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JELÖLÉSEK
a

[mm]

bemetszés hossza (bemetszett próbatestnél)

acN

[kJ/m2]

fajlagos ütőmunka bemetszett próbatesteknél

A

[-]

egy véges, zárt tartomány

AP1

[-]

Peirce-féle összefüggés konstansa

AP2

[-]

Peirce-féle összefüggés konstansa

AP

[-]

Asz

Peirce-féle egyszerűsített összefüggés konstansa
2

szál keresztmetszetének területe

2

[µm ]

Aesz

[µm ]

elemi szál keresztmetszetének területe

Aszám

[µm2]

szál keresztmetszetének számított területe

A szám

[µm2]

átlagos számított terület

b

[mm]

próbatest szélessége

BP

[-]

Peirce-féle összefüggés konstansa

c

[-]

korrekciós tényező (keresztmetszetek korrekciójánál)

CP

[-]

Peirce-féle összefüggés konstansa

dmax

[-]

Kolmogorov-Szmirnoff próba szerinti maximális eltérés

D

[-]

négyzetes szórás

Dsz

[µm]

szálkontúrszélesség/szálátmérő

D0

[µm]

száltöredezés előtti átlagos kontúrszélesség

Dsz2

[µm]

vsz2-höz tartozó átlagos szálkontúrszélesség

Dmax

[µm]

körülrajzolt síkidom legnagyobb átmérője

Dmin

[µm]

körülrajzolt síkidom legkisebb átmérője

Ds

[GPa/mm]

Nairn modelljében a szál/mátrix adhéziót jellemző tényező

Dsz

[µm]

átlagos szálátmérő/kontúrszélesség

Dsz,max

[µm]

egy szálon mért átmérők átlagai közül a legmagasabb érték
(több szál mérése esetén)

Dsz,min

[µm]

egy szálon mért átmérők átlagai közül a legalacsonyabb érték
(több szál mérése esetén)

e

[-]

rugalmassági modulusz korrekciós tényezője

E

[GPa]

húzó rugalmassági modulusz

Ec

[GPa]

cellulóz fibrilla rugalmassági modulusza

ECD

[µm]

egyenértékű kör átmérője
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ECD

[µm]

átlagos egyenértékű kör átmérő

Ek

[GPa]

kompozit húzó rugalmassági modulusza

Em

[GPa]

mátrix húzó rugalmassági modulusza

Emax

[mJ]

erőmaximumhoz tartozó energia

Enc

[GPa]

szál nemkristályos részének rugalmassági modulusza

Ep

[J/mm]

perforációs energia

Esz

[GPa]

szál rugalmassági modulusza

Et

[GPa]

töltőanyag rugalmassági modulusza

Eteljes

[J]

törési energia

E(L)

[-]

a szálhosszak várható értéke

E(ξA)

[-]

ξA várható értéke

E(ν)

[db]

a roston belüli elemi szálak várható értéke

Fα(x)

[-]

α irányszög eloszlásfüggvénye

Fβ(y)

[-]

β irányszög eloszlásfüggvénye

FER

[µm]

szálkeresztmetszet befoglaló méretei

F

[N]

mért erő

F

[N]

átlagos szakítóerő

Fmax

[N]

maximális mért erő

G

[mg]

elemi szálak tömege lineáris sűrűség mérésénél

GC

[kJ/m2]

fajlagos repedésterjesztési energia

Gm

[GPa]

mátrix nyírómodulusza

Gsz

[GPa]

szál nyírómodulusza

h

[mm]

vastagság

ho

[mm]

szálátmérő vastagságú elemi réteg

H

[mm]

elemi szálak hossza a szálak lineáris sűrűségének mérésénél

i

[-]

sorszám

J

[-]

szálgeometria,

száleloszlás

és

meghatározott tényező
k

[-]

ke

[-]

K

szálhatékonysági tényező
Einstein-Smallwood paraméter
2

szálközéppont sűrűség

2

[1/mm ]

Ko

[1/mm ]

elemi réteg szálközéppont sűrűsége

Kh

[GPa]

konstans Hearle szálmodelljében

száltérfogat-arány

által
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KIC

[MPa m0,5]

kritikus feszültségintenzitási tényező

Knc

[GPa]

szál nemkristályos részének nyomómodulusza

Ksz

[µm]

szál keresztmetszetének kerülete

K sz

[µm]

szálak keresztmetszetének átlagos kerülete

Kszám

[µm]

síkidom (szál) keresztmetszetének számított kerülete

K szám

[µm]

síkidom (szál) keresztmetszetének számított átlagos kerülete

KTA

[-]

Poisson eloszlású valószínűségi változó paramétere

L

[mm]

szálhossz

L

[mm]

átlagos szálhossz

Lc

[mm]

kritikus szálhossz

Lcs

[mm]

csepp hossza

Li

[mm]

kritikus szálhossznál rövidebb szálak

Lj

[mm]

kritikus szálhossznál hosszabb szálak

LM

[mm]

szerszám mérete

Lp (1h)

[mm]

a próbatest fröccsöntés után 1 óra múlva mért mérete

Lsz0

[mm]

beágyazott szálhossz (csepplehúzásnál)

LT

[mm]

száltöredékek átlagos hossza

LT0

[mm]

száltöredékek kezdeti átlagos hossza

LT1

[mm]

átlagos töredezés utáni szálhossz

m

[-]

görbe meredeksége

msz

[-]

szálak tömegaránya

m%

[%]

tömegszázalék

Me

[g]

etanolban mért tömeg

Ml

[g]

levegőn mért tömeg

Msz

[g]

szálak össztömege

n

[db]

elemszám (pl. szálak száma a lineáris sűrűség mérésénél)

N

[db]

az ép roving vagy rost elemiszál száma

P(σsz)

[-]

a szál tönkremenetelének valószínűsége σsz terhelés mellett

Pt(σBfi)

[-]

tapasztalati eloszlásfüggvény

ProjX

[µm]

a szálkeresztmetszet x irányú vetületének hossza

ProjY

[µm]

a szálkeresztmetszetek x irányú vetületének átlagos hossza

ProjY

[µm]

a szálkeresztmetszet y irányú vetületének hossza
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ProjY

[µm]

a szálkeresztmetszetek y irányú vetületének átlagos hossza

ProjX,Y

[µm]

a szálkeresztmetszet x és y irányú vetületének átlaga

ProjX, Y

[µm]

a szálkeresztmetszetek x és y irányú vetületeinek átlaga

Pw

[-]

Weibull-féle eloszlásfüggvény

qsz

[tex]

egy szál lineáris sűrűsége

qesz

[tex]

egy elemi szál lineáris sűrűsége

q sz

[tex]

átlagos lineáris sűrűség (szálra)

Q

[-]

a szálpaplan átlagos területi sűrűsége

Qsz

[-]

szálak területi sűrűsége

Qm

[-]

mátrix területi sűrűsége

R

[-]

szálak teherviselésének aránya a Bowyer-Bader modellben,
1. összefüggés

R’

[-]

szálak teherviselésének aránya a Bowyer-Bader modellben,
2. összefüggés

Rsz

[µm]

a szál sugara

s

[-]

alaktényező (keresztmetszetek korrekciójánál)

S

[-]

zsugorodás

St

[-]

technológiai zsugorodás

t

[s]

idő

tsz

[mm]

a szálak középpontjainak távolsága

tf%

[%]

térfogatszázalék

T

2

terület

2

[mm ]

TA

[mm ]

az A tartomány területe

u

[-]

A tartományba eső szálközéppontok száma

vi

[-]

