4.35. ábra: A vizsgált VE/UP hibrid mátrixú és referencia gyantákból készített kompozit anyagok Charpy-

féle ütvehajlító szilárdsága (αcU) (a) és duktilitási indexe (DI) (b) 0- és 90°-os CF erősítőszál irány mellett 

4.4.4. Fárasztóvizsgálatok  

Hosszúszál erősítésű kompozit szerkezeti anyagok gyakran ki vannak téve ciklikusan 

ismétlődő igénybevételekkel felhasználásuk során. Egy kompozit szívósságáról, annak 

repedésterjedéssel szembeni ellenálló képességéről egy ilyen jellegű vizsgálat sok 

információval szolgálhat. Amennyiben a mátrix hibridizációja nyomán keletkező finom 

fázisstruktúra előnyeit képesek vagyunk kihasználni az ismétlődő terhelésekkel szembeni 

energiaelnyelő képesség fokozására, úgy ez sokkal tartósabb és biztonságosabban üzemelő 

kompozit alkatrészeket eredményezhet. 

A CF erősítésű kompozitok hárompontos hajlítva fárasztó vizsgálatának eredményeit 

tekintve (4.36. ábra/a) elmondható, hogy a hibrid mátrixú kompozitok egy kivételtől 

(EP/VE/B, LF=0,95) eltekintve minden terhelési szinten nagyobb terhelési ciklusszámot 

viseltek el a tönkremenetelükig, mint az ezen a téren a referenciák közül jobb 

tulajdonságokat mutató EP mátrixú anyagok. A különböző összetételű hibrideket tekintve az 

EP/UP mátrixú kompozitok jelentős mértékű, akár több mint kétszeres tönkremeneteli 

ciklusszámmal rendelkeztek az EP/VE kompozitokhoz képest, azonos terhelési szinteket 

figyelembe véve. Ennek az oka abban keresendő, hogy az EP/UP mátrixú kompozitok 

szívósabban viselkedtek, amit már a korábbi vizsgálatok során is tapasztalható volt, igaz a 

többi anyagtípushoz viszonyítva nem ekkora mértékben. 

A hibrid erősítőanyagú kompozitok fárasztóvizsgálata során kulcsfontosságú, hogy az 

adott mátrixanyag hogyan tudja összekapcsolni a CF/GF fázishatárt. A CF/GF erősítőanyagú 

kompozitok közül (4.36. ábra/b) az EP/VE mátrixú anyagok mutatták a legnagyobb 

ciklusszámokat, ennek oka az lehet, hogy a különböző szilárdságú erősítőanyagok 
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fázishatárainál az EP/VE anyag jobb kapcsolódást biztosított ciklikus igénybevétel esetén. 

Az EP/UP mátrix nem bizonyult olyan jó kapcsolóanyagnak, így az elviselt ciklusszámok 

mind az A-jelű, mind a B-jelű kompozitnál a referencia minták értékei között vagy azok alatt 

helyezkedtek el. A két különböző típusú erősítőanyagot tekintve egyértelműen kimondható, 

hogy a CF erősítőanyag esetén nagyobb tönkremeneteli ciklusszámokat eredményezett. 

Ennek oka a CF és GF erősítőanyagok között fennálló viszonylag nagy modulus különbség. 

Ez delaminációs tönkremenetelt okozott a CF/GF minták esetén, szemben a húzott oldalon 

található repedésből kiinduló tönkremenetele, ami a CF erősítőanyagú mintákat jellemezte. 

Ez a különbség a tönkremeneteli folyamatban okozta a CF/GF kompozitok törését a 

szénszálas kompozitok által elviselt ciklusszámok töredékénél. 

 

4.36. ábra: A vizsgált hibrid mátrixú és referenciaként szolgáló kompozitok átlagos tönkremeneteli 

ciklusszámai, hárompontos hajlítva fárasztó vizsgálat esetén 0,85, 0,90 és 0,95-ös LF mellett, CF (a) és 

CF/GF (b) erősítőanyag esetén 

Ahogyan azt a szakirodalmi áttekintés során bemutattam, a tönkremeneteli folyamat 

jó indikátora lehet, ha a kompozit maradó szilárdságát, vagy maradó modulus értékét 

vizsgáljuk a ciklusszám függvényében. Célszerű mindezt dimenziótlan formában tenni, 

hiszen így például a szilárdságkülönbségeket ki lehet szűrni az egyenletből. Az általam 

végzett fárasztóvizsgálatok során regisztrált fajlagos modulus (ER/E0) fajlagos ciklusszám 

(n/N) görbealakoknál, valószínűsíthetően a viszonylag nagy LF értékeknek az élettartam 

első és harmadik nem lineáris szakasza nem volt elhanyagolható, ahogy a szakirodalomban 

számos esetben. A tönkremeneteli folyamat szemléletes ábrázolásához szükség van egy 

viszonylag kevés paramétert tartalmazó függvényre, amely jól korrelál mindhárom 

élettartam szakasszal, paraméterváltoztatás nélkül. A függvénykapcsolat esetén fontos, hogy 

a benne szereplő paraméterek meghatározásához ne legyen szükség további mérésekre és 

számításokra (ne tartalmazzanak további alparamétereket), valamint azok konkrét, a 

tönkremeneteli folyamatra vonatkozólag fizikai tartalommal rendelkezzenek, amelyek a 

mérési pontokra való illesztéssel meghatározhatóak. 
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A megfelelő függvény keresésénél első lépésként megnéztem, hogy milyen a 

jellemezni kívánt tönkremeneteli folyamat lefutása. A fajlagos modulus szigorúan monoton 

csökken és az élettartam első szakaszán felülről konvex majd eztán konkáv lefutást követ. 

Ennek megfelelően az egy inflexiós ponttal rendelkező függvények jöhetnek szóba. A 

keresett függvény alakját tekintve szigmoid (S-alakú) amelyet a logisztikus trendfüggvények 

alakja közelíthet jól. A kompozit anyagok élettartam függvényének értelmezési tartománya, 

míg a logisztikus trendfüggvények értékkészlete korlátos, így célszerű azokat transzponált 

(90°-kal elforgatott) alakban használni a modulus élettartam során való csökkenésének 

ábrázolásakor. A transzponált, megfelelő értelmezési tartományon és értékkészlettel és egy 

inflexiós ponttal rendelkező logisztikus trendfüggvények közül a vizsgált anyagok 

tönkremenetelét legjobban közelítő függvények: a késleltetett logisztikus trend függvény 

(4.4.), a 63%-os trend függvény (4.5.) és a Richards-féle logisztikus trend függvény (4.6.). 

