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JELÖLÉS ÉS RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

 
A dolgozatban szereplı jelölések: 

 
d  [-]  modulustényezı 

D2(t)  [s]  szórásnégyzet 

E(τ)  [s]  várható élettartam 

Eb  [MPa] hajlító rugalmassági modulus 

Et  [MPa] húzó rugalmassági modulus 

oε&   [s-1]  nyúlássebesség 

fk(t)  [-]  relatív gyakoriság 

h0(t)  [-]  amplitúdó alakját leíró függvény 

k  [-]  skálatényezı 

λ(t)  [db]  eseménysőrőség 

Λ(t)  [db]  várható eseményszám a t-idıpillanatban 

m  [-]  meredekség 

n  [db]  eseményszám 

N  [db]  várható eseményszám 

ξ  [-]  a statisztikus akusztikus eseményfolyamat valószínőségi változója 

q(t)  [-]  sőrőségfüggvény 

Q(t)  [-]  eloszlásfüggvény 

STi  [%]  technológiai zsugorodás adott helyen 

SUi  [%]  utózsugorodás adott helyen 

SV  [%]  térfogati zsugorodás 

σb  [MPa] hajlítószilárdság 

σt  [MPa] húzószilárdság 

τ  [s]  élettartam 

t  [s]  idı 

T  [s]  a deformáció teljes idıtartama 

Yik  [-]  k-adik anyag i-edik jellemzıre számított jósági tényezıje 

Yk  [-]  komplex jósági tényezı 

VSZ  [cm3]  szerszámüreg térfogata 

VT  [cm3]  termék térfogata 
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v  [mm*min-1] befogó sebessége 

χ(t)  [db]  eseményszámosság 

SH0  [%]  a lapka próbatest közepén mért hosszirányú zsugor 

SHSZ [%]  a lapka próbatest szélein mért hosszirányú zsugorok számtani közepe 

SKE  [%]  a lapka próbatesten, a beömléshez közelebbi oldalon mért kereszt- 

irányú zsugor 

SKH  [%]  a lapka próbatesten, a beömléstıl távolabbi oldalon mért kereszt- 

irányú zsugor 

 

A dolgozatban szereplı rövidítések: 

 
AE   akusztikus emisszió 

Ar   argon 

CaCO3  kálciumkarbonát 

CO2   szén-dioxid 

DSC   pásztázó kaloriméter (Differential Scanning Calorimetry) 

EVA   etilén-vinil-acetát kopolimer 

FTIR   Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia 

HDPE  nagy sőrőségő polietilén 

LDPE  kis sőrőségő polietilén 

MFI   ömledékfolyási mutató (Melt Flow Index) 

MMT  montmorillonit 

NaOH  nátriumhidroxid 

PE   polietilén 

PEgMA  maleinsavval ojtott polietilén kopolimer 

PMMA  poli-metil-metakrilát 

PP   polipropilén 

PPgMA  maleinsavval ojtott polipropilén kopolimer 

PS   polisztirol 

PVC   poli-vinil-klorid 

SEM   pásztázó elektronmikroszkóp (Scanning Electron Microscopy) 

UHMWPE  ultranagy molekulatömegő polietilén 
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1. BEVEZETÉS 

A polimer anyagok nagyobb mőszaki igénybevételő, szerkezeti anyagként való alkalmazása 

megköveteli mechanikai tulajdonságaik javítását, amely elsısorban szálerısítéssel érhetı el. 

A nagy szilárdságú szálak és nagy szívósságú mátrixanyagok kombinálásával, és a köztük 

megvalósuló megfelelı kapcsolattal létrehozott polimer kompozitok egyesítik és túlmutatnak 

alkotóelemeik kedvezı tulajdonságain, ami lehetıvé teszi a mérnöki alkalmazhatóságot [1]. 

Amíg régebben szinte kizárólag térhálós mátrixú polimer kompozitokat állítottak elı, 

manapság figyelemre méltó módón felgyorsult a hıre lágyuló mátrixanyagok térnyerése. Ez 

utóbbi típusú mátrixok legelterjedtebb erısítıanyaga az üvegszál, de növekszik az aramidszál 

és szénszál felhasználása is [2]. A hagyományos szálerısítések elınyei közé tartozik kiváló 

mechanikai tulajdonságuk, jól reprodukálható minıségük és stabilitásuk.  

A szálerısített mőanyagok a szálak energiaigényes gyártása, és funkciójuk lejártával a 

hulladék-felhalmozódás miatt megterhelést jelentenek környezetünkre. Az egyre szigorodó 

környezetvédelmi elıírások mindinkább megkövetelik az életciklus lejárta utáni 

újrahasznosíthatóságot, ezért gondoskodni kell a kompozit anyagok több életcikluson átívelı 

visszaforgathatóságáról. Az ilyen irányú törekvések középpontjában áll a természetes 

szálakkal erısített polimer kompozitok kifejlesztése [3]. Természetes szálaknak nevezzük 

azokat a szálas anyagokat, amelyek a természetben szál formájában fordulnak elı. 

Megkülönböztetünk növényi, állati és ásványi eredető természetes szálakat, azonban az ipar 

fıként növényi eredető szálakat használ a mőanyagok erısítıanyagaiként [4]. Az ilyen 

szálakat tartalmazó növényeket évrıl évre folyamatosan és olcsón lehet termelni, tehát 

megújuló nyersanyagot jelentenek a mőanyagipar számára, a természetbe visszakerülve pedig 

lebomlanak [5]. 

A természetes szálak alkalmazásának ökológiai jelentıségük melletti elınyei közé tartozik, 

hogy a hagyományos erısítıanyagokhoz képest jóval kisebb a sőrőségük, ami az autóipari 

felhasználás szempontjából igen kedvezı tulajdonság. Feldolgozás-technológiai szempontból 

elınyös tulajdonságuk, hogy lényegesen kevésbé koptatják a szerszámokat. Az ilyen 

szálakkal való társítás megnöveli a hıre lágyuló polimerek hıtőrését. A természetes szálak a 

hagyományos szálakhoz képest olcsóbb, nagy tömegben rendelkezésre álló nyersanyagok, 

ami biztosítja számukra a versenyképességet. További elınyük, hogy az egészségre nem 

károsak, és nincs bırirritáló hatásuk [6]. 

A farost, mint természetes szál alkalmazása polimer kompozitokban több évtizedes múltra 

tekint vissza, azonban az utóbbi években különösen megnövekedett a termelési volumen, 
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amit a feldolgozógépek teljesítményének jelentıs növekedése, és a technológia erıteljes 

fejlesztése tett lehetıvé [7]. 2002-ben Észak-Amerikában 600 ezer tonna farost-erısítéső 

mőanyagot termeltek, és az évente termelt mennyiség azóta folyamatos növekedést mutat. 

Nyugat-Európában a termelt mennyiség ugyanebben az évben csupán 100 ezer tonna volt, 

azonban a becslések szerint 2010-re ez akár 19%-kal is növekedhet, szemben Észak-Amerika 

14%-os termelésnövelésével [8, 9]. A legjellemzıbb alkalmazási terület az autóipar, ahol 

fıként utastérben elıforduló, textillel kombinált belsı borításokat, illetve az építıipar, ahol 

kül- és beltéri burkolóelemeket gyártanak [10]. 

A farost-erısítéső polimer kompozitok mechanikai tulajdonságai összehasonlíthatók a 

hagyományos (pl. üvegszál) szálerısítéső polimer kompozitokéval, ugyanakkor áruk jóval 

olcsóbb, amely lehetıvé teszi azok kiváltását alárendeltebb alkalmazások esetén. A kedvezı 

tulajdonságok mellett azonban fellépnek a szálerısítés természetébıl adódó hátrányok, mint 

például a nedvesség abszorpciója, a feldolgozás során bekövetkezı degradáció, illetve a 

korlátozott hıállóság, amelyek kiküszöbölése még nem teljesen megoldott [11]. 

A faipari, főrészüzemi hulladékként vagy melléktermékként felhalmozódó főrészpor, illetve 

farost társítása újrahasznosított polimer anyagokkal megfelelı alternatívát jelent a napjaink 

egyik legnagyobb problémáját jelentı hulladékmennyiség csökkentésére. További 

lehetıségeket rejt magában a hasonló célokra felhasznált papírhulladék ilyen irányú 

hasznosítása [12]. 

Doktori munkám céljául új típusú farost-erısítéső kompozitok fejlesztését tőztem ki. Mivel a 

kompozitok elıállítása során a farostok nagy mechanikai és termikus igénybevételnek vannak 

kitéve, fontos elemezni a rostok feldolgozás (extrudálás, fröccsöntés) során fellépı 

degradációit. A mátrix és a szálerısítés különbözı polaritása miatt csak gyenge kapcsolat 

alakul ki határfelületükön, ezért feltétlenül szükséges a határfelület módosítása a jobb 

tapadás, és az ebbıl következı kedvezıbb mechanikai tulajdonságok érdekében. Mivel a 

legtöbb kutatás csupán a jobb mechnaikai tulajdonságok elérésére törekszik, ezért fontosnak 

tartom a különbözı adalékanyagok feldolgozhatóságra és a termék egyéb tulajdonságaira 

gyakorolt hatásának összehasonlító vizsgálatát. A kompozittulajdonságok javítása érdekében 

célom az egyéb töltı és erısítıanyagok felhasználásával a farost és a felhasznált anyagok 

hibridizációjának megvalósítása. Célom továbbá, hogy a hıre lágyuló polimerek feldolgozás-

technológiájánál fellépı negatív hatásokat (zsugorodás, ömledékfolyási képességek 

csökkenése a töltés hatására) további töltı és adalékanyagokkal mérsékeljem. 

Disszertációmban kiemelt célom továbbá az akusztikus emissziós anyagvizsgálati módszer 

alkalmazása a farost-erısítéső kompozitok deformációs folyamatainak feltárására. 
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2. IRODALOMKUTATÁS 

Az értekezésnek ebben a fejezetében áttekintem a farostok alapanyagául szolgáló 

legfontosabb fatípusokat és azok szerkezetét. Bemutatom a rostok elıkészítését és 

felületkezelését, továbbá a mátrixanyagok kezelését. Kitérek a farostok felhasználásával 

elıállított kompozitok típusaira, legfontosabb tulajdonságaikra, és a legjellemzıbb 

technológiákra.  

2.1. A farost és a természetes szálak 

A természetes szálak eredetük szerint három alapvetı csoportra oszthatók: növényi, állati és 

ásványi eredető szálak. A polimerek erısítıanyagaiként elsısorban növényi eredető szálakat 

használnak. A növényi eredető szálak csoportosíthatók a növényekben elfoglalt helyük 

szerint [13]: 

 
Levélben: -levélrostok: a legtöbb egyszikő növény leveleinek hosszirányában futó 

rostok (pl.: banán, szizál, manilakender, ananász stb.), 

Mag körül:   -magszál: a maghoz kapcsolódó szálak (pl.: pamut, kapok, kókuszrost stb.), 

Szárban: -fő- és nádfélék: egyszikő növények törzsében elhelyezkedı rostok (pl.: 

füvek, bambusz, cukornád stb.), 

-háncsrostok: a kétszikő növények törzsének háncsrészében futó rostok (pl.: 

len, kender, rami, juta, kenaf stb.), 

-farost: a zárvatermı és nyitvatermı, fás szárú növények törzsében 

elhelyezkedı rostok (pl.: fenyı, juhar, tölgy, bükk stb.). 

 
Földünk erdeit 67%-ban lombos, 33%-ban tőlevelő fajok alkotják. Európában ez az arány 

fordított, 58,4% a tőlevelő és 41,6% a lombos erdık aránya. Ezen belül Magyarország sajátos 

helyzetben van, hiszen erdeink 85%-a lombos és mindössze 15%-a fenyı fafajú. A világon 

található több ezer fafajta közül a továbbiakban elsısorban a leggyakrabban elıforduló 

lombos (juhar, tölgy, bükk stb.) és tőlevelő (lucfenyı, vörösfenyı stb.) fajtákat taglalom, és 

az ezekhez kapcsolódó publikációkat elemzem részletesebben [14].  

Az egyes rosttípusok felhasználási területei különbözı méreteik (2.1. táblázat) és 

tulajdonságaik miatt a mőanyagipar szempontjából eltérıek lehetnek. A nagyobb 

hossz/átmérı aránnyal rendelkezı szálak (len, kender) alkalmazásával, amelyeket a textilipar 

is felhasznál, elıállíthatók unidirekcionális, egyirányban orientált erısítéső hıre lágyuló, és 

térhálós mártixú polimer kompozitok. 
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Száltípus Szálhossz [mm] Szálátmérı [µm] 
pamut 10-60 20 

len 5-60 12-27 
kender 5-55 25-40 

bambusz 1,5-4 25-40 
szalma 1-3,4 23 

juta 1,5-5 20 
lombos fa rostja 1-1,8 30 
tőlevelő fa rostja 3,5-5 25 

 
2.1. táblázat A rosttípusok jellemzı geometriai méretei [15] 

 

Ez utóbbi esetben a gyártástechnológia kézi laminálás, vagy pultrúzió [16]. A rövidebb 

szálak, úgy, mint a farost felhasználásával elsısorban hıre lágyuló mátrixú kompozitokat 

gyártanak. A jellemzı gyártástechnológia ezekben az esetekben a melegalakítás (pl. 

vákuumformázás), az extrúzió, illetve a fröccsöntés [17]. 

A farost természetes állapotában nem alkalmas kompozitok erısítésére. A fás szárú növények 

törzsébıl különbözı eljárásokkal ki kell nyerni, fel kell tárni a rostokat. A farostnak, mint 

rövidszál erısítésnek a rostfeltárási eljárások során a technológiáktól függıen eltérhetnek 

geometriai méretei, amely paraméter döntı mértékben befolyásolja a rostok felhasználásával 

elıállított kompozitok mechanikai és egyéb tulajdonságait. 

A papíripar alapvetıen kétféle eljárást alkalmaz a rostosításra: a kémiai és a mechanikus 

rostfeltárási eljárásokat. A kémiai eljárás két módszere a szulfátos és a szulfitos eljárás. Ez az 

eljárás alapvetıen a fa makromolekuláris szerkezetének egyik fı építıeleme, a lignin 

kioldásán alapszik. A faanyagot felépítı sejtfal döntı része makromolekuláris vegyület, fı 

építıelemei a vázanyagot képzı cellulóz, a döntıen kötıszerepet betöltı lignin, valamint a 

cellulózzal szoros kapcsolatban lévı, a ligninnel is kémiai kötést képzı hemicellulóz. A 

lignin és a hemicellulóz egy részének kioldása során keletkezı rostok közül a szulfitos 

kioldású rost szilárdsága nagyobb, mint a szulfátos kioldásúé. Az ilyen technológiákkal 

kapott szálak rendkívül nagy cellulóz tartalmúak. A két legalapvetıbb mechanikus 

rostfeltárási eljárás a darálás és a finomırlés. Az ilyen eljárásoknál hıbevezetéssel és 

dinamikus terheléssel lágyítják a lignintartalmat. A szálakat finomsági osztályokba sorolják, 

azonban egyik komponensüket sem oldják ki. A kémiai eljárással kinyert szálak hosszabbak, 

sértetlenek, egységesebb méretőek, illetve hajlékonyabbak, a mechanikai eljárással feltártak 

mérete viszont nagyobb eltéréseket mutat. Ezek a szálak tartalmaznak lignint, amitıl 

merevségük nagyobb lesz [18, 19]. 
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2.2. A farostok szerkezete, geometriai, kémiai és mechanikai jellemzıik 

A növényi sejt alkotórészei két csoportba sorolhatók: aktív (élı részek: citoplazma, sejtmag, 

színtestek, sejtszervecskék) és passzív (sejtfal, zárványok, sejtnedv) részekre. Alakjukat 

tekintve szintén két csoport különböztethetı meg: a parenchima sejtek a tér minden irányában 

közel azonos méretőek, hosszuk általában 10-100 µm, végeik lekerekítettek, sejtfaluk 

vékony, nehezen fásodik. A prozenchima típusú sejtek hossza többszöröse a vastagságuknak 

illetve szélességüknek, végük hegyesedı, sejtfaluk vastag, korán fásodó, hosszuk körülbelül 

2-5 mm, vastagságuk 20-30 µm, hossz/átmérı arányuk 100:1 [18]. 

Az azonos típusú és hasonló feladatot ellátó sejtek szövetekké szervezıdnek. Az együtt 

keletkezı, de eltérı mőködéső egyszerő szövetek pedig szövetrendszereket alkotnak. Fás 

növényeknél alapvetıen kétféle szövetet különböztetünk meg: osztódó szöveteket 

(csúcsmerisztémák és kambiumok), illetve állandósult szöveteket (védı szövetek: bır-, és 

szilárdító szövetek; anyagcsere szövetek: felszívó-, szállító-, raktározó szöveteket). A fatest 

és a háncstest egy-egy olyan szövetrendszernek tekinthetı, amely szállító, szilárdító és 

raktározó elemeket egyaránt tartalmaz [20]. 

A fák vastagsági növekedését biztosító kambium lényegében állandósult, leginkább szállító 

szövetrendszerek közé ékelıdött osztódó szövetek. A kambium anyasejt kétféle típusú lehet: 

orsó alakú (fuziform iniciális): a fatest és a háncs függıleges elemeit létrehozó hosszú, 

kihegyezett téglalap keresztmetszető sejtek; sugár iniciális: a bélsugár sejteket létrehozó 

közel négyzet, vagy rombusz keresztmetszető sejtek, melyek hossza nem haladja meg 

szélességüket (2.1. ábra). 

 

 

2.1. ábra A kambium elhelyezkedése [14] 
 

Az ipari nyersanyagot adó fatest nem más, mint egy bonyolult sejtfalrendszer. A sejtfal 

szubmikroszkópos struktúráját szemlélteti a 2.2. ábra. 
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2.2. ábra A sejtfal szubmikroszkópos szerkezete [14] 
 

A sejtfal vázát a szervezıdés alapegységei, a kristályos karakterő cellulóz láncmolekulák 

vagy cellulóz makromolekulák adják. Egymással párhuzamosan futó 40-100 db molekula 

lánc elemi fibrillát alkot, amely megnyúlt téglalap alapú nyalábként képzelhetı el, és 

szélessége 6-7 nm, vastagsága 4-5 nm. Egy-egy elemi fibrilla hossza mentén általában 4-6-

szor váltakoznak a hosszabb (40-60 nm) kristályos micellák és a rövidebb (10-20 nm) amorf 

részek. Röntgenspektroszkópos felvételeken megfigyelték, hogy a jól elkülönülı kristály-

szerkezető micellák felszínén egy kevésbé rendezett parakristályos, 2-3 nm vastag 

molekularéteg található, amely általában hemicellulózokból áll. 

Az elemi fibrillák további kötegelıdéssel mikrofibrillákat hoznak létre, amelyek vastagsága 

20-30 nm. A mikro-fibrillákon belül, azaz az elemi fibrillák, micellák között 1 nm 

nagyságrendő hézagok, intermicelláris üregek vannak. 

A mikrofibrillák szövedéke - amely lehet makrofibrillákba rendezett illetve rendezetlen - 

építi fel a különbözı lamellákat, sejtfalrétegeket. A rendezett rostkötegő, 400-500 nm 

vastagságú fibrillákban 200-300 db mikrofibrilla fut, többé-kevésbé párhuzamosan. Közöttük 

kb. 10 nm szélességő interfibrilláris üregek képzıdnek [14]. 

A sejtfal rétegzıdését a 2.3. ábra szemlélteti. A középlemez (KL) a sejtek közötti 

ragasztóréteg, amely pektinbıl és ligninbıl áll, vastagsága 0,2-2,0 µm. Az elsıdleges 

(primer) sejtfal (P) vékony (0,1 µm), hemicellulóz és pektin tartalmú réteg. A másodlagos 

(szekunder) sejtfal (S) a sejtfal belsı, megvastagodott része, amelynek további részei a külsı 

(S1), a középsı (S2) és a belsı réteg (S3). 

Az elsıdleges vagy primer sejtfal (P) vázát a mikrofibrillák rendezetlen szövedéke alkotja, 

amelyek pektinbe, hemicellulózba és ligninbe ágyazódnak. A másodlagos vagy szekunder 
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sejtfal vékony külsı (S1) és belsı, sejtüreg felöli (S3) rétegében a mikrofibrillák kevésbé 

orientáltak, a sejtfal alapvetı tömegét alkotó közbensı rétegben azonban a mikrofibrillák 

kötegei, a fibrillák enyhén spirálisan, egymással párhuzamosan futnak. 

 

 

2.3. ábra A sejtfal rétegzıdése [14] 
 

A vastag közbensı réteg (S2) szintén lamellált szerkezető, és a lamellák között is eltérések 

vannak a fibrillák lefutási irányában. Ez a csavaros, keresztezett fibrillaszerkezet nagy 

húzószilárdságot biztosít, amely lehetıvé teszi a rostok alkalmazását kompozitok 

erısítıanyagaként. A nagy átmérıjő szállító sejtekben (pl. edények) a fibrillák közel 

merılegesen futnak a hossztengelyre. A szekunder sejtfal középsı (S2) rétegében a 

mikrofibrillák lefutási szöge közvetlen kapcsolatban áll a faanyag szilárdsági és rugalmassági 

jellemzıivel. A sejt hossztengelyéhez viszonyított kisebb lefutási szög kedvezıbb 

mechanikai jellemzıket biztosít. A hegyes, elágazó végő prozenchimatikus sejtek végeinél a 

cellulózláncok elsıdleges vegyérték-kötésekkel kapcsolódnak a következı sejthez, ami 

szintén növeli a rostirányú húzószilárdságot, és jelentısen csökkenti a hosszirányú 

zsugorodási hajlamot. A hossztengelyre merıleges irányban a kémiai kötések másodlagos 

(hidrogén) kötésekkel valósulnak meg, s ez magyarázatul szolgálhat arra, hogy rostra 

merıleges irányban kisebbek a szilárdsági és nagyobbak a zsugorodási-dagadási jellemzık 

[21]. 

A tőlevelő és lombhullató fák felépítésüket tekintve eltérnek egymástól. A tőlevelőek a 

lombosfákhoz viszonyítva alacsonyabb fejlıdési fokú és egyszerőbb szerkezető fák. A 

fatestet 90-95%-ban egyféle sejtcsoport, a szilárdítást és a vízszállítást egyaránt ellátó, 

átlagosan 3-5 mm hosszú tracheidák alkotják. Edények nincsenek a fatestben. Szerkezete 

rendezett, homogén. A lombosfák fatestének felépítése a sejtek típusát, méretét, elıfordulási 

arányát tekintve jóval változatosabb, mint a tőlevelőeknél. A lombosfákat alapvetıen a 



 8 

vízszállításban szerepet játszó edények (trachea), valamint a szilárdítást végzı farostok 

elıfordulása különbözteti meg a tőlevelőektıl. Több faparenchimát és kevesebb tracheidát 

tartalmaznak, szövetelemeik között nincs olyan szabályos rendezettség, mint a tőlevelőek 

esetében [22]. 

A farostok kémiai értelemben rendkívül összetett anyagok. Legfıbb alkotóelemeik a cellulóz, 

a lignin és a hemicellulóz, illetve kis mennyiségben további anyagokat is tartalmaznak 

(pektin, növényi zsírok). Néhány természetes szál és a farost kémiai összetételét tartalmazza 

a 2.2 táblázat. 

 

 Cellulóz Lignin Hemicellulóz Hamu 

Len 43-47 21-23 24-26 5 
Juta 41-53 21-26 18-21 0,8-21 
Kenaf 31-49 15-23 22-23 2-5 
Szizál 43-88 7-9 21-24 0,6-1 
Tőlevelő farost 40-45 26-34 7-14 1-34 
Lombosfa-rost 38-49 23-30 19-26 1-30 

 
2.2. táblázat A rostok vegyi összetétele %-ban [5, 15, 24, 28] 

 

A cellulóz a növényi sejtfal szerkezetileg legfontosabb anyaga. Mennyisége fafajtától 

függıen eltérhet, azonban az esetek többségében 40-50% körül mozog. Kémiai szempontból 

a cellulóz β-D-glükopiranóz egységekbıl, 1-4-es kötésekkel felépülı poliszacharid. A 

cellulóz makromolekula a glikozidos kötéseknél kissé tört síkban fekvıen elhelyezkedı, 

nyújtott szalag formájú, lineáris molekula (2.4. ábra). A natív cellulóz átlagos polimerizációs 

foka 10000 körüli [23]. 

 

 

2.4. ábra A cellulóz molekulaszerkezete [14] 
 

A hemicellulózok (xilán, arabán, mannán) mint vázanyag és tartalék tápanyag fordulnak elı a 

fában. Mennyiségük fajtától függıen 20-35% között mozog. Láncmolekulái lombosfákban 

fıként pentozánokból, tőlevelőekben hexózokból épülnek fel. A hemicellulózok láncai 
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rövidebbek, mint a cellulózé (50-360 molekula), és részben elágaznak. A láncmolekulák 

szerkezete nem kristályos, hanem amorf, vagy legfeljebb parakristályos [22]. 

A farostok és természetes szálak harmadik legfontosabb építıeleme a lignin, amely a 

növényvilág legnagyobb mennyiségben elıforduló aromás vegyülete. A tőlevelőek 

lignintartalma 23-33%, a lombosfáké 23-30%. A ligninben található szerkezeti elem a fenil-

propán egység, amelybıl a lignin felépíthetı, továbbá jellemzı funkciós csoportjai a 

metoxilcsoport, a fenolos és alkoholos hidroxilcsoportok. A lignin összekötı funkciót tölt be 

a sejtek között, továbbá a rostokra nézve merevítı hatású [24]. 

A fı alkotóelemek mellett a faanyagok tartalmaznak egyéb, járulékos alkotórészeket. Ilyenek 

az egyszerő fenolok, polifenolok, a terpének, gyanták, illetve a zsírok és viaszok, amelyek az 

élı fában elsısorban védı funkciókat látnak el különbözı biológiai hatások és a fény ellen, 

befolyással vannak a mechanikus tulajdonságára, továbbá meghatározzák színét, illatát [14]. 

 

A kompozitok erısítıanyagaként használt farostok mérete az egyes irodalmi források alapján 

változó lehet. A publikációk egy része az erısítıanyagra a farészecske [25], a faliszt [26, 27, 

28], a farost [29, 30, 121], illetve egyes anyag-újrahasznosítással kapcsolatos írások a 

papírrost [31, 32] kifejezést használják. 

Balasuriya és társai [25] farészecskékkel erısített PE kompozitok optikai vizsgálata során 

megállapították, hogy a részecskék valójában kismérető rostkötegek, amelyek hossza 1-4 

mm, szélessége 0,1-2 mm, vastagsága 0,2-0,6 mm-ig terjedt. A kötegekben található egyedi 

szálak átlagos átmérıje 30-100 µm között változott. Kamdem és társai [26] a kompozitjaik 

alapanyagául szolgáló vörösfenyıt elıször darálták, majd a finom szemcseméretek elérése 

céljából golyós malom segítségével finomra ırölték. Ezzel a technológiával 0,15-0,6 mm 

közötti szemcsemérető falisztet kaptak. Doroudiani és Kortschot [27] faliszt-töltéső, 

habosított PS kompozitok töltıanyagaként cseresznyefa alapanyagot használtak. Az ırlés és 

szitálás utáni faliszt szemcsemérete kisebb volt, mint 0,6 mm. Caraschi és Leao [28] PP 

mátrixú kompozitok töltıanyagnak kétféle részecskemérető, 0,05-1 mm és 0,1-0,2 mm 

közötti mérettartományba esı fenyıfalisztet használtak. Bledzki és Faruk [30] farosttal 

erısített PP kompozitok erısítıszálaként rövid (150-500 µm), illetve hosszú (4-25 mm) 

farostot használtak, amelyet a feldolgozás elıtt szárítottak. 

Tserki és társai [31, 32] kutatásaik során lucfenyı, olívarost, illetve papírrost tulajdonságait 

vizsgálták és hasonlították össze, majd biodegradábilis mátrixba ágyazva, teljesen lebomló 

kompozitokat állítottak elı, és tanulmányozták azok tulajdonságait. Elektronmikroszkópos 

felvételek alapján megállapították, hogy a fenyı- és papírrostok szálformájúak, ezzel 
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szemben az olívarostok inkább szemcseformájúak. A fenyı és papírrostok hossza 150 µm, az 

olívarostok szemcsemérete 125 µm alatt változott. Kémiai elemzés során az alábbiak szerint 

állapították meg a különbözı szálak összetételét (2.3. táblázat): 

 

Összetevık Fenyırost Olívarost Papírrost 
Nedvesség [tömeg%] 8,1 8,0 6,3 
Cellulóz [tömeg%] 56,0 37,5 79,5 

Hemicellulóz [tömeg%] 14,5 26,0 8,3 
Lignin [tömeg%] 18,0 21,5 3,5 

Ásványok [tömeg%] 0,5 1,0 0,2 
Egyéb anyagok [tömeg%]  

(protein, pektin stb.) 
11,0 14,0 8,5 

 
2.3. táblázat A különbözı rostok kémiai összetétele [31] 

 

Mechanikai tulajdonságok 

A természetes szálak, és így a farostok is különösen alkalmasak hıre lágyuló és térhálós 

mátrixú kompozitok erısítésére viszonylag jó szilárdságuk és merevségük, továbbá alacsony 

sőrőségük miatt. A farostok mechanikai tulajdonságai összehasonlíthatók a hagyományos 

erısítıszálakéval (pl. üvegszál), azonban természetes eredetük miatt a tulajdonságaik 

nagyban függnek a növekedés közbeni környezeti hatásoktól, a növények korától, illetve az 

éghajlattól [23]. 

A szálak szerkezetét és ez által mechanikai tulajdonságát az elızıeken kívül befolyásolja a 

rostfeltárás módja is. A kémiai rostfeltárási eljárások során megváltozhat a rost kémiai 

felépítése, a szálak mérete viszont döntıen nem változik. A fizikai rostfeltárási eljárásokkal 

ezzel szemben a kémiai felépítés változatlan marad, viszont a rostok méretei jelentısen 

megváltozhatnak, ami szintén jelentısen befolyásolhatja a felhasználásukkal elıállított 

kompozitok tulajdonságait [18]. 

A farost és néhány egyéb természetes szál mechanikai tulajdonságait szemlélteti a 2.4. 

táblázat, amelyben néhány hagyományos erısítıszál tulajdonságai is szerepelnek 

összehasonlítás céljából. A táblázatból látható, hogy a farostok mechanikai tulajdonságai 

elmaradnak a hagyományos erısítıszálak tulajdonságaitól, viszont azonos nagyságrendben 

vannak azokkal. A farosterısítés célja azonban nem a legjobb tulajdonságú szálakkal való 

versenybe szállás, hanem, elsısorban az alacsony árának és környezetbarát jellegének 

köszönhetıen, gazdaságos megoldást kínálni a kisebb igénybevételő alkalmazások esetén. 
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Szálfajta Sőrüség [g/cm3] 
Szakadási 
nyúlás [%] 

Szakítószilárdság 
[MPa] 

Húzó 
rugalmassági 

modulusz [GPa] 
Farost 1,5 1,6-2,4 760-1000 40,0 
Len 1,5 2,7-3,2 345-1035 27,6 

Kender 1,3 1,6 690 88,0-90,0 
Rami 1,5 3,6-3,8 400-938 61,4-128,0 
Szizál 1,5 2,0-2,5 511-635 9,4-22,0 
E-üveg 2,5 2,5 2000-3500 70,0 
Aramid 1,4 3,3-3,7 3000-3150 63,0-67,0 

Szén 1,4 1,4-1,8 4000 230,0-240,0 
 

2.4. táblázat Néhány természetes és hagyományos szál mechanikai tulajdonságai [15, 18, 33] 

 

2.3. A farostok elıkészítése, felületkezelése 

A farost-erısítéső polimer kompozitok a hagyományos kompozitokhoz képest számos 

elınnyel rendelkeznek, amely lehetıvé tette gyors elterjedésüket, és egyes esetekben az eddig 

használt anyagok helyettesítését. Elınyös tulajdonságaik mellett azonban számos hátrányuk 

is van az ilyen típusú szálerısítéseknek: a szálak és a mátrixanyagok rossz összeférhetısége, 

a szálak nedvességfelvétele és az egyes technológiák során bekövetkezı szálcsoportosulások, 

aggregátum-képzıdések. A hátrányos tulajdonságok kiküszöbölése céljából a szálakat 

különféle felületkezeléseknek vetik alá. 

 

A szálkezelések célja a következık szerint foglalható össze: 

• A hidrofil (poláros) szál és a hidrofób (apoláros) mátrixanyag határfelületén erıs 

tapadást kell kialakítani, ugyanis csak ebben az esetben tudnak megfelelıen együtt 

dolgozni a kompozitok alkotóelemei. 

• Javítani kell a farostok eloszlását a mátrixban, és egyben meg kell gátolni az 

aggregátumok kialakulását. 

• Csökkenteni kell a szálak nedvességfelvételét. 

 

A farostok felületkezelésének módszerei [23]: 

• Fizikai eljárások (plazmakezelés, koronakezelés, hıkezelés). 