Li hosszúságú szálak térfogataránya (Bowyer-Bader modell)

vm

[-]

mátrix térfogataránya

vmin

[-]

szálak kritikus térfogataránya

vj

[-]

Lj hosszúságú szálak térfogataránya (Bowyer-Bader modell)

vr

[-]

részecskék térfogataránya (Einstein-Smallwood)

vsz

[-]

szálak térfogataránya

vsz1

[-]

átlagos szálkontúrszélességekre illesztett egyenes által
meghatározott elméleti maximális száltartalom (az egyenes x
értéke az y=0 pontban)

Jelölések, rövidítések

vsz2

[-]

vT

[-]

9

legmagasabb használt száltérfogatarány (0,3982)
töredezett szálak térfogataránya
3

Vsz

[cm ]

szálak össztérfogata

x

[-]

szál/mátrix feszültségátadás

X

[MPa]

Bowyer-Bader modell tényezője, kritikus szálhossznál rövidebb
szálak terhelése

X1c

[-]

szál cellulóztartalma

Xnc

[-]

szál nem cellulóz részei

Y

[MPa]

Bowyer-Bader modell tényezője, kritikus szálhossznál hosszabb
szálak terhelése

Yf

[-]

korrekciós faktor KIC számításánál

z

[-]

alaktényező (keresztmetszetek korrekciójánál)

Z

[MPa]

Bowyer-Bader modell tényezője, a mátrix terhelése

α

[˚]

a tekintett szál orientációs szöge

αa

[-]

bemetszés/szélesség (a/b) arány

αG

[-]

rúdszerű részecskék alaktényezője (hossz/szélesség, Guth
modell)

αw

[-]

méret paraméter (Weibull illesztés)

β

[˚]

egy tetszőleges metsző szál orientációs szöge

βC

[-]

Cox modell tényezője, nyíró réteg paraméter

βw

[-]

alak paraméter (Weibull illesztés)

χA

[-]

A tartományba eső szálközepek száma

∆l

[mm]

szálkihúzódás

∆l

[mm]

mért elmozdulások átlaga

∆láll

[mm]

állandó szálkihúzódás

∆lkorr

[mm]

korrigált szálkihúzódás

εk

[-]

kompozit szakadási nyúlása

εm

[-]

mátrix szakadási nyúlása

εsz

[-]

szál szakadási nyúlása

φ

[-]

energia-kalibrációs faktor

η

[-]

szál és mátrix relatív modulusza

ΘS2

[º]

háncsrost S2 sejtfalának fibrillaszöge

ν

[db]

elemi szálak átlagos száma a rostban
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νk

[-]

kompozit Poisson tényezője

νm

[-]

mátrix Poisson tényezője

νsz

[-]

szál Poisson tényezője

ξ

[-]

szálorientációs együttható

ξA

[-]

L hosszúságú szálat metsző szálak száma

ρe

[g/cm3]

etanol sűrűsége

ρk

[g/cm3]

kompozit sűrűsége

ρsz

[g/cm3]

szál sűrűsége

ς

[-]

alak illesztési paraméter

σ

[MPa]

húzó szilárdság

σc

[MPa]

cellulóz fibrilla szilárdsága

σd

[MPa]

dinamikus szilárdság

σk

[MPa]

kompozit szilárdsága

σm

[MPa]

mátrix szilárdsága

σmax

[MPa]

maximális feszültség

σsz

[MPa]

szál szilárdsága

σszLc

[MPa]

szál szilárdsága a kritikus szálhossznál

τ

[MPa]

szál/mátrix határfelületi nyírószilárdság

τkorr

[MPa]

szál/mátrix határfelületi nyírószilárdság, korrigált szálkerületből

φmax

[-]

kompozit ideális maximális száltartalma

χ

[-]

paraméter a nyíró réteg modell Nairn-féle továbbfejlesztésében

Ω

[-]

szálak kereszteződési tényezője

ψ

[-]

Halpin-Tsai modell tényezője
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RÖVIDÍTÉSEK
AE

akusztikus emisszió (Acoustic Emission)

ESEM

környezeti pásztázó elektronmikroszkóp (Environmental Scanning Electron
Microscope)

IPN

egymásba hatoló térhálószerkezet (Interpenetrating Network)

HDPE

nagy sűrűségű polietilén (High Density PolyEthylene)

LDPE

alacsony sűrűségű polietilén (Low Density PolyEthylene)

MA

maleinsav-anhidrid

MAPP

maleinsav-anhidriddel ojtott polipropilén

MFI

folyási mutatószám (Melt Flow Index)

NaOH

nátrium-hidroxid

PAN

poli-akril-nitril

PMPPIC

polimetilén-polifenil-izocianát

PP

polipropilén

PPG

polipropilén-glikol

PVA

polivinil-acetát

ROM

keverékszabály (Rule of Mixture)

RTM

gyantainfúzió (Resin Transfer Molding)

SI

nemzetközi mértékegységrendszer (System International)

TDI

toluilén-diizocianát

UD

azonos irányba rendezett (unidirekcionális, unidirectional)

UP

telítetlen poliésztergyanta (Unsaturated Polyester)

UV

ultraibolya fény

VTMO

vinil-trimetoxi-szilán

Xp

kétdimenziós, homogén Poisson folyamat
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1. BEVEZETÉS, AZ ÉRTEKEZÉS CÉLJA
A polimerek szerkezeti anyagként való felhasználásához elengedhetetlen a mechanikai
tulajdonságaik javítása, amelyhez a legkézenfekvőbb módszer a szálerősítés [1, 2]. A polimer
kompozitok erősítőanyaga napjainkban jellemzően üvegszál, de rohamosan nő a szénszál és
az aramidszál felhasználása is [3]. Az üvegszálak közül a leggyakrabban használt típus az Eüvegszál, amely kedvező ára mellett rendkívül jó mechanikai, kémiai és termikus
tulajdonságokkal rendelkezik. Sűrűsége 2,5 g/cm3 körül ingadozik. A szénszálakat nagy
terhelésű, merev szerkezetek építésénél használják. Előnyei a magas húzószilárdság és
modulusz, az alacsony sűrűség (1,78 g/cm3), hátránya a törékenység (hajlítás), az alacsony
ütésállóság és szakadási nyúlás, illetve a nyírással szembeni ellenállása alacsony. Az aramid
kis sűrűsége (1,44 g/cm3) mellett nagy szilárdságú és igen ütésálló, azonban kicsi a stabilitása
(pl. ultraibolya sugárzásnál) [4].
Az említett szálakat szívós polimer mátrixszal társítva olyan szerkezeti anyagokat kapunk,
amelyek egyre több felhasználási területen alkalmasak a fémek kiváltására. A kompozitokból
épített szerkezetek nemcsak szilárdabbak, merevebbek, de könnyebbek is a fémeknél. A
szálerősített műanyagok azonban jelentős megterhelést jelenthetnek környezetünkre, ha nem
gondoskodunk a kompozit termékek életciklusuk végén való újrafelhasználásáról. A
szintetikus erősítőszálak előállítása energiaigényes, újrahasznosításuk gyakran nehézségekbe
ütközik. A szálerősített kompozitok nagy részét ma még nem lehet hatékonyan
megsemmisíteni vagy újrahasznosítani, legfeljebb őrlőgépeken felaprítva töltőanyagként
primer nyersanyaghoz keverve tudják reciklálni. Felmerült tehát az igény olyan anyagok
kifejlesztésére, amelyek egyszerűen újrahasznosíthatóak, illetve az életciklusuk végén
önmagukban elbomlanak [5]. Ehhez a ma általánosan használt mesterséges erősítőszálakat ki
kell váltani olyan természetes szálakkal, amelyek ugyanúgy el tudják látni az erősítő
szerepet [6].
Természetes szálaknak nevezzük azokat a szálas anyagokat, amelyek a természetben szál
formában fordulnak elő. Megkülönböztetünk növényi, állati, és ásványi eredetű természetes
szálakat. Ezek közül az ipar szinte kizárólag a növényi szálakat használja polimerek
erősítőanyagaként [7].

