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JELÖLÉS- ÉS RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

A dolgozatban szereplő jelölések 

JELÖLÉS DIMENZIÓ MEGNEVEZÉS 

A mm2 felület 

A0  magasság (amplitúdó) 

at - eltolási tényező 

c - tapasztalati paraméter (Nutting hatványtörvény) 

C1 - empirikus konstans (WLF) 

C2 - empirikus konstans (WLF) 

Cn - aktuális ciklusszám 

Cö - tönkremeneteli ciklusszám 

d mm átmérő 

dszál µm szálátmérő 

dT/dx K/m hőmérséklet gradiens 

E1 MPa rugalmassági modulus (Burgers – ideális rugó) 

E2 MPa rugalmassági modulus (Burgers – Kelvin-Voigt elem) 

Ea J/mol aktiválási energia 

En MPa aktuális látszólagos modulus 

Ek MPa kezdeti látszólagos modulus 

F N erő 

Fmax N Ciklusban alkalmazott maximális erő 

K - tapasztalati paraméter (Nutting hatványtörvény) 

l0 mm befogási hossz 

l/d - hossz/átmérő arány 

lszál mm szálhossz 

m - deformációs együttható 

MFI g/10 perc folyási mutatószám 

mn MPa n-edik ciklushoz tartozó kezdeti modulus 
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JELÖLÉS DIMENZIÓ MEGNEVEZÉS 

n - anyagállandó (Findley) 

 W hőáram 

R J/mol*K egyetemes gázállandó 

r mm sugár 

RH % relatív páratartalom 

Rt - terhelési faktor 

T K hőmérséklet 

tanδ - veszteségi tényező 

t s idő 

T0 K referencia hőmérséklet 

w1 - félértékszélesség  

w2 - alsó oldal varianciája 

w3 - felső oldal varianciája 

xc - eloszlás középérték 

Xkr % kristályos részarány 

y0 - alapvonal eltolási tényező 

α - alfa kristályos módosulat 

β - tapasztalati paraméter (Nutting hatványtörvény) 

γ - gamma kristályos módosulat 

ΔHátl J/g átlagos kristályolvadási hő 

ΔHm J/g mért kristályolvadási hő 

l0 µm befogási hossz 

Δlm µm maradó megnyúlás 

Δlmax µm maximális megnyúlás 

Δlmin µm minimális megnyúlás 

Δlr µm rugalmas megnyúlás 

ε - fajlagos nyúlás 

εm - maradó alakváltozási komponens 

εpr - pillanatnyi rugalmas alakváltozási komponens 
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JELÖLÉS DIMENZIÓ MEGNEVEZÉS 

εr1 - pillanatnyi rugalmas alakváltozás (leerhelésből) 

εr% % rugalmas visszalakulás mértéke 

εör - összes rugalmas alakváltozás 

η1 Paÿs 
dinamikai viszkozitási tényező (Burgers – ideális 
viszkózus elem) 

η2 Paÿs 
dinamikai viszkozitási tényező (Burgers– Kelvin-
Voigt elem) 

Θ ° visszaverődés szöge 

Θlo ° terhelés szöge 

λ W/mK hővezetési tényező 

σ MPa normálfeszültség 

τ MPa nyírófeszültség 

τb s időállandó 

φ - erősítőanyag tartalom (tömeg%) 

A dolgozatban szereplő rövidítések 

RÖVIDÍTÉS ANGOL MEGNEVEZÉS MAGYAR MEGNEVEZÉS 

BF basalt fiber bazaltszál 

CF carbon fiber szénszál 

CNT carbon nanotube szénnanocső 

DMA dynamic mechanical analysis  dinamikus mechanikai analízis 

DSC differential scanning calorimetry differenciál pásztázó kalorimetria 

GF glass fiber üvegszál 

GnP graphene nanoplatelets grafén nanorészecske 

IPN interpenetrating polymer network egymásba hatoló polimer hálószerkezet 

MWCNT multiwall carbon nanotube többfalú szénnanocső 

NC nanoclay rétegszilikát 

PA12 polyamide 12 poliamid 12 

PA46 polyamide 46 poliamid 46 

PA6 polyamide 6/ nylon 6 poliamid 6 

PEN poly(arylene-ether-nitrile) poli(arilén-éter-nitril) 
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RÖVIDÍTÉS ANGOL MEGNEVEZÉS MAGYAR MEGNEVEZÉS 

PP polypropylene polipropilén 

PP-g-MA 
polypropylene grafted with maleic 
anhydride 

maleinsav-anhidriddel ojtott polipropilén 

SEM scanning electron microscope  pásztázó elektronmikroszkóp 

S-N stress-number of cycles terhelés-ciklusszám 

SWCNT single wall carbon nanotube egyfalú szénnanocső 

TEM transmission electron microscope transzmissziós elektronmikroszkóp 

TTS time-temperature superposition hőmérséklet-idő szuperpozíció 

WLF Williams-Landel-Ferry equation Williams-Landel-Ferry összefüggés 

XRD X-ray diffraction röntgendiffrakció 
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1. BEVEZETÉS 

A mindennapi és a műszaki életben is egyre nagyobb mennyiségben alkalmaznak 

polimereket, piacuk az évtized elején lezajlott gazdasági válságot követően újra növekedésnek 

indult. Ezt a trendet követi a magyarországi hőre lágyuló műanyag importált mennyisége is, 

amely 2012-es 719 kilotonnás értékről 957 kilotonnára növekedett 2016-ra. Az erősítetlen 

polimerek mellett a kompozitok is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, köszönhetően 

annak, hogy kis sűrűségük mellé viszonylag nagy szilárdság párosul. A növekvő igény nem 

csak a térhálós mátrixú kompozitokat érinti, hanem a hőre lágyuló kompozitokat is, hiszen 

ezekből az anyagokból viszonylag kevés energiabefektetéssel, könnyen lehet nagy 

mennyiségben különféle háromdimenziós termékeket előállítani fröccsöntés segítségével, 

melyek gyártási pontossága is jobban beállítható a száltartalomnak köszönhetően [1–4]. 

Az anyagválaszték sokszínűségének köszönhetően a mérnökök előtt számos lehetőség 

adódik a megfelelő anyag megválasztására, valamint speciális funkcióval rendelkező (hő- és 

elektromos vezetés, gázzárás…) anyagok megalkotására is, amely tovább szélesíti a 

lehetőségek tárházát. Az új igények kielégítése mellett szempont az olyan magas minőségű 

műszaki anyagok létrehozása, amelyek nem csak a költségcsökkentést teszik lehetővé, hanem 

relatív magas hőmérsékleten alkalmazhatóak, illetve hosszútávú igénybevételekkel szemben 

is jól ellenállnak. Ezeket az igényeket elégíthetik ki a műszaki célú polimerek közé tartozó 

poliamidok és a belőlük gyártott kompozitok. A poliamidok népes családja jó mechanikai 

tulajdonságaiknak köszönhetően önmagukban is széles körben alkalmazott anyagok és a 

műszaki élet számos területén találkozhatunk velük [3, 5, 6]. 

A hagyományos erősítőanyagok felhasználásával előállított kompozitok esetén 

intenzív kutatás folyt és folyik jelenleg is. A nanoméretű erősítőanyagok felfedezése új 

lendületet adott a mechanikai tulajdonságokat fókuszban tartó fejlesztéseknek. A jelenleg 

előállítható nanokompozitok szilárdsági tulajdonságai jelentősen elmaradnak az elméletben 

elérhetőktől, valamint a hagyományos kompozitok eredményeitől. Ennek egyik oka a 

részecskék nehéz eloszlathatóságában keresendő, amely egyes anyagok esetén máig 

megoldatlan probléma. A részecskék geometriai viszonyainak köszönhetően azonos térfogat 

esetén nagyobb kitöltöttséget mutatnak egységnyi térfogaton belül, mint egyéb hagyományos 

erősítőanyagok (1. ábra). Ez azt jelenti, hogy nehezebb egyenletes eloszlatottságot elérni, 

azaz nagyobb energia befektetés szükséges hozzá. Emellett jellemzően a nanorészecskék nagy 

affinitást mutatnak egymás iránt, hajlamosak aggregátumokat alkotni, amely szintén a 

részecskék egymástól való eltávolítását nehezíti. Igazán jó eloszlatást többnyire eddig csak 
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laborkörülmények között, kis mennyiségben, az ipari alkalmazásokba nem, vagy csak nagyon 

nehezen átültethető, költséges technológiák segítségével sikerült előállítani [7–10].  

 

1. ábra: Különböző erősítőanyagok eloszlása azonos térfogat% esetén 1 mm3 referencia 
térfogatban (A: Al2O3 részecske, B: szénszál, C: grafén, D: szénnanocső) [8] 

A nanorészecskék számos felhasználása ismert és egyre újabb alkalmazási területeken 

bukkan fel. Ilyen új potenciális alkalmazási környezet lehet a hibrid kompozitok előállítása, 

azon belül is a hagyományos szálakkal való társításuk polimer mátrixban. A nanorészecskék 

számos módon kifejthetik pozitív hatásukat hibrid kompozitokban, valamint bizonyos 

nehézségekre adhatnak megoldást. Egyrészt a kompozitban a nanorészecskék alkalmasak 

lehetnek a feszültség jobb elosztására a mátrixban, másrészt pedig a részecskék 

megjelenhetnek a szál-mátrix határfázisban, ekkor azok kapcsolatát módosíthatják, javíthatják 

a terhelésátadást. Amennyiben ez így van, úgy a nanorészecskék hibrid rendszerekben történő 

alkalmazásakor a szilárdsági jellemzők növelésén túl várhatóan a tartós és ismétlődő 

igénybevételekkel szemben is ellenállóbb anyag születik [11]. 

A disszertációm során célom az iparban is alkalmazott technológiák segítségével, 

hagyományos szálas és nanoméretű erősítőanyagot egyaránt tartalmazó, új hibrid kompozitok 

létrehozása. Az előállított kompozitokon átfogó mechanikai vizsgálatokat kívánok végezni és 

ezek alapján elemezni és minősíteni fogom a létrehozott anyagokat. Be kívánom mutatni a 

hibrid rendszerek esetén kialakuló anyagszerkezeti változásokat, és azok hatását az anyagok 

viselkedésére, mechanikai tulajdonságaira. Az anyagfejlesztés mellett célom az előállított 

anyagok viselkedésének feltárása hosszútávú és ciklikus terhelések esetén is, valamint 

összefüggések keresése a kvázi-statikus vizsgálatok és az anyagok hosszútávú terhelésekre 

adott válasza között.  
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A szakirodalmi áttekintés során átfogóan vizsgálom a polimer mátrixú kompozitok 

irodalmát. Bemutatom, hogy különféle erősítőanyagok alkalmazásakor miként változnak egy 

adott rendszer mechanikai tulajdonságai. Továbbá ismertetem, hogy az alkalmazott 

erősítőanyagok milyen hatással vannak a rendszer morfológiájára, és az milyen kapcsolatban 

áll a létrehozott anyag mechanikai jellemzőivel. Először külön-külön mutatom be a 

hagyományos szálak és a nanorészecskék hatását, majd a hibrid rendszerekben tapasztaltakat 

ismertetem. Végezetül pedig figyelmet fordítok a különféle polimerek és kompozitjaik 

hosszútávú, valamint ciklikus terhelés során mutatott viselkedésére.  

2.1. Hőre lágyuló kompozitok 

A polimer kompozitok esetén jellemzően hőre lágyuló vagy térhálós mátrixú 

szálerősítésű kompozitokra gondolunk. A szál és a mátrix széles választékának köszönhetően 

számtalan lehetőség áll a mérnökök rendelkezésére, hogy célzottan, különféle tulajdonságú 

szerkezeti anyagokat állítsanak elő. A dolgozatban hőre lágyuló polimerekkel, azon belül is 

poliamid mátrixú kompozitokkal foglalkozom. A műszaki életben a részben kristályos 

poliamid közkedvelt mátrixanyag, ami a kiemelkedő mechanikai tulajdonságainak 

köszönhető. Ez az anyag jó súrlódási tulajdonságokkal is rendelkezik, ezért különféle csúszó-, 

kopóelemek alapanyaga is lehet. A poliamidoknak számos természetes, illetve mesterséges 

változatát ismerjük, természetben előforduló poliamidok (más néven polipeptidek) például a 

fehérjék, a gyapjú, valamint az izomszövetek [3, 5, 12]. 

A poliamidok jellegzetessége, hogy a főláncban N heteroatomot tartalmaz és ehhez H 

atom kapcsolódik. Ez a H atom már képes egy másik lánc O atomjával erős másodrendű 

kötést, hidrogénhidat kialakítani, amit amid- vagy peptidkötésnek szokás nevezni. Az ilyen 

kötések által képviselt disszociációs energiasűrűség egy nagyságrenddel nagyobb, mint 

például a poliolefinekben kialakuló diszperziós (Van der Waals) kötéseké. Ennek az erős 

kapcsolatnak a hatása a nagy szilárdsági jellemzők mellett az ütésállóságban is 

megmutatkozik, de a nedvességfelvételt is elősegíti, így a poliamidok mechanikai 

tulajdonságai erősen függnek a környezet nedvességtartalmától. A nedvességtartalom 

növekedésének hatására nő az anyag szívóssága és ütésállósága, de csökken a szilárdsága. A 

poliamid felépítésének köszönhetően jó alapja lehet különféle mikrokompozitoknak, mivel a 

hidrogénhidak kialakításával képes megfelelő kapcsolatot létrehozni az erősítőanyaggal, vagy 

annak a felületén található felületkezelő anyagokkal [3, 5, 13]. 
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Az erősítőanyagok oldaláról vizsgálva a kompozitokat, a legismertebb szálas 

erősítőanyagok közé tartozik az üvegszál és a szénszál. A közismert erősítőanyagok mellett 

megjelent a bazaltszál, amely felépítését tekintve hasonló az üvegszálhoz, azonban 

alapanyaga a bazalt kőzet, ami megtalálható a természetben, így természetes alapú szálnak 

tekinthető. A bazalt olvadáspontja kisebb egyes üvegekénél, ezért a szálképzés során 

feldolgozása gazdaságosabb lehet, valamint a legelterjedtebb „E” típusú üvegszálhoz képest 

magasabb szilárdsági értékekkel rendelkezhet. Poliamidok esetén az iparban a mai napig a 

legelterjedtebb az üvegszál alkalmazása, amelynek felhasználásával előállított kompozitok jó 

mechanikai tulajdonságai széles körben ismertek és elfogadottak [14–17]. 

A szálak hatására egy példa Wu és társai [16] által végzett kutatás ahol az üvegszál és 

szénszál hatását vizsgálták poliamid 6 (PA6) mátrixú kompozitok mechanikai tulajdonságaira. 

A vizsgált anyagokat kompaundálással gyártották, amely előtt mind az üvegszál, mind pedig a 

szénszál átlagos hossza 6 mm volt. A kompozitok előállítása 20 fordulat/perces 

csigafordulatszám mellett, 230°C-ra felfűtött extruderrel történt. Az így előállított 

kompaundot granulálták, majd fröccsöntéssel készítettek próbatesteket. Kimutatták, hogy 

erősítőanyagok hozzáadásával a húzó- és a hajlítószilárdság értéke is jelentősen növelhető 

(1. táblázat). 

Anyagok 
Húzószilárdság 

 [MPa] 
Hajlítószilárdság 

 [MPa] 
Szakadási nyúlás 

[%] 

PA6 51,8 68,5 276,3 

PA6 + 10 tömeg% GF 60,7 86,3 20,3 

PA6 + 20 tömeg% GF 78,9 119,6 7,9 

PA6 + 30 tömeg% GF 96,2 143,0 5,6 

PA6 + 10 tömeg% CF 70,9 103,3 5,0 

PA6 + 20 tömeg% CF 111,3 172,3 3,4 

PA6 + 30 tömeg% CF 135,5 214,4 2,8 

1. táblázat: Üvegszál (GF) és szénszál (CF) tartalmának hatása a mechanikai 
tulajdonságokra poliamid 6 mátrix esetén [16] 

Mint a bemutatott kutatás is jól szemlélteti, a mikroszálas kompozitok esetén a szál 

jelenlétének hatására növekszik a húzószilárdság és a húzó rugalmassági modulus értéke, míg 

a szakadási nyúlás csökken. A szilárdság értékét jelentősen befolyásolja az alkalmazott szál 

fajtája, mennyisége, minősége és geometriai viszonyai is. A geometriai paraméterek közül az 

egyik legjelentősebb a szál hossza, amely növelésének hatására egy bizonyos mértékig 

növekszik a szilárdság, hiszen a megnövekedett szálhossz a terhelés átadásra alkalmas felület 

növekedését vonja maga után [18–22]. 
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Jellemzően a nagyobb szilárdságú szénszál mérnöki szempontból kedvezőbb, azaz 

nagyobb szilárdságot és modulust eredményez (kereskedelmi forgalomban kapható akár 28 

GPa rugalmassági modulussal rendelkező szénszál erősítésű poliamid). A szénszálak 

geometriai viszonyainak hatását a mechanikai tulajdonságokra Karsli és társa [23] mutatta be 

kutatásukban, mely során szénszál tartalmú (maximum 20 tömeg%), poliamid 6 mátrixú 

kompozitokat vizsgáltak. A növekvő szálhossz hatására a terhelés nagyobb felületen adódik át 

a szálra, így jobb annak kihasználtsága és növekszik annak szilárdsága. Szálerősítésű 

kompozitoknál, azok jó kihasználtsága jellemzően a kritikus szálhossz harmincszorosára 

tehető (Kelly-Tyson). A kutatásban bemutatott kompozitokban a szálak csökkenő hosszának 

hatására nem csak a szilárdság értéke kisebb, hanem a szakadási nyúlás értéke is csökkent. A 

magyarázat erre az előállított rendszerben, hogy ebben esetben megnő a szálvégek száma, 

ezek pedig feszültséggyűjtő helyek és így a tönkremenetel kiindulópontjai. Tehát a szálvégek 

számának növekedése bizonyos esetben a tönkremenetel hamarabb bekövetkezését 

eredményezi, de ez nagyban függhet az előállított kompozitok egyéb tulajdonságaitól is. A 

szál a kompozitban hatással van a mátrix szerkezetére is, így az abban okozott változások 

szintén befolyásolhatják a kompozit mechanikai tulajdonságait, ezért fontos a szál 

jelenlétének hatását vizsgálni, például a mátrix kristályos részarányára. Ez a kutatócsoport 

növekvő szálhossz hatására csökkenő kristályosságról számolt be, azonban a száltartalommal 

való korrekció elmaradt. 

A hőre lágyuló polimerek kristályos szerkezetének kialakulására a szál jelenléte 

mellett természetesen számos más tényező is befolyással van, kezdve a polimerlánc 

szerkezetétől, egészen a feldolgozási paraméterekig. A feldolgozási paraméterek a kristályok 

alakjára és méretére lehetnek jelentős hatással. Például a polimer láncok az áramló 

ömledékben az áramlás irányával párhuzamosan rendeződhetnek, valamint a kristályosodás 

folyamata közben az áramló ömledék a szferolitok ellaposodását eredményezi. A hűtés 

sebessége a kialakuló gócok számát, valamint a kristályok méretét befolyásolhatja 

nagymértékben. Az egyenetlen hűtés hatására pedig a kristályok növekedése a hőmérséklet 

gradiens irányával lesz azonos (magas hőmérsékletű tartomány felé növekedés), amely 

szintén a kialakuló kristályok deformációját eredményezi. Fontos megemlíteni azt is, hogy a 

szerszám fala menté, valamint szálak felületén megjelenhet egy határfázis, amelyben eltérő 

kristályosság figyelhető meg a száltól távolabb eső területekhez képest, ahol poliamidok 

esetén tipikusan a szferolitos szerkezet a jellemző. A szál felületén jellemzően jelentős 

heterogén gócképző területek találhatóak, valamint a szál és ömledék között fellépő 

feszültségek is segíthetik a kristályosodás megindulását. A határfázisban található kristályok 
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felépítése a szál felépítésétől (felépítő atomok, benne található kötések), és annak 

felületkezelésétől, valamint a feldolgozási paraméterektől (nyírás, hőmérséklet és hűtési 

sebesség) függ [24–27]. 

Feldman és társai [28] szénszál és aramid szálak jelenlétében vizsgálták a szálak 

felületén kialakuló átmeneti kristályos szerkezetet poliamid 6.6 mátrix esetén. Az előállítás 

során a határfelületi kristályos réteg megfelelő nagyságának elérése érdekében a mintákat 

először 290°C-on préselték, majd 250°C-on három órán keresztül hőkezelték. Az elkészült 

kompozitokat többek között polarizációs mikroszkóppal és szinkrotronban előállított 

röntgensugárzással vizsgálták. A polarizációs mikroszkóppal készült felvételeken jól 

megfigyelhető volt egy transzkristályos réteg, amely eltért a szferolitos szerkezettől (2. ábra). 

A szálak tengelyétől távolodva, adott lépésenként vizsgálták a kristályszerkezetet 

röntgendiffrakciós vizsgálat segítségével, és meghatározták a kristályok irányultságát szénszál 

és aramid szál esetén. Ezek az irányultságok akár a mechanikai tulajdonságokra is hatással 

lehetnek. 

 
2. ábra: Szénszál (A) és aramid szál (B) felületén kialakuló kristályos szerkezet modellje 

röntgendiffrakciós vizsgálat alapján és a valódi transzkristályos területről készült polarizált 
mikroszkópos felvételek [28] 

2.2. Nanokompozitok 

A nanokompozitok olyan anyagok, amelyekre jellemző, hogy egy folytonos fázisban 

olyan részecskék vannak eloszlatva, amelyeknek legalább egyik dimenziója a nanométeres 

tartományba esik. Ezeknek a részecskéknek egy részét már régóta alkalmazzuk az általunk 

létrehozott anyagokban is, azonban korábban nem állt rendelkezésre olyan technológia, 

amivel megfigyelhettük volna őket. Ilyen például a korom, melyet gumik előállítása során 

előszeretettel használunk. A koromban található szén allotróp változatait számos más 

alkalmazásban is megtalálhatjuk. A napjainkban széles körben ismert és kutatott 
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szénannocsövet már damaszkuszi pengékben is felfedezték, azonban első megfigyelésük az 

1950-es évekre tehető. Igazi felfedezésük azonban 1991-ben történt, melyet kővetően 1993-

ban már mesterségesen tudtak előállítani ilyen részecskéket. Az iparban a nanorészecskék 

célzott alkalmazása a szénnanocső felfedezésének évére tehető, amikor is a Toyota 

autóalkatrészeiben alkalmazott először rétegszilikátokat poliamid mátrixban. Az egyik 

legfiatalabb nanorészecske a grafén, melynek első előállítása és felfedezése 2004-ben történt. 

Ezek a sokszínű részecskék a mechanikai tulajdonságok mellett, a kompozit hőállóságát és 

hőstabilitását is javíthatják, növelhetik a létrehozott anyag gázzáró képességét, valamint a 

súrlódási tényezőjét is csökkenthetik. Mindezen pozitív hatásokat már igen kis mennyiségű 

(akár 1 tömeg% alatti) erősítőanyag tartalom mellett is tapasztalhatjuk. [29–37]. 

Rafiee és társai [38] epoxi mátrixú kompozitok esetén bemutatták, hogy 0,1 tömeg% 

erősítőanyag jelenléte is jelentős szilárdságnövekedést okozhat. Kutatásuk során 

összehasonlították az egyfalú (SWCNT) és többfalú szénnanocsövekkel (MWCNT), valamint 

a grafénnal (GnP) elérhető eredményeket. A grafént grafitoxid termikus redukciójával 

állították elő, majd ultrahangos kezelés segítségével oszlatták el a mátrixanyagban. 

Mindegyik erősítőanyag esetén a húzószilárdság növekedését tapasztalták, ami a grafén 

tartalmú kompozit esetén elérte a 40%-ot (3. ábra). 

 
3. ábra: Epoxi mátrixú kompozitok húzószilárdságának alakulása különböző típusú 

nanoméretű erősítőanyagok esetén [38] 

Az előző kutatás eredményeiből is látható, hogy grafén segítségével és megfelelő 

erősítőanyag előkészítéssel kiemelkedő eredmények érhetők el, ami köszönhető annak is, 

hogy a grafén a jelenleg ismert legszilárdabb ipari mennyiségben előállítható és 

kereskedelmileg megvásárolható anyag. 

Lee és társai [39] a grafén mechanikai tulajdonságait atomerő mikroszkóp segítségével 

mérték meg. Egy réteg grafén esetén a húzó rugalmassági modulus értékére 1 TPa-t kaptak. A 

mérések során a grafénban ébredő feszültség 130 GPa-nak adódott. Hasonló berendezésen 
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mérték szénnanocsövek (CNT) tulajdonságait is. A vizsgálatok alapján a CNT 

húzószilárdsága 11-63 GPa, míg a húzó rugalmassági modulus értéke 270-290 GPa között 

volt. Az értékek nagymértékű szórásának egyik oka az egymásba ágyazott csövek számának 

változása, jellemzően a csövek számának növekedése a mechanikai tulajdonság csökkenését 

eredményezi. A mért mechanikai tulajdonságokra az egymásba ágyazott csövek kapcsolata is 

hatással van. Egyes kutatások szerint 1,3 μm hossz fölötti szálak esetén alakulhat ki az a 

kapcsolat a külső és belső csövek között, ahol már a szálak szakadása figyelhető meg, nem 

azok egymásból való kicsúszása. Bármely természetes vagy mesterséges anyaghoz hasonlóan 

a nanorészecskék sem rendelkeznek tökéletes anyagszerkezettel, a nanorészecskékben 

található hibák, azok gyártása vagy feltárása közben alakulnak ki. Ezek a hibák szintén 

hatással vannak a mechanikai tulajdonságokra. Fontos megemlíteni, hogy ennek ellenére a 

nanoméretű erősítőanyagok alkalmasak lehetnek a kompozit mechanikai tulajdonságainak 

javítására, hiszen szilárdsági jellemzőik még így is nagyságrendekkel meghaladják a 

mátrixanyagéit [9, 40, 41]. 

A megnövelt mechanikai jellemzők elérésének kulcsa a nanorészecskék megfelelő 

eloszlatása. Ez egyfelől a feldolgozás során fellépő nyíróerők megnövelésével segíthető elő a 

jobb eloszlatottság, másfelől pedig olyan felületkezelési eljárásokkal, amelyek hatására a 

részecskék közötti kapcsolat meggyengül. Ezek a felületkezelések a hagyományos 

mikrokompozitokhoz hasonlóan a nanokompozitok esetében is javíthatják az erősítőanyag és 

a mátrix közötti kapcsolatot, tehát nem csak az eloszlatás segítése lehet a céljuk. A 

nanorészecske és mátrix közötti interakciókat a szakirodalom két csoportba sorolja. Az egyik 

a kovalens kapcsolatok csoportja, ebben az esetben a nanorészecskét funkciós csoportokkal 

látják el, amelyek képesek megfelelő primer kémiai kötést kialakítani a polimer mátrixszal. 

Szénnanocső esetén ez tipikusan az anyag oxidációját, és azt követően az oldalfal funkciós 

csoportokkal való ellátását jelenti. Ilyenkor a CNT-t különféle kezeléseknek vetik alá, 

azonban ezekben az esetekben a kémiai eljárás a CNT struktúrájának megbontásával jár, ami 

pedig bizonyos tulajdonságok romlásához vezethet. További nehézséget okoz, hogy a 

funkcionalizálás jellemzően erős savak és lúgok segítségével történik, amely eljárás az ilyen 

típusú anyagok iparban való alkalmazását nehezíti. A jó eloszlatottságot segítheti egy 

különleges felületi kezelési módszer, ami során a polimerizációt elindító és segítő katalizátort 

visznek a szénnanocső felületére. Ilyen eljárás lehet a poliolefinek in-situ polimerizációja, 

amikor is a szénnanocső végére metalocén katalizátort szintetizálnak, amely nem veszti el 

képességét és eredeti funkcióját tudja ellátni a polimerizációs folyamat során. Az interakciók 

másik csoportja a nem-kovalens kapcsolatok vagy kölcsönhatások csoportja. A nem-kovalens 
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kapcsolatok esetén a nanorészecske és a mátrix között másodrendű kötések alakulnak ki, ezek 

számossága és fajtája az erősítőanyagot befogadó polimertől függ. A nagy felület a 

szénnanocső esetén segítheti a nagy mennyiségű diszperziós kötés létrejöttét, amely így már 

erősítőanyagként funkcionálhat. Mint más esetekben, itt is fontos a nanorészecskék megfelelő 

eloszlatása, hiszen ekkor képes megfelelő felületen érintkezni az erősítőanyag a 

polimerláncokkal (4. ábra). A polimer mártix és a szénnanocső között erősebb másodrendű 

kapcsolat alakulhat ki, olyan polimerek esetén, melyek aromás gyűrűvel rendelkeznek (poli(p-

fenilén-vinilén, polisztirol). Nem-kovalens kapcsolatok hozhatók létre különféle nem ionos, 

anionos és kationos felületaktív anyagok segítségével is. A megfelelő köztes anyag 

megválasztásával javítható a szénnanocső kapcsolat kialakító képessége, valamint javíthatja a 

részecske eloszlatását egy feldolgozási folyamat során [8, 42–44]. 

 
4. ábra: Molekulák dinamikus szimulációjakor készített pillanatképek szénnanocső esetén: 

polikaprolakton (a), és poli(p-fenilén-vinilén) (b) [42] (színek rendre: kék – szén, rózsaszín – 
hidrogén, piros- oxigén (a), kék – szén, fehér – hidrogén (b)) 

A nem-kovalens kapcsolatok eredményezik az úgynevezett „bridging” jelenséget, 

amely azt jelenti, hogy egy polimer lánc több szénnanocsőhöz is kapcsolódik, azaz „hidat” 

képez közöttük. Ez a jelenség természetesen nem jöhet létre megfelelően nagy erősítőanyag 

tartalom és a polimer megfelelő molekulatömege nélkül [8, 42].  

Az irodalomban bemutatott elmélet alapján, ahol a polimer láncok képeznek hidat, a 

nanocsövek esetén is felléphet hasonló jelenség. A szénnanocsövek egymáshoz mutatott 

affinitásuknak köszönhetően, megfelelő erősítőanyag tartalom esetén egy hálót alkothatnak, 

ahol a közös pontokban másodrendű, speciális esetben elsőrendű kötésekkel kapcsolódhatnak. 

A nanocsövek egymásra tekeredése is szerepet játszhat ebben a folyamatban. Az így létrejött 

térbeli szerkezet segítheti a terhelésátadást az erősítőanyag és a mátrix között, 

homogenizálhatja a terhelés eloszlását, valamint növelheti a kompozit energiaelnyelő 
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képességét, mivel az anyagban a tönkremenetel során nehezíti a repedésterjedést és növeli 

annak energiaigényét [10, 45–48]. 

A szénalapú nanoméretű erősítőanyagok szilárdságnövelő hatását hőre lágyuló és hőre 

nem lágyuló mátrixú kompozitokban is bemutatták már. Fontos megemlíteni, hogy a 

nanokompozitok előállításához többnyire funkcionalizált erősítőanyagokat használnak fel és 

az ipar által kevésbé alkalmazott eloszlatási módszereket választanak. Rafiq és társai [49] 

poliamid 12-t (PA12) választottak mátrixanyagnak, valamint grafént erősítőanyagnak. A 

grafént ők látták el funkciós csoportokkal a jobb mátrix-erősítőanyag kapcsolat elérése 

érdekében, majd elkészítették a nanokompozitokat. Az előállítás belsőkeverő segítségével 

történt 210°C-on (10 perc, 60 ford/perc). Az előállított kompozitok 0,1; 0,3; 0,6; 1,0 és 3,0 

tömeg% grafént tartalmaztak. A kompozitokból préselt lapokat készítettek, majd kialakították 

a próbatesteket. A graféntartalom növekedése 1 tömeg%-ig növelte a kompozit szilárdságát és 

0,6 tömeg%-ig a szakadási nyúlás értékét (5. ábra). 

 

5. ábra: Graféntartalom hatása a mechanikai tulajdonságokra poliamid 12 mátrixú 
kompozitok esetén [49] 

Tehát nem csak a kompozit szilárdsága, hanem szívóssága is növekedett, miközben a 

kompozit húzó rugalmassági modulusa csak kis mértékben változott. Nagyobb erősítőanyag 

tartalom esetén ezek az értékek csökkentek az aggregátumok megjelenésének következtében. 