• Kémiai eljárások (ojtásos kopolimerizáció, metilol-csoportokat tartalmazó vegyületek 

alkalmazása, izocianáttal való kezelés, triazinnal történı kezelés, szilánkezelés, 

acetilezés, lúgos kezelés). 
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Fizikai eljárások 

A fizikai eljárások nem változtatják meg a szálak kémiai összetételét, csak a szerkezetét és 

felületi jellemzıit módosítják. Többféle technológia terjedt el a természetes szálak ilyen 

irányú kezelésére, azonban a farostok esetében leggyakrabban használt technológiák a 

plazmakezelés és az elektronsugaras kezelés. 

 

Plazmakezelés, koronakezelés 

A koronakezelés során a szálak felületi energiáját növelik, plazmakezelés során a rostok 

felszínén a használt gáztól függıen különbözı hatások érhetık el. Felületi térhálósítás, 

felületi energia növekedés, vagy csökkenés érhetı el, illetve reaktív szabad gyököket is létre 

lehet hozni. Olaru és társai [34] metánplazma kezeléssel módosított farostok felhasználásával 

készített polietilén mátrixú kompozitok tulajdonságait hasonlították össze a kezeletlen rostok 

felhasználásával készült kompozitokéval. Rámutattak arra, hogy a plazmakezelés hatására 

megnövekedett a szálerısítés és a mátrix közötti tapadás. Yuan és társai [35] levegı-plazma 

és argon-plazma alkalmazásával végezték a felületkezelést. Megállapították, hogy mindkét 

kezelési eljárással javult a szálerısítés és mátrix kompatibilitása, azonban a levegı-plazma 

kezelés hatására a mechanikai tulajdonságok nagyobb mértékben növekedtek. 

 

Elektronsugaras kezelés 

Az elektronsugaras kezelést már régóta használják poliolefinek térhálósítására, illetve orvosi 

segédeszközök sterilizálására. Az elektron-besugárzásos technológiát monomerekkel és 

oligomerekkel egyidejüleg alkalmazva lehetıség van különbözı szálerısítések és szintetikus 

mátrixok összekapcsolására. Az elektronsugaras kezelés segítségével kémiai kötések 

létesülhetnek a szálak és a mátrix között ojtott oldalláncokon és térhálókötéseken keresztül 

[36, 37]. 

Czvikovszky [38] és társai többféle hıre lágyuló mátrixanyag felhasználásával különféle 

farost-erısítéső kompozitokat állítottak elı úgy, hogy a kiindulási rendszerhez kettıs 

kötéseket tartalmazó monomerek és oligomerek keverékébıl álló reaktív adalékot kevertek. 

Kimutatták, hogy az elektronsugaras kezelés mind a szilárdsági, mind a moduluszértékeket 

növeli, szemben az egyéb felületkezelı adalékokkal, amelyek csak a kompozitok moduluszát 

növelték. Czvikovszky további [39] kutatásai során megállapította, hogy a farosterısítéső PP 

kompoztitok mechanikai tulajdonságai elektronsugaras kezelés hatására javultak a kezeletlen 

szálakat tartalmazó kompozitokéhoz képest, és azt találta, hogy a kezelés kedvezıen 
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befolyásolta a kompozitok ömledékfolyási (MFI) tulajdonságait is. Hargitai [40] kender és 

viszkóz szálak és PP mátrix felhasználásával készített kompozitok vizsgálata során azt találta, 

hogy a besugárzás hatására a reaktív adalékok segítségével a szál és mátrix között kialakuló 

reaktív csomópontokból kiinduló láncreakciók ojtott oldalláncokat és térhálókötéseket 

hoznak létre. 

 

Kémiai eljárások 

A kémiai szálkezelések célja két alapanyag összeférhetıségének javítása egy harmadik anyag 

bevitelével kémiai úton. Ennek hatásmechanizmusai a következık lehetnek [23]: 

• a kezelıanyag megszőnteti, eliminálja a gyengén tapadó réteget; 

• szívós, rugalmas réteget képez a szál felületén; 

• létrehoz egy erısen térhálós fázisréteget, aminek a modulusza a mátrix és a szál 

között van; 

• az adalék a szálak nedvesíthetıségét, impregnálhatóságát javítja (felületi feszültség); 

• kémiai kötéseket (kovalens kötést) létesít mindkét anyaggal; 

• sav-bázis hatás útján: a kezelıszer megváltoztatja a szálak felületének savasságát. 

Ezek a tényezık gyakran nem választhatók teljesen külön, hiszen egy kezelıanyag több 

szempontból is módosíthatja a szál tulajdonságait. A kémiai kezelések közül a farost és a 

termoplasztikus mátrixok esetén a legjellemzıbbek: az ojtásos kopolimerizáció; a metilol-

csoportokat tartalmazó vegyületekkel való kezelés; az izocianáttal való kezelés; a triazinnal 

való kezelés; a szilánvegyületekkel történı kezelés; az acetilezés és a lúgos kezelés. 

 

Ojtásos kopolimerizáció, ojtott kopolimerek alkalmazása 

A kémiai felületkezelések egyik legelterjedtebb fajtája az ojtásos kopolimerizáció. Poliolefin 

mátrixú, farosttal erısített kompozitok esetén hatékony adalékanyag a maleinsav-anhidriddel 

ojtott polietilén (PEgMA), illetve polipropilén (PPgMA) [118, 119]. A cellulóz alapú szálakat 

különbözı ionok vizes oldatával kezelve, nagyenergiájú sugárzások hatására a cellulóz 

molekula felszakad, és szabad gyökök képzıdnek. A szabad gyököket különbözı 

monomerekkel (vinil, akril-nitril, metil-metakrilát, sztirol) kezelve olyan kopolimerek 

keletkezhetnek, amelyek kompatibilisek lesznek mind a szálakkal, mind a mátrixszal. 

Cellulóztartalmú szálakat maleinsav-anhidriddel ojtott polipropilénnel kezelve kovalens 

kötések alakulnak ki a határfelületen. A reakció mechanizmusát a 2.5. ábra szemlélteti. 
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2.5. ábra A maleinsav anhidriddel ojtott polimer addíciójának reakciósémája: a cellulóz molekula 

észterezése [23] 
 

Harper és Wolcott [41] kezeletlen, és a kompozit 5 tömeg%-ának megfelelı PPgMA 

adalékkal kezelt farost-erısítéső PP-kompozitok vizsgálata során megállapították, hogy a 

PPgMA kezelés elısegíti a kristálygóc-képzıdést a farostok felületén. Stark és Rowlands 

[42] kezeletlen és a kompozit 3 tömeg%-ának megfelelı PPgMA-t tartalmazó farost-erısítéső 

PP kompozitokat készítettek. Kimutatták, hogy a felületkezelt kompozitok szilárdsága a 

megnövekedett határfelületi adhézió hatására egyes esetekben kétszeresére, amíg merevsége 

több mint háromszorosára emelkedett a kezeletlen mintákhoz képest. Rámutattak továbbá 

arra, hogy a felületkezelı adalék segítségével nagyobb tulajdonságjavulást értek el a 

magasabb hossz/átmérı arányú szálakkal erısített kompozitok esetében. Keener és társai [43] 

PPgMA és PEgMA hatását vizsgálták a természetes szálakkal erısített polimer kompozitok 

mechanikai tulajdonságaira. Megállapították, hogy az optimális felületkezelı adalék 

mennyiség 3 tömeg%, amely mellett a hajlító- és húzószilárdság értékei egyes esetekben akár 

60%-kal növekedhetnek. 

 
Metilol-csoportokat tartalmazó vegyületekkel való kezelés 

A metilol csoportokat (-CH2OH) tartalmazó keverékek kovalens vagy hidrogén kötéseket 

képeznek a cellulóz szálakkal. Eddig fıleg a textilipar használta ezeket a vegyületeket. A 

metilol-melaminnal kezelt cellulózszálakkal és telítetlen poliészter mátrixszal készített 

kompozitok esetén csökken a nedvességfelvétel [23]. 
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Izocianáttal való kezelés 

A cellulóz szálak vagy a polimer mátrix izocianáttal való kezelése javítja a kompozit 

mechanikai tulajdonságait. Az izocianát a cellulóz hidroxil csoportjával kovalens, a polimer 

mátrixszal Van der Waals kötést alkot, így alakul ki a határfelületi adhézió [23]. A cellulóz 

szál és a funkciós csoport reakcióját szemlélteti a 2.6. ábra. 

 

 

2.6. ábra Az izocianát és cellulóz reakciója [23] 
 

Kuruvilla és társai [44] rövid szizál szálakkal erısített PE mátrixú kompozitok húzási 

tulajdonságait vizsgálták többek között izocianát kezelés hatására. Megállapították, hogy a 

lúgos szálkezeléshez képest az izocianátos kezelés magasabb szilárdsági és modulusz-

értékeket eredményezett. Leírták, hogy az izocianátos kezelés hatására az erısítıszálak 

hidrofil tulajdonsága csökkent, amelynek következtében a mechanikai tulajdonságok 

emelkedtek. 

 

Triazinnal történı kezelés 

A triazin-származékok kovalens kötést létesítenek a cellulóz szálakkal. A kezelés hatására a 

cellulóz alapú szálak és kompozitjaik nedvességfelvétele csökken. Ennek oka, hogy a 

cellulóz nedvességfelvételét lehetıvé tevı hidroxil-csoportok száma csökken, a szálfelület 

kevésbé lesz hidrofil, illetve a szálak és a mátrix közötti kovalens kötések által létrehozott 

térháló megakadályozza a szálak duzzadását [23]. 

 

Szilánkezelés 

A szilánkezelés az üveg és ásványi szálakkal erısített kompozitok jellemzı felületkezelése, 

azonban természetes szálak kezelésére is alkalmazható a határfelületi adhézió növelésére és a 

nedvesség abszorpciójának csökkentésére. A szilánvegyületek funkciós csoportjai reakcióba 

lépnek a mátrixszal, amelynek következtében kopolimerek, vagy egymásba hatoló hálózat 

alakul ki [23, 45, 113]. 

Bengtsson és társai [46] a szilánkezelés hatását vizsgálták faliszttel töltött PE mátrixú 

kompozitokon. Megállapították, hogy a felületkezelt szálakat tartalmazó kompozitok húzó 

rugalmassági modulusza és szakítószilárdsága a növekvı száltartalommal arányosan javult, 

amelyet a magasabb szintő határfelületi adhézióval magyaráztak. Kimutatták, hogy a 
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szilánkezelés hatására a kompozitok kevésbé érzékenyek a vízfelvételre. További kutatásaik 

[47] során megállapították, hogy a hajlítószilárdság és az ütésállóság a felületkezelt minták 

esetében növekszik, a hajlító rugalmassági modulusz viszont a felületkezelt kompozitok 

esetében csökkent, amit a mátrix alacsonyabb kristályosságával, illetve a nem reagáló 

szilánvegyületek lágyító hatásával magyaráztak. Kémiai elemzések alapján kijelentették, 

hogy a szilánkezelés hatására egy térhálós szerkezet alakult ki a PE mátrixban, ahol kémiai 

kötések kapcsolódnak a szálerısítéshez. 

Pickering és társai [48] farost-erısítéső kompozitjaiknál két különbözı felületkezelı adalékot 

alkalmaztak. Megállapították, hogy a szálak megfelelı mennyiségő nedvességtartalmának 

nagy jelentısége van a szilános kezelés szempontjából: a túl kevés nedvességtartalom 

hatására nem alakul ki elégséges kapcsolófelület a szálon, viszont a túl nagy 

nedvességtartalom hatására a hidrolizált szilánvegyület önmagával reagálva polimerizált 

szilánréteggé alakul, és nem lép reakcióba a szálakkal.  

 

Acetilezés 

Az acetilezés elsısorban a természetes szálak és kompozitjaik nedvességfelvételét csökkentı 

hatású kezelés. A folyamat során acetilcsoportokat kapcsolnak olyan szerves vegyületekhez, 

amelyek tartalmaznak OH-, SN-, NH2- csoportokat. Általában ecetsavval vagy acetilkloriddal 

történı acetilezés során a vegyületeket oldószer jelenlétében melegen reagáltatják. Egyes 

esetekben katalizátorokat is alkalmaznak a folyamat felgyorsítása érdekében, ugyanis ennek 

hiányában a sejtfalak hidroxil-csoportjainak csak a könnyen megközelíthetı részei érhetık el. 

Az acetilezés hatására a kezelés idıtartamának növekedésével a szálak acetil-tartalma nı, 

ennek következtében nedvességfelvételük csökken [23].  

Zafeiropoulos és társai [49] lenszálak tulajdonságait vizsgálták acetilezés hatására. A szálakat 

két lépésben felületkezelték. Ezt követıen a szálakat vákuumkamrába helyezték, majd 12 

órán keresztül szárították. A Rowell [50] által kifejlesztett technológiával ellentétben 

elıszárítást nem alkalmaztak. A víz jelenléte az ecetsav-anhidridet hidrolízissel ecetsavvá 

alakítja, ami itt elınyös, hiszen így az könnyebben felduzzasztja a szálat, mint az ecetsav-

anhidrid önmagában. A nedvességtartalomnak az 5-7%-ot azonban nem szabad túllépnie, 

különben az ecetsav-anhidrid deaktiválódása sokkal jelentısebb, mint a jobb duzzasztás 

pozitív hatása. Kimutatták, hogy a kezdeti nedvesség jelenléte kulcsfontosságú a szálakban, 

ugyanis elısegíti az ecetsav-anhidrid hidrolízisét ecetsavvá.  
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Lúgos kezelés 

A cellulóz alapú szálak fı összetevıi a cellulóz, hemicellulóz és lignin. A hemicellulóz, 

ellentétben a cellulózzal és a ligninnel, kifejezetten érzékeny a lúgokra. A hemicellulóz 

lúggal való eltávolításának hatására a szálak interfibrilláris része kisebb sőrőségő lesz, 

amelynek következtében az elemi szálak a húzó deformációk irányába könnyebben 

rendezıdnek, és a feszültségeloszlás egyenletesebb lesz. A hemicellulóz hiánya, vagyis az 

interfibrilláris mátrix megszőnése azonban ezzel ellentétes hatással van az elemi szálak 

közötti feszültségterjedésre. A lúgos kezelés egyes esetekben javítja a határfelületi adhéziót. 

Ichazo és társai [51] faliszttel töltött polipropilén tulajdonságait vizsgálták különbözı 

felületkezelések hatására. A farostok felületét nátriumhidroxiddal, illetve vinil-metoxietoxi-

szilánnal kezelték, továbbá PPgMA adalékot alkalmaztak. Megállapították, hogy a NaOH-os 

kezelés hatására növekedett a húzási rugalmassági modulusz, a szakítószilárdság és az 

ütésállóság nem mutatott szignifikáns változást a kezeletlen anyaghoz képest. A PPgMA 

hatására a szakadási nyúlás csökkenése (70%) jóval meghaladta a NaOH-os kezelés során 

bekövetkezett tulajdonságromlást (16%). A jelenséget a savas felületkezelı anyagok 

degradáló hatásának tulajdonították. Leírták, hogy a NaOH kezelés elısegítette a töltıanyag 

részecskéinek jobb eloszlását a mátrixban, viszont a határfelületi adhézió nem növekedett a 

rostok felületén nagyobb számban rendelkezésre álló OH-csoportok megjelenése miatt, 

amelyek elısegítik a nedvesség abszorpcióját. Az adhéziónövelı szerek ellenben minden 

esetben csökkentették az abszorpciós képességet. 

 

2.4. Farosttal erısített polimer kompozitok 

A farosttal erısített polimer kompozitok kifejlesztését az egyre szigorodó környezetvédelmi 

elıírások, az anyag-újrahasznosítási és a költségtakarékossági törekvések hívták életre. Mivel 

a fı alkalmazási területeken (autóipar, építıipar) a fı cél a mechanikai tulajdonságok 

szintentartása, javítása, ezért a fejezet elsı részében a szakirodalomban elıforduló, 

legjellemzıbb összetételő és gyártástechnológiával gyártott farost-erısítéső kompozitok 

mechanikai tulajdonságainak különbözı paraméterektıl való függését tekintem át. Ezután 

összefoglalom a nedvességfelvétellel kapcsolatos tulajdonságokat. A kompozitok 

tönkremenetelének vizsgálatára néhány évtizede egy új módszer áll rendelkezésre, az 

akusztikus emisszió mérése a terhelés során. Rávilágítok az eljárás legfontosabb, a 

kompozitoknál használható alkalmazási területeire. Ezt követıen bemutatom a kompozitok 
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ömledékfolyási tulajdonságának alakulásával, majd a termékek zsugorodásával kapcsolatos 

legfontosabb publikációkat, végül összefoglalom a legfıbb gyártástechnológiákat. 

 

2.4.1. Mechanikai tulajdonságok 

A farost-erısítéső kompozitok mechanikai tulajdonságát a különbözı kiindulási anyagtípusok 

eltérı tulajdonságain és összetételén kívül több tényezı is befolyásolja, amelyek egyrészt a 

szálak elıkészítésétıl, felületkezelésétıl, másrészt a feldolgozási folyamatoktól, illetve a 

külsı környezettıl függnek [115-117]. 

Selke és Wichman [52] farosttal erısített poliolefin mátrixú kompozitok mechanikai 

tulajdonságait tanulmányozták. Vizsgálataik során többek között a reciklálatlan és reciklált 

HDPE mátrixokból készült kompozitok szakítószilárdsága és ütésállósága került 

összehasonlításra. A farostot lucfenyı darálásával készítették, majd felhasználás elıtt 40 órán 

keresztül 23±2 °C-on és 50±5% légnedvesség-tartalom mellett szárították. A szabványos 

próbatesteket préselt lapokból vágták ki. A kompozitok szakítószilárdságát a száltartalom 

függvényében a 2.7. a. ábra szemlélteti. A reciklátumból készült kompozitok 

szakítószilárdsága elérte, és helyenként meghaladta az eredeti anyagból készült 

kompozitokét, az eltérések azonban statisztikailag nem szignifikánsak. A kompozitok 

ütésállósági eredményeit szemlélteti a 2.7. b. ábra. 

 

  

a.) b.) 

2.7. ábra Farosterısítéső kompozitok szakítószilárdsága és húzó rugalmassági modulusza a.) illetve 
fajlagos ütımunka értéke és nyúlása b.) a száltartalom függvényében [52] 
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Kimutatták, hogy a tiszta mátrix esetén a száltartalom növekedésével csökken az ütésállóság, 

reciklált mátrix esetén viszont 30%-os száltartalomig növekszik a fajlagos ütımunka. A 

fellépı jelenség nem teljesen megmagyarázott. 

Coutinho és Costa [53] nyárfarosttal erısített polipropilén kompozitok mechanikai 

tulajdonságait tanulmányozták a felületkezelı adalékok hatásának függvényében. Mátrixnak 

polipropilént használtak, amelyhez PPgMA-t adalékoltak, illetve a farostokat 

szilánvegyülettel felületkezelték. A kompozitok húzó- és ütvehajlító-vizsgálataihoz használt 

próbatesteket mesterségesen öregítették. Megállapították, hogy a PPgMA-t tartalmazó 

mátrixokból elıállított kompozitok magasabb szakítószilárdsággal rendelkeztek. Kimutatták, 

hogy a magasabb hımérsékleten szárított farosttal gyártott kompozitok gyengébb mechanikai 

tulajdonságokkal rendelkeznek. Rámutattak, hogy az öregítés a szakítószilárdságot döntıen 

nem befolyásolta. Az ütvehajlító vizsgálatok során mért eredményekbıl megállapították, 

hogy a felületkezelı adalékok hozzáadásával javul a kompozitok energiaelnyelı képessége, 

és így az ütésállósága. 

Coutinho és társai [54] további kutatásaik során farost-erısítéső polipropilén mátrixú 

kompozitok szakadási tönkremenetelét vizsgálták 400, 5 illetve 0,1 mm/perc szakítási 

sebességek mellett. A próbatestek elıkészítése során többféle fafajtából nyert főrészpor 

keverékét használták fel, amelyhez PPgMA-t kevertek. Méréseik során kimutatták, hogy 

alacsony húzási sebesség mellett a deformáció képlékeny jellegő volt, amelynek során 

nyakképzıdés lépett fel a tiszta mátrix és a kompozit esetében is. A tönkremenetel során 

szálszakadás és szálkihúzódás egyidejőleg fellépett. A felületkezelés hatására növekedett az 

adhézió a szál-mátrix határfelületen, azonban feltételezéseik szerint ennek eredménye azért 

nem volt érzékelhetı a szakítószilárdság értékein, mert a feldolgozás során a magas 

hımérséklet hatására a rostok degradálódtak. Rámutattak továbbá arra, hogy az alacsonyabb 

feldolgozási hımérsékleten elıállított kompozitok esetében a mechanikai tulajdonságok 

jobbak voltak. 

Bledzki és Faruk [30] farosttal erısített polipropilén kompozitok ütésállóságát 

tanulmányozták. Vizsgálták a PPgMA felületkezelı adalék, a száltartalom illetve a 

hımérséklet, továbbá a nedvességtartalom befolyását az ütésállóságra. A 40-60% 

rosttartalmú kompozitok elıállítása fröccsöntéssel történt. Kimutatták, hogy a száltartalom, 

illetve a szálak nedvességtartalmának növekedésével csökken a fajlagos ütımunka értéke, 

azonban a felületkezelı adalékok hatására növekedés tapasztalható (2.8. ábra). 
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a.) b.) 

2.8. ábra Lombos fa a.) és fenyı-rostokkal b.) erısített PP kompozitok ütésállósági tulajdonságai 
a felületkezelés és nedvességfelvétel hatására [30] 

 

Yuan és társai [35] levegı- és Ar-plazmakezeléssel módosított fenyırost felhasználásával 

elıállított polipropilén mátrixú kompozitok mechanikai tulajdonságait vizsgálták. Azt 

tapasztalták, hogy a kezeletlen farosttartalmú mintákhoz képest a plazmával kezelt farost 

felhasználásával készült minták szakítószilárdsága jelentısen megnövekedett, a javulás 

levegı-plazma kezelés esetében magasabb volt. A rugalmassági modulusz mind kezeletlen, 

mind felületkezelt szálak esetén javuló tendenciát mutatott a rosttartalom növekedésével (2.9. 

ábra). Megállapították, hogy levegı-plazma kezelés során a szálak felülete durvább lesz és 

jóval több pórus keletkezik, mint az Ar-plazma kezelés esetén. A gyakran alkalmazott kémiai 

felületkezelésekkel összehasonlítva rámutattak arra, hogy a plazmakezelés kevésbé károsítja 

a szálakat, tiszta, száraz eljárás, továbbá környezetkímélıbb és olcsóbb. 

 

 

2.9. ábra Szakítószilárdság és húzó rugalmassági 
modulusz a kezelt szálak esetén [35] 

 

Bledzki [55] és társai, hasonlóan korábbi kutatásaikhoz [30] farost-erısítéső polipropilén 

kompozitokon tanulmányozták a különbözı fajta kompaundálási technológiák hatását a 
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kompozitok mechanikai tulajdonságaira. A kompozitok száltartalma minden esetben 50% 

volt, illetve PPgMA felületkezelı adalékot alkalmaztak. A kompozitok elıállítását ikercsigás 

extrúderrel, hengerszékkel, továbbá nagy sebességő ömledék-keverıvel végezték. 

Kimutatták, hogy az extrúder és a hengerszék esetében legnagyobb a szálrövidülés mértéke, 

ami azonban nem volt negatív hatással a mechanikai tulajdonságokra. Megállapították, hogy 

a leghomogénebb keveréket a nagy sebességő ömledék-keverı produkálta. Rámutattak arra, 

hogy a legnagyobb merevséget az extrúzióval elıállított kompozitok mutatták (2.10. ábra). 

 

 

2.10. ábra A kompaundálási eljárások hatása a 
kompozitok mechanikai tulajdonságaira [55] 

 

Lee és társai [56] farosttal erısített polipropilén kompozitok szakítószilárdságát és kúszási 

tulajdonságait vizsgálták. A szál-mátrix határfelületi adhéziót PPgMA adalékkal növelték, 

amelynek mennyisége minden esetben a kompozit tömegének 3%-a volt. A kúszási 

vizsgálatok során megállapították, hogy a száltartalom növelésével párhuzamosan csökken a 

maradó alakváltozás mértéke. Kimutatták, hogy a szakítószilárdság felületkezelı adalék 

alkalmazása nélkül a száltartalom növekedésével csökken; a csökkenés 40%-os száltartalom 

esetében csaknem 10% a mátrixhoz képest, amit megállapításuk szerint a szál és mátrix eltérı 

polaritása miatt bekövetkezı gyenge tapadás okoz. Rámutattak arra, hogy a felületkezelı 

adalék hozzáadásának hatására a szakítószilárdsági értékek a száltartalom növelésével 

emelkednek, amelyet a megnövekedett határfelületi adhézió okoz (2.11. ábra). 
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2.11. ábra A száltartalom és felületkezelés hatása a szakítószilárdságra [56] 
 

Woodhams és társai [57] kísérleteik egyik részében 20 tömeg% farost-erısítéső PP mátrixú 

kompozitokat, amíg további kísérleteik során ırölt hulladékpapír-rostok felhasználásával 

erısített PP és PE mátrixú kompozitokat vizsgáltak. A PP mátrixhoz PPgMA-t, a PE 

mátrixhoz PEgMA-t adagoltak. A szálak és mátrixanyagok keverését saját konstrukciójú 

nagysebességő ömledék-keverıben (K-mixer) keverték össze. A farost-erısítéső PP 

kompozitokon végzett szakító és hajlító vizsgálataik eredményét szemlélteti a 2.12. ábra. 

Eredményeik szerint 3% PPgMA hozzáadásával a szakítószilárdság 24%-kal, a 

hajlítószilárdság 17%-kal növekedett, amit a farostok kedvezı eloszlása és a megfelelı 

határfelületi adhézió kialakulásával magyaráztak. Kimondták, hogy mátrixhoz adott 

papírrostok jelentısen növelték a kompozitok szakító- és hajlító-szilárdságát, hajlító 

rugalmassági moduluszát és hıállóképességét, viszont csökkentették ütésállóságukat és MFI 

értéküket. 

 

 

2.12. ábra 20% farost tartalmú PP kompozitok szakító és hajlítószilárdsága a felületkezelı 
adalék tartalom függvényében [57] 
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Myers és társai [58] farosttal erısített PP és PE kompozitok mechanikai tulajdonságait 

vizsgálták a felületkezelés és az extrudálási hımérséklet függvényében. Felületkezelı 

adalékként PPgMA-t használtak különbözı mennyiségekben. Szakító-, hárompontos hajlító-, 

egyoldalon befogott hajlító-, továbbá ütvehajlító vizsgálatokat végeztek. Szakítóvizsgálataik 

eredményeit szemlélteti a 2.13. ábra. 

 

 
2.13. ábra A szakítószilárdság a felületkezelı adalék arányának függvényében a különbözı 

extrudálási hımérsékleteknél [58] 
 

Megállapították, hogy a növekvı extrudálási hımérséklet, ugyan csak enyhén, de kedvezı 

hatással van a szilárdsági és merevségi értékekre, és 200°C és 210°C közötti hımérsékleten 

történt feldolgozással és 1-2 tömeg% PPgMA felhasználásával javulnak a szilárdsági és 

merevségi értékek a tiszta mátrixanyaghoz képest. 

 

2.4.2. Nedvességfelvételi tulajdonságok 

A természetes szálak, és így a farostok polimer kompozitban való gyakorlati alkalmazásának 

egyik negatív velejárója a termék nedvességfelvétele és az ebbıl következı méretváltozás. A 

nedvességfelvétel kiküszöbölése a feldolgozási folyamatok elıtt is nagy jelentıséggel bír, 

ugyanis a magas hımérsékleteken gızzé alakuló nedvesség inhomogenitásokat okozhat a 

kompozit anyag szerkezetében. 

Bledzki és Faruk [30] farostokkal erısített, PP mátrixú kompozitokon vízabszorpciós 

vizsgálatok során kimutatták, hogy a szálhossz és szálgeometria befolyásolja a 

nedvességfelvételt, mivel a hosszabb szálakat tartalmazó kompozitok azonos száltartalom 

mellett több nedvességet vettek fel, mint a rövidebb szálakat tartalmazók. Vizsgálataik során 

rámutattak, hogy a száltartalom növekedésével arányosan emelkedik a felvett 
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nedvességtartalom. Megállapították, hogy a felületkezelı adalékok hatására akár 35%-kal 

csökkenhet a nedvességfelvétel. 

Ichazo és társai [51] abszorpciós vizsgálataik során azt tapasztalták, hogy a különbözı 

mennyiségő farostot tartalmazó kompozitok közül a legnagyobb rosttartalmú anyag veszi fel 

a legtöbb nedvességet. Megállapították, hogy a kezeletlen kompozitokhoz képest a NaOH-dal 

kezelt rostokat tartalmazó anyagok nedvességfelvevı képessége jelentısen megnıtt. Az 

adhéziónövelı szerek azonban minden esetben csökkentették az abszorpciós képességet. 

Espert és társai [59] farosttal erısített PP kompozitok abszorpciós és mechanikai 

tulajdonságait vizsgálták. Kimutatták, hogy a moduluszértékek a rosttartalom növekedésével 

emelkednek, azonban azonos rosttartalom mellett az abszorpciós hımérséklet emelkedésére 

csökkennek. Megállapították, hogy a szakítószilárdság értékei a rosttartalom növekedésével 

és az abszorpciós hımérséklet növekedésével egyaránt csökkennek (2.14. ábra). A szakadási 

nyúlásértékek vizsgálatánál rámutattak arra, hogy kis rosttartalom, és alacsony abszorpciós 

hımérséklet mellett a szakadási nyúlás nem változik, vagy kis mértékben nı, egyéb 

esetekben viszont csökkenés mutatkozik. Ezt azzal magyarázták, hogy a felvett víz csúsztató 

hatása csak alacsony víztartalom mellett érvényesül, amely kis rosttartalom mellett 

következik be. Az egyéb esetekben a víz degradáló hatása a szálerısített szerkezetben 

nagyobb, mint a csúsztató hatása, így a nyúlásértékek csökkenése tapasztalható. 

Általánosságban véve megállapították, hogy a vízfelvétellel romlanak a mechanikai 

tulajdonságok, ugyanis a víz megváltoztatja a szálak tulajdonságait, a hidrotermikus öregítés 

degradációt okoz, és ezzel gyengül a szál-mátrix határfelületi tapadás. 

 

  

a.)  b.)  

2.14. ábra Az abszorpciós hımérséklet és a farost tartalom hatása a húzó rugalmassági 
moduluszértékekre a.); és a szakítószilárdságra b.) [59] 
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2.4.3. Akusztikus emissziós tulajdonságok 

A farost-erısítéső kompozitoknál egyre gyakrabban alkalmazott módszer az akusztikus 

emissziós vizsgálat, amely a roncsolásmentes anyagvizsgálatok egyik legjellemzıbb 

módszere. Évszázadok óta ismeretes a különbözı anyagokon belüli meghibásodási 

folyamatok „hangjainak” jelentése. A fák különféle – ember által is hallható – hangokat 

bocsátanak ki, amikor repedni vagy törni kezdenek. Annak ellenére, hogy felismerték az 

összefüggéseket a hangkibocsátás és az anyagon belüli meghibásodási folyamatok között, a 

hallhatóság tartományán kívüli hangokat csak körülbelül 40 éve tudják detektálni [66].  

Az anyagokban lejátszódó folyamatok feltárhatók az általuk kibocsátott hangok alapján. Az 

anyagok (kızet, fa, fém, kompozit stb.) típusaiktól függıen különbözı frekvenciájú hangokat 

bocsátanak ki, miközben valamilyen fizikai változás lép fel bennük. Az akusztikus emisszió 

jelenséget meghatározhatjuk, mint a szilárdtestekben tárolt energia felszabadulása közben 

keletkezı rugalmas hullámokat. Ha a szilárd test szerkezetében tárolt energia valamilyen 

fizikai hatás következtében felszabadul, mechanikai, termikus, vagy anyagszerkezeti eredető 

akusztikus emisszió jelentkezik. A különbözı eredető akusztikus emissziók más és más 

frekvenciasávba esnek. Ezen igen széles spektrumból a 100 kHz – 1 MHz közé esı keskeny 

sávot szokás szőkebb értelemben az akusztikus emissziós jelenségek frekvencia-

intervallumának tekinteni. 

A különféle folyamatokhoz tartozó akusztikus emisszió két formáját különböztetjük meg 

(2.15. ábra): 

− folyamatos emisszió: a folyamatos jelek mérésén alapuló diagnosztikai rendszereknél a 

zajszint ismétlıdı (pl. forgácsolószerszám fogának eltörése többélő szerszám esetén) vagy 

tartós (pl. folyamatos szivárgás) megemelkedése utal a meghibásodásra. 

− kitöréses (ún. burst-típusú) emisszió: a szilárd anyagokban hirtelen energia-felszabadulás 

bekövetkezésekor (pl. mikrorepedés kialakulásakor), illetve hirtelen továbbterjedésekor jön 

létre. Ilyen típusú akusztikus jelek keletkeznek a polimer kompozitok tönkremenetele 

során. 