Ilyen szálakat, rostokat tartalmazó növényeket évről évre

folyamatosan, olcsón lehet termelni, tehát megújuló és gazdaságos alapanyagforrást
jelentenek, a belőlük kinyert rostok pedig a talajba visszakerülve lebomlanak [8, 9]. Ha a
természetes szálakat biodegradábilis mátrixszal társítjuk, akkor teljesen lebomló anyagot
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kapunk. A biodegradábilis mátrixok mechanikai jellemzői azonban ma még elmaradnak a
kőolaj alapon, mesterségesesen előállított polimerekétől, ezért inkább szintetikus mátrixokat
használnak. Az ilyen anyagokat biológiailag részben lebomlónak hívjuk.
A természetes szálak alkalmazásának ökológiai jelentőségük mellett egyéb előnyei is vannak.
Az üvegszálakkal összehasonlítva lényegesen kevésbé koptatják a szerszámokat, nem
jelentenek veszélyt az egészségre, és nincs bőrirritáló tulajdonságuk [10-12].
Számtalan előnyös tulajdonságuk miatt a természetes szálak felhasználása az elmúlt években
dinamikus növekedést mutatott. A legnagyobb felvevőpiac az autóipar, pl.: Németországban
és Ausztriában az 1996-os 4 ezer tonnával szemben 2005-ben 19 ezer tonnát használtak fel
[13]. A mátrix anyagok között a duroplasztok aránya fokozatosan csökken, míg a
termoplasztoké nő. A melegpréselés a leggyakrabban használt technológia, de növekedési
üteme megállt. Ugyanakkor a fröccsöntött alkatrészek aránya több mint tízszeresére
emelkedett az előző években. A természetes szálak feldolgozás-technológiájának javulása
eredményeként újabb és újabb termékcsoportok gyártásánál állnak át a lebomló
erősítőanyagok használatára.
Európában a legnagyobb mennyiségben termelt és a legszélesebb körben felhasznált
természetes szál a len (kb. 75%-os arányban). A felhasználást tekintve ezt a kenaf, a kender,
a szizál és a juta [9, 13] követi. A kendert Magyarországon a szükségleteknek megfelelő
mennyiségben elő lehet állítani. Termelése az elmúlt évtizedekben a kereslet visszaesése
miatt ugyan csökkent, de várható, hogy ez a kenderszál felhasználási területeinek bővülésével
(kompozitipar, építőipar) újra fellendül, hiszen Magyarország világszerte ismert jó minőségű
kenderterméséről. Várható, hogy a távol-keleti és a trópusi országokban a helyi természetes
szálaknak lesz fokozott szerepe az alkatrészek előállításánál [14], mert az összeszerelő
üzemek, így a beszállítói ipar is egyre inkább ezekre a földrajzi területekre tolódik el az
olcsóbb munkaerő és közművek miatt. A trópusi erősítő szálak közül kiemelkedik a szizál,
mert mechanikai tulajdonságai kitűnőek, egyszerűen, olcsón, nagy mennyiségben termelhető,
és

más

trópusi

szálakkal

összehasonlítva

elég

finom

ahhoz,

hogy

polimerek

erősítőanyagaként használjuk.
Doktori munkámban célul tűztem ki a természetesszál-erősítésű kompozitoknak áttekintését,
értékelését, valamint a kenderszál-erősítésű kompozitok fejlesztését és mechanikai
jellemzőiknek vizsgálatát. Dolgozatom felépítését az 1.1 ábra szemlélteti.
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A DISSZERTÁCIÓ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE
TEVÉKENYSÉG

FEJEZET

Anyagtudományi háttér
bemutatása.

1. BEVEZETÉS

Általános célkitűzések megfogalmazása.

2.1.-2.6. IRODALOMKUTATÁS

Műszaki-tudományos
célkitűzések pontosítása.

Szakirodalom elemzése.

Alkalmazott berendezések,
eljárások bemutatása.

Len, kender és szizál szál
összehasonlítása.

3. 1.-3.3. ALKALMAZOTT
ANYAGOK, VIZSGÁLATI
MÓDSZEREK

EREDMÉNY

Kísérletek előkészítése.

4.1. ELŐKÍSÉRLETEK

Kenderszálak kiválasztása a
további munkákhoz.

4.2. SZÁLVIZSGÁLATOK

Erősítőszálak geometriai és
mechanikai tulajdonságainak
meghatározása, korrekciós
módszer kidolgozása.

4.3. SZAKÍTÓVIZSGÁLATOK

Anyagjellemzők
meghatározása. Rövidszál
erősítés esetén akusztikus
emissziós vizsgálatok.

Különböző kompozit
mechanikai modellek illesztése.

4.4. MODELLEK ILLESZTÉSE

Kompozitok húzó
tulajdonságainak leírása.

Hajlító- és ütvehajlító
vizsgálatok. Ejtődárdás
vizsgálatok a fröccsöntött
anyagoknál.

4.5.-4.7. EGYÉB MECHANIKAI
JELLEMZŐK VIZSGÁLATA

Dinamikus igénybevétellel
szembeni ellenállás
meghatározása.

Sűrűség, zsugorodás mérése,
folyóképesség vizsgálata,
száltartalom ellenőrzése,
szálhosszeloszlás vizsgálata.

4.8.-4.11. EGYÉB VIZSGÁLATOK

Egyéb jellemzők vizsgálata,
amelyek szükségesek a korábbi
mérések eredményeinek
megértéséhez.

A dolgozat összegzése.
Alkalmazási példák.

5. ÖSSZEFOGLALÁS, ÚJ
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

Tézisek megfogalmazása.
Eredmények ipari hasznosulása. További célkitűzések.

Kapcsolódó cikkek, könyvek,
értekezések összegyűjtése,
megjelenítése.

6. IRODALOMJEGYZÉK

Idegen és saját publikációk
jegyzéke.

Vizsgálati és modellezési
eredmények kiszámítása.

MELLÉKLETEK

Mérési és számítási
eredmények megjelenítése.

Két különböző kenderszál
tulajdonságainak elemzése.
Befogási hossz hatása,
keresztmetszet vizsgálata.
Háromféle kompozit
előállítása, szakítóvizsgálata.

1.1. ábra A dolgozat felépítése
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2. IRODALOMKUTATÁS
A természetesszál-erősítésű kompozitok kifejlesztéséhez elengedhetetlenül szükséges
megismerni a természetes szálak sajátos szerkezetét, és az ebből adódó jellegzetességeket. A
természetes szálak közül kiemelt figyelmet fordítok a műanyagiparban legnagyobb
mennyiségben

használt

lenszálra,

a

Magyarországon

legkedvezőbben

termelhető

kenderszálra, valamint az egyik legnépszerűbb trópusi rostra, a szizálra. Ismertetem a
természetesszál-erősítésű kompozitok sajátosságait, és külön kitérek néhány alapvető
kompozit mechanikai modellre, hiszen ezek alapul szolgálhatnak a természetesszál-erősítésű
kompozitok mechanikai jellemzőinek leírását szolgáló összefüggésekhez.