 𝑦 = 1 − 𝑏(
1

𝑥
− 1) − 

1
𝑎 (4.4.)  

 

 𝑦 = 1 − 𝑏(−ln (1 − 𝑥))− 
1
𝑎 (4.5.)  

 𝑦 =
ln (

1
𝑥

− 1)

𝑐
+ 𝑚 

(4.6.)  

A (4.4.-4.6) összefüggések a szakirodalommal összevetve kis számú paramétert 

tartalmaznak, ezért kielégítik a megfogalmazott követelményeket. Az említett függvényeket 

illeszkedését mutatja be a 4.37. ábra. A 63%-os trendfüggvény szinte a teljes élettartam során 

alulbecsüli a relatív modulust, míg a Richards-féle logisztikus trend függvény az első 

szakaszon alul, míg az utolsó szakaszon túlbecsli a relatív modulus. Az illeszkedés jóságát 

mutató chi2 érték a késleltetett logisztikus függvény esetén a legkisebb, így elmondható, 

hogy ez illeszkedik legjobban a vizsgált függvény közül. 

 

4.37. ábra: A vizsgált kompozit anyagok tönkremenetele során felvett mérési pontokra való illeszkedés 

különböző, egy inflexiós ponttal rendelkező logisztikus függvények esetén 
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A megfogalmazott követelményeknek minden tekintetben megfelel transzponált 

késleltetett logisztikus (TKL) függvény, amelyet a kezdeti (2-5%) hirtelen modulus 

csökkenés jobb leírása érdekében egy korrekciós (m) taggal kiegészítettem. A 

tönkremeneteli folyamat leírására használható kiegészített TKL függvény alkalmazását a 

4.38. ábra mutatja be, míg a használt egyenlet a (4.7.) összefüggés segítségével írható föl. 

 𝐸𝑅/𝐸0 = 1 − 𝑏 (
1

𝑛/𝑁
− 1)

−
1
𝑎

+ 𝑚, (4.7.)  

 

ahol 𝐸𝑅/𝐸0, a megmaradt (maradó) és a kezdeti rugalmassági modulus hányadosa, 𝑛/𝑁 az 

aktuális és a tönkremenetelhez szükséges terhelési ciklusszám hányadosa, 𝑏 a görbe 

inflexiós pontját a repedésterjedés megindulásakor jellemző modulus csökkenés mértékét 

mutatja, 𝑎 pedig a tönkremenetel sebességéhez kapcsolódó paraméter. Az m korrekciós tag 

a tönkremenetel első szakaszában előforduló modulus csökkenés mértékével van 

kapcsolatban. 

 

4.38. ábra: A mérési pontokra illesztett transzponált késleltetett logisztikus (TKL) függvény 

(R2≥0,98; az UP/CF -0,5-tel eltolva y irányban) 

A 4.38. ábra által bemutatott két anyag (EP/CF és UP/CF) között jelentős különbségek 

fedezhetők föl. Az EP mátrixú kompozit nagyobb meredekséggel bír, ami kifáradás jellegű 

tönkremenetelt mutat. Ez abból adódik, hogy a tönkremenetel során nagyobb károsodási 

szintet, azaz modulus csökkenést viselt el tönkremenetel nélkül. Ez együtt jár a nagyobb 

terhelésszám elviselésével is. Az UP mátrixú anyag ezzel szemben laposabb, hirtelen 

tönkremenetel-szerű jelleggörbét mutat. Amennyiben a hibridgyanta mátrix képes fokozni a 

kompozit anyag szívósságát, úgy az a fárasztási jelleggörbékben is megmutatkozik. 

A kompozit minták mérési eredményeire illesztett görbék egymástól jelentősen 

eltérnek a CF (4.39. ábra) és a hibrid CF/GF (4.40. ábra) erősítőanyag esetén. Ez az eltérés 

elsősorban a meredekségben nyilvánul meg, amely megadja, hogy milyen modulus 
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csökkenést (károsodási szintet) képes elviselni az adott kompozit anyag. A CF erősítőanyagú 

kompozitokat tekintve az EP/VE rendszer (4.39. ábra/a) elemei közül a két referencia 

hasonló viselkedést mutatott, azonban a VE mátrix kis mértékű meredekség csökkenést 

mutatott az EP-hez viszonyítva. Az EP/VE/A és /B mátrixú anyagok jelleggörbéi két részre 

bonthatók, amely kettősségre eddig a szakirodalomban nem volt példa. A két szakasz között 

egy jelentősebb modulus csökkenéssel járó átmeneti rész található. Ez a lépcsőzetes 

görbelefutás arra utal, hogy a repedések felhalmozódása azok kritikus szintjének elérése után 

nem következett be repedésterjedés, hanem tovább folytatódott a repedések halmozódása. 

Ezek szerint az EP/VE hibrid mátrixú kompozitok nagyobb ellenálló képességgel 

rendelkeztek a repedések terjedésével szemben, mint a referencia minták, amely magyarázza 

a hibrid mátrixú anyagok által mutatott nagyobb törési ciklusszámokat is. 

Az EP/UP mátrixú anyagok (4.39. ábra/b) esetében a referencia anyagok görbéinek 

lefutásában jóval nagyobb különbség adódtak. Az UP mátrixú kompozitok esetén jellemző 

volt a hirtelen tönkremeneteli forma. Ezzel szemben az EP/UP/A és /B mátrixú 

kompozitoknak kifáradás jellegű tönkremenetelük volt, jelleggörbéiken megfigyelhető volt 

ez EP/VE rendszernél leírt kettősség. Azonban ez esetben az átmenet az EP/VE rendszerhez 

viszonyítva a normalizált élettartam korábbi szakaszában (0,4-0,5 között) jelentkezett. Ez 

azt jelenti, hogy míg az EP/VE rendszernél a ciklikus igénybevételek során a két gyantafázis 

viselkedése közötti kisebb különbségek is jobban megmutatkoztak, mint ez EP/UP rendszer 

esetén, ahol jóval nagyobb szívósságkülönbség volt regisztrálható a referenciák között. Ez a 

jelenség a mátrix anyag fázisszerkezetéből adódik, hiszen az EP/UP rendszer jóval finomabb 

fázisstruktúrát mutatott, amely szívósabb viselkedést eredményez a kompozitok ciklikus 

igénybevételével szemben. 