A szilárdság növekedése mellett a növekvő szívósságot a kompozitban kialakult 

kristályszerkezettel magyarázták. A kristályok átlagos mérete erősítőanyag tartalom hatására 

csökkent, valamint a duktilisabb kristálymódosulat aránya növekedett meg kis grafén tartalom 

hatására.  

A szén nanocsővel elérhető eredményekre példa a Chen és társai [50] által bemutatott 

kutatás, ahol amin csoporttal ojtott MWCNT-t állítottak elő, és ezt keverték a PA6 mátrixba 

belsőkeverő segítségével 250°C-on, 5 percig. A szénnanocső hozzáadásának hatásait egészen 

2 tömeg%-ig vizsgálták. A megfelelő funkcionalizálásnak és eloszlatásnak köszönhetően a 

relatív kis MWCNT tartalom ellenére megnőtt a húzószilárdság és a rugalmassági modulus, 
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de emellett csökkent a szakadási nyúlás (6. ábra). Ezek a példák jól mutatják, hogy igen 

változatos anyagtulajdonságokat tapasztalhatunk nanorészecskék alkalmazásakor.  

 

6. ábra: Szakítógörbék poliamid 6 mátrixú MWCNT tartalmú kompozitok esetén [50] 

Mint arra már korábban rámutattam, a nanorészecskék jelenléte a mátrix szerkezetére 

is jelentős hatással lehet. A nanoméretű anyagok jellemzően befolyásolják a mátrix 

kristályosságát, ami a kialakuló mechanikai tulajdonságokban is jelentős szerepet játszik: a 

kristályos részarány növekedésével tipikusan növekednek a szilárdsági értékek is [51, 52]. Az 

viszont a rendszer sajátossága, hogy egy adott nanorészecske egy adott mátrix esetén a 

kristályos részarány növekedését, vagy annak csökkenését okozza. A nanorészecske jelenléte 

a kristályok alakjára és méretére is hatással lehet [32, 53, 54] . 

Erről a hatásról számoltak be Chiu és társa [32] is, akik szénnanocsövet alkalmaztak 

poliamid 46 (PA46) mátrix erősítésére. A kompozitok előállítása során a PA46-ot először 

oldatba vitték (hangyasav), majd ebben az oldatban oszlatták el a szénnanocsövet. A 

differenciál pásztázó kalorimetriai (DSC) vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy a 

kristályosodási görbék csúcsai a szénnanocső hatására nagyobb hőfokok felé tolódtak, azaz a 

kristályosodás magasabb hőmérsékleten indult meg. A CNT gócképzőként viselkedett, több 

helyen indult meg a kristályosodás, kisebb szferolitok alakultak ki, finomabb 

szövetszerkezetet kaptak (7. ábra). Azonos vagy csak kismértékben változó kristályos 

részarány esetén ez szívósabb viselkedést eredményez [49, 55–57]. 

A polimerek kristályosodása során a gócok képződése lehet homogén vagy heterogén. 

Ömledékből való kristályosodás esetén az utóbbi a jellemzőbb, ilyenkor az ömledékben 

található inhomogenitás hatására indul meg a kristályosodás. Ha a polimerbe heterogén 

részecskét (nanorészecske) juttatunk és oszlatunk el akkor az a heterogén gócképződést segíti 

elő. Ez a hatás a heterogén gócképző felülete, azaz topológiája miatt lép fel. Ennek legfőbb 

magyarázata a „matching lattice size” elmélet, azaz minél hasonlóbb a részecske felületén a 
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kristálytani lapkaméret az őt körülvevő polimer mátrixra jellemző kristály lapkamérethez, 

annál erősebb lesz ez a gócképző hatás. Tehát ennek köszönhetően a nanorészecskék a 

kristályosodás iniciátorai lehetnek. A poliamidok esetén a poliolefineknél megszokott láncok 

közti másodrendű kötések mellett hidrogénhidak is kialakulnak. Ezek az erős másodrendű 

kötések a kristályosodás folyamatára vannak hatással. Az ömledékállapotban lévő 

poliamidban is megtalálhatóak a hidrogénhíd kötések, csak azoknak a mennyisége igen kicsi. 

Az ömledék hűtése során ezeknek a kötéseknek a mennyisége és összenergiája megnövekszik 

(8. ábra) [24, 58, 59]. 

 

7. ábra: Poliamid 46-ról (A), és 0,5 tömeg % CNT tartalmú nanokompozitról (B) készült 
fénymikroszkópi felvételek (polarizált fénnyel) [32] 

 

8. ábra: Poliamid 1010 kristályosodásának elvi vázlata ömledékből: láncok rendeződésének 
folyamata (a-b-c), párhuzamos lánc elhelyezkedés hidrogén kötésekkel (d), oldalcsoportok 

rendeződése (e), rendezett láncok erős hidrogén-híd kötésekkel (f) [24] 

A poliamidok esetén a lánc felépítéséből következő kristályos módosulatok sem 

hagyhatók figyelmen kívül. A nanorészecskék ezeknek a módosulatoknak az arányára is 

hatással lehetnek. A poliamid 6 esetén két stabil kristályos módosulatot különböztetünk meg, 

α és γ formát. A b kristálymódosulat instabil, azaz a hűtés során átalakul egy stabil 

módosulatba, gyakorlati jelentősége nincs. Az α kristályos szerkezet esetén a láncok teljesen 
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nyújtott állapotban vannak és maximális kötésszámmal rendelkeznek (9. ábra), ami a 

mechanikai tulajdonságok szempontjából előnyös. A nagyobb hő- és mechanikai stabilitás a 

magasabb kristályolvadási hőmérsékletben is megmutatkozik, amely ~223 °C, míg γ 

kristályos szerkezet esetén csak ~215 °C. Az utóbbi szerkezetben a poliamid 6 láncai 

csavarodott állapotban vannak, ennek köszönhetően a láncok közti kötések szöge is 

megváltozik, megközelítőleg 60°-ot zár be a láncokkal. A szabályosabb α kristályos szerkezet 

kialakulását a magasabb hőmérsékleten (190 °C fölött) való kristályosodás eredményezi, ahol 

a láncok mozgékonysága még magasabb, míg a γ kristály kialakulása alacsonyabb 

hőmérséklettartományban jellemző (140 °C alatt). A két hőmérséklet közötti tartományban 

mindkét kristályos módosulat megjelenése várható különböző mennyiségekben [24, 58, 60, 

61]. 

 
9. ábra: Poliamid 6 kristályos módosulatai: α kristályos szerkezet (a), γ kristályos szerkezet 

(b) [24] 

A korábbiak alapján belátható, hogy például fröccsöntés során a termékek falánál 

inkább γ kristálymódosulat kialakulásának kedvezőbb feltételek jellemzőek. Fornes és társa 

[60] ezt rétegszilikát erősítésű poliamid 6 esetén be is mutatták. Mind tiszta mind pedig 

rétegszilikátot tartalmazó poliamidok vizsgálata esetén a falban a γ módosulat jelenléte volt 

megfigyelhető. A nagysebességű hűtés hatására a molekulák mozgékonysága jelentősen 

elcsökken így a kevésbé szabályos kristályok kialakulása történik meg. A magban a polimer 

rossz hővezetéséből fakadóan lassabb a hűtés és magasabb hőmérséklet tapasztalható. 

Magasabb hőmérsékleten a molekulaláncok mozgékonysága nagyobb, amely kedvez az α 

módosulat megjelenésének, valamint nagyobb kristályosság kialakulásának. A megfelelően 

eloszlatott rétegszilikátok gócképző hatásának köszönhetően azonban a falban is elérhető a 

maghoz hasonló kristályos részarány vagy akár felülmúlható az, azonban az így kialakuló 

kristályos szerkezet egyre kisebb krisztallitokat tartalmaz, valamint ezek hibával terheltek 
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lehetnek. Kis mennyiségű rétegszilikát erősítőanyag tartalom esetén (< 1 tömeg%) a 

kristályosodás sebessége jelentősen felgyorsul. Jó eloszlatottságon pedig növekszik a 

kristályos részarány, mivel nagyobb számú gócképző található a rednszerben. Nagyobb 

erősítőanyag tartalom esetén azonban ezek a hatások megfordulnak, mert a nagyszámú 

részecske már nehezíti a láncok elmozdulását, és ezáltal gátolja a kristályosodást. Erről a 

jelenségről számoltak be rétegszilikátokkal folytatott kutatásukban Shen és társai [62], akik 

poliamid 6 mátrix alkalmazásakor csökkenő kristályos részarányt és szferolit méretet 

tapasztaltak növekvő rétegszilikát tartalom mellett. Ennek oka a lánc és mátrix megfelelő 

kapcsolata, mivel ilyenkor a részecske felületén demobilizálódhatnak a polimer láncok [63]. 

A szénnanocső hatására a korábban bemutatott szferolitos szerkezethez képest 

bizonyos esetekben a szénnanocsövek felületén transzkristályos szerkezet alakulhat ki. Ezt 

tapasztalták Brosse és társai [53] poliamid 6 mátrixú nanokompozitok vizsgálata során. Az 

általuk létrehozott kompozitokban a poliamidra jellemző szferolitos szerkezettől eltérő, a 

szénnanocsövek felületéről kiinduló lamellákat figyeltek meg (10. ábra). A létrejött szerkezet 

a „shish-kebab” kristályos formulára hasonlít, ahol kristályos és amorf részek váltják 

egymást. Az ömledékes eljárás (extrúzió) során előállított kompozitok esetén az erősítőanyag 

tartalom növelésének hatására a kristályos részarány is növekedett, valamint tisztán α 

kristályos szerkezetet figyeltek meg, amely feltehetőleg a lassú hűtésnek köszönhető, mivel a 

kompozitok az extrúziót követően levegőn hűltek le. 

 

10. ábra: Lamellás kristályszerkezetről készült transzmissziós elektronmikroszkópi (TEM) 
felvétel, és szerkezetének elméleti felépítése a kristályos domének lehetséges irányultságával 

[53] 
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2.3. Hibrid kompozitok 

A hibrid kompozit olyan összetett anyag, amely legalább három alkotóból épül fel. 

Ilyen rendszerekben legalább két komponens célja hasonló. Szerencsés esetben együttes 

alkalmazásukkal eredményesebben tudják ellátni feladatukat, mint külön-külön, úgynevezett 

szinergia lép fel. A polimer mátrixú kompozitok esetén a hibrid kompozitok közé tartoznak 

például a szén- és aramidszálat is tartalmazó szövettel erősítettek, de olyan kompozitok is, 

amelyek egyféle erősítőanyagot tartalmaznak, azonban a mátrix valamilyen polimer keverék. 

Ez utóbbi tipikus esete, amikor két különböző térhálós gyantát kevernek össze (hibrid 

gyanták), amelyek így akár különleges, egymásba hatoló hálószerkezettel (IPN - 

Interpenetrating Polymer Network) is rendelkezhetnek [11, 64, 65]. 

A szálerősített polimer kompozitok története közel 70 éves múltra tekint vissza, ehhez 

viszonyítva a hibrid kompozitok viszonylag fiatal anyagoknak tekinthetők. A hibrid 

kompozitok területén a kutatók figyelme kezdetben a különféle szálas erősítőanyagok 

együttes alkalmazására irányult [11].  

Bunsell és társa [66] üvegszálat és szénszálat tartalmazó, epoxi gyanta mátrixú hibrid 

kompozitokat vizsgáltak. Kutatásukban különálló, csak üvegszálat és szénszálat tartalmazó 

rétegeket egyesítettek, és vizsgálták a tulajdonságaikat. Az így előállított kompozit lapok 

szilárdsága csökkent mind a szénszálas, mind pedig az üvegszálas kompozitokhoz képest, míg 

a modulusa növekedett az üvegszálashoz képest. Emellett jelentős változást tapasztaltak a 

tönkremeneteli folyamatban is. A hibrid rendszer létrehozásának hatására nagyobb 

deformációnál következett be a tönkremenetel, és ennek energiaigénye is megnövekedett, 

tehát a létrehozott kompozit szívósabban viselkedett. 

Az egyre nagyobb teljesítményű kompozitok fejlesztésével párhuzamosan a ’90-es 

években a hibrid kompozitok kutatása intenzívebbé vált. Duvis és társai [67] szén- és 

aramidszálas hibrid kompozitokat állítottak elő. A mátrixanyag az ő esetükben is epoxi gyanta 

volt. A szénszálak és a mátrix közötti felületi adhéziót a felületen in situ polimerizációval 

létrehozott poliamid 6.6 filmmel fokozták. A kompozitok 16, 32 és 48 térfogat% 

erősítőanyagot tartalmaztak. A megválasztott száltartalmokon belül változtatták a két szál 

arányát. A hibrid kompozitok kis szénszál tartalom esetén a húzószilárdság tekintetében a 

keverékszabálytól jelentős pozitív irányú eltérést mutattak (11. ábra), valamint az anyag 

szívósabban viselkedett. Kezdetben a szénszálak szakadtak el, ennek ellenére az elszakadt 

szénszálak segítették a terheléselosztást és növelték az anyag szívósságát, míg az 

aramidszálak a repedésterjedést akadályozták. Nagyobb szénszál tartalomnál a terhelést a 
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szénszálak vették fel, ezek tönkremenetelét követően a kevesebb aramidszál már nem volt 

képes a megnövekedett terhelésnek ellenállni, a tönkremenetel katasztrofális. 

 

11. ábra: Szén- és aramidszál erősítésű, epoxi gyanta mátrixú hibrid kompozitok 
húzószilárdságának alakulása a szálak arányának változása során (összesen 48 térfogat% 

erősítőanyag esetén) [67] 

A hagyományos erősítőanyagok mellett a nanoméretű részecskék megjelenése új 

távlatokat nyitott a kutatók számára, hiszen ezek segítségével új típusú hibrid kompozitok 

hozhatók létre. Az így létrehozott hibridek egyik jellegzetessége, hogy a nano erősítőanyag 

mérete akár három nagyságrenddel kisebb is lehet, mint egy hagyományos erősítőszálé. Egy 

ilyen felépítésű rendszert szemléltet sematikusan a 12. ábra. A nanorészecskéket is tartalmazó 

hibrid kompozitoknál a tervezhető anizotrópiáért, a nagy szilárdságért és modulusért, főként a 

hagyományos szálak a felelősek, míg a nanorészecskék egyrészt a mátrixanyag funkcionális 

tulajdonságainak módosításában (vezetőképesség, égésgátlás, stb.) játszanak jelentős szerepet, 

másrészt a szilárdsági jellemzőket is hatékonyan lehet módosítani segítségükkel. 

 

12. ábra: A szál (kék) és nanorészecske (sárga) erősítés szemléltetése hibridkompozit esetén 

A nanorészecskék esetén bemutatott szilárdságnövelés a hibrid rendszerben is 

megjelenhet, sőt, amennyiben a nanorészecskéknek nem csak a mátrixanyaghoz, hanem a 

hagyományos szálhoz is nagy az affinitásuk, úgy alkalmazásukkal akár a szál-mátrix 
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kapcsolat is javítható. Ennek egyik módja lehet például grafén és szénnanocső közvetlen 

növesztése (kémiai gőzfázisú leválasztás - CVD) vagy felvitele (ojtás) különböző 

mikroszálakra. Az így létrehozott szénszálak esetén a kutatók nagyobb határfelületi 

szilárdságot tapasztaltak, mint hagyományos szálak esetében [68, 69]. A kompozit létrehozása 

során is kialakulhat hasonló kapcsolat, ilyenkor a nanorészecskék másodrendű kötések révén 

kapcsolódnak az erősítőszálakhoz, és megjelennek a mátrix-erősítőszál határfázisában. Ilyen 

módon befolyásolni képesek a két anyag kapcsolatát, amivel közvetlenül hatással lehetnek a 

terhelésátadásra. Erről számoltak be Kornmann és társai [70], akik rétegszilikát és üvegszál 

erősítésű, epoxi gyanta mátrixú kompozitokat állítottak elő. Kriogén hőmérsékleten 

készítettek töretfelületeket, és azokat vizsgálták pásztázó elektronmikroszkóp segítségével. A 

vizsgált hibrid kompozitok esetén a szálak felületéhez tapadt rétegszilikátokat találtak, 

továbbá tagoltabb töretfelületet figyeltek meg, mint hagyományos kompozit esetén. Haque és 

társai [71] szintén epoxi gyanta mátrixú, üvegszál és rétegszilikát erősítésű kompozitokat 

vizsgáltak. A mechanikai vizsgálatok során a hibrid kompozitok esetén 1 tömeg% 

rétegszilikát hatására 23,1 MPa-ról 33,2 MPa-ra növekedett a kompozitok rétegközi 

nyírószilárdsága.  

Shen és társai [72] kutatásuk során poliamid 6 mátrixú hibrid kompozitokat állítottak 

elő. A hagyományos erősítőanyag szerepét a kompozitban üvegszövet töltötte be 

(49 tömeg%). A nanokompozitok előállítását egy irányba forgó ikercsigás extruder 

segítségével végezték el 220 °C-on (200 fordulat/perc), amelyek 0,5; 1; 2; 4 és 6 tömeg% 

agyagásványt tartalmaztak. A létrehozott nanokompozitokból lemezt gyártottak (film 

extrúzió, 100 µm, 245 °C, 71 fordulat/perc), majd rétegeléses (film-stacking) eljárással 

állították elő a hibrid kompozitokat (240°C, 20 perc, 1 MPa). Röntgendiffrakciós vizsgálatok 

során azt tapasztalták, hogy a rétegszilikát eloszlatása sikeres volt amely a nanokompozit 

előgyártmányok elkészítése során alkalmazott nagy csiga forgási sebességnek köszönhető. A 

rétegszilikát hozzáadásának hatására a mechanikai tulajdonságok csak kismértékű változást 

mutattak mind pozitív pedig negatív irányba, valamint a szórások ismertetése is elmaradt így 

a pontos hatások feltárása nem lehetséges. Az ilyen változatos eredmény a bonyolult gyártási 

technológia eredménye lehet. Film-stacking eljárás során a jelen lévő rétegszilikátok 

csökkenthetik a mátrix folyóképességét, így gátolhatták a szövetek nedvesítését. A 

rétegszilikát jelen kompozitokban azok hőállóságára viszont már jól vizsgálható hatással volt. 

A Cone-kalorimetriás vizsgálatok során a gyulladási idő megnövekedését tapasztalták, ami 6 

tömeg% rétegszilikát esetén elérte a 155%-ot, valamint a maximális hőkibocsátás értékét is 

később érték el a rétegszilikátot tartalmazó hibrid kompozitok. 
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Shen és társai [73] poliamid 6 esetén szénnanocsővel is elvégezték a vizsgálataikat. A 

kompozitok 49 tömeg% üvegszövetet és 0,5; 1; 2 és 4 tömeg% szénnanocsövet tartalmaztak. 

A kompozitokat ebben a munkában is rétegeléses eljárással állították elő [72]. A szilárdság és 

a modulus értéke növekedett a szénnanocsőnek köszönhetően (13. ábra), ellentétben a 

rétegszilikát hatásával. A hajlítószilárdság értéke 0,5 tömeg% CNT esetén volt a legnagyobb, 

ekkor a csak üvegszálat tartalmazó kompozithoz képest 36%-os növekedést tapasztaltak. A 

növekedő szénannocső hatására a növekedés mértéke lecsökkent, melyet a kevésbé jó 

nedvesítés okozhatott a feldolgozás során.  

   
13. ábra: PA6 – üvegszál – CNT hibrid kompozitok hajlító rugalmassági modulusának (a) és 

hajlítószilárdságának (b) változása a szénnanocső tartalom függvényében [73] 

Több kutatás szerint is a hőre lágyuló mátrixú hibrid kompozitok ömledékes eljárással 

való előállítása során az ömledékben az erősítőanyagok együttes jelenlétének hatására a belső 

nyíróerők megnövekednek. A megnövekedett nyírás hatással lehet a hagyományos részecskék 

(szálak) töredezésére, viszont segítheti a nanorészecskék hatékonyabb szétválasztását. Ezért 

ömledékes eljárás alkalmazása esetén a szálak jelenlétének hatására javulhat a nanorészecskék 

eloszlatottsága [74–77]. 

 

14. ábra: Grafén tartalmú poli(arilén-éter-nitril) mátrixú kompozitok, és 20 tömeg% szénszál 
és változó graféntartalmú hibrid kompozitok (vonalat követően) hajlítószilárdságának 

összehasonlítása [78] 
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Yang és társai [78] a grafén hatását vizsgálták poli(arilén-éter-nitril) (PEN) mátrixú és 

szénszál tartalmú kompozitoknál. Az alapanyagok összekeverése után extruderrel (330°C, 

120 ford/perc) állították elő a hibrid kompozitokat melyek 20 tömeg% szénszálat valamint 

1-10 tömeg% grafént tartalmaztak. A fröccsöntött próbatesteken hajlítóvizsgálatokat 

végeztek, és vizsgálták a szénszál, valamint a graféntartalom változtatásának hatásait. 

Kutatásuk során bemutatták, hogy növekvő szénszál tartalom esetében növekszik a 

hajlítószilárdság, de egyre kisebb mértékben. A későbbi vizsgálatok összehasonlíthatósága 

érdekében 20 tömeg% szénszál tartalmat vettek alapul. A hibridizáció 5 tömeg% grafén 

tartalomig pozitív hatással volt a hajlítószilárdság értékére, utána csökkenő tendenciát 

mutatott (14. ábra). A kompozit szilárdságnövekedésének okát pásztázó elektronmikroszkóp 

segítségével keresték. A töretfelületeket vizsgálva azt tapasztalták, hogy a grafén jól 

kapcsolódott a mátrixhoz is és a szénszálhoz is, tehát a grafén javíthatta a terhelés eloszlását, 

valamint a szál és mátrix között megjelenő grafén lemez elősegíthette a terhelésátadást is (15. 

ábra). 

   
 a) b) 

15. ábra: Grafénlemezek a szénszálak felületén PEN mátrixú hibrid kompozitok 
töretfelületén: 10000x (a) és 20000x (b) nagyításon [78] 

Az itt ismertetet eredmények alapján belátható, hogy a megfelelő erősítőanyag 

párosítás megválasztása esetén a megfelelő gyártási metódus alkalmazásának 

eredményeképpen olyan hibrid kompozitok állíthatóak elő melyek megnövekedett mechanikai 

tulajdonságokkal rendelkeznek, azonban ezekről a kompozitokról még kevés ismerettel 

rendelkezünk. 

2.4. Polimerek és polimer kompozitok hosszútávú viselkedése 

Polimerből készült alkatrészek egy része a beépítési környezetben folyamatos 

terhelésnek van kitéve, és nem ritka, hogy ez a terhelés jellegét tekintve ciklikus. Ezért 

szükséges a polimerek hosszútávú viselkedésének vizsgálata. Ez a polimerek viszkoelasztikus 
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viselkedése miatt különösen fontos, mert ennek következtében a folyamatos terhelésre adott 

válaszuk az idő függvényében nem állandó. A mérnöki gyakorlatban elterjedt és elfogadott az 

adott feszültségre való méretezés, ez azonban polimerek esetében gyakran nem elégséges, 

figyelmet kell fordítani az alkatrész deformációjának időbeli változására is, ami különösen 

igaz folyamatos terhelések esetén. A hőre lágyuló polimerek deformációja a terhelés 

nagyságától függetlenül alapvetően három komponensre bontható. Ezek a pillanatnyi, a 

késleltetetten rugalmas, és a maradó deformáció komponensek. Ezek aránya a terhelés 

nagyságától függően változik, ami tovább bonyolítja a vizsgálatukat. A számos környezeti 

változó mellett az anyag szerkezete, ezen belül a kompozitok esetén az erősítőanyagok 

jelenléte is hatással van az adott polimer viszkoelasztikus viselkedésére, jellemzően csökkenti 

annak mértékét. A hosszútávú vizsgálatok célja tehát, hogy feltárják a különböző környezeti 

paraméterek és az anyag felépítéséből eredő hatásokat, valamint előrejelezzék azok jövőbeli 

alakulását, hiszen folyamatos terhelés hatására a húzószilárdságnál kisebb terhelésen is 

bekövetkezhet az alkatrész tönkremenetele, valamint elérhet az alkatrész egy maximálisan 

megengedett deformációt [79–81]. 

2.4.1. Polimerek és kompozitjaik kúszása 

A kúszási és feszültségrelaxációs vizsgálatok elterjedtek a polimerek körében, 

azonban a különféle erősítőanyagok hatása nincs minden esetben feltárva, ami különösen igaz 

nano-, illetve hibrid kompozitokra. A hagyományos mikroszálak, valamint a nanoméretű 

erősítőanyagok a kompozitok szilárdságának módosítása mellett kedvező hatással lehetnek 

azok kúszási tulajdonságaira is. Csökkentik a kúszás és a feszültségrelaxáció mértékét, mivel 

az erősítőanyagok felveszik a terhelés egy részét és ezzel redukálják a kompozit 

deformációját, háttérbe szorítják annak viszkoelasztikus viselkedését. Ezen kívül az 

alkalmazott erősítőanyagokra általában nem jellemző a kúszás jelensége. [82–86]. 

Kúszásgerjesztésre a hőre lágyuló polimerek először ugrásszerű alakváltozással 

reagálnak, majd a deformáció az idő előrehaladtával folyamatosan tovább növekszik. Felépül 

a késleltetett rugalmas deformáció, valamint növekszik a maradó alakváltozás is. A terhelést 

megszüntetve az alakváltozás ugrásszerű csökkenése figyelhető meg, majd a késleltetett 

komponens is visszaalakul és visszamarad a maradó deformáció (16. ábra). A 

kúszásvizsgálatok során alapvetően az alakváltozás mértékét vizsgálják, amelynek célja 

egyfelől az, hogy feltárják a környezeti paraméterek, a terhelés és az anyagszerkezet  

(hőmérséklet, páratartalom, kristályosság stb.) hatását a kúszási tulajdonságokra, valamint az, 



 
Szakács József Hibrid kompozitok vizsgálata 

 
21 

hogy megfelelő bemenő adatokat szolgáltassanak a mérnökök számára a méretezéshez [79, 

81].  

 

16. ábra: Hőre lágyuló polimer deformációja állandó terhelés hatására és a leterhelést 
követően [80] 

Az elvégzett vizsgálatok alapján kapott eredmények kiterjesztésére számos módszert 

fejlesztettek ki és alkalmaznak a mérnöki gyakorlatban. Egy lehetséges megközelítési mód a 

polimerek viselkedésének leírása analóg mechanikai modellek segítségével. Hőre lágyuló 

polimerek esetén a legelterjedtebb az úgynevezett 4 paraméteres, vagy Burgers-modell 

alkalmazása, amely egy Maxwell (Hook-törvényt követő ideális rugó és Newton-törvényt 

követő ideális viszkózus elem sorba kapcsolása) és egy Kelvin-Voigt-modell (ideális rugó és 

viszkózus elem párhuzamos kapcsolása) sorba kapcsolásával kapható (17. ábra). A modell 

elemeinek paraméterei egy alkalmas mérési görbéből meghatározhatók, így a modell alkalmas 

lehet hosszútávú becslésekre, azonban inkább minőségileg írja le a kúszás folyamatát. 

Mennyiségi leíráshoz összetettebb modellek létrehozása és alkalmazása szükséges. Ilyenek a 

különböző tört-rendű elemekből, vagy hagyományos, egyszerűbb elemek soros, illetve 

párhuzamos kapcsolásából létrehozott modellek [80–82, 87]. 

 
17. ábra: Polimerek kúszását közelítő Burgers-modell [79] 

Lehetőség van a kúszás modellezésére a polimerek szerkezetét közelítő leírásmód 

megalkotásával is. Az ilyen modellek előnye lehet, hogy egyéb terhelések esetén is leírhatják 

a polimerek viselkedését. Ilyen leírásmód például a Rouse-elmélet vagy a Doi-Edwards-

modell [88].  



 
Szakács József Hibrid kompozitok vizsgálata 

 
22 

A mechanikai modellek mellett a mérnöki gyakorlatban igen elterjedt a különféle 

heurisztikus módszerek alkalmazása, azaz az adott anyag kúszását leíró matematikai 

összefüggés megkeresése. Ezen összefüggések többnyire a végeselemes módszerek 

alkalmazásakor kaphatnak jelentős szerepet. Ilyen például a Nutting-féle hatványtörvény, ahol 

a deformáció az idő függvényében (2.1.): 

 , (2.1.) 

ahol σ az alkalmazott feszültség, K, β és c hőmérséklet függő tapasztalati paraméterek, t pedig 

az idő. Hasonló mérésekre alapozott összefüggés a Findley-féle hatványtörvény (2.2.): 

 , (2.2.) 

ahol ε0 a feszültség- és hőmérsékletfüggő pillanatnyi rugalmas deformáció komponens, m a 

késleltetett rugalmas és maradó deformáció komponenst leíró feszültség- és hőmérsékletfüggő 

koefficiens, n a feszültségtől független anyagállandó, t pedig a terhelés időtartama. Mindkét 

esetben tényleges mérésekből meghatározhatók a különféle együtthatók, amelyek ismeretében 

ezek az összefüggések alkalmazhatók hosszabb időintervallumon való modellezésre, így 

lehetővé téve a polimer termékek élettartalmának becslését [80, 83, 86].  

A megfelelő biztonsággal való becsléshez jellemzően igen hosszú vizsgálatok 

elvégzése szükséges. A vizsgálatok lerövidítésére adhat lehetőséget a vizsgálat 

paramétereinek megfelelő változtatása, amely lehet feszültség vagy hőmérséklet is. A 

hőmérséklet-idő ekvivalencia-elv ismeretében a vizsgálatokat különböző hőmérsékleteken 

elvégezve becsülhetjük a polimerek viselkedését egy adott hőmérsékleten a vizsgálati időnél 

jóval nagyobb időtartományra kiterjesztve, amely egy 4-5 dekádos mérés esetén elérheti a 8-9 

dekádot. Ilyen vizsgálatoknál a polimerek hő hatására létrejövő degradációja okozhat 

problémát, amely a becslés hibáját eredményezheti. Nagyon hosszú időtávlatban ez a 

hasonlósági elv az anyag kúszását alulbecsüli, továbbá egyéb környezeti hatások (például a 

különféle sugárzások hatása) sem kezelhetők vele. A hőmérséklet-idő ekvivalencia-elvén 

(Time-Temperature Superposition – TTS) úgynevezett mestergörbe hozható létre. A 

mestergörbe a mért görbeseregek egymáshoz képesti eltolása révén jön létre. Az ehhez 

szükséges eltolási tényező meghatározására alapvetően két összefüggést szoktak alkalmazni. 

Az első a Williams-Landel-Ferry (WLF) féle összefüggés (2.3.): 

 log  , (2.3.) 
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ahol C1 és C2 empirikus konstansok, T0 a referencia hőmérséklet (kelvinben), T a vizsgálat 

hőmérséklete, at pedig az eltolási tényező. A WLF-egyenlet a szabad térfogat linearitásán 

alapszik az üvegesedési hőmérséklet felett. Ez az empirikus képlet a polimerek igen széles 

körére alkalmazható az üvegesedési hőmérsékleten és felette. Az üvegesedési átmenettől 

távolabb az Arrhenius összefüggés is használható: 

 log , , (2.4.) 

ahol E az aktiválási energia, R az egyetemes gázállandó, T a vizsgálat hőmérséklete, T0 pedig 

a referenciahőmérséklet (kelvinben). A bemutatott példákból jól látható, hogy számos 

metódus és leíró modell közül választhatunk a kúszásvizsgálatok esetén, azonban mindegyik 

modell korlátokkal rendelkezik. A mérnöki gyakorlatban a pontos leírással kissé szembe 

helyezkednek a mérnöki igények. Az igazán pontos leíró eljárások ugyanis nagyon 

nagyszámú paramétert tartalmaznak, amelyek meghatározása idő-, költség- és eszközigényes, 

ezért a gyakorlatban jellemzően a kevés paramétert (maximum 5) tartalmazó modellek 

terjedtek el [80, 81, 89, 90].  

A nanorészecskék alkalmazása a mechanikai tulajdonságok mellett a kúszási 

tulajdonságokra is pozitív hatással lehet, csökkenthetik a kúszást és növelhetik a rugalmas 

visszaalakulás mértékét, azonban ez számtalan egyéb paramétertől is függhet. Például míg 

Tehrani és társai [85] a szénnanocső kúszáscsökkentő hatásáról számoltak be epoxi gyanta 

mátrix esetén, addig Starkova és társai [86] ezt a jelenséget nem tapasztalták. Mint egyéb 

mechanikai tulajdonságok esetén, itt is jelentős befolyással bír a részecskék 

eloszlatottságának minősége, mely jellemző változása ilyen ellentmondó eredményeket hoz. 