2.1. A természetes szálak csoportosítása
A természetes szálak három alapvető csoportra oszthatóak: növényi, állati és ásványi eredetű
szálak (2.1. ábra). Az állati eredetű szálak ipari felhasználására ugyan tettek kísérleteket [15],
de ezek nem jártak látványos eredményekkel. Az ásványi szálak közül az azbesztet már
régóta használják kopásnak és/vagy magas hőmérsékletnek kitett helyeken, pl. gépkocsik
kuplungtárcsájában. Az azbeszt szilikátos kőzet, amely különösen tűz- és saválló, valamint
kopásálló. Egészségkárosító hatása miatt felhasználása visszaszorulóban van, és a világ
legtöbb országában már betiltották [16, 17]. Műanyagok erősítőanyagaként a természetes
szálak közül szinte kizárólag növényi rostokat használnak, amelyek négy fő csoportba
sorolhatóak: a magszálak, a háncsrostok, a levélrostok és a gyümölcsrostok.

2.1. ábra A természetes szálak csoportosítása [87]
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A növényi magszálakat elsősorban a textilipar hasznosítja, kompozitok erősítőanyagaként
nem terjedtek el.
A háncsrostokat kétszikű növények szárából nyerik. A rostok a kéreg és az élőszövet rétegek
között helyezkednek el csoportosan, esetleg több rétegben, a szár hossztengelyével
párhuzamosan. A szálakat általában biológiai úton tárják fel (áztatás vagy harmatázás).
Esetenként azonban kizárólag mechanikai feltárást alkalmaznak, ilyenkor a kapott szálat
zöldlennek, zöldkendernek stb. nevezzük. A kémiai (vegyszeres) rostkinyerés nem terjedt el,
mert a kapott rostok durvák, merevek, törékenyek lettek, és sokat veszítettek a
szilárdságukból. Finomabb háncsrost a len, a kender és a rami, durvábbak a juta, a kenaf és a
szun.
A növényi szálak harmadik típusa a keményrost, amelyet egyszikű, trópusi és szubtrópusi
növények leveleiből (levélrost) esetleg gyümölcséből (gyümölcsrost) nyernek. A szálak
eredeti szerepe szintén a növény merevítése, ám a háncsrostokhoz képest itt más az
elhelyezkedésük. Gyümölcsrostnak hívjuk a kókuszrostot, mert a gyümölcs kérgéből nyerik
ki. Levélrostnak nevezzük például az agavék levelében előforduló szizált vagy hennekent,
ezek a növény szerkezeti anyagai, biztosítják a levelek merevségét, és csőedényként részt
vesznek a növény táplálásában. A háncsrostokkal és a kókusz gyümölcsrostjával ellentétben a
levélrostokat nem kell áztatni, hanem a frissen levágott levelekről a levélhúst töréssel,
zúzással, dörzsöléssel távolítják el.

Len
A len a legrégibb eredetű rostnövény, Egyiptomban már i.e. 3000 évvel termesztették. A 19.
évszázadig a len volt Európában a legjelentősebb textilgyártásra felhasznált nyersanyag, amíg
a pamut ki nem szorította. A rostlen mérsékelt égövi területeken terem, a többi rostnövényhez
képest sokkal északabbra fordul elő. A műszaki szempontból fontos hosszú szálakat a szárból
nyerik. A technikai szárhossz a teljes növénymagasságnak 75-85%-a. A lenszál más
természetes szálakkal összehasonlítva kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkezik [18]. A
háncsrostok közül a len pektintartalma a legnagyobb, és a fás része, a lignin a legkisebb. Ez
utóbbi tulajdonsága azt is jelenti, hogy a len a létező legfinomabb, leghajlékonyabb
háncsrost. Nagyon jó a fonhatósága, ehhez hozzájárul magas zsír- és viasztartalma, magas
szakítószilárdsága és nyúlása. A feszültség-nyúlás diagramja közel lineáris, és a vizsgálati
hőmérsékletnek 80ºC-ig nincs említésre méltó befolyása erre. Kitűnő nedvszívó, és a
felszívott nedvesség hatására szilárdsági tulajdonságai egy ideig javulnak [19].
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Mint minden természetes szálnál, a len esetében is nagymértékben függnek a szálak
tulajdonságai az érlelési idő alatti időjárási viszonyoktól, valamint a feltárás módjától [10, 20,
21]. Van de Velde és Kiekens [22] alapján a zöldlennek durvábbak a szálai, magasabb a
polaritásuk, jobbak a mechanikai tulajdonságaik, de hajlamosabbak a degradálódásra. Ezzel
ellentétes Van de Weyenberg és Ivens [23] tapasztalata, ők ugyanis a leggyengébb
mechanikai tulajdonságokat a zöldlennél mérték, és az áztatás időtartamának növekedésével
a mechanikai tulajdonságok javulását tapasztalták.

Kender
A kender termesztéséről szóló első feljegyzések Kínából származnak, kb. i.e. 1000-ből. A
mongolok és japánok is ismerték, kötélgyártásra használták, majd Indiában is elterjedt, bár
eleinte csak a belőle kinyerhető gyógyszer és kábítószer miatt. Két fajtája van: az északi
kender alacsony, rövid termésidejű, szürke színű és durva rostú növény, a déli pedig magas,
termésideje hosszú, színe sárgás és rostja finom. Hazánkban déli típusút termeltek, főleg az
ország déli területein. Az utóbbi időben újra kezd az érdeklődés középpontjába kerülni, mivel
a rostnövények termesztésében rejlő potenciálokat felismerve az EU a 2001/2002-es
gazdasági évtől felvette az ipari rostkendert a támogatott szántóföldi növények közé [24],
ezáltal támogatott növénynek minősül.
Magyarország számára a kender többet jelent, mint a világ legtöbb országában, mert a
termelése az elmúlt néhány évtizedben a volt szocialista országokban, köztük is elsősorban
Romániában és Magyarországon összpontosult.
A kender kétlaki növény, azaz megkülönböztetünk hím- és női növényeket. A hímek
magasabbra nőnek, de vékonyabb szárúak, mint a női kenderek. Hamarabb beérnek, és
nagyobb a rosthozamuk, de gyengébb a rostjuk. A kender szárhossza általában 2-3 m,
vastagsága pedig 4 mm-től 30 mm-ig terjed.

Szizál
A szizál, vagy szizálkender a trópusi szálak közül az egyik legelterjedtebb, az Agave sisalana
levélrostja. Az archeológusok szerint a mai Mexikó területén már időszámításunk előtt
10000-7000 évvel használták kötelek és szőnyegek készítésére. A növények művelést alig
igényelnek, és nagyon rossz minőségű talajjal is beérik. Rövidek a megújulási idők, ezért
gyakran és nagy mennyiségben betakarítható. Különféle kötéláruk készítésére használják,
főleg függőágyakat gyártanak belőle, de a papíripar is nagy mennyiségben használja fel [25].
A műanyagokba való beépítésével csak az utóbbi években kezdtek el foglalkozni.
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Az agavé növények életük folyamán 200-250 levelet hajtanak. Egy levél átlagos tömege
betakarításkor 600 g, és ekkor 1000-1200 rostnyalábot tartalmaz. Ez a levél össztömegének
kb. 4%-a, ami jelentősen kevesebb a háncsrostos növényeknél megszokott 15-25, esetenként
30%-os száltartalomnál. A tömeg többi része a kb. 0,75%-ot kitevő kutikulából, 8%
szárazanyagból és 87,25% vízből áll [26].