 

 
2.15. ábra Folyamatos, ill. kitöréses típusú akusztikus emissziós jelek hullámformája [97] 



 26 

Az akusztikus emisszió két lényeges dologban különbözik a hagyományos roncsolásmentes 

anyagvizsgálati módszerektıl (pl. röntgen, ultrahangos vizsgálat stb.). Az észlelt és 

feldolgozott jelek magában az anyagban keletkeznek, nem pedig egy mesterséges jelet 

bocsátunk át az anyagon, és a választ detektáljuk. Az akusztikus emissziós eljárás másrészt 

nem statikus, hanem dinamikus eljárás, amin azt értjük, hogy terhelt, mőködı szerkezetben 

az adott terhelés vagy mőködési körülmények hatására jelentkezı változásokat érzékeljük, és 

nem a szerkezet egy pillanatnyi állapotát. Az akusztikus emissziós vizsgálat során csak az 

adott terhelési szinten aktív mechanizmusok mőködnek. Ez azt jelenti, hogy úgynevezett 

passzív hibák jelen lehetnek a szerkezetben, amelyek azonban az adott terhelési szinten nem 

jelentenek veszélyt. Ezzel szemben a többi vizsgálati módszernél, bár ismerjük a jelen lévı 

hibákat, de nem ismerjük, hogy azok a szerkezet üzemi igénybevételén hogyan viselkednek, 

mennyire veszélyesek [97]. 

Az akusztikus emisszió elınyei közé tartozik, hogy olcsó, gyors elızetes szőrıvizsgálat, csak 

akkor kell a költséges, bonyolult hagyományos vizsgálat, ha adott esetben hibát jelez. 

Segítségével lokalizálható a hiba helye, továbbá iránya és minısége. További elıny, hogy 

valós idejő vizsgálat, tehát alkalmas a terhelés alatt álló anyagok és termékek 

deformációjának folyamatos követésére [67, 68].  

Hátránya, hogy nehéz pontosan elválasztani a próbatest által generált jelet a környezeti 

alapzajtól, továbbá a vizsgálat eredményeit nehéz lefordítani a megszokott anyagvizsgáló 

nyelvre, kiértékelése több megfontolást igényel. 

A szálerısített rendszerek vizsgálatára az elmúlt két-három évtizedben kezdték használni az 

akusztikus emissziós vizsgálati módszert. A szálerısített anyagok jellemzı tönkremeneteli 

formái a mátrix deformációja, törése vagy szakadása, a szál és mátrix elválása (delamináció), 

a szálkötegen vagy roston belüli szálkihúzódás, a szálak mátrixból való kihúzódása és a 

szálak szakadása. A különbözı kutatások többnyire ezeknek a tönkremeneteli formáknak az 

akusztikus jelek alapján történı megkülönböztetésére irányulnak. Farost-erısítéső 

kompozitok akusztikus emissziós vizsgálatával csak kevesen foglalkoztak, azonban egyéb 

rövidszál-erısítéses polimer kompozitok ilyen irányú vizsgálata aktívan kutatott terület [69, 

70, 98, 99, 114, 120]. 

Térhálós mátrixú kompozitok deformációit több szerzı vizsgálta akusztikus emissziós 

technikával. Bohse [71] többek között unidirekcionális szálakkal erısített üvegszál/epoxi és 

szénszál/epoxi kompozitokon végzett mérések alapján kijelentette, hogy az olyan 

mikroszkopikus tönkremeneteli folyamatok, mint a fázishatárok elválása, vagy az elemi 

szálak szakadása során felszabaduló mechanikai energia felszabadulása jól korrelál az AE 
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jelekkel és azok energiájával. Megállapította, hogy az unidirekcionális szálakkal erısített 

kompozitokon a megfelelıen definiált frekvenciatartományokban felvett akusztikus 

emissziós jelek teljesítményspektruma alkalmas a jellemzı kompozit tönkremeneteli formák 

megkülönböztetésére. Haselbach és Lauke [72] epoxi mátrixba ágyazott üvegszálon végzett 

húzóvizsgálat során nyert akusztikus emissziós jelek amplitúdója és frekvenciája alapján 

különítették el egymástól a szálszakadást, a mátrixtörést és a szál-mátrix határfelületek 

elválását. Kijelentették, hogy az általuk kifejlesztett analitikai/numerikus végeselemes modell 

segítségével meghatározható a szál-mátrix határfelületen ébredı maximális radiális 

feszültség. Godin és társai [73] korábbi kutatásaikhoz [74] hasonlóan unidirekcionális, 

üvegszálas poliészter kompozitok által kibocsátott akusztikus emissziós jelek hullámformáit 

különbözı statisztikai analízisek bemeneti értékeiként használták fel. Megállapították, hogy 

az általuk alkalmazott alak-felismerési statisztikai eljárás segítségével megfelelıen 

elkülöníthetık egymástól a delaminációból és a szálak tönkremenetelébıl származó jelek. 

Giordano és társai [76] poliészter mátrixba ágyazott szénszálak fragmentációs vizsgálatát 

követte nyomon akusztikus emissziós és polarizációs mikroszkópos méréssel. 

Megállapították, hogy a terhelés hatására bekövetkezı száltöredezés optikai és akusztikus 

emissziós vizsgálatának eredményei jól megfelelnek egymásnak. 

Hıre lágyuló mátrixú kompozitok esetén szintén többen alkalmazták sikeresen az akusztikus 

emissziós vizsgálati módszert a tönkremenetel nyomonkövetésére. Xingmin és Xiong [75] 

önerısítéses UHMWPE/HDPE kompozitok húzóterhelése során megállapították, hogy a szál-

mátrix határfelületi elválás során a 30-45 dB, a mátrixanyag szakadása során a 30-60 dB, a 

szálkihúzódáskor a 60-80 dB, illetve a szálszakadás esetében a 80-97 dB intervallumba esı 

amplitúdójú jelek tartoznak. Kijelentéseiket SEM felvételekkel is alátámasztották. Szabó és 

Czigány [77] bazalt és kerámiaszálakkal erısített, rövidszálas kompozitok szakítóvizsgálata 

során a tönkremenetel egyes jellemzı szakaszait a próbatestek által szolgáltatott akusztikus 

jelek amplitúdója alapján különítették el. Kimondták, hogy a jellemzı tönkremeneteli forma 

keresztirányban a szálkihúzódás, hosszirányban pedig a szál-mátrix határfelületek elválása. 

A szálerısítés mellett egyéb töltıanyagokat is tartalmazó hibridkompozitokon jól 

vizsgálhatók a tönkremenetel egyes szakaszai. Hartikainen és társai [78] hosszú 

üvegszálakkal erısített, és CaCO3 töltéső PP kompozitok deformációja alapján 

megállapították, hogy a töltött kompozitok már a terhelés korai szakaszában magas 

akusztikus aktivitást mutattak. Ebbıl arra következtettek, hogy már ekkor jelentıs a 

töltıanyag részecskéinek elválása a mátrixtól. Kijelentették, hogy a szálak kihúzódása a 

töltött kompozitoknál már e korai terhelési szakaszban megindul, ami a gyengébb szilárdsági 
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eredményeken tükrözıdik. Czigány [79] kutatásai során bazalt-, kender-, üveg- és szénszál 

erısítéső PP kompozitokat vizsgálva megállapította, hogy a mechanikai vizsgálatok során 

bekövetkezı deformációk jól nyomonkövethetık akusztikus emissziós módszerekkel. A 

tönkremenetel szakaszai összeegyeztethetık a kibocsátott akusztikus jelekkel. Renner és 

társai [80] által vizsgált PMMA, illetve CaCO3 töltéső PP kompozitokban a PMMA 

részecskék mérete egy viszonylag szők, amíg a CaCO3 részecskék szélesebb részecskeméret-

eloszlással rendelkeztek. A tönkremenetel során regisztrált akusztikus események száma 

alapján megállapították, hogy a kismértékő PMMA töltés hatására a részecskék és a mátrix 

elválása már alacsony feszültségi szinteken bekövetkezik, nagyobb töltöttség esetén viszont 

az elválás és a mátrix nyírási deformációja egyidıben lép fel. Kimondták, hogy a CaCO3 

töltés esetén nem lehet egyértelmően megkülönböztetni a tönkremeneteli folyamatokat a 

részecskék összetapadása által képzıdött aggregátumok és a nagyobb mérető részecskék 

hatására fellépı speciális deformációs mechanizmusok miatt. 

Természetes alapú erısítı és töltıanyagokat tartalmazó polimer kompozitok akusztikus 

viselkedésével több publikáció foglalkozik. Dogossy és Czigány [81] kukoricamaghéjjal 

töltött PE kompozitok deformációja során a kibocsátott akusztikus jelek amplitúdója alapján 

három jellemzı szakaszra bontották a tönkremeneteli folyamatot. Megállapították, hogy a 

mátrix deformációja során 25 dB alatti, a kukoricamaghéjak kihúzódása során 26-40 dB 

tartományba esı, illetve a maghéj szakadása során 41 dB fölötti amplitúdóval rendelkezı 

jelek keletkeznek. Dányádi és társai [82] a farost-erısítéső PP kompozitok vizsgálata alapján 

megállapították, hogy a szálerısített, hıre lágyuló kompozitokra jellemzı, négyféle 

tönkremeneteli formából (mátrixtépıdés, szál-mátrix elvállás, szálkihúzódás, szálszakadás) 

legalább három azonosítható az akusztikus emisszió és a térfogati nyúlásmérés módszerével. 

Kijelentették, hogy a mátrix deformációja önmagában csak kevés akusztikus jelet szolgáltat. 

A felületkezeletlen kompozitok esetében a szál-mátrix elválás a jellemzı jelforrás, amely már 

az igénybevétel alacsony szintjénél jelentkezik. Nagyobb igénybevételek hatására 

szálkihúzódás jelentkezik. Megállapították, hogy a felületkezelt kompozitok esetében a 

szálszakadás a jellemzı tönkremeneteli forma, amely a megvalósult szál-mátrix határfelületi 

adhézió eredménye. Az ilyen kompozitok magasabb szilárdsággal rendelkeznek, amelyet már 

korábbi kutatásaik során is elemeztek [83]. 
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2.4.4. Reológiai tulajdonságok 

A hıre lágyuló mátrixú polimer kompozitok gyártása és feldolgozása során kulcsfontosságú 

jellemzı az ömledék állapotú anyag folyóképessége. Ez a tulajdonság hatással van a 

kihozatalra, továbbá a gyártás során szükséges teljesítményre. A különbözı töltı- és 

erısítıanyagok hatására a kompozitok ömledékének folyóképessége többé-kevésbé csökken, 

így adott esetben az alkalmazott feldolgozás-technológia korlátaiba ütközhet. A polimer 

ömledékek folyóképességét leggyakrabban az ömledékfolyási mutatószámmal (MFI) 

jellemzik, amely adott terhelıtömeg hatására, adott idı alatt a szabványos keresztmetszető 

kapillárison átáramlott anyag tömegét jelzi. A fröccsöntés technológiájához az MFI ≥ 5 g/10 

perc körüli ömledékfolyási mutatószámmal rendelkezı anyagokat javasolják [1]. 

Guerrica-Echevarría és társai [84] kimutatták, hogy a 10-40% talkumot tartalmazó PP MFI 

értéke a töltöttséggel arányosan csökken, amelyet az ásványi eredető töltıanyag 

deformálhatatlanságára vezettek vissza. A talkumot gócképzı céllal adagolták a részben 

kristályos mátrixanyaghoz. A keverési hımérséklet növelésével az MFI értékek is nıttek, 

azonban megállapításaik szerint ez a mátrixanyag termikus degradációjának eredménye. 

Hasonló következtetéseket vont le da Costa és társai [85] polipropilén anyagok egymás után 

több alkalommal elvégzett extrudálása során. Méréseik eredményire alapozva kijelentették, 

hogy a többszörös mechanikai terhelésnek kitett polimer óriásmolekulái tördelıdnek, ami 

többek között az MFI értékek növekedését eredményezi. 

Farost-erısítéső polimer kompozitok reológiai tulajdonságával több publikáció foglalkozik. 

Li és Wolcott [86] különbözı fajtájú farostokkal erısített HDPE mátrixú kompozitok 

reológiai tulajdonságát vizsgálták kapilláris reométer segítségével. Megállapították, hogy a 

nyíró áramlás függ az alkalmazott fafajtától és annak mennyiségétıl, amíg a longitudinális 

áramlást csupán a farost mennyisége befolyásolja. A Balasuriya és társai [25] kétféle keverési 

eljárással gyártottak közepes és alacsony MFI értékkel rendelkezı, farost-erısítéső HDPE 

kompozitokat, és a mechanikai tulajdonságokat vizsgálták a technológia és az anyag 

függvényében. Kijelentették, hogy az extrúziós keveréssel és közepes MFI értékő mátrix 

felhasználásával elıállított kompozitok rendelkeznek a legmagasabb mechanikai 

tulajdonságokkal. SEM felvételeik alapján kimondták, hogy a magasabb mechanikai 

tulajdonságok a nagyobb MFI-vel rendelkezı mátrixanyag jobb nedvesítı képességének 

köszönhetı. 

Ichazo és társai [51] vizsgálták a farostméret és mennyiség, továbbá a felületkezelı adalék 

hatását a farost-erısítéső kompozitok ömledékfolyási tulajdonságaira. Megállapították, hogy 
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kis töltöttség esetén a kisebb rostmérető kompozitok MFI értéke magasabb, viszont 30 

tömeg% töltöttség felett az MFI értékek függetlenek a rostmérettıl. Kimondták továbbá, 

hogy a kompozitok MFI értéke független az alkalmazott felületkezelı adaléktól. 

 

2.4.5. Zsugorodási tulajdonságok 

A hıre lágyuló polimereknél a fröccsöntési és extrúziós feldolgozási folyamatokat követıen 

az elıállított termék mérete változik. Zsugorodás alatt a fröccstermék lehőlés folyamán 

bekövetkezı méretcsökkenését értjük. Az egyenetlen zsugorodás számos okra vezethetı 

vissza, amelyek közül a legjelentısebbek az anizotróp anyagtulajdonságok és a geometria 

okozta egyenetlen termikus feszültségek.  

Az irodalmi források [87, 88] lineáris és térfogati zsugorodást különböztetnek meg. Míg az 

elıbbinek a szerszámkonstrukciónál van jelentısége, addig a térfogati zsugorodás hasznos a 

beszívódások elırejelzésénél és számítása egyszerőbb a teljes termékre vonatkoztatva.  

A teljes térfogatváltozás az (1) szerint számítható:  

TSZ VVV −=∆ ,       (1) 

ahol VSZ a szerszámüreg, VT pedig a fröccstermék térfogata. Ebbıl kifejezhetı a térfogati 

zsugorodás, amely a (2) és (3) szerinti kapcsolatban áll a lineáris zsugorodásokkal: 
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ahol SV a térfogati zsugorodás, Sx, Sy, Sz, a lineáris zsugorodások, Lx, Ly, Lz pedig a 

szerszámüreg méretei. Az Si százalékos zsugorodást ki lehet számítani a fröccstermék és a 

szerszámüreg megfelelı méreteivel (4) [87]: 
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ahol az Lsz a szerszámüreg, az Li pedig a termék adott helyen mért mérete.  

 

A zsugorodás idıbeli változását több kutató is vizsgálta. Jansen és társai [89, 90] a 

zsugorodást általánosan három típusba sorolták. Az elsı a szerszámban, a fröccsöntés közben 

létrejövı zsugorodás (in-mold shrinkage), amely csak kivételes esetekben jöhet létre. A 

második a technológiai zsugorodás (as-molded shrinkage, mold-shrinkage), amely a 

szerszám nyitása után értelmezhetı. A harmadik az utózsugorodás (post shrinkage), amely 
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idıben fokozatosan következik be az esetleges utókristályosodás, öregedés, vagy egyéb hatás 

következtében. 

A szabványok ajánlásai alapján a technológiai zsugorodást 16-24, illetve 48 órával a 

fröccsöntés után kell mérni [91-93]. Ekkor a technológiai zsugorodás (5) [93]:  

[%],100
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LL
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SZ

2t,iSZ
i,T ⋅

−
=      (5) 

ahol ST,i a technológiai zsugorodás egy tetszılegesen kiválasztott szakaszon, LSZ a szerszám 

azonos szakaszának mérete szobahımérsékleten és Li,t2 a 2.16. ábra 2. pontja által 

meghatározott idıpillanatban a termék valós mérete.  

 

 

Az utózsugorodás hasonlóan értelmezhetı (6) [93]:  
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ahol SU,i az utózsugorodás egy tetszılegesen kiválasztott szakaszon, Li,t2, valamint Li,t3 a 2.16. 

ábra 2, illetve 3. pontja által meghatározott idıpillanatban a termék valós mérete. 

Ezekbıl következıen a teljes (lineáris) zsugorodás kifejezhetı hasonlóképpen, vagy 

megadható a technológiai és az utózsugorodás összegeként (7):  
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Az utózsugorodás idıbeli változása a (8) összefüggéssel írható le [94, 95]:  

[%],S)tln(A)t(S i,Ti +⋅=    t>t0>1      (8) 

ahol t az idı, A pedig a feldolgozási paraméterektıl függı állandó. 

 

2.16. ábra Zsugorodás idıbeli lefutása [96] 
(SL – lineáris (maximális) zsugorodás, SSZ – „szerszám” zsugorodás, ST - technológiai zsugor, 0 – 

kidobás kezdete, 1 – 1 órával a kidobás után, 2 – 16-24 órával a kidobás után, 3 – „végtelen” idıvel a 
kidobás után) 
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2.4.6. Kompozitgyártási és feldolgozási technológiák 

A farost-erısítéső kompozitok elıállítása napjainkban szinte kizárólag hıre lágyuló 

mőanyagfeldolgozási technológiákkal történik, azonban évtizedekkel ezelıtt elterjedt volt a 

hıre keményedı mátrixanyagok használata is [60]. A hıre lágyuló kompozitok 

alapanyagainak keverése és a különbözı profilelemek gyártása általában extrudálással 

történik. A leggyakoribb feldolgozástechnológiák a melegalakítás (préselés, 

vákuumformázás) [34, 35, 52-54, 59, 61], az extrudálás [42, 43, 51, 55] és a fröccsöntés [42-

44, 51, 56-58, 62]. 

Érdemes kiemelni néhány újszerő gyártástechnológiát. Battacharyya és társai [61] a kompozit 

anyag elıgyártmányát háromlépéses eljárás során állították elı. Az elsı lépésben a 

farostokból paplan-elıgyártmányt készítettek, majd ezt kombinálták a szál, vagy por formájú 

mátrixanyaggal a rétegek egymásra fektetésével, vagy a szálak belekeverésével, végül 

egyesítették a szálerısítést és a mátrixot melegpréseléssel. Kimutatták, hogy 25-30% 

száltartalmú keverékek rendelkeztek a legjobb mechanikai tulajdonságokkal. 

Napjaink technológiai fejlesztése a habosított anyagok fröccsöntése, amely alkalmas farosttal 

erısített kompozitok gyártására is. A legfıbb elınye az ilyen technológiával gyártott 

kompozitoknak a megnövekedett szívósság, ütésállóság. Matuana és társai [62] farost-

erısítéső, habosított PVC kompozitok mikroüreg-struktúrájának hatásait vizsgálták az anyag 

fizikai és mechanikai tulajdonságaira. A habosított kompozitokat több lépésben állították elı, 

amelynek elemei a keverés, a préselés és végül a habosítás voltak. Megállapították, hogy a 

mikroüregek számának növekedésével csökken a kompozitok szakítószilárdsága, viszont 

húzó rugalmassági modulusza és ütésállósága növekszik. Bledzki és Faruk [63] habosított, 

farost-erısítéső PP kompozitok vizsgálata során rámutattak arra, hogy az endoterm típusú 

habosítóadalék hatására kisszámú és viszonylag nagymérető, az exoterm típusú adalék 

hatására kisebb mérető és jobb eloszlású üregek alakulnak ki. A mechanikai tulajdonságok 

tekintetében rámutattak arra, hogy a kismérető, és jó eloszlású mikroüregek kedvezıbb 

hatásúak. Rizvi és társai [64, 65] korábbi kutatásaikhoz hasonlóan a nedvesség hatását 

tanulmányozták fenyırost-erısítéső, habosított HDPE kompozitok gyártástechnológiáján. Az 

általuk kifejlesztett berendezés, megállapításaik szerint alkalmas a nedvességet tartalmazó 

farostok feldolgozására. Kijelentették, hogy a rostok által tartalmazott nedvesség a 

feldolgozás során kihasználható, mint természetes habosító adalék. Leírták, hogy az egyes 

zónahımérsékletek vezérlésével precízen változtatható az extrudált termék sőrősége. 
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2.5. Az irodalom kritikai elemzése, az értekezés célja 

A farosterısítés mőanyagipari alkalmazása több mint száz éves múltra tekint vissza, így az 

ezzel kapcsolatos szakirodalmi háttér rendkívül terjedelmes. Amíg régebben elsısorban hıre 

keményedı, térhálós mátrixanyagok voltak jellemzıek, manapság mindinkább a hıre lágyuló 

mőanyagok töltik be a mátrix szerepét a kompozitokban. Az elmúlt évtizedben ismét elıtérbe 

kerültek a farost-erısítéső polimer kompozitok, ami a termelési volumen 

megtöbbszörözıdésében mutatkozik meg. Ennek oka fıként a környezetvédelmi elıírások 

által támasztott elvárások megjelenése, illetve a gyökeres technológiai fejlesztések 

(nagyteljesítményő extrúderek, speciális kialakítású extrúdercsigák stb.). 

A rostok geometriai paramétereit illetıen a szakirodalmi források különbözı méreteket 

említettek. A kutatások egy része szemcsének, továbbá porszerő anyagnak tekintette a 

falisztet, másik részük hossz- és keresztirányú méreteikben alapvetıen különbözı szálakként 

kezelte azokat. A tőlevelő fatípusokból nyert szálak hossza minden esetben nagyobb volt a 

lombosfák rostjainál. A rostok mechanikai tulajdonságaival kapcsolatban elvétve található 

csak adat, elsısorban a tömbfára vonatkozó szilárdsági, merevségi és szívóssági értékeket 

taglalták a szerzık, a kémiai összetételre azonban több helyen található utalás. 

A szálak felületkezelésének célját a publikációk három fı csoportba sorolták. A (poláros) 

szál és a (apoláros) mátrix ellentétes polaritása miatt nem alakul ki megfelelı tapadás a 

határfelületen, ezért adhéziónövelı adalékokat alkalmaztak. Mivel a rostok hajlamosak 

aggregátumok képzésére a mátrixban, a felületkezelés másodlagos célja ennek 

megakadályozása, továbbá az eloszlás javítása. A harmadik fı célkitőzés a hidrofil szálak 

nedvességfelvételének csökkentése volt. Általánosságban elmondható, hogy a határfelületi 

adhézió növelése minden esetben, illetve a szálerısítés diszperziójának javítása is többé-

kevésbé sikeresnek bizonyult, azonban egyes publikációk kitértek a kémiai felületkezelı 

adalékok degradáló hatására, amely egyes esetekben csökkentette a kompozitok merevségét. 

A nedvességfelvétel meggátolása még nem teljességgel megoldott probléma. A publikációk 

túlnyomó része az ipari felhasználás szempontjából kedvezıbb kémiai kezeléseket taglalta, 

azonban több helyen sikeresen alkalmaztak fizikai felületkezeléseket is. 

A farost-erısítéső kompozitok elıállítása a legtöbb esetben extrúzióval történt. A 

szakirodalomban elıfordult néhány egyéb keverési, kompaundálási módszer is (gyors-mixer, 

belsı keverı), azonban ezek ipari alkalmazhatósága kis kapacitásuk miatt 

megkérdıjelezhetı. A legjellemzıbb feldolgozási technológia a fröccsöntés. A kedvezıbb 

feldolgozhatóság céljából több esetben alkalmaztak különbözı stabilizáló, csúsztató 
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adalékokat, amelyekkel problémamentesen érhetı el a feldolgozás során jelentkezı magasabb 

nyírási sebesség. A szál-mátrix határfelületi adhézió növelésével párhuzamosan emelkedtek a 

szilárdsági, a töltöttséggel a merevségi tulajdonságok, a kompozitok szívósságát a rostok 

felületkezelése nem javította. Sok esetben megállapították, hogy a felületkezelés hatására a 

mátrix, a feldolgozás alatti hıterhelés hatására pedig a szálak degradálódtak, amely a legtöbb 

esetben a mechanikai tulajdonságok gyengüléséhez vezetett. Az ilyen hatások kiküszöbölése 

nem teljesen megoldott. Az irodalmi adatok alapján a feldolgozás során bekövetkezı 

száltöredezés és degradáció is kedvezıtlen hatással van a kompozitok mechanikai 

tulajdonságaira, ezért több publikáció a préseléssel történı feldolgozás mellett érvelt. 

A publikációk kevésbé foglalkoznak a farost mellett egyéb töltı/erısítı anyagok 

alkalmazásával, ezért terveim közt szerepel egyéb anyagok (pl. talkum, nanoásványok) 

felhasználásával elıállított, hibrid erısítéső kompozitok vizsgálata. 

A publikációk jelentıs része csupán a mechanikai tulajdonságok javítására összpontosít, noha 

az ezt a célt szolgáló adalékanyagok egyéb tulajdonságokra nézve negatív hatással lehetnek. 

Ehhez hasonlóan az egyéb tulajdonságok (pl. zsugorodás, ömledékfolyás) javítását szolgáló 

adalékok kedvezıtlenül befolyásolhatják a mechanikai tulajdonságokat. A fenti 

megfontolások alapján célom egy olyan összehasonlító vizsgálat elvégzése, amely kiterjed a 

leggyakrabban alkalmazott adalékanyagok különbözı hatásaira. 

A hagyományos anyagvizsgálatok mellett ritkán találhatók meg a szakirodalomban a 

tönkremeneteli folyamatokat követı vizsgálati módszerek farost-erısítéső kompozitoknál, 

ezért fontosnak tartom az akusztikus emissziós anyagvizsgálati módszer alkalmazását. 

 

Mindezek alapján az alábbi célokat tőztem ki: 

1. Kvázistatikus és dinamikus anyagvizsgálati módszerekkel elemezni a mechanikai 

tulajdonságok különbözı jellemzıktıl (száltartalom, szálkezelés, adalék- és 

töltıanyagok) való függését. 

2. A szálrövidülés és degradáció vizsgálata a feldolgozási technológiák során. 

3. A szál-mátrix határfelületi adhézió javítása felületkezelı adalékok alkalmazásával. 

4. A farost mellett olyan erısítıszálak és töltıanyagok alkalmazása, amelyek kedvezıen 

befolyásolják a kompozitok különbözı (zsugorodási, ömledékfolyási, mechanikai) 

tulajdonságait. 

5. Akusztikus emissziós vizsgálattal elemezni a farost-erısítéső kompozitok 

tönkremeneteli folyamatát. 

6. Mikroszkópos vizsgálatokkal elemezni az elıállított kompozitok anyagszerkezetét. 
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3. KÍSÉRLETEK 

Ebben a fejezetben bemutatásra kerülnek a kísérletekhez használt anyagok, a 

felhasználásukkal készített kompozitok és elıállításuk, továbbá a különbözı összetételő 

kompozitokon végzett vizsgálati módszerek. 

 

3.1. Alkalmazott anyagok 

A kísérletek során vizsgált keverékek minden esetben hıre lágyuló polimer mátrixanyagot, 

valamint farostot tartalmaztak, amelyekhez különbözı fajta adalékanyagokat kevertem. 

 
Mátrix 

Mátrixanyagnak polipropilén homopolimert használtam fel (Tipplen H-116, TVK, 

Magyarország), amelynek sőrősége 0,9 g/cm3, MFI értéke 25 g/10 perc (2,16 kg, 230°C). Az 

alapanyag elsısorban extrúziós és fröccsöntési célokra ajánlott. 

 
Farost 

A kompozitok erısítıanyagaként bükkfarostot (a továbbiakban farost) használtam (Budapest 

Furnér Mővek Kft.). A főrészüzemi ipari hulladékként felhalmozódó rostokat mechanikai 

aprítással tárták fel. Bár ez a technológia egy forgácsolási mővelet, amely eltér a rostosítástól, 

a farészek felépítésük miatt elemi szálakból álló rostkötegeknek tekinthetık, ezért a 

továbbiakban a farost elnevezést használom. Ebben az állapotukban a rostok mérete nagy 

szórást mutat, illetve nedvességtartalmuk nem megfelelı a mőanyagipari felhasználásra, ezért 

további technológiai lépésekre volt szükség. 

Vizsgálataim során figyelmet szenteltem a különbözı rostméretek kompozitok 

tulajdonságaira gyakorolt hatásának. A farostok méret szerinti szétválogatását rázószitálással 

oldottam meg. A főrészpor halmazból rázóasztalon különbözı résmérető szitákkal frakciókat 

készítettem olymódon, hogy elıször 1,6 mm-es résmérető szitaszöveten átengedve a 

hulladéktól és az egyéb szennyezıdésektıl tisztítottam meg a főrészport, majd 1 mm-es, 0,8 

mm-es, 0,5 mm-es és 0,25 mm-es résmérető szitákon engedtem át (Melléklet, M1. ábra). A 

kapott frakciókat az alábbiak szerint neveztem el:  

 

• az 1,6 mm-es szitán áthulló, de az 1 mm-es szitán fennmaradó farost jele: 1,6 mm-es 

frakció, 

• az 1 mm-es szitán áthulló, de a 0,8 mm-es szitán fennmaradó farost jele: 1 mm-es frakció, 
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• a 0,8 mm-es szitán áthulló, de a 0,5 mm-es szitán fennmaradó farost jele: 0,8 mm-es 

frakció, 

• a 0,5 mm-es szitán áthulló, de a 0,25 mm-es szitán fennmaradó farost jele: 0,5 mm-es 

frakció. 

 

Készítettem továbbá a nyers főrészporból olyan egyszerőbben kinyerhetı frakciókat, 

amelyeket csak egy adott mérető szitán rostáltam le, rendre 1,6 mm-es, 1 mm-es, 0,8 mm-es, 

0,5 mm-es és 0,25 mm-es résmérettel (Melléklet, M1. ábra). Az így kapott alapanyagokra 

következı elnevezést használtam: 

 

•  az 1,6 mm-es szitán áthulló farost jele: 1,6 mm-es szitaméret alatti, 

•  az 1 mm-es szitán áthulló farost jele: 1 mm-es szitaméret alatti,  

•  a 0,8 mm-es szitán áthulló farost jele: 0,8 mm-es szitaméret alatti, 

•  a 0,5 mm-es szitán áthulló farost jele: 0,5 mm-es szitaméret alatti, 

•  a 0,25 mm-es szitán áthulló farost jele: 0,25 mm-es szitaméret alatti farostfrakció. 

 

Így 9 különbözı jellemzı rostmérettel rendelkezı csoportot kaptam, amelyek a késıbbi 

vizsgálatok alapjául szolgáltak. 

Vizsgálataim további részében a különbözı adalékanyagok kompozitokra gyakorolt hatásait 

elemeztem, amelyekhez az 1 mm-es frakciót használtam fel. Azért ezt a frakciót 

választottam, mert az elvégzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy az 1 mm-es frakció 

megfelelı tulajdonságjavulásokat eredményezett, továbbá az azonos mennyiségő 

főrészporhalmazból szitálással kinyerhetı rostmennyiség az ipari felhasználás szempontjából 

is gazdaságosnak bizonyult. 

A szitálás után a rostokat minden esetben 24 órán keresztül 105°C-on szárítottam, hogy azok 

így megszabaduljanak a nem kívánatos nedvességtartalomtól. 

 

Adalékanyagok 

A szál-mátrix határfelületi tapadást maleinsav-anhidriddel módosított polipropilén kopolimer 

(PPgMA - Licomont AR 504 FG, Clariant, Németország) felhasználásával segítettem elı. Az 

adhéziónövelı adalék olvadáspontja 156°C, sőrősége 0,91 g/cm3. 
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A fröccsöntés során a technológia sajátosságaként fellépı anyagzsugorodás csökkentése 

céljából talkumot adalékoltam a kompozitokhoz. A lemezes szerkezető ásványi töltıanyag 

jellemzı szemcsemérete 1-5 µm. 

A farost és egyéb töltıanyagok hatására jelentısen lecsökken az anyagok folyóképessége, 

ami a gyárthatóság szempontjából hátrányos. A hatás mérséklése érdekében 

csúsztatóadalékot (Licolub H 12, Clariant, Németország) kevertem a megfelelı összetételő 

kompozitokhoz. 

A nanométeres nagyságrendbe esı töltıanyagok jelentıs mértékben javíthatják a poliolefinek 

mechanikai tulajdonságait. A nanotöltıanyaggal (MMT – montmorillonit, Nanofil 15, Süd 

Chemie AG, Németország) adalékolt farost-erısítéső kompozitoktól az elıbbi hatást vártam. 

A bazaltszál szilárdságnövelı hatását több szakirodalmi hivatkozás támasztja alá [77, 79, 

114]. A farost és bazaltszál (Toplán Tapolcai Bazaltgyapot Kft.) erısítésével elıállított 

hibridkompozitok esetében célom a hibridizációs hatás megvalósulásának vizsgálata volt. 