A nanorészecskék kúszásra gyakorolt hatását hőre lágyuló kompozitokban már számos 

irodalomban bemutatták. Tang és társai [91] oldatos eljárás segítségével oszlatták el 

polisztirolban a szénnanocsövet, kormot és grafént majd préseléssel állították elő a 

vizsgálatokhoz szükséges lapokat (210 °C, 15 MPa, 15 perc). Mindegyik erősítőanyag esetén 

a kúszás mértékének csökkenéséről számoltak be. A legeredményesebbnek a jól eloszlatott 

grafén bizonyult, amely közel 50%-kal csökkentette az összes alakváltozás mértékét a 

vizsgálat időtartama alatt. Rétegszilikát erősítésű kompozitokkal többek között Drozdov és 

társai [92] foglalkoztak, akik kutatásukban polipropilén mátrixú nanokompozitokat állítottak 

elő. A megfelelő mátrix-erősítőanyag kapcsolat elérése érdekében maleinsav-anhidriddel 

ojtott polipropilént alkalmaztak (PP-g-MA) kapcsolóanyagként. Első lépésben egy 

mesterkeveréket állítottak elő 40 tömeg% PP-ből, 40 tömeg% PP-g-MA-ból és 20 tömeg% 
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rétegszilikátból extrúzió segítségével (200 °C, 200 ford./perc). A mesterkeverék és a PP 

keverését követően fröccsöntéssel állították elő a kompozit próbatesteket, amelyek így 1, 2, 3 

és 5 tömeg% rétegszilikátot tartalmaztak. Húzóvizsgálatok segítségével bemutatták, hogy a 

rétegszilikát alkalmazásával nagyobb húzószilárdság elérése lehetséges, a legnagyobb 

növekedést pedig az 1 tömeg% szilikáttartalom eredményezte (18. a ábra). Mint az más 

nanorészecskéknél is megfigyelhető volt, az erősítőanyag jelenlétének hatására a modulus 

értéke növekszik, valamint megfigyelhető, hogy a szakító görbe kezdeti szakasza nagyobb 

feszültségen kezd eltérni a lineáris jellegtől. Ez az anyag szélesebb tartományban 

megvalósuló rugalmas viselkedésének jele. A kúszásvizsgálat esetén is kedvezőbb 

eredményeket tapasztaltak a rétegszilikát jelenlétében. A 18. b ábrán látható, hogy 25 MPa-os 

terhelésen a rétegszilikát miként csökkenti a kompozitok deformációját az idő előrehaladtával. 

Az 1 tömeg% rétegszilikátot tartalmazó kompozit esetén a terhelési szint hatása a 18. c ábrán 

követhető nyomon. A megfelelően eloszlatott részecskék tehát hagyományos erősítőanyaghoz 

hasonló viselkedést mutatnak. 

 
 a) b) c) 

18. ábra: Szakítógörbék (a) és kúszásgörbék (b) különböző rétegszilikát tartalom mellett 
(23,1 MPa-on), valamint kúszásgörbe alakulása különböző terhelési szinteken 1 tömeg% 

rétegszilikát tartalom mellett (c) [92] 

Jia és társai [93] polipropilén mátrixú nanokompozitokat állítottak elő szénnanocsövek 

alkalmazásával. Az előállítás során először mesterkeveréket készítettek, majd PP 

hozzáadásával elkészítették a kívánt kompozitokat, amelyek 0,5; 1; 3; 5 és 8 tömeg% 

szénnanocsövet tartalmaztak. A próbatestek fröccsöntéssel készültek. Az előállított 

kompozitokban sikeres volt a szénnanocső eloszlatása, amelyet pásztázó 

elektronmikroszkóppal igazoltak. Az előállított kompozitok kúszási vizsgálatát különböző 

hőmérsékleteken végezték el, ahol azt tapasztalták, hogy a nanoméretű erősítőanyag csökkenti 

a kompozit kúszási hajlamát (19. ábra). A kúszási görbét megfigyelve az is látható, hogy a 

leterhelést követően a maradó alakváltozás mértéke kisebb az erősítőanyag jelenlétének 

hatására, azaz az anyag rugalmasabban viselkedik. Ezek a tulajdonságok nagyobb 
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hőmérsékleten figyelhetők meg a legjobban, ami arra utal, hogy a MWCNT gátolja a 

molekulaláncok elmozdulását egymáshoz képest, így csökkentve a kúszás mértékét és a 

maradó deformáció nagyságát.  

 

19. ábra: Kúszási és leterhelési görbék különböző hőmérsékleteken és különböző MWCNT 
tartalmú PP mátrixú kompozitok esetében 5 MPa-on [93] 

A vizsgálatok során kapott görbékből meghatározták a Burgers-modell, valamint a 

Findley-féle hatványtörvény paramétereit és a modelleket összevetették a mérés során 

tapasztalt kúszási görbékkel (20. ábra). Arra jutottak, hogy nanokompozitjaik esetén mindkét 

modell alkalmas a későbbi alakváltozás mértékének meghatározására. Figyelembe kell venni, 

hogy a Burgers-modell nagyobb terhelési idő esetén már jelentősebb eltérést mutat a kúszási 

görbéhez képest, ám méretezéskor ez a biztonság felé való eltérést jelenti. 

 

20. ábra: Különböző mennyiségű MWCNT-t tartalmazó, PP mátrixú kompozitok kúszási 
görbéi és a rájuk illesztett modellek [93] 
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2.4.2. Polimerek és kompozitjaik kifáradása 

A poliamidból készült alkatrészek egy része ciklikus, illetve fárasztó igénybevételnek 

van kitéve, ezért már régóta kutatott terület a poliamid mátrixú kompozitok fárasztásra adott 

válasza és annak megértése, leírása. Napjainkban ezek a kutatások újra előtérbe kerülnek, 

hiszen a számítógéppel segített tervezés során a tervezőmérnökök segítségére lehet a 

termékek élettartamának becslése megfelelő modellek alkalmazásával. Ezt a feladatot a 

kompozitok összetett szerkezete is nehezíti, de például a fröccsöntés során kialakuló mag-héj 

szerkezet is befolyásolja a tulajdonságokat, ezért máig nehéz a kutatások által feltárt 

mechanizmusok és eredmények ismeretében megfelelő modellt alkotni [94, 95]. 

Polimerek és polimer kompozitok fárasztása során számos tényező befolyásolja az 

anyag viselkedését, ezért fontos a vizsgálati paraméterek helyes megválasztása. Különösen 

igaz ez hőre lágyuló polimerekre, ahol a nagyobb deformációk és az anyagok belső súrlódása 

következtében a vizsgálat során sokszor a próbatestek jelentős melegedése figyelhető meg. 

Ezért például az EN ISO 13003 szabvány leírja, hogy a fárasztás során a hőmérsékletet 

folyamatosan regisztrálni kell, vagy olyan frekvenciával kell a vizsgálatot végezni, amely 

mellett a hőmérsékletnövekedés nem haladja meg a 10%-ot. Kompozitok esetén előfordulhat, 

hogy a hőmérséklet növekedése növeli a kompozit élettartamát. A próbatest hőmérséklete 

ugyanis az üvegesedési átmenetet is átlépheti, aminek köszönhetően a polimer szívósabban 

viselkedik. A szálak jelenléte is hatással van a kifáradásra, ezek a hatások mára jórészt 

ismertek, azonban hibrid kompozitok esetén egyelőre kevés ismeretanyag áll rendelkezésre 

[96]. 

Szálerősítésű, poliamid 6 mátrixú kompozitok esetén Horst és Spoormaker [97] írta le 

a tönkremenetel folyamatát a szakirodalom átfogó tanulmányozása és saját kísérleteik alapján. 

Az általuk összefoglalt mechanizmus elfogadott és számos kutatásban is alátámasztották már. 

Vizsgált kompozitjaik 30 tömeg% üvegszálat tartalmaztak. A próbatesteket 

100 x 100 x 5,75 mm-es fröccsöntött lapokból vágták ki, amelyeken kvázi-statikus húzó-, 

valamint fárasztóvizsgálatokat végeztek. Az elkészült próbatestek egy részét a vizsgálat előtt 

1 évig kondicionálták (23 °C, 50% relatív páratartalom), másik részét pedig szintén egy évig 

vákuum alatt tárolták. A két különböző kondicionálásra a nedvesség hatásának vizsgálata 

miatt volt szükség, mivel a fárasztó igénybevétellel szembeni ellenálló képességre erős 

hatással lehet magának a mátrixanyagnak a nedvességtartalma. A szál és a mátrix közötti 

kapcsolat minősége is nedvességfüggő, és szintén kihatással van az élettartamra. A 

fárasztásos vizsgálatokat 1 Hz-es frekvencián végezték el, hogy a próbatestek jelentős 

melegedését elkerüljék. A tönkremeneteli folyamat megértése érdekében nem csak a 
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tönkremenetel során kialakuló töretfelületeket vizsgálták, hanem különböző ciklusszámok 

elérése után megszakították a vizsgálatot, és alacsony hőmérsékleten törték el a próbatesteket, 

majd az így létrejött töretfelületeket elemezték. Az így elvégzett fárasztások alapján a 

szálerősítésű kompozitok tönkremenetelét a következő szakaszokra bontották fel. A fárasztás 

során a szál és a mátrix közötti kötés először a szálvégeken bomlik fel, mivel ezek a pontok 

feszültséggyűjtő helyek, ahol lokálisan nagy nyírófeszültség lép fel (21. ábra 1). Bizonyos 

esetekben a szál középső részénél is felléphet üregképződés, ez a szál kihajlásának 

tulajdonítható, amikor a mátrix nem képes azt rugalmasan követni. A szálszakadás kevésbé 

jellemző fárasztóvizsgálatok során. A mikroüregek a keletkezésüket követően a szál mentén 

növekedni kezdenek (21. ábra 2), ezáltal a terhelést egyre nagyobb arányban csak a mátrix 

veszi fel. A szál környezetében a mátrix plasztikusan deformálódik, miközben az üregek 

egyre nagyobbak lesznek és végül egymással összekapcsolódnak, így egyre nagyobb 

összefüggő felületet hoznak létre, amelyet polimer láncok, esetleg szálak kötnek össze (21. 

ábra 3). A folyamat hasonló, mint a kúszási zónák (krézek) megjelenése erősítetlen polimerek 

esetében. Amikor az összekapcsolódott üregek elérnek egy kritikus méretet, azaz a polimer 

keresztmetszetében eléri a feszültség a húzószilárdság értékét, rideg tönkremenetel megy 

végbe. Erre a folyamatra jelentős hatással van a próbatest hőmérséklete, amelyet a 

környezeten kívül jellemzően a terhelés sebessége és nagysága is befolyásol. A folyamatra a 

poliamid nedvességtartalma is hatással van, és ezt a vizsgálat utáni töretfelületeken is 

megmutatták. A kondicionált próbatestek esetén a mátrix szívósabban viselkedett, kisebb volt 

a rideg töretfelület aránya. A kifáradási határ nem csökkent, ez annak köszönhető, hogy bár a 

nedvesség hatására csökken a határfelületi adhézió, a mátrix szívósabb viselkedése miatt a 

szálak kihúzódása lassabban megy végbe.  

 

21. ábra: Tönkremenetel idealizált kompozit rendszerben fárasztó igénybevétel során [97] 

Bernasconi és társai [94] poliamid 6 mátrixú, üvegszál erősítésű kompozitokat 

vizsgáltak fárasztással. Első lépésben 180 x 120 mm alapterületű és 3,2 mm vastag lapokat 
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állítottak elő fröccsöntéssel, majd ebből különböző irányokban vágtak ki piskóta alakú 

próbatesteket, így beállítva a szálorientációt. A próbatestekben a szálak irányultságát optikai 

mikroszkóppal ellenőrizték. Az általuk alkalmazott húzó-húzó fárasztóvizsgálat terhelési 

faktora Rt = 0,1 (minimális terhelés/maximális terhelés) volt. A fárasztás frekvenciáját 4 Hz-

nek választották. 

A fárasztás során ciklikus kúszást és az egész próbatestben lezajlódó tönkremenetelt 

figyeltek meg, amelyre a próbatest egész felületén megjelenő fehér vonalak utaltak. Ezek a 

vonalak a próbatest belsejében fellépő plasztikus deformációt jelezték, miközben a 

mikrorepedések összeolvadtak. Ez a tönkremeneteli folyamat megegyezik a korábban 

ismertetett Horst-féle elmélettel [97]. Ahogy a száliránytól a terhelési irány egyre inkább 

eltért, úgy a tönkremenetelhez tartozó ciklusszám csökkent (22. ábra), összefüggésben azzal, 

hogy a kompozit szilárdsága is jelentősen csökken ekkor (23. a. ábra). Ilyenkor a terhelés 

nagy részét a mátrix veszi fel amely kisebb terhelésen a kompozit kifáradását eredményezi 

(mátrix tépődés).  

 
22. ábra: Poliamid 6 mátrixú üvegszál erősítésű kompozitok kifáradási határa a szálirány 

függvényében, különböző terhelési szinteken [94] 

 
 a) b) 
23. ábra: Húzószilárdság (a) és adott tönkremenetelhez tartozó feszültségi értékek (b) függése 

a próbatestek, azaz a szálak orientációjától, valamint a mérési eredmények alapján 
meghatározott görbék és azok illeszkedése [94] 
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A húzószilárdság, valamint a ciklusszámok és terhelések ismeretében a Tsai-Hill 

kritériumból (2.5.) kiindulva meghatározták a különböző (átlagos) szálorientációkhoz tartozó 

húzószilárdságot (a méréstől különböző szálorientációkra), valamint az adott ciklusszámhoz 

tartozó feszültségértéket is.  

 
, ,

∙

, ,
1, (2.5.) 

ahol ,  és ,  a húzószilárdság értéke 0° és 90° orientáció esetében, ,  pedig a 30° vagy 

a 60° orientáció mellett mért húzószilárdságból származtatható (σ1 a terhelés irányában 

ébredő feszültség, σ2 arra merőleges, τ12 pedig az általuk meghatározott síkban működő 

nyírófeszültség). A 2.5. összefüggésből származtatható a 2.6. összefüggés, amellyel a 

húzószilárdság becsülhető (σu) egy adott  szögre: 

 
, , ,

/

. (2.6.) 

A kutatásban kapott elméleti görbék (23. ábra), valamint az ezekből meghatározható 

mestergörbék azonban egy valós termék szilárdsági méretezése során egyelőre nehezen 

alkalmazhatóak, mivel egy valós, hőre lágyuló mátrixú termékben a valós szálorientáció a 

tervezés kezdeti fázisában nem ismert (méretezési fázis). Fröccsöntés szimulációval ezek a 

szálirányultságok meghatározhatóak és megfelelő szálirány-függő tulajdonságok 

alkalmazásával már a valósághoz közeli eredményeket állíthatunk elő. Természetesen ez a 

számítási igény megnövekedéséhez vezethet. 

Bernasconi és társai [98] egy másik kutatásukban bemutatták ennek a modellnek a 

korlátait üvegszál erősítésű poliamid 6.6 mátrixú kompozitból készült pedálok esetén. 

Összevetették a szabványos piskóta alakú próbatestek és egy gázpedál fárasztási vizsgálatát. 

A pedál kifáradási határa jelentősen elmaradt a próbatestéhez képest. A tönkremenetel 

kiindulási pontja a szimulációban meghatározott területbe esett. 

Esmaeillou és társai [99] is rövid üvegszállal erősített poliamid 6.6 mátrixú 

kompozitokat vetettek alá fárasztóvizsgálatoknak. A kompozit 30 tömeg% üvegszálat 

tartalmazott. A vizsgálatokat 20 Hz-es gerjesztésen végezték, a minimális és maximális 

terhelés hányadosa Rt = 0,1 volt. A nagyobb frekvenciájú vizsgálat magával vonta, hogy 

kisebb terheléseken kellett a vizsgálatokat végezni (a maximális törőerőnek 50%-a alatti 

terhelések), hiszen a nagy terhelés esetén a jelentős hőfejlődés a próbatest lágyulásához és 

hődegradációjához vezetne. Kutatásukban ők is azt tapasztalták, ami a hőre lágyuló mátrixú 
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kompozitokra jellemző, hogy akár kis terhelés csökkenés esetén is jelentősen megnövekszik 

az anyag élettartama. Például 62 MPa-ról 60 MPa-ra csökkentett terhelés esetén a 

tönkremenetel 105 ciklusról 1,5ÿ106 ciklusra növekedett. 58 MPa esetén pedig 107 ciklus után 

sem ment tönkre a próbatest. Infravörös kamera segítségével a vizsgálatok során regisztrálták 

a próbatestek hőmérsékletét, ezen kívül bizonyos ciklusszámok esetén meghatározták a relatív 

húzó rugalmassági modulust is, amely az adott ciklusszámnál mért modulus és a kiinduló 

modulus hányadosa. Megfelelően kis terhelés esetén 3 fázisra bontható a kifáradás folyamata 

(24. ábra). Az első fázisban kezdetben közel állandó, majd erősen csökkenő relatív 

rugalmassági modulus mellett folyamatosan növekszik a próbatest hőmérséklete, és átlépi az 

anyag üvegesedési átmeneti hőmérsékletét. A második szakaszban mind a modulus értéke, 

mind pedig a hőmérséklet stabilizálódik. Ezt követően a harmadik szakaszban megindul a 

hőmérséklet növekedése és a modulus csökkenése, majd ezek a folyamatok a tönkremenetelig 

folytatódnak. A harmadik szakasz jellemzően a törési ciklusszám 75%-ánál kezdődik.  

 
 a) b) 

24. ábra: Relatív húzó rugalmassági modulus és hőmérséklet alakulása a ciklusszám 
függvényében poliamid 6.6 mátrixú, üvegszál erősítésű kompozit 61 MPa (a) és 66 MPa-os 

(b) terhelés esetén [99] 

Növekvő terhelő erők esetén jellemző, hogy a második és a harmadik szakasz 

lerövidül, a folyamatok felgyorsulnak, majd elég nagy terhelés esetén ezek a szakaszok el is 

tűnnek. Ennek oka, hogy a növekvő hőmérséklet hatására egyre nagyobb plasztikus 

deformáció jön létre az anyagban, a molekulaláncok könnyebben elcsúsznak egymáshoz 

képest. Az anyag rugalmassági modulusa a vizsgálat során a hőmérséklet változása nélkül is 

változhat. Launay és társai [100] fárasztóvizsgálatok során a vizsgálat előrehaladtával 

különböző terhelési szinteken is a húzó rugalmassági modulus csökkenését tapasztalták, 

jelentős hőmérsékletváltozás nélkül.  

Arif és társai [95] a modulus értékében hasonló változást mutattak be, mint Esmaeillou 

[99], azaz a fárasztás előrehaladtával a modulus csökkent (25. ábra). A modulus értéke tehát a 
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tönkremenetel előrehaladottságát jellemzi egy adott anyagnál. Ennek segítségével egy termék 

esetében meghatározható, hogy az teljes élettartamának melyik periódusában jár. A 

tönkremenetel folyamatát mikro-komputertomográf segítségével is vizsgálták. A felvételek 

segítségével megállapították, hogy a tönkremenetel fő folyamata a szálak mentén indul meg a 

mátrix és a szál közti kapcsolat felbomlásával. A nanokompozitok fárasztásos vizsgálata 

kevésbé kutatott terület, ez kiváltképpen igaz hőre lágyuló mátrixú kompozitoknál. A 

nanorészecskék megfelelő eloszlatás esetén növelhetik a kompozit kifáradási határát, 

lassíthatják a repedésterjedést, növelhetik annak energiaigényét [101, 102].  

Ramkumar és Gnanamoorthy [103] összehasonlították a PA6 viselkedését rétegszilikát 

(NC) erősítésű kompozitokkal. A fárasztóvizsgálatokat Rt = 0,2 terhelési faktor 

alkalmazásával, 2 Hz-es gerjesztésen végezték el (szobahőmérséklet, 50% relatív 

páratartalom). Bemutatták, hogy a szilárdságnövelő hatás mellett a rétegszilikát hatására 

kisebb mértékű volt a modulus csökkenése (26. a ábra) a ciklusszám függvényében. Ennek 

köszönhetően a kompozitok alakváltozása is kisebb maradt, aminek hatására a kompozitok 

hőmérséklete sem emelkedett olyan mértékben, mint tiszta mátrix esetén (26. b ábra). Fontos 

azonban, hogy minden esetben igen kicsiny terheléseket választottak, hogy csökkentsék a 

vizsgálat során a hőfejlődést. A kompozitok tönkremenetele esetén az egész próbatestre 

kiterjedő tönkremenetel volt a jellemző, míg a mátrixanyag esetén a nyakképződés is 

számottevő volt. 

 

25. ábra: Kompozitok relatív modulusa (A), deformációja (B) és hőmérséklet növekedése (C) 
a ciklusszám függvényében különböző terheléseken [95] 

c) 
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 a) b) 
26. ábra: Modulus (a) és hőmérséklet (b) alakulása a ciklusszám előrehaladtával poliamid 6, 

poliamid 6 +5 tömeg% rétegszilikát kompozitok esetén (PA6NC) [103] 
 

2.5. Szakirodalom elemzése, célkitűzések 

Napjainkra a polimer kompozitok mindennapi életünk részévé váltak és igen nagy 

mennyiségbe állítjuk elő őket. A kutatói világ kiszélesedésének köszönhetően egyre nagyobb 

mennyiségű irodalom és eredmény áll rendelkezésre az emberiség számára új, a funkciójukat 

jobban ellátni képes anyagok megalkotására. Kompozitok területén legnagyobb ismeretekkel 

a hagyományosnak tekinthető szálakat tartalmazó kompozitokkal rendelkezünk. Ez a széles 

ismeretanyag kiterjed ezek anyagszerkezetére, mechanikai tulajdonságaikra, valamint azok 

tönkremeneteli folyamataira. A hagyományos kompozitok területén a legnagyobb kihívást a 

mai napig az okozza, hogy szívósabbá tegyük ezeket az anyagokat, a szilárdsági 

tulajdonságok megtartása mellett [5, 17, 23, 80, 83]. 

Ezen és más területeken is megoldást jelenthet a nanorészecskék alkalmazása, amely 

számtalan előnnyel jár, azonban feldolgozási technológiák még nem teszik lehetővé a 

nagymértékű ipari alkalmazásukat. Bizonyos kutatásokban bemutatták, hogy nanorészecskék 

segítségével növelhető egy kompozit szilárdsága mindamellett, hogy annak szívóssága nem 

csökkent a mátrixhoz képest, azonban a részecskék méretéből fakadóan az azokból 

létrehozott kompozitok igen érzékenyek a feldolgozási paraméterekre (amely tovább nehezíti 

elterjedésüket is), melynek eredménye, hogy még azonos mátrixok esetén is igen különböző 

jelenségeket figyelhetünk meg. Az alkalmazni kívánt erősítőanyag mérete bizonyos 

esetekben összemérhető a polimer lánc méretével, ennek köszönhetően ezek az alkotók 

lokálisan és globálisan is jelentős hatással lehetnek a kialakult kompozit szerkezetére és 

tulajdonságaira. A méretek kicsinysége miatt a rendszerek átfogó és igazán pontos vizsgálata 
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és leírása ezért mindig kihívás elé állítja a kutatókat, azonban ismereteink egyre mélyebbek 

ezen a területen is [32, 42, 104, 50, 60, 62, 85, 105, 106]. 

A nanorészecskék alkalmazása egy másik mikro méretű erősítőanyag mellett 

segítheti a gyártásra való érzékenység feloldását. A két különböző méretű erősítőanyag 

alkalmazása pedig egyedi tulajdonságokkal ruházhatja fel a létrehozott hibrid rendszert. A 

különböző tulajdonságú erősítőanyagokat tartalmazó, azaz hibrid kompozitok kutatása és 

alkalmazása egyre szélesebb körben történik. Azok használata azonban majdnem teljes 

mértékben a különböző szálat tartalmazó és térhálós mátrixú kompozitokra terjed ki. A 

nanorészecskék alkalmazása hagyományos szálak mellett is elsősorban térhálós 

kompozitokban figyelhető meg. Ennek fő oka, hogy a nanorészecskék ára a növekvő igény és 

felhasználás ellenére is még relatív magas, ennek következtében az árérzékenyebb, nagy 

termeléssel rendelkező iparágakban alkalmazott hőre lágyuló mátrixú kompozitokban való 

alkalmazásuk ma még akadályokba ütközik [46, 70, 72, 73, 107]. Az eddig megszületett 

kutatások azonban a részecskék megjelenését vetítik elő ezekben az iparágakban, hiszen kis 

költségnövekedéssel tovább növelhető a kompozit szilárdsága, csökkenthető annak 

viszkoelasztikus viselkedése, és akár a hosszú távú terheléssel szembeni ellenálló képessége. 

Kutatásomban ezért az iparban közkedvelt poliamidot alkalmazok és abból állítok elő 

különféle hibrid kompozitokat és mutatom be azok alkalmazásainak előnyeit, miközben 

vizsgálom a létrejött rendszerek szerkezetét és annak segítségével magyarázatot adok a 

tapasztalt jelenségekre. 

 

Célkitűzések: 

- Szénszál és bazaltszál, valamint szénnanocső tartalmú hibrid kompozitok 

fejlesztése és összehasonlítása. 

- A nanorészecskék hatásának vizsgálata a létrehozott hibrid kompozitok mechanikai 

tulajdonságaira. 

- Hibrid kompozitokban létrejött anyagszerkezet vizsgálata, az erősítőanyagok 

együttes hatásának bemutatása a létrejött morfológiára 

- Kvázi-statikus vizsgálatok segítségével a kompozitok terhelhetőségének vizsgálata, 

azok alakváltozási komponenseinek alakulása, szénnanocső tartalom függvényében.  

- Szénszál és szénnanocső tartalmú hibrid kompozitok hosszútávú viselkedésének 

feltárása állandó (kúszás) és ciklikus terhelés (fárasztó igénybevétel) esetén. 

.  
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3. FELHASZNÁLT ANYAGOK, MÓDSZEREK ÉS BERENDEZÉSEK 

Ebben a fejezetben bemutatom a felhasznált alapanyagokat, azok előkészítési lépéseit, 

majd azok feldolgozását, a próbatestek előállítását, valamint az előállított kompozitok 

minősítésére használt berendezéseket és módszereket. 

3.1. Felhasznált anyagok 

Mátrixanyagként az A. Schulman GmbH által gyártott poliamid 6 homopolimert 

használtam (SHULAMID 6 MV 13). Sűrűsége 1,13 g/cm3 (23 °C), MFI értéke 14,7 g/10 perc 

(2,16 kg, 230 °C).  

A erősítőszálként bazalt- és szénszálat alkalmaztam, a szénszál esetén a Zoltek Zrt. 

által gyártott Panex 35 Chopped Pellet 95 típusú szénszálat (CF) használtam. A szálak átlagos 

kiindulási hossza 6 mm volt, átmérőjük pedig 8,3 µm. A szálak sűrűsége 1,81 g/cm3. 

A bazaltszállal (BF) erősített kompozitok esetén az ukrán Kamenny Vek Ltd. által 

gyártott BCS 13-6-KV02 típusú szálat használtam fel. A szálak folytonos szálhúzás 

technológiával gyártott, vágott szálak voltak. Átlagos kiindulási hosszuk 6 mm, a névleges 

átmérőjük pedig 15,6 μm volt. Az anyag sűrűsége 2,67 g/cm3. 

A kutatáshoz alkalmazott szénnanocsövet a Nanocyl SA. állította elő. A NANOCYL 

NC7000 típusú szénnanocső (CNT) átlagos átmérője 9,5 nm, hossza pedig 1,5 m volt. Az 

anyag széntisztasága legalább 90%. A szénnanocsövek felülete kezeletlen, nem tartalmaznak 

oldalcsoportokat. 

3.2. Kompozitok előállítása 

A kompozitok extrúziós technológiával készültek. A felhasznált PA6 granulátumot 

a feldolgozás előtt 80 °C-on, 4 órán keresztül szárítottam a gyártó ajánlása alapján 

(meleglevegős szárítószekrény, Heraus UT-20). A megfelelő mennyiségű anyagok 

kimérését követően azok keverése zárt edényben mechanikusan történt (rázás), az ülepedés 

megelőzése érdekében anyagkimérés előtt minden esetben újrakeverés következet. Az 

előállított keverékek kompaundálását Labtech Scientific LTE 26-44 típusú egy irányba 

forgó ikercsigás extruderen végeztem, a csigák hossz/átmérő aránya 44. A csigák forgási 

sebessége 25 ford./perc volt. A zónák hőmérsékletei rendre (a behúzó zónától kezdve a 

szerszám felé): 225-230-230-235-235-240-240-245-245-245-250-250 °C voltak. Az 

előállított anyagok megnevezései és összetételei a 2. táblázatban láthatók. 
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Megnevezés 
PA6 

[tömeg%] 
BF 

[tömeg%] 
CF 

[tömeg%] 
CNT 

[tömeg%] 
PA6 

[térfogat%] 
BF 

[térfogat%] 
CF 

[térfogat%] 
CNT 

[térfogat%] 

PA6 100 0 0 0 100 0 0 0 

PA6 / 0,25 CNT 99,75 0 0 0,25 99,8 0 0 0,2 

PA6 / 0,5 CNT 99,5 0 0 0,5 99,6 0 0 0,4 

PA6 / 0,75 CNT 99,25 0 0 0,75 99,39 0 0 0,61 

PA6 / 1 CNT 99 0 0 1 99,19 0 0 0,81 

PA6 / 30BF 70 30 0 0 84,65 15,35 0 0 

PA6 / 30BF / 0,25 CNT 69,75 30 0 0,25 84,39 15,36 0 0,24 

PA6 / 30BF / 0,5 CNT 69,5 30 0 0,5 84,14 15,37 0 0,49 

PA6 / 30BF / 0,75 CNT 69,25 30 0 0,75 83,89 15,38 0 0,73 

PA6 / 30BF / 1 CNT 69 30 0 1 83,63 15,39 0 0,98 

PA6 / 30CF 70 0 30 0 78,89 0 21,11 0 

PA6 / 30CF / 0,25 CNT 69,75 0 30 0,25 78,65 0 21,12 0,23 

PA6 / 30CF / 0,5 CNT 69,5 0 30 0,5 78,41 0 21,13 0,46 

PA6 / 30CF / 0,75 CNT 69,25 0 30 0,75 78,17 0 21,14 0,68 

PA6 / 30CF / 1 CNT 69 0 30 1 77,93 0 21,15 0,91 

2. táblázat: Létrehozott kompozitok elnevezése és összetétele 

A kompaundokból a granulálást követően fröccsöntés technológiájával állítottam elő 

a 4 x 10 mm-es névleges keresztmetszetű „piskóta” próbatesteket, amelyek megfeleltek az 

MSZ EN ISO 527-2-1A szabványnak. Ugyanúgy, ahogy az extrúzíót megelőzően, a 

fröccsöntés előtt is minden esetben az anyagokat 80 °C-on, 4 órán keresztül szárítottam. A 

fröccsöntéshez az Arburg Allrounder Advance 370S 700-290 típusú fröccsöntőgépet 

alkalmaztam. A fröccsöntés paraméterei a következőek voltak: 

1 zóna hőm. 255 °C 

2 zóna hőm. 260 °C 

3 zóna hőm. 265 °C 

4 zóna hőm. 270 °C 

5 zóna hőm. 275 °C 

Szerszám hőm. 80 °C 

Adagtérfogat 44 cm3 

Fröccssebesség  40 cm3/sec 

Max. fröccsnyomás 800 bar 

Utónyomás 400 bar 

Utónyomás ideje 20 sec 

Maradék hűtési idő 20 sec 

3. táblázat: Kompozitok fröccsöntési paraméterei 

A kompozitok hővezetésének méréséhez az extrúziót követően Collin Tech-Line 

Press Plate 200E típusú hidraulikus prés segítségével 4 mm vastag, 80 x 80 mm 

alapterülettel rendelkező lapokat készítetem. A préselés 250 °C-on 150 bar 



 
Szakács József Hibrid kompozitok vizsgálata 

 
36 

dugattyúnyomással történt. A préslapok összeszorítását 1 perces melegítés előzte meg. A 

beállított nyomás alapján a lapokra számolt présnyomás 6,62 MPa volt. 