2.2. A szálak szerkezete, kémiai és fizikai jellemzőik
A háncs- és levélrostokat botanikai szemszögből ún. szklerenhima-szálaknak tekinthetjük.
Ezeknek – hasonlóan az állatok csontrendszeréhez – a növény merevítése a feladatuk.
Kikészített állapotban a szklerenhima-szálak elhalt, orsó formájú sejtekből állnak. A
megvastagodott sejtfalak részben megfásodtak, így a lumen (bélüreg) gyakran csak egy
pontként jelenik meg. Ezekben a szálakban a sejtek a növényeknél szokatlan hosszúságot is
elérhetnek: 1-2 mm a jutánál (0,7-6,0 mm [25] szerint), 2,5-4 mm az agavészálaknál, 2040 mm a lennél, de a raminál a sejthossz akár a 120-250 mm-t is elérheti.
A 2.2. ábra a len növény keresztmetszetét szemlélteti. A kéregréteget lezáró külső védőréteg
az epidermisz (felhám) a kutikulával. A kutikula viaszszerű anyagot tartalmaz, ami
megakadályozza a növény káros kiszáradását. Vízben nem oldható, ezért áztatás után is a
rostok felületén marad, azok fényesebbek, könnyebben fonhatók lesznek. A háncsréteget a 27 rétegben elhelyezkedő kéregsejtek alkotják, amik klorofillt tartalmazó szövetek, a növény
táplálékfelvételében játszanak fontos szerepet. A kéregsejtek közé ágyazódnak be a
rostkötegek, amelyek a növény szilárdságát, rugalmasságát adják. A kambium vékony falú,
lágy sejtekből áll, a növény átmérő irányú növekedéséért felelős. A fás rész a szilárdító
szövet, a megvastagodott cellulóz itt ligninbe ágyazódik. A velőszövet vagy bélrész laza
réteg, amelynek közepén a bélüreg található [25].
A – bélrész
B – fás rész
C – élőszövet, kambium
D – rostnyalábok
E – háncsrész, alapszövet
F – epidermisz (felhám)
G - kutikula

2.2. ábra A háncsrost-növények szárának főbb részei [18]
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A 2.3. ábrán egy tipikus növényi szál egy sejtjének a szerkezete látható. A sejteket a sejtfal
határolja. A sejt falában több különböző réteg határolható el: létezik elsődleges és
másodlagos sejtfal – ez utóbbi három további rétegre különíthető el: a másodlagos fal
átmeneti rétegére (S1), magára a másodlagos sejtfalra (S2) és a másodlagos sejtfal belső (S3)
tercier részére. Az S2-vel jelölt szekunder sejtfal adja a teljes vastagság kb. 80%-át, így ez a
fő teherviselő elem [27].

2.3. ábra Növényi eredetű természetes elemi szál (egy sejt) szerkezete [27]

A különböző rétegek fibrillákból, azok pedig mikrofibrillákból állnak. A fibrillák és
mikrofibrillák szélessége a növény fajtájától függ. A sejteket a középlamella köti össze
(2.4. ábra). A sejtfal rétegei a kémiai összetételükben is különböznek egymástól.

2.4. ábra Az elemi sejtek felépítése [25]
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A természetes szálak kémiai értelemben összetett anyagok. Legfontosabb összetevői a
cellulóz, a hemicellulózok és a lignin, de tartalmaznak pektint és különböző növényi zsírokat
is (2.1. táblázat).

Összetétel [m%]
Vízben
Pektin
Lignin
oldható
anyagok
1,8
2,0
3,9

Cellulóz

Hemicellulóz

Zsírok,
viaszok

Víz

Ázott len

64,1

16,7

1,5

10,0

Zöld len

56,5

15,4

3,8

2,5

10,5

1,3

10,0

Kender

66,5

16,1

0,8

3,8

2,1

0,7

10,0

Szizál

65,8

12,0

0,8

9,9

1,2

0,3

10,0

2.1. táblázat Növényi rostok vegyi összetétele [25]

A növények vázát a sejtfalba beépült cellulóz képezi. A cellulóz 1,4-ß-D-glükopiranóz
egységekből álló lineáris óriásmolekula (polimer), (2.5. ábra). A tapasztalati képlete
(C6H10O5)n. A növényi cellulóz különböző polimerizációs fokú egységeket tartalmaz,
jellemzésére az átlagos polimerizációs fokot szokás megadni. A cellulóz monomeregységben
3 OH csoport van. A hidroxil csoportokon keresztül hidrogén kötések jönnek létre és ezek
révén kapcsolódnak egymáshoz az egyes láncok [28].

2.5. ábra A cellulózlánc szerkezete [25]

A növények sejtfalának másik fontos alkotórészét hemicellulózok néven foglaljuk össze.
Ezek – hasonlóan a cellulózhoz – szintén poliszaharid csoportokból állnak, de 4 fő
szempontból mégis különböznek:
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1) A hemicellulózban különféle, a glükóztól eltérő hexóz és pentóz alapú szénhidrátok,
valamint ezek egymás között és uronsavakkal alkotott vegyületei alkotnak láncot
(nem csak 1,4-ß-D-glükopiranóz csoportok, mint a cellulóznál).
2) A láncok – a cellulózzal ellentétben – elágazásokat is tartalmazhatnak.
3) A hemicellulóz polimerizációs foka 200-nál alacsonyabb, tehát a cellulóznál 10100-szor kisebb.
4) A hemicellulóz molekulák növényenként változnak, míg a cellulóz minden
növényben egységes felépítést mutat.
A természetes szálak harmadik legfontosabb alkotóeleme a fás rész, a lignin, amely térhálós
polimer. A lignin nagy része a sejteket összekötő középlamellában helyezkedik el. A lignin
kedvezőtlenül befolyásolja a rostok mechanikai és fizikai tulajdonságait, merevvé teszi
azokat [17].
Az egyes rostokat pektin köti össze. A pektin olyan poliszacharidok gyűjtőneve, amik főként
poligalakturon-savakat tartalmaznak. Lúgokkal vagy ammónium hidroxiddal történő akár
részleges semlegesítés után már vízben oldhatóak.
A növények viaszos részét szerves oldószerekkel lehet kioldani. Ezek a viaszos részek
különféle alkoholokból épülnek fel, amiket sem a víz, sem pedig bizonyos savak (pl.
palmitin- vagy sztearinsav) nem oldanak [28].
A

természetes szálak mechanikai jellemzőinek pontos meghatározása

lényegesen

bonyolultabb, összetettebb feladat, mint a szintetikus szálaké. Mivel a szálak keresztmetszete
nem kör alakú, nehéz szakítószilárdságot számolni a húzóvizsgálat során mért adatokból.
További problémát jelent, hogy a szálak jellemzői a hossz mentén véletlenszerűen változnak,
ezért a mérési eredmények nagyban függnek a befogási hossztól (2.6. ábra) [29].
Nechwatal és szerzőtársai [30] szakítóvizsgálatokat végeztek lenszálon különböző befogási
hosszaknál. A szálak szakítószilárdságát a szálfinomsághoz viszonyítva adták meg, elkerülve
ezzel a nem kör keresztmetszetből származó pontatlanságokat. A szálfinomságból a szálak
sűrűsége alapján, illetve mikroszkópos vizsgálatok alapján számították ki a keresztmetszetet.
A rugalmassági modulusz mérése során azt tapasztalták, hogy a két közelítésmód meglepően
magas korrelációt mutat. Megállapították, hogy a természetes szálaknál a rostirányú részleges
elemiszál-csúszás befolyásolja a mért nyúlást, és ezáltal a rugalmassági moduluszt. A
feszültség-elmozdulás diagramok nemlinearitása újabb problémát jelent a rugalmassági
modulusz (érintő meredeksége) számításánál. Javasolják a modulusz számításához a teljes
görbe használatát, nem pedig csak a kezdeti felfutó szakaszt (a görbék lineáris jellegűnek
tekinthetők).
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2.6. ábra A befogási hossz és a szálszilárdság közötti összefüggés [30]

Booth és társai [31] különböző típusú lenszálak átmérőjét vizsgálták pásztázó lézer
módszerrel, ami a szálak átmérőjét méri, és elkészíti az eloszlás-diagramjukat. Ebből
számították az átlagos szálátmérőt. A szálátmérő-gyakoriság diagram minden esetben a
nagyobb szálátmérő értékek felé ellaposodó, messze elnyúló görbe volt (2.7. ábra). Ennek az
elnyúlásnak az az oka, hogy a feltárás során nem minden elemi sejt vált külön. Mivel a szálak
elemi szálak sokaságából állnak, és a feldolgozás mértékétől változik az átmérőjük,
javasolják az átlagos szálátmérő (elemi szálra vonatkozó) helyett a leggyakrabban előforduló
átmérő (elemi szál vagy nyaláb) használatát, mert ez pontosabb mutatója a szálátmérőnek.