 

4.39. ábra: A vizsgált EP/VE (a) és EP/UP (b) mátrixú CF erősítésű kompozit anyagokra jellemző 

dimenziótlan fárasztási jelleggörbéi (egymástól y irányban -0,1-el eltolva) 
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A hibrid mátrixú CF erősítőanyagú kompozitok esetén tapasztalt kettős, lépcsős 

tönkremenetel természetesen nem írható le ugyanazon függvénykapcsolattal, de a TKL 

függvény korrekciós (m) tagjának módosításával leírható a teljes elétciklusra vonatkozó 

tönkremenetel. 

A hibrid CF/GF erősítőanyag (4.40. ábra) esetén nem volt tapasztalható jelentős 

különbség a görbék jellegében az EP és VE, valamint az EP és UP mátrixanyagú 

kompozitoknál sem. Ez abból adódhat, hogy itt a CF/GF fázishatár elválása okozta 

jellemzően a tönkremenetelt, amely mindegyik mátrix esetén hasonló jellegű modulus 

csökkenésben nyilvánult meg. Ez esetben a kompozit anyag mellett elsősorban a CF/GF 

határfázis szívósságának a megállapítása lehetséges a felvett jelleggörbékből. Az EP/VE 

rendszer esetén az A-jelű mátrixanyag nagyobb modulus esést viselt el, mint a referencia 

minták, azonban a B-jelű hibrid hirtelenebb tönkremenetelt mutatott, mint a rendszer többi 

eleme. 

Az EP/UP rendszer jelleggörbéi közül az EP az UP és az EP/UP/A mátrixú 

kompozitoknak hasonló lefutású görbéjük volt, azonban az EP/UP/B minták számottevően 

kisebb modulus csökkenést mutattak tönkremenetel előtt. Ezek alapján elmondható, hogy 

CF/GF erősítőanyag esetén az A-jelű keverékképzési eljárással létrehozott mátrixanyag a 

kompozitban nagyobb szívósságot eredményezett, mint a B-jelű módszer. Ez magyarázza az 

említett kompozit anyagok által elviselt átlagos ciklusszámokat. 

 

4.40. ábra: A vizsgált EP/VE (a) és EP/UP (b) mátrixú CF/GF erősítésű kompozit anyagokra jellemző 

dimenziótlan fárasztási jelleggörbéi (egymástól y irányban -0,1-el eltolva) 

A ciklikus fárasztó igénybevétel során tapasztalható tönkremeneteli formák 

megfigyelése magyarázattal szolgálhat a kapott eredményekre. A CF/GF erősítőanyaggal 

rendelkező minták tipikus töretfelületi SEM képe (4.41. ábra) az alkalmazott, visszaszórt 

elektronokra támaszkodó vizsgálati mód segítségével a nagy rendszámbeli különbség miatt 

jól elkülönülnek egymástól a CF és a GF rétegek. A felvételek igazolták a korábban említett 
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CF és GF közötti modulus különbségből adódó károsodási módot. A repedésterjedés a 

különböző erősítőanyag rétegek határán, az erősítő kelme síkjával párhuzamos irányba való 

terjedést mutatott. A terhelt keresztmetszet nyomott oldalán lévő CF/GF határfázisból (4.41. 

ábra/a) kiinduló repedés a ciklusszám előrehaladtával az erősítő réteg síkjára merőleges 

irányban terjedt tovább és teljes szál-mátrix szétválást okozott (4.41. ábra/b). Eztán a vizsgált 

rétegekben a terhelés felvételére a továbbiakban alkalmatlanná vált szálak kihúzódása, vagy 

szakadása következett be a keresztmetszet nyomott oldalán. A keresztmetszet húzó 

igénybevételnek kitett oldalán (4.41. ábra/c) a tönkremenetel első szakasza a CF rétegek 

delaminálódása és törése volt a veszélyes keresztmetszetben, vélhetően a nyomó feszültség 

terhelte keresztmetszeti szegmens lecsökkent teherbíró képessége nyomán. Eztán a repedés 

az erősítő kelme síkjára merőlegesen, a minta közepe felé haladt elérve a GF rétegek régióját. 

Majd a repedésterjedés irányt váltott és az erősítőkelmék síkjával párhuzamosan haladt 

tovább, de a nyomott oldaltól eltérően nem a CF/GF határfázis mentén, hanem a GF rétegek 

között. A leírt károsodási mechanizmus (4.4.2. melléklet) után a vizsgált mintának még van 

valamilyen mértékű maradó merevsége, amely azonban nagymértékben függ a mátrixanyag 

szilárdságától, szálakhoz való kapcsolatától és szívósságától is. Ezért érdemes megfelelő 

szilárdságú, ugyanakkor szívós hibrid gyantakeverékeket alkalmazni mátrixanyagként. 

 

4.41. ábra: Az EP/UP/A/CF/GF hajlítva fárasztott mintáról készített SEM (visszaszórt elektron detektálással 

készült, BEC) felvétel a felső nyomott-, (a, b) és az alsó húzott oldal (c, d) esetén a repedésterjedés és a 

különböző tönkremeneteli formák. A BEC módszer révén a szén és az üveg között nagyobb a kontraszt 
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4.5 Gazdaságossági számítások  

A hibridgyanták alkalmazása nemcsak a mechanikai tulajdonságok tekintetében 

hozhat pozitív eredményeket. Ipari használatba való bevezetésüket elősegítheti az a tény, 

hogy a drágább epoxi gyantához mérten jelentős, akár 30-60%-os költségcsökkentést is 

jelenthetnek. Az alkalmazott gyanták és gyantakeverékek bekerülési költségei, valamint a 

hibridizációval elérhető megtakarítást mutatja be a 4.10. táblázat. Az alapanyagköltség 

mellett a hibridgyanta előállítás (keverékképzés) költsége elhanyagolhatónak tekinthető, 

amely a különböző gyártási lépések összehangolásával (különösen a szimultán 

keverékképzés esetén) viszonylag könnyedén beilleszthető a gyártási folyamatba. 