3.3. Alkalmazott vizsgálati módszerek és berendezések 

Szakítóvizsgálat 

A szakítóvizsgálatokat Zwick Z020 típusú univerzális terhelőgép segítségével 

végeztem el, az MSZ EN ISO 527-2:2012 szabványnak megfelelően. A vizsgálatok előtt a 

próbatesteket egy hónapig exszikkátor segítségével kondicionáltam, amelyben ~50%-os volt a 

levegő relatív páratartalma (magnézium-nitrát, 25 °C – RH 52,9±0,22). A szakítóvizsgálat 

során az erő-elmozdulás diagramot regisztráltam, és ezek alapján számoltam 

húzószilárdságot, valamint húzó rugalmassági modulust, amit a szakítógörbe kezdeti 

szakaszának legmeredekebb részén határoztam meg. A vizsgálatok 5 mm/perc szakítási 

sebességgel történtek. A mérést minden esetben legalább 5 próbatesten végeztem el. 

Kvázi-statikus ciklikus húzóvizsgálat 

A ciklikus vizsgálat során a próbatesteket növekvő terhelésnek tettem ki. A vizsgálat 

során a szakítógép erővezérelt volt, és ciklusonként 100 N-os lépcsőkben emelte a terhelést 

(27. a ábra). A felterhelések között 30 másodpercig történt a próbatest pihentetése. A 

vizsgálatokat minden esetben legalább öt próbatesten elvégeztem. A vizsgálat során a 

kiértékeléshez az elmozdulás – idő diagramot (27. b ábra) valamint az erő – elmozdulás 

diagramot is elemeztem (28. ábra).  

 
 a) b) 

27. ábra: Ciklikus növekvő terhelés vizsgálat gerjesztése az idő előrehaladtával (a) és 
Elméleti elmozdulás – idő diagram (b) a maradó és rugalmas alakváltozás meghatározásához 

szükséges adatokkal (∆lmax, ∆lmin) és a meghatározni kívánt alakváltozási komponensekkel 
(∆lr n, ∆lm n)  
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A vizsgálat során a maradó alakváltozás (εm) és az teljes rugalmas alakváltozás (εrö) 

komponenseket határoztam meg, valamint bizonyos ciklusokban a pillanatnyi rugalmas 

alakváltozást (εpr) becsültem. A mérések alapján minden ciklusban meghatároztam a 

maximális (∆lmax n) és minimális megnyúlás (∆lmin n) értékét. A bemutatott paraméterek 

ismeretében először meghatároztam az adott ciklusban elszenvedett maradó megnyúlás 

értékét a 3.1. összefüggés segítségével: 

 	
∆ ∆

∆
 , (3.1.) 

ahol l0 a befogási hossz. Ezt követően pedig meghatároztam az adott ciklusban fellépő teljes 

rugalmas alakváltozást a 3.2. összefüggés segítségével: 

 ö	
∆ ∆

∆
. (3.2.) 

Valamint meghatároztam még minden ciklusban a rugalmas visszaalakulás mértékét a 

3.3. összefüggés segítségével: 

 %	
∆ ∆

∆ ∆ 	
∙ 100. (3.3) 

Egyes ciklusokban a pillanatnyi rugalmas alakváltozás értékét becsültem a leterhelési 

szakaszhoz húzott érintő (εr1) segítségével (28. ábra). A terhelőerő ismeretében 

meghatározható a mérnöki feszültség és így a következő összefüggéssel meghatározható a 

pillanatnyi rugalmas alakváltozás (εpr) mértéke: 

  , (3.4) 

ahol a mn az n-edik ciklushoz tartozó leterhelés kezdeti szakaszához húzott érintő 

meredeksége, σ adott ciklusban alkalmazott mérnöki feszültség, Fmax adott ciklusban 

alkalmazott maximális erő, A pedig a kezdeti keresztmetszet. 

A vizsgálat vagy az anyag tönkremeneteléig, azaz a szakadásáig történt, vagy ha a 

mérés során a próbatestek jelentős kúszása lépett fel, azaz a próbatesten a teszt során egy 

cikluson belül 1% nyúlás következett be az erő jelenetős változása nélkül. 
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28. ábra: Kvázi-statikus ciklikus vizsgálat során kapott feszültség-elmozdulás diagram [79] 

Kúszásvizsgálat 

A kúszásvizsgálatokat Zwick Z005 típusú univerzális terhelőgépen végeztem. A 

vizsgálatok előtt a próbatesteket szintén kondicionáltam exszikkátor segítségével. A 

vizsgálatok egy óráig zajlottak, az első fél órában állandó terhelésen vizsgáltam az 

anyagok kúszását, majd ezt követően a leterhelt próbatest alakváltozását regisztráltam, a 

relaxációs folyamat feltárása érdekében. A vizsgálatokat minden kompozit csoport estén 

3 feszültségszinten végeztem el (ennek értéke szálerősítés nélküli kompozitoknál 5; 12,5; 

és 25 MPa volt, míg szálat tartalmazó kompozitoknál 12,5; 25 és 50 MPa). A 

vizsgálatokat minden terhelési szinten azonos próbatesten végeztem el, két vizsgálat 

közben a tényleges relaxációs idő 24 óra volt. A vizsgálatokat legalább még egy 

próbatesten megismételtem. 

Dinamikus mechanikai analízis (DMA) 

A DMA vizsgálatokat TA Instruments Q800 típusú berendezéssel végeztem. A 

fröccsöntött piskóta alakú próbatestek közepéről munkáltam ki az 56 x 10 x 4 mm névleges 

méretekkel rendelkező mintákat, majd hárompontos hajlító elrendezésben vizsgáltam azokat 

(anyagkombinációnként három ismétlés). A méréseket -50 °C-tól 100 °C-ig végeztem 

3 °C/perc fűtési sebességgel és 1 Hz-es frekvenciával.  

A hőmérséklet-idő szuperpozícióhoz szükséges méréseket is DMA berendezésben 

végeztem el hárompontos hajlító elrendezésben (50 mm-es alátámasztás). A 

vizsgálatokat -30 °C-tól 60 °C-ig végeztem, minden lépcsőben 10 °C-kal növeltem a 

hőmérsékletet. Minden hőmérsékletszinten 15 perc kúszást követően 15 perc relaxáció 

következett. A kúszást 10 perc hőntartás előzte meg a próbatest egyenletes hőmérsékletének 

elérése érdekében. A poliamid és nanokompozitok vizsgálatakor 5 MPa-os terhelést, míg a 
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szálas és hibrid kompozitoknál 8 MPa-os terhelést alkalmaztam. Minden anyag esetében a 

mérést kétszer végeztem el. 

Fárasztóvizsgálat 

A húzó elrendezésű fárasztóvizsgálatokat az MSZ-EN-ISO 13003:2003 szabvány 

alapján egy INSTRON 8872-es hidraulikus terhelőgépen végeztem. A gép 30 kN-os 

hidraulikus befogópofákkal volt felszerelve. A szabvány a gerjesztés frekvenciáját 10-3 és 

100 Hz közötti értéknek ajánlja. Előállított kompozitjaim esetében a fárasztóvizsgálat húzó-

húzó (lüktető) terhelési módban történtek. A 29. ábrán megfigyelhető, hogy ebben az 

esetben a próbatest folyamatosan húzott állapotban van, így elkerülve az esetleges kihajlást. 

A vizsgálat során σmax a maximum terhelés értéke a σmin pedig a minimum terhelésé. A 

maximális és minimális terhelés aranyát Rt = 0,1-nek ( ) választottam [7]. 

 

29. ábra: Húzó-húzó fárasztóvizsgálat terhelés változása idő függvényében [7] 

Az előkísérletek során határoztam meg az alkalmas terhelési frekvenciát, amely 

során figyelembe vettem az anyag gerjesztésre adott válaszát (PID szabályzás beállítása). A 

gép beállítása során az alkalmazható frekvencia maximálisan 2 Hz-nek adódott, mivel a 

kompozitok fajlagosan nagy deformációt szenvedtek el. Ilyen deformációkat nagyobb 

frekvencián nem képes előállítani a berendezés. Minden terhelési szinten minimum 5 

próbatestet vizsgáltam. Meghatároztam a különböző anyagok terhelés-ciklusszám (S-N) 

görbéit, valamint megfigyeltem az anyagok alakváltozását is. A fárasztás során a 

próbatestek hőmérsékletét FLIR A325sc hőkamera segítségével vizsgáltam. A hőmérsékleti 

értékeket Flir R&D szoftver segítségével regisztráltam és értékeltem ki. Szabványos 

piskóta alakú próbatesteket szakítottam a fárasztást megelőzően 200 mm/perc sebességgel, 

majd az így kapott szilárdsági értékek alapján állítottam be a maximális terhelési szinteket 

(σmax). 
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Folyóképesség mérés (MFI) 

A folyási mutatószámot (MFI) CEAST 7027.000 típusú, számítógép-vezérlésű 

kapilláris plasztométer segítségével mértem az MSZ EN ISO 1133-as szabványnak 

megfelelően. A mérést extrúziót követően végeztem, a méréshez szükséges mintákat (5db) a 

gyártás során különböző időpillanatokban vételeztem, a vizsgálatok előtt a granulátumokat 

80 °C-on, 4 órán keresztül szárítottam. A kapilláris hossza L = 8 mm, sugara r = 1,0475 mm 

a dugattyú átmérője pedig D = 9 mm volt. A vizsgálatokat 260 °C-on végeztem. A 

vizsgálathoz alkalmazott terhelő tárcsák össztömege 2,16 kg volt. 

Differenciál Pásztázó Kalorimetria (DSC)  

A PA6 és a belőle készült kompozitok kristályos csúcsainak és kristályhányadának 

meghatározásához TA Instruments Q2000 DSC berendezést használtam. A vizsgálatok során 

minden anyagkombinációból 5 mintát vizsgáltam, amelyeket a folyási út közepéből 

munkáltam ki. A mérések során a fűtési és hűtési sebesség 10 °C/perc volt. A mérések inert 

atmoszférában történtek (N2; 50 ml/perc-es áramlási sebesség). A poliamid 6 két stabil (α és 

γ) kristályos módosulattal rendelkezik, ezeknek a módosulatoknak különböző az olvadási 

hőmérséklete és olvadáshője. Ez azt jelenti, hogy más-más olvadáshő tartozik az elméletileg 

100%-ban α és a 100%-ban γ kristályos anyaghoz, azonban gyakorlatban ezek az olvadási hő 

értékek nagy átfedést mutatnak ezért egy átlagos értéket szokás alkalmazni, amely értéke 230 

J/g (±20 J/g) [108, 109]. A kristályos részarány meghatározásához a 3.5.-ös összefüggést 

alkalmaztam [53].  

 
á ∙

% , (3.5.) 

ahol  a mért kristályolvadási hő, a á  az átlagos kristályolvadási hő, φ pedig a 

száltartalom tömegszázalékban. 

Száltartalom, szálhossz- és irányultságeloszlás meghatározása 

A száltartalom meghatározása érdekében a próbatestekből vágott mintadarabok 

tömegét megmértem (három darab), majd a próbatesteket Kalória Hőtechnika Denkal 6B 

típusú laborkemencében 500 °C-on kiégettem 1 órán keresztül (levegő atmoszféra). A 

visszamaradt szálak tömegét mértem, és így meghatároztam a kompozitok száltartalmát. A 

száltartalom meghatározásánál feltárt szálak átlagos szálhosszának meghatározásához 

Olympus BX 51M típusú optikai mikroszkópot és Stream Motion programot alkalmaztam. A 

szálhossz meghatározás esetén, a kompozitokból kiégett szálakat vízben oszlattam el. Az így 
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eloszlatott szálakat üveg tárgylapra vittem fel, majd a vizet kemencében 60 °C-on 

elpárologtattam. Az eljárás célja a szálak egymástól való szétválasztása, hogy azok 

könnyebben vizsgálhatók legyenek. A vizsgálat során az elkészült felvételeken a Stream 

Motion program segítségével manuálisan végeztem el a szálhosszak mérését, így kizárva a 

képből kilógó szálakat. A szálirányultság meghatározása érdekében a próbatestekből a 

szakítás során várható törés helyének közelében készítettem metszeteket. Ezeket a 

metszeteket Struers LaboPol-5 típusú polírozógéppel políroztam a megfelelő felület 

előkészítéséhez. A felületekről panoráma felvételeket készítettem majd ezeket a panorámákat 

ImageJ képfeldolgozó segítségével elemeztem ki (kis és nagyátló méretének meghatározása). 

Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) 

A mechanikai vizsgálatok során létrejött töretfelületeket JEOL JSM 6380LA pásztázó 

elektronmikroszkóp (SEM) segítségével elemeztem. A vizsgálat előtt a minták felületét 

vékony aranyréteggel vontam be a JEOL JFC-1200 aranyozó-berendezés segítségével. Az 

aranyozás célja a felületek vezetővé tétele, ezáltal a minta töltődésének elkerülése volt. A 

kilógó szálak hosszának meghatározásának érdekében a kompozitok töretfelületével 

párhuzamos irányban is vizsgáltam a töretfelületeket. A felületből a terhelés irányától 5°-nál 

kisebb eltérést mutató szálak hosszát mértem, minden kompozit esetén legalább 250 darabot. 

Nagyszögű röntgendiffrakciós vizsgálat (XRD) 

A minták felületi kristályosságának feltárása érdekében a fröccsöntést követően azok 

röntgendiffrakcióját vizsgáltam (próbatest középső tartománya) X’pert Pro MPD 

(PANalytical) röntgensugaras diffraktométerrel (BME Szervetlen és Analitikai Kémia 

tanszék). A berendezés Empyrean Cu Kα röntgencsővel (40 kV, 30 mA) és Ni filterrel volt 

felszerelve. A vizsgálat tartománya (θ) 4-44° volt. 

Hővezetés mérés 

A létrehozott kompozitok hővezetésének vizsgálatát a BME Polimertechnika 

Tanszékén fejlesztett és készített aszimmetrikus forrólapos berendezéssel végeztem (30. 

ábra). A préselt lapok felületét a mérést megelőzően T-Silox szilikon bázisú hővezető 

pasztával vontam be, ezzel javítva a felületi hőátadás mértékét. A mérést két különböző lapon 

végeztem el, valamint mértem azok valós hővezető keresztmetszetét. A mérés során kapott 

eredményekkel és a Fourier-törvény (3.6.) segítségével meghatároztam a létrehozott 

kompozitok hővezetési tényezőjét. 
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 ∙  , (3.6.) 

ahol  [W] a hőáram, λ [W/mK] hővezetési tényező, A [m2] a felület, dT/dx [K/m] pedig a 

hőmérséklet gradiens. 

 

30. ábra: Aszimmetrikus forrólapos berendezés felépítése [110] 
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4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK 

Ebben a fejezetben bemutatom kísérleti munkámat és ismertetem az abból levont 

következtetéseket. A dolgozat eme fejezete öt fő részre bontható. Először röviden ismertetem 

előkísérleti eredményeimet, melyek megalapozták a munkámat. Második részében az 

előkísérletek során kiválasztott anyagcsoportok általános mechanikai tulajdonságait 

ismertetem, majd ezt követően átfogóan vizsgálom a létrehozott kompozitok morfológiáját, 

bemutatva a különböző alkotók hatását. Az anyagszerkezeti részt követően az előállított 

kompozitok terhelhetőségét és hosszútávú viselkedését mutatom be, végezetül pedig azok 

dinamikus ciklikus terhelésre adott válaszát vizsgálom. 

4.1. Alapanyag fejlesztés és előkísérletek 

Disszertációm célja, hogy feltárjam és bemutassam a szénnanocső hatását különféle 

szálat tartalmazó kompozitokban, valamint rávilágítsak a szénnanocső adalékolás lehetséges 

előnyeire. A kutatásomban alkalmazott erősítőanyag mennyiségeket előkísérletek során 

határoztam meg. Az első lépésekben tehát többféle anyagkombinációt készítettem el, hogy 

szélesebb ismereteket szerezzek a rendelkezésre álló feldolgozási eszközök korlátairól és az 

előállított anyagok lehetséges tovább fejlesztési lehetőségeiről. 

A kompozitok előállítása során a nagy szilárdság és merevség, valamint 

hőalaktartósság elérésének érdekében nagy száltartalom elérésére törekednek, melynek 

eredménye az iparban is megjelenő akár 50 tömeg% erősítőanyagot tartalmazó kompozitok 

(üvegszál alkalmazása esetén). Hőre lágyuló mátrixú kompozitok esetén ezt a maximálisan 

elérhető száltartalmat az alkalmazott feldolgozási technológiák, az extrúzió és a fröccsöntés 

felülről korlátozzák. A száltartalom növelése jelentősen csökkenti az anyag folyóképességét - 

így korlátozva annak feldolgozhatóságát -, valamint megnövekszik a száltördelődés mértéke, 

amely pedig egy felső határértéket szab az elérhető szilárdságnak. Előkísérleteim során arra 

jutottam, hogy a rendelkezésre álló Labtech ikercsigás extruderrel 30 tömeg% feletti 

száltartalmú kompozit előállítása már nem célszerű, ennél nagyobb száltartalom 

alkalmazásakor a szál kihozatala egyenetlenné válik, a fröccsöntés számára szükséges 

feldolgozás azaz a granulálás nem megoldható. A „zsinórt” előállító szerszám nem képes 

nagyobb mennyiségű szál áteresztésére, így a szálak feltorlódnak a szerszám előtti zónában. A 

feltorlódó szálak lecsökkentik az átáramló keresztmetszetet (kritikus esetben dugót alkotnak), 

ezzel növelve a keletkező nyomást, amely így megközelítheti az ezen az eszközön 

megengedett maximális értéket. Másfelől a száltartalom növelése a csiga forgását is 
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akadályozza, amely növekvő forgatónyomaték igényben jelentkezik. Ez a megnövekedett 

nyomatékérték kritikus esetben az extruderbe épített biztonsági tengelykapcsoló 

szétkapcsolását okozza, ezért az általam előállítani kívánt kompozitok száltartalmát 30 

tömeg%-ban maximalizáltam. 

A maximális száltartalmat meghatározva továbbléptem a különböző erősítőanyagok 

hatásának feltárása felé. Ezeknél a kompozitoknál a csak szálat tartalmazó kompozitokat 0,5 

és 1 tömeg% szénnanocsövet tartalmazó hibrid kompozitokkal vetettem össze. A száltartalmat 

pedig 10, 20 és 30 tömeg% között változtattam. A feldolgozási technológiákat nem 

változtattam azaz mind a feldolgozási hőmérsékletek, a csigaforgási sebesség és a 

fröccsöntési paraméterek azonosságára törekedtem. Az előzetes vizsgálatok során a 

mechanikai vizsgálatokat fröccsszáraz (gyártást követően vákuum alá helyezett) 

próbatesteken végeztem el. Ezzel a nedvesség hatását kizártam a kompozitjaim vizsgálata 

során, így egyszerűsítve azok elemzését. 

A mechanikai tulajdonságokat vizsgálva megfigyeltem, hogy a szilárdsági értékekre a 

CNT alkalmazása változatos hatással van, amely a száraz, így merevebb mátrix viselkedéshez 

is köthető. Ilyenkor a fázisokban tapasztalható hibákra érzékenyebb a kompozit. A 

kompozitok modulus értékének vizsgálata során már a növekvő száltartalom hatása jól 

elkülöníthető volt, ugyanis míg 10 tömeg% száltartalom esetében a modulusok értéke nem 

mutatott jelentős változást addig magasabb száltartalmakon a modulus értékek növekedését 

tapasztaltam a hibridizáció hatására (31. ábra).  

 
 a) b) 

31. ábra: Nano- és hibrid kompozitok húzó rugalmassági modulusa szénszál (a), illetve 
bazaltszál (b) alkalmazásakor 

A növekvő száltartalom hatására az ömledék folyóképessége lecsökken, ennek 

eredményeképpen azonos feldolgozási paraméterek esetén megnövekedhet a nyíróerő, 

melynek köszönhetően pedig a részecskék eloszlása javult. Amíg kisebb száltartalmon 
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aggregátumokat fedeztem fel a töretfelületen (32. ábra), addig magasabb száltartalmakon ez 

nem volt jellemző. A jobb eloszlatottság érdekében ezért a 30 tömeg% erősítőanyag tartalom 

alkalmazása mellett döntöttem. Az előkísérletek során 1 tömeg% nanoméretű erősítőanyag 

tartalom használatakor már a tulajdonságok romlását tapasztaltam, ezért a szénnanocső 

tartalmat 1 tömeg%-ban maximáltam [SZJ1]. 

 

32. ábra: 10 tömeg% szénszálat és 0,5 tömeg% szénanocsövet tartalmazó hibrid kompozit 
töretfelületén található aggregátum 

4.2. Kompozitok mechanikai tulajdonságai 

A kutatás során az első lépés mindig az előállított kompozitok kvázi-statikus 

húzóvizsgálata volt. A húzóvizsgálatok eredményei a 33. ábrán láthatók. A csak 

szénnanocsövet tartalmazó kompozitok (továbbiakban nanokompozitok) esetén a 

nanocsőtartalom növelésével jelentős változás nem tapasztalható sem a szilárdság, sem pedig 

a rugalmassági modulus értékekben. A nanorészecskék jelenléte lényegében nem változtatta 

meg ezeket az értékeket a mátrixhoz képest, azaz a részecskék nem tudták kifejteni erősítő 

hatásukat, inkább töltőanyagként funkcionalizáltak. Ennek oka a nem megfelelő eloszlatás 

lehet, azaz a feldolgozás során az ömledékben keletkező nyírás feltehetőleg nem volt 

elégséges az aggregátumok felbontásához. A szakadási nyúlás értékében is csekély volt a 

változás, csak nagyobb, 1 tömeg% nanocső alkalmazásakor lehet enyhe csökkenést 

megfigyelni, tehát a CNT jellemzően nem, vagy alig ridegítette a kompozitot. A hibrid 

kompozitok vizsgálata során már ettől eltérő eredmény tapasztalható. Mind a bazalt mind 

pedig a szénszál tartalmú hibridek szilárdsága növekedett a hozzáadott szénnanocső hatására. 

Ha azt is figyelembe vesszük, hogy a nanorészecskék önmagukban kissé csökkentették ezeket 

az értékeket, akkor ebben az esetben szinergikus hatásról lehet beszámolni. Mindkét száltípus 

esetében a maximális szilárdság 0,5 tömeg% CNT tartalomnál figyelhető meg. A szilárdság 
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értéke ekkor bazaltszálas hibrid esetén elérte a 112 MPa-t, miközben csak bazaltszálat 

tartalmazó kompozité 102 MPa volt. Szénszálas esetben ez az érték 179 MPa-ról 198 MPa-ra 

növekedett (33. a ábra). Ez mindkét hibrid rendszerben körülbelül 10% növekedést jelent. 

Nagyobb CNT tartalomnál a szilárdság értéke stagnált vagy kismértékű csökkenésnek indult, 

azaz az alkalmazott gyártási módszer mellett nem érdemes tovább növelni a szénnanocső 

tartalmat.  

 
 a) b) 

 
c) 

33. ábra: Nano- és hibrid kompozitok húzószilárdsága (a), húzó rugalmassági modulusa (b) 
és szakadási nyúlása (c) /Melléklet 1./ 

Hasonló tendencia volt megfigyelhető a kompozitok húzó rugalmassági modulusában 

is, azaz a csak nanorészecskét tartalmazó kompozitok modulus értéke lecsökkent a PA6-éhoz 

képest, míg hibridizáció esetén már az értékek növekedése volt megfigyelhető. A modulus 

értékének maximuma itt is 0,5 tömeg% CNT alkalmazásakor volt megfigyelhető, amely 

bazaltszálas kompozitnál 16% növekményt eredményezett a csak szálat tartalmazó 

kompozithoz képest, míg szénszálas kompozit esetén 11% volt a tulajdonságnövekedés értéke 

(32. b ábra). A hibrid kompozitok gyártása során a szálak jelenlétének köszönhetően 

javulhatott a CNT eloszlatottsága, amely magyarázata lehet a megnövekedett mechanikai 

tulajdonságoknak. Ez a növekedés 0,5 tömeg% CNT alkalmazásakor minden esetben legalább 
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10% volt, míg a hozzáadott nanocső a kompozit alapanyag költségét csak 7%-kal növelte 

(2016-os beszerzési árak alapján). A szakadási nyúlás a bazalt- és a szénszál alkalmazásának 

hatására is jelentősen csökkent poliamidhoz képest, amit a hozzáadott CNT már nem csökkent 

tovább (33. c ábra), azaz a szál hatása volt a domináns, ami arra utalhat, hogy a 

nanorészecskék ezekben az esetekben nem befolyásolták a szál-mátrix kapcsolatot, hanem a 

mátrix tulajdonságait módosítva fejtették ki erősítő hatásukat.  

4.2.1. Folyóképesség vizsgálat 

A kompozitok mechanikai tulajdonságaira a feldolgozás során kialakuló szálhossz és 

annak eloszlása is hatással van. A kialakuló tulajdonság-értékeket a feldolgozási paraméterek 

mellett a hozzáadott CNT is befolyásolhatja, hiszen nagy fajlagos felületüknek köszönhetően 

növelhetik az ömledék látszólagos viszkozitását, ezzel pedig az ömledékben a feldolgozás 

során létrejövő nyírást is. Ez a megnövekedett nyírás a szálak növekvő tördelődését 

okozhatják, ezért a kompaundálás során elkészült kompozitokon MFI vizsgálatokat végeztem 

(34. ábra), hiszen az így kapott eredmények alapján következtetni lehet a gyártás során az 

ömledékben fellépő nyíróerők nagyságára. 

 
34. ábra: Különböző kompozitok és hibrid kompozitok folyási mutatószámai 

Látható, hogy a szénnanocső önmagában is csökkenti a kompozit folyóképességét. A 

szálerősítést tartalmazó kompozitok esetén elmondható, hogy a szálak jelenlétének 

következtében a MFI értéke nagyobb mértékben csökkent, mint CNT hatására. Bazaltszál 

alkalmazásakor az érték a felére, míg szénszál esetén már harmadára csökkent, tehát a 

szénszál jelentősebb hatással van az MFI-re. Ez a jelenség a szálak sűrűségével is 

kapcsolatban van, hiszen 30 tömeg% bazaltszál a kompozit 15,3 százalékát teszi ki 

térfogatban, míg a szénszál 21,1 térfogat%-ot tesz ki azonos tömeg% esetén. A nagyobb 

térfogat mellett a szénszál nagyobb fajlagos felülettel is rendelkezik, azaz nagyobb felületen 

alakíthat ki kapcsolatot a mátrixszal, ennek eredményeként pedig csökkenti az ömledék 
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folyóképességét, nehezíti a polimer láncok elmozdulását. A hibrid kompozitok esetén a 

nanorészecske hozzáadása a rendszerhez változó mértékben, de tovább csökkentette a 

kompozit MFI-jét, növelte az ömledék látszólagos viszkozitását. A szálak okozta növekvő 

látszólagos viszkozitás alapján elmondható, hogy jelenlétükkor megnövekedett az 

ömledékben fellépő nyírás, amely a feldolgozás során segíthette a nanorészecskék jobb 

eloszlatását. A változó folyóképesség ellenére a fröccsöntés során azonos paramétereket 

alkalmaztam a próbatestek előállításához. Az MFI csökkenésének eredményeképpen a gyártás 

során kialakult fröccsnyomás 315-340 bar között alakult nanokompozitok esetében. 

Bazaltszálas kompozitoknál és hibrideknél ez az érték 740-775 bar között, míg szénszálas 

társaiknál 750-805 bar között változott. 

4.2.2. Szálhossz és szakállhossz vizsgálatok 

Az MFI értékére valamint a száltördelődésre a létrehozott kompozitok valós 

száltartalma is hatással lehet. Ennek a lehetőségnek a kizárása érdekében az előállított 

kompozitok száltartalmát is vizsgáltam (35. ábra), a szálhossz vizsgálathoz szükséges 

szálfeltárás közben. A vizsgálatok alapján elmondható, hogy lényegi különbség nem volt a 

kompozitok száltartalma között, azok különbsége nem haladta meg 0,6 tömeg%-ot, tehát a 

technológiák során a szálkihozatal nem változott, így a szálhosszeloszlások összehasonlítása 

során a száltartalom hatása elhanyagolható. A szénszálas kompozitok száltartalma minden 

mérés során körülbelül 1 tömeg% eltérést mutattak a gyártást megelőző mérésekhez képest. 

Ez a szál tömegvesztéséből fakad kiégetés során [111]. 

 
35. ábra: Létrehozott kompozitok száltartalma feldolgozást követően (extrúzió és fröccsöntés) 

Az égetéssel feltárt szálakat mikroszkóp segítségével vizsgáltam. A feldolgozás során 

végbemenő száltördelődési folyamat eredményeként létrejövő szálhosszeloszlás log-normális 

függvénnyel jól közelíthető [112]. A bazaltszál erősítésű kompozitok esetén látható, hogy a 

növekvő CNT hatására a rövidebb szálak aránya megnövekedett, azaz növekedett a 
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száltördelődés (36. ábra). Ennek is eredménye, hogy magasabb CNT tartalom esetén 

csökkenő szilárdság tapasztalható, amelyet az illesztett log-normális függvények várható 

értékeinek csökkenése is alátámaszt /Melléklet 2. és 3./.  

 
 a) b) 
36. ábra: Létrehozott kompozitok szálhosszának relatív gyakorisága és az arra illesztett log-

normális eloszlás (vonal) feldolgozást követően: bazaltszál (a), és szénszál (b) erősítésű 
kompozitok és hibrid kompozitok /Melléklet 2. és 3./ 

A szénszál erősítésű kompozitok vizsgálatakor megfigyelhető, hogy a bazaltszálhoz 

képest a szénszál a feldolgozás során jobban tördelődött (mindkét esetben a kiindulási 

szálhossz 6 mm volt). Ez a nagyobb száltördelődés a kisebb folyóképességnek, valamint a 

szálak nagyobb merevségének eredménye (ridegebb vislekedés), ennek ellenére a szénszálas 

kompozit szilárdsága 80 MPa-lal nagyobbnak adódott mint a bazaltszálasé, ami ismét a 

szénszál alkalmazásának előnyét szemlélteti. A szénszál szilárdsága mellett, a nagyobb 

felület-térfogat aránynak köszönhetően nagyobb felületen képes kapcsolatot kialakítani a 

mátrixszal, amelyet tovább növel a szénszál barázdált felülete (37. ábra).  

  
 a) b) 

37. ábra: A kompozitok előállításához használt szálak: szénszál (a), bazaltszál (b) 

Kis mennyiségű CNT hatása nem volt jelentős egyik rendszerben sem, és nagyobb 

nanoerősítőanyag esetén is csak a bazaltszálas kompozitnál volt megfigyelhető a növekvő 
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száltördelődés. Azaz a szénszálak technológia okozta nagymértékű tördelődésére a 

nanocsövek jelenléte már alig volt hatással. A szálhosszeloszlás ismeretében már lehetőség 

nyílt a szakítást követően a kilógó szálak hosszának vizsgálatára.  

Feldolgozás során a nanorészecskék megjelenhetnek a szál-mátrix határfázisban és az 

ott jelenlévő részecskék javíthatják a két fázis kapcsolatát, ezáltal növelve a kompozit 

szilárdságát [70, 71, 78]. A határfelületi adhézió nagyságának meghatározására számos 

módszert kidolgoztak, amelyek közül az egyik legismertebb és legelterjedtebb eljárás a 

csepplehúzás. Ennek a módszernek az alkalmazása hőre lágyuló hibrid kompozitok 

határrétegi kapcsolatának feltárására nehézkes. A vizsgálathoz szükséges preparáció során 

létrejövő körülmények távol állnak a feldolgozás során a rendszert érő behatásoktól (nyomás, 

nyírás), valamint a részecskék eloszlatása sem azonos mértékben biztosított. A szál-mátrix 

kapcsolatra a kilógó szálhossz (szakállhossz) nagyságából is következtethetünk, ahol a 

létrejött rendszerben tudjuk vizsgálni ezt a kapcsolatot [25, 113, 114]. A kilógó szálak 

vizsgálata a kvázi-statikus vizsgálatok során létrejött töretfelületeken történt. A vizsgálatok 

alapján elmondható, hogy mind a bazaltszálas, mind pedig a szénszálas kompozit esetén a 

kilógó szálak hosszának eloszlásai közel azonos az egyes anyagcsaládokon belül (38. ábra), a 

log-normális eloszlások várható értékei a CNT tartalom növelésével bazaltszálas esetben 

valamelyest csökkentek, de a szénszálas esetben alig változtak /Melléklet 4. és 5./. 