2.7. ábra Két különböző típusú lenszál átmérő– gyakoriság diagramja [31]

A szálátmérő mellett a szálfinomságot is mérték Micronaire módszerrel. Ennek a módszernek
a lényege, hogy szabványos térfogatban véletlenszerűen elhelyezett szabványos tömegű
szálakon keresztüláramló levegő jellemzőit és a pneumatikus ellenállást vizsgálják. A
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módszer értékét csökkenti, hogy az eredményeket több tényező is befolyásolja (pl. a szálak
teljes felülete, aerodinamikai jellemzők, keresztmetszet stb.). Ezért azonos átlagos
szálátmérőjű, de különböző gyakorisági eloszlású szálak nagyon különböző Micronaire
értékeket adhatnak.
A természetes szálak mechanikai jellemzőinek meghatározásában további nehézséget jelent,
hogy ugyanazon szál az előkészítéstől függően egészen más tulajdonságokkal rendelkezhet.
Van de Weyenberg és társai [23] egy típusú, de különböző feldolgozottságú lenszálakat
vizsgáltak. A feldolgozási folyamat három lépcsőfokáról (tilolt hosszú len, gerebenezett
szalag és kártolt szalag) származó minták a feltárás szempontjából is három csoportba
sorolhatóak: zöld len (nem áztatott), részben áztatott (barna len) és áztatott len. Epoxi
mátrixba ágyazva a legjobb mechanikai tulajdonságokat az áztatott lennél érték el, a zöld len
szerepelt a leggyengébben. Ezt két dologgal magyarázták: egyrészt a zöld lenben több volt a
szennyeződés, másrészt ezeket a szálakat erősebb mechanikai hatások érték, ami a szálak
fokozott károsodását eredményezte (az áztatott lennél ugyanis az áztatás eltávolítja a
kötőanyagot, a pektint, ezért lényegesen finomabb, szálkímélőbb mechanikai hatások
elegendőek a rostok feltárásához). A tilolt és a gerebenezett szálak hasonló eredményeket
mutattak. Itt tehát a mechanikai kezelések roncsoló hatását kiegyenlítik a finomabb szálból,
így a kevesebb hibahelyből származó előnyök. A kártolt len a sokkal rövidebb egyedi
szálhossza miatt hosszirányú erősítésnél az előzőeknél rosszabb eredményeket adott, de
keresztirányban a finomabb szálak miatt előnyösebb a másik kettőnél.
A feltárás során a természetes szálakat ért mechanikai hatások leginkább a szálak – és
kompozitjaik – nyomótulajdonságaira vannak negatív hatással. Eichhorn és társai [29]
felhívják a figyelmet a természetes szálak mikroszkopikus méretű, nyomásból és/vagy
kihajlásból származó hibahelyeire (gyűrődési helyek), amelyek feszültséggyűjtő helyként
működnek a kompozitban (2.8. ábra). Ezek jelenléte a feltárástól függ, ám általában igen
gyakori. Ennek tudható be az a jelenség, hogy a természetesszál-erősítésű kompozitok
húzószilárdsága

megközelíti

az

üvegszálas

nyomószilárdságuk messze elmarad azokétól.

kompozitok

húzószilárdságát,

de

a
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2.8. ábra Természetes szál mikroméretű nyomási hibahelye [32]

Bos és Donald [33] környezeti pásztázó elektronmikroszkóppal (ESEM) vizsgáltak
lenszálakat hurokszakító teszttel a nyomószilárdságuk meghatározása érdekében. Az elemi
szálakat hurokba hajtották, majd a szálak végeit húzták a mikroszkópban. Ezzel a közel
szabályos kör alakú hurok mérete csökkent, egyenletes húzó feszültséget okozva a szálak
egyik oldalán, nyomó feszültséget a másik oldalán. A hurok belső ívén a szál felületén a
gyűrődések megjelenésekor mért hurokátmérőkből számították a nyomószilárdságot, ami
meglepően közel állt az egyéb módon mért nyomószilárdságokhoz. A nyomott oldalon az
elsődleges sejtfal sohasem tört el, hanem inkább irreverzibilisen deformálódott, míg a húzott
oldalon a szál hossztengelyére merőleges repedések jelentek meg. A másodlagos sejtfalban
ehhez hasonló repedés jelent meg, de ezt viszonylag vastag fibrillák hidalták át. Ez a rész
könnyen végigreped a hossz mentén, ami azt mutatja, hogy a laterális irányban a szál
szilárdsága kisebb, tehát a nyomószilárdsága alacsonyabb, mint a szakítószilárdsága. A két
sejtfal közötti viselkedésbeli különbség a kémiai összetétellel magyarázható. A vizsgálat
alapján valószínűsíthető, hogy a kompozit gyártási eljárásától függően ezek az apró
töredezések, hibák már a gyártáskor (mátrixba való beágyazáskor) megjelenhetnek a
szálakban.
A természetes szálak mechanikai jellemzőinek meghatározása nem csak mérés útján
történhet, hanem számos elméleti modell létezik, amelyek általában a cellulóztartalomból és
a cellulóz orientációjából indulnak ki. Ezeknél a modelleknél a bemenő adatok
meghatározásához természetesen szükség van mérésekre, és itt ismételten szembesülünk a
természetes szálak egyenetlenségéből, inhomogenitásából származó problémákkal.
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2.3. Cellulózalapú szálak mikromechanikai modelljei
A természetes szálak elemi sejtjei cellulózalapú kristályos mikrofibrillákból állnak,
amelyeket amorf lignin és hemicellulóz köt össze egy-egy réteggé. Ilyen rétegek alkotják az
egyetlen elsődleges és a három másodlagos sejtfalat, egy réteges kompozit szerkezetet –
magát az elemi szálat – létrehozva. Az egyes összetevők arányától és a cellulóz
orientációjától függ az elemi szál szilárdsága (2.9. ábra), amely minden természetes szálnál
különböző, sőt a kémiai és fizikai szálkezelések is változtatnak rajtuk [28].

a)

b)

2.9. ábra Elemi szálak húzó szilárdsága a cellulóz tartalom (a)
és a spirálszög (b) függvényében [28]

A legelső ilyen modellt Hearle dolgozta ki [34]. Ez a modell azt feltételezi, hogy az elemi
szál kétféleképpen nyúlhat. A „nyúlás állandó térfogat mellett” esetben a (2.1) összefüggés
írható fel a szál Esz rugalmassági moduluszára, ez általában alacsony spirálszögek esetén
érvényes (<45º):

E sz =  X1c E c + (1 − X1c ) E nc  cos 2 ΘS2 = E cos 2 ΘS2

(2. 1)

ahol Ec a cellulóz fibrilla rugalmassági modulusza, Enc a nem cellulóz részek rugalmassági
modulusza, E a keverékszabállyal számított rugalmassági modulusz, X1c a cellulóz részaránya
a szálban, Θ S2 pedig a spirálszög.
Magasabb spirálszögek esetén (>45º) a „nyúlás állandó fibrillahossznál” összefüggés írható
fel (2.2):
E sz =

K nc
2
2
1- 2 c tg 2 ΘS2 ) ; K h (1- 2 c tg 2ΘS2 )
(
1- X1c

ahol Knc a nemkristályos rész nyomó modulusza.