Alapanyag 
Ár  Megtakarítás EP-hez viszonyítva 

[HUF/kg] [HUF/kg] [%] 

EP gyanta+amin 2580 - - 

VE+iniciátor 2282 298 11,6 

UP+iniciátor 996,5 1583,5 61,4 

EP/VE - 50/50 2431 149 5,8 

EP/UP - 50/50 1788,25 791,75 30,7 

VE/UP - 50/50 1639,25 940,75 36,5 

4.10. táblázat Az alkalmazott referencia és hibridgyanták költségei, valamint a hibridizációval elérhető 

megtakarítás a kizárólag EP felhasználásához viszonyítva (a Novia Kft. 2016 évi árai alapján)  
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5. Összefoglalás 

Kutatásom során epoxi (EP), telítetlen poliészter (UP) és vinilészter (VE) polimer 

műgyantákból képzett keverékeket hoztam létre két különböző, egy szimultán (#1) és egy 

szekvenciális (#2) előállítási módszerrel. A gyantakeverékekből szén- és üvegszálakkal 

erősített polimer mátrixú kompozitokat állítottam elő és vizsgáltam mind a keverékgyanták, 

mind az azok felhasználásával létrehozott kompozitok tulajdonságait. 

A munka első fázisában vizsgáltam az anyagkombinációk és a fázisarány, valamint az 

előállítási módszer hatását a polimer keverékek szételegyedésének mértékére. A vizsgált 

mintákat három különböző anyagkombinációt (EP/VE, EP/UP és VE/UP) alkalmazva 75/25, 

50/50 és 25/75 m%-os keverési arányban állítottam elő. A fázisarányok megválasztását 

termodinamikai számításokkal támasztottam alá. A gyantaminták térhálósodása közben 

végzett differenciál pásztázó kalorimetriai (DSC) vizsgálatok segítségével kimutattam, hogy 

a komponensek reakciói közti idő- és sebességbeli különbségek befolyásolhatják a reakció 

indukálta fázisszeparációt, ezáltal a kialakuló fázisszerkezetet. A térhálós állapotú 

gyantamintákon végzett DSC vizsgálatokból kiderült, hogy a három különböző 

anyagpárosítás különböző mértékű szételegyedést mutat, amelyek más-más nagyságú 

(tömegű), a két anyagot összekapcsoló határfázist okoznak. Az EP/UP keverékek esetén igen 

nagy kiterjedésű határfázis volt mérhető, ami finom fázisstruktúrát eredményezett, míg az 

EP/VE kombináció szételegyedése viszonylag nagymértékű volt. A VE/UP rendszer az 

említett két keverékcsoport között helyezkedett el a határfázis tömegét tekintve. A 

gyantamintákon végzett dinamikus mechanikai analízis (DMA) segítségével kimutattam, 

hogy a fázisszétválás egyik vizsgált gyantakeverék esetén sem érte el azt a szintet, hogy 

mechanikai tekintetben két külön anyagként viselkedett volna, minden esetben egyetlen 

üveges átmeneti hőmérséklet (Tg) volt regisztrálható. A kisszögű neutronszórás és az 

atomerő mikroszkópi vizsgálatok által kapott információk alapján elmondható, hogy az 

előállított hibridgyanta rendszerekben nanométeres nagyságrendű fázisstruktúra jött létre. A 

DMA vizsgálatoknál az EP/UP és a VE/UP keverékek tárolási modulusai meghaladták a 

referencia anyagok értékeit, ennek okai között említhető a két fázis közötti interakcióból 

fakadó antiplasztizáló hatás, valamint a két gyanta között kialakuló hidrogénhidas kötések. 

Ez utóbbit Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiával igazoltam, azonban 

csekély mértéke miatt a modulus növekmény az antiplasztizáló hatásnak betudható. 

A második munkaszakaszban az anyagpárosítások, a fázisarány és az előállítási 

módszer hatását vizsgáltam a létrehozott hibrid gyantakeverékek mechanikai 
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tulajdonságaira. A felületi keménységmérés eredményei azt mutatták, hogy a VE/UP 

hibridgyantáknak a VE és UP referencia mintáknál nagyobb a keménységük, a többi vizsgált 

anyagpárosításhoz tartozó minták a referenciák értékei közé eső keménységgel rendelkeztek. 

Ez a trend megállapítható volt a gyantamintákon végzett hárompontos hajlítóvizsgálatok 

esetén is, ahol azonban a próbatestek tönkremeneteléhez szükséges hajlítási munka 

tekintetében az EP/UP és a VE/UP gyantapárosítás is pozitív hibridhatást mutatott. A 

hajlítási munka növekménye egyrészt a kialakult finom fázisstruktúrának, másrészt a 

komponensek közti interakciónak (hidrogénhidas kötés, antiplasztizáló hatás) 

tulajdonítható. Az anyag szívósságát jól mutató Charpy-féle ütvehajlító vizsgálatok esetén 

kevés kivételtől eltekintve minden hibrid anyag nagyobb ütőszilárdság értéket mutatott, mint 

a referencia anyagok. Ez azt jelenti, hogy a kialakult finom fázisstruktúra ez esetben nem 

volt negatív hatással az anyagok szilárdságára és modulusára, azonban képes volt fokozni 

azok szívósságát. A vizsgált gyantakeverékek tekintetében mind az #1, mind a #2 előállítási 

módszer alkalmas megfelelő szilárdságú kompozit mátrixanyag létrehozására. A fázisarány 

tekintetében az mondható el, hogy a létrehozott mátrixanyagok mechanikai tulajdonságainak 

szempontjából az 50/50 arányú keverékek eredményei a legkedvezőbbek az EP/VE és az 

EP/UP anyagkombinációknál. A VE/UP keverékek mindhárom alkalmazott fázisarány 

mellett jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkeztek, ezért érdemes vizsgálni kompozitban 

való viselkedésüket. 