Figyelembe véve, hogy a szálhosszeloszlásnál is hasonló tendenciát tapasztaltam, 

kijelenthető, hogy a szénannocsövek nem voltak jelentős hatással a szál mátrix adhézióra, 

nem javították azt. 

   
 a) b) 

38. ábra: Létrehozott kompozitok kilógó szálhosszainak relatív gyakorisága és az arra 
illesztett log-normális eloszlás (vonal) a töretfelületeken: bazaltszál alapú (a), és szénszál 

alapú (b) kompozitok és hibrid kompozitok /Melléklet 4. és 5./ 
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A száltördelődésen túl és a szál-mátrix kapcsolaton kívül a szilárdságot a próbatestben 

kialakult szálirányultság is befolyásolhatja. A terhelés irányától egyre jobban eltérő szálak 

kihasználtsága csökken, egyre inkább a mátrix igénybevétele a jellemző, melynek 

eredményeképpen annak tönkremenetele hamarabb bekövetkezik. A kialakuló 

szálirányultságra a technológiai paraméterek mellett az ömledék folyóképessége is jelentős 

hatással lehet, például módosíthatja a mag-héj szerkezetet és azok arányát. Az említett 

hatások mellett a szálméretek közti különbségek is megjelenhetnek a szálak irányultságában. 

A hosszabb szálak kevésbé érzékenyek az ömledék folyása közben megjelenő 

sebességkülönbségekre, homogénebb irányultságot eredményezhet. A szálirányultság 

meghatározás érdekében a fröccsöntött próbatestekből a várható tönkremeneteli hely 

közelében felületeket munkáltam ki és azokat políroztam. Az előállított mintákon a szálak 

irányultságát vizsgáltam, mely eredmények a 39. ábrán láthatóak. A létrehozott felületeket 

vizsgálva jelentős mag-héj szerkezetet nem tapasztaltam, a próbatest falához közeledve nem 

találtam vizsgálható szálakat. A próbatestek magjában pedig viszonylag homogén 

szálirányultságot tapasztaltam. Mindkét esetben a szálak jellemzően 25°-ra tértek el a 

próbatest hosszirányától. A szálak irányultságát tekintve a szénszálak szélesebb tartományban 

mutattak eltérést a terhelés irányától, ami a rövidebb szálhosszal magyarázható, ezek a szálak 

érzékenyebbek az áramlás irányának változására. 

   
 a) b) 

39. ábra: Létrehozott kompozitokban a szálak irányának eltérése a terhelés irányától: 
bazaltszál (a), szénszál erősítésű kompozitok és hibrid kompozitok (b) /Melléklet 4. és 5./ 

A vizsgálatok során meghatároztam a próbatestek függőleges tengelyétől való 

eltérésüket is (40. ábra). A próbatestek valódi dőlésszöge jelen esetben nem határozható meg 

pontosan de a polár koordinátarendszer negyedében ábrázolva a szálak irányát, látható, hogy a 

szénszálak inkább a vízszintes tengely közelébe rendeződtek míg a bazaltszálak nagyobb 
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homogenitást mutatnak a sík minden irányába. A szálak átfogó vizsgálata alapján 

elmondható, hogy a szénnanocső feltehetőleg a mátrix tulajdonságait módosítva eszközölt 

változást a kompozitok szilárdságában és nem a szál-mátrix kapcsolatot változtatta, valamint 

a csökkenő MFI sem okozta a szálak irányultságának változását a próbatestekben. 

 

40. ábra: Bazalt- (a) és szénszál (b) erősítésű kompozitok és hibrid kompozitok 
szálirányultsága 

4.3. Kompozitok morfológiájának vizsgálata 

A mechanikai vizsgálatok, valamint szálhossz és szakálhossz vizsgálatok alapján arra 

lehet következtetni, hogy a nanorészecske a mátrix tulajdonságainak módosításával fejtette ki 

szilárdságnövelő tulajdonságát. A morfológiai vizsgálatok során bemutatom a kompozitok 

anyagszerkezetének változását a CNT jelenlétének hatására. 

4.3.1. Töretfelületek vizsgálata 

A részecskék eloszlatottságának vizsgálata, valamint a szál-mátrix kapcsolat 

feltárásának érdekében először pásztázó elektronmikroszkóp segítségével felvételeket 

készítettem a kvázi-statikus vizsgálatok során keletkezett töretfelületekről. A poliamid 

tönkremenetelének jellege az egész keresztmetszetben szívós volt (41. a ábra). A 

nanorészecske jelenlétének hatására a tönkremenetel jellege nem változott. A töretfelületeken 

viszont már jelentős méretű aggregátumok figyelhetőek meg (41. b ábra), ezek mérete nagy 

szórást mutatott, sokuk elérte a 250 µm-t és nem volt ritka az 500 µm-es méretű sem. A 

szénnanocső tartalom növelésének hatására ezeknek az aggregátumoknak a mérete jelentősen 

nem változott, annál inkább a mennyiségük növekedett meg, több aggregátum volt fellelhető a 

töretfelületeken. A károsodást vizsgálva arra a következtetésre lehet jutni, hogy jellemzően 

ezek az aggregátumok voltak a tönkremenetel kiinduló pontjai (41. c ábra). Nagyobb 
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nagyításon elemezve a részecskék felületét, látható, hogy ezeket az aggregátumokat részben 

átjárta a mátrix (41. d és e ábra), de így sem képesek tulajdonságmódosító hatásukat kifejteni. 

Ezek a területek mechanikai tulajdonságaikat tekintve (szilárdság, modulus) jelentősen 

eltérhetnek az őket körülvevő mátrixtól, ezért terhelés során inkább hibahelynek tekinthetőek. 

Így tehát csökkentik a hasznos terhelhető keresztmetszetet, valamint feszültséggyűjtő 

helyként viselkedhetnek. 

  
 a) b) 

  
 c) d) 

 
e) 

39. ábra: Poliamid 6 és nanokompozitok töretfelületéről készült felvételek pásztázó 
elektronmikroszkóppal: a) PA6 (50x), b) PA6 / 0,25CNT (x50), c) PA6 / 1CNT (x50), 

d) PA6 / 0,25CNT (x5000), e) PA6 / 0,25CNT (x25000) 

A szálakat tartalmazó kompozitok töretfelülete erős tagoltságot mutatott, a 

tönkremenetel vegyes volt, azaz mind rideg, mind pedig szívós jelleg felfedezhető volt 

függetlenül attól, hogy a kompozit milyen szálat tartalmazott (42. ábra). A szívós töretfelület 

a deformáció során keletkező repedések, vagy meglévő üregek növekedésének jele. A 
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tönkremenetel időbeni előrehaladtával a tönkremenetel folyamata ridegbe megy át, amikor a 

megmaradt keresztmetszetben a lokálisan megnőtt feszültség elér egy kritikus értéket a 

kompozitban. A kompozitok töretfelületét vizsgálva látható a szálak átmérőjének különbsége, 

valamint az, hogy a szénszálak mennyisége nagyobb. Ennek egyik oka, hogy a szénszál 

nagyobb térfogatszázalékkal van jelen a kompozitban, a másik pedig, hogy a megnövekedett 

száltördelődés azonos szálhosszak esetén a szálak mennyiségének növekedését eredményezi. 

A magasabb száltartalom (mennyiség)  hatására a rideg töretfelület a szénszálas kompozitok 

esetén (42. b ábra) jelentősen tagoltabb, mint a bazaltszálas kompozitoké (42. a ábra).  

  
 a) b) 

  
 c) d) 

  
 e) f) 

42. ábra: Kompozitok rideg (felül) és szívós (középen) töretfelülete: a) PA6 / 30BF (x500), 
b) PA6 / 30CF (x500), c) PA6 / 30BF (x500), d) PA6 / 30CF (x500), valamint a szálak 
kapcsolata az őket befogadó mátrixszal: e) PA6 / 30BF (x2500), f) PA6 / 30CF (x5000) 
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A jelentősen több szál gátolja a repedésterjedést, ezzel létrehozva a jellegzetes teraszos 

töretfelületet. A töretfelületeken az elszakadt szálak mellett számos üreg látható, amelyet a 

kihúzódó szálak hagynak maguk után, ami nem meglepő, hiszen a rövidszálas kompozitokra 

igen jellemző a szálkihúzódás, mely a fajlagosan rövid szálakkal magyarázható. A szálak 

hossza feltehetőleg a kritikus szálhossz alatt találhatóak valamint, ha el is éri azt a 

repedésterjedés frontja, kis valószínűséggel éri azt a szál közepén. A mátrix a megfelelő 

felületkezelő szereknek köszönhetően nedvesítette a befoglalt szálakat, hiszen számos esetben 

megfigyelhető a két alkotó között fennmaradt kapcsolat a tönkremenetelt követően is (42. e és 

f ábra). 

  
 a) b) 

  
 c) d) 

  
 e) f) 

43. ábra: Hibrid kompozitok töretfelületéről készült elektronmikroszkópi felvételek (egyes 
CNT-k fehér nyíllal jelölve):PA6 / 30BF / 0,5CNT (a és b), PA6 / 30CF /0,25CNT (c, d, e, f) 

CNT 

BAZALTSZÁL 

CNT 

SZÉNSZÁL 

CNT 
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A hibrid kompozitok töretfelületüket tekintve hasonlóságot mutattak a csak szálat 

tartalmazó mikro kompozitokéhoz, a CNT globálisan nem változtatta meg a tönkremenetel 

lefolyását (43. a és c ábra). A nanokompozitokkal összevetve a hibridek töretfelületén nem 

jelentkeztek aggregátumok, tehát a szálak jelenléte egyértelműen segítette a részecskék 

eloszlatását. Ezek a jól eloszlatott részecskék láthatók a 43. b ábrán egy bazalt- míg 43. d 

ábrán egy szénszál társaságában (nyilak). Ilyen részecskékről látható nagyobb nagyítású 

felvétel a 43. e és f ábrán. Az itt látható részecskék átmérője 15 nm körül alakul, ami 

megközelíti a gyártó által megadott átmérő adatot (9,5 nm).  

4.3.2. Kompozitok kristályosságának vizsgálata 

A rendszerhez hozzáadott erősítőanyagok a feldolgozás során jelentősen 

befolyásolhatják a mátrix kristályos szerkezetét, amely különösen igaz a szénnanocső esetén. 

A mátrix morfológiáját ezért differenciál pásztázó kalorimetriával (DSC) és nagyszögű 

röntgendiffrakció segítségével vizsgáltam. A DSC vizsgálatok során minden esetben a 

fröccsöntött próbatestek középső részéből (folyási út felénél) munkáltam ki a vizsgálathoz 

szükséges mintákat (44. ábra). A vizsgálatokat több próbatesten (5 db) kiviteleztem úgy, 

hogy azokat a gyártás különböző időpontjaiból választottam. A görbék így is nagy 

hasonlóságot mutattak, tehát a gyártás során a kompozitok kristályossága közel megegyező 

volt, ezért lehetséges az első felfűtések kiértékelése is. 

 

44. ábra: DSC vizsgálatokhoz szükséges anyag kimunkálásának területe (piros)  

A nanokompozitok DSC görbéi láthatók a 45. ábrán. Az első felfűtési görbék jellegre 

azonosak (45. a ábra), a szénnanocső hatására alakjuk nem változott, ez alapján elmondható, 

hogy a nanorészecskék mennyiségének függvényében a kristályok lamellavastagsága jelentős 

különbséget nem mutat, ellenkező esetben a görbék kiszélesedése vagy összehúzódása lett 

volna jellemző. A görbe alatti területekből kapott kristályos részarány vizsgálata alapján 

kijelenthető, hogy a kristályosság mértéke sem változott számottevően (4. táblázat). A 

kristályosodási görbéket vizsgálva (45. b ábra) azonban már eltérés figyelhető meg. A CNT 

hatására a kristályosodási görbe maximuma mintegy 3 °C-kal magasabb hőmérsékletre 

tolódik, valamint hamarabb megindul a kristályosodás, egy váll alakul ki, amely a növekvő 

szénnanocső tartalom esetén egyre markánsabbá válik. Ezek alapján elmondható, hogy a CNT 
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heterogén gócképzőként viselkedik, segíti a kristályosodás megindulását. A gócképző hatás 

lehet akár a CNT jó hővezető képességének is betudható, hiszen ez segítheti az ömledékben a 

szükséges túlhűtés kialakítását. A második felfűtést vizsgálva (45. c ábra) a poliamid 

kristályolvadási görbéjén két jól elkülöníthető csúcs figyelhető meg 216,5 és 220,5 °C-on. 

Ezek a hőmérsékletek a γ (instabilabb) és α (stabilabb) kristályos módosulatoknak megfelelő 

olvadási csúcsok [26, 115]. Kontrollált körülmények között tehát a kristályosodás során 

mindkét kristályos módosulat kialakult a poliamidban. 

 
 a) b) 

 
c) 

45. ábra: Nanokompozitok DSC görbéi: a) első felfűtés - kristályolvadás, b) hűtés – 

kristályosodás, c) második felfűtés – kristályolvadás (jellemző görbék) 

A nanokompozitokat vizsgálva már eltűnik a markáns első csúcs a poliamid 6-hoz 

képest (45. c ábra), a görbe alakjából arra lehet következtetni, hogy nem eltűnik a gamma 

kristályos módosulat, hanem csak annak mértéke csökkent, ezáltal belesimul az olvadási 

görbébe, miközben a kristályos részarány jelentősen nem változik a poliamidhoz képest. A 

különböző kristályos módosulatok arányának becslése érdekében a kapott olvadási görbéket 

felbontottam. Bevett gyakorlat a DSC görbék Gauss görbével való közelítése, azonban ez a 
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valós kristályolvadási görbét nem írja le elég pontosan, mivel a kristályolvadási görbék nem 

szimmetrikusak. Ennek egyik oka a kristályok szerkezetének változása, hiszen a kisebb 

krisztallitok, valamint vékonyabb lamellák alacsonyabb hőmérsékleten olvadnak, ezzel 

kiszélesítve a görbét az alacsonyabb hőmérsékletek felé. A másik pedig, hogy olvadási 

hőmérséklet felett már nem igényel többlet energiát azok megolvasztása, ezért meredeken 

változik a görbe alakja. Ideális esetben ez a változás azonnal az alapgörbére való visszatérést 

jelentené, de a valóságban termodinamikai és méréstechnikai okok miatt ez egy enyhébb 

változást jelent. Az aszimmetria következtében a mért görbék esetén a felbontás során egy 

szimmetrikus függvény a γ kristályos módosulat többletét mutatná ki, ezért a valós olvadási 

folyamatot jobban leírni képes görbét kerestem. A különféle matematikai leírásmódok között 

keresve egy szintetikus polimerekre még nem alkalmazott aszimmetrikus dupla szigmoid 

függvény mellett döntöttem, melyet főleg élelmiszeripari vizsgálatok során alkalmaztak eddig 

[116, 117]. A függvény a következő alakban írható fel: 

 / 1 / . (4.1.) 

A hat paraméteres függvényben y0 az eltolás mértéke, xc eloszlás középértéke (várható 

érték), A0 az magasság (amplitúdó), w1 félértékszélesség, w2 alsó oldal varianciája, w3 felső 

oldal varianciája. Ennek a függvénynek az alkalmazásával történő illesztés eredménye látható 

a 46. ábrán.  

 
46. ábra: Olvadási görbe (fekete) és felbontása aszimmetrikus dupla szigmoid görbékkel 
(zöld), és azok összege (piros), (a görbék egymáshoz képest függőlegesen eltolva a jobb 

összevethetőség érdekében) 

A szigmoid függvény alkalmazásával jó illeszkedés érhető el (R2>0,998) és 

elemezhetővé válnak a kristályos módosulatok arányai is. A görbék felbontásából származó 

eredményekből az látható, hogy kis mennyiségű szénnanocső hozzáadásának hatására közel 
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felére csökkent a γ kristályos módosulat aránya (47. ábra), amely nagyobb CNT mellett újra 

növekedésnek indult, de még 1 tömeg% erősítőanyag tartalom esetén se érte el a tiszta 

poliamidnál tapasztalható értékét. Kis CNT tartalom alkalmazásakor a nagyobb 

hőmérsékleten megindult kristályosodás a stabilabb α kristályok kialakulásának kedvez, 

azonban a nagy mennyiségű CNT (1 tömeg%) már gátolhatja a kristályosodás folyamatát 

ezzel kedvezve a γ módosulat kialakulásának. 

 

47. ábra: Kompozitokban kialakult γ kristályos módosulat aránya z teljes kristályosságra 
vetítve 

Bazaltszálas kompozitokat vizsgálva hasonló tendenciák figyelhetők meg, mint 

nanokompozitok esetén (48. ábra). Az első felfűtés során közel azonos görbéket figyeltem 

meg, azonban a kristályos részarány mértéke jelentősen csökkent a tiszta poliamidhoz képest 

(4. táblázat), azaz a bazaltszálak jelenléte gátolta a kristályosodást. A hűtési görbék 

vizsgálatakor a már ismertetett nagyobb hőmérsékleten megjelenő váll markánsabb, amely a 

jobban eloszlatott részecskéknek köszönhető, hiszen így a rendszerben mennyiségét tekintve 

több gócképző hatású részecske van jelen. Ez a növekvő CNT tartalom eredményeképpen 

még markánsabb. A második felfűtéseket vizsgálva a γ kristályos módosulathoz tartozó 

olvadási csúcs jelentősebb, mint poliamid esetén volt, amelyet a görbeszétválasztás is 

alátámaszt. A CNT alkalmazása a bazaltszálas kompozit esetén a γ kristályos módosulat 

aránynak csökkenését eredményezte, amely a növekvő CNT tartalom hatására tovább 

csökkent (47. ábra). Szénszál erősítésű kompozitok vizsgálatakor is a korább ismertetett 

tendenciák köszöntek vissza (48. ábra). A szénszál hatására azonban nem csökkent a 

kompozit kristályossága, hanem kis mértékben növekedett, de ez a változás gyakorlati 

szempontból elhanyagolható. A CNT hatására a γ kristályos módosulat aránya ismét 

csökkent, tehát elmondható, hogy az alkalmazott erősítőanyagoktól függetlenül a poliamid 6 

mátrixban a szénnanocső nagyobb hőmérsékleten megindítja a kristályok képződését, azaz 
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segítheti a stabil gócok fennmaradását. A magasabb hőmérséklet az α kristályos módosulat 

kialakulásának kedvez (láncok elmozdulása magasabb hőmérsékleten könnyebb), így a  γ 

kristályos módosulat aránya csökken, teret adva a nagyobb stabilitással rendelkező 

kristályoknak. 

  
 a) b) 

  
 c) d) 

  
 e) f) 

48. ábra: Bazaltszál erősítésű (bal) és szénszál erősítésű (jobb) kompozitok DSC görbéi: a) és 
b) első felfűtés - kristályolvadás, c) és d) hűtés - kristályosodás, e) és f) második felfűtés 

(jellemző görbék) 
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A röntgendiffrakció segítségével lehetőség nyílt a fröccsöntés során létrejött kristályos 

szerkezet mélyebb vizsgálatára (49. ábra). Jelen vizsgálatoknál a görbék szétválasztását 

elhagytam, amelynek oka, hogy hibrid rendszerekben a sok egymásra szuperponálódó görbe 

pontos szétválasztása igen nehézkes, számos kiegészítő mérés elvégzésere lenne szükség az 

igazán egzakt és pontos görbefelbontáshoz, míg a DSC vizsgálatok esetén a mérés során 

alkalmazott hőmérséklettartományban a mátrix változásait önmagában tudtam vizsgálni. 

Ennek eredményeképpen a görbék szétbontása lehetővé vált, azonban röntgendiffrakció során 

nem tudtam kizárni az erősítőanyagok reflexióját, hiszen mind a bazaltszál, mind pedig a 

szénszál jellemzően a vizsgálati tartományban eléggé széles sávban hoz létre reflexiót (ami 

ráadásul szálorientáltság függő), megnehezítve az ilyen vizsgálatokat. 

   Xkrist [%]  Tmax 

Anyagnév  1. fel.  2. fel.  1. fel.  hűt  2. fel. (γ)  2. fel. (α) 

PA6  24,9 ± 0,5  20,9 ± 0,2  222 ± 0,3  193,6 ± 0,1  216,5 ± 0,3  220,4 ± 0,1 

PA6 / 0,25CNT  24,9 ± 0,4  21,8 ± 0,4  221,4 ± 0,3  195,8 ± 0,2  ‐  219,4 ± 0,8 

PA6 / 0,5CNT  24,8 ± 0,4  21,9 ± 0,3  221 ± 0,3  196,1 ± 0,4  ‐  219,7 ± 0,4 

PA6 / 0,75CNT  24,4 ± 0,6  21,5 ± 0,5  221,2 ± 0,4  196,4 ± 0,1  ‐  219,9 ± 0,3 

PA6 /  1CNT  23,6 ± 0,4  21,1 ± 0,4  221,1 ± 0,3  196,2 ± 0,1  ‐  220,2 ± 0,3 

PA6 / 30BF  14,5 ± 13,2  11,9 ± 10,9  221,9 ± 0,4  193,3 ± 0,1  216,2 ± 0,2  220,7 ± 0,3 

PA6 / 30BF / 0,25CNT  14,4 ± 13,2  12,9 ± 11,8  221,5 ± 0,2  197,3 ± 0,2  ‐  220,4 ± 0,1 

PA6 / 30BF / 0,5CNT  14,3 ± 13  12,7 ± 11,6  221,5 ± 0,5  196,9 ± 0,2  ‐  220,8 ± 0,1 

PA6 / 30BF / 0,75CNT  14,7 ± 13,4  12,8 ± 11,7  221,3 ± 0,1  197,4 ± 0,1  ‐  220,5 ± 0,2 

PA6 / 30BF / 1CNT  14,8 ± 13,5  12,9 ± 11,8  221,4 ± 0,4  197,3 ± 0,1  ‐  220,6 ± 0,3 

PA6 / 30CF  26,5 ± 0,5  22,7 ± 0,3  221,6 ± 0,3  194,2 ± 0,5  216,2 ± 0,1  220,3 ± 0,1 

PA6 / 30CF / 0,25CNT  26,3 ± 0,5  23 ± 0,3  221,5 ± 0,1  197,3 ± 0,2  ‐  220,4 ± 0,1 

PA6 / 30CF / 0,5CNT  25,8 ± 0,3  22,7 ± 0,1  221,3 ± 0,3  197,3 ± 0,1  ‐  220,2 ± 0,1 

PA6 / 30CF / 0,75CNT  25,8 ± 0,5  22,4 ± 0,3  221,4 ± 0,1  197,5 ± 0,2  ‐  220,3 ± 0,1 

PA6 / 30CF / 1CNT  25,6 ± 0,3  22,4 ± 0,3  221,1 ± 0,4  197,3 ± 0,5  ‐  220,3 ± 0,1 

4. táblázat: Kompozitok kristályos részaránya, valamint kristályolvadási és kristályosodási 
csúcsai 

Tiszta poliamid esetén alapvetően két jól elkülöníthető csúcs volt detektálható 

2θ ≈ 21,3°-nál és 23,5°-nál. Az előbbi diffrakciós csúcs (001) reflexióhoz tartozik amely a γ 

kristályos módosulat jelenlétének köszönhető. Az utóbbi csúcs az α kristályokhoz tartozó 

(002, 202) reflexió. A γ kristályok csúcsát megelőzően egy váll figyelhető meg, amely az α 

kristályos módosulat (200) reflexiójának eredménye. A diffraktogrammokon megfigyelhető 

három további csúcs 9,4°, 18,9° és 28,5°-nál, amely az előállított anyagokban található 

talkumra utal (poliamid alapanyag tartalmazza). A mátrixban található talkum a jobb 

feldolgozást segítheti elő, valamint polimer mátrixok esetében gócképző hatása is ismert, 
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amely a mátrix anyag hétköznapi feldolgozása során a jobb kristályosság elérését segítheti. A 

CNT hozzáadásának hatására 20,1°-nál már jól felismerhetővé válik a (200) reflexió, amely 

az α kristályos módosulathoz tartozik. Ebből a megjelenő markáns csúcsból a megnövekedett 

α kristályok arányára lehet következtetni. Bazaltszálas kompozitok esetén (49. b ábra) az 

intenzitás lecsökkent, amely a kisebb kristályosságnak az eredménye. 

 
 a) b) 

 
c) 

49. ábra: Kompozitok röntgediffrakciós vizsgálata során kapott intenzitás görbék: a) 
nanokompozitok, b) bazaltszálas kompozitok, c) szénszálas kompozitok 

A kezdeti γ csúcs mellett CNT hatására megjelent a két α csúcs (49. c ábra). 

Szénszálas kompozitok esetén a második α csúcs mellett az első jelent meg szénnanocső 

hatására. A röntgendiffrakciós vizsgálatok hasonlóságot mutattak a DSC vizsgálatok során 

tapasztalt második felfűtési görbékkel, annak ellenére, hogy amíg a kalorimetriai vizsgálat 

során viszonylagosan lassú hűtést alkalmaztam, addig fröccsöntés során jóval nagyobb 

hőelvonást hoztam létre, tehát a CNT hatása független a hűtés sebességétől és a stabilabb α 

kristályos módosulat létrejöttét segíti az őt tartalmazó poliamid mátrixban.  
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4.4. Kompozitok vizsgálata különböző mechanikai terhelésekkel 

A nanorészecskék hatékonyan növelhetik a polimer mátrixú kompozitok szilárdsági 

jellemzőit hibrid rendszerekben, azonban ezek ismerete önmagában nem elegendő ahhoz, 

hogy mérnöki célokra alkalmazzuk őket. A polimerek viszkoelasztikus viselkedése miatt 

elengedhetetlen az újonnan kifejlesztett anyagok tartós illetve ciklikus terhelésekre adott 

válaszának vizsgálata is. 

4.4.1. Kompozitok válasza kvázi-statikus ciklikus terhelésre 

Polimer kompozitok esetén a mátrix viszkoelasztikus viselkedésének következtében 

nem csak a terhelés nagysága, hanem annak ideje is befolyásolja a gerjesztésre adott választ. 

Hőre lágyuló mátrix esetén általánosan elmondható, hogy az igénybevétel nagyságától és 

idejétől függetlenül elasztikus (rugalmas) és plasztikus (maradó) deformációval reagál. Ennek 

a kettőnek az aránya viszont már függ a terheléstől és annak időtartamától, a környezeti 

hőmérséklettől, poliamidok esetében pedig azok nedvességtartalmától is. A rugalmas 

alakváltozás tovább bontható pillanatnyi és késleltetett komponensekre. Míg a pillanatnyi 

rugalmas alakváltozás mértéke szoros kapcsolatban van a rugalmassági modulus értékével, 

addig a késleltetett rugalmas és a maradó alakváltozás mértéke már nehezen kapcsolható 

össze bármely kvázi-statikus vizsgálattal meghatározott anyagparaméterrel. A kialakult 

anyagszerkezet a szilárdsági értékeken túl jelentős hatással lehet ezekre a komponensekre is, 

így meghatározásuk indokolt a kompozitok viselkedésének alaposabb leírása érdekében. 

Növekvő terhelésű kvázi-statikus ciklikus vizsgálat segítségével különböző terheléseken 

felfedhető az alakváltozási komponensek aránya. Továbbá a deformáció-komponensek 

nanocső tartalom függvényében történő vizsgálata információt adhat a nanocsövek mátrixban 

betöltött szerepével kapcsolatban is, hiszen a szálszakálhossz vizsgálatok alapján elmondható 

(36. és 38. ábra), hogy a CNT alapvetően nem a határfelületi kapcsolatok módosításával 

fejtette ki szilárdságnövelő hatását. 

A nanokompozitok ciklikus vizsgálata során fény derült arra, hogy a CNT hatására a 

maradó alakváltozás jelentős mértékben csökkent a tiszta poliamidhoz képest, ezzel 

párhuzamosan a rugalmas visszaalakulás számottevő növekedést mutatott (50. ábra). Mindez 

annak ellenére tapasztalható, hogy a kompozitok húzószilárdsága és modulusa növekvő 

nanocső tartalommal nem mutatott jelentős változást (34. ábra). A ciklikus vizsgálat kezdeti 

szakaszában a maradó deformáció növekedése lineáris, és ez a linearitás CNT hatására 

nagyobb terheléseken is megmarad. A CNT jóvoltából a szilárdsági értékek változatlansága 

mellett azonos terhelésen kisebb deformációt mutató, azaz nagyobb teherbírású kompozitot 
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kapunk. Ez a hosszútávú terheléseknek jobban ellenálló szerkezeti anyagot jelent, hiszen a 

csökkenő maradó alakváltozás mértéke kisebb deformációt eredményezhet kúszás közben. 

     

 a) b) 
50. ábra: PA6/CNT nanokompozitok maradó alakváltozása (a) és rugalmas 

visszaalakulásának mértéke (b) a ciklusok, avagy a terhelés nagyságának függvényében  

A vizsgálatok kivétel nélkül jelentős kúszás kialakulásával zárultak le, azaz amikor a 

próbatest 1%-nál nagyobbat nyúlt az erő változása nélkül. A vizsgálat ciklikus jellegéből 

fakadóan, a késleltetett rugalmas alakváltozási komponens egy része nem alakul vissza 

(jelentősen hosszabb relaxációs idő lenne szükséges hozzá), ezért a vizsgálat a maradó 

alakváltozást túlbecsüli, míg a rugalmas alakváltozás arányát alul, azonban különböző 

anyagok összehasonlítását lehetővé teszi. Ezen kívül az így kapott deformáció komponens 

esetleges tervezésével való használata során a túlbecslésnek köszönhetően a biztonság felé 

térünk el.  

A szakított próbatestek töretfelületeinek vizsgálata esetén jelentős méretű 

aggregátumokat figyeltem meg. A kismennyiségű eloszlatott részecske csökkentheti a maradó 

alakváltozást miközben a mechanikai tulajdonságok változatlanok maradnak hiszen az 

aggregátumok ellensúlyozhatják ezt a hatást. A nanorészecskék közvetlen közelében a láncok 

elmozdulása korlátozottá válhatott, hiszen a töretfelületek vizsgálatakor olyan 

aggregátumokat figyeltem melyeket a polimer mátrix részben duzzasztott. Az aggregátum 

belsejébe behatoló láncok terhelés során csak nagyobb erő hatására képesek elmozdulni. Az 

aggregátumon kívüli láncvég jó kapcsolatot alakíthat ki a környező mátrixszal, akár annak 

kristályos részeiben is részt vehet, így tovább csökkentve a környező molekulák relatív 

elmozdulásának képességét. Így tehát az aggregátumok a polimerben található kristályos 

részekhez hasonló hatást fejthetnek ki. A feltehetően létrejött felépítés és az aggregátumok 

kapcsolata az őket körülvevő mátrixszal a 51. ábrán figyelhető meg. 
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51. ábra: Elméleti ábra az aggregátumok és a mátrix kapcsolatáról nanokompozitokban 
(fekete – CNT, kék – polimer lánc, piros – kristályos területek) 

A bazaltszálak alkalmazásának köszönhetően a maradó alakváltozás tovább csökkent a 

nanokompozitokhoz képest. Ez elsősorban már magának a kompozitban található 

mikroszálaknak köszönhető, amelyek a terhelés jelentős részét felveszik, így csökkentik a 

kompozit alakváltozását, gátolják a mátrix nagymértékű deformációját és a láncok 

elmozdulását egymáshoz képest (52. ábra).  

 
 a) b) 

52. ábra: Bazaltszál erősítésű kompozitok maradó alakváltozása (a) és rugalmas 
visszaalakulásának mértéke (b) a ciklusok, avagy a terhelés nagyságának függvényében 

Ennek köszönhetően a nanokompozit esetén 10%-os maradó alakváltozás 

kialakulásához 700 N, míg bazaltszál alkalmazásakor hasonló maradó deformációhoz már 

2000 N szükséges. A szálak előnye még, hogy nem csak a maradó alakváltozás mértékét 

csökkentették, hanem a kompozit szilárdságát is jelentősen növelték a csak nanorészecskéket 

tartalmazó kompozitokhoz képest. A hibridizáció hatására a maradó alakváltozás mértéke 

tovább csökken, és a rugalmas visszaalakulás mértéke tovább növekszik. A CNT jelenlétének 

köszönhetően minden terhelési szinten közel felére csökkent a maradó alakváltozás a 

mikroszálas kompozithoz képest. A hibridizáció hatására a nanorészecskék eloszlatottsága 

jelentősen javult a mátrixban. Az egymástól megfelelő távolságra kerülő nanocsövek már 

elégségesen nagy felületen alakíthattak ki kapcsolatot az őket körülvevő mátrixszal, így már 

erősítő hatásukat is kifejtették, ezáltal csökkentve annak deformációját és a maradó 
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alakváltozás mértékét. Egyes kutatók szerint a nanorészecskék homogenizálják a terhelés 

hatására a kompozitban létrejövő feszültséget [47, 48]. Ez azzal magyarázható, hogy a 

megfelelően eloszlatott nanorészecskék a polimer láncok elmozdulását gátolják, mivel a 

nanocsövek több polimer lánccal is kapcsolódhatnak, így közöttük hidat képeznek. A 

szénnanocső a molekulaláncoknál jóval nagyobb merevséggel rendelkezik, így a megfelelő 

adhéziós kapcsolat, és a hídképző szerep miatt a molekulák egymáshoz viszonyított helyzete 

is rögzítettebbé válik, ezzel kényszeríve a mátrixot rugalmasabb viselkedésre, segítve a 

terhelés egyenletesebb eloszlatását. A nanocsövek ilyen módon tulajdonképpen fizikai térháló 

kötéspontokként funkcionálhatnak és egyfajta hálószerkezetet hozhatnak létre, melynek 

sematikus ábrája a 53. ábrán látható [10, 118].  