Elıállítottam olyan keverékeket is, amelyek mind talkumot, mind nanotöltıanyagot is 

tartalmaztak. Ezekben az esetekben a szemcseméret szempontjából két különbözı 

nagyságrendő töltıanyag együttes viselkedése képezte vizsgálataim tárgyát. 

 

3.2. Kompozitok elıállítása 

Az elıkészített szálakat és az egyéb adalékanyagokat extrúziós technológiával egyesítettem. 

A keverékek elıállítása BRABENDER Plasticorder PL2100 típusú ikercsigás extrúderrel 

történt 15 ford/perc sebesség mellett a következı zónahımérsékletekkel (a behúzó zónától 

kezdve): 170-180-180-190°C. A farostot, a mátrixanyagot, illetve az adalékanyagokat fizikai 

keverés után megfelelı összetételben egyidejőleg adagoltam az extrúderbe. Az elıállított 

keverékekbıl ARBURG 420 C ADVANCE 1000-250 típusú fröccsöntıgép segítségével 

szabványos próbatesteket készítettem. A zónahımérsékletek (a behúzó zónától kezdeve) 170-

180-185-190-195°C voltak, a fröccsnyomás küszöbértéke 1000 bar, az utónyomás 400 bar, a 

szerszám hımérséklete 40°C volt. Vizsgálataim elsı részében a különbözı mérető, 

felületkezelt és felületkezeletlen rostokat tartalmazó kompozitokat vizsgáltam. Ezek a 

kompozitok minden esetben 40 tömeg% farostot tartalmaztak, továbbá a felületkezelı szer 

minden esetben a száltartalom 5 tömeg%-a volt. Az ilyen módon elıállított kompozitok 

jelölését és összetételét a 3.1. táblázat tartalmazza. 
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Sorszám 
PP 

[tömeg%] 
Farost 

[tömeg%] 
Szitaméret 

[mm] 

Szitálás 
száma 
[db] 

PPgMA 
[tömeg%] 

PP 100 - - - - 

1 FF 58 40 0,25 1 2 

2 FF 58 40 0,5 1 2 

3 FF 58 40 0,8 1 2 

4 FF 58 40 1,0 1 2 

5 FF 58 40 1,6 1 2 

6 FF 60 40 0,25 1 - 

7 FF 60 40 0,5 1 - 

8 FF 60 40 0,8 1 - 

9 FF 60 40 1,0 1 - 

10 FF 60 40 1,6 1 - 

11 FF 60 40 0,5 2 - 

12 FF 60 40 0,8 2 - 

13 FF 60 40 1,0 2 - 

14 FF 60 40 1,6 2 - 

15 FF 58 40 0,5 2 2 

16 FF 58 40 0,8 2 2 

17 FF 58 40 1,0 2 2 

18 FF 58 40 1,6 2 2 

 
3.1. táblázat A különbözı mérető farostokat tartalmazó kompozitok összetétele 

 

Vizsgálataim további részében az azonos mérető szálakat (1 mm-es frakció) tartalmazó, de 

különbözı adalékokkal elıállított kompozitokkal foglalkoztam. Az egyes alkotók 

mennyiségének megválasztásakor kezdetben az irodalmi adatokat törekedtem alapul venni, 

majd az anyagvizsgálatok elırehaladtával, figyelembe véve az egyes adalékanyagok hatását, 

optimáltam az egyes összetevık arányát. Az elıállított keverékek jelölését és 

tömegszázalékos összetételét a 3.2. táblázat foglalja össze. 

 

3.3. Vizsgálati módszerek 

A kompozitokon kvázistatikus, illetve dinamikus mechanikai vizsgálatokat végeztem, a 

különbözı keverékek ömledékének folyóképességét szabványos MFI vizsgálattal elemeztem, 

illetve a tönkremeneteli folyamatokat akusztikus emissziós vizsgálati módszerrel követtem. A 

fröccsöntés során fellépı anyagzsugorodást lapszerő próbatesteken mértem. A mechanikai 

vizsgálatok által eredményezett töretfelületeket optikai és pásztázó elektronmikroszkóppal 

elemeztem. 
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Sorszám PP farost PPgMA talkum 
nano-

töltıanyag 
bazalt-

szál 
csúsztató-

adalék 

1 100 0 - - - - - 

2 90 10 - - - - - 

3 80 20 - - - - - 

4 70 30 - - - - - 

5 60 40 - - - - - 

6 89,5 10 0,5 - - - - 

7 79 20 1 - - - - 

8 68,5 30 1,5 - - - - 

9 58 40 2 - - - - 

10 57 40 2 1 - - - 

11 56 40 2 2 - - - 

12 54 40 2 4 - - - 

13 50 40 2 8 - - - 

14 56 40 2 1 - - 1 

15 55 40 2 1 - - 2 

16 54 40 2 1 - - 3 

17 52 40 2 1 - - 5 

18 57,5 40 2 - 0,5 - - 

19 57 40 2 - 1 - - 

20 56 40 2 - 2 - - 

21 54 40 2 - 4 - - 

22 56,95 40 2,05 - - 1 - 

23 52,75 40 2,25 - - 5 - 

24 47,5 40 2,5 - - 10 - 

25 42,25 40 2,75 - - 15 - 

26 56,5 40 2 1 0,5 - - 

27 56 40 2 1 1 - - 

28 55 40 2 1 2 - - 

29 53 40 2 1 4 - - 

 
3.2. táblázat A vizsgálatokhoz használt farost-erısítéső kompozitok tömegszázalékos összetétele 

 

Mechanikai vizsgálatok 

A szakítóvizsgálatok során mért erı-elmozdulás diagramok alapján szakítószilárdságot és 

húzó rugalmassági moduluszt számoltam. A méréseket az ISO 527 számú szabvány szerint, 

számítógép vezérléső, univerzális szakítógépen (Zwick Z005) végeztem szobahımérsékleten, 

a szakítás sebessége 20 mm/perc volt (Melléklet, M2. ábra). Az elmozdulást Zwick BW 

40220 típusú videoextenzométer segítségével regisztráltam. Anyagtípusonként 5-5 

próbatestet használtam a mérésekhez. 
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Hárompontos hajlítóvizsgálatokkal a kompozitok hajlítószilárdságát és hajlítási rugalmassági 

moduluszát mértem az ISO 178 számú szabvány szerint (Melléklet, M3. ábra). A vizsgálati 

sebesség 5 mm/perc volt. A méréseket a mátrixanyag nagyfokú rugalmassága miatt 

határlehajlásig folytattam, ahol a lehajlás az alátámasztási távolság 10%-a, vagyis 6,4 mm 

volt. Ahol a kompozitok a határlehajlás elıtt eltörtek, ott a hajlítószilárdság van feltőntetve. 

A méréseket szobahımérsékleten végeztem. A szakítóvizsgálatokhoz hasonlóan, 

anyagtípusonként 5-5 próbatestet használtam a mérések során. 

A dinamikus anyagjellemzık közül a kompozitok fajlagos ütımunka értékeit Charpy 

ütıvizsgálatokkal határoztam meg az ISO 179 számú szabvány szerint (Melléklet, M4. ábra). 

A mérések során 15 J-os kalapácsot, illetve hornyolt próbatesteket használtam. A 

vizsgálatokhoz CEAST Resil Impactor Junior típusú ütımővet használtam DAS 8000-es 

adatgyőjtıvel. Mivel az eredmények a statikus vizsgálatokhoz képest nagyobb szórást 

mutattak, anyagtípusonként 7-7 próbatestet használtam minden méréshez. 

 

MFI (Melt Flow Index) vizsgálatok 

Az ömledékfolyási tulajdonságok vizsgálatát a tiszta polipropilén mátrixnál elıírt módon 

végeztem el. A méréseket CEAST Modular Meltflow 7027.000 típusú MFI 

mérıberendezésen végeztem. A terhelıtömeg 2,16 kg, a vizsgálat során az ömledék 

hımérséklete 230°C volt. Anyagtípusonként 5-5 mérés eredményei alapján vontam le a 

következtetéseket. 

 

Mikroszkópos vizsgálatok 

A farost-erısítéső kompozitok mikroszerkezetét optikai-, illetve pásztázó 

elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálatokkal elemeztem. Az optikai vizsgálatokhoz Olympus 

BX51M típusú fénymikroszkópot használtam. A nagyobb nagyításokat igénylı 

vizsgálatokhoz, úgy, mint a szál-mátrix határfelületi adhézió, illetve a terhelés hatására 

bekövetkezı kompozit-deformációk megfigyeléséhez JEOL JSM-6380 LA típusú SEM 

mikroszkópot használtam. A felvételeket nagyvákuum alatt készítettem. A próbatestek 

felületét vékony aranyréteggel vontam be, amihez JEOL JFC-1200 aranyozó-berendezést 

használtam. 
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Zsugorodás vizsgálatok 

A zsugorodás meghatározásához négyzet alakú, egyenletes vastagságú lapka próbatestet 

használtam, amelyen a hosszirányú zsugorodást három helyen, a keresztirányú zsugorodást 

két helyen mértem (3.1. ábra). Az ábrán megjelölt helyeken a fröccsöntési ciklust követıen, a 

kidobástól számított 5 perc, továbbá 1, 4, 24 és 168 óra elteltével regisztráltam a próbatest 

méretét. Minden anyagtípusból 6-6 próbatesten vettem fel a szükséges méreteket. 

Ezek alapján négy különbözı zsugorodás változását követtem nyomon, amelyek közül az 

SH0 a próbatest közepén mért hosszirányú, SHSZ a széleken mért hosszirányú zsugorok 

számtani közepe, SKE a beömléshez közelebbi, SKH pedig a beömléstıl távolabbi oldalon 

mért keresztirányú zsugorodás. 

 

 

3.1. ábra A zsugorodás méréséhez használt próbatestek, és a mérési pontok [96] (H0 - hosszirányú 
méret a próbatest közepén, H1, H2 - hosszirányú méretek a próbatest szélein, KE - keresztirányú 

méret a próbatesten a gáthoz közel, KH - keresztirányú méret a próbatesten a gáttól távol) 
 

Akusztikus emissziós vizsgálatok 

A tönkremeneteli folyamatok során az anyagok különbözı frekvenciájú feszültség-

hullámokat (hangokat) adnak ki, amelyekbıl következtetni lehet a deformáció 

mechanizmusára. Ebbıl a célból a szakítóvizsgálatok próbatesteire speciális mikrofonokat 

erısítettem, és a terhelés idıtartama alatt mértem és tároltam az akusztikus jeleket 

Sensophone AED 40/12 típusú készülékkel. A környezeti zajszint kiszőrése céljából a 

berendezés által automatikusan beállított küszöbszint minden mérés esetén 26 dB volt. A 

terhelés során az anyagokban keletkezı akusztikus jelek legfontosabb paramétereit a 3.2. 

ábra szemlélteti [69]. A következı akusztikus emissziós paramétereket rögzítettem a 

vizsgálatok során: idı, eseményszám, csúcsamplitudó, eseményen belüli rezgésszám, 
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felfutási idı, esemény idıtartama. A szakítógép húzási sebessége 2 mm/perc volt. 

Anyagtípusonként 4-4 próbatestet használtam fel a mérésekhez. 

 
 

3.2. ábra Az akusztikus jel legfontosabb paraméterei [69] 
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4. EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

A fejezetben bemutatom a mechanikai, a reológiai, a mikroszkópos, a zsugorodási és az 

akusztikus emissziós vizsgálatok eredményeit, illetve értékelésüket. A kiértékelés során a 

faroston kívül talkumot, csúsztatóadalékot, montmorillonitot és bazaltszálat tartalmazó 

kompozitok minden esetben 40 tömeg% farostot tartalmaztak, így ezt a késıbbiekben nem 

jelzem. A kompozitok összetételét a 3.2. táblázat tartalmazza. 

 

4.1. Mechanikai vizsgálatok 

Méréseim során az anyagok alapvetı kvázistatikus (a továbbiakban statikus) és dinamikus 

anyagjellemzıit vizsgáltam. A statikus vizsgálatok közül a húzó és hajlító, a dinamikus 

vizsgálatok közül a Charpy vizsgálatok eredményeit mutatom be. 

 

4.1.1. Húzóvizsgálatok 

A húzóvizsgálatok során a különbözı mérető rostokkal elıállított, illetve a különbözı 

anyagokkal adalékolt kompozitok húzószilárdságát és húzó rugalmassági moduluszát 

hasonlítottam össze. A fejezetben a farost és az adalékanyagok hatását oszlopdiagramokban 

szemléltettem, ugyanakkor a számszerő eredmények a mellékletben találhatók. 

 
A rostméret hatása 

Az egyszer, illetve kétszer szitált farosttal elıállított kompozitok húzószilárdságát szemlélteti 

a 4.1. ábra. 
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a) b) 

4.1. ábra A 40 tömeg% rosttartalmú, farosterısítéső kompozitok húzószilárdsága a szitaméret 
függvényében; egyszer szitált (a), és kétszer szitált (b) rostfrakciók  felhasználásával elıállított 

kompozitok (a számszerő eredmények a melléklet M4.1. és M4.2. táblázatában találhatók) 
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Az egyszer szitált farostfrakciók felhasználásával elıállított kompozitok esetén (4.1. a) ábra) 

a szitaméret változásával nem tapasztalható számottevı változás az egyes kompozitok 

húzószilárdság értéke között. A szitálás során minden keverékhez felhasznált rosthalmaz 

nagy mennyiségben tartalmazott közel azonos mérető rostokat, ebbıl kifolyólag a 

rostméretek különbözısége nem nyilvánult meg a szilárdsági értékekben. A felületkezelés 

hatása azonban szembetőnı, ha az egyes szitaméretekkel jellemzett anyagokat hasonlítjuk 

össze. Az eredmények alapján kijelenthetı, hogy az egyszer szitált farostfrakciók 

felhasználásával elıállított kompozitok húzószilárdsága a felületkezelés hatására 24-30%-kal 

növekedett. A farost hozzáadásával a mátrixanyaghoz képest jelentısen csökkent a 

kompozitok szilárdsága, azonban a felületkezelés hatására a mátrixéval közel azonos értékre 

emelkedett. A kétszer szitált farostfrakciók felhasználásával készített anyagok esetén a 

húzószilárdság értékek (4.1. b) ábra) a szálméret növekedésével arányosan kismértékő, de 

javuló tendenciát mutatnak (lásd melléklet M4.2. táblázat) mind felületkezelt, mind 

kezeletlen esetben. A két lépésben elvégzett szitálás során olyan tiszta farostfrakciókat 

hoztam létre, amelyek nagyobb részben tartalmaztak a sziták résméretének megfelelı mérető 

rostokat, és ennek megfelelıen a rostméret hatása, ugyan kis mértékben, de tükrözıdik a 

szilárdsági eredményeken. Ezek alapján elmondható, hogy az általam vizsgált kompozitok 

esetén a nagyobb szálméret kedvezıbb hatással volt a kompozitok húzószilárdságára. A 

legnagyobb rostmérettel jellemzett kompozitok húzószilárdsága a mátrixhoz képest néhány 

százalékos javulást mutatott. A felületkezelés a kétszer szitált, tiszta frakciók esetén is 

számottevı, 26-28%-os növekedést eredményezett a szilárdsági értékekben, amely úgy, mint 

az egyszer szitált frakciók esetében is a rost és a mátrix határfelületén megnövekedett 

adhézió eredménye. 

Az egyszer illetve kétszer szitált farosttartalommal elıállított kompozitok húzó rugalmassági 

moduluszát szemlélteti a 4.2. ábra. 

A húzó rugalmassági moduluszok értékei alapján elmondható, hogy a mátrixhoz képest mind 

az egyszer (4.2. a) ábra), mind a kétszer szitált (4.2. b) ábra) rostok falhasználásával 

létrehozott kompozitok esetén is jelentıs, egyes esetekben 90%-os növekedés tapasztalható, 

amely megfelel a szakirodalomban megtalálható adatoknak. A szálméretek változása 

jellemzıen nem befolyásolta a merevségi értékeket. A 4.2. b) ábra alapján elmondható, hogy 

a PPgMA adalék a kétszer szitált, tiszta rostfrakciók felhasználásával elıállított kompozitok 

esetén kis mértékben növeli a húzó rugalmassági moduluszt. 
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a) b) 

4.2. ábra A 40 tömeg% rosttartalmú, farosterısítéső kompozitok húzó rugalmassági modulusza a 
szitaméret függvényében; egyszer szitált (a), és kétszer szitált (b) rostfrakciók  felhasználásával 

elıállított kompozitok (a számszerő eredmények a melléklet M4.3. és M4.4. táblázatában találhatók) 
 

A farosttartalom és az adalékanyagok hatása 

A különbözı mennyiségő farostot tartalmazó felületkezeletlen és kezelt kompozitok 

húzószilárdságát és húzó rugalmassági moduluszát szemlélteti a 4.3. ábra. 
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a) b) 

4.3. ábra Farosterısítéső kompozitok húzószilárdsága (a) és húzó rugalmassági modulusza (b) a 
farosttartalom függvényében (a számszerő eredmények a melléklet M4.5. és M4.6. táblázatában 

találhatók) 
 

Az eredmények alapján elmondható, hogy felületkezelés nélkül a farosttartalom 

növekedésével párhuzamosan csökken a kompozitok húzószilárdsági értéke. A 4.3. a) ábrán 

látható, hogy a 40% száltartalmú, felületkezeletlen kompozit húzószilárdsága csaknem 30%-

kal csökken a mátrixhoz képest. Ennek oka az, hogy megfelelı mértékő határfelületi adhézió 

hiányában a farostok csupán gyenge helyként szolgálnak, és így gyengítik a mátrixanyagot. 

Megállapítható, hogy PPgMA adalék hozzáadásával a húzószilárdság megközelíti a 

mátrixanyag szilárdsági értékét. A 40% száltartalmú kompozitok esetén a kezelés hatására 
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több mint 25%-os szilárdságnövekedés következett be. A PPgMA felületkezelı adalék 

adhéziónövelı hatása ebben az esetben szembetőnı, vagyis a szál-mátrix határfelületen 

jelentısen megnövekedett a tapadás. A húzó rugalmassági moduluszok értéke, hasonlóan a 

különbözı rostméretek hatásának vizsgálatánál tapasztaltakhoz, a magasabb töltöttségi 

szintekkel párhuzamosan növekszik, továbbá a felületkezelés csak kismértékő 

tulajdonságjavulást okoz. A töltöttséggel párhuzamos merevségnövekedés oka az, hogy a kis 

deformációknál, vagyis a modulusz meghatározása szintjén fellépı tapadás és súrlódás a 

rostok és a mátrix között elegendı együttdolgozást biztosít. Ennek megfelelıen a nagyobb 

rosttartalom nagyobb merevséget biztosít. 

A farost mellett talkumot is tartalmazó kompozitok húzószilárdságát és húzó rugalmassági 

moduluszát szemlélteti a 4.4. ábra. A zsugorodás csökkentése céljából a keverékekhez 

adagolt lemezes szerkezető talkum megfelelıen oszlott el az extrúziós keverés során. A 

polipropilén mátrixban eloszlott talkumrészecskéket szemlélteti a kompozit töretfelületérıl 

készült pásztázó-elektronmikroszkópos felvétel (4.5. ábra). A húzószilárdság értékei (4.4. a) 

ábra) alapján elmondható, hogy a talkum, mint töltıanyag vesz részt a kompozitok 

szerkezetében. 
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a) b) 

4.4. ábra A talkumtartalom hatása a farosterısítéső kompozitok húzószilárdságára (a) és húzó 
rugalmassági moduluszára (b) (a számszerő eredmények a melléklet M4.7. táblázatában találhatók) 

 

A talkumkoncentráció növekedésével párhuzamosan csökkennek ugyanis a szilárdsági 

értékek. A farosttartalmú kompozitok talkumtartalom hatására bekövetkezı 

szilárdságcsökkenése a talkum és a farost közötti gyenge tapadásra, illetve az ezáltal 

kialakuló mikrorepedésekre vezethetı vissza, továbbá feltételezhetı a talkum gócképzı 

hatásának csökkenése a farost jelenlétében. A húzási rugalmassági modulusok értéke a 

töltöttséggel párhuzamosan növekszik, ami egybevág a korábbi vizsgálatok eredményeivel. 



 47 

 

 
4.5. ábra Talkumrészecskék a farosterısítéső kompozitban 

 

A farosttartalom hatására jelentısen lecsökken az ömledékek folyóképessége, ami a 

gyárthatóság szempontjából hátrányos jelenség. A 4.6. ábra a húzási tulajdonságokat 

szemlélteti az ömledékfolyó-képesség javítása céljából a kompozitokhoz adalékolt 

csúsztatóadalék tartalom függvényében. A húzószilárdság értékei számottevı mértékben 

csökkennek a hozzáadott csúsztatóadalék hatására. Ennek oka a szál és mátrix közötti tapadás 

csökkenése. A húzószilárdság értéke 5 tömeg% csúsztatóadalék tartalom esetén csaknem 

10%-ot csökken, a húzó rugalmassági modulusz értékei ugyan csak kis mértékő, de szintén 

csökkenı tendenciát mutatnak. A csúsztató adalék tehát a húzási tulajdonságokra kissé 

kedvezıtlen hatással van. Az adalék ömledékfolyási tulajdonságokra gyakorolt hatásával a 

4.3.1. fejezet foglalkozik. 
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a) b) 
4.6. ábra A csúsztatóadalék tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok húzószilárdságára (a) és 

húzó rugalmassági moduluszára (b) 1% talkum tartalom mellett (a számszerő eredmények a melléklet 
M4.8. táblázatában találhatók) 
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A mechanikai tulajdonságok és a karcállóság javítása céljából montmorillonitot, azaz 

lemezes szerkezető, ásványi alapú töltıanyagot adalékoltunk a farosterısítéső 

kompozitokhoz. A montmorillonit részecskék lemezvastagsága nanométeres nagyságrendbe 

esik. Az ásványi lemezkék viszonylag egyenletesen oszlottak el a kompozitokban a keverés 

során. Egy ilyen próbatest töretfelületét szemlélteti a 4.8. ábrán látható SEM felvétel. 

0 0,5 1 2 4
0

5

10

15

20

25

30

35

 

 

H
ú
z
ó
s
z
ilá

rd
s
á
g
 [
M

P
a

]

Montmorillonit tartalom [%]

 

0 0,5 1 2 4
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

 

 

H
ú
z
ó

 r
u

g
a
lm

a
s
s
á
g

i 
m

o
d

u
lu

s
z
 [

M
P

a
]

Montmorillonit tartalom [%]

 
a) b) 

4.7. ábra A montmorillonit tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok húzószilárdságára (a) és húzó 
rugalmassági moduluszára (b) (a számszerő eredmények a melléklet M4.9. táblázatában találhatók) 

 

A 4.7. a) ábrán látható húzószilárdság értékek alapján elmondható, hogy a montmorillonit 

már kis mennyiségben is jelentıs mértékben csökkenti a kompozitok szilárdsági értékeit. A 4 

tömeg% ásvány tartalom közel 30% tulajdonságromlást eredményez. A hatás oka minden 

valószínőség szerint az ásványi részecskék nem megfelelı tapadására, illetve csúsztató 

hatására vezethetı vissza. A húzó rugalmassági modulusz értéke 4 tömeg% MMT tartalom 

esetén több mint 10%-kal növekedett, ami töltıanyagok esetén általánosságban fellépı hatás. 

 

 
4.8. ábra Montmorillonit (MMT) részecskék a farosterısítéső kompozitban 
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A bazaltszálak hatása a farost-erısítéső kompozitok húzási tulajdonságaira a 4.9. ábrán 

figyelhetı meg. Számos publikáció foglalkozik a bazaltszálak szilárdságnövelı hatásával [77, 

79, 114], azonban a 4.9. a) ábrán a bazaltszál tartalom növekedésével ilyen növekedést nem 

tapasztaltam (lásd melléklet M4.10. táblázat). Bár az átlagértékek kis mértékben csökkenı 

tendenciát mutatnak, a szórásmezık fedése miatt ez a tendencia elhanyagolható. A húzó 

rugalmassági moduluszok esetében (4.9. b) ábra) hasonló tendencia figyelhetı meg, mint az 

egyéb töltıanyagoknál, vagyis a száltartalom növekedésével párhuzamosan növekednek a 

moduluszértékek. 
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a) b) 

4.9. ábra A bazaltszál tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok húzószilárdságára (a) és húzó 
rugalmassági moduluszára (b) (a számszerő eredmények a melléklet M4.10. táblázatában találhatók) 

 

A talkumot és montmorillonitot is tartalmazó kompozitok húzási tulajdonságait a 4.10. ábra 

szemlélteti. A húzószilárdság értékeire a 4.10. a) ábra alapján a 18-21. számú kompozitoknál 

tapasztaltakhoz hasonló hatással van a MMT töltıanyag, ugyanis a szilárdság mértéke a 

töltıanyag-tartalom növekedésével párhuzamosan ez esetben is közel 30%-kal csökken. A 

rugalmassági moduluszok értéke szintén az elıbbiekhez hasonlóan alakul, azzal a kivétellel, 

hogy a 4 tömeg% MMT tartalom esetén a 3 tömeg%-os keverékhez képest némi csökkenés 

tapasztalható a moduluszértékek átlagértékében, ami a viszonylag nagy szórásokból ítélve az 

anyag inhomogenitásából adódhat. 
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a) b) 

4.10. ábra A montmorillonit tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok húzószilárdságára (a) és 
húzó rugalmassági moduluszára (b) 1% talkum tartalom mellett (a számszerő eredmények a melléklet 

M4.11. táblázatában találhatók) 
 

4.1.2. Hajlítóvizsgálatok 

A hajlítóvizsgálatok eredményeinek bemutatásánál a 4.1.1. fejezethez hasonlóan jártam el. 

Elıször a különbözı mérető rostokkal elıállított, majd a különbözı anyagokkal adalékolt 

kompozitok hajlítószilárdságát és hajlító rugalmassági moduluszát hasonlítottam össze. A 

fejezetben a farost és az adalékanyagok hatását oszlopdiagramokban szemléltetem, 

ugyanakkor a számszerő eredmények a mellékletben találhatók. 

 
A rostméret hatása 

Az egyszer, illetve kétszer szitált farosttartalommal elıállított kompozitok hajlítószilárdságát 

szemlélteti a 4.11. ábra.  
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a) b) 

4.11. ábra A 40 tömeg% rosttartalmú, farosterısítéső kompozitok hajlítószilárdsága a szálméret 
függvényében; egyszer szitált (a), és kétszer szitált (b) rostfrakciók  felhasználásával elıállított 

kompozitok; PP mátrix esetében a hajlítási határfeszültség van feltüntetve (a számszerő eredmények a 
melléklet M4.12. és M4.13. táblázatában találhatók) 
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A méréseket a mátrixanyag nagyfokú rugalmassága miatt ugyan határlehajlásig végeztem, 

azonban a farostot tartalmazó kompozitok az alátámasztási távolság 10%-ának megfelelı 

lehajlás elıtt eltörtek, így a diagramok a mátrixanyag esetében hajlítási határfeszültséget, a 

kompozitok esetében pedig hajlítószilárdságot szemléltetnek. 

A mátrix és a kompozitok szilárdsági értékeire vonatkozó következtetéseket az azonos 

lehajlási értéknél mért feszültségértékek alapján vontam le, amelyeket a kompozitok 

tönkremenetelekor mért, viszonylag kis szórású lehajlásnál (l = 5 mm) regisztráltam. Ezek 

alapján kijelenthetı, hogy az azonos lehajlásnál fellépı hajlítófeszültség a farost 

hozzáadásával 14-18%-kal növekedett a felületkezeletlen kompozitok esetében is. A 

felületkezelés hatására ez az érték 34-37%-os növekedést mutatott a mátrixhoz képest. A 

felületkezeletlen és felületkezelt kompozitokat egymással összehasonlítva (4.11. ábra) 

megállapítható, hogy a hajlítószilárdság 27-34%-kal növekedett a PPgMA felületkezelı 

adalék hatására, ami csak úgy, mint a húzóvizsgálatoknál, a megnövekedett határfelületi 

adhézió eredménye. Az egyszer szitált rostokat tartalmazó kompozitok hajlítószilárdság 

értékei (4.11. a) ábra) között a szita résméretek szerint elenyészı a különbség. A kétszer 

szitált rostfrakciók felhasználásával elıállított kompozitok esetében azonban a résméret 

növekedésével párhuzamosan kis mértékben ugyan, de növekedı tendenciát mutatnak a 

húzószilárdság értékei. A hosszabb szálméret tehát kedvezıbb a hajlítószilárdság 

szempontjából. 

Az egyszer, illetve kétszer szitált farosttartalommal elıállított kompozitok hajlító 

rugalmassági modulusz értékét szemlélteti a 4.12. ábra. 
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a) b) 

4.12. ábra A 40 tömeg% rosttartalmú, farosterısítéső kompozitok hajlító rugalmassági modulusza a 
szálméret függvényében; egyszer szitált (a), és kétszer szitált (b) rostfrakciók  felhasználásával 

elıállított kompozitok (a számszerő eredmények a melléklet M4.14. és M4.15. táblázatában 
találhatók) 
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A 4.12. ábra alapján elmondható, hogy a farost jelentısen megnöveli a hajlítómerevséget, a 

hajlító rugalmassági modulusz értékei a mátrixhoz képest átlagosan 100%-kal növekedtek, 

amely egybevág a szakirodalomban megtalálható adatokkal [55, 57]. A felületkezelı szerrel 

adalékolt kompozitok moduluszértékei minden esetben meghaladják a kezeletlenekét, 

azonban a növekedés mértéke kevesebb, mint 3%, a felületkezelés tehát itt elhanyagolható 

merevségjavulást eredményezett. Az eltérı mérető rostok felhasználásával elıállított 

kompozitok moduluszértékeit összehasonlítva elmondható, hogy sem az egyszerszitált, sem a 

kétszerszitált rostokat tartalmazó kompozitok merevsége nem tér el egymástól számottevı 

mértékben. A rostméret tehát nem befolyásolja döntı mértékben a kompozitok merevségét. 

 

A farosttartalom és az adalékanyagok hatása 

A kompozitok hajlítási tulajdonságait szemlélteti a farosttartalom függvényében a 4.13. ábra. 

A kompozit anyagok a 40% rosttartalmú kompozitok kivételével minden esetben nagyfokú 

rugalmasságot tanusítottak, ezért a hajlítási tulajdonságok meghatározásánál a vizsgálatokat 

az elızıekhez hasonlóan határlehajlásig végeztem. A 4.13. a) ábra alapján megállapítható, 

hogy a farost hatására a mátrixnál minden esetben magasabb a hajlító feszültség értéke, 

viszont a farost mennyiségének növelésével párhuzamosan a felületkezeletlen kompozitok 

esetén csökken, ugyanis a rostok és a mátrix nem megfelelı tapadása miatt nem képesek 

megfelelıen együtt dolgozni. A felületkezelés hatására a rostok és mátrixanyag között 

megvalósuló tapadás hatása jól tükrözıdik a hajlítófeszültség értékein, amely a kezelt 

szálmennyiség növekedésével fokozatosan emelkedik. 
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a) b) 

4.13. ábra Farosterısítéső kompozitok hajlítási határfeszültsége (a) és hajlító rugalmassági modulusza 
(b) a farosttartalom függvényében; a 40% farosttartalú kompozitok esetében a hajlítószilárdság van 

feltüntetve (a számszerő eredmények a melléklet M4.16. és M4.17. táblázatában találhatók) 
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A hajlító rugalmassági modulusz értékei (4.13. b) ábra) a rosttartalommal párhuzamosan 

növekednek. A 40% rosttartalmú kompozitok esetén 100%-os modulusznövekedés 

tapasztalható a mátrixhoz képest, amely a szálerısített, vagy töltött kompozitok esetében 

általános jelenség. A PPgMA felületkezelı adalék merevségnövelı hatása elenyészı. 

A talkumtöltés hajlítási tulajdonságokra gyakorolt hatását szemlélteti a 4.14. ábra. A talkum, 

mint lemezes szerkezető, ásványi töltıanyag homogén módon oszlott el a mátrixban, kis 

mennyiségben javította a hajlítószilárdság értékét. Nagyobb töltöttség esetén azonban 

fokozatosan csökken a hajlítószilárdság, amit a helyenként felhalmozódó, és így hibahelyként 

fellépı aggregátumok létrejötte okozhat. A hajlító rugalmassági modulusz értékeinél a 

töltıanyagok esetében általánosan tapasztalható merevségnövelı hatás érvényesül, amelynek 

értéke több mint 20%-ig terjed. 
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a) b) 

4.14. ábra A talkumtartalom hatása a farosterısítéső kompozitok hajlítószilárdságára (a) és hajlító 
rugalmassági moduluszára (b) (a számszerő eredmények a melléklet M4.18. táblázatában találhatók) 

 

Az anyagok reológiai tulajdonságait javító adalékok mechanikai tulajdonságokra gyakorolt 

negatív hatása a húzóvizsgálatok ismertetése során kiderült. A 4.15. ábra a csúsztatóadalék 

hajlítási tulajdonságokra gyakorolt hatását szemlélteti. A 4.15. a) ábrán megfigyelhetı, hogy 

a hajlítószilárdság értékei a csúsztatóadalék mennyiségével párhuzamosan csökkennek. 