Az elvégzett munka harmadik szakaszában három különböző fázisarány (75/25, 50/50 

és 25/75) mellett, két különböző módszer (#1 és #2) segítségével létrehozott VE/UP 

keveréket felhasználva unidirekcionális (UD) szénszálas erősítőanyagú kompozitokat 

állítottam elő a fázisarány hatásainak vizsgálata érdekében. Emellett a gyantavizsgálatok 

során kiválasztott 50/50 fázisarányú (#1 és #2 módszer segítségével létrehozott) EP/VE és 

EP/UP keverék felhasználásával UD hibrid szén/üveg (CF/GF) erősítőanyaggal rendelkező 

kompozit anyagokat állítottam elő a gyantakeverékek CF/GF fázishatáron való 

viselkedésének elemzése érdekében. Referenciaként EP/VE és EP/UP hibridek 

felhasználásával hasonló mátrixú, UD CF erősítőanyagú kompozitokat is létrehoztam. Az 

előállított anyagok kvázi-statikus mechanikai és ütővizsgálatok során mérhető tulajdonságait 

mind szál- (0°), mind arra merőleges irányban (90°) részletesen vizsgáltam. A 0°-s terhelési 

eset segítségével a szál–mátrix kapcsolat és a kompozit teljesítőképességére, míg a 90°-os 

terhelési eset segítségével a gyanta repedésterjedéssel szembeni ellenálló képességére lehet 

következtetni. A VE/UP mátrixú kompozitok vizsgálata alapján elmondható, hogy a 75 és 

50 m% VE-t tartalmazó mátrixanyaggal ellátott kompozitok mind hajlító-, mind ütő-, mind 
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rétegközi nyírószilárdságban nagyobb értékkel rendelkeztek, mint a referenciaként szolgáló 

VE és UP mátrixú, azonos erősítőanyagot tartalmazó minták. Az ütő-, valamint a rétegközi 

nyírószilárdságra ez igaz az alkalmazott terhelés irányától függetlenül is. Az alkalmazott 

keverékképzési módszerek közül a szimultán és a szekvenciális eljárás is alkalmas kompozit 

mátrixanyag előállítására, közöttük jelentős mechanikai tulajdonságbéli különbség nem volt 

tapasztalható. A két módszer közül technikailag egyszerűbb a szimultán keverékképzés, 

ezért ipari felhasználásra alkalmasabbnak mutatkozik. A CF és CF/GF erősítőanyagú 

kompozitok eredményei alapján elmondható, hogy az EP/VE hibrid mátrix mindkét 

erősítőanyag típussal jól együtt tudott működni, így a 0°-os terhelési esetben mind hajlító-, 

mind rétegközi nyíró, mind ütőszilárdság terén növekményt okozott az EP és VE mátrixú 

referencia mintákhoz képest. Az EP/UP hibrid mátrix elsősorban szívósság és duktilitás 

terén, azaz a 90°-os terhelési esetben mutatott növekményt a referenciákhoz képest. Mindez 

visszavezethető a hibrid gyantákban kialakult fázisszerkezetre. Kompozit mátrixanyagként 

alkalmazva a finomabb struktúrával rendelkező EP/UP elsősorban a szívósság, míg a 

nagyobb doménmérettel rendelkező EP/VE és VE/UP hibridek elsősorban a szilárdságban 

múlták felül a referencia mintákat. Az EP/VE és EP/UP mátrixú kompozitokon végzett 

ciklikus fárasztóvizsgálatok azt mutatták, hogy 0,85 és 0,90-es terhelési szint mellett mind 

az EP/VE, mind az EP/UP hibrid mátrix jelentős élettartam növekményt tudott felmutatni a 

referencia mintákhoz képest. Ez az állítás igaz az EP/VE hibridekre CF/GF erősítőanyag 

esetén is. Ezek alapján elmondható, hogy megfelelően kiválasztott anyagpárosítás esetén a 

finom, nano mérettartományba eső fázisstruktúrával rendelkező hibridgyanták alkalmazása 

növeli a szálas erősítésű kompozitok szilárdságát és szívósságát is, amely hatások együttesen 

tartósabb és biztonságosabb szerkezeti anyagokat eredményeznek. 

Az említett kedvező mechanikai tulajdonságokon felül a hibrid gyantarendszerek 

felhasználása mellett szól az, hogy a keverékekben kisebb bekerülési költségű gyantát (pl.: 

UP-t) alkalmazva a szilárdság és a szívósság jó szinten tartása mellett jelentős 

költségcsökkentés is elérhető a drágább EP, vagy VE gyantához mérten. A gazdaságossági 

megfontolások mellett érdemes megemlíteni, hogy a VE és UP gyanta EP-vel való 

hibridizációja nyomán kisebb sztirol emissziójú gyantákat alkalmazunk, amelyek a 

kompozit gyártása során kisebb egészségügyi kockázatot jelentenek. 
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5.1. Tézisek 

1. Kétalkotós, (biszfenol-A-diglicidil-éter alapú) epoxi/(orto-ftálsav alapú) telítetlen 

poliészter és (biszfenol-A-biszmetakrilát alapú) vinilészter/(orto-ftálsav alapú) 

telítetlen poliészter hibrid gyantarendszerek előállítása abban az esetben 

eredményezheti a legnagyobb mértékű szilárdság és (törési munkában megnyilvánuló) 

szívósság növekményt a referencia mintákhoz képest, ha a térhálósodás nyomán 

létrejövő fázisszerkezetben található határfázis tömege a rendszert alkotó két másik 

fázis tömegével összemérhető (egy nagyságrendben található). Ennek oka, hogy a 

határfázis kiváló kapcsolatot biztosít az alkotók között, valamint ez a fázisstruktúra 

kedvez a hibrid gyantában kialakuló antiplasztizáló hatásnak is. 

2. Biszfenol-A-metakrilát alapú vinilészter (VE) és orto-ftálsav alapú telítetlen poliészter 

(UP) polimer gyanták hibridizációjával olyan gyantakeverék hozható létre, amely 

nagyobb hajlítószilárdsággal és hajlítási munkával rendelkezik, mint a keverék VE és 

UP komponense. Ennek oka az, hogy a VE/UP keverékben nanostrukturált 

fázisszerkezet jön létre, amely elősegíti a két komponens együttműködését és 

amelyben hidrogénhidas kötések is megtalálhatóak a két alkotó között [131]. 

3. Biszfenol-A-diglicidil-éter alapú epoxi (EP), biszfenol-A-metakrilát alapú vinilészter 

(VE), és orto-ftálsav alapú telítetlen poliészter (UP) felhasználásával képzett EP/VE, 

EP/UP és VE/UP hibrid polimer gyantarendszerek alkalmazásával jelentős, 5-20% 

mértékben fokozható szén-, és üvegszálas erősítőanyagú kompozitok esetén a 

rétegközi nyírószilárdág. A jelenség oka, hogy a hibrid gyantarendszerek 

duktilisabban viselkednek a referencia mintákhoz képest, amely gátolja a repedések 

terjedését az anyagban, így növeli a folyamat energiaigényét [132–134]. 