 

53. ábra: Szénnanocsövek és polimer láncok által létrehozott elméleti hálószerkezet (szürke – 
szénnanocső, fekete – polimer lánc)  

Csökkenő maradó deformáció érték 0,75 tömeg% CNT tartalomig figyelhető meg, 

azonban e fölött már ismét növekedni kezd ennek a mértéke. Ilyen nagy mennyiségű 

szénnanocső esetén annak eloszlása inhomogénné válhat (54. ábra), ennek eredményeképpen 

különböző mechanikai tulajdonsággal rendelkező régiók alakulhatnak ki a kompozitban, 

amelyek már a kompozit tulajdonságait tekintve kedvezőtlen hatást fejtenek ki, hibahelyként 

viselkednek. 

A szénszálak alkalmazásának köszönhetően a maradó alakváltozás tovább csökkent a 

bazaltszálas kompozitéhoz képest (55. ábra), ami elsősorban az erősítőszál nagyobb 

szilárdságának és modulusának eredménye. A CNT tartalom hatására itt is rugalmasabban 

viselkedett a hibrid kompozit, csökkent a maradó alakváltozás mértéke. A csak szálat 

tartalmazó kompozitok görbéjének jellege eltér a hibridekétől, függetlenül az alkalmazott 

száltól. Míg a szálat tartalmazó kompozitok deformációja meredek növekedést mutat a 

kezdeti szakaszban, majd annak mértéke lecsökken, addig a hibridek deformációja a 

tönkremenetelt megelőző pár ciklusig viszonylagosan egyenletes növekedést mutat a maradó 

deformáció területén. 
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54. ábra: PA6 / 30BF / 1CNT kompozit töretfelületén látható CNT-ben gazdag területek.  

A csak szálat tartalmazó kompozitok esetében kisebb terheléseken még csak a mátrix 

dolgozik, az visel el nagyobb terhelést, ezért kezdetben nagyobb maradó deformációk jönnek 

létre. Nagyobb igénybevétel esetén a szálak egyre inkább kifejtik erősítő hatásukat, 

tehermentesítik a mátrixot, így csökkentve annak maradó deformációját. Hibridek létrehozása 

során a CNT már kisebb terhelésen segíti egyenletesen eloszlatni a terhelést a kompozitban, 

valamint a jól eloszlatott alkotók áthurkolódása miatt kisebb deformabilitással rendelkezik a 

mátrix.  

 

 a) b) 
55. ábra: Szénszálas kompozitok maradó alakváltozása (a) és rugalmas visszaalakulásának 

mértéke (b) a ciklusok, avagy a terhelés nagyságának függvényében 

Összefoglalva elmondható, hogy a hibrid kompozitokban a CNT tovább csökkenti 

azok deformációjá, ezáltal nagyobb teherbírású kompozitokat kapunk, amelyek ellenállóbbak 

lehetnek hosszútávú igénybevételek során. Kis terheléseken a bazaltszál és szénszál erősítésű 

hibrid kompozitok maradó deformációja összemérhető, azonban nagyobb igénybevételeken a 

szénszálat tartalmazó hibridek értéke kisebb marad. 
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4.4.2. Kompozitok kúszási tulajdonságai 

A ciklikus vizsgálatok eredményei alapján várható, hogy a hibrid kompozitok kúszási 

hajlandósága kisebb lesz, ezért a kompozitokon kúszási vizsgálatokat is végeztem. A 

vizsgálatok célja a kúszási görbék meghatározása mellett azok összehasonlítása volt a ciklikus 

vizsgálatok során kapott deformáció komponensekkel, ezért a vizsgálatokat olyan terhelési 

szinteken végeztem, amelyeken rendelkezésemre állt eredmény korábbról. Így a vizsgálatokat 

200 N (~5 MPa), 500N (~12,5 MPa), 1000 N (~25 MPa) és 2000 N (~50 MPa) értékeken 

hajtottam végre. A nanokompozitok vizsgálatához az első három, míg a hibridekéhez az 

utolsó három terhelést alkalmaztam /Melléklet 6., 7. és 8./. A kúszási mérések alapján 

elmondható, hogy a terhelési szint nagyságától függetlenül a szénanocső hatására a létrehozott 

kompozitok kúszási hajlama csökkent. 12,5 MPa-os terhelésen erre a hatásra látható egy példa 

a különböző erősítőanyagot tartalmazó kompozitoknál az 56. ábrán. A kúszást követően 

minden esetben azonos ideig nyomon követtem a próbatest relaxációját a tehermentesítést 

követően. Ezek alapján képet kaptam a kialakult valós maradó alakváltozásról a kompozitban, 

hiszen az alacsonyabban futó kúszási görbe nem feltétlenül a kisebb maradó alakváltozás 

eredménye. A relaxációt követő maradó alakváltozások vizsgálata alapján elmondható, hogy a 

korábban ismertetett láncmobilitást csökkentő (relatív elmozdulás), valamint feszültség 

homogenizáló hatásoknak köszönhetően itt is csökkent a maradó alakváltozás mértéke a 

nanorészecskék hatására. Hibrid kompozitok esetén a növekedés mértéke a szálerősítésű 

referenciákhoz képest kisebb lett, mint poliamid és nanokompozit között, hiszen a szálak már 

jelentősen csökkentették a deformációt. Az alakváltozási komponenseket vizsgálva a 

pillanatnyi rugalmas komponensek értéke is csökkent (felterhelési szakasz vége). 

Nanokompozitok esetén ez a csökkenő láncmobilitással magyarázható, míg hibrid 

kompozitokban a modulus értékének növekedése is befolyásolja ezt az értéket. A kúszás 

vizsgálata során is korábbi vizsgálatok eredménye köszönt vissza, azaz a kúszás mértéke 

0,75 tömeg% CNT tartalomig csökkent, majd újra növekedésnek indult (inhomogénebb 

részecske eloszlás). A pillanatnyi rugalmas és a maradó deformáció mellett meghatároztam a 

kúszási folyamat végén az összrugalmas deformációt, amely a teljes deformáció és maradó 

alakváltozás különbsége. Ezeknek a komponenseknek az ismeretében összehasonlítottam a 

növekvő terhelésű ciklikus és kúszási eredményeket /Melléklet 9., 10., 11./.  

Az összehasonlításnak célja, hogy feltárjam milyen becslésre alkalmas a ciklikus 

vizsgálat. A ciklikus vizsgálat jellegéből fakadóan a relaxációs folyamatok nem zajlódnak le 

teljes mértékben (relaxációs idő növelése lehetséges, de az jelentősen megnövelné a mérés 

idejét, ezért a kúszási idők növelése esetén a lépésközök növelése lehet egy hasznos 
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megoldás), valamint a kúszás során a terhelés ideje is különböző, ezért a kúszás során kapott 

eredményektől való eltérés várható. A maradó deformációkat vizsgálva elmondható, hogy a 

kvázi-statikus ciklikus vizsgálat eredményei jelentősen túlbecsülik (>50%) ennek értékét a 

kúszásnál tapasztalt eredményekhez képest. Ez annak ellenére fennáll, hogy a kúszás során 

jelentősen hosszabb ideig tartott a terhelés. A rugalmas alakváltozás vizsgálatakor is hasonló 

jelenséget tapasztaltam, a kúszási értékekhez képest a növekvő terhelésű ciklikus mérés 

jelentősen túlbecsüli mind a pillanatnyi, mind pedig az összrugalmas alakváltozás mértékét is. 

A két vizsgálat alakváltozási komponensei közti különbség egyenes arányosan növekszik a 

terhelési szint növelésével, viszont ha a különböző anyagcsoportoknál kapott különbséget 

összevetjük, látható (57. ábra), hogy annak mértéke csökken a szilárdság és a modulus 

növekedésével. Az erősítőanyagok hatásának köszönhetően egyre kisebb hangsúlyt kapnak a 

mátrix tulajdonságai, egyre kisebb jelentősége van a viszkoelasztikus viselkedésnek, egyre 

nagyobb tartományban jellemző az anyagra a lineáris viselkedés (feszültség-elmozdulás). 

Ennek köszönhetően a ciklikus vizsgálatok alapján egyre jobban becsülhető egy adott 

terhelésen az anyag rugalmas alakváltozása. 

       
 a) b) 

 
  c) 
56. ábra: Nanokompozitok (a), bazalt- (b) és szénszál (c) alapú hibrid kompozitok kúszása és 

relaxációja 12,5 MPa-os terhelésen /Melléklet 6., 7. és 8./ 
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A ciklikus vizsgálatok eredményeit vizsgálva megfigyelhető, hogy az érintővel 

meghatározott pillanatnyi rugalmas alakváltozási komponens kis mértékben tér el az összes 

rugalmas alakváltozástól, ez alapján a rugalmas alakváltozások becslésére elégséges lehet az 

egyszerűbben meghatározható rugalmas alakváltozási komponens. A mérések 

összehasonlítása alapján belátható, hogy a növekvő terhelésű ciklikus mérés alkalmas 

különböző anyagok terhelhetőségének vizsgálatára és összehasonlítására, hiszen a hosszútávú 

vizsgálatok esetén azok alakváltozásának alakulása összhangban lesz a ciklikus vizsgálattal, 

azonban az alakváltozás pontos értékének a meghatározása nem lehetséges a terhelési időkben 

jelentkező különbségek miatt.  

 

57. ábra: Rugalmas alakváltozások különbsége ciklikus és kúszási vizsgálatok esetén 

A kúszás hosszabb időtartományokon való leírása elengedhetetlen a különféle 

tervezési feladatokhoz, azonban az időben több nagyságrendet felölelő pontos mérésekre 

sokszor nincs lehetőség, vagy azok kivitelezése erőforrás és költségek tekintetében 

megkérdőjelezhető (például egy 10 éves vizsgálat). Ezek okán célszerű rövidtávú mérések 

során kapott eredmények alapján becsülni az adott polimer hosszútávú viselkedését. Erre 

alapvetően két lehetőség áll rendelkezésre, egyfelől lehetőség van valamilyen, a viselkedést 

leíró modellhez szükséges paraméterek meghatározására majd a modell alkalmazására 

szélesebb időtartományra, másfelől pedig a feszültség-idő, illetve hőmérséklet-idő 

ekvivalenciák elvének alkalmazása mely során különböző hőmérsékleten vagy terhelésen 

mért eredmények segítségével szélesítjük ki a becslés tartományát. Az előállított kompozitok 

hosszútávú viselkedésének leírása érdekében két összefüggés illeszkedését vizsgáltam az 

általam előállított rendszerek kúszásgörbéire. A kúszási folyamatok leírására számos 

módszert és összefüggést alkottak meg, ezek közül az egyik legáltalánosabbat választottam, a 

Burgers-modellt. Ez a modell a kúszás folyamatának leírására széles körben alkalmazott, 

azonban többnyire alakilag írja le a folyamatot. A heurisztikus összefüggések közül a 

Findley-féle hatványtörvényre esett a választásom (2.2. összefüggés). Ennek oka, hogy ez az 

y = 0,634x ‐ 0,613
R² = 0,972

y = 0,111x + 0,145
R² = 0,989

y = 0,067x + 0,045
R² = 0,999
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összefüggés kevés független változót tartalmaz, ezek meghatározása méréssel viszonylag 

egyszerű, ennek köszönhetően pedig szimulációs módszerek alapja lehet.  

A Burgers-modell alakváltozást leíró alakjában (4.2.) található paramétereket a mért 

kúszásgörbékből határoztam meg, az alakváltozási komponensek feltárását követően 

/Melléklet 12./.  

 ö 1  , (4.2.) 

ahol σ az alkalmazott terhelő feszültség, E1 a Hooke-törvényt követő rugó rugalmassági 

modulusa, η1 a Newton-törvényt követő viszkózus elem dinamikai viszkozitási tényezője. E2 

és η2 a Kelvin-Voigt elem rugójának modulusa valamint a viszkózus elemének dinamikai 

viszkozitási tényezője. A Findley-féle hatványtörvény paramétereit görbeillesztő szoftver 

segítségével határoztam meg, amely iterációs lépések során kereste meg a független 

paraméterek értékét.  

 
 a) b) 

 
  c) 
58. ábra: Különböző poliamid 6 mátrixú kompozitok kúszása és a rá illesztett Burgers-modell, 

illetve Findley-féle hatványtörvény 12,5 MPa-os terhelésen: a) PA6 / 0,5CNT,  
b) PA6 / 30BF / 0,5CNT, c) PA6 / 30 CF / 0,5CNT /Melléklet 11.-14./ 
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A görbéket vizsgálva (58. ábra) látható, hogy minden kompozit esetén a 

hatványtörvény jobban követi a görbe alakját, ezt az illeszkedésvizsgálat is alátámasztotta 

/Melléklet 13.-16./. A hatványtörvény további előnye, hogy az összefüggés kitevője egy 

anyagállandó, amivel tovább csökkenthető a független paraméterek mennyisége, így kettőre 

redukálható a meghatározandó értékek száma. Az elvégzett méréseken ennek lehetőségét 

ellenőriztem, amely során a legkisebb terhelésen kapott kitevő értékét állandónak 

választottam, és így végeztem el az illesztést. Az így kapott görbék R2 értéke nem változott 

jelentősen (ΔR2 ~ 0,03), ez alapján elégséges a pillanatnyi rugalmas alakváltozási komponens 

és maradó alakváltozást jellemző komponens meghatározása a többi terhelési szinten. A 

méréseim során a meghatározott változókra görbe illeszthető (59. ábra), azonban a pontos 

kapcsolat feltárásához további mérési pontok felvétele lenne szükséges.  

 
59. ábra: Findley-féle hatványtörvény paramétereinek értékei 0,5 tömeg% CNT-t tartalmazó 

kompozitok esetén: PA6 / 0,5CNT – fekete, PA6 / 30BF / 0,5CNT – kék, 
PA6 / 30CF / 0,5CNT - piros 

Megfelelő számú kúszási mérés birtokában a mérési tartományon belül akár 

tetszőlegesen megválasztott terhelési szintre is megbecsülhető a kúszás jellege. Ez egy 

szimulációs környezetben könnyen alkalmazható összefüggéssé teszi az ismertetett 

hatványtörvényt. Disszertációm céljai közt nem szerepel modellezési eljárások fejlesztése, 

azonban ez a hatványtörvény jól alkalmazható a kifejlesztett anyagcsaládokra, ilyen célok 

esetén a hőmérséklet és nedvességérzékenység feltárása azonban még szükséges. 

A polimerek kúszásának szélesebb időtartományban való becslésének egyik gyakran 

alkalmazott módszere a feszültség- vagy hőmérséklet-idő ekvivalencia-elven alapszik. Az 

általam fejlesztett kompozitok hosszútávú kúszásának bemutatása érdekében én az utóbbi 

hasonlósági elv alkalmazásával végeztem vizsgálatokat. Először DMA berendezésben 

hárompontos elrendezésben vizsgáltam a kompozitok kúszását különböző hőmérsékleteken. 

A különböző hőmérsékleten regisztrált kúszásgörbéket az idő tengely mentén eltoltam és így 

szerkesztettem mestergörbéket (WLF). A görbe elkészítése során 20 °C-ot választottam 
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referencia hőmérsékletnek. Az így létrehozott mestergörbék körülbelül 3 x 108 másodpercig 

mutatják be a kompozitok kúszását, ami ~10 évnek felel meg. A kapott eredmények 

összhangban vannak a korábban bemutatott kúszási eredményekkel. A CNT hatására a 

rendszertől függetlenül csökken a deformáció mértéke, ennek köszönhetően a létrehozott 

kompozit kúszása is jellemzően a legkisebb deformációval a 0,5 valamint 0,75 tömeg% CNT-

t tartalmazó kompozitok és hibridek rendelkeznek (60. ábra). Míg a nanokompozitok esetén 

kezdetben azonos deformációt tapasztaltam, addig a hibridek esetén már a kezdeti szakaszban 

csökkenő alakváltozás tapasztalható. Az idő előrehaladtával, a hőmérséklet növelésével 

párhuzamosan, a CNT kúszást csökkentő hatása egyre markánsabbá válik a 

referenciaanyaghoz képest. Az így elvégzett vizsgálatokból már nagyobb hőállóságra is lehet 

következtetni, az anyag lágyulása kisebb mértékű a CNT jelenlétében (hőalaktartósság). Az 

ismertetett vizsgálatok fényében kijelenthető, hogy a mechanikai tulajdonságok mellett a 

kompozitok deformáció komponenseinek arányára is hatással van a szénnanocső, amely 

jellemzően csökkenti a maradó alakváltozás mértékét. Ennek köszönhetően csökken a 

kompozitok kúszási hajlama, tehát hosszabb élettartammal rendelkező szerkezetek hozhatók 

létre CNT hozzáadásával a kompozithoz. 

 
 a) b) 

 
        c) 

60. ábra: Nanokompozitok (a) és bazalt- (b) valamint szénszál (c) erősítésű 
kompozitok és hibrid kompozitok kúszási mestergörbéi 
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4.5. Kompozitok viselkedése dinamikus ciklikus terheléskor 

A kvázi-statikus vizsgálatok eredményei alapján elmondható, hogy a szénnanocső 

növelte a hibrid kompozitok szilárdsági tulajdonságait, a mérnöki gyakorlatban azonban a 

szerkezeti anyagok jelentős része nem csak statikus, hanem dinamikus terheléseknek is 

kitettek. Számos kutatásban bemutatták már, hogy a nanorészecskék dinamikus 

igénybevételekkel szemben is növelhetik az anyag ellenállóképességét [119–121]. Ez igaz 

lehet fárasztó jellegű igénybevételek esetén is [122–124], azonban hibrid kompozitok 

területén még nem végeztek ilyen kutatásokat. A fárasztóvizsgálatok elvégzése különös 

figyelmet és körültekintést igényel, hiszen a vizsgálat eredményét számos paraméter 

befolyásolhatja. A vizsgált anyagok viselkedése nagymértékben függ az alkalmazott 

gerjesztés sebességétől, hiszen nagyobb sebesség alkalmazása mellett jellemzően nagyobb 

merevséggel rendelkezik egy polimer mátrixú kompozit (nagyobb modulus és szilárdság, 

azonban kisebb szakadási nyúlás). A sebesség mellett még jelentős hatással van a próbatest és 

környezetének hőmérséklete, valamint poliamidok esetén az alkalmazott próbatest 

nedvességtartalma sem elhanyagolható. A vizsgálatok előtt a próbatesteket exszikkátorban 

tartottam, ahol kialakult az egyensúlyi nedvességtartalom a próbatestekben, így tehát 

kondicionált próbatesteken végeztem kísérleteket. A vizsgálatok során a próbatestben a belső 

súrlódás következtében hő fejlődhet, amely annak mechanikai tulajdonságainak 

megváltozásához vezethet. Mivel az általam alkalmazott poliamid mátrixú anyagok a mérés 

során átléphetik az üveges átmeneti hőmérsékletet, ezért első lépésként DMA vizsgálatokat 

végeztem az előállított kompozitokon. A végrehajtott mérések segíthetik később a fárasztás 

során tapasztalt jelenségek megértését és magyarázatát. A poliamid és a nanokompozitok 

DMA görbéiből (61. ábra) látható, hogy a tárolási modulus értéke már 0°C alatt is folyamatos 

csökkenést mutat, valamint a tanδ értéke is jelentősen változik. Ez a csökkenés a 

poliamidokra jellemző β relaxációnak az eredménye, amely az amidcsoportok mozgásához 

köthető. 0 °C fölött a tárolási modulus intenzíven csökkenni kezd és értéke 50 °C-ra csaknem 

hatodára csökken, miközben a tanδ értéke eléri a maximumát. Összességében elmondható, 

hogy a szénnanocső számottevő hatással nem volt sem a tárolási modulus értékére, sem az 

üveges átmeneti tartományra. A tanδ görbét megfigyelve az α átmenetben (T > 0 °C) két 

csúcs figyelhető meg, ez a kettős csúcs különböző fázisok jelenlétére utalhat azonban ennek 

valódi oka nem feltárt, az irodalom nem tárgyalja a jelenség valódi okát [13, 125].  

Bazaltszál jelenlétében a tárolási modulus értéke több mint két és félszeresére 

növekedett a nanokompozitokhoz képest (62. ábra). A tárolási modulus értékének csökkenése 
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már alacsonyabb hőmérsékleten megkezdődik és az üveges átmeneti tartomány (~ 0-50 °C) 

végére a negyedére csökken. A nanorészecskék hozzáadásának hatására kis mértékben 

növekedik a tárolási modulus értéke, amelynek aránya a hőmérséklet növelésével 

párhuzamosan egyre nagyobb. 

   

61. ábra: Poliamid és poliamid mátrixú nanokompozitok DMA görbéi 

   

62. ábra: Bazaltszál erősítésű kompozit és hibrid kompozitok DMA görbéi 

   

63. ábra: Szénszál erősítésű kompozit és hibrid kompozitok DMA görbéi 
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A bazaltszál alkalmazásának eredményeképpen a tanδ görbe magassága lecsökken és 

mindkét görbe csúcsértéke alacsonyabb maximumértékkel rendelkezik, amely az alkalmazott 

szál demobilizáló hatásának köszönhető. A szénnaocső hatására a második görbe 

kismértékben nagyobb értékeket mutat, de a változás mértéke gyakorlati szempontból 

elhanyagolható. 

Szénszál alkalmazásakor a tárolási modulus értéke tovább növekedett (63. ábra), 

amely így elérte a 14 GPa-t. A szénszálak jelenlétének eredményeképpen az üveges átmenet 

értéke magasabb hőmérsékletre tolódott, melynek végén is kétszer olyan nagy tárolási 

modulus értékkel rendelkezett, mint a bazaltszál erősítésű társa. A tanδ görbéken az első csúcs 

jelenléte már nem is figyelhető meg, csak a második csúcsé. A nagyobb száltartalom hatása 

mellett a kristályosság mértéke is nagyobb volt szénszálas kompozitokban, mint a 

bazaltszálasokban, így a kisebb mátrixhányad mellett még kevesebb amorf fázis található a 

szénszálas kompozitokban, így a kompozitok nedvességfelvétele fajlagosan kisebb lehet, 

amely már az üveges átmenet eltolódását eredményezheti. A nagyobb szál-mátrix határfázis 

jelenléte is kifejthet ilyen hatásokat. A veszteségi tényező értéke CNT jelenlétében csökkent a 

csak szálat tartalmazó kompozithoz képest, ami ciklikus igénybevétel esetén hasznos lehet, 

hiszen ekkor a terhelés során kevesebb hő szabadulhat fel, amely így nem gyorsítja fel az 

anyag lágyulását, valamint tönkremenetelét. 

A kompozitok fárasztóvizsgálata előtt szükség van a terhelőerők és az alkalmazható 

frekvencia meghatározására. Utóbbi meghatározása egy próbatest befogását követően a gép 

vezérlésének hangolásával történt, mely során adott terhelésen a PID szabályzó kör beállítását 

végeztem el. A hangoláshoz érdemes a legkisebb modulussal rendelkező alapanyagot 

választani, mivel ennél várható a legnagyobb deformáció. A maximális alkalmazható 

frekvenciát 2 Hz-ben határoztam meg, magasabb értékek esetén a gép nem volt képes a 

megfelelő terhelőerő felépítésére, valamint instabilitás lépett fel a vezérlésben. A maximális 

terhelőerő meghatározásához pedig nagyobb sebességen (200 mm/perc) végeztem 

szakítóvizsgálatokat, így az alkalmazott terhelési sebességhez közelebbi sebességtartományon 

kaptam információt az előállított anyagok szilárdságáról. Hőre lágyuló polimerek esetén a 

terhelőerő csökkenésének hatására a tönkremenetelhez tartozó ciklusszám exponenciálisan 

növekedik (64. ábra), amely azt eredményezheti, hogy kvázi-statikus vizsgálatok 

eredményeire alapozva igen nagy tönkremeneteli ciklusszámot kapunk.  

Ennek ismeretében a vizsgálati idő lerövidítése érdekében nagyobb terhelések 

alkalmazása mellett döntöttem, így belátható időn belül tudtam vizsgálni a 15 darab 

anyagkombináció kifáradási tulajdonságait (klasszikus fárasztóvizsgálatoknál célszerű 106 
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ciklus elérése, amely 2 Hz alkalmazásakor ~139 órát jelent). Korábbi vizsgálataimnál azt 

tapasztaltam, hogy nagy terhelőerők alkalmazásakor is következtetni lehet fárasztóvizsgálat 

során az erősítőanyagok hatására, valamint az így tapasztalt hatások kisebb terheléseken is 

fennállnak.  

 

64. ábra: Poliamid 6 feszültség – ciklusszám (S-N) görbéje 

A nagysebességű vizsgálatoknál mért szilárdságok ismeretében meghatároztam azokat 

a maximális terhelőerőket, amelyeket a fárasztóvizsgálataim során alkalmaztam. A fárasztás 

során a terhelés lüktető jellegű volt, azaz egy középértékre illesztett szinuszos gerjesztés. A 

terhelőerő értéke mindig pozitív, ezzel elkerülve a nyomó igénybevételt és az esetleges 

kihajlást. A maximális feszültség és az alkalmazni kívánt terhelési faktor értékének 

ismeretében (σmin/σmax = Rt = 0,1) meghatároztam a vizsgálatok során alkalmazandó 

feszültségeket. Ebből kiszámoltam az adott kompozitra jellemző keresztmetszet segítségével 

az erőgerjesztés maximális és minimális értékét a 4.3. és 4.4.-es összefüggés segítségével, 

ebből pedig már előállítható a vizsgálat beállításához szükséges középérték és amplitúdó 

(5. táblázat). 

 0,9 ∙ ∙  , (4.3.) 

 0,1 ∙  , (4.4.) 

ahol az Fmax a maximális míg Fmin a minimális terhelőerő, σb a nagysebességű szakítás során 

kapott törőerő, A0 pedig az adott kompozitból fröccsöntött próbatest átlagos kezdeti 

keresztmetszete. A vizsgálat miden esetben a próbatest töréséig vagy annak nyakképződéséig 

tartott. A táblázatból látható, hogy először a vizsgálatokat egyes anyagcsoportokon belül 

azonos terhelési szinteken végeztem el, azaz azonos maximális feszültséget alkalmaztam 

szénanocsövet tartalmazó kompozitokhoz is. 
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Anyagcsoport 
Húzószilárdság 

[MPa] 
Terhelési szint 

[%] 

Alkalmazott vizsgálati erők [N] 

Maximum  Középérték  Amplitúdó 

PA6  61,7 ± 2,2 

90  2160  1908  972 

80  1920  1696  864 

70  1680  1484  756 

PA6 / 30BF  124,5 ± 2,4 

90  4482  2465  2016 

80  3984  2191  1793 

75  3735  2054  1681 

PA6 / 30CF  206,2 ± 1,3 

90  7425  4083  3341 

80  6600  3630  2970 

75  6187  3403  2784 

5. táblázat: Különböző kompozitok fárasztóvizsgálata során alkalmazott terhelések átlagos 
értéke (az egyes anyagok keresztmetszet-különbsége miatt ezt korrigáltam: ±10 N) 

Fárasztás során a poliamid viselkedése követte a korábban bemutatott tendenciát, azaz 

csökkenő terhelés hatására növekedett a nyakképződéshez szükséges ciklusszám. A 

szénnanocső jelenlétében a vizsgálatok továbbra is a nyakképződés megkezdődésével 

zárultak, azonban a növekvő erősítőanyag tartalom hatására a nyakképződéshez tartozó 

ciklusszám jelentősen lecsökkent (65. ábra). 0,5 tömeg% CNT tartalom esetén már 

gyakorlatilag nem is beszélhetünk fárasztóvizsgálatról. Annak ellenére, hogy a szilárdsági 

értékeket gyakorlatilag nem változtatta jelentősen a szénnanocső, miközben csökkentette a 

kompozit maradó alakváltozását, addig a kifáradási tulajdonságát jelentősen rontotta az 

anyagnak. Ez a töretfelületeken is bemutatott nagy aggregátumok jelenlétének eredménye, és 

párhuzamba állítható a ciklusszám csökkenése az aggregátumok számosságának 

növekedésével. Ezek az aggregátumok nagysebességű terheléskor igen kismértékű 

deformációra voltak képesek, miközben a mátrix jellemzően igen nagyra, hiszen az 

aggregátumok jelentősen nagyobb merevséggel rendelkeznek a környezetükhöz képest. A 

részecskék kapcsolata az őket körülvevő mátrixszal azonban fajlagosan igen kis felületű, így a 

deformáció során a részecskék kis felületénél fellépő nagy nyíróerők hamar a mátrix-

részecske kapcsolat felbontásához vezetnek és megindul a repedésterjedés. A nem 

megfelelően eloszlatott részecskék tönkremenetel iniciáló hatását már egy korábbi kutatásom 

alkalmával bemutattam grafén tartalmú kompozitok esetén [SZJ2]. 

A bazaltszálat tartalmazó kompozitok kifáradási határa a poliamidhoz képest csökkent, 

ez viszont csupán a nagyobb terhelőerőknek tulajdonítható (66. ábra). A szálak pozitív és 

negatív hatást is kifejtenek a fárasztó terhelés során. Egyfelől növelik a kompozit szilárdságát, 

ezzel jelentősen növelve annak teherviselő képességét, azonban a szálak a tönkremenetel 

kiindulópontjai fárasztás során, hiszen a szálak végei feszültséggyűjtő helyként viselkednek 
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és jellemzően ezekből a pontokból indul meg a tönkremenetel, amely a szálak mentén halad 

tovább, ritkább esetben a mátrix felé. A szálat tartalmazó kompozitok vizsgálata minden 

esetben a kompozit szakadásával zárul le, hiszen a szálak jelentősen ridegítik a létrehozott 

kompozitot. 

 

65. ábra: Poliamid és nanokompozitok S-N görbéje /Melléklet 15./ 

A szénnanocső megjelenése kezdetben nem változtatott a tönkremeneteli 

ciklusszámon, azonban tovább növelve az erősítőanyag tömegarányát az értékek kismértékű 

visszaesése tapasztalható, annak ellenére, hogy kvázi-statikus vizsgálatok esetén növekedett a 

szilárdság értéke. Jelen esetben számos oka lehet ennek a visszaesésnek. Ezek közül az egyik 

a bazaltszálas kompozitok kristályosságának csökkenése, amely negatívan hat a kompozit 

kifáradási tulajdonságaira, hiszen a csökkenő kristályos részarány hatására csökken a mátrix 

szilárdsága, valamint felgyorsulhat a repedésterjedés a kompoziton belül.  

 

66. ábra: Bazaltszál erősítésű kompozitok és hibrid kompozitok S-N görbéi /Melléklet 17./ 

A DMA eredmények alapján az anyag csillapítása (energia elnyelő képessége) már a 

vizsgálat kezdeti hőmérsékletén is fajlagosan nagy volt, ennek és a nagy terhelésnek 
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következtében a fárasztás során a megnövekedett belső súrlódás miatt nagyobb hőmennyiség 

keletkezhetett, amely felgyorsíthatta a tönkremenetel folyamatát. A kristályosság mellett a 

legnagyobb hatása a növekvő száltördelődésnek lehet, hiszen a PA6/ BF30 / 0,75CNT és PA6 

/ 30BF / 1CNT kompozitok tönkremenetelhez tartozó ciklusszáma esett vissza a legnagyobb 

mértékben. A csökkenő szálhosszal párhuzamosan növekszik a szálvégek száma a 

kompozitban így növelve ebben a rendszerben is a potenciális feszültséggyűjtő helyek számát. 