(2.2)
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Általános esetben a két modell soros kapcsolása írja le legjobban a természetes szálak húzó
rugalmassági moduluszát (2.3) [28]:

E sz =

E cos 2 ΘS2 K h (1- 2ctg 2 ΘS2 )

2

E cos 2 ΘS2 + K h (1- 2 c tg 2 ΘS2 )

(2.3)

2

Jelentős probléma a Hearle-modellnél, hogy figyelmen kívül hagyja a cellulóz molekula és az
amorf részek közötti nyíró igénybevételt.
A McLaughlin modell azonos bemenő adatokkal, ám más összefüggés alapján írja fel a szál
rugalmassági moduluszát (2.4) [34]:

E sz = X1c E c cos 2 θS2 + X nc E nc

(2.4)

ahol nc a nem cellulóz részekre vonatkozik.
Az említett modelleken kívül egyéb módszerek is fellelhetőek az irodalomban a
száljellemzők meghatározására [35]. A természetes szálak rétegekből épülnek fel, ezért egyes
kutatók szerint használhatóak a laminátelméleti alapösszefüggések. Ezek a modellek a
természetes

szálakat

kompozit

anyagként

tekintik,

lignin/hemicellulóz mátrixba vannak beágyazva.

ahol

a

cellulóz

Az aszimmetrikus

(Timoshenko-Reisner lemezelmélet) alapján lehetséges a

szálak

egy

laminátelmélet

hossz- és keresztirányú

rugalmassági modulusz, valamint a csúsztató- és hajlító modulusz becslése. Ez az elmélet
általában jelentősen alacsonyabb értékeket ad, mint a Hearle-modell [34].
Egy másik megközelítés alapja, hogy a szálakban található bélüreg miatt a szálak akár vastag
falú csövekként is felfoghatóak [34, 35]. Ennek a módszernek az az előnye, hogy figyelembe
veszi a természetes szálak ellipszoid keresztmetszetét, nem kör keresztmetszettel számol
(2.10. ábra). Az ilyen módon modellezett száltulajdonságok rendszerint még a laminátelmélet
alapján kapott értékeknél is alacsonyabbak.

2.10. ábra A rugalmassági modulusz változása a fibrillaszög függvényében:
modell összehasonlítása a mért adatokkal [34]
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A modellek használhatóságát számtalan egyszerűsítés, feltételezés korlátozza, például az
említett modellek többnyire kör keresztmetszetű, tömör rúdnak veszik a szálat, pedig az a
valóságban egy ellipszoid keresztmetszetű porózus szerkezet, bélüreggel a közepén. A
modellek általában csak az S2 sejtfal rétegeit veszik figyelembe, a szál többi rétegével nem
foglalkoznak. A spirálszöget mindegyik modell tartalmazza, de ez nem állandó érték, függ a
termesztés körülményeitől, de még egy növényen belül is jelentős eltérések tapasztalhatóak a
szárhossz mentén. A modellek továbbá nem veszik figyelembe a különböző feltárási
módokat, az ebből származó sérüléseket, valamint a szálelőkészítés, szálkezelés módosító
hatásait.

2.4.

Természetesszál-erősítésű kompozitok

A természetesszál-erősítésű kompozitok már nagyon régóta ismertek (pl. vályogtégla), ám a
tudatos mérnöki tervezéssel megalkotott polimer mátrixú, növényi szálakkal erősített
kompozitok az elmúlt két évtizedben jelentek meg.

2.4.1 Általános jellemzők
Igen intenzív kutatómunka folyik a természetesszál-erősítésű polimer kompozitok
kifejlesztésével kapcsolatban, és az elmúlt években az anyagfejlesztés mellett egyre inkább
megfigyelhető a gyártástechnológia fejlesztése is. Meglévő berendezéseket módosítanak, és
új gépeket fejlesztenek kifejezetten a természetesszál-erősítésű kompozitok gyártására.
Ennek eredményeként ma már számos terméket gyártanak ezekből az anyagokból, amelynek
fő piaca az autóipar.
A természetesszál-erősítésű kompozitok számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, ezek
közül az elsődleges jellemző a környezet kímélése, hiszen legalább az egyik komponens
megújuló anyag, aminek az előállítása is igen környezetbarát. Fontos kiemelni, hogy a
gyártás során lényegesen kevésbé egészségkárosítóak, mint pl. az üvegszál, és életciklusuk
végén könnyen megsemmisíthetőek [36-39]. Különösen igaz ez, ha a mátrix anyag is
valamilyen természetes alapú polimer, amelyek önmagukban még általában nem
rendelkeznek megfelelő mechanikai jellemzőkkel, ám természetes szálakkal társítva
kiszélesedik a felhasználási területük [40]. Számos hátrányos jellemzői miatt (nem egyszerű
hozzáférés, nehézkes feldolgozás, magas nedvességfelvétel és ár, alacsony szívósság) a
biológiailag lebomló mátrixok még nem terjedtek el széles körben [41], ezért még ma is igen
nagy arányban mesterséges polimer mátrixba ágyazzák a természetes szálakat.
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Az így kapott anyagoknak magas szilárdsága és merevsége, alacsony sűrűsége és kedvező ára
van. Természetes szálak hozzáadása a legtöbb polimer mátrix esetén alig változtat a rendszer
sűrűségén. A növényi szálak kb. 200-230˚C-os hőállósága lehetővé teszi a termelékeny
tömeggyártási eljárásokkal (extrúzió, fröccsöntés) történő termékgyártást [42].
Számtalan előnyös tulajdonsága mellett a természetesszál-erősítésű kompozitoknak azonban
hátrányai is vannak, amik korlátozzák a használhatóságát. Gassan és Bledzki [43] vizsgálatai
alapján