4. Biszfenol-A-diglicidil-éter alapú epoxi (EP) és biszfenol-A-metakrilát típusú 

vinilészter (VE) polimer gyantákból képzett 1:1 tömegarányú hibrid mátrixanyag 

felhasználásával szénszálas és szén/üveg hibrid erősítőanyaggal rendelkező polimer 

kompozitok élettartama (50-350%-kal) növelhető EP és VE mátrixú referencia 

anyagokhoz képest ciklikus, hajlítva fárasztó jellegű igénybevétel esetén, 0,90-es és 

0,85-ös terhelési szintek alkalmazása mellett. Ennek oka az, hogy a mátrixanyag 

nanostrukturált fázisszerkezetének betudhatóan nagyobb mértékű energiaelnyelésre 

képes, így gátolja az ismétlődő igénybevételek során a mátrixban keltező repedések 

kialakulását és azok terjedését [135–138]. 
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5. Szén-, és szén/üveg-szál erősítésű, (biszfenol-A-diglicidil-éter alapú) epoxi, (orto-

ftálsav alapú) telítetlen poliészter és (biszfenol-A-biszmetakrilát alapú) vinilészter 

mátrixú kompozitok ciklikus hajlítva fárasztó igénybevétele során a modulus 

csökkenéssel járó tönkremeneteli folyamat teljes leírására a szakirodalomban eddig 

alkalmazott összefüggésektől kevesebb paraméterrel használható a transzponált, 

korrekciós taggal kiegészített késleltetett logisztikus függvény: 

𝐸𝑅/𝐸0 = 1 − 𝑏 (
1

𝑛/𝑁
− 1)

−
1

𝑎
+ 𝑚, 

ahol 𝐸𝑅/𝐸0, a megmaradt és a kezdeti rugalmassági modulus hányadosa, 𝑛/𝑁 az 

aktuális és a tönkremenetelhez szükséges terhelési ciklusszám hányadosa, 𝑏 a görbe 

inflexiós pontja, azaz a repedésterjedés megindulásakor jellemző relatív modulus 

csökkenés mértéke, 𝑎 pedig a tönkremenetel sebességét szabályozó paraméter. Az m 

korrekciós tag a tönkremenetel első szakaszában előforduló modulus csökkenés 

mértékével van kapcsolatban. 

5.2. A kutatás eredményeinek gyakorlati alkalmazhatósága 

Munkám során kifejlesztett hibridgyanta mátrixú kompozitokat széles körben 

alkalmazhatják dinamikus és ciklikus igénybevételnek kitett alkatrészekben, a járműiparban 

vagy a sportszergyártásban is az adott alkatrész élettartamának és biztonságosságának 

növelése érdekében. 

5.3. További megoldásra váró feladatok 

A kutatás során igyekeztem megvizsgálni az összes aspektust, ami befolyásolhatja az 

általam fejlesztett gyantakeverékek és a belőlük előállított kompozit anyagok mechanikai 

tulajdonságait, azonban természetesen maradtak olyan tényezők, amik vizsgálata további 

munkát igényelne: 

- Érdemes lehet vizsgálni a gyantakeverékek szobahőmérséklettől eltérő, akár emelt 

hőmérsékleten való előállításának hatását a morfológiai felépítésre és a mechanikai 

tulajdonságokra. 

- Korábbi eredmények [139] alapján tovább fokozható a hibridgyanták mechanikai 

tulajdonsága, ha azok epoxi komponense nem sztöchiometriai arányban van 

elkeverve az epoxi aminjával. Ezt további fejlesztési lehetőséget nyújthat 

kompozit anyagokra nézve. 
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- Fontos további információkkal szolgálhat a vizsgált alapgyanták és az azokból 

létrehozott hibrid anyagok térhálósodási folyamata során jellemző viszkozitása, 

amely az anyagok gélesedésig befolyásolja a szételegyedést. 

- Érdekes eredményekkel szolgálhat a gyantakeverékek és a kompozitban található 

hibridek fázisszerkezetének összehasonlítása, azaz hogy a szálas erősítőanyag 

milyen hatással van a fázisstruktúrára. 

- Ezen többlet információval szolgálhat az alkalmazott gyantakeverékek és 

alapgyanták térfogati zsugorodásának meghatározása a térhálósodási folyamat 

során, amelyből következtetéseket lehet levonni az antiplasztizáló hatás létrejöttére 

illetve annak mértékére. 

- Hasznos információkkal szolgálhat a hibrid gyantarendszerek és az alkalmazott, 

vagy potenciálisan alkalmazható erősítőszálak közötti kölcsönhatás (tapadás) 

vizsgálata, egyúttal a jellemző Kelly-Tyson összefüggés paramétereinek 

meghatározása. 

- További vizsgálat tárgyát képezhetné a hibrid mátrixú rendszerekbe különböző 

nanoméretű részecskék, például grafén, szén nanocsövek, vagy montmorillonit 

adagolása, majd ezek szálas erősítésű kompozitba vitele és tulajdonságokra való 

hatásának meghatározása. 

- Megfontolandó más típusú polimer gyanták (például poliuretán, fenol-

formaldehid), vagy a kutatás során tárgyalt gyantacsoportok különböző felépítésű 

tagjainak felhasználásával képzett hibrid rendszerek vizsgálata. 
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7. Melléklet 

 

4.1.1. melléklet 

DGEBA (n=1) 

Összetevő F [(J·cm3)1/2/mol] k [db] k·F [(J·cm3)1/2/mol] 

>C< 65,5 2 131 

"-O- epoxid 360,7 2 721,4 

"-O- éter 235,4 5 1177 

>CH- 239 3 717 

"-CH2- 269 6 1614 

"-CH3 301,5 4 1206 

C6H4 -45 4 -180 

"-OH 462 1 462 

  Σ(k·F) 5848,4 

ρDGBA [g/cm3] 1,19   

M0, DGBA [g/mol] 340,419   

δDGBA [(J/cm3)1/2] 20,444   

Az EP oldódási paraméterének kiszámításához használt adatok táblázata 

(az n a 3.1. ábrán jelölt ismétlődő egységek számát jelenti, az F értékek [19, 20] alapján) 

 

4.1.2. melléklet 

VE (n=2) 

Összetevő F [(J·cm3)1/2/mol] k [db] k·F [(J·cm3)1/2/mol] 