A növekvő száltördelődés ráadásul bazaltszál esetén a száltöredékek, szilánkok számát is 

növeli, amelyek egyáltalán nem képesek erősítő szerepet betölteni, azonban hibahelyként 

viselkedhetnek (67. ábra). 

 

67. ábra: PA6 / 30BF kompozit töretfelületén látható száltöredékek, szilánkok 

A szénszálas kompozit hasonló tönkremeneteli ciklusszámokkal rendelkezett saját 

terhelési szintjein (maximális feszültség értéke 112 MPa-ról 185 MPa-ra növekedett), mint a 

bazaltszálas kompozit (68. ábra), azonban itt a hibridizáció hatására a tönkremeneteli 

ciklusszámok növekedtek. 0,25 tömeg% CNT tartalom esetén 185,5 MPa-os terhelésen több 

mint háromszorosára, míg 0,5 tömeg% erősítőanyag tartalmon már harmincháromszorosára 

növekedett a kifáradáshoz tartozó ciklusszám. Nagyobb szénnanocső tartalom alkalmazása 

esetén már jelentős csökkenést tapasztaltam, amely a már kevésbé jó eloszlatás eredménye. 

Ennek ellenére megállapítható, hogy a nanorészecskék eredményesen növelték a 

tönkremeneteli ciklusszámot, ez a pozitív hatás a terhelési szint nagyságától függetlenül 

megfigyelhető. A növekvő ciklusszám oka lehet a CNT hatására megnövekedett szilárdság és 

modulus érték, hiszen ennek köszönhetően jellemzően növekednie kell az anyag kifáradási 

határának. Egyéb indok lehet, hogy a terhelés során a megnövekedett modulusnak 

köszönhetően a kompozit kisebb deformációkat szenved el, és így kevésbé emelkedhet annak 

hőmérséklete. A nanocsövek feszültséghomogenizáló hatása itt segíthet a kifáradással 

szembeni ellenállóság növelésében. 
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68. ábra: Szénszál erősítésű kompozitok és hibrid kompozitok S-N görbéi /Melléklet 18./ 

A vizsgálatok során a próbatestek hőmérsékletének változását hőkamera segítségével 

követtem nyomon. A berendezés a látóterében található minden képpont hőmérsékletét 

regisztrálja az idő függvényében (69. a ábra). A vizsgálataimhoz a felvételen kijelöltem azt a 

területet, ahol a próbatest elhelyezkedett és azon a területen belül a maximális hőmérsékletet 

regisztráltam. A hőfejlődés nyomonkövetése különösen fontos, mivel nagy terheléseken 

végeztem a vizsgálatokat, ahol elkerülhetetlen a próbatestek melegedése, de annak üteme 

fontos információval szolgálhat a tönkremeneteli folyamatról. A kompozitok esetén a 

hőmérsékletnövekedés többnyire egyenletes volt az egész felületet tekintve. Csak a 

befogópofák környékén volt alacsonyabb hőmérséklet, mivel ezek segítették elvezetni a 

próbatest felületén keletkezett hőt, valamint a deformáció jelentős része a befogópofák közötti 

területen ment végbe. 

  
 a) b) 

69. ábra: A próbatest hőmérsékletének alakulása fárasztóvizsgálat közben, legmelegebb 
hőmérsékletű pont (piros háromszög) a mérési tartományon belül (a), és a próbatest 

hőmérséklete közvetlenül a szakadást követő pillanatban, a töretfelület közelében 
megnövekedett hőmérséklet (b) 
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A csak szálat tartalmazó kompozitok hőmérséklete jelentősen növekedett a fárasztás 

során. Ez a jelentős hőmérsékletnövekmény a nagy terhelési szint következménye, ilyenkor a 

nagy deformációk hatására a belső súrlódás igen jelentős, így nagy mennyiségű hő fejlődik, 

ami a polimer rossz hővezető képességének eredményeképpen nem képes távozni. Ez a 

próbatest hőmérsékletének növekedését eredményezi (70. ábra).  

   

 a) b) 
70. ábra: Bazalt- (a), illetve szénszál (b) erősítésű kompozitok felületének maximális 

hőmérséklete fárasztóvizsgálat során, különböző terhelési szinteken 

Mindemellett a próbatest tönkremenetele is folyamatban van, a repedések keletkezése 

és növekedése is hőfejlődéssel jár, hiszen ilyenkor az anyagban tárolt rugalmas energia 

felszabadul. Erre a felszabaduló hőmennyiségre utal a vizsgálatok végén megfigyelhető 

hőmérsékletugrás, amely a próbatest eltört keresztmetszetének szűk környezetében 

jelentkezett (69. b ábra). A terhelési szint növelésének hatására a hőmérsékletnövekedés 

üteme is egyre nagyobb lesz, ennek ellenére a törés előtti pillanatban alacsonyabb 

hőmérsékletet tapasztaltam, mint kis terhelésen. Bár a fárasztás során a hőfejlődés gyorsabb, 

de ezzel párhuzamosan a repedésterjedés is, így a próbatest szakadása hamarabb végbemegy 

alacsonyabb hőmérsékleten. A bazaltszálas és szénszálas kompozitokat összehasonlítva a 

hőfejlődés mértékében jelentős különbség nem figyelhető meg. 

A hőmérsékletváltozás és a tönkremeneteli folyamat szoros kapcsolatát bizonyítják a 

hibrid kompozitok vizsgálatakor kapott eredmények (71. ábra). Bazaltszál erősítésű 

hibrideknél kis CNT tartalmakon a hőmérséklet növekedése azonos ütemet mutat a tisztán 

csak szálas kompozitéval, azonban a kisebb élettartamot megért hibridek hőmérséklete 

gyorsabban növekedett, mint társaiké, tehát a felgyorsult tönkremenetel gyorsabb melegedést 

eredményez. Ezzel ellentétben a szénszálas hibridek hőfejlődése már jelentős különbséget 

mutatott. Növekvő szénnanocső tartalom hatására a hőmérséklet növekedés mértéke 
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lecsökken és 0,5 tömeg% CNT-től stagnálást mutat, a hőmérséklet értékét tekintve egyensúlyi 

állapot áll be. Ennek az egyensúlyi állapotnak a kialakulása a ciklusszámokban is nyomon 

követhető, hiszen CNT hatására jelentősen növekedett a kifáradáshoz tartozó ciklusszám. A 

különböző kompozitok egyensúlyi hőmérséklete ±1 °C-on belül mozgott, ebből egyéb 

következtetés nem vonható le. 

     

 a) b) 

 

 c) 
71. ábra: Bazalt- (a), illetve szénszál (b, c) erősítésű hibrid kompozitok felületének 

hőmérséklete fárasztóvizsgálat során (75% terhelési szinten) 

A fárasztás során lehetőség volt a kompozitok alakváltozásának mérésére is. A mért 

adatok alapján a kompozit deformációjának középértékét vizsgáltam (maximum és minimum 

elmozdulás átlaga). Ez az érték bemutatja a kompozit ciklikus kúszásának előrehaladását az 

időben. A fárasztás során kapott adatsor jellegre igen nagy hasonlóságot mutat a 

hagyományos kúszási vizsgálatok során kapott görbékkel. Növekvő terhelés hatására a görbék 

meredeksége növekszik, amely egyfelől a próbatest gyorsabb melegedésének hatása, másfelől 

pedig magasabb terhelőerőkön nagyobb maradó deformációk alakulnak ki a polimerben (72. 

ábra). A különböző szálat tartalmazó kompozitok ciklikus kúszásának összehasonlítása 

nehéz, hiszen a szénszál esetén jelentősen nagyobb terhelőerők alkalmazása történt, ennek 

ellenére a két anyagcsoport deformációja azonos tartományban található. 
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 a) b) 

72. ábra: Bazalt- (a), illetve szénszál (b) erősítésű kompozitok ciklikus kúszása 

A bazaltszálas hibrideknél kis szénnanocső tartalomnál a kompozitok deformációja 

közel azonos volt, azaz a CNT jelentős hatást nem fejtett ki (73. ábra). A kvázi-statikus 

ciklikus húzóvizsgálat eredményeivel ellentétben, a CNT nem tudta deformációcsökkentő 

hatását kifejteni. A kisebb Tg-nek köszönhetően jelentős csillapítással rendelkezett a kompozit 

már a vizsgálat megkezdésekor, ami jelentős hőmérsékletnövekedést eredményezett CNT 

tartalomtól függetlenül, valamint a bazaltszál törmelék jelenléte miatt felgyorsult a 

tönkremenetel. Szénszálas hibridek esetén a növekvő CNT tartalom hatására kezdetben 

csökken a maradó alakváltozás mértéke, majd ez az érték 0,5 tömeg% CNT felett újra 

növekedni kezd. Ezek alapján elmondható, hogy a szénnanocső nem csak a maximális 

ciklusszámot növeli a szénszálas kompozitban, hanem csökkenti annak maradó 

alakváltozását, ami összhangban van a korábbi méréseknél tapasztalt eredményekkel. Tehát 

kijelenthető, hogy a CNT és szénszál együttes alkalmazása a gerjesztés jellegétől függetlenül 

növeli a mechanikai behatásokkal szembeni ellenállóképességet, és ennek köszönhetően 

növeli a kompozit várható élettartamát. Az első fárasztóvizsgálat-sorozat alapján már csak a 

szénszál alapú hibridek vizsgálatát folytattam, melynek célja a CNT kifáradási határt növelő 

hatásának mélyebb feltárása volt. A korábban ismertetett eredményeknél a növekvő 

ciklusszám a növekvő szilárdság eredménye is lehet, bár annak aránya nem mutat linearitást, 

azaz 11% szilárdságnövekedés esetén harmincháromszorosára növekedett a kifáradáshoz 

szükséges ciklusszám. Fárasztóvizsgálatok során jellemző, hogy különböző anyagokon nem 

azonos terheléseken végeznek vizsgálatot, hanem az anyag saját törőerejéhez viszonyítják az 

alkalmazott erőket, így a törőerőhöz fajlagosítottan lehetséges azok tulajdonságainak 

vizsgálata. A módosított terhelésen végzett vizsgálatoknak köszönhetően pedig több terhelési 

szinten tárhatom fel a szénszálas kompozitok viselkedését. A nagysebességű 

szakítóvizsgálatok alapján a 6. táblázatban található terhelőerőket alkalmaztam. 
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 a) b) 

 
 c) 

73. ábra: Bazalt- (a) illetve szénszál (b, c) erősítésű hibrid kompozitok ciklikus kúszása 

Anyagcsoport 
Húzószilárdság 

[MPa] 
Terhelési 
szint [%] 

Alkalmazott vizsgálati erők [N] 

Maximum  Középérték  Amplitúdó 

PA6 / 30 CF  206,2 ± 1,3 

90  7425  4083  3341 

80  6600  3630  2970 

75  6187  3403  2784 

PA6 / 30CF / 0,25CNT  215,6 ± 1,2 

90  7740  4257  3483 

80  6880  3784  3096 

75  6450  3547  2902 

PA6 / 30CF / 0,5CNT  216,6 ± 0,3 

90  7776  4276  3499 

80  6912  3801  3110 

75  6480  3564  2916 

PA6 / 30CF / 0,75CNT  215,1 ± 2,1 

90  7740  4257  4257 

80  6880  3784  3784 

75  6450  3547  3547 

PA6 / 30CF / 1CNT  210,0 ± 4,3 

90  7560  4158  4158 

80  6720  3696  3696 

75  6300  3465  3465 

6. táblázat: Szénszál és szénnanocső tartalmú hibrid kompozitok fárasztóvizsgálata során 
alkalmazott terhelések 
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74. ábra: Szénszál erősítésű hibrid kompozitok S-N görbéi /Melléklet 19./ 

Az így végzett fárasztóvizsgálatok eredményeiből látható, hogy nagy terhelésen (90%) 

a CNT nem tudta növelni a tönkremenetelhez tartozó ciklusszámot függetlenül annak 

mennyiségétől (74. ábra). Ilyen nagy terhelések mellett a mátrix jelentős deformációkat 

szenved, a tönkremenetelre nem tud jelentős hatást kifejteni a szénnanocső, így kevés ciklus 

után a próbatestek szakadása következik be. Alacsonyabb terhelésen már megjelenik a CNT 

ciklusszám növelő hatása, annak ellenére, hogy a kompozitok nagyobb terhelésnek vannak 

kitéve. Jelen esetben is a 0,5 tömeg% CNT-t tartalmazó hibrid kompozit teljesített a 

legjobban. A korábban ismertetett terhelési szintekkel együtt 6 terhelésen elvégzett 

vizsgálatok eredményeinek összesítése alapján elmondható (75. ábra), hogy az alkalmazott 

terheléstől függetlenül a szénnanocső hatására minden esetben növekedett a kompozit 

ellenállóképessége a fárasztó igénybevétellel szemben. A fárasztóvizsgálatok eredményei 

jelentős szórással rendelkeznek /Melléklet 19./, hiszen az előállítás során az anyagban 

létrejövő hibák, egyenetlenségek ciklikus terhelések során jelentőseb hatással bírnak. Az 

illesztett görbék alapján azonban jól látható, hogy a szénnanocső a kifáradást lelassítja, amely 

hatás a csökkenő terhelés eredményeképpen egyre jelentősebb. 

 
75. ábra: Szénszál erősítésű hibrid kompozitok fárasztása során kapott ciklusszámok, és a 

rájuk illesztett logaritmikus trendvonalak /Melléklet 17./ 
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A próbatestek hőmérsékletének vizsgálata során a CNT tartalom eredményeképpen 

csökkenő próbatest melegedést figyeltem meg. Jelen esetben ez már nem magyarázható az 

anyagok modulus különbségével és az ebből fakadóan, a vizsgálat során fellépő kisebb 

deformációkkal, tehát a hőmérsékletváltozás már inkább az anyag szerkezetéből és a benne 

létrejövő változásokból következhet (76. ábra). A hőfejlődés egyfelől a fárasztás során 

folyamatosan kialakuló és fejlődő repedések számosságával lehet kapcsolatban, ami alapján a 

növekvő CNT tartalom hatására kevesebb repedés alakul ki, vagy legalábbis azok terjedése 

lelassul a kompozitban. A másik lehetőség az erősítőanyagok hatására a polimer anyag 

hővezetésében létrejövő változás, hiszen mind a szénszál, mind pedig a szénnanocső jó 

hővezetőképességgel rendelkezik, így ezek együttes alkalmazása már létrehozhat egy olyan 

hálót a polimeren belül, amely jelentősen megnöveli a hibrid kompozitok hővezetőképességét 

is. Ebből kifolyólag elvégeztem az előállított szénszál erősítésű kompozitok és hibrid 

kompozitok hővezetőképességének mérését. A vizsgálatokat a BME Polimertechnika 

Tanszéken összeállított Peltier-hőelemes berendezéssel folytattam.  

     
 a) b) 

76. ábra: Szénszál erősítésű kompozitok hőmérsékletének változása különböző terheléseken 
(a) és PA6 / 30CF / CNT hibrid kompozitok hőmérsékletének változása vizsgálat során 75% 

terhelésen (b) 

A szükséges 4 mm vastag 80 x 80 mm felületű lemezeket préselés segítségével 

állítottam elő. Bár a préselt minták feltehetőleg magasabb hővezetési tényezővel 

rendelkeznek, mint amellyel a fröccsöntött próbatestek (keresztmetszet irányban), ennek 

ellenére a kialakuló hővezetési tényezők aránya igazolhatja az erősítőanyagok hatását a 

fárasztóvizsgálat során kialakult hőmérsékletekre [110]. A magasabb hővezetés ilyen préselt 

lapokban a rendezetlenebb erősítőanyag elrendezés eredménye, hiszen minden irányba közel 

hasonló hővezetés tapasztalható, míg a szálak és a szénnanocsövek fröccsöntés során jelentős 
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orientációval rendelkeznek a folyási irányba. Az eredményekből látható, hogy a szénnanocső 

önmagában nem volt képes a kompozit hővezetését javítani (77. ábra). 

 

77. ábra: PA6 mátrixú nano- és szénszál erősítésű hibrid kompozitok hővezetési tényezője 
különböző szénnanocső tartalom esetén 

Az elszigetelt aggregátumok lokálisan javíthatták az anyag hővezetőképességét, de 

globálisan nem voltak képesek kifejteni jelentős hatást. A szénszál alkalmazásakor a 

hővezetés kismértékben növekedett a mátrixhoz képest. Ez a kicsiny változás jelen esetben is 

a szálak egymástól való elszigeteltségével magyarázható. Hibrid kompozitok mérése során 

már jelentős hővezetőképesség-növekedést tapasztaltam, ahol a jól eloszlatott nanocsövek 

hálózatos szerkezete segítheti az anyag hővezetésének javulását. Összességében viszont 

elmondható, hogy a hibrid kompozitok hővezetése sem növekedett oly mértékben, hogy a 

kialakult alacsonyabb hőmérsékletre magyarázatot adjon. 

A kompozitok ciklikus kúszásának vizsgálata alapján elmondható, hogy a terhelési 

szinttől függetlenül a CNT hatására csökkent az anyag alakváltozása a fárasztóvizsgálat alatt 

(78. ábra), és ennek mértéke a fárasztás kezdeti szakaszában minden esetben egyre nagyobb 

volt a növekvő CNT tartalom hatására, annak ellenére, hogy a hibrid kompozitok nagyobb 

terhelést voltak kénytelenek elviselni. 

A kompozitok tönkremenetelének előrehaladását azok kvázi-statikus mechanikai 

tulajdonságaiknak változásával nyomon követhetjük. Az igénybevétel vagy környezeti hatás 

fajtájától függetlenül a polimerek mechanikai tulajdonságai jellemzően idővel csökkennek. 

Fárasztó igénybevétel esetén is hasonló hatás várható, hiszen a keletkező, majd növekvő 

repedések csökkentik a kompozit szilárdságát és modulusát. A szilárdságot meghatározni csak 

roncsolásos vizsgálat segítségével lehetséges, melynek alkalmazhatósága ilyen formban igen 

korlátolt. A kompozit modulusa azonban jól reprezentálhatja annak „mechanikai öregedését”, 

akár beépített alkatrészek tönkremenetelének előrehaladottságát vizsgálhatjuk, vagy akár 

vizsgálat közben ellenőrizhetjük annak lefolyását. 
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 a) b) 

 

  c) 

78. ábra: Szénszál erősítésű hibrid kompozitok deformációja: 90%-os (a), 80%-os (b), és 
75%-os (c) terhelésen 

. Ezért a vizsgálatok során bizonyos ciklusonként regisztráltam egy ciklus elmozdulás-

erő értékeit. A polimerek viszkoelasztikus viselkedésének köszönhetően a ciklusok egy-egy 

ellipszisként jelentkeznek, és ezek alakja a fárasztás előrehaladtával változik (79. ábra), 

jellemzően az ellipszis nagyátlójának meredeksége csökken (csökkenő merevség). Ez az átló 

egy látszólagos modulus értéket határoz meg, melynek csökkenése jól jellemzi a 

tönkremenetel előrehaladását fárasztó jellegű igénybevétel esetén. Adott ciklusokban kapott 

modulus értéket (En) az első teljes terhelésű ciklusban mért kezdeti modulussal (Ek) 

fajlagosítottam, valamint az aktuális ciklusszámokat (Cn) is normáltam a tönkremenetelhez 

tartozó ciklusszámmal (Cö), így szemléletesen ábrázolható a modulus csökkenése a próbatest 

élettartalmának előrehaladtával. A terhelési szinttől függetlenül megfigyelhető, hogy a 

kompozitok modulus értéke hozzávetőlegesen a ciklusszám 20%-ig meredeken csökken, majd 

ez a tendencia lelassul.  
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79. ábra: Ciklusok alakulása a vizsgálat előrehaladtával 

A vizsgálat kezdetén a belső súrlódásnak következtében megnövekszik a próbatest 

hőmérséklete, és az anyag lágyulása jelentkezik. Ezt követően egy egyensúlyi állapothoz 

közeledve feltehetőleg a tönkremenetel által gerjesztett hőfejlődés válik dominánssá. A 

modulus értéke ebben a szakaszban közel állandó meredekséggel csökken. A kompozitok 

jellemzően a kezdeti modulus értékének 20-25%-os csökkenését követően mennek tönkre (80. 

ábra). A szénnanocső jelenlétének köszönhetően a moduluscsökkenés mértéke kisebb, 

feltehetőleg a részecskék gátolják a repedésterjedést, csökkentik annak sebességét, ezzel 

késleltetve a tönkremenetelhez tartozó kritikus repedésméret elérését, és így növelve a 

kompozit élettartamát. Ezen vizsgálatok alapján a hibrid kompozitok tönkremenetelét 

alaposabban vizsgáltam. 

A kompozitok tönkremenetelének elemzése érdekében azok töretfelületét vizsgáltam 

pásztázó elektronmikroszkóp segítségével a fárasztóvizsgálatokat követően. A 

vizsgálataimhoz az azonos terhelésen a legjobban teljesítő 0,5 tömeg% CNT-t tartalmazó 

hibrid kompozitot és a csak szénszálat tartalmazó kompozitokat választottam. A felületek 

elemzését a korábban Horst és társa [97] által bemutatott kutatások alapján végeztem. A 

kompozitok tönkremenetele fárasztás során repedések keletkezésével kezdődik, majd lassú, 

stabil repedésterjedés következik. A stabil repedésterjedés jellemzően szívós töretfelületet ad, 

majd egy kritikus repedésméretet elérve instabil, nagysebességű repedés indul meg, amely 

rideg töretfelületet ad. Tehát a létrejött töretfelületek vizsgálata során a szívós tartományok 

vizsgálata alapján információt kaphatunk a repedésterjedés lefolyásáról, hogy változott-e a 

kritikus repedés mérete, ahol lezajlott a nagyon gyors, katasztrofális törés, vagy hogy milyen 

volt a repedésterjedés sebessége. Utóbbira az adott ciklusszámig fárasztott próbatestek 

vizsgálataiból következtettem. A vizsgálat során kialakult repedések nyomonkövetése 

roncsolásmentes vizsgálatok segítségével igen nehéz, ezért a következő eljárást alkalmaztam. 

Az adott mintát meghatározott ciklusszámig fárasztottam, majd a ciklusszám elérését 
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követően leterheltem. Ezt követően a próbatesteket folyékony nitrogén fürdőbe raktam, ahol 

azok legalább 10 percet töltöttek. Az alapos hűtést követően kriogén törést végeztem rajtuk 

nagy sebességgel (húzó elrendezés). A fagyasztás hatására a kompozitok tönkremenetele 

rideg, ennek köszönhetően az addig kialakult repedések (szívós felületek) feltárulnak, ezzel 

vizsgálhatóvá válik a legnagyobb repedésekkel rendelkező keresztmetszet. 

     
 a) b) 

 
    c) 

80. ábra: Szénszál erősítésű kompozitok és hibrid kompozitok modulusának 
csökkenése azok élettartama során: 90%-os (a), 80%-os (b), és 75%-os (c) terhelési szinten 

A próbatestek töretfelülete jellemzően igen tagolt, különböző magasságokban számos 

kis kiterjedésű felület található, azaz teraszos jelleget mutat a szénszálak jelenlétének 

köszönhetően. Ennek ellenére a szívós és rideg töretfelületek jól elkülöníthetőek függetlenül 

attól, hogy a fárasztás során tönkrement felületet (81. ábra), vagy a kriogén tört felületet 

vizsgáltam. A töretfelületeket pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltam, azokról több 

felvétel készült, majd ezekből a felvételekből azok összesítésével előállt a teljes 

keresztmetszet képe. Az illesztést kézzel végeztem, mivel az elérhető panorámakészítő 

szoftverek nem voltak alkalmasak megfelelő referenciapontok meghatározására (tagolt felület 

miatt a referenciapontok nem megfelelő illesztése lép fel). A mikroszkópi vizsgálatok során a 

technológia által megengedett legnagyobb felbontású képeket készítettem el, így a panoráma 
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képek átlagos mérete 40 megapixel lett. A nagyfelbontású képeken már lehetőség nyílt a 

szívós töretfelületek vizsgálatára. A területek kijelölése képelemző programon belül kézzel 

történt, a kijelölés hibáját az élek mentén 4 pixelben határoztam meg. Mivel a kijelölt 

területek kerületét is ismertem, ezzel a hibával növeltem a kapott eredmények szórását. 

 

81. ábra: Kompozit töretfelület és az elkülöníthető szívós és rideg töretfelület 

A vizsgálatok megkezdéséhez először meghatároztam azt a terhelést, ahol a szénszálas 

kompozit már nagyobb élettartammal rendelkezik, mint a korábbi vizsgálatok során. Ez a 

törőerő 67,5%-át jelentette ahol a kompozit 14 821 ± 1324 ciklust viselt el (Ez a ciklusszám 

már jól megfelelő nagyságú lépésközökre bontható). Ezt követően ennek a ciklusszámnak a 

25, 50 és 80%-áig futtattam a kompozitok vizsgálatát. A szénszálas kompozit esetén 

meghatározott terhelés a hibrid kompozit törőerejének 62%-ának felelt meg, ezen a terhelésen 

a 0,5 tömeg% CNT tartalmazó hibrid kompozit 165 613 ± 9819 ciklust viselt el. A további 

összehasonlítás érdekében a hibrid kompozit saját törőerejének 67,5%-án is elvégeztem a 

vizsgálatokat ahol a kapott ciklusszám 37 261 ± 1862. A vizsgálatok során kapott 

töretfelületek figyelhetőek meg a 82. ábrán. Látható, hogy az életciklus végén történő 

szakadás során létrejött felületeken jelentős méretű egybefüggő szívós területek találhatóak. A 

szívós töretfelület szénszálas kompozit esetén 37%-nyi felületet jelent, míg hibrideknél ez 

26%-os értéket mutat, tehát a nagyobb szilárdság ellenére kisebb repedés mellett tönkrement a 

kompozit, szemben azzal, hogy a mechanikai tulajdonságok javulása esetén nagyobb repedést 

várnánk, hiszen nagyobb szilárdság, nagyobb kritikus repedésméretet jelenthet, azonban 

fárasztóvizsgálatok során nem ilyen egyértelmű a kapcsolat. Másik oldalról közelítve 

elmondható, hogy a kisebb repedés a lassabb repedésterjedés eredménye lehet, amely a 

nanorészecskék jelenlétének köszönhető. Egyfelől a nanocsövek erősítik a mátrixot, 

kihúzódásukkal és szakadásukkal növelik a repedésterjedés energiaigényét, valamint a 

korábban bemutatott áthurkolódások is a repedésfront terjedésének előrehaladását 
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akadályozzák. Ennek köszönhetően az egész kompozitban lelassulhat a tönkremeneteli 

folyamat, így jelentősen növelve a kifáradáshoz tartozó ciklusszámot.  

 
a) 

 
b) 

82. ábra: Fárasztás során létrejött töretfelületek és a szívósan tönkrement területek (keretezett 
terület): PA6 / 30CF (a) /67,5% terhelés/, PA6 / 30CF / 0,5CNT (b) /62% terhelés/ 

A lassuló repedésterjedést támasztja alá a kriogén tört töretfelületek vizsgálata is 

(83. ábra). A fárasztás ciklusszámtól függetlenül a hibird kompozitok tönkremeneteli 

felületén található szívós töretfelület aránya kisebb, mint a csak szénszálat tartalmazó 

kompozitoké, és a két érték közti arány a ciklusszám előrehaladtával növekszik. A szívós 

felületek a kriogén töretfelületeken már nem mutatnak olyan egységes képet, mint a fárasztás 

során tönkrement próbatestek felületén. A repedések több pontban megindulnak az egész 

keresztmetszetben, különböző síkokban, amelyek idővel egyesültek. A repedések elszórtságát 

mutatja a 84. ábra. 

A töretfelületek elemzése alapján elmondható, hogy a repedésterjedés sebessége 

lelassult a kompozitban, ennek köszönhetően feltehetőleg a repedések számossága is csökkent 

az egész anyagon belül, ami pedig a kompozit mechanikai tulajdonságainak kisebb mértékű 

csökkenését eredményezhette. Mivel ezek a kompozitok már alacsonyabb terhelési szinteken 

lettek fárasztva, ezért itt már a próbatestek hőmérsékletének növekedése igen kismértékű volt, 

amiből az következik, hogy ebben az esetben tisztán csak a tönkremenetelnek van hatása a 

modulus értékek változására. 
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83. ábra: Kompozitok töretfelületén található szívós töret aránya 

 
84. ábra: 7410 ciklust követően kriogénen tört próbatest felülete és a szívósan tönkrement 

területek (keretezett terület) (PA6 / 30CF / 0,5CNT) 

A vizsgálatok alapján elmondható, hogy a CNT alkalmazásakor a szénszálas 

kompozithoz képest kisebb mértékben csökkent a modulus értéke (85. ábra), a 62%-os 

terhelési szinten pedig a szakirodalomban bemutatott lépcsők (kezdeti meredek csökkenés, 

majd a modulus stagnálása vagy igen lassú csökkenése) is megfigyelhetők, valamint az egész 

élettartam alatt a szénszálas kompozithoz képest nagyobb modulus értéket mutat. Ez a 

jelenség egyértelműen a lassuló tönkremenetel bizonyítéka, azaz a hibridizáció 

eredményeképpen lelassult a repedéskeletkezés, valamint a terjedés folyamata, ezzel növelve 

a létrehozott kompozit élettartamát a fárasztás során. A tönkremenetel lassulásának 

köszönhetően az adott alapanyag és termék több terhelési ciklust viselhet el, mindeközben a 

mechanikai tulajdonságai is kevésbé csökkennek. A különböző sebességű és nagyságú 

terheléssel végzett vizsgálatok alapján elmondható tehát, hogy a CNT alkalmazása növeli a 

kompozitok ellenálló képességét a hosszútávú terhelésekkel szemben, legyen az statikus vagy 

dinamikus. 
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85. ábra: Kompozitok látszólagos modulusának csökkenése alacsonyabb terhelésű 

fárasztóvizsgálatok során 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Munkám során szénnanocsövet (CNT) tartalmazó nanokompozitokat és mikroszálat, 

azon belül is bazaltszálat (BF) és szénszálat (CF) tartalmazó kompozitokat és hibrid 

kompozitokat állítottam elő. Előkísérletek során a száltartalmat 10, 20 és 30 

tömegszázaléknak választottam. Ezt az értéket későbbi vizsgálataim során 30 

tömegszázalékon állandósítottam, míg a CNT tartalom mértékét 0 és 1 tömeg% között 

változtattam. A kutatási eredmények az iparban való könnyebb felhasználhatósága érdekében 

az alkalmazott alapanyagokat a kereskedelemben elérhető formában alkalmaztam, valamint a 

kompozitokat ömledékes eljárás segítségével állítottam elő (ikercsigás extruder). Az elvégzett 

munka során célom a CNT tartalom hatásának feltárása volt különböző szálakat tartalmazó 

hibrid kompozitokban és azok viselkedésének bemutatása különböző gerjesztések során, 

továbbá ezekre anyagszerkezeti válaszok keresése. 

Előkísérleteim, majd a részletesebb anyagvizsgálat alatt bemutattam, hogy a hibrid 

kompozitok létrehozása során javul a nanorészecskék eloszlatása. A javuló diszperzió a szálak 

jelenlétének köszönhető, azok az ömledékben a feldolgozás során segítik a részecskék 

egymástól való eltávolodását, megakadályozva az aggregátumok fennmaradását. Ez a hatás 

annál jelentősebb minél több szál található a kompozitban ezért a további vizsgálatok 

elvégzésére 30 tömeg% száltartalmat választottam. Ezen az erősítőanyag tartalmon a 

töretfelületeken aggregátumok jele nem található, míg a csak nanorészecskét tartalmazó 

kompozitokban nagyméretű aggregátumok figyelhetőek meg.  

A részecskék egymástól való eltávolításának köszönhetően már a kezeletlen, azaz 

felületükön kötőcsoportot nem tartalmazó szénnanocsövek is szilárdságnövelő hatást tudtak 

kifejteni. Ez az előnyös hatás nem csak a hibrid kompozitok szilárdságát, hanem azok 

modulusát is érintette. A szilárdság és a modulus értékének maximumát mind bazaltszálas, 

mind pedig szénszálas kompozitban fél tömegszázalék nanoadalék alkalmazásakor mutattam 

be. A szénnanocső tartalom további növelése már a szilárdsági értékek stagnálásával, vagy 

kismértékű csökkenésével járt. A kialakult szálhossz ismeretében a kilógó szálak 

szakállhosszának vizsgálatával közvetetten rámutattam, hogy a szénnanocsövek a létrehozott 

hibrid kompozitokban nem voltak kimutatható hatással a szál-mátrix kapcsolatra. Ezek 

alapján a mechanikai tulajdonságok növekedése a CNT, mint erősítőanyag jelenlétével és 

feszültséghomogenizáló hatásával magyarázható. 