Ennek oka, csakúgy, mint a húzási tulajdonságoknál az egyre csökkenı határfelületi adhézió 

a farost és mátrix között. A csökkenés mértéke több mint 8% az 5 tömeg% csúsztatóadalék 

esetében. A hajlító rugalmassági modulusz értékei nem változtak számottevı mértékben a 

csúsztatóadalék hatására (4.15. b) ábra). 
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a) b) 

4.15. ábra A csúsztatóadalék tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok hajlítószilárdságára (a) és 
hajlító rugalmassági moduluszára (b) 1% talkum tartalom mellett (a számszerő eredmények a 

melléklet M4.19. táblázatában találhatók) 
 

A lemezes szerkezető nanoásvány, a montmorillonit a farost-erısítéső kompozitok 

hajlítószilárdságára hasonló hatással van, mint húzószilárdságukra. A 4.16. a) ábra alapján 

kimondható, hogy a montmorillonit tartalom hatására jelentısen, 4 tömeg% töltöttség esetén 

több mint 30%-kal csökken a hajlítószilárdság értéke. A nagymértékő csökkenés oka ebben 

az esetben is a lemezkék nem megfelelı tapadása, illetve csúsztató hatása. A hajlító 

rugalmassági modulusz értékeire nem gyakorol jelentıs hatást a montmorillonit. 
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a) b) 

4.16. ábra A montmorillonit tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok hajlítószilárdságára (a) és 
hajlító rugalmassági moduluszára (b) (a számszerő eredmények a melléklet M4.20. táblázatában 

találhatók) 
 

A bazaltszáltartalom hatását a farosterısítéső kompozitok hajlítási tulajdonságaira a 4.17. 

ábra szemlélteti. A hajlítószilárdság értékeit jellemzıen nem befolyásolja a bazaltszál 

tartalom. A bazaltszálak és a mátrix között nem alakult ki olyan erısségő adhézió, amely 

mellett a fröccsöntés során orientálódott szálak erısítı hatást produkálnának. A hajlító 
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rugalmassági modulusz esetében (4.17. b) ábra) a bazaltszál-tartalom hatására a 

moduluszértékek növekedése figyelhetı meg. Ennek mértéke csaknem 30% a 15 tömeg% 

bazaltszálat tartalmazó kompozitok esetében. A hajlítómerevség növekedése a töltı- vagy 

erısítıanyagok hatására a kompozitok esetén általánosan bekövetkezı jelenség, amely 

megfelel az ide tartozó szakirodalomban foglaltaknak. 
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a) b) 

4.17. ábra A bazaltszál tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok hajlítószilárdságára (a) és hajlító 
rugalmassági moduluszára (b) (a számszerő eredmények a melléklet M4.21. táblázatában találhatók) 

 
A 4.18. ábra az 1 tömeg% talkumot tartalmazó farosterısítéső kompozitok hajlítási 

tulajdonságait szemléltetik a montmorillonit-tartalom függvényében. A hajlítószilárdság 

értékeinek alakulása egybevág a csak montmorillonitot tartalmazó kompozitoknál tapasztalt 

csökkenı tendenciával. A nanotöltıanyag hatására bekövetkezı szilárdságcsökkenés mértéke 

ebben az esetben is megközelíti a 30%-ot. A hajlító rugalmassági modulusz értékek ebben az 

esetben sem mutatnak jellemzı változást a töltıanyag hatására. 

0 0,5 1 2 4
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

 

 

H
a

jlí
tó

s
z
ilá

rd
s
á

g
 [

M
P

a
]

Montmorillonit tartalom [%]

 

0 0,5 1 2 4
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

 

 

H
a
jlí

tó
 r

u
g
a
lm

a
s
s
á
g

i 
m

o
d

u
lu

s
z
 [
M

P
a
]

Montmorillonit tartalom [%]

 
a) b) 

4.18. ábra A montmorillonit tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok hajlítószilárdságára (a) és 
hajlító rugalmassági moduluszára (b) 1% talkum tartalom mellett (a számszerő eredmények a 

melléklet M4.22. táblázatában találhatók) 
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4.1.3. Ütvehajlító (Charpy) vizsgálatok 

A fejezetben bemutatom a különbözı mérető farostokkal elıállított, továbbá a különbözı 

anyagokkal adalékolt kompozitok fajlagos ütımunka értékeit. Az elızı fejezetekhez 

hasonlóan a farost és az adalékanyagok hatását oszlopdiagramokban szemléltetem, 

ugyanakkor a számszerő eredmények a mellékletben találhatók. 

 

A rostméret hatása 

Az eltérı mérető farostok felhasználásával elıállított kompozitok dinamikus vizsgálatok 

során mért fajlagos ütımunka értékét a 4.19. ábra szemlélteti. Az egyszer szitált rostokat 

tartalmazó kompozitok (4.19. a) ábra) dinamikus tulajdonságai és a jellemzı szitarésméret 

között nem fedezhetı fel összefüggés. Az ilyen kompozitok kevésbé homogén szerkezete 

okozhatja a fellépı hatást, és a viszonylag nagy szórást. A 4.19. b) ábrán a kétszer szitált 

rostokat tartalmazó kompozitok fajlagos ütımunka értékei láthatók. Az ábra alapján 

elmondható, hogy a felületkezelés minden esetben javította az ütımunka értékeit, a javulás 

mértéke 21-32%. A jelenség oka a szál-mátrix határfelületen megnövekedett adhézó. A 

rostméret növekedésével azonban nem következik be jellemzı változás az ütımunka 

értékében, az eredmények nagyjából egy szinten maradnak. Kijelenthetı azonban, hogy bár 

az ütımunka értékei a rostmérettel nem változnak, a felületkezelt kompozitoknál minden 

esetben jóval meghaladják a mátrix értékét, vagyis a farost kedvezı hatással van az 

ütésállóságra. 
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a) b) 

4.19. ábra A 40 tömeg% rosttartalmú, farosterısítéső kompozitok fajlagos ütımunka értéke a 
szálméret függvényében; egyszer szitált (a), és kétszer szitált (b) rostfrakciók  felhasználásával 

elıállított kompozitok (a számszerő eredmények a melléklet M4.23. és M4.24. táblázatában 
találhatók) 
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A farosttartalom és az adalékanyagok hatása 

A 4.20. ábra a száltartalom és a fajlagos ütımunka összefüggését szemlélteti. Az ábra alapján 

elmondható, hogy a kompozitok ütımunka értékei minden esetben meghaladják a mátrix 

értékeit, amibıl arra lehet következtetni, hogy a farosterısítés kedvezı a dinamikus 

anyagtulajdonságok javítása szempontjából. A felületkezelés hatása nem számottevı. 
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4.20. ábra Farosterısítéső kompozitok fajlagos  ütımunka értéke a farosttartalom 

függvényében (a számszerő eredmények a melléklet M4.25. táblázatában találhatók) 
 

A 4.21. ábra a talkumtöltés hatását szemlélteti a farost-erısítéső kompozitok dinamikus 

tulajdonságaira. A húzószilárdság értékeit csökkentı talkum a dinamikus tulajdonságokra 

kedvezıbb hatással van. Ugyan a talkumtartalom növekedésével párhuzamosan nem javulnak 

a dinamikus tulajdonságok, viszont kijelenthetı, hogy a fajlagos ütımunka értékei talkum 

hatására nem csökkennek számottevı mértékben, a szórásmezık fedik egymást. Az ásványi 

töltıanyag hatására tehát a farost-erısítéső kompozitok dinamikus tulajdonságai jellemzıen 

nem változnak. 
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4.21. ábra Farosterısítéső kompozitok fajlagos ütımunka értéke a talkumtartalom 

függvényében (a számszerő eredmények a melléklet M4.26. táblázatában találhatók) 
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A csúsztatóadalék hatására, elsısorban kis koncentráció mellett következik be nagyobb 

változás a fajlagos ütımunka értékeiben (4.22. ábra). 1 tömeg% csúsztatóadalék hatására 

átlagosan több mint 35%-kal növekszik a fajlagos ütımunka értéke. A nagyobb 

koncentrációk esetében az átlagértékek kismértékő csökkenése figyelhetı meg, amelyek 

azonban a csúsztatóadalékot nem tartalmazó kompozit ütımunkaértékét kis mértékben 

meghaladják.  
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4.22. ábra Farosterısítéső kompozitok fajlagos ütımunka értéke a csúsztatóadalék 

függvényében 1% talkumtartalom mellett 
 

A nanomérető lemezes töltıanyag dinamikus anyagtulajdonságokra gyakorolt hatását 

szemlélteti a 4.23. ábra. Az eredmények alapján kimondható, hogy a 0,5 tömeg% 

töltıanyagot tartalmazó kompozitok fajlagos ütımunka értéke kismértékő javulást mutat, 

amíg az ennél nagyobb töltöttségi szintekhez fokozatosan csökkenı dinamikus 

anyagtulajdonságok tartoznak. Annak ellenére, hogy a kompozitok csak igen kis mennyiségő 

töltıanyagot tartalmaznak, a töltıanyag kis mérete és ezzel együtt nagy fajlagos felülete miatt 

a mátrixban egységesen eloszlatva szívósságnövelı hatást okoz. Nagyobb töltöttség esetén 

megnövekszik annak valószínősége, hogy a részecskék eloszlása nem tökéletes és ezáltal 

aggregátumok képzıdnek, amelyek hibahelyként hatnak. 
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4.23. ábra Farosterısítéső kompozitok fajlagos ütımunka értéke a montmorillonit tartalom 

függvényében 
 

A bazaltszálak hozzáadásával a fajlagos ütımunka átlagértékei kismértékő, fokozatos 

növekedést mutatnak (4.24. ábra). A bazaltot nem tartlamazó kompozitok dinamikus 

tulajdonságával összehasonlítva azonban a szórásmezık fedése, és az átlagértékek közötti 

csekély eltérések miatt nem jelenthetı ki a bazaltszálak szívósságnövelı hatása. 
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4.24. ábra Farosterısítéső kompozitok fajlagos ütımunka értéke a bazaltszál tartalom 

függvényében 
 

Az elıbbiek során bebizonyosodott, hogy a talkum a dinamikus anyagtulajdonságokat 

jellemzıen nem befolyásolja. Az 1 tömeg% talkumot tartalmazó kompozitokhoz adagolt 

montmorillonit hatására a fajlagos ütımunka értékei fokozatos csökkenést mutatnak. Ez a 4 

tömeg% nanotöltıanyagot tartalmazó kompozitok esetében csaknem 30% a töltıanyagot nem 

tartalmazóhoz képest. A csökkenés fı kiváltó oka az elıbbiekben említett 

aggregátumképzıdés. 
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4.25. ábra Farosterısítéső kompozitok fajlagos ütımunka értéke a montmorillonit tartalom 

függvényében 1% talkumtartalom mellett 
 

4.2. Reológiai és morfológiai vizsgálatok 

A fejezet bemutatja a farost-erısítéső kompozitokon végzett morfológiai vizsgálatokat vagyis 

a gyártástechnológia szempontjából kulcsfontosságú, a kompozitok reológiai tulajdonságait 

leíró MFI, illetve az anyagok mikroszerkezetét feltáró mikroszkópos vizsgálatokat. 

 

4.2.1. MFI vizsgálatok 

A hıre lágyuló polimerek gyártása szempontjából kiemelkedı fontosságú az ömledékfolyási 

jellemzık ismerete. A sorozatgyártás sebessége és kihozatal nagymértékben függ az 

extrúzióval és fröccsöntéssel gyártott termékek esetében az ömledékfolyási indextıl (MFI). A 

fejezet célja farost-erısítéső kompozitok ömledékfolyási tulajdonságainak bemutatása a 

különbözı mérető rostokat, illetve a különbözı adalékokat tartalmazó kompozitok esetében. 

 

A rostméret hatása 

A különbözı mérető rostok felhasználásával elıállított kompozitok MFI értékeit tartalmazza 

a 3.2. fejezet jelöléseinek megfelelıen a 4.1. táblázat. 

A tiszta mátrix esetében látható, hogy az MFI értéke viszonylag magas, az anyag elsısorban 

fröccsöntési célokra ajánlott. Mivel célom olyan farost-erısítéső kompozitok elıállítása és 

vizsgálata volt, amelyek fröccsöntéssel feldolgozhatók, célszerő volt olyan anyagot 

mátrixnak választani, amelynek MFI értéke jóval meghaladja a fröccsönthetıség alsó 

küszöbét, amely a gyakorlatban 5-8 g/10 perc közötti érték. 
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Sorszám 
MFI 

átlagérték 
[g/10 perc] 

Szórás 
[g/10 perc] 

PP 24,15 0,62 

1 FF 9,51 3,10 

2 FF 8,76 3,13 

3 FF 8,75 3,25 

4 FF 8,12 1,49 

5 FF 8,46 2,57 

6 FF 8,44 3,48 

7 FF 7,50 2,19 

8 FF 7,19 1,73 

9 FF 8,78 2,33 

10 FF 7,07 1,47 

11 FF 7,55 2,22 

12 FF 7,75 4,27 

13 FF 8,43 3,32 

14 FF 7,77 3,01 

15 FF 8,86 2,88 

16 FF 9,28 3,52 

17 FF 9,91 3,67 

18 FF 9,32 4,74 

 
4.1. táblázat A különbözı mérető farostokat tartalmazó kompozitok MFI értékei 

 

A 4.1. táblázat értékeit szemlélve elmondható, hogy a farost hozzáadásával jelentısen 

lecsökken az anyagok MFI-értéke, a szórásmezıket is figyelembevéve, egyes esetekben a 

fröccsönthetıség elméleti kritikus értéke alá süllyed. Ha a különbözı mérető rostokat 

tartalmazó kompozitok MFI értékét összehasonlítjuk, nem fedezhetı fel nagymértékő 

különbség az egyes anyagok között. A táblázatból kitőnik, hogy a kompozitok MFI értékei 

nagyjából 7-10 g/10 perc között változnak, továbbá az átlagértékekhez viszonylag széles 

szórásmezık tartoznak, amelyek alapján kijelenthetı, hogy a rostméretek változása döntı 

mértékben nem befolyásolja a kompozitok MFI értékét. 

 

A farosttartalom és az adalékanyagok hatása 

Az elızı fejezetrészben – vagyis a rostméret hatásának vizsgálatánál – már megmutatkozott, 

hogy a farost hozzáadása jelentısen lecsökkenti a kompozitok ömledékfolyási képességét. A 

farosttartalom hatását szemlélteti a 4.26. ábra. A 4.26. a) ábra alapján kijelenthetı, hogy a 

felületkezeletlen kompozitok esetén a farosttartalommal párhuzamosan bekövetkezı MFI 

csökkenés a 40% rostot tartalmazó kompozit esetében több mint 35% a mátrixhoz képest. Ez 
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az MFI érték még a fröccsönthetı tartományba esik, viszont különbözı adalékokkal 

javítható, amelyek hatását a késıbbiek során ismertetem. Az MFI csökkenése a 

töltı/erısítıanyagok hozzáadásának egyértelmő következménye, hiszen a homogén mátrixba 

kerülı szilárd inhomogenitások akadályozzák az adott átmérıjő kapillárison keresztül történı 

szabad áramlást. A 4.26. b) ábrán a 2% PPgMA felületkezelı szerrel adalékolt kompozitok 

MFI értékei láthatók. A számszerő eredmények a melléklet M4.31. táblázatában találhatók. A 

farosttartalom hatása megegyezik a felületkezeletlen kompozitoknál tapasztalt csökkenı 

tendenciával, ha viszont az azonos száltartalmú, felületkezelt és kezeletlen kompozitok 

ömledékfolyási tulajdonságait összehasonlítjuk, kijelenthetı, hogy a felületkezelı adalék kis 

mértékben javítja a kompozitok MFI értékét. A javulás mértéke 5-12%. A felületkezelı 

adalék az ömledék állapotú kompozitokban csúsztató hatást mutat. 
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a) b) 

4.26. ábra Farosterısítéső kompozitok MFI értéke a farosttartalom függvényében; felületkezeletlen 
kompozitok a), 2% PPgMA felületkezelı adalékkal kezelt kompozitok b) (a számszerő eredmények a 

melléklet M4.31. táblázatában találhatók) 
 

A töltött rendszerek folyóképességének csökkenése megfigyelhetı a talkum hozzáadásának 

hatására. A farost-erısítéső kompozitok MFI értéke tovább csökken a talkum hozzáadásával, 

amely a töltıanyagok hatására bekövetkezı törvényszerőség (4.27. ábra). A lemezes 

szerkezető ásványi töltıanyag szilárd inhomogenitásként akadályozza az ömledék áramlását. 

A 40% farosttal erısített kompozitokhoz képest a 8% talkumot tartalmazó minták MFI értéke 

több mint 16%-kal csökken. A talkum tehát kedvezıtlen hatással van a kompozitok 

ömledékfolyási tulajdonságára, noha a húzómerevségre, a hajlítási szilárdságra és 

merevségre, továbbá a dinamikus anyagtulajdonságokra gyakorolt hatása pozitív. Az 

ömledékfolyási tulajdonságok javítását csúsztató adalék alkalmazásával lehet elérni. 
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4.27. ábra Farosterısítéső kompozitok MFI értéke a talkumtartalom függvényében (a 

számszerő eredmények a melléklet M4.32. táblázatában találhatók) 
 

A csúsztatóadalék hatását szemlélteti az 1% talkumtartalmú farost-erısítéső kompozitokra a 

4.28. ábra. Az ábrán megfigyelhetı, hogy az 1 és 2% csúsztatóadalékot tartalmazó 

kompozitok esetében nem következett be javulás az ömledékfolyási tulajdonságokban, amely 

minden valószínőség szerint az adalék nem megfelelı elkeveredése, vagy az elégtelen 

mennyisége okozott. Az 5% csúsztatóadalékot tartalmazó keverék MFI értéke több mint 

30%-kal javult a csúsztató nélkül elıállított kompozit ömledékéhez képest. Ez az eredmény 

feldolgozás-technológiailag rendkívül elınyös, azonban a csúsztató adalék negatív hatással 

van egyéb más anyagjellemzıkre, mint például a húzószilárdságra és merevségre (lásd 4.1.1. 

fejezet). 
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4.28. ábra Farosterısítéső kompozitok MFI értéke a csúsztatóadalék függvényében 1% 

talkumtartalom mellett (a számszerő eredmények a melléklet M4.33. táblázatában találhatók) 
 

A nanométeres nagyságrendbe esı részecskemérető montmorillonit töltıanyagot az irodalmi 

forrásoknak megfelelıen a mechanikai és az ömledékfolyási tulajdonságok, továbbá a 

méretstabilitás javítása céljából adagoltam a kompozitokhoz. Hıre lágyuló polimerek esetén 
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az elıbbi tulajdonságokra pozitív hatással volt a montmorillonit töltıanyag, kompozitok 

tulajdonságainak javításával kevesebb irodalmi forrás foglalkozik. A 4.29. ábra alapján 

kijelenthetı, hogy a nanotöltıanyag kedvezı hatással van a farost-erısítéső kompozitok 

ömledékfolyási tulajdonságára. A 40% farostot tartalmazó kompozithoz képest a 4% 

montmorillonitot tartalmazó keverék MFI értéke csaknem 15%-kal magasabb. A nanoásvány 

tehát csúsztató hatással van a farost-erısítéső kompozitok ömledékére. 
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4.29. ábra Farosterısítéső kompozitok MFI értéke a montmorillonit tartalom függvényében 

(a számszerő eredmények a melléklet M4.34. táblázatában találhatók) 
 

A töltıanyagoknál tapasztalt törvényszerőség a szálerısítı anyagokra is érvényes, a szilárd 

szálak ugyanolyan hatással vannak az ömledék folyóképességére, mint az az elızıekben 

látható volt a töltıanyagoknál. A 4.30. ábra alapján megállapítható, hogy a bazaltszálak 

nagymértékben csökkentik a farost-erısítéső kompozitok MFI értékét. A 15% bazaltszál-

tartalmú kompozitok esetében a csökkenés mértéke több mint 40%, amely elınytelen a gyors 

sorozatgyártás szempontjából. 
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4.30. ábra Farosterısítéső kompozitok MFI értéke a bazaltszál tartalom függvényében (a 

számszerő eredmények a melléklet M4.35. táblázatában találhatók) 
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A részecskeméret szempontjából két különbözı nagyságrendbe esı töltıanyaggal adalékolt 

kompozitok folyóképességét szemlélteti a 4.31. ábra a montmorillonit tartalom 

függvényében. Az ábrán megfigyelhetı, hogy a montmorillonit kis mértékő csúsztató 

hatással van a kompozitokra. Az 1% talkumot tartalmazó farost-erısítéső kompozitokhoz 

montmorillonitot adagolva csökken a folyóképesség, azonban a nanotöltıanyag 

mennyiségének növekedésével párhuzamosan nı a keverékek MFI értéke, amely az elıbbiek 

során látott csúsztató hatás következménye, azonban ebben az esetben ez kevésbé 

érvényesült. 
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4.31. ábra Farosterısítéső kompozitok MFI értéke a a montmorillonit tartalom függvényében 

1% talkumtartalom mellett (a számszerő eredmények a melléklet M4.36. táblázatában 
találhatók) 

 

4.2.2. Mikroszkópos vizsgálatok 

A mikroszkópos vizsgálatok célja a kompozitok erısítıszerkezetének vizsgálata, a 

feldolgozás során bekövetkezı szálrövidülés tanulmányozása, illetve a töretfelületek 

tüzetesebb elemzésével a szálak és a mátrixanyag közötti kapcsolat feltárása volt. 

 

Optikai mikroszkópos vizsgálatok 

Az optikai mikroszkópos vizsgálatokkal a feldolgozás során, vagyis az extrúziós keverés és 

fröccsöntés során fellépı szálrövidülés mértékét tanulmányoztam. Ezeket a vizsgálatokat a 

különbözı mérető rostok felhasználásával elıállított kompozitok esetében végeztem el. A 

kompozitok gyártásához felhasznált főrészpor halmazt a 3.1. fejezetben leírtak szerint 

különbözı résmérető szitákkal frakciókra választottam, amelyeket az egyszerőség kedvéért a 

szita résméretével jellemeztem. A valóságban azonban a főrészpor rostjellege miatt az egyes 

szitákon a jellemzı résméretnél hosszabb rostok is átjuthatnak, így a különbözı 
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rostfrakciókban a szitamérettel jellemzett szálhossznál nagyobb rostok is elıfordulhatnak. Az 

egyes rostfrakciók méret szerinti összetételének feltárásához az extrúziós keverés elıtt mintát 

vettem a szitált rosthalmazokból, majd a mikroszkópos felvételek alapján lemért 

rostméreteket frakciónként gyakoriságdiagramban ábrázoltam. A feldolgozás elıtti szálakról 

és a fröccsöntött minták csiszolatáról készített optikai mikroszkópos felvételeket szemlélteti a 

4.32. ábra. 

 

  
a) b) 

4.32. ábra Farostok szálhossza a feldolgozás elıtt a) és feldolgozás után b) 
 

A feldolgozás után a fröccsöntött próbatestekbıl vett minták csiszolatainak mikroszkópi 

képein mért szálméreteket a feldolgozás elıtti szálméretekkel egyesített 

gyakoriságdiagramokban ábrázoltam. Olyan próbatesteket használtam, amelyekben a 

technológia sajátossága miatt a farostok orientáltan helyezkednek el, így a megfelelı 

csiszolati képeken jól lemérhetı a rostok hossza. Az így kapott gyakoriságdiagramokat a 

4.33. - 4.37. ábrák szemléltetik. Az egymás melletti ábrákon a megfelelı szitamérettel 

jellemzett egyszer, illetve kétszer szitált rostokat tartalmazó kompozitok szálhosszúságának 

gyakoriságdiagramjai szerepelnek. 

A gyakoriságdiagramokról általánosságban levonható a következtetés, hogy a feldolgozás-

technológiai folyamatok, vagyis az extrúzió és fröccsöntés nagymértékben hozzájárulnak a 

szálak aprózódásához, tördelıdéséhez. A folyamatok során fellépı jelentıs nyíróerı hatására 

következik be ez a nagymértékő szálaprózódás. Nyírás szempontjából kritikus helyek a 

keverıextrúder és a fröccsöntıgép hengere, valamint a fröccsöntıgép kis átmérıjő 

(esetünkben D = 2 mm) fúvókája, amelyen igen nagy nyomás alatt, nagy sebességgel halad át 

a keverék.  
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a) b) 

4.33. ábra A farostok szálhossz gyakorisága a feldolgozás elıtt és után az 1,6 mm-es résmérető 
szitával jellemzett, kétszer a) és egyszer szitált b) rostokat tartalmazó anyagoknál 
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a) b) 

4.34. ábra A farostok szálhossz gyakorisága a feldolgozás elıtt és után az 1 mm-es résmérető szitával 
jellemzett, kétszer a) és egyszer szitált b) rostokat tartalmazó anyagoknál 
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a) b) 

4.35. ábra A farostok szálhossz gyakorisága a feldolgozás elıtt és után a 0,8 mm-es résmérető szitával 
jellemzett, kétszer a) és egyszer szitált b) rostokat tartalmazó anyagoknál 
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a) b) 

4.36. ábra A farostok szálhossz gyakorisága a feldolgozás elıtt és után a 0,5 mm-es résmérető 
szitával jellemzett, kétszer a) és egyszer szitált b) rostokat tartalmazó anyagoknál 
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4.37. ábra A farostok szálhossz gyakorisága a feldolgozás elıtt és után a 0,25 mm-es 

résmérető szitával jellemzett, egyszer szitált rostokat tartalmazó anyagoknál 
 

Az ábrák alapján az egyszer, illetve kétszer szitált frakciókban legnagyobb számban 

elıforduló szálhosszúságokat összehasonlítva megfigyelhetı, hogy az egyszer szitált 

frakciókban jóval rövidebb mérető szálak vannak túlnyomó többségben, mint a kétszer szitált 

esetben, a jellemzı rosthosszúság az összes egyszer szitált frakciónál szinte azonos. A kétszer 

szitált, és így tisztább frakciók esetében a szita résméretének növekedésével párhuzamosan a 

frakciókban legnagyobb számban jelenlévı szálhosszúságok is növekednek. Ennek az az oka, 

hogy a kétszer szitált rostfrakciókból a második szitálással kiszőrıdtek a rövidebb szálak, így 

jobban érvényesül a szita növekvı résmérete. 

A diagramok alapján elmondható, hogy a kétszer szitált rostfrakciók esetében a feldolgozás 

elıtti és utáni szálméretek között jóval nagyobbak a különbségek, mint az adott mérető szitán 

egyszer átszitált farostoknál, tehát a kétszer szitált farost jobban tördelıdött a feldolgozás 
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során. Ennek valószínőleg az a magyarázata, hogy a második szitálás során az apróbb 

szemcsék kihullnak a nagyobb szálak közül, így a farostban a nagy hossz/átmérı arányú 

rostok maradnak vissza, amelyek a feldolgozás során könnyebben tördelıdnek, mint a kis 

hossz/átmérı aránnyal rendelkezı rövidebb rostok. A szálhosszgyakoriság-diagramok alapján 

az egyes farost frakciók feldolgozás elıtti és utáni jellemzı rostméretét a maximális 

gyakoriságú osztály körüli 20%-os relatív gyakoriságú tartomány határértékeinek 

megfelelıen a 4.2. táblázatban foglaltam össze. 

 

Leggyakoribb rosthossz a 
feldolgozás elıtt  

[mm] 

Leggyakoribb rosthossz a 
feldolgozás után  

[mm] 
Szita 

résmérete 
[mm] Kétszer 

szitált 
frakció 

Egyszer 
szitált 
frakció 

Kétszer 
szitált 
frakció 

Egyszer 
szitált frakció 

1,60 2,40 - 2,60 0,30 - 0,40 0,30 - 0,40 0,15 - 0,20 
1,00 1,30 - 1,50 0,30 - 0,40 0,30 - 0,35 0,15 - 0,20 
0,80 0,90 - 1,10 0,30 -0,40 0,20 - 0,30 0,15 - 0,20 
0,50 0,30 - 0,40 0,30 - 0,40 0,15 - 0,20 0,15 - 0,20 
0,25 - 0,25 - 0,30 - 0,15 - 0,20 

 
4.2. táblázat A kompozitokra jellemzı farosthossz 

 

A 4.2. táblázat számszerősített értékei alapján elmondható, hogy a kétszer szitált rostfrakciót 

tartalmazó kompozitok esetében többszáz százalékos szálrövidülés is bekövetkezik, az 

egyszer szitált rostfrakciókkal készült kompozitoknál a rövidülés mértéke 50% körüli. A 

gyakoriság diagramok alapján megállapítható, hogy bár a kétszer szitált, tiszta frakciókkal 

készült kompozitokban nagymértékben töredeztek a szálak, a feldolgozás után, ugyan csak 

kis mértékben, de továbbra is érzékelhetı maradt az eltérı szitaméretek hatása. A 

szálhosszúságok csökkenése a különbözı szitaméretek esetében 25-60% kötött változik. Az 

egyszer szitált rostfrakciókat tartalmazó kompozitoknál, hasonlóan a feldolgozás elıtti 

szálméret gyakoriságokhoz, nem érvényesültek a különbözı szitaméretek. 

 

SEM vizsgálatok 

A nagyobb nagyításokat igénylı vizsgálatokat, mint például a határfelületi adhézió, vagy a 

jellemzı kompozit-deformációk feltárását SEM segítségével végeztük el. Mivel a SEM 

tömbminták vizsgálatára alkalmas, ezért a szakító próbatestek töretfelületeibıl 

preparátumokat készítettünk a vizsgálatokhoz elıírt módon. A mechanikai vizsgálatok során 
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a 4.1.1. - 4.1.3. fejezetekben több esetben tapasztaltam, hogy a felületkezelés nélkül 

elıállított kompozitok tulajdonságai alulmaradnak a felületkezeltekéhez képest. Egy 

szálerısített rendszer csak abban az esetben eredményes, ha a szálak megfelelıen képesek 

együttdolgozni a mátrixanyaggal. A határfelületek tapadásának hiányában a szálak csupán 

hibahelyként hatnak a befoglalóanyagban. A 4.38. ábra egy felületkezelı adalékot nem 

tartalmazó kompozit szakítás során keletkezett töretfelületét szemlélteti. 

 

  

a) b) 

4.38. a) és b) ábra Elégtelenül beágyazott farostok a 7FF. sorszámú felületkezelés 
nélküli kompozit töretfelületén (összetételét lásd a 3.1. táblázatban) 

 

Az ábrán jól látható a szál és mátrixanyag között kialakult üreg, amely a nem megfelelı 

határfelületi adhézióról tanúskodik. A farost és a poliolefinek ellentétes polaritása miatt lép 

fel ez a kedvezıtlen hatás. Felületkezelı adalék hozzáadásával jelentısen javítható ez a 

tapadás. A felületkezelı adalékok olyan kémiai szerkezető anyagok, amelyek mind a 

farosthoz, mind a polimer mátrixhoz hasonló affinitást mutatnak, így egyfajta láncot 

létesítenek az egyes alkotók között. A 4.39. ábra egy felületkezelt kompozit töretfelületeit 

szemlélteti. 

Jól látható, hogy ez esetben a szálak és mátrix között megvalósult a tapadás, így azok 

képesek együttdolgozni, és ez a mechanikai tulajdonságok javulásában mutatkozik meg. A 

4.40. ábra a farost-erısítéső kompozitokra jellemzı tönkremeneteli formákat szemlélteti, 

vagyis a nem megfelelı adhézió következében fellépı rostkihúzódást, a megfelelı tapadás 

következtében bekövetkezı rostszakadást, illetve a rossz irányban beágyazódott rostok 

delaminációját. 
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a) b) 

4.39. a) és b) ábra A 18FF. sorszámú felületkezelt kompozit töretfelületérıl készült felvételek 
(összetételét lásd a 3.1. táblázatban) 

 

  
a) b) 

4.40. a) és b) ábra A kompozitok tönkremeneteli formái a farost-erısítéső kompozitok esetében: 
I.: rostkihúzódás, II.: a rostok szakadása, III.: delamináció a rostban 

 

4.3. A vizsgálatok komplex értékelése 

Az elvégzett négyféle vizsgálat (szakító-, hajlító-, ütvehajlító és MFI vizsgálatok) és a 

legfontosabb, 6-féle jellemzı mennyiség átlagértékeinek egyszerő, numerikus 

összehasonlítása, komplex értékelése érdekében egy alkalmas jósági mutatót dolgoztam ki, 

amellyel megítélhetı a vizsgált kompozitok relatív értéke és jósági sorrend állítható fel 

közöttük. 

 

 

 

 III. 