>C< 65,6 2 131,2 

>C=O 538 2 1076 

"-O- éter 235,4 5 1177 

>CH- 176 3 528 

"-CH2- 269,2 6 1615,2 

CH2= 259 2 518 

"-CH3 301,5 6 1809 

C6H4 -45 4 -180 

"-OH 462,3 3 1386,9 

  Σ(k·F) 8061,3 

ρVE [g/cm3] 1,066   

M0,VE [g/mol] 512,599   

δVE [(J/cm3)1/2] 16,764   

A VE oldódási paraméterének kiszámításához használt adatok táblázata 

(az n a 3.1. ábrán jelölt ismétlődő egységek számát jelenti, az F értékek [19, 20] alapján) 
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4.1.3. melléklet 

UP (n=1) 

Összetevő F [(J·cm3)1/2/mol] k [db] k·F [(J·cm3)1/2/mol] 

"-OH 462 2 924 

"-O- 235 2 470 

"-CH= 248,8 4 995,2 

CO< 538,4 0 0 

"-CH2- 269,2 6 1615,2 

>CH- 176 1 176 

-CHO 306,472 0 0 

O=C-O 668,5 4 2674 

"-CH3 301,5 3 904,5 

C6H4 -45 1 -45 

>C=O 538 1 538 

  Σ(k·F) 7327,9 

    

ρUP [g/cm3] 1,100   

M0,UP [g/mol] 487,000   

δUP [(J/cm3)1/2] 16,552   

Az UP oldódási paraméterének kiszámításához használt adatok táblázata 

(az n a 3.1. ábrán jelölt ismétlődő egységek számát jelenti, az F értékek [19, 20] alapján) 

 

 

 

4.2.1. melléklet: 

 

Az epoxi (EP) gyantán végzett fűt/hűt/fűt programú DSC vizsgálat jellemző hőáramsűrűség-idő 

(hőmérséklet) diagram. A jelölt pontok az exoterm csúcs ideje, valamint az üveges átmenet hőmérséklete 
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4.2.2. melléklet: 

 

Az előtérhálósított EP (EP’30) gyantán végzett fűt/hűt/fűt programú DSC vizsgálat jellemző hőáramsűrűség-

idő (hőmérséklet) diagram. A jelölt pontok az exoterm csúcs ideje, valamint az üveges átmenet hőmérséklete 

4.2.3. melléklet: 

 

A telítetlen poliészter (UP) gyantán végzett fűt/hűt/fűt programú DSC vizsgálat jellemző hőáramsűrűség-idő 

(hőmérséklet) diagram. A jelölt pontok az exoterm csúcs ideje, valamint az üveges átmenet hőmérséklete 

4.2.4. melléklet: 

 

A vinilészter (VE) gyantán végzett fűt/hűt/fűt programú DSC vizsgálat jellemző hőáramsűrűség-idő 

(hőmérséklet) diagram. A jelölt pontok az exoterm csúcs ideje, valamint az üveges átmenet hőmérséklete 
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4.2.5. melléklet: 

 

Az előtérhálósított VE (VE’30) gyantán végzett fűt/hűt/fűt programú DSC vizsgálat jellemző hőáramsűrűség-

idő (hőmérséklet) diagram. A jelölt pontok az exoterm csúcs ideje, valamint az üveges átmenet hőmérséklete 

4.2.6. melléklet: 

 

Az EP/UP – 50/50 #1 keverékgyantán végzett fűt/hűt/fűt programú DSC vizsgálat jellemző hőáramsűrűség-

idő (hőmérséklet) diagram. A jelölt pontok: exoterm csúcsok ideje, valamint az üveges átmenet hőmérséklete 

4.2.7. melléklet: 

 

Az EP/UP – 50/50 #2 keverékgyantán végzett fűt/hűt/fűt programú DSC vizsgálat jellemző hőáramsűrűség-

idő (hőmérséklet) diagram. A jelölt pontok az exoterm csúcs ideje, valamint az üveges átmenet hőmérséklete 
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4.2.8. melléklet: 

 

Az EP/VE – 50/50 #1 keverékgyantán végzett fűt/hűt/fűt programú DSC vizsgálat jellemző hőáramsűrűség-

idő (hőmérséklet) diagram. A jelölt pontok: exoterm csúcsok ideje, valamint az üveges átmenet hőmérséklete 

4.2.9. melléklet: 

 

Az EP/VE – 50/50 #2 keverékgyantán végzett fűt/hűt/fűt programú DSC vizsgálat jellemző hőáramsűrűség-

idő (hőmérséklet) diagram. A jelölt pontok: exoterm csúcsok ideje, valamint az üveges átmenet hőmérséklete 

4.2.10. melléklet: 

 

A VE/UP – 50/50 #1 keverékgyantán végzett fűt/hűt/fűt programú DSC vizsgálat jellemző hőáramsűrűség-

idő (hőmérséklet) diagram. A jelölt pontok az exoterm csúcs ideje, valamint az üveges átmenet hőmérséklete 
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4.2.11. melléklet: 

 

Az VE/UP – 50/50 #2 keverékgyantán végzett fűt/hűt/fűt programú DSC vizsgálat jellemző hőáramsűrűség-

idő (hőmérséklet) diagram. A jelölt pontok az exoterm csúcs ideje, valamint az üveges átmenet hőmérséklete 

 

 

 

4.2.12. melléklet: 

 
Az EP gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja és annak 

közelítése Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 
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4.2.13. melléklet: 

 
Az UP gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja és annak 

közelítése Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 

 

 

 

 

4.2.14. melléklet: 

 
A VE gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja és annak 

közelítése két Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 

Megjegyzés: A VE gyanta kettős átmenetet mutatott a dCP/dT(T) görbelefutásban (Tg1= ~100 és 

Tg2=~135°C). Ez a kettősség a DMA és az in situ DSC vizsgálat során nem volt ennyire élesen elkülöníthető. 