A nanorészecskék méretükből adódóan gócképzőként hatással lehetnek a kialakuló 

mátrix kristályosságára, ezért a következőekben kalorimetriai vizsgálatok segítségével 
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vizsgáltam a létrehozott kompozitok kristályszerkezetét és bemutattam, hogy a létrehozott 

hibrid kompozitokban a szénnanocső nincs jelentős hatással a mátrix kristályos részarányra, 

viszont a kristályos módosulatok arányra már van. A DSC görbék felbontásával bemutattam, 

hogy a nanocső jelenlétének köszönhetően a poliamid 6 mátrixban az instabilabb γ kristályok 

aránya lecsökkent, ezzel teret engedve a stabilabb α kristályok kialakulásának. Ezeket az 

eredményeket röntgendiffrakció segítségével támasztottam alá. A kristályos módosulatok 

arányának ilyen változása kismértékben segítheti a szilárdság növekedését. A görbék 

felbontása során a hőre lágyuló kompozitokra még nem alkalmazott aszimmetrikus dupla 

szigmoid függvényt alkalmaztam. Bemutattam, hogy ez a függvény jól illeszthető olyan több 

csúcsot is tartalmazó olvadási görbékre, ahol a különböző csúcsok jelenléte a vizsgálatok 

során detektálható. 

A klasszikus mechanikai vizsgálatok mellett speciális kvázi-statikus növekvő terhelésű 

ciklikus vizsgálattal tártam fel a kompozitok terhelhetőségét, és a rugalmas, valamint maradó 

alakváltozás arányát különböző terheléseken. A vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a 

szénnanocső nem csak a hibrid kompozit szilárdságát növelte meg, hanem jelenlétével 

csökkentette a maradó alakváltozás mértékét is minden terhelésen. A nagymennyiségű (nagy 

számban jelenlévő) szénnanocső jelentősen csökkenti a polimer láncok relatív 

elmozdulásának képességét, ezzel segítve a terhelőerő megfelelő eloszlatását is. A létrejött 

hálózatos szerkezet növeli a láncok elmozdításához szükséges erőt, ennek következtében a 

kompozitok merevebben viselkednek. A CNT ilyesfajta hatása ilyen vizsgálatok során 

nanokompozitoknál is megfigyelhető, amely a részben eloszlatott részecskék hatása lehet. Az 

alakváltozási komponensek arányának megváltozása a kúszás vizsgálatok során is 

megmutatkozott, azaz a CNT alkalmazásával a nano- és hibrid kompozitok kúszási hajlama 

lecsökkent. A ciklikus vizsgálatokból meghatározott deformációs komponensek minden 

esetben túlbecsülik a kúszásvizsgálatok során tapasztaltakat, azonban az erősítőanyagok 

hatása jól nyomon követhető ciklikus vizsgálatok során is. A kúszást leíró modellek 

vizsgálata alapján belátható, hogy az általam létrehozott hibrid kompozitok kúszására jól 

illeszthető a Findley-féle hatványtörvény, amely segítségével tervezési feladatokra alkalmas 

összefüggést határoztam meg az általam megalkotott kompozitokhoz. 

A kompozitok fárasztóvizsgálata során egy nagyobb sebességtartományba léptem át. 

A dinamikus terhelések során a nanokompozitok jelentős visszaesést mutattak a 

tönkremenetelhez tartozó ciklusszámokban a tiszta poliamidhoz képest. Ciklikus terheléskor 

az aggregátumok feszültséggyűjtő tulajdonsága kerül előtérbe, ezért felgyorsítják a 

tönkremenetel folyamatát. A bazaltszálat tartalmazó kompozitok kifáradása hamarabb 
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következett be a szénnanocső hatására. Ez a kisebb kristályos részaránynak, a csökkenő 

szálhossznak, és a bazaltszálak tördelődése során létrejövő szilánkok jelenlétének 

tulajdonítható. A szénnanocsövek szénszállal való együttes alkalmazása azonban már 

eredményes volt. A számos terhelésen elvégzett fárasztóvizsgálatok alapján elmondható, hogy 

a CNT minden esetben, azonos terhelési szinten növeli a tönkremenetelhez tartozó 

ciklusszámot, vagy azonos ciklusszámhoz nagyobb terhelés tartozott. A szénnanocső eme 

pozitív hatása a terhelőerő csökkenésével egyre jelentősebb. A kompozitok hőmérsékletének 

vizsgálata során kisebb terheléseken a mérhető hőmérséklet-emelkedés egyensúlyi állapota 

figyelhető meg, amely a lelassuló tönkremeneteli folyamat következménye. A kompozitok 

látszólagos modulus értékének vizsgálata ezt alátámasztotta, hiszen annak csökkenése a 

ciklikus fárasztás során lelassult a szénnanocső jelenlétének következtében. A kifáradt és az 

adott ciklusig fárasztott próbatestek kriogénen tört töretfelületének vizsgálata során, a 

szénnanocső tartalmú kompozitoknál kisebb méretű repedéseket találtam. Ez alapján 

kijelenthető, hogy a CNT lassítja a repedésterjedést fárasztó igénybevétel fellépésekor, ezzel 

késleltetve a próbatestek tönkremenetelét. Összességében elmondható tehát, hogy a vizsgálat 

sebességétől és az alkalmazott terhelőerőtől függetlenül, az általam létrehozott hibrid 

kompozitok ellenállóbbak a különféle terhelésekkel szemben a hozzáadott szénnanocsőnek 

köszönhetően. Tehát nem csak terhelhetőbb, hanem növelt élettartamú alkatrészek állíthatók 

elő szénnanocső tartalmú, szénszál erősítésű, poliamid mátrixú hibrid kompozitok 

segítségével. 

5.1. További fejlesztési lehetőségek 

Az általam létrehozott hőre lágyuló hibrid kompozitok gyártása könnyen átültethető 

ipari környezetbe, és az elért eredmények további fejlesztésre és vizsgálatra érdemesek, ez 

különösen igaz a szénszál alapú rendszerre. A szénnanocső tartalom tovább növelése bár 

tudományos szempontból szükséges lehet, a szénnanocső magas ára miatt az így létrehozott 

kompozitok költsége jelentősen növekedne. A mechanikai vizsgálatok tekintetében érdemes 

lenne 106 ciklusú fárasztóvizsgálatok elvégzése, így bemutatva a szénnanocső hatását 

hosszabb igénybevételeken. A mechanikai vizsgálatok mellett érdemes lenne a létrehozott 

anyagok egyéb tulajdonságainak vizsgálata. A szénszál és szénnanocső együttes alkalmazása 

növelheti a polimer elektromos vezetőképességét, legalábbis antisztatizáló hatása lehet. Más 

megközelítésből, érdekes eredményekkel zárulhat az így létrehozott hibridek elektromágneses 

árnyékoló képességének vizsgálata. 
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6. TÉZISEK 

1. Többfalú szénnanocső hozzáadásával 30 tömeg% mikroszál tartalmú poliamid 6 mátrixú 

kompozitok húzószilárdsága és húzó rugalmassági modulusa a hibridizáció hatására 

növekszik 1 tömeg% szénnanocső alkalmazásáig, úgy, hogy a létrehozott kompozitok nem 

viselkednek ridegebben. Ez a hatás független attól, hogy a mikroszálas erősítőanyag 

bazalt- vagy szénszál. Maximális tulajdonságnövekedés 0,5 tömeg% nanorészecske 

alkalmazásakor tapasztalható, amikor a szilárdsági értékek 10% növekedést mutatnak. A 

hatás független a mikroszál típusától, mert a szénnanocső szerepe a mikroszál-mátrix 

határfázisban csekély, a szénnanocső döntően a mátrix tulajdonságainak változtatásával 

fejti ki hatását. A szilárdságnövekedés a részecskék megfelelő eloszlatásának eredménye, 

amely a nanorészecskék felületkezelése nélkül, az ömledékben jelenlévő szálak nyírás 

növelő hatásának köszönhető. [SZJ1-3] 

2. Két stabil kristályos módosulattal rendelkező poliamid mátrixú kompozit és 

hibridkompozit DSC görbéi felbonthatóak aszimmetrikus dupla szigmoid függvény 

segítségével, amely jól követi a valós kristályolvadási görbék alakját: 

1

1
/ 1

1

1
/  

Eloszlatott szénnanocsövek 1 tömeszázalékig poliamid 6 mátrixú hibrid kompozitokban a 

csak nanorészecskéket tartalmazó kompozitokhoz hasonlóan gócképzőként viselkednek, a 

mikroszálak jelenléte a nanorészecskék ilyesfajta viselkedésére nincs jelentős befolyással. 

A függvény alkalmazásával kimutatható, hogy a szénnanocső gócképző szerepének 

köszönhetően a hibrid kompozitok mátrixában a stabilabb „α” kristályos módosulat aránya 

növekszik.  

3. A szénnanocső 1 tömegszázalékig csökkenti a poliamid 6 mátrixú kompozitok és 

mikroszálat (bazalt- vagy szénszál) is tartalmazó hibrid kompozitok alakváltozásának 

mértékét a terhelés nagyságától függetlenül, a mátrixhoz, illetőleg a csak szálat tartalmazó 

kompozithoz képest, valamint változtatják az alakváltozási komponensek arányát húzó 

igénybevétel esetén. Ennek magyarázata nanokompozitoknál a részben eloszlatott 

részecskék jelenléte, valamint az aggregátumok határfelületében megjelenő mátrix, míg 

hibrid kompozitoknál a megfelelően eloszlatott részecskék által kialakított térszerkezet 

(fizikai térháló), amely csökkenti a láncok relatív elmozdulásának képességét, valamint a 
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szénnanocsövek feszültség homogenizáló hatása. A kompozitok rugalmasabb viselkedése, 

azaz a maradó alakváltozás mértékének csökkenése a kompozitok kúszással szembeni 

ellenálló képességét is növeli. [SZJ3-5] 

4. Poliamid 6 mátrixú 30 tömeg% szénszálat tartalmazó kompozitok szénnanocsővel való 

társításának eredményeképpen (1 tömegszázalékig), nagy terhelésű fárasztó igénybevétel 

során növekszik a tönkremenetelhez tartozó ciklusszám. Ennek oka a rendszerben 

eloszlatott szénnanocsövek repedéssebesség redukáló hatása, valamint a csökkenő 

veszteségi tényező, melynek köszönhetően a belső súrlódásból eredő hőképződés csökken. 

[SZJ2, SZJ6] 
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8. MELLÉKLETEK 

Megnevezés 
Húzószilárdság 

[MPa] 
Húzó rugalmassági 
modulus [GPa] 

Szakadási 
nyúlás [%] 

PA6  52 ± 0,2  2,1 ± 0,1  45,1 ± 6,6 

PA6 / 0,25CNT  50 ± 0,1  1,8 ± 0,1  48,3 ± 11,6 

PA6 / 0,5CNT  50 ± 0,1  1,7 ± 0,2  47,4 ± 3,1 

PA6 / 0,75CNT  50 ± 0,1  1,7 ± 0,1  46,1 ± 4 

PA6 / 1CNT  50 ± 0,5  1,7 ± 0,2  38,5 ± 8,7 

PA6 / 30BF  102 ± 1,3  6,2 ± 0,3  4,1 ± 1 

PA6 / 30BF / 0,25CNT  111 ± 1,3  6,8 ± 0,1  3,4 ± 0,2 

PA6 / 30BF / 0,5CNT  112 ± 1,1  7,2 ± 0,1  3,3 ± 0,1 

PA6 / 30BF / 0,75CNT  1111 ± 2  7,2 ± 0,3  3,3 ± 0,2 

PA6 / 30BF / 1CNT  107 ± 1,5  7 ± 0,2  3,3 ± 0,2 

PA6 / 30CF  179 ± 0,2  13,6 ± 0,2  2,6 ± 0,3 

PA6 / 30CF / 0,25CNT  185 ± 1,6  13,8 ± 0,3  2,5 ± 0,2 

PA6 / 30CF / 0,5CNT  198 ± 1,6  15,1 ± 0,4  2,4 ± 0,1 

PA6 / 30CF / 0,75CNT  196 ± 1,5  15,2 ± 0,2  2,4 ± 0,1 

PA6 / 30CF / 1CNT  194 ± 3  14,8 ± 0,2  2,4 ± 0,1 

Melléklet 1.: Előállított kompozitok húzószilárdsága, húzó rugalmassági modulusa és 
szakadási nyúlása 

Megnevezés 
Várható 

érték [µm] 
Szórás [µm] 

PA6 / 30BF  226  209 

PA6 / 30BF / 0,25CNT  208  156 

PA6 / 30BF / 0,5CNT  182  146 

PA6 / 30BF / 0,75CNT  130  121 

PA6 / 30BF / 1CNT  124  119 

Melléklet 2.: Bazaltszálas kompozitok és hibrid kompozitok szálhosszeloszlásának várható 
értéke (log-normális közelítés) 

Megnevezés 
Várható 

érték [µm] 
Szórás [µm] 

PA6 / 30CF  127  91 

PA6 / 30CF / 0,25CNT  117  85 

PA6 / 30CF / 0,5CNT  114  90 

PA6 / 30CF / 0,75CNT  117  89 

PA6 / 30CF / 1CNT  100  71 

Melléklet 3.: Szénszálas kompozitok és hibrid kompozitok szálhosszeloszlásának várható 
értéke (log-normális közelítés) 
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Megnevezés 
Várható 

érték [µm] 
Szórás [µm] 

PA6 / 30BF  124  55 

PA6 / 30BF / 0,25CNT  111  61 

PA6 / 30BF / 0,5CNT  121  67 

PA6 / 30BF / 0,75CNT  118  75 

PA6 / 30BF / 1CNT  113  55 

Melléklet 4.: Bazaltszálas kompozitok és hibrid kompozitok kilógó szálhosszának várható 
értéke (log-normális közelítés) 

Megnevezés 
Várható 

érték [µm] 
Szórás [µm] 

PA6 / 30CF  59  27 

PA6 / 30CF / 0,25CNT  54  29 

PA6 / 30CF / 0,5CNT  58  30 

PA6 / 30CF / 0,75CNT  58  25 

PA6 / 30CF / 1CNT  63  38 

Melléklet 5.: Bazaltszálas kompozitok és hibrid kompozitok kilógó szálhosszának várható 
értéke (log-normális közelítés) 

 
 a) b) c) 

Melléklet 6.: Nanokompozitok 5 MPa (a), 12,5 MPa (b), és 25 MPa (c) terhelésen  

 
 a) b) c) 

Melléklet 7.: Bazaltszálas kompozitok 12,5 MPa (a), 25 MPa (b) és 50 MPa (c) terhelésen 
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 a) b) c) 

Melléklet 8.: Szénszálas kompozitok 12,5 MPa (a), 25 MPa (b), 50 MPa (c) terhelésen 

 

Melléklet 9.: Különböző módszerekkel meghatározott alakváltozási komponensek nano és 
hibrid kompozitok esetén, különböző terheléseken /Melléklet 10. és 11./ 
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Megnevezés 

200  500 

Kúszás  Ciklikus  Kúszás  Ciklikus 

Pillanatnyi 
rug. 

Összrugalmas  Maradó 
Pillanatnyi 

rug. 
Összrugalmas  Maradó 

Pillanatnyi 
rug. 

Összrugalmas  Maradó 
Pillanatnyi 

rug. 
Összrugalmas  Maradó 

PA6  0,358  1,036  0,060  2,713  2,713  3,702  0,698  0,946  0,150  6,766  6,766  10,435 

PA6 / 0,25CNT  0,386  0,646  0,017  2,121  2,121  1,759  0,535  0,639  0,024  5,365  5,365  7,093 

PA6 / 0,5CNT  0,370  0,722  0,022  2,212  2,212  3,058  0,570  0,710  0,035  5,504  5,504  7,673 

PA6 / 0,75CNT  0,336  0,727  0,025  2,191  2,191  4,180  0,559  0,710  0,042  5,532  5,532  8,003 

PA6 / 1CNT  0,389  0,721  0,020  2,251  2,251  5,155  0,556  0,713  0,029  5,554  5,554  6,145 

PA6 / 30BF 
           

0,264  0,324  0,042  1,741  1,741  6,050 

PA6 / 30BF / 0,25CNT 
           

0,260  0,304  0,033  1,652  1,652  2,574 

PA6 / 30BF / 0,5CNT 
           

0,266  0,298  0,045  1,670  1,670  2,376 

PA6 / 30BF / 0,75CNT 
           

0,269  0,301  0,042  1,659  1,659  1,980 

PA6 / 30BF / 1CNT 
           

0,269  0,301  0,042  1,662  1,662  2,178 

PA6 / 30CF 
           

0,163  0,177  0,033  1,087  1,087  4,900 

PA6 / 30CF / 0,25CNT 
           

0,151  0,155  0,047  1,032  1,032  1,489 

PA6 / 30CF / 0,5CNT 
           

0,141  0,154  0,028  0,997  0,997  1,999 

PA6 / 30CF / 0,75CNT 
           

0,139  0,151  0,024  0,951  0,951  1,944 

PA6 / 30CF / 1CNT 
           

0,135  0,158  0,019  0,944  0,944  1,549 

Melléklet 10.: Kúszás és ciklikus vizsgálat során kapott alakváltozási komponensek különböző 
terheléseken 

 Megnevezés 

1000  2000 

Kúszás  Ciklikus  Kúszás  Ciklikus 

Pillanatnyi 
rug. 

Összrugalmas  Maradó 
Pillanatnyi 

rug. 
Összrugalmas  Maradó 

Pillanatnyi 
rug. 

Összrugalmas  Maradó 
Pillanatnyi 

rug. 
Összrugalmas  Maradó 

PA6  2,310  3,540  0,375  15,192  15,192  35,057 
           

PA6 / 0,25CNT  2,195  2,620  0,096  11,257  11,257  11,902 
           

PA6 / 0,5CNT  1,994  2,485  0,120  11,404  11,404  12,973 
           

PA6 / 0,75CNT  2,319  2,770  0,164  11,623  11,623  14,069 
           

PA6 / 1CNT  2,365  2,911  0,140  11,756  11,756  14,454 
           

PA6 / 30BF  0,574  0,692  0,071  3,844  3,844  8,800  1,379  1,796  0,290  6,881  6,881  11,330 

PA6 / 30BF / 0,25CNT  0,556  0,659  0,062  3,327  3,327  3,960  1,321  1,684  0,245  6,607  6,607  9,306 

PA6 / 30BF / 0,5CNT  0,558  0,662  0,059  3,282  3,282  3,366  1,313  1,672  0,232  6,651  6,651  7,920 

PA6 / 30BF / 0,75CNT  0,547  0,647  0,066  3,220  3,220  2,178  1,334  1,672  0,272  6,391  6,391  7,126 

PA6 / 30BF / 1CNT  0,579  0,641  0,071  3,269  3,269  2,970  1,325  1,739  0,285  6,370  6,370  6,930 

PA6 / 30CF  0,342  0,398  0,058  2,091  2,091  6,600  0,794  0,865  0,214  4,168  4,168  8,360 

PA6 / 30CF / 0,25CNT  0,310  0,345  0,056  1,851  1,851  1,922  0,707  0,725  0,236  4,057  4,057  3,644 

PA6 / 30CF / 0,5CNT  0,304  0,321  0,068  1,733  0,983  2,053  0,685  0,726  0,182  3,679  3,679  4,025 

PA6 / 30CF / 0,75CNT  0,291  0,333  0,045  1,661  1,661  1,785  0,722  0,716  0,197  3,546  3,546  3,752 

PA6 / 30CF / 1CNT  0,305  0,043  0,066  1,821  1,821  1,596  0,738  0,779  0,188  3,482  3,482  4,112 

Melléklet 11.: Kúszás és ciklikus vizsgálat során kapott alakváltozási komponensek különböző 
terheléseken 
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Melléklet 12.: Burgers Modell paramétereinek meghatározása: 

A Burgers-modell differenciál egyenletének megoldása: 

 ö 1  , (M.1.) 

ahol σ az alkalmazott terhelő feszültség, E1 a Hooke-törvényt követő rugó rugalmassági 
modulusa, η1 a Newton-törvényt követő viszkózus elem dinamikai viszkozitási tényezője. E2 
és η2 a Kelvin-Voigt elem rugójának modulusa valamint a viszkózus elemének dinamikai 
viszkozitási tényezője. Adott mérési görbéből a következő alakváltozási komponensek 
határozhatóak meg: εpr pillanatnyi rugalmas alakváltozási komponens, εm maradó 
alakváltozási komponens és εk késleltetetten rugalmas alakváltozási komponens. 

 

Alakváltozási komponensek meghatározása mérési görbéből 

Pillanatnyi rugalmas alakváltozási komponenst kifejező rugó modulusa: 

 → , (M.2.) 

Kelvin-Voigt elem rugó ágának modulusa: 

 → , (M.3.) 

Maradó deformációt reprezentáló viszkózus elem viszkozitási tényezője 

 ∙ → ∙ , (M.4.) 

Az A és B pontba szerkesztett érintők metszéspontjából meghatározható a τ2 időállandó mely 
segítségével meghatározható a Kelvin-Voigt elem viszkózus ágának a viszkozitási tényezője: 

 ∙ , (M.5.) 
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Megnevezés 

200  500 

E1  E2  η1  η2  τ  R2  E1  E2  η1  η2  τ  R2 

PA6  2870  1266  3,40E+09  3,19E+03  2,5  0,315  2005  3356  4,85E+09  1,59E+05  47,3  0,820 

PA6 / 0,25CNT  2578  2088  7,66E+09  4,42E+03  2,1  0,572  2492  12454  1,38E+10  7,05E+05  56,6  0,892 

PA6 / 0,5CNT  2668  1986  3,03E+09  4,20E+03  2,1  0,441  2326  9038  4,93E+09  6,10E+05  67,5  0,883 

PA6 / 0,75CNT  2938  2084  4,12E+09  4,41E+03  2,1  0,397  2372  7983  6,17E+09  5,74E+05  71,9  0,937 

PA6 / 1CNT  2609  1786  5,45E+09  3,78E+03  2,1  0,438  2382  8390  9,51E+09  5,63E+05  67,1  0,883 

PA6 / 30BF 
           

5685  11101  5,07E+10  6,84E+04  6,2  0,873 

PA6 / 30BF / 0,25CNT 
           

5879  13383  8,95E+10  8,28E+04  6,2  0,790 

PA6 / 30BF / 0,5CNT 
           

5855  12660  6,34E+10  7,84E+04  6,2  0,775 

PA6 / 30BF / 0,75CNT 
           

6306  11038  1,90E+11  5,52E+04  5,0  0,790 

PA6 / 30BF / 1CNT 
           

5430  15389  9,51E+10  1,50E+05  9,8  0,823 

PA6 / 30CF 
           

9254  22252  1,85E+10  2,10E+05  9,4  0,772 

PA6 / 30CF / 0,25CNT 
           

10242  27195  8,41E+10  2,73E+05  10,0  0,799 

PA6 / 30CF / 0,5CNT 
           

11096  23373  1,51E+11  1,71E+05  7,3  0,752 

PA6 / 30CF / 0,75CNT 
           

12051  22490  5,41E+10  1,19E+05  5,3  0,698 

PA6 / 30CF / 1CNT 
           

10568  29629  9,46E+10  3,41E+05  11,5  0,816 

Melléklet 13.: Burgers-modell paraméterei különböző terheléseken 

Megnevezés 

1000  2000 

E1  E2  η1  η2  τ  R2  E1  E2  η1  η2  τ  R2 

PA6  1046  2143  2,71E+09  1,81E+05  84,4  0,984 
           

PA6 / 0,25CNT  1187  6928  6,71E+09  7,22E+05  104,2  0,980 
           

PA6 / 0,5CNT  1292  5822  2,81E+09  8,74E+05  150,2  0,997 
           

PA6 / 0,75CNT  1156  4980  2,54E+09  7,70E+05  154,6  0,996 
           

PA6 / 1CNT  1103  4970  2,40E+09  7,46E+05  150,2  0,995 
           

PA6 / 30BF  5127  12151  3,93E+10  2,41E+05  19,8  0,858  4837  1815  1,07E+10  3,08E+04  17,0  0,915 

PA6 / 30BF / 0,25CNT  5353  13329  8,22E+10  2,15E+05  16,1  0,885  5106  1980  1,28E+10  3,33E+04  16,8  0,888 

PA6 / 30BF / 0,5CNT  5194  14440  4,99E+10  3,10E+05  21,5  0,961  5015  2037  1,22E+10  3,36E+04  16,5  0,894 

PA6 / 30BF / 0,75CNT  5373  13722  3,71E+10  2,64E+05  19,3  0,947  5005  1975  1,20E+10  3,25E+04  16,4  0,895 

PA6 / 30BF / 1CNT  5456  13261  5,24E+10  1,93E+05  14,6  0,890  5060  1860  9,66E+09  3,22E+04  17,3  0,838 

PA6 / 30CF  8601  20252  4,94E+10  4,09E+05  20,2  0,855  7163  13603  3,01E+10  6,66E+05  49,0  0,942 

PA6 / 30CF / 0,25CNT  9934  22147  6,58E+10  3,71E+05  16,7  0,873  8042  19203  4,23E+10  8,06E+05  42,0  0,926 

PA6 / 30CF / 0,5CNT  9878  24803  1,51E+11  5,32E+05  21,4  0,861  8397  18476  4,77E+10  7,54E+05  40,8  0,921 

PA6 / 30CF / 0,75CNT  10196  25212  1,78E+11  5,21E+05  20,7  0,834  8042  19547  4,62E+10  7,27E+05  37,2  0,948 

PA6 / 30CF / 1CNT  9787  22959  2,52E+11  4,31E+05  18,8  0,847  8592  16883  4,39E+10  6,64E+05  39,3  0,914 

Melléklet 14.: Burgers-modell paraméterei különböző terheléseken 
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Megnevezés 

200  500 

E0  m  n  R2  E0  m  n  R2 

PA6  0,3577  0,0456  0,2364  0,9343  0,6981  0,0427  0,2984  0,9231 

PA6 / 0,25CNT  0,3855  0,0137  0,2533  0,6913  0,5355  0,0191  0,2533  0,6913 

PA6 / 0,5CNT  0,3703  0,0131  0,2871  0,8025  0,5696  0,0202  0,2871  0,8025 

PA6 / 0,75CNT  0,3356  0,0145  0,2785  0,8373  0,5593  0,0242  0,2785  0,8373 

PA6 / 1CNT  0,3890  0,0169  0,2733  0,8202  0,5557  0,0241  0,2733  0,8202 

PA6 / 30BF              0,2645  0,0244  0,1946  0,9673 

PA6 / 30BF / 0,25CNT              0,2599  0,0161  0,2140  0,9734 

PA6 / 30BF / 0,5CNT              0,2599  0,0150  0,2246  0,9720 

PA6 / 30BF / 0,75CNT              0,2691  0,0154  0,2141  0,9764 

PA6 / 30BF / 1CNT              0,2691  0,0155  0,2134  0,9688 

PA6 / 30CF              0,1625  0,0087  0,2313  0,9635 

PA6 / 30CF / 0,25CNT              0,1511  0,0045  0,2729  0,9730 

PA6 / 30CF / 0,5CNT              0,1409  0,0075  0,2347  0,9703 

PA6 / 30CF / 0,75CNT              0,1391  0,0048  0,2740  0,9643 

PA6 / 30CF / 1CNT              0,1354  0,0096  0,1993  0,9753 

Melléklet 15.: Findley-féle hatványtörvény paraméterei különböző terheléseken 

Megnevezés 

1000  2000 

E0  m  n  R2  E0  m  n  R2 

PA6  2,3104  0,2434  0,2517  0,9317             

PA6 / 0,25CNT  2,1954  0,0782  0,2533  0,6913             

PA6 / 0,5CNT  1,9936  0,0706  0,2871  0,8025             

PA6 / 0,75CNT  2,2146  0,7919  0,2612  0,6931             

PA6 / 1CNT  2,3654  0,0863  0,2733  0,7934             

PA6 / 30BF  0,5739  0,0430  0,1946  0,9688  1,3790  0,1620  0,1946  0,9658 

PA6 / 30BF / 0,25CNT  0,5562  0,0335  0,2140  0,9729  1,3214  0,1230  0,2140  0,9708 

PA6 / 30BF / 0,5CNT  0,5577  0,0308  0,2246  0,9730  1,3129  0,1112  0,2246  0,9731 

PA6 / 30BF / 0,75CNT  0,5468  0,0338  0,2141  0,9680  1,3344  0,1222  0,2141  0,9680 

PA6 / 30BF / 1CNT  0,5792  0,0263  0,2134  0,9604  0,3196  0,7436  0,1136  0,9604 

PA6 / 30CF  0,3419  0,0205  0,2313  0,9684  0,7939  0,0670  0,2313  0,9614 

PA6 / 30CF / 0,25CNT  0,3100  0,0123  0,2729  0,9718  0,7068  0,0353  0,2729  0,9701 

PA6 / 30CF / 0,5CNT  0,3035  0,0149  0,2347  0,9697  0,6847  0,0465  0,2347  0,9681 

PA6 / 30CF / 0,75CNT  0,2914  0,0116  0,2740  0,9661  0,7224  0,0321  0,2740  0,9719 

PA6 / 30CF / 1CNT  0,3051  0,0214  0,1993  0,9711  0,7377  0,0479  0,1993  0,9677 

Melléklet 16.: Findley-féle hatványtörvény paraméterei különböző terheléseken 
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Feszültség 
[MPa] 

PA6  PA6 / 0,25CNT  PA6 / 0,5CNT  PA6 / 0,75CNT  PA6 / 1CNT 

Ciklusszám [‐] 

50  88 ± 8  51 ± 5  4 ± 1  4 ± 1  3 ± 1 

44  680 ± 152  73 ± 12  5 ± 2  5 ± 2  4 ± 2 

41,25  2623 ± 358  198 ± 34  8 ± 2  6 ± 2  5 ± 2 

Melléklet 17.: Poliamid 6 és nanokompozitok tönkremenetelhez tartozó ciklusszáma 
(fárasztóvizsgálat) 

Feszültség 
[MPa] 

PA6 / 30BF 
PA6 / 30BF / 
0,25CNT 

PA6 / 30BF / 
0,5CNT 

PA6 / 30BF / 
0,75CNT 

PA6 / 30BF / 
1CNT 

Ciklusszám [‐] 

112  22 ± 1  20 ± 2  21 ± 4  14 ± 1  10 ± 1 

100  117 ± 117  112 ± 6  119 ± 12  69 ± 7  45 ± 2 

93  480 ± 12  435 ± 27  492 ± 49  279 ± 16  326 ± 23 

Melléklet 18.: Bazaltszál alapú kompozitok és hibrid kompozitok tönkremenetelhez tartozó 
ciklusszáma (fárasztóvizsgálat) 

PA6 / 30CF  PA6 / 30CF / 0,25CNT  PA6 / 30CF / 0,5CNT  PA6 / 30CF / 0,75CNT  PA6 / 30CF / 1CNT 

Feszültség 
[MPa] 

Ciklusszám [‐] 
Feszültség 
[MPa] 

Ciklusszám [‐] 
Feszültség 
[MPa] 

Ciklusszám [‐] 
Feszültség 
[MPa] 

Ciklusszám [‐] 
Feszültség 
[MPa] 

Ciklusszám [‐] 

185,6  25 ± 4  193,5  30 ± 4  194,4  31 ± 2  193,5  34 ± 7  185,6  31 ± 3 

‐  ‐  185,6  80 ± 10  185,6  121 ± 8  185,6  82 ± 5  189  62 ± 23 

165,0  104 ± 18  172,0  165 ± 16  172,8  382 ± 9  172  217 ± 38  168  165 ± 89 

   
165,0  310 ± 86  165,0  1011 ± 646  165,0  752 ± 292  168  267 ± 271 

154,6  295 ± 25  161,3  508 ± 35  162  3210 ± 25  161,3  1259 ± 276  158  959 ± 644 

   
154,6  1354 ± 113  154,6  10099 ± 1234  158  6572 ± 1413  158  1132 ± 620 

Melléklet 19.: Szénszál alapú kompozitok és hibrid kompozitok tönkremenetelhez tartozó 
ciklusszáma (fárasztóvizsgálat) 