II. I. 
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A komplex értékelés módszere 

Legyen n a vizsgált anyagtípusok száma, valamint Xik (k=1,…,n) a k-adik anyag i-edik mért 

átlagos jellemzıje (i=1,…,m). Tegyük fel, hogy a szóban forgó jellemzık mindegyikét akkor 

tekintjük jobbnak, ha értékük minél nagyobb. Ekkor a k-adik anyag i-edik jellemzıre 

vonatkozó jósági tényezıje: 

1
X

X
Y0

maxi

ik
ik ≤=< ,         (9) 

ami pontosan akkor ad 1-et, ha tekintett érték éppen a legnagyobb a mértek között. Ximax az 

egyes anyagok esetén mért Xik értékek maximuma: 

 

ik
nk1

maxi XmaxX
≤≤

= .               (10) 

A k-adik anyag komplex jósági tényezıje a k-adik anyag esetében mért átlagos jellemzıkre 

vonatkozó jósági tényezık négyzetes középértéke, ami egy 0 és 1 közé esı számot szolgáltat: 

[ ] 1Y...Y
m

1
Y0 2

nk
2
k1k ≤++=< .                (11) 

A komplex jósági tényezı minél nagyobb, annál értékesebb - komplex értelemben - az adott 

anyag és csak akkor lehet 1, ha a tekintett anyag minden jellemzıje a maximális mért 

értékkel egyenlı. 

Az Xik jellemzık itt alkalmazott készlete (m=6): 

 

Xik ∈{σt, Et, σb, Eb, Wk, MFI},             (12) 

 

ahol σt, Et, illetve σb, Eb a húzó (t), illetve hajlító (b) szilárdság és modulusz, Wk a fajlagos 

ütımunka, továbbá MFI az ömledékfolyási mutató. A különbözı tulajdonságok itt azonos 

súllyal szerepelnek, de megadható egy, a mindenkori terhelésnek megfelelı súlyozás. 

 
A komplex értékelés eredményei 

A következıkben bemutatom a különbözı mérető farosttartalommal készített kompozitokon 

végzett háromféle, illetve a különbözı adalék-, töltı- és erısítıanyagokkal elıállított farost-

erısítéső kompozitokon végzett négyféle vizsgálat komplex értékelését. 

A 4.41. ábra a különbözı mérető farostokat tartalmazó kompozitok komplex jósági tényezıit 

szemlélteti. Ezekben az esetekben az MFI értékek közötti kis különbségek miatt csak a húzó-, 

hajlító- és ütvehajlító vizsgálatok eredményei alapján számítottam a relatív értékösszegeket. 

Az ábra alapján kijelenthetı, hogy a felületkezelés minden esetben javította a kompozitok 
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komplex tulajdonságát, és ezen felül a kétszer szitált frakciók összetett tulajdonsága kis 

mértékben javult a növekvı szálmérettel. 
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4.41. ábra A jósági tényezı értéke a különbözı mérető farostokat tartalmazó kompozitok 

esetében (a 3.1. táblázat jelöléseivel) 
 

A 4.42. ábra a komplex jósági tényezı értékeit szemlélteti a különbözı adalék-, töltı- és 

erısítıanyagokat tartalmazó farost-erısítéső kompozitoknál. Az egyes adalék-, töltı- és 

erısítıanyagok által megváltoztatott tulajdonságok tendenciája szemléletesen megjelenik a 

relatív értékösszegek által. Az ábra alapján megállapítható, hogy a komplex értékelés alapján 

a 25-ös sorszámmal jelzett keverék, vagyis a 40 tömeg% farosttartalmon felül 15 tömeg% 

bazaltszálat tartalmazó kompozit rendelkezik a legmagasabb komplex jósági mutatóval. A 

mért tulajdonságok komplex kiértékelése alapján tehát kijelenthetı, hogy a bazaltszál 

felhasználásával a farost-erısítéső kompozitok tulajdonságai tovább javíthatók, és ezáltal 

magasabb mőszaki értékő kompozitok állíthatók elı. 
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4.42. ábra A jósági tényezı értéke a különbözı adalék-, töltı- és erısítıanyagokat tartalmazó 
farost-erısítéső kompozitoknál (a 3.2. táblázat jelöléseivel) 
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4.4. Zsugorodás vizsgálatok 

A hıre lágyuló polimereknél a fröccsöntést követıen elkerülhetetlen jelenség a hőlés során 

bekövetkezı térfogati zsugorodás. Bár a fröccsöntött alkatrészek méretcsökkenése minden 

esetben fellép, mértékét célszerő minél inkább mérsékelni. A szerszámtervezésnél a 

méretpontos alkatrész gyártásához szükséges szerszámüreg mérete a térfogati zsugor 

ismeretében kiszámítható, azonban elıfordulhat, hogy a termék bonyolultabb geometriai 

kialakítása miatt torzult geometria alakulhat ki a hőlés során. Minél kisebb a zsugorodás 

mértéke, a bonyolultabb térbeli termék-kialakításoknál annál kisebb a geometriai torzulások 

valószínősége. 

A nagy kristályossági fokú polimerek (pl. poliamidok, hıre lágyuló poliészterek, polipropilén 

stb.) zsugorodási hajlama viszonylag nagy. Ez azzal magyarázható, hogy a megszilárduló 

anyag az amorf szerkezetnél jóval tömörebb, nagyobb rendezettségő kristályszerkezetet 

alkot, így az ömledék és a szilárd állapotok közötti térfogatkülönbség meglehetısen nagy. Az 

amorf polimerek (pl. akril- és sztirol polimerek, poli(vinil-klorid) stb.) zsugorodási hajlama 

közel feleakkora (0,5-0,8%), mint a kristályos polimereké. 

A hőlés során bekövetkezı méretcsökkenés térbeli eltéréseket mutathat. Homogén, részben 

kristályos polimerek esetében a kristályos részek orientációjának irányában és arra 

merılegesen eltérı mértékő zsugorodást mutatnak az anyagok. A szálerısített rendszerek a 

szálerısítés orientációjának megfelelıen szintén különbözı mértékben zsugorodnak. Ez a 

fajta anizotrópia a szerszámtervezés során egyszerőbb esetekben a geometria módosításával 

kompenzálható, azonban bonyolultabb termékgeometriák esetében nehezebb feladat. A 

zsugorodás mértéke adalékolással csökkenthetı. A különbözı töltıanyagok hatására a 

töltöttségtıl függıen módosul a méretcsökkenés mértéke. A zsugorodás mértéke olyan 

töltıanyagokkal csökkenthetı sikeresen, amelyek azonos mértékben csökkentik a 

zsugorodást a tér egyes irányaiban. 

A polimer gyártmányok zsugorodását többek között a termék alakja, vagyis a szerszámüreg 

geometriája, a technológiai paraméterek, továbbá az alapanyag sajátosságai befolyásolják. 

Munkám során ez utóbbi tényezı, ezen belül is a töltı-, erısítı- és adalékanyagok 

zsugorodásra gyakorolt hatását vizsgáltam. A próbatestek azonos geometriával, és 

technológiai paraméterekkel készültek. A beállítási gépparamétereket a melléklet M4.37. 

táblázata tartalmazza. Vizsgálataim során a Kovács [96] által kidolgozott mérési és 

kiértékelési módszert tekintettem irányadónak. 
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A zsugorodásvizsgálatokat elvégeztem mind a különbözı mérető farostokat, mind pedig a 

farostot és az egyéb adalék-, erısítı-, és töltıanyagokat eltérı mennyiségben tartalmazó 

kompozitokon. A mérési eredmények alapján kijelenthetı, hogy a zsugorodás mértéke 

gyakorlatilag független a kompozitok gyártása során felhasznált farostok méretétıl. A kétszer 

szitált, felületkezelı szerrel adalékolt, különbözı mérető farostokkal elıállított kompozitok 

hosszirányú technológiai zsugorodásának mértékét szemlélteti a 4.43. ábra, a keresztirányú 

technológiai zsugorok mértékét pedig a 4.44. ábra. A hosszirányú technológiai zsugorodások 

közötti legnagyobb eltérés kevesebb, mint 5%, a keresztirányú technológiai zsugorok 

esetében pedig csak elenyészı mértékben több ennél.  
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a) b) 
4.43. ábra Az SH0 a.) és SHSZ b.) technológiai zsugorodás értékekei a különbözı mérető farostokkal 

elıállított farosterısítéső kompozitok esetén 
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a) b) 
4.44. ábra Az SKE a.) és SKH b.) technológiai zsugorodás értékekei a különbözı mérető farostokkal 

elıállított farosterısítéső kompozitok esetén 
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A továbbiakban a farost, az adalék-, az erısítı-, és töltıanyagoknak a zsugorodás idıbeni 

lefutására, illetve mértékére gyakorolt hatása kerül bemutatásra. 

 

A zsugorodás idıbeni lefutása 

Az egyes adalékanyagok hatásait a zsugorodás idıbeni lefutására a különbözı zsugorodások 

idıfüggvényeire fektetett trendvonal meredekségei alapján hasonlítottam össze. A különbözı 

mennyiségő farostot tartalmazó próbatestek közepén mérhetı, hosszirányú zsugor (SH0) 

idıbeni lefutását szemlélteti a 4.45. ábra. 
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4.45. ábra Az SH0 zsugorodás idıbeni lefutása a 0-40 tömeg% farosttartalmú polipropilén 

kompozitokon 
 

A kompozitok zsugorodása az idı függvényében a következı logaritmikus függvénnyel 

írható le (13): 

tlgmS)t(S t +=  ,  ha t1 ≤ t ≤ t2    (13) 

 

ahol St a technológiai zsugor, m az idıbeni lefutás meredeksége, t az idı, t1=0,083 h és 

t2=168 h. 

Az egyes kompozitok esetén felvett logaritmikus trendvonalak egyenletébıl származó 

meredekség értékeket külön diagram formájában szemléltettem. A trendvonalak korrelációs 

együtthatója (R2) minden esetben 0,93-0,99 közé esett. A farosttartalom és a hosszirányú 

zsugorodások idıbeni lefutásának összefüggését a 4.46. ábra, a keresztirányú zsugorodásokét 

a 4.47. ábra szemlélteti. 
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4.46. ábra Az SH0 és az SHSZ zsugorodás értékekeire fektetett trendvonalak meredeksége a 
farosttartalom függvényében 

 

A 4.46. ábrán látható, hogy a kompozitok zsugorodás-idı függvényeire fektetett trendvonalak 

meredeksége a farosttartalom növekedésével egyre csökkenı tendenciát mutatnak. Az SH0 

zsugor meredekségének csökkenése a 40 tömeg% farosttartalmú kompozitok esetén a 

mátrixanyaghoz viszonyítva csaknem 50%, az SHSZ zsugor meredekségének csökkenése 

pedig közel 60%. Ez azt jelenti, hogy az idı függvényében a kompozitok a növekvı 

farosttartalommal arányosan egyre kisebb mértékő térfogatváltozást produkálnak. A 

zsugorodás tehát a fröccsöntést követıen már a kezdeti idıpillanatokban közelebb áll a 

végleges értékéhez a nagyobb farosttartalmú kompozitok esetén, vagyis a termék mérete 

ezekben az esetekben kisebb mértékben változik, mint kisebb száltartalmú anyagoknál, ami a 

termék alkalmazásának szempontjából kedvezı hatás. 

A keresztirányú zsugorodások idıbeni lefutása is hasonló tendenciát mutat a farost hatására. 

A 4.47. ábra alapján megállapítható, hogy a beömléshez közelebbi zsugor (SKE) kisebb 

mértékben csökken, mint a beömléstıl távolabbi (SKH). Az SKH zsugor idıbeni lefutásának 

meredeksége a 40 tömeg% farosttartalmú kompozitok esetében az SKE zsugorhoz képest 

több mint 60%-kal alacsonyabb. A meredekségek csökkenése, hasonlóan a hosszirányú 

zsugoroknál tapasztaltakhoz, a farosttartalom növekedésével csökkenı tendenciát mutat, az 

elıbbiekben leírt következtetés tehát mindegyik vizsgálati irányban érvényes. 
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4.47. ábra Az SKE és SKH zsugorodás értékekeire fektetett trendvonalak meredekségei a 
farosttartalom függvényében 

 

A meredekségek csökkenı értékeire fektetett trendvonal egyenlete az alábbiak szerint 

fejezhetı ki (14): 

0ag maxm +−= ,       (14) 

ahol m0 a farostot nem tartalmazó mátrixanyag meredeksége, x a farosttartalom, a -a pedig 

anyagjellemzı. Ezek alapján a farosttal erısített polipropilén kompozitok zsugorodásának 

idıbeni lefutását a következı összefüggés írja le (15): 

 

)tlg()max(S)t(S 0t +−+=  [%],  ha t1 ≤ t ≤ t2  (15) 

 

ahol St a technológiai zsugor, t az idı, t1=0,083 h és t2=168 h. 

A mérések alapján a különbözı paraméterek értékét a 4.3. táblázat foglalja össze. 

 

Zsugor a [-] m0 [-] 
SH0 0,0003 0,0232 

SHSZ 0,0004 0,0275 
SKE 0,0002 0,0248 
SKH 0,0004 0,0231 

 
4.3. táblázat A farosterısítéső polipropilén kompozitok zsugorodásának idıbeni lefutását leíró 

függvény paraméterei 
 

A függvényben szereplı a és m0 anyagtól függı paraméterek függetlenek a szálhosszúságtól, 

ahogy arra a korábbiakban rávilágítottam. 
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A különbözı helyeken mért zsugorodásértékek idıbeni lefutását összevetve elmondható, 

hogy a keresztirányban mérhetı, beömléshez közelebbi helyen mért zsugor (SKE) idıbeni 

lefutásának meredeksége a 40 tömeg% farostot tartalmazó kompozitok esetében minden 

anyagnál csaknem duplája a beömléstıl távolabb mért, keresztirányú zsugorodás (SKH) 

lefutási meredekségének. A tiszta mátrixanyag esetében a két zsugorodás idıfüggése közel 

azonos mértékő. Bár a két különbözı helyen mért zsugorodás idıbeni lefutásának aránya 

függ az utónyomás idejétıl, és a szerszám temperálási hımérsékletétıl, az azonos beállítási 

paraméterek miatt elmondható, hogy a farost-erısítéső kompozitok keresztirányú 

zsugorodásának idıbeni lefutása függ a beömlési helytıl mért távolságtól. A beömléshez 

közelebbi helyen mért keresztirányú zsugor (SKE) idıbeni lefutási meredekségeinek 

átlagértéke 0,0218, szórása 0,0018. A beömléstıl távolabb mért, keresztirányú zsugorodás 

(SKH) lefutási meredekségeinek átlagértéke 0,0104, szórása 0,0013.  

 

A zsugorodás mértéke 

A különbözı adalékanyagok zsugorodásra gyakorolt hatását a fröccsöntés után 1 órával mért 

zsugorodásértékek alapján hasonlítottam össze, amelyet technológiai zsugornak neveztem el. 

Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a farost és a nanoszemcsés töltıanyag 

gyakorol észrevehetı hatást a zsugorodás mértékére. Az egyéb adalék-, töltı- és 

erısítıanyagok esetében nem mutatható ki jellemzı tendencia, amelynek oka az anyagok 

zsugorodásra gyakorolt csekély hatása, vagy a nagy szórásmezık miatt feltételezett mérési 

hiba. A farost hosszirányú zsugorodásra gyakorolt hatását szemlélteti a 4.48. ábra. 
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a) b) 

4.48. ábra Az SH0 a) és SHSZ b) technológiai zsugor a farosttartalom függvényében (a számszerő 
eredmények a melléklet M4.38. és M4.39. táblázatában találhatók) 

 

A 4.48. a) ábra alapján megállapítható, hogy a 40 tömeg% farosttartalmú kompozitok esetén 

az SH0 technológiai zsugor átlagértéke a PP mátrixhoz képest több mint 15%-kal csökkent. 

Az SHSZ zsugor esetén (4.48. b) ábra) a csökkenés mértéke 20%. A méréshez a 3.3. 

fejezetben ismertetett, lapka próbatestet használtam, amelynek geometriai kialakítása miatt a 
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fröccsöntés során a kompozit szerkezetében a farostok irányát tekintve orientáció alakulhatott 

ki. Ezt a hosszirányú orientációt igazolhatja a farosttartalom növekedésével arányosan 

csökkenı hosszirányú zsugor. Az azonos irányban elhelyezkedı rostok meggátolják a 

molekulaláncok összerendezıdését, és így csökkentik a kompozitok hosszirányú 

zsugorodását. 

A farost keresztirányú zsugorodásra gyakorolt hatását szemlélteti a 4.49. ábra. A próbatestek 

beömlési helyéhez közelebbi részén mért SKE technológiai zsugor értékeit a kompozitok 

farosttartalma jellemzıen nem befolyásolta (4.49. a) ábra). A zsugorodásértékek minden 

esetben megközelítıleg 1,1%-körül változnak. A beömlési helytıl távolabb mért 

keresztirányú technológiai zsugor értéke azonban a növekvı farosttartalommal arányosan 

csökkent (4.49. b) ábra). A jelenség az elızı esethez képest ellentmondásnak tőnik, azonban 

a fröccsöntési folyamat nyomásviszonyaival magyarázható. A fröccsöntés során alkalmazott 

utónyomás célja a szerszámüregbe lépı, ömledék állapotú anyag térfogatcsökenésének 

kompenzálása. Az utónyomás segítségével azonban csak a lepecsételıdési pontig 

kompenzálható az ömledék térfogatcsökkenése, vagyis ameddig a szerszámüregben található 

ömledék nyomásközvetítı képessége fennáll. A gát befagyását követıen az utónyomás nincs 

hatással a termék zsugorodására. A beömlési helyhez közelebb esı helyen mért SKE 

technológiai zsugorok értéke tehát kevésbé eltérı, ugyanis az utónyomás még képes kifejteni 

a zsugorodást kompenzáló hatását. A beömlési helytıl távolabb esı helyen azonban az 

ömledék nyomásközvetítı képességének hiányában az utónyomás nem kompenzálja a 

zsugorodást, így ott a farost a töltıanyagoknak megfelelı módon, a tömegarány 

növekedésével arányosan csökkenti a technológiai zsugorodás mértékét. A tapasztalt jelenség 

egybevág a hıre lágyuló mőanyagok zsugorodásvizsgálatával kapcsolatos szakirodalommal 

[87]. 
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a) b) 

4.49. ábra Az SKE a) és SKH b) technológiai zsugor a farosttartalom függvényében (a számszerő 
eredmények a melléklet M4.40. és M4.41. táblázatában találhatók) 
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A montmorillonit hosszirányú zsugorodásra gyakorolt hatását szemlélteti a 4.50. ábra. A 

mérési eredmények alapján elmondható, hogy a montmorillonit mennyiségének 

növekedésével arányosan csökken a próbatesteken mért hosszirányú technológiai zsugor. A 

zsugorodások átlagértékének csökkenése mindkét esetben körülbelül 10%. A montmorillonit, 

bár csak kismértékben, de csökkenti a farosterısítéső kompozitok hosszirányú technológiai 

zsugorodását. 
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a) b) 

4.50. ábra Az SH0 a) és SHSZ b) technológiai zsugor a montmorillonit tartalom függvényében (a 
számszerő eredmények a melléklet M4.42. és M4.43. táblázatában találhatók) 

 

A montmorillonit keresztirányú zsugorodásra gyakorolt hatását szemlélteti a 4.51. ábra. A 

technológiai zsugor átlagértéke mind a beömléshez közeli, mind az attól távolabbi helyen 

nagyjából azonos mértékkel csökkent. A lemezes szerkezető nanoásvány tehát kismértékben 

csökenti a keresztirányú technológiai zsugort is. 
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a) b) 

4.51. ábra Az SKE a) és SKH b) technológiai zsugor a montmorillonit tartalom függvényében (a 
számszerő eredmények a melléklet M4.44. és M4.45. táblázatában találhatók) 

 

4.5. Akusztikus emissziós vizsgálatok 

A fejezetben bemutatom az akusztikus emissziós vizsgálati módszer alkalmazását a farost-

erısítéső PP kompozitok tönkremeneteli folyamatainak elemzésére. A fejezet elsı része a 

különbözı kompozitok deformációs folyamatai közben kibocsátott akusztikus jelek idıbeni 

lefutását és az ez alapján elkülöníthetı deformációs szakaszokat mutatja be. Ezt követıen a 
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kompozitok tönkremenetele során regisztrált akusztikus események idıbeni lefutásának 

jellemzésére felállított statisztikus akusztikus eseményfolyamat modellt mutatom be. Ezután 

a modell alkalmazását ismertetem a különbözı mennyiségő és fajtájú erısítı és 

töltıanyagokat tartalmazó kompozitok speciális eseteire. 

 

4.5.1. A deformációs folyamat szakaszai az akusztikus emissziós jelek alapján 

Az akusztikus emissziós vizsgálatokat a szakítóvizsgálatokkal párhuzamosan végeztem, 

detektáltam és rögzítettem a különbözı összetételő kompozitok által kibocsátott akusztikus 

jeleket a deformáció teljes idıtartama alatt. A szakítógép által regisztrált erı-elmozdulás 

értékpárok alapján számított szilárdságértékek szerint összehasonlítható az egyes kompozitok 

maximális teherbírása, továbbá utalás tehetı tönkremenetel módjára, azonban a deformáció 

során lejátszódó mikromechanikai folyamatok az erı és elmozdulás mérése alapján nem 

mutathatók ki. Az akusztikus emisszió módszere segítségével több információ szerezhetı a 

kompozitok tönkremeneteli módjáról. 

A szakítóvizsgálatok során minden esetben azonos, állandó húzási sebességet alkalmaztam, a 

mechanikai és akusztikus vizsgálatok eredményeit közös skálán, az idı függvényében 

ábrázoltam. Az akusztikus eseményszámok idıbeni lefutását összegzett (kumulatív) 

görbékkel szemléltettem. A különbözı kompozitoknál az adott összetételre legjellemzıbb 

eredményeket emeltem ki. A következtetések levonása a 3.3. fejezetben leírtaknak megfelelı 

beállítások mellett érvényesek. 

A felületkezeletlen, 40 tömeg% farosttartalmú kompozit idı - erı és idı - akusztikus 

eseményszám görbéit szemlélteti a 4.52. ábra. Az ábra alapján elmondható, hogy már kis 

deformációknál, az idı - erı görbe lineáris szakaszán megindul az akusztikus jelek 

kibocsátása. Ezt követıen hirtelen ugrás következik be az akusztikus eseményszámok 

tekintetében. A 4.52. ábrán szemléltetett kompozit nem tartalmazott felületkezelı adalékot, 

vagyis a farostok és a mátrix között nem valósult meg a jó minıségő tapadás. Ennek 

következtében a rostok és a mátrixanyag csak egy alacsony terhelési szintig képes 

együttdolgozni. 
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4.52. ábra A felületkezeletlen, 40 tömeg% farosttartalmú kompozit idı - erı és idı - akusztikus 
eseményszám görbéi 

 

A húzóterhelés hatására a mátrixba ágyazódott rostok a növekvı nyúlással - és az állandó 

sebesség miatt az idıvel - párhuzamosan fokozatosan kezdenek elválni a befoglalóanyagtól a 

tapadás hiányában. Az elválások okozta súrlódás és a rostok körül kialakult üreg 

deformációja idézi elı a hirtelen megnövekedett akusztikus eseményszámot. Miután a 

legtöbb rost elvált a mátrixtól, a további elválások és a mátrix deformációja párhuzamosan 

folytatódik a növekvı nyúlással, ami már lényegesen kisebb számú akusztikus eseménnyel 

jár. Az idı-eseményszám görbének ez a kisebb meredekségő szakasza a kompozitok 

maximális erıterhelésének idıpontjáig tart. Az erımaximum elérése után az egyes 

deformációs mechanizmusok egyidejőleg lépnek fel. A mátrix deformációja, a rostok és 

mátrix közötti, illetve a roston belüli elválások, továbbá a mátrix és a rostok szakadása 

következtében kibocsátott nagyszámú akusztikus esemény az idı-eseményszám görbe végsı, 

felívelı szakaszán nyilvánul meg. 

A 40 tömeg% farosttartalmú, felületkezelt kompozit idı - erı és idı - akusztikus 

eseményszám görbéit szemlélteti a 4.53. ábra. Az ábra alapján megállapítható, hogy a 

felületkezelt, farost-erısítéső kompozitok deformációs folyamata alatt kibocsátott akusztikus 

jelek a felületkezelı adalékot nem tartalmazó kompozitokétól lényegesen eltérı képet 

mutatnak az idı függvényében. Kis deformációk esetén nem regisztráltam akusztikus jeleket, 

és kismértékő akusztikus aktivitás lett jellemzı a tönkremeneteli folyamat nagyobb részére is. 

Az erımaximum közelébe érve azonban az eseményszámok hirtelen növekedést mutattak. Ez 

minden bizonnyal a jellemzı deformációs mechanizmusok egyidejő megjelenésének 

következménye. 
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4.53. ábra A 40 tömeg% farosttartalmú, felületkezelt kompozit idı - erı és idı - akusztikus 
eseményszám görbéi 

 

A felületkezelı adalék hatására megvalósult a jó minıségő tapadás a rostok és a mátrixanyag 

között, így a kismértékő deformációk esetén képesek együttdolgozni határfelületi elválás 

nélkül. Az alacsony akusztikus aktivitás jól mutatja a megvalósult határfelületi adhéziót, 

amelynek következtében nem történik jellemzı tönkremenetel. A maximális terhelési szint 

közelében a kisebb erısségő rost-mátrix kapcsolatok felbomlása, a kellıen erıs adhézió 

esetén a rostszakadások, továbbá a mátrix deformációja, illetve a roston belüli elválások 

egyidejő fellépése okozza a hirtelen megnövekvı akusztikus eseményszámot, ami a teljes 

tönkremenetelig, a kompozit szakadásáig tart. A határfelületek tapadása eredményeként a 

felületkezeletlen kompozitokhoz képest egy nagyságrenddel csökkent a regisztrált akusztikus 

jelek száma. A felületkezelés által megvalósult nagyobb mértékő határfelületi adhéziót 

igazolja a húzóvizsgálatok során mért megnövekedett maximális erıérték (4.53. ábra), illetve 

a 4.1. fejezetben tárgyalt húzószilárdság (4.1. ábra). 

A 40 tömeg% farosttartalmú felületkezelt, és 8 tömeg% talkumot tartalmazó kompozitok idı 

- erı és idı - akusztikus eseményszám görbéit szemlélteti a 4.54. ábra. Az ábra alapján 

kijelenthetı, hogy a faroston kívül talkumot is tartalmazó kompozitok húzóterhelés hatására 

végbemenı tönkremenetelük teljes idıtartama alatt jelentıs akusztikus aktivitást mutattak. A 

kis deformációk szintjétıl kezdve a maximális terhelıerın túl a végsı tönkremenetelig 

folyamatosan növekedett az akusztikus események száma. Ha az eredményeket 

összehasonlítjuk a talkumot nem tartalmazó, felületkezelt kompozitok akusztikus 

viselkedésével, megállapítható, hogy a tönkremenetel alatt detektált összes eseményszám 

rendkívüli mértékben, több mint 20-szorosára növekedett a talkum hatására. 



 85 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Idı [s]

E
rı

 [
N

]

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

E
s
e
m

é
n

y
s
z
á
m

 [
d

b
]

Erı

Eseményszám

 

4.54. ábra A 40 tömeg% farosttartalmú, felületkezelt, 8 tömeg% talkumot tartalmazó kompozit idı - 
erı és idı - akusztikus eseményszám görbéi 

 

A 4.1. fejezetben SEM felvételen szemléltettem a talkum homogén eloszlását a mátrixban. A 

terhelés hatására a kompozitok deformációjával megindul a talkumszemcsék elválása a 

mátrixtól és a farostoktól. Ez a folyamat generálja a teljes deformációs folyamat alatt 

kibocsátott akusztikus eseményeket, és jól mutatja, hogy a talkum és a farost, illetve a talkum 

és a mátrix közötti adhézió mértéke alacsony. A húzóvizsgálatok eredményei alapján (4.4. 

ábra) a korábbiakban megállapítottam, hogy az ásványi töltıanyag csökkenti a 

húzószilárdság értékét, amelynek okát, vagyis a kompozit alkotóelemei közötti kismértékő 

tapadást jól szemlélteti az akusztikus emissziós vizsgálat eredménye. 

A továbbiakban a farost-erısítéső kompozitok és a csúsztató adalék, a montmorillonit, a 

bazaltszál, illetve a talkum és montmorillonit együttes hatásának akusztikus emissziós 

viselkedését csak érintılegesen tárgyalom, mivel fenti összetevık akusztikus emissziós 

hatásának magyarázata további vizsgálatokat igényel. 

A 4.55. ábra csúsztató adalék és a montmorillonit hatását szemlélteti a farost-erısítéső 

kompozitok akusztikus emissziós tulajdonságaira. A talkum és a csúsztató adalék hatására 

jelentısen megnövekedett a kibocsátott akusztikus jelek száma, továbbá a maximális húzóerı 

értéke és így a húzószilárdság is jelentısen csökkent. A jelenség oka nagy valószínőség 

szerint a talkum kismértékő tapadása, és a csúsztatóadalék adhéziócsökkentı hatása (4.55. a) 

ábra). A montmorillonit szilárdságcsökkentı hatása a 4.1. fejezetben bebizonyosult. Az 

akusztikus események a teljes tönkremeneteli folyamat alatt fokozatosan jelennek meg (4.55. 

b) ábra), amit a nem megfelelı tapadás okozhat. 
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a) b) 

4.55. ábra A 40 tömeg% farosttartalmú, felületkezelt, 1 tömeg% talkumot, 5 tömeg% csúsztató 
adalékot tartalmazó kompozit a) és a 40 tömeg% farosttartalmú, felületkezelt, 4 tömeg% 

montmorillonitot tartalmazó kompozit b) idı - erı és idı - akusztikus eseményszám görbéi 
 

A 4.56. a bazaltszál, továbbá a talkum és montmorillonit együttes hatását mutatja be a farost-

erısítéső kompozitok akusztikus tulajdonságaira. 
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a) b) 

4.56. ábra A 40 tömeg% farosttartalmú, felületkezelt, 15 tömeg% bazaltszálat tartalmazó kompozit 
a) és a 40 tömeg% farosttartalmú, felületkezelt, 1 tömeg% talkumot, 4 tömeg% montmorillonitot 

tartalmazó kompozit b) idı - erı és idı - akusztikus eseményszám görbéi 
 

A bazaltszálak hasonló hatással vannak az akusztikus eseményszámok alakulására (4.56. a) 

ábra), mint az a csak felületkezelt farostot tartalmazó kompozitok esetében tapasztalható volt. 

A felületkezelés valószínőleg a bazaltszálak és a mátrix között is növelte az adhéziót, ezért 

csak a végsı tönkremenetel környezetében következik be az eseményszámok ugrásszerő 

növekedése. A talkumot és montmorillonitot is tartalmazó kompozitok akusztikus emissziós 

viselkedése hasonlóan alakul a csupán montmorillonitot tartalmazó farost-erısítéső 

kompozitok esetéhez (4.56. b) ábra). 
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4.5.2. Statisztikus akusztikus eseményfolyamat modell 

A mechanikai vizsgálatok, mint húzó-, nyomó-, hajlító-, esetleg nyíró- és csavaró vizsgálatok 

során észlelhetı, elemi károsodásokat (irreverzibilis inhomogenitási zónák, azaz pl. craze-ek, 

kompozitokban szál-mátrix elválások, szálkicsúszások, szálszakadások) jelzı 

nyomáshullámok, azaz akusztikus emissziós (AE) események, mint a mikrofonok révén 

kapott feszültségjel-csomagok következı jellemzıit határozzák meg általában:  

• a vizsgálat kezdetétıl, azaz a (0,t) intervallumban, egy adott amplitúdó küszöbértéket 

meghaladó, detektált AE jelek kumulált eseményszámossága; 

• a detektált jelek amplitúdó értékei; 

• a detektált jelek adott küszöbszinten mért idıtartama; 

• esetleg a detektált jelek jellemzı frekvenciája. 

 

Az 4.57. ábra – elvi példaként – egy, a (0,T) idıtartomány diszkrét τi (i=1,2,…) 

idıpontjaiban, ai amplitúdójú impulzusokként detektált, AE jelsorozatot, valamint az n(t) 

eseményszámosságot és az amplitúdók qa sőrőségfüggvényét szemlélteti. 

 

n(t)

0

t
τi

ai
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x

T

n(T)

 

4.57. ábra Akusztikus emissziós mérési eredmények 
 

Eseményszámosság 

A továbbiakban feltételezzük, hogy a mechanikai vizsgálat terhelésmódja a húzás, amely a 

legelterjedtebben alkalmazott az akusztikus emissziós méréseknél. Ennek megfelelıen az idı 

(t) a megfigyelt próbatest egyenletesen növekvı globális relatív nyúlásával (ε) lesz arányos 

(16): 

,
l

v
,tt)t(

o
o

o
o =ε

ε

ε
=↔ε=ε &
&

&      (16) 
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ahol 0ε&  a nyúlássebesség, amely a v befogósebesség és az lo szabad befogási – vagy a 

megfigyelt – hossz hányadosa. 

Az akusztikus események statisztikus eseményfolyamatot alkotnak, amelynek leírásához 

vezessük be a következı jelöléseket. 