Az említett esetekben vagy a Tg1 és Tg2 közé eső érték, vagy a Tg2-höz közeli érték volt domináns. 
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4.2.15. melléklet: 

 
Az EP/UP – 75/25 #1 gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja és 

annak közelítése Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 

 

 

 

 

 

 

4.2.16. melléklet: 

 
Az EP/UP – 50/50 #1 gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja és 

annak közelítése két Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 
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4.2.17. melléklet: 

 
Az EP/UP – 25/75 #1 gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja és 

annak közelítése három Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 

 

 

 

 

4.2.18. melléklet: 

 
Az EP/UP – 75/25 #2 gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja és 

annak közelítése három Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 
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4.2.19. melléklet: 

 
Az EP/UP – 50/50 #2 gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja és 

annak közelítése három Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 

 

 

 

4.2.20. melléklet: 

 
Az EP/UP – 25/75 #2 gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja és 

annak közelítése három Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 
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4.2.21. melléklet: 

 
Az EP/VE – 75/25 #1 gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja és 

annak közelítése két Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 

 

 

 

 

4.2.22. melléklet: 

 
Az EP/VE – 50/50 #1 gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja és 

annak közelítése két Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 
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4.2.23. melléklet: 

 
Az EP/VE – 25/75 #1 gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja és 

annak közelítése két Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 

 

 

 

 

4.2.24. melléklet: 

 
Az EP/VE – 75/25 #2 gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja és 

annak közelítése két Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 
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4.2.25. melléklet: 

 
Az EP/VE – 50/50 #2 gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja és 

annak közelítése két Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 

 

 

 

 

4.2.26. melléklet: 

 
Az EP/VE – 25/75 #2 gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja és 

annak közelítése három Gauss-féle normál eloszlás fv.-el. A három átmenet közül a két magasabb Tg-vel 

rendelkező a VE komponenshez tartozik 
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4.2.27. melléklet: 

 
Az VE/UP – 75/25 #1 gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja 

és annak közelítése három Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 

 

 

 

 

4.2.28. melléklet: 

 
Az VE/UP – 50/50 #1 gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja 

és annak közelítése négy Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 
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4.2.29. melléklet: 

 
Az VE/UP – 25/75 #1 gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja 

és annak közelítése négy Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 

 

 

 

 

4.2.30. melléklet: 

 
Az VE/UP – 75/25 #2 gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja 

és annak közelítése három Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 
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4.2.31. melléklet: 

 
Az VE/UP – 50/50 #2 gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja 

és annak közelítése három Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 

 

 

 

 

4.2.32. melléklet: 

 
Az VE/UP – 25/75 #2 gyanta MDSC vizsgálat során mért fajhőváltozásának hőmérséklet szerinti deriváltja 

és annak közelítése három Gauss-féle normál eloszlás fv.-el 
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4.2.33. melléklet: 

 

Az UP gyanta felszínéről készített topográfiai (a) és fáziskontraszt (b) AFM felvételek 

 

4.2.34. melléklet: 

 

A VE gyanta felszínéről készített topográfiai (a) és fáziskontraszt (b) AFM felvételek 

 

4.2.35. melléklet: 

 

A VE/UP – 75/25 #1 hibrid gyanta felszínéről készített topográfiai (a) és fáziskontraszt (b) AFM felvételek 
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4.2.36. melléklet: 

 
Az EP/UP #1 gyantarendszer elemeinek FTIR spektrumai, az egyes elemek 0,01-es intenzitással eltolva 

egymástól y irányban, ~1605 cm-1 (C=C) csúcsra normálva 

 

4.2.37. melléklet: 

 
Az EP/UP #2 gyantarendszer elemeinek FTIR spektrumai, az egyes elemek 0,01-es intenzitással eltolva 

egymástól y irányban, ~1605 cm-1 (C=C) csúcsra normálva 
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4.2.38. melléklet: 

 
Az EP/VE #1 gyantarendszer elemeinek FTIR spektrumai, az egyes elemek 0,01-es intenzitással eltolva 

egymástól y irányban, ~1605 cm-1 (C=C) csúcsra normálva 

 

4.2.39. melléklet: 

 
Az EP/VE #2 gyantarendszer elemeinek FTIR spektrumai, az egyes elemek 0,01-es intenzitással eltolva 

egymástól y irányban, ~1605 cm-1 (C=C) csúcsra normálva 
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4.2.40. melléklet: 

 
Az VE/UP #1 gyantarendszer elemeinek FTIR spektrumai, az egyes elemek 0,01-es intenzitással eltolva 

egymástól y irányban, ~1605 cm-1 (C=C) csúcsra normálva 

 

4.2.41. melléklet: 

 
Az VE/UP #2 gyantarendszer elemeinek FTIR spektrumai, az egyes elemek 0,01-es intenzitással eltolva 

egymástól y irányban, ~1605 cm-1 (C=C) csúcsra normálva 
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4.3.1. melléklet: 

 

A hibrid CF/GF erősítőanyagú kompozit minták a Charpy-féle ütvehajlító vizsgálat után jellemző 

tönkremeneteli forma EP/UP/A (felül) és EP/UP/B (alul) mátrixanyag esetében 

 

4.4.1. melléklet: 

 

A CF (fent) és a CF/GF (lent) erősítőanyagú kompozitok mintái hárompontos hajlító vizsgálat után 

 

4.4.2. melléklet: 

 

A CF/GF erősítőanyagú hajlítva fárasztó próbatestek tönkremeneteli formái, amelyek magyarázhatják a 

regisztrált tönkremeneteli ciklusszámokat: a nyomott oldal törése után bekövetkező delamináció a CF 

fázisban (elöl) EP/VE/A, valamint a CF/GF határfázis mentén (hátul) EP/UP/A mátrix esetén 
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4.4.3. melléklet: 

 

A VE/UP – 75/25 #1 hibrid gyanta mátrixú CF erősítőanyagú kompozit minta felszínéről készített topográfiai 

(a) és fáziskontraszt (b) AFM felvételek. A felvételek jobb oldalán megfigyelhetőek a közel kör 

keresztmetszetű szén erősítőszálak valamint az erősítőszálak közötti gyantamennyiség. A fáziskontraszt 

felvételekről egyértelműen nem állapítható meg a gyanta fázisszerkezete. 

 

4.4.4. melléklet: 

 
A VE/UP – 75/25 #1 hibrid gyanta mátrixú CF erősítőanyagú kompozit minta felszínéről készített 

fáziskontraszt AFM felvétel 3 dimenziós megjelenítési formában. A 3D-s fáziskontraszt ábrázolásmód 

segítségével jobban megfigyelhető a kialakult fázisszerkezet 

(A z tengelyen a fáziskontrasztra jellemző eltolódási szög, a szénszálak pontvonallal kiemelve) 

 