Legyen az AE jelek egységnyi amplitúdójú alakját leíró függvény ho(t), így a véletlen τi>0 

idıpillanatban fellépı, véletlen ai>0 amplitúdójú i-edik (i=1, 2, …) AE jel az alábbi módon 

adható meg (t≥0) (17): 

),t(ha)t(h ioii τ−=       (17) 

 

ahol a τi idıértékek és az ai amplitúdók minden i-re független valószínőségi változók. A 

detektált h(t) teljes, eredı AE jel az egyes jelek összegeként állítható elı (18): 

 

.)t(ha)t(h)t(h
1i

ioi
1i

i ∑∑
∞

=

∞

=

τ−==      (18) 

 

A (0,t) intervallumban detektált AE jelek χ(t) kumulált eseményszámossága szintén véletlen 

folyamat. A tapasztalatok szerint az AE események bekövetkezési sőrősége idıben – 

tulajdonképpen az idıben növekvı terheléssel – változó, ezért a χ(t) eseményszámosság 

inhomogén Poisson folyamatnak [100-102, 110] tekinthetı, azaz annak valószínősége, hogy 

a (0,t) idıintervallumban összesen n (n=0, 1, 2,…) számú AE eseményt észlelünk az alábbi 

formában adható meg (19): 

( ) ,e
!n

)t(
n)t(P )t(

n
Λ−Λ

==χ      (19) 

 

ahol Λ(t) a várható eseményszám a t idıpillanatban, amely a λ(t) eseménysőrőség 

integráljaként állítható elı, s amely – a Poisson eloszlás speciális tulajdonságaként [100-102] 

– az eseményszám szórásnégyzetével is megegyezik (20): 

 

( ) ( ) .du)u()t(D)t(E)t(
t

o

2

∫λ=χ=χ=Λ     (20) 
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Megjegyzendı, hogy a fentiekben leírt AE eseményfolyamat, analóg egy, az elektronikus 

eszközök kimenetén megjelelı, változó eseménysőrőségő, ún. sörétzaj-folyamattal [100]. Itt 

azonban a zaj elemi károsodások halmozódásával kapcsolatos. 

 

Bekövetkezési idık, mint elemélettartamok 

Amennyiben a (0,T) (0<T≤∞) teljes megfigyelési idıtartományban várható eseményszám 

N=Λ(T), úgy a Λ(t) várható eseményszámot ezzel normálva, eloszlásfüggvény típusú 

mennyiséget kapunk (21): 

,
)T(

)t(
)t(Q

Λ

Λ
=        (21) 

 

ugyanis t≥0 esetén teljesülnek rá az eloszlásfüggvényre kirótt feltételek, azaz monoton 

növekvı, balról folytonos és (22): 

.1)t(Qlim,0)0(Q
Tt

==
→

          (22) 

 

Ennek megfelelıen található egy olyan ξ>0 valószínőségi változó, amelynek a Q(t) éppen az 

eloszlásfüggvénye. A ξ valószínőségi változó nyilván a vizsgált szerkezet károsodásával, 

élettartamával kapcsolatos, amelynek értelmezéséhez tegyük fel, hogy a szerkezet N=Λ(T) 

olyan elemet tartalmaz, amelynek meghibásodása révén keletkeznek az akusztikus 

események, és az N-edik elem tönkremenetelekor a szerkezet egésze a mőködés 

szempontjából valamilyen kritikus állapotba kerül. Ezen meghibásodó elemek különbözı 

típusú szálaknak tekinthetık, amelyek erıközvetítésének megszakadása jelenti a 

meghibásodást. Mivel egy AE eseményhez tartozó meghibásodás nem okozza az egész 

szerkezet tönkremenetelét, ezért ezen szálelemek párhuzamosan kapcsolt szálköteget [103-

108] alkotnak a többfázisú anyagban, mint környezetben (4.58. ábra). Ekkor, ha a τi 

idıpillanatban detektált i-edik AE esemény az i-edik elem károsodását jelzi, úgy τi ezen elem 

élettartama. A (21) definíció alapján, a Q(t) viszont éppen a τi mért idıértékekben 

alkalmazott, 1/N értékő ugrásokat tartalmazó tapasztalati eloszlásfüggvénnyel [102, 110] 

közelíthetı meg, következésképpen ξ=τ, a szerkezeti elemek véletlen élettartama (23): 

 

( ).tP)t(Q <τ=        (23) 
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4.58. ábra Az AE eseményeket keltı meghibásodásokat modellezı szálköteg 
 

Ezen értelmezésben, az R(t)=1-Q(t) komplementer eloszlásfüggvény, a tekintett N számú 

elem közül, a t idıpillanatban még mőködık részarányát adja meg, tehát a szerkezet egyfajta 

megbízhatóságát [109, 110] fejezi ki. 

A fentieknek megfelelıen, amennyiben létezik a τ eloszlásának q(t) sőrőségfüggvénye, úgy a 

λ(t) eseménysőrőség vele kifejezhetı (24): 

 

).t(Nq
dt

dQ
N)t( ==λ       (24) 

 

A várható eseményszámosság birtokában így a szerkezeti elemek várható élettartama és 

szórásnégyzete is meghatározható, illetve a regisztrált adatok alapján becsülhetı (25, 26): 
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ahol τk és fk a méréssel meghatározott n(t) (0≤t≤T) kumulált eseményszámosság mérése 

során a k-adik (k=1,2,…,m) AE esemény bekövetkezési idıpontja, illetve a hozzá tartozó 

∆nk≥1 számosság-növekmény relatív értéke, azaz a relatív gyakoriság (27): 
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ahol n(t) a χ(t) eseményfolyamat megfigyelt realizációja, N=n(T) és τo=0. A ∆nk értékek 

sorozatával természetesen az n(t) realizáció is megadható (28): 

 

.n)t(n
t:k

k

k

∑
<τ

∆=         (28) 

 

A (25) és (26) formulákkal becsülhetı átlagérték és szórásnégyzet jelentıs segítséget adhat a 

Q(t) eloszlásfüggvény kísérleti adatok alapján történı meghatározásához. 

A τ elemélettartam Q(t) eloszlásfüggvényének azonosításához célszerően az élettartammal 

kapcsolatos eloszlásfüggvények, mint a Weibull [109, 111], vagy a lognormális eloszlások 

alkalmazhatóságát érdemes megvizsgálni. A négyparaméteres, nem normált típusú Weibull 

eloszlásfüggvény alkalmazott alakjai (29, 30): 

d>0, b=0: 
( )

,
egyébként,0

0t),e1(a
)t(aQ)t(

dkt





 >−

==Λ
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    (29) 

d<0, a=0: ,
egyébként,0

0t,be)t(bQ)t(
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1







>==Λ
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     (30) 

 

ahol a és b küszöbértékek, k skálatényezı, d modulustényezı. A (29) összefüggés d=1 

esetében eltolt exponenciális eloszlást ad, ami szintén fontos szerepet játszik az élettartamok 

vizsgálatában. A (29) és (30) Weibull függvények a=1, illetve b=1 estén valódi 

eloszlásfüggvényekbe mennek át. 

A µ várható értékő és σ>0 szórású normális eloszlásból származtatott lognormális eloszlás 

sőrőségfüggvénye (itt x=t/to normált érték, to normáló tényezı) (31): 
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A (31) sőrőségfüggvénnyel megadott eloszlás várható értéke és szórásnégyzete, amelyek a 

mérési adatokból a (25) és (26) összefüggésekkel becsülhetık (32, 33): 

 

,e)t/(E 2
o

2σ
+µ

=τ        (32) 
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( ).1ee)t/(D
222

o
2 −=τ σσ+µ             (33) 

 

Eseményszámosság és szakítógörbe 

A fentiek alapján a várható eseményszámosság és a szakítógörbe alakja is összefüggésbe 

hozható. A teljes tönkremenetelig, azaz a zérus ellenállás eléréséig történı fokozatos 

tönkremenetel esetén az egyes elemi tönkremeneteleket képviselı szálak szakadása, 

élettartamuknak megfelelıen egymás után, az utolsó ilyen szál szakadásáig megy végbe. 

Ennek megfelelıen a szakítógörbe alakja egy szálköteg szakítógörbéjének felel meg [103-

106], azaz van monoton emelkedı szakasza, majd egy csúcspont után (Fmax=F(TI)) – az 

intenzív károsodások révén – egy monoton csökkenı szakasza is, amelynek vége a zérus 

húzóerıszinthez tartozó totális élettartamot (T0) jelöli ki (4.59. ábra). Ekkor a fokozatosan 

tönkrement elemek, azaz szálak száma is maximális (n(T0)). 
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4.59. ábra A húzóerı és a várható eseményszámosság idıbeli alakulásának összefüggése 
 

A valós polimer anyagok, illetve polimer mátrixú kompozitok esetében azonban a végsı 

tönkremenetel általában a húzóerı-görbe monoton növekvı szakaszán következik be 

(0<T<TI) és csak ritkábban a csökkenı részen (TI<T<T0). Mindezen esetekben egy kritikus 

elemszám tönkremenetele után a maradék elemek szakadása, az instabil repedésterjedéshez 

hasonlóan, a próbatest hirtelen szakadásához vezet, amit az eseményszám progresszív (4.59. 
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ábra, t>TI) esetleg hirtelen, közel ugrásszerő (4.59. ábra, t>TII) megnövekedése is jelez (4.59. 

ábra). A monoton növekvı erıszakaszhoz tartozó (várható) eseményszámosság görbéjét 

általában egy inflexiós pont (TII) osztja ketté. Bizonyos esetekben a végsı tönkremenetel is 

az alulról konvex részre esik (0<T<TII), amelynek kezdetén egyébként a próbatest erı-nyúlás 

görbéje általában közel lineáris [112]. 

 

Becslések a mérések alapján 

A fenti jellemzık, azaz a Λi(t) várható eseményszámok, a Qi(t) elem-élettartam eloszlások és 

az utóbbi statisztikai paraméterei (várható érték, négyzetes középérték és szórás), a méréssel 

meghatározott ni(t) eseményszámosságok, valamint az egyes AE események (aik, τik) 

adataival (i=1,…,r; k=1,…,ni(T)) megbecsülhetık. 

Elegendıen nagy eseményszámok esetében több n(t) mérés egyesítése, )t(n , egyfajta 

pontonkénti, vagy összeség-átlagként kezelhetı, amellyel a Λ(t) átlagfolyamat, illetve a Q(t) 

elem-élettartam eloszlás megközelíthetı (34): 

 

)T(n

)t(n
)t(Q̂)t(Q)t(Q̂)T(n)t(n)t(Q)T()t( =≈⇒=≈Λ=Λ    (34) 

 

Alkalmas eloszlástípust – pl. Weibull, vagy lognormális – választva, annak paraméterei a 

(18)-hez való illesztésbıl, vagy egyszerően a mért τ értékek (25) átlaga és (26) szórása 

segítségével megbecsülhetık. Az utóbbiakhoz szükség van a (27) szerinti relatív 

gyakoriságok meghatározására is. 

 

4.5.3. A statisztikus akusztikus eseményfolyamat modell alkalmazása farost-erısítéső 

kompozitokra  

A különbözı összetételő farost-erısítéső kompozitok esetén az állandó sebességő 

húzóterhelés hatására regisztrálható akusztikus eseményszámok az idı függvényében az adott 

kompozitra jellemzı lefutást mutatnak. A modell alkalmazását csak a 40 tömeg% farost-

tartalmú kezeletlen és felületkezelt, illetve a faroston kívül 8 tömeg% talkumot tartalmazó 

kompozitok esetében végeztem el a jobb összehasonlíthatóság céljából. Az egyéb adalékok, 

töltı- és erısítıanyagok olyan speciális hatással van az akusztikus eseményszámok idıbeni 

lefutására, amely további vizsgálatokat igényel. 
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A szakadást megelızı idıpillanatokban egyidejőleg következik be több, a farost-erısítéső 

kompozitokra jellemzı tönkremeneteli mechanizmus, amely hirtelen eseményszám-

növekményt okoz. A leírás során azzal az egyszerősítéssel éltem, hogy elhagytam az idı-

eseményszám görbék végsı, a tönkremenetel közelében detektált, hirtelen felívelı szakaszát, 

ugyanis az minden egyes kompozit esetében hasonlóan alakult. 

Az akusztikus események idıbeni lefutásának modellezésére az elızıek folyamán 

ismertetett, élettartammal kapcsolatos eloszlásfüggvények közül a (29) négyparaméteres 

Weibull-eloszlás függvény bizonyult alkalmasnak. Az eloszlásfüggvény egyes paramétereit a 

különbözı összetételő kompozitok esetében iterációval határoztam meg. 

A 4.57. ábra a felületkezelı adalékot nem tartalmazó, 40 tömeg% farosttartalmú kompozit 

mért, és az eloszlásfüggvény alapján számolt idı-eseményszám görbéit szemlélteti, az 

illesztett görbék paramétereit a 4.4. táblázat tartalmazza. 

A 4.57. ábra alapján megállapítható, hogy a Weibull-eloszlásfüggvény segítségével rendkívül 

jól (R2=0,9985) megközelíthetık a mért eredmények. A függvény paraméterei (4.4. táblázat) 

közül a az eseményszámok alsó küszöbértéke, b a deformációs folyamat során bekövetkezı 

összes eseményszám közelébe esı érték. A fenti két paraméter speciális tulajdonsága miatt 

tovább egyszerősödött az iterációs folyamat. 
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4.57. ábra A 40 tömeg% farosttartalmú, felületkezeletlen kompozit és idı - akusztikus eseményszám 

görbéi 
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Paraméter átlag szórás 
a 0 0 
b 2088,23 364,84 
d -3,0325 0,2365 
k 0,0504 0,0018 
R2 0,9985 0,0004 

 
4.4. táblázat A 40 tömeg% farosttartalmú, felületkezeletlen kompozitok idı-eseményszám görbéire 

illesztett Weibull-eloszlásfüggvény paraméterei 
 

A felületkezelı adalékot tartalmazó kompozitok idı-akusztikus eseményszám görbéi 

lényegesen eltérı módon alakultak a felületkezeletlen kompozitokéhoz képest. Az 

eseményszámok hatványfüggvényhez hasonló idıbeni lefutást mutattak. A Weibull-

eloszlásfüggvényt ezért megfelelı formába alakítottam át. 

A (14) egyenlet speciális esete, amikor b=0 (34): 

 

)e1(ay
d)kx(−−= .          (34) 

A megfelelı átalakítások után (35): 

 

d)kx(

a

y
1

1
lnY =

−

= , k>0, d>0.           (35) 

A 4.58. ábra a felületkezelt, 40 tömeg% farosttartalmú kompozit mért, és az eloszlásfüggvény 

alapján számolt idı-eseményszám görbéit szemlélteti, az illesztett görbék paramétereit a 4.5. 

táblázat tartalmazza. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

 mért érték

 Weibull-eloszlásfüggvény

E
s
e
m

é
n

y
s
z
á

m
 [

d
b
]

Idõ [s]

 

 

 
4.58. ábra A 40 tömeg% farosttartalmú, felületkezelt kompozit idı - akusztikus eseményszám görbéi 
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Paraméter átlag szórás 

a 422,50 33,04 
b 0 0 
d 7,7541 1,2006 
k 0,0103 0,0004 
R2 0,9908 0,0051 

 

4.5. táblázat A 40 tömeg% farosttartalmú, felületkezelt kompozitok idı-eseményszám görbéire 
illesztett Weibull-eloszlásfüggvény paraméterei 

 

A faroston felül talkumot is tartalmazó kompozitok esetében a Weibull-eloszlásfüggvény 

felületkezeletlen kompozitoknál használt alakja bizonyult megfelelınek. A 4.59. ábra a 

felületkezelt, 40 tömeg% farost- és 8% talkumtartalmú kompozit mért, és az 

eloszlásfüggvény alapján számolt idı-eseményszám görbéit szemlélteti, az illesztett görbék 

paramétereit a 4.6. táblázat tartalmazza. 
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4.59. ábra A 40 tömeg% farosttartalmú, felületkezelt, 8% talkumtartalmú kompozit idı - akusztikus 

eseményszám görbéi 
 

Paraméter átlag szórás 
a 0 0 
b 7065,15 1052,71 
d -2,0257 0,0414 
k 0,0396 0,0005 
R2 0,9991 0,0003 

 

4.6. táblázat A 40 tömeg% farosttartalmú, felületkezelt és 8% talkumtartalmú kompozitok idı-
eseményszám görbéire illesztett Weibull-eloszlásfüggvény paraméterei 
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Az a és b paraméter ebben az esetben is a felületkezeletlen kompozitoknál ismertetett, 

speciális tulajdonságokkal rendelkett. A mért és illesztett görbék, továbbá a korrelációs 

tényezı alapján kijelenthetı, hogy a Weibull-eloszlásfüggvény a 4.6. táblázatban foglalt 

paraméterekkel rendkívül jó közelítést ad a vizsgált, talkumtartalmú farosterısítéső 

kompozitok deformációja során kibocsátott akusztikus események idıbeni lefutására. 

 

Átlagos várható elemélettartam 

Ahogy arra már korábban utaltam, a statisztikus akusztikus eseményfolyamatmodell 

segítségével megbecsülhetı a farosttartalmú kompozitok, mint N számú szerkezeti elemet 

tartlalmazó összetett rendszerek egyes elemeinek várható átlagos élettartama. A Weibull-

eloszlásfüggvény paraméterei ismeretében az átlagos élettartamok meghatározhatók (36): 

 

,
d

1
1

k

1
)(E 








+Γ=τ       (36) 

ami d>0-ra, illetve d<0-ra érvényes, és Г a gammafüggvényt jelöli. Az illesztett Weibull-

függvény alapján meghatározható elvi jelentıségő elemélettartamokat a 4.7. táblázatban 

foglaltam össze. 

 

Paraméter Mért átlagértékek 
Anyagtípus <1> <2> <3> 

Weibull eloszlás-függvény 
típusa 

(30) (29) (30) 

n(T) 1844 165 6348 
n(T0)=max(a,b) 2088 423 7065 

a 0 423 0 
b 2088 0 7065 
d -3,0325 7,7541 -2,0257 
k 0,0504 0,0103 0,0396 

E(τ) [s] 26,74 91,29 44,21 
 

4.7. táblázat A Weibull-eloszlásfüggvények paraméterei és a számított átlagos várható 
elemélettartamok (Anyagtípusok: <1> 40 tömeg% farosttartalmú, felületkezeletlen, <2> 40 tömeg% 

farosttartalmú felületkezelt, <3> 40 tömeg% farosttartalmú és 8 tömeg% talkumtartalmú felületkezelt 
kompozit.) 

 

A 4.7. táblázat alapján megállapítható, hogy a felületkezeletlen kompoztiok (<1>) esetében a 

legalacsonyabb a várható átlagos elemélettartam, a felületkezelt kompozitoknál pedig a 

legmagasabb. A felületkezeletlen esetben már kis húzóigénybevétel hatására is 

regisztrálhatók az akusztikus események, amelyek a kompozit egyes szerkezeti elemeinek 
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tönkremenetelébıl származnak, tehát ebben az esetben az átlagos elemélettartam alacsony. A 

felületkezelés hatására a végsı tönkremenetel közelében hibásodik meg a szerkezeti elemek 

nagyobb része, így ebben az esetben a várható elemélettartam jóval meghaladja a 

felületkezeletlen kompozitoknál tapasztaltat. A faroston kívül talkumot is tartalmazó 

kompozitoknál a várható elemélettartam az elıbbiekben felsoroltak közé esik. Bár a talkumot 

és felületkezelt farostot tartalmazó kompozitokban a farost és a mátrix között az elıbbiekhez 

hasonlóan jó az adhézió, viszont a talkumrészecskék és a mátrixanyag között továbbra is 

gyenge a tapadás. Ennek következtében esik az átlagos elemélettartam a két szélsı érték 

közé. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Doktori dolgozatomban a különbözı összetételő farost-tartalmú polipropilén kompozitok 

átfogó vizsgálatát végeztem el. Munkámat a természetes szálak, és azokon belül is a farost 

felépítésével, továbbá az ilyen típusú töltı- és erısítıanyagokkal elıállított kompozitok 

vizsgálatával foglalkozó szakirodalmi források ismertetésével kezdtem. A farost és a polimer 

mátrix közötti megfelelı határfelületi adhézió létrejöttét elısegítı felületkezelési módszerek 

fontosságuk miatt terjedelmes irodalmi háttérrel rendelkeznek, ezért dolgozatomban 

törekedtem azok minél szélesebb körő bemutatására. Kiemelt szerep jutott az akusztikus 

emissziós vizsgálati módszer polimertechnikai alkalmazásának. 

A kutatásaim során vizsgált kompozitok mindegyikét saját kezőleg állítottam elı. Az egyes 

komponensek keverése extrúzióval, a próbatestek gyártása fröccsöntéssel történt. A minél 

tökéletesebb összehasonlíthatóság céljából már a kompozitgyártást megelızı technológiai 

lépésektıl (szitálás, szárítás) kezdve kiemelt figyelmet fordítottam az azonos gépbeállítási 

paramétereknek. Vizsgálataimat négy különbözı jellemzı farostmérettel elıállított, 

felületkezeletlen, felületkezelt, továbbá farostot, talkumot, csúsztatóadalékot, 

montmorillonitot és bazaltszálat különbözı mennyiségekben tartalmazó kompozitokon 

végeztem el.  

A kompozitok tulajdonságait kvázistatikus (szakító, hajlító) és dinamikus (Charpy) 

mechanikai, továbbá ömledékfolyási (MFI), mikroszkópos (optikai és SEM) és akusztikus 

emissziós vizsgálatokkal elemeztem. 

A mechanikai vizsgálatok közül elsıként a húzóvizsgálatok eredményeit mutattam be. 

Megállapítottam, hogy a húzószilárdság a jellemzı farosthosszúság növekedésével 

kismértékben növekszik. A különbözı adalék-, töltı- és erısítıanyagok közül a felületkezelı 

adalék hatására egyes esetekben több mint 25% szilárdságnövekedés következett be a 

kezeletlenekhez képest, amely a megerısített rost-mátrix határfelületi adhézió 

következménye, a többi anyag többé-kevésbé csökkentette a szilárdságot. A legnagyobb 

szilárdságcsökkenés a montmorillonit hatására következett be. A húzó rugalmassági 

modulusz értéke a farost hozzáadásának hatására a mátrixanyaghoz képest közel 90%-os 

növekedést mutatott, a többi anyag hozzáadásának hatására a húzómerevség értéke a 

töltöttséggel arányosan fokozatosan növekedett, a csúsztatóadalék esetében nem mutatott 

változást. 
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Kimutattam, hogy a hajlítószilárdság értéke a farost és a felületkezelı adalék hozzáadásának 

hatására az erısebb határfelületi adhézió miatt növekedett, a különbözı egyéb anyagok 

viszont csökkentették a hajlítószilárdság értékét. A hajlítómerevség értéke a növekvı farost-, 

talkum- és bazaltszáltartalom hatására növekedett, a csúsztató adalék és a montmorillonit 

hatására azonban jellemzıen nem változott. A farost növekvı mérete a hajlítószilárdság 

kismértékő javulását eredményezte, viszont a hajlító rugalmassági modulusz értékeiben nem 

következett be figyelemre méltó változás. 

Az ütvehajlító vizsgálatok során megállapítottam, hogy bár a fajlagos ütımunka értékei nem 

növekedtek a növekvı rostmérettel és a különbözı adalékanyagok hozzáadásának hatására, 

viszont a montmorillonit kivételével az értékek közel azonos szinten maradtak, amely minden 

esetben meghaladta a polipropilén fajlagos ütımunka értékét. Ezek alapján kijelentettem, 

hogy az ilyen adalékanyagok kedvezı hatással vannak a farosttartalmú kompozitok 

ütésállóságára. 

Dolgozatom következı fejezete a farost-tartalmú kompozitok ömledékfolyási tulajdonságával 

foglalkozik. Megállapítottam, hogy a farost hozzáadásával jelentısen, egyes esetekben több 

mint 35%-kal csökken az anyagok MFI értéke a polipropilénhez képest. A kompozitokban 

lévı rostok mérete nem befolyásolta az MFI értékét, viszont a farost mellett talkumot és 

bazaltszálat tartalmazó kompozitok ömledékfolyási mutatószáma jelentısen csökkent. A 

csúsztatóadalék és a montmorillonit javította a farost-tartalmú kompozitok MFI értékét. 

A gyakorlati alkalmazás szempontjából legfontosabb mechanikai és MFI vizsgálatok 

eredményei alapján az egyes kompozitokat egy erre a célra kidolgozott, komplex 

kiértékeléssel hasonlítottam össze. A módszer által azonos súllyal figyelembe vett jellemzık 

alapján a 40 tömeg% farostot és 15 tömeg% bazaltszálat tartalmazó kompozit rendelkezett a 

legjobb tulajdonságokkal. 

A különbözı mérető farostokat tartalmazó kompozitok feldolgozása (extrúzió, fröccsöntés) 

során bekövetkezı szálrövidülést optikai mikroszkópos vizsgálattal elemeztem, amelynek 

során kimutattam, hogy a szálhosszúságok a feldolgozás során 70-90%-kal csökkennek. A 

farostok és a mátrix közötti határfelületi adhézió meglétét, illetve a kompozitok jellemzı 

tönkremeneteli formáit pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltam. 

A zsugorodásvizsgálatok során bebizonyítottam, hogy a farost-tartalmú kompozitok 

zsugorodásának idıbeni lefutását a (15) összefüggéssel lehet leírni. Megállapítottam, hogy a 

zsugorodás mértékét a farost és a montmorillonit csökkenti a legnagyobb mértékben. 

A farost-tartalmú kompozitok deformációs folyamatainak feltárása céljából akusztikus 

emissziós vizsgálatokat végeztem a kompozitok húzóvizsgálataival párhuzamosan. 
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Megállapítottam, hogy a farost-tartalmú felületkezeletlen és felületkezelt, továbbá a faroston 

kívül talkumot is tartalmazó kompozitok deformációs folyamata során kibocsátott akusztikus 

eseményszámok idıbeni lefutása alapján jól elkülöníthetık egymástól a deformáció 

különbözı szakaszai. 

Az eseményszámok idıbeni lefutásának matematikai leírására kidolgoztam egy statisztikus 

akusztikus eseményfolyamat modellt. A modell szerint a vizsgált kompozit olyan szerkezet, 

amely az összetételének megfelelıen, különbözı számú szerkezeti elembıl épül fel. Ezeknek 

a szerkezeti elemeknek a tönkremenetele során regisztráljuk az akusztikus eseményeket, 

amelyeknek a bekövetkezési idıpillanata az adott szerkezeti elem élettartama. A 

tönkremeneteli folyamat tehát egy valószínőségi folyamat, amelynek valószínőségi változója 

az idı, és a megfelelı feltételek mellett egy élettartammal kapcsolatos eloszlásfüggvénnyel 

közelíthetı meg. 

Megállapítottam, hogy az élettartammal kapcsolatos eloszlásfüggvények közül a 

négyparaméteres Weibull-eloszlásfüggvénnyel jól közelíthetı a farost-tartalmú 

felületkezeletlen, felületkezelt, továbbá a faroston kívül talkumot is tartalmazó kompozitok 

által kibocsátott akusztikus eseményszámok idıbeni lefutása, továbbá meghatároztam az 

eloszlásfüggvény különbözı összetételő kompozitoknak megfelelı paramétereit. Az 

eloszlásfüggvény paramétereinek ismeretében és a statisztikus akusztikus eseményfolyamat 

modell alapján meghatároztam a kompozitok szerkezeti elemeinek a húzóigénybevétel során 

várható átlagos élettartamát. 
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5.1. Tézisek 

A dolgozatban ismertetett eredmények alapján az alábbi téziseket fogalmaztam meg [45, 113-

121]. 

 

1. tézis: 

Kidolgoztam egy komplex értékelési módszert, amellyel felületkezeletlen és felületkezelt 

farostot, továbbá a faroston kívül talkumot, csúsztatóadalékot, montmorillonitot, illetve 

bazaltszálat tartalmazó polipropilén kompozitokon elvégzett négyféle vizsgálat (szakító-, 

hajlító-, ütvehajlító és MFI) során mért 6-féle jellemzı mennyiség (húzószilárdság, húzó 

rugalmassági modulusz, hajlítószilárdság, hajlító rugalmassági modulusz, fajlagos 

törésmunka, MFI) átlagértékeit hasonlítottam össze. A komplex értékelési módszer alapján 

megállapítottam, hogy egyenletes jellemzısúlyozás esetén az általam elıállított 40 tömeg% 

farostot, 2 tömeg% felületkezelı adalékot, 15 tömeg% bazaltszálat tartalmazó polipropilén 

kompozitok rendelkeznek a legmagasabb jósági tényezıvel, amely a vizsgált tulajdonságok 

szempontjából az optimális receptúra. 

 

2. tézis: 

A különbözı szálhosszúságú és szálhossz eloszlású farosttal erısített PP kompozitok 

vizsgálata alapján megállapítottam, hogy 

a.) A különbözı irányban mért zsugorodások függetlenek a farost szálhosszúságától. 

 

b.) Kimutattam, hogy a farosttal erısített PP esetén a zsugorodások idıbeni lefutását a 

t1=0,083 és t2=168 óra közti idıtartományban a következı összefüggés írja le: 

( ) ( ) ( )tlgmaxStS 0t +−+=  [%],   t1 ≤ t ≤ t2 

ahol S(t) a zsugorodás, St a fröccsöntés után egy órával mérhetı – technológiai – 

zsugorodás, t az idı, a az adott anyagra jellemzı érzékenységi mutatószám, x a 

farosttartalom, m0 az erısítetlen alapanyag idıfüggést megadó meredekségi értéke. 

Mérések alapján megállapítottam, hogy a farosttal erısített PP (TVK, H116F) 

alkalmazásakor az összefüggés paraméterei SH0 esetén a=0,0003, m0=0232, SHSZ 

esetén a=0,0004, m0=0,0275, SKE esetén a=0,0002 , m0=0,0248, és SKH esetén 

a=0,0004 , m0=0,0231. 
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3. tézis 

A felületkezeletlen és felületkezelt farostot, illetve a faroston kívül talkumot is tartalmazó 

polipropilén kompozitok húzóterheléssel párhuzamosan végzett akusztikus emissziós 

vizsgálata során megállapítottam, hogy a húzódeformáció hatására a kompozitok által 

kibocsátott akusztikus események idıbeni lefutása alkalmas a kompozitok húzóterhelés 

hatására bekövetkezı anyagszerkezeti változásainak nyomonkövetésére. Kimutattam, hogy 

felületkezeletlen farosttartalmú polipropilén kompozitok a farost és mátrixanyag közötti 

gyenge adhézió miatt már kis deformációk esetén is számos akusztikus jelet bocsátanak ki. 

Rámutattam, hogy a rostok és a mátrix okozta súrlódás és rostok körül kialakult üreg 

deformációja már a tönkremenetel kezdeti szakaszában hirtelen ugrást eredményez az 

akusztikus események számában. Megállapítottam, hogy a felületkezelés hatására a farost és 

a mátrixanyag között kialakuló erısebb határfelületi adhézió miatt a deformáció teljes 

idıtartama alatt csak kisszámú akusztikus jel képzıdik, hirtelen eseményszám-növekmény a 

végsı tönkremenetel közelében történik, amelyet fıként a rostok szakadása okoz. 

Kimutattam, hogy a talkumtöltés hatására a teljes deformáció idıtartama alatt nagyszámú 

akusztikus jel képzıdik, amelyet a talkum és polipropilén közötti gyenge tapadás miatt a 

talkumszemcsék és a mátrixanyag teljes deformációs folyamatra kiterjedı, fokozatos elválása 

generál. 

 

4. tézis: 

Kidolgoztam egy statisztikus akusztikus eseményfolyamat modellt a farost-erısítéső 

polipropilén kompozitok húzóvizsgálata közben végzett akusztikus emissziós vizsgálatokkal 

regisztrálható akusztikus események idıbeni alakulásának numerikus leírására. A 

tönkremenı elemeket tartalmazó szálkötegen alapuló modell segítségével a Λi(t) várható 

eseményszámok, a Qi(t) elem-élettartam eloszlások és az utóbbi statisztikai paraméterei 

(várható érték, négyzetes középérték és szórás), a méréssel meghatározott ni(t) 

eseményszámosságokkal, valamint az egyes AE események (aik, τik) adataival (i=1,…,r; 

k=1,…,ni(T)) megbecsülhetık, ahol aik, illetve τik az egyes elemtönkremenetelekkor képzıdı 

akusztikus események amplitúdója, illetve bekövetkezési idıpillanata. 
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5. tézis 

A farosttartalmú polipropilén kompozitok húzóterhelése alatt végzett akusztikus emissziós 

vizsgálatok során regisztrált akusztikus eseményszámok idıbeni lefutásának matematikai 

leírására kidolgozott statisztikus akusztikus eseményfolyamat modellel kapcsolatban a 

következı megállapításokat tettem: 

a.) A statisztikus akusztikus eseményfolyamat modell alapján a négyparaméteres Weibull-

típusú elemélettartam eloszlást alkalmazva, és az eredményeket elemezve 

megállapítottam, hogy a kompozitok által kibocsátott akusztikus események idıbeni 

lefutásának leírására a 40 tömeg% farostot tartalmazó felületkezeletlen, és 40 tömeg% 

felületkezelt farostot és faroston kívül 8 tömeg% talkumot is tartalmazó kompozitok 

esetén az eloszlásfüggvény következı alakja alkalmazható: 

d<0, a=0: ,
egyébként,0

0t,be)t(bQ)t(
d)kt(

1







>==Λ

−

 

ahol a és b küszöbértékek, k skálatényezı, d modulusztényezı. 

Megállapítottam, hogy az eloszlásfüggvény paraméterei 40 tömeg% felületkezeletlen 

farosttartalom mellett: bátlag=2088,23; bszórás=364,84; dátlag=-3,0325; dszórás=0,2365; 

kátlag=0,0504; kszórás=0,0018, továbbá a faroston kívül 8 tömeg% talkumtartalmom 

esetében: bátlag=7065,15; bszórás=1052,71; dátlag=-2,0257; dszórás=0,0414; kátlag=0,0396; 

kszórás=0,0005. 

A 40 tömeg% farostot tartalmazó felületkezelt kompozitok esetén az eloszásfüggvény 

következı, módosított alakja alkalmazható: 

d>0, b=0: 
( )

,
egyébként,0
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ahol a és b küszöbértékek, k skálatényezı, d modulusztényezı. 

Megállapítottam, hogy az eloszlásfüggvény paraméterei ebben az esetben: aátlag=422,50; 

aszórás=33,04; dátlag=-7,7541; dszórás=1,2006; kátlag=0,0103; kszórás=0,0004. 

 
b.) A Weibull-eloszlásfüggvény paraméterei és a statisztikus akusztikus eseményfolyamat 

modell alapján meghatároztam a különbözı összetételő farosttartalmú kompozitok, mint 

szerkezeti elemek sokaságából álló összetett rendszerek húzóvizsgálata során várható, 

minısítı jellegő átlagos elemélettartamát, amely a felületkezeletlen, 40 tömeg% 

farosttartalmú polipropilén kompozitok esetén 26,74 s, a felületkezelt, 40 tömeg% 

farosttartalmú polipropilén kompozitok esetén 91,29 s, és a 40 tömeg% felületkezelt 

farosttartalmú és 8 tömeg% talkumot tartalmazó polipropilén kompozitok esetén 44,21 s. 
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5.2. Az eredmények hasznosulása 

Kidolgoztam egy módszert, amellyel hazai bükkfarost és polipropilén alapanyagokból jól 

reprodukálható minıségő kompozitok gyárthatók. A reprodukálható minıséget a 

kvázistatikus vizsgálatok eredményeinek kismértékő szórásai igazolják. 

A 40 tömeg% farostot tartalmazó polipropilén kompozitok húzószilárdsága a felületkezelés 

hatására nagymértékben növekedett. Bár a tiszta polipropilén húzószilárdsági értékét a farost-

tartalmú anyag még így sem haladta meg, csupán azonos szintre emelkedett ezáltal, a 

merevségi értékek viszont jelentısen, több mint 60%-kal növekedtek a mátrixanyaghoz 

képest. Mivel a farost ára nagyságrendekkel elmarad a polipropilénétıl, így a fenti 

összetételő kompozitok olcsóbbak, és emellett a polipropilénhez képest nagyobb merevséggel 

rendelkeznek. Az anyagból elıállított lemezeken vákuumformázással kísérleti termékgyártást 

valósítottunk meg autóipari termékekbıl, amelyek bíztató eredményeket mutattak. 

A húzóvizsgálatokkal párhuzamosan végzett akusztikus emissziós mérések segítségével 

részletesebb képet kaphatunk a kompozitok szerkezetében lejátszódó deformációs 

folyamatokról. A különbözı kompozitoknál tapasztalható tönkremeneteli formák által 

kibocsátott akusztikus jelek olyan többletinformációkkal szolgálnak, amelyek segítségével a 

deformációs folyamat kezdeti szakaszán elıre jelezhetı a kompozit anyag teherbírása. 

Kidolgoztam egy statisztikus akusztikus eseményfolyamat modellt, amely általánosan 

alkalmazható a szálerısített anyagok által a húzóterhelés hatására kibocsátott akusztikus 

emissziós jelek idıbeni lefutásának matematikai leírására. A modell szerint az akusztikus 

eseményszámok idıbeni bekövetkezése egy olyan valószínőségi folyamat, amelynek 

közelítésére megfelelıen alkalmazható az élettartammal kapcsolatos, négyparaméteres 

Weibull-eloszlásfüggvény. 

 

5.3. További megoldásra váró feladatok 

Munkám során számos olyan kérdés merült fel, amellyekkel idı- és terjedelembeli korlátok 

miatt nem tudtam foglalkozni. Bizonyos mechanikai tulajdonságok (pl. hajlítószilárdság, 

húzó és hajlító rugalmassági modulusz) a farosttartalom növekedésével arányosan növekvı 

tendenciát mutattak. Fontosnak tartom a 40 tömeg%-nál magasabb farost-tartalmú 

kompozitok ilyen irányú vizsgálatát, amely a költséghatékonyság szempontjából sem 

elhanyagolható. 
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Dolgozatom kísérleti részében nem foglalkoztam a bükkfarost-tartalmú kompozitok 

nedvességfelvételével, noha a természetes szálak hajlamosak a nem elhanyagolható 

mennyiségő vízfelvételre. Célszerőnek tartom az ilyenfajta vizsgálatok elvégzését a meglévı 

receptúrákon. 

Megoldásra vár az akusztikus emissziós vizsgálattal elkülöníthetı deformációs szakaszoknak 

megfelelı anyagszerkezeti változások mikroszkópos vizsgálata. Dolgozatomban csupán a 

végsı tönkremenetel során keletkezı töretfelületeket elemeztem. 

A kidolgozott statisztikus akusztikus eseményfolyamat modell segítségével a kompozitok 

tönkremenetele során elıforduló károsodások típusainak megfelelı amplitúdók alapján 

elkülöníthetık egymástól a jellemzı károsodások. Az eddig publikált kutatások csupán 

manuális módon választották el egymástól ezeket a tönkremeneteli szakaszokat. Az új 

dekompozíciós módszer az amplitúdók sőrőségfüggvényei alapján kevésbé éles határokkal 

választja el egymástól a károsodás típusainak megfelelı szakaszokat, és ezzel a valósághoz 

közelebb álló eredményt ad. Ennek megoldása a modell további kiterjesztését igényli. 

További megoldásra váró feladat a bazaltszál, a montmorillonit és a csúsztató adalék 

hatásának vizsgálata a farosttartalmú kompozitok akusztikus emissziós viselkedésére. 

Disszertációmban nem foglalkoztam az elıállított kompozitok hı-alaktartósság vizsgálatával, 

amely a gyakorlati felhasználás szempontjából hasznos anyagjellemzı, így ez is további 

kutatást igényel. 
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FAROSTTAL ERİSÍTETT POLIMER KOMPOZITOK 

FEJLESZTÉSE 

PHD ÉRTEKEZÉS 
(ÍRTA: KOCSIS ZOLTÁN) 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 

 Doktori dolgozatomban különbözı összetételő farost-tartalmú, és a faroston kívül 

felületkezelıszert, talkumot, csúsztatóadalékot, nanotöltıanyagot és bazaltszálat tartalmazó 

polipropilén kompozitok átfogó vizsgálatát végeztem el. Az egyes komponensek keverését 

extrúzióval, a próbatestek gyártását fröccsöntéssel végeztem. A kompozitok tulajdonságait 

kvázistatikus (szakító, hajlító) és dinamikus (Charpy) mechanikai, továbbá ömledékfolyási 

(MFI), mikroszkópos (optikai, SEM), zsugorodási és akusztikus emissziós vizsgálatokkal 

elemeztem. 

 A gyakorlati alkalmazás szempontjából legfontosabb mechanikai és MFI vizsgálatok 

eredményei alapján az egyes kompozitokat egy erre a célra kidolgozott, komplex 

kiértékeléssel hasonlítottam össze. A módszer által azonos súllyal figyelembe vett jellemzık 

alapján a 40 tömeg% farostot és 15 tömeg% bazaltszálat tartalmazó kompozit rendelkezett a 

legjobb tulajdonságokkal. 

 A zsugorodásvizsgálatok során meghatároztam a farost-tartalmú kompozitok 

zsugorodásának idıbeni lefutását a t1=0,083 és t2=168 óra közti idıtartományban leíró 

függvényt és paramétereit. Megállapítottam, hogy az általam használt lapka próbatesten a 

különbözı irányokban mért zsugorodások függetlenek a farost szálhosszúságától. 

 A farost-tartalmú kompozitok deformációs folyamatainak feltárása céljából akusztikus 

emissziós vizsgálatokat végeztem a kompozitok húzóvizsgálataival párhuzamosan. 

Megállapítottam, hogy a farost-tartalmú felületkezeletlen és felületkezelt, továbbá a faroston 

kívül talkumot is tartalmazó kompozitok deformációs folyamata során kibocsátott akusztikus 

eseményszámok idıbeni lefutása alapján jól elkülöníthetık egymástól a deformáció 

különbözı szakaszai. Az eseményszámok idıbeni lefutásának matematikai leírására 

kidolgoztam egy statisztikus akusztikus eseményfolyamat modellt. Megállapítottam, hogy az 

élettartammal kapcsolatos eloszlásfüggvények közül a négyparaméteres Weibull-

eloszlásfüggvénnyel jól közelíthetı a farost-tartalmú felületkezeletlen, felületkezelt, továbbá 

a faroston kívül talkumot is tartalmazó kompozitok által kibocsátott akusztikus 

eseményszámok idıbeni lefutása. Az eloszlásfüggvény paramétereinek ismeretében és a 

statisztikus akusztikus eseményfolyamat modell alapján meghatároztam a kompozitok 

szerkezeti elemeinek a húzóigénybevétel során várható átlagos élettartamát. 
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DEVELOPMENT OF WOOD FIBER REINFORCED POLYMER 

COMPOSITES 

PHD DISSERTATION 
(WRITTEN BY ZOLTÁN KOCSIS) 

 
SHORT SUMMARY 

 

In my dissertation I analyzed the static and dynamic mechanical properties, the melt flow 

index, the shrinkage and the acoustic emission properties of wood fiber reinforced 

polypropylene hybrid composites containing coupling agent, talc, plasticizer, nanofiller and 

basalt fiber besides the wood fibers. I created a complex evaluation method to compare the 

composites by their mechanical and melt flow properties. I investigated how shrinkage 

proceeds as a function of wood fiber length, furthermore as a function of time at different 

amounts of wood fiber contents. I developed a statistical acoustic emission model to 

analytically describe the number of acoustic events in function of time. On the basis of the 

model the four parametric Weibull-function was used, and accordingly the life expectancy of 

the components were calculated. 
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Mellékletek 
 
 

 

M1. ábra A kétszer és egyszer szitált rostfrakciók elıállítása 
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M2. ábra A húzóvizsgálatok során regisztrált erı-elmozdulás 
görbe jellege 
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M3. ábra A hajlítóvizsgálatok során regisztrált erı-
elmozdulás görbe jellege 
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M4. ábra A Charpy-vizsgálatok során regisztrált erı-idı görbe jellege 
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Húzóvizsgálatok eredményei 

 
4.1. a) ábrához: 

Húzószilárdság [MPa] 
Felületkezeletlen minták 2% PPgMA 

Szita résmérete 
[mm] 

átlag szórás  átlag szórás  

PP 32,83 0,27   

0,25 23,25 0,19 32,48 0,44 

0,5 23,27 0,16 33,26 0,26 

0,8 23,85 0,16 31,70 0,13 

1 22,99 0,36 32,54 0,47 

1,6 23,90 0,13 31,55 0,26 

M4.1. táblázat Az egyszer szitált, 40 tömeg% rosttartalmú, farosterısítéső kompozitok 
húzószilárdsága a szálméret függvényében 

 
4.1. b) ábrához: 

Húzószilárdság [MPa] 
Felületkezeletlen minták 2% PPgMA 

Szita résmérete 
[mm] 

átlag szórás  átlag szórás  
PP 32,83 0,27   

0,5 23,72 0,21 33,28 0,20 

0,8 24,63 0,09 33,46 0,31 

1 24,70 0,16 33,60 0,22 

1,6 25,20 0,13 34,19 0,24 

M4.2. táblázat A kétszer szitált, 40 tömeg% rosttartalmú, farosterısítéső kompozitok 
húzószilárdsága a szálméret függvényében 

 
4.2. a) ábrához: 

Húzó rugalmassági modulusz [MPa] 
Felületkezeletlen minták 2% PPgMA 

Szita résmérete 
[mm] 

átlag szórás átlag szórás 

PP 1848 55   

0,25 3082 42 3296 134 

0,5 2915 192 3482 74 

0,8 3212 73 3214 70 

1 3038 103 3260 171 

1,6 3219 157 3163 156 

M4.3. táblázat Az egyszer szitált, 40 tömeg% rosttartalmú, farosterısítéső kompozitok húzó 
rugalmassági modulusza a szálméret függvényében 

 
4.2. b) ábrához: 

Húzó rugalmassági modulusz [MPa] 
Felületkezeletlen minták 2% PPgMA 

Szita résmérete 
[mm] 

átlag szórás átlag szórás 

PP 1848 55   

0,5 3149 88 3434 67 

0,8 3237 54 3357 110 

1 3183 114 3413 131 

1,6 3204 83 3521 101 

M4.4. táblázat A kétszer szitált, 40 tömeg% rosttartalmú, farosterısítéső kompozitok húzó 
rugalmassági modulusza a szálméret függvényében 
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4.3. a) ábrához: 
Húzószilárdság [MPa] 

Felületkezeletlen minták 2% PPgMA 
Farosttartalom 

[tömeg%] 
átlag szórás átlag szórás 

0 32,83 0,27   

10 29,62 0,29 30,60 0,27 

20 26,76 0,06 30,74 0,13 

30 25,26 0,03 30,84 0,15 

40 23,29 0,02 31,42 0,07 

M4.5. táblázat Farosterısítéső kompozitok húzószilárdsága a farosttartalom függvényében 
 
4.3. b) ábrához: 

Húzó rugalmassági modulusz [MPa] 
Felületkezeletlen minták 2% PPgMA 

Farosttartalom 
[tömeg%] 

átlag szórás átlag szórás 

0 1848 55   

10 2231 150 2336 48 

20 2468 194 2821 113 

30 2712 97 2713 154 

40 2851 73 2921 92 

M4.6. táblázat Farosterısítéső kompozitok húzó rugalmassági modulusza a farosttartalom 
függvényében 

 
4.4. ábrához: 

Húzószilárdság [MPa] Húzó rugalmassági modulusz [MPa] Talkumtartalom 
[tömeg%] átlag szórás átlag szórás 

0 31,42 0,07 2921 92 

1 31,32 0,10 3118 141 

2 31,15 0,14 3151 119 

4 30,62 0,13 3258 58 

8 29,41 0,07 3595 66 

M4.7. táblázat A talkumtartalom hatása a farosterısítéső kompozitok húzószilárdságára és húzó 
rugalmassági moduluszára 

 
4.6. ábrához: 

Húzószilárdság [MPa] Húzó rugalmassági modulusz [MPa] Csúsztatóadalék 
tartalom 

[tömeg%] 
átlag szórás átlag szórás 

0 31,32 0,10 3118 141 

1 30,73 0,21 3113 43 

2 29,86 0,17 3100 79 

3 28,99 0,21 3092 50 

5 28,25 0,28 3088 61 

M4.8. táblázat A csúsztatóadalék tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok húzószilárdságára és 
húzó rugalmassági moduluszára 1% talkum tartalom mellett 
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4.7. ábrához: 
Húzószilárdság [MPa] Húzó rugalmassági modulusz [MPa] Montmorillonit 

tartalom 
[tömeg%] 

átlag szórás átlag szórás 

0 31,42 0,07 2921 92 

0,5 26,82 0,31 2943 16 

1 24,93 0,12 2783 37 

2 23,02 0,16 3041 89 

4 20,94 0,30 3270 33 

M4.9. táblázat A montmorillonit tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok húzószilárdságára és 
húzó rugalmassági moduluszára 

 
4.9. ábrához: 

Húzószilárdság [MPa] Húzó rugalmassági modulusz [MPa] Bazaltszál 
tartalom 

[tömeg%] 
átlag szórás átlag szórás 

0 31,42 0,07 2921 92 

1 31,22 0,18 2935 92 

5 31,42 0,05 3134 19 

10 30,98 0,26 3493 45 

15 30,84 0,18 3865 92 

M4.10. táblázat A bazaltszál tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok húzószilárdságára és húzó 
rugalmassági moduluszára 

 
4.10. ábrához: 

Húzószilárdság [MPa] Húzó rugalmassági modulusz [MPa] Montmorillonit 
tartalom 

[tömeg%] 
átlag szórás átlag szórás 

0 31,32 0,10 3118 141 

0,5 27,11 0,16 3248 92 

1 25,91 0,29 3286 78 

2 24,11 0,15 3446 25 

4 21,93 0,29 3323 106 

M4.11. táblázat A montmorillonit tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok húzószilárdságára és 
húzó rugalmassági moduluszára 1% talkum tartalom mellett 
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Hajlítóvizsgálatok eredményei 

 
4.11. a) ábrához: 

Hajlítószilárdság [MPa] 

Felületkezeletlen minták 2% PPgMA 
Szita résmérete 

[mm] 
átlag szórás átlag szórás 

PP 40,06 0,76   

0,25 41,46 0,86 55,35 0,62 

0,5 41,86 0,19 55,60 0,49 

0,8 42,03 0,51 54,31 0,68 

1 42,37 0,06 55,07 0,80 

1,6 42,19 0,31 53,50 0,44 

M4.12. táblázat Az egyszer szitált, 40 tömeg% rosttartalmú, farosterısítéső kompozitok 
hajlítószilárdsága a szálméret függvényében 

 
4.11. b) ábrához: 

Hajlítószilárdság [MPa] 

Felületkezeletlen minták 2% PPgMA 
Szita résmérete 

[mm] 
átlag szórás átlag szórás 

PP 40,06 0,76   

0,5 42,23 0,38 54,81 0,45 

0,8 42,79 0,48 55,50 0,51 

1 43,41 0,33 55,86 0,32 

1,6 43,67 0,55 56,48 0,21 

M4.13. táblázat A kétszer szitált, 40 tömeg% rosttartalmú, farosterısítéső kompozitok 
hajlítószilárdsága a szálméret függvényében 

 
4.12. a) ábrához: 

Hajlító rugalmassági modulusz [MPa] 

Felületkezeletlen minták 2% PPgMA 
Szita résmérete 

[mm] 
átlag szórás átlag szórás 

PP 1580 49   

0,25 3119 79 3327 25 

0,5 3172 31 3297 40 

0,8 3154 53 3232 40 

1 3104 40 3213 84 

1,6 3153 29 3202 32 

M4.14. táblázat Az egyszer szitált, 40 tömeg% rosttartalmú, farosterısítéső kompozitok hajlító 
rugalmassági modulusza a szálméret függvényében 

 
4.12. b) ábrához: 

Hajlító rugalmassági modulusz [MPa] 

Felületkezeletlen minták 2% PPgMA 
Szita résmérete 

[mm] 
átlag szórás átlag szórás 

PP 1580 49   

0,5 3193 29 3300 24 

0,8 3158 27 3246 92 

1 3130 48 3194 44 

1,6 3216 27 3274 34 

M4.15. táblázat A kétszer szitált, 40 tömeg% rosttartalmú, farosterısítéső kompozitok hajlító 
rugalmassági modulusza a szálméret függvényében 
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4.13. a) ábrához: 

Hajlítási határfeszültség [MPa] 

Felületkezeletlen minták 2% PPgMA 
Farosttartalom 

[tömeg%] 
átlag szórás átlag szórás 

0 40,06 0,76   

10 44,98 0,08 46,09 0,06 

20 44,89 0,26 49,19 0,17 

30 44,61 0,23 52,59 0,32 

40 42,49
* 

0,35 53,22
*
 0,59 

M4.16. táblázat Farosterısítéső kompozitok hajlítási határfeszültsége a farosttartalom függvényében   
(* hajlítószilárdság) 

 
4.13. b) ábrához: 

Hajlító rugalmassági modulusz [MPa] 

Felületkezeletlen minták 2% PPgMA 
Farosttartalom 

[tömeg%] 
átlag szórás átlag szórás 

0 1580 49   

10 2080 10 2083 17 

20 2293 8 2353 0 

30 2642 13 2692 7 

40 2969 7 3025 36 

M4.17. táblázat Farosterısítéső kompozitok hajlító rugalmassági modulusza a farosttartalom 
függvényében 

 
4.14. ábrához: 

Hajlítószilárdság [MPa] Hajlító rugalmassági modulusz [MPa] Talkumtartalom 
[tömeg%] átlag szórás átlag szórás 

0 40,06 0,76 1580 49 

1 53,86 0,19 3207 3 

2 53,88 0,41 3321 25 

4 52,83 0,48 3498 16 

8 51,96 0,11 3738 34 

M4.18. táblázat A talkumtartalom hatása a farosterısítéső kompozitok hajlítószilárdságára és hajlító 
rugalmassági moduluszára 

 
4.15. ábrához: 

Hajlítószilárdság [MPa] Hajlító rugalmassági modulusz [MPa] Csúsztatóadalék 
tartalom 

[tömeg%] 
átlag szórás átlag szórás 

0 53,86 0,19 3207 3 

1 53,50 0,55 3137 20 

2 52,13 0,73 3042 74 

3 50,75 0,35 3146 37 

5 49,17 0,44 3106 37 

M4.19. táblázat A csúsztatóadalék tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok hajlítószilárdságára 
és hajlító rugalmassági moduluszára 1% talkum tartalom mellett 
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4.16. ábrához: 
Hajlítószilárdság [MPa] Hajlító rugalmassági modulusz [MPa] Montmorillonit 

tartalom 
[tömeg%] 

átlag szórás átlag szórás 

0 53,22 0,59 3025 36 

0,5 46,53 0,25 2898 69 

1 44,06 0,36 2937 20 

2 40,58 0,23 2948 60 

4 37,27 0,05 3041 5 

M4.20. táblázat A montmorillonit tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok hajlítószilárdságára 
és hajlító rugalmassági moduluszára 

 
4.17. ábrához: 

Hajlítószilárdság [MPa] Hajlító rugalmassági modulusz [MPa] Bazaltszál 
tartalom 

[tömeg%] 
átlag szórás átlag szórás 

0 53,22 0,59 3025 36 

1 53,69 0,52 2939 32 

5 53,59 0,24 3155 14 

10 53,30 0,03 3544 19 

15 52,11 0,28 3851 47 

M4.21. táblázat A bazaltszál tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok hajlítószilárdságára és 
hajlító rugalmassági moduluszára 

 
4.18. ábrához: 

Hajlítószilárdság [MPa] Hajlító rugalmassági modulusz [MPa] Montmorillonit 
tartalom 

[tömeg%] 
átlag szórás átlag szórás 

0 53,86 0,19 3207 3 

0,5 47,18 0,18 3178 12 

1 45,10 0,28 3225 64 

2 41,79 0,20 3143 34 

4 38,82 0,31 3243 56 

M4.22. táblázat A montmorillonit tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok hajlítószilárdságára 
és hajlító rugalmassági moduluszára 1% talkum tartalom mellett 
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Üvehajlító (Charpy) vizsgálatok eredményei 

 
4.19. a) ábrához: 

Fajlagos ütımunka [kJ/m
2
] 

Felületkezeletlen minták 2% PPgMA 
Szita résmérete 

[mm] 
átlag szórás átlag szórás 

PP 2,54 0,22   

0,25 2,16 0,34 2,97 0,13 

0,5 1,73 0,17 2,18 0,51 

0,8 2,22 0,10 2,16 0,33 

1 2,14 0,27 2,70 0,15 

1,6 2,44 0,25 2,36 0,29 

M4.23. táblázat Az egyszer szitált, 40 tömeg% rosttartalmú, farosterısítéső kompozitok fajlagos 
ütımunka értéke a szálméret függvényében 

 
4.19. b) ábrához: 

Fajlagos ütımunka [kJ/m
2
] 

Felületkezeletlen minták 2% PPgMA 
Szita résmérete 

[mm] 
átlag szórás átlag szórás 

PP 2,54 0,22   

0,5 2,46 0,27 3,10 0,18 

0,8 2,39 0,19 3,17 0,42 

1 2,47 0,13 3,18 0,12 

1,6 2,66 0,07 3,22 0,20 

M4.24. táblázat A kétszer szitált, 40 tömeg% rosttartalmú, farosterısítéső kompozitok fajlagos 
ütımunka értéke a szálméret függvényében 

 
4.20. ábrához: 

Fajlagos ütımunka [kJ/m
2
] 

Felületkezeletlen minták 2% PPgMA 
Farosttartalom 

[tömeg%] 
átlag szórás átlag szórás 

0 1,64 0,14   

10 1,69 0,04 1,83 0,24 

20 1,98 0,19 2,27 0,31 

30 2,02 0,27 2,01 0,16 

40 2,15 0,13 2,06 0,25 

M4.25. táblázat Farosterısítéső kompozitok kompozitok fajlagos ütımunka értéke a farosttartalom 
függvényében 

 
4.21. ábrához: 

Fajlagos ütımunka [kJ/m
2
] Talkumtartalom 

[tömeg%] átlag szórás 

0 2,06 0,25 

1 1,91 0,13 

2 1,84 0,11 

4 1,97 0,12 

8 1,83 0,18 

M4.26. táblázat A talkumtartalom hatása a farosterısítéső kompozitok fajlagos ütımunka értékére 
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4.22. ábrához: 
Fajlagos ütımunka [kJ/m

2
] Csúsztatóadalék 

tartalom 
[tömeg%] 

átlag szórás 

0 1,91 0,13 

1 2,59 0,28 

2 2,18 0,32 

3 2,12 0,36 

5 2,02 0,23 

M4.27. táblázat A csúsztatóadalék tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok fajlagos ütımunka 
értékére 1% talkumtartalom mellett 

 
4.23. ábrához: 

Fajlagos ütımunka [kJ/m
2
] Montmorillonit 

tartalom 
[tömeg%] 

átlag szórás 

0 2,06 0,25 

0,5 2,21 0,34 

1 2,06 0,42 

2 1,91 0,08 

4 1,74 0,21 

M4.28. táblázat A montmorillonit tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok fajlagos ütımunka 
értékére 

 
4.24. ábrához: 

Fajlagos ütımunka [kJ/m
2
] Bazaltszál 

tartalom 
[tömeg%] 

átlag szórás 

0 2,06 0,25 

1 1,87 0,35 

5 1,94 0,11 

10 2,02 0,35 

15 2,17 0,27 

M4.29. táblázat A bazaltszál tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok fajlagos ütımunka 
értékére 

4.25. ábrához: 
Fajlagos ütımunka [kJ/m

2
] Montmorillonit 

tartalom 
[tömeg%] 

átlag szórás 

0 1,91 0,13 

0,5 1,72 0,18 

1 1,71 0,19 

2 1,51 0,15 

4 1,39 0,13 

M4.30. táblázat A montmorillonit tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok fajlagos ütımunka 
értékére 1% talkumtartalom mellett 
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MFI vizsgálatok eredményei 

 
4.26. ábrához: 

MFI [g/10 perc] 

Felületkezeletlen minták 2% PPgMA 
Farosttartalom 

[tömeg%] 
átlag szórás átlag szórás 

0 24,15 0,61   

10 20,80 0,80 23,28 1,04 

20 18,32 0,77 20,24 1,34 

30 13,84 0,83 14,56 0,36 

40 8,64 0,46 9,44 0,22 

M4.31. táblázat Farosterısítéső kompozitok kompozitok MFI értéke a farosttartalom függvényében 
 
4.27. ábrához: 

MFI [g/10 perc] Talkumtartalom 
[tömeg%] átlag szórás 

0 9,44 0,22 

1 9,44 0,22 

2 9,04 0,22 

4 8,56 0,22 

8 7,92 0,18 

M4.32. táblázat A talkumtartalom hatása a farosterısítéső kompozitok MFI értékére  
 
4.28. ábrához: 

MFI [g/10 perc] Csúsztatóadalék 
tartalom 

[tömeg%] 
átlag szórás 

0 9,44 0,22 

1 8,64 0,22 

2 8,88 0,18 

3 9,36 0,46 

5 12,40 0,57 

M4.33. táblázat A csúsztatóadalék tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok MFI értékére  
 
4.29. ábrához: 

MFI [g/10 perc] Montmorillonit 
tartalom 

[tömeg%] 
átlag szórás 

0 9,44 0,22 

0,5 9,44 0,22 

1 9,84 0,22 

2 10,20 0,22 

4 10,80 0,28 

M4.34. táblázat A montmorillonit tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok MFI értékére  
 
4.30. ábrához: 

MFI [g/10 perc] Bazaltszál 
tartalom 

[tömeg%] 
átlag szórás 

0 9,44 0,22 

1 8,88 0,33 

5 8,40 0 

10 6,56 0,22 

15 5,52 0,18 

M4.35. táblázat A bazaltszál tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok MFI értékére  
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4.31. ábrához: 
MFI [g/10 perc] Bazaltszál 

tartalom 
[tömeg%] 

átlag szórás 

0 9,44 0,22 

0,5 8,16 0,22 

1 8,48 0,18 

2 8,64 0,22 

4 9,12 0,33 

M4.36. táblázat A montmorillonit tartalom hatása a farosterısítéső kompozitok MFI értékére 1% 
talkumtartalom mellett 
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Zsugorodás vizsgálatok eredményei 
 

Adagsúly: 50 cm3 

Fröccsnyomás: változó bar 
Átkapcsolási pont: 8 cm3 

Fröccssebesség: 50 cm3/s 
Utónyomás: 400 bar 
Utónyomás ideje: 20 s 
Hőtési idı: 15 s 
Zónahımérsékletek: 
1. zóna 170 °C 
2. zóna 180 °C 
3. zóna 185 °C 
4. zóna 190 °C 
5. zóna 195 °C 
Szerszámhımérséklet: 40 °C 
M4.37. táblázat Fröccsöntési paraméterek 

 
4.48. a) ábrához: 

SH0 technológiai zsugor [%] Farosttartalom 
[tömeg%] átlag szórás 

0 1,22 0,01 

10 1,19 0,03 

20 1,17 0,02 

30 1,11 0,02 

40 1,03 0,03 

M4.38. táblázat Az SH0 technológiai zsugor értéke különbözı mennyiségő farosttartalom mellett 
 
4.48. b) ábrához: 

SHSZ technológiai zsugor [%] Farosttartalom 
[tömeg%] átlag szórás 

0 1,10 0,01 

10 1,06 0,02 

20 1,05 0,03 

30 0,96 0,01 

40 0,88 0,01 

M4.39. táblázat Az SHSZ technológiai zsugor értéke különbözı mennyiségő farosttartalom mellett 
 
4.49. a) ábrához: 

SKE technológiai zsugor [%] Farosttartalom 
[tömeg%] átlag szórás 

0 1,10 0,03 

10 1,10 0,02 

20 1,13 0,04 

30 1,11 0,01 

40 1,06 0,01 

M4.40. táblázat Az SKE technológiai zsugor értéke különbözı mennyiségő farosttartalom mellett 
 
4.49. b) ábrához: 

SKH technológiai zsugor [%] Farosttartalom 
[tömeg%] átlag szórás 

0 1,24 0,01 

10 1,14 0,01 

20 1,13 0,02 

30 1,08 0,02 

40 0,97 0,02 

M4.41. táblázat Az SKH technológiai zsugor értéke különbözı mennyiségő farosttartalom mellett 
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4.50. a) ábrához: 
SH0 technológiai zsugor [%] Montmorillonit 

tartalom 
[tömeg%] 

átlag szórás 

0 1,03 0,03 

0,5 1,01 0,03 

1 0,96 0,02 

2 0,96 0,02 

4 0,92 0,02 

M4.42. táblázat Az SH0 technológiai zsugor értéke a 40 tömeg% faroston felül, különbözı 
mennyiségben hozzáadott montmorillonit mellett 

 
4.50. b) ábrához: 

SHSZ technológiai zsugor [%] Montmorillonit 
tartalom 

[tömeg%] 
átlag szórás 

0 0,88 0,01 

0,5 0,86 0,01 

1 0,83 0,01 

2 0,83 0,01 

4 0,81 0,02 

M4.43. táblázat Az SHSZ technológiai zsugor értéke a 40 tömeg% faroston felül, különbözı 
mennyiségben hozzáadott montmorillonit mellett 

 
4.51. a) ábrához: 

SKE technológiai zsugor [%] Montmorillonit 
tartalom 

[tömeg%] 
átlag szórás 

0 1,06 0,01 

0,5 1,05 0,01 

1 1,00 0,01 

2 1,00 0,02 

4 0,96 0,02 

M4.44. táblázat Az SKE technológiai zsugor értéke a 40 tömeg% faroston felül, különbözı 
mennyiségben hozzáadott montmorillonit mellett 

 
4.51. b) ábrához: 

SKH technológiai zsugor [%] Montmorillonit 
tartalom 

[tömeg%] 
átlag szórás 

0 0,97 0,02 

0,5 0,94 0,01 

1 0,92 0,01 

2 0,92 0,02 

4 0,89 0,02 

M4.45. táblázat Az SKH technológiai zsugor értéke a 40 tömeg% faroston felül, különbözı 
mennyiségben hozzáadott montmorillonit mellett 

 
 
 