a

fő

problémák

a

magas

nedvességfelvétel,

a

rossz

beágyazhatóság

(impregnálhatóság), az üvegszálnál alacsonyabb szakítószilárdság és a gyakran nem
megfelelő szál/mátrix adhézió.
Mivel a hidrofil, poláris szálak nem tapadnak a hidrofób, apoláris mátrixokhoz, számos
kutatásban inkább poláris mátrixot, nagyon gyakran hőre keményedő mátrixot használnak.
Eichhorn és Young [44] hőre lágyuló mátrix helyett epoxigyantát használtak, és azt
tapasztalták, hogy a kenderszál és az epoxigyanta között ugyanolyan jó adhézió lehet
mindenféle kezelés nélkül, mint üvegszál/epoxi rendszerekben. Ennek az a magyarázata,
hogy poláris duroplaszt mátrix használata esetén kovalens és másodlagos kötések
alakulhatnak ki, amik biztosítják a megfelelő adhéziót [45]. A duroplaszt gyantáknak további
előnye a termoplasztikus mátrixokkal szemben a relatív egyszerű impregnálás, a jobb
mechanikai tulajdonságok és a nagyméretű alkatrészek egyszerű, olcsó gyártása. Egyetlen
hátrányként a nehézkes újrahasznosítást szokták emlegetni. Ha a mátrix nem biodegradábilis,
akkor hiába lebomló a természetes szál, az életciklus végén csak a termikus hasznosítás
(elégetés) jöhet szóba, ekkor azonban már ezek a gyanták nem károsabbak a környezetre
nézve, mint a hőre lágyuló mátrixok [46].
A természetes szálakat polimerek hosszú szálas erősítésére ma még szinte kizárólag
rendezetlen szálakból álló „paplan” formájában használják (mind hőre lágyuló préselésnél,
mind hőre keményedő technológiáknál) [13]. A műanyagiparban általánosan megfigyelhető
trend, a hőre lágyuló műanyagok dinamikus térnyerése a természetes szállal erősített
műanyagoknál is megjelenik, a préselés mellett a fröccsöntött kompozitok gyártása is egyre
népszerűbb. Ez az a terület, ahol a szálak rövidsége miatt a leginkább szükség van a
megfelelő tapadásra a szálak és a mátrix között. A határfelületi adhézió különféle
kezelésekkel javítható, ám ez általában költséges folyamat, és gyakran nem feltétlenül
egyeztethető össze a természetes szálak környezetbarát jellegével.
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2.4.2 A szálak előkészítése, kezelése
A jobb adhézió érdekében a szálakat általában célszerű előkészíteni a polimerbe történő
beágyazás előtt. Ez az előkészítés lehet tisztítás (szennyezőanyagok és pozdorjamaradékok
eltávolítása), zsírtalanítás (szálban lévő és a feltárás vagy előkészítés során rákerült viaszok,
zsírok eltávolítása), szárítás (a nedvességtartalom a hőre lágyuló technológiáknál a
gőzfejlődés miatt igen káros), hőkezelés vagy egyéb szálkezelés.
Van Voorn és társai [47] alapján a lenszál szobahőmérsékleten 12-14% vizet tartalmaz, ebből
2% az ún. szerkezet víz vagy kötött víz, amit nem lehet reverzibilisen eltávolítani. A szerzők
6 órán keresztül szárították a szálakat, amíg teljesen ki nem száradt (kb. 2%
nedvességtartalom). Vizsgálták a len- és szizál szálak szilárdságát 22-98% relatív
páratartalomnál, és -80 - +70ºC hőmérsékleten (2.11. ábra). A legmagasabb szilárdságot
70%-os relatív páratartalomnál, 20ºC körüli hőmérséklet tartományban mérték. Rámutattak,
hogy a hőmérséklet további emelkedése valószínűleg azért csökkenti a szilárdságot, mert
csökken a szálak nedvességtartalma.

a)

b)

2.11. ábra Len-és szizál szálak szilárdsága különböző páratartalomnál (a)
és hőmérsékleten (b) [47]

A természetes szálak hátrányainak a kiküszöbölésére különféle kezeléseknek szokták alávetni
a szálakat. A szálkezelések célja:
1. Szál-mátrix adhézió javítása: a kompozitban a mátrix összetartja és védi a szálakat,
és átadja a terhelést.
2. Szálak mechanikai tulajdonságainak javítása.
3. Szálak nedvességfelvételének szabályozása.
A különböző célok azonban nem választhatóak el élesen egymástól, hiszen például a szálak
felületi

feszültségével

szorosan

összefügg

a

szál-mátrix

adhézió,

és

a

szálak

nedvességfelvétele is. A szálkezelések lehetnek fizikai (pl. plazma kezelés, korona kezelés,
hőkezelés) vagy kémiai elven működő (pl. maleinsav-anhidriddel, szilánvegyületekkel,
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izocianáttal, nátrium-hidroxiddal, permanganáttal, peroxidokkal és egyéb vegyszerekkel
történő kezelés) módosítások [1, 48].
A fizikai eljárások általában nem módosítják a szál kémiai összetételét, csak a szerkezetét,
felületi jellemzőit, hosszát, finomságát változtatják meg. Ilyen eljárások például a nyújtás, a
kalanderezés és a hőkezelés.
A hőkezelés hatásosságát bizonyították Li és társai [26], akik szerint a felületi adhéziót
legnagyobb mértékben a rostok hőkezelése növelte. Néhány kémiai kezelés és hőkezelés
együttes alkalmazása csökkentette a kompozit szilárdságát. A kémiai kezelések mindegyike
csökkentette a moduluszt, a kompozitok sűrűségét és nedvszívó képességét.
Az elektromos kisüléseken alapuló eljárások (korona- és plazma kezelés) esetén a cellulóz
szálak felületi energiáját növeljük, illetve hideg plazma kezelésnél a használt gáztól függően
egyéb felületmódosító hatásokat is elérhetünk: felületi térhálósítást, felületi energia növelést
vagy csökkentést, reaktív szabad gyökök létrehozását [28, 49]. Gassan és Gutowski [50] a
korona-kezelés bonyolultsága miatt más fizikai eljárásokat kezdett használni, pl. ózon
és/vagy ultraibolya (UV) besugárzás. Az UV fény hatására a természetes szálakban a lignin
oxidálódik és degradálódik először.
A mercerezés a pamutszálak esetében egy régóta használt eljárás. A lúgos (általában
nátronlúg) kezelés hatására a szálak megduzzadnak, majd az elemi szálak jellegzetes
csavarulatai eltűnnek a feszítés hatására [51]. A lúgos közeg ellenére nem minősül kémiai
szálkezelésnek, mert nem eredményez kémiai változást. Az utóbbi időkben egyéb cellulóz
alapú természetes szálaknál is használják, a szakítószilárdság növekedését és a
nedvességfelvétel csökkenését lehet elérni általa [52]. Mwaikambo és társai [53] alapján a
mercerezés során a kapok/pamutszálak hőállósága romlik. Ennek az az oka, hogy a kristályos
cellulóz egy része amorf cellulózzá alakul, ami alacsony hőállóságú hemicellulózt tartalmaz.
A szálkezelések egy speciális fajtája, amikor a szálakat belülről impregnálják gyantával.
Gindl és társai [54] puhafa-sejteket impregnáltak melamin-formaldehid (MF) gyantával, a fa
felületi keménységének, időjárás-állóságának javítása, és egyéb előnyös tulajdonságok
elérése céljából. Bos és társai [55] nem farostok, hanem lenszál esetében vizsgálta a
gyantával való telítést. Melamin-formaldehid gyanta vizes oldatát, valamint epoxi gyantát
metanolban feloldva használtak. Van de Weyenberg és társai [23] nem metanolban, hanem
acetonban oldottak fel ehhez epoxi gyantát.
Az elektron-besugárzásos kezelés sok egyéb felhasználási területe mellett előnyösen
alkalmazható a kompozitgyártásban is. Czvikovszky [56] jelentős javulást ért el
besugárzással különféle ásványi anyagokkal (talkum és kalcium-karbonát), valamint faliszt és
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aprított üvegszállal erősített polipropilén rendszerek mechanikai tulajdonságaiban. Egy másik
munkájában [57] újrahasznosított polipropilént erősítettek PAN és viszkóz szálakkal.
Hargitai [58] szerint a PP-ben található szabad gyökök még akár több nappal a besugárzás
után is reaktív csomópontokként működnek, és hasonló folyamat játszódik le a fában is,
lehetővé téve azok jobb kölcsönhatását.
A kémiai szálkezelések célja kompozitok esetében általában két inkompatibilis anyag
összeférhetőségének

javítása

egy

harmadik

anyag

bevitelével.

Ennek

többféle

hatásmechanizmusa lehet: az adalék a szálak nedvesíthetőségét, impregnálhatóságát javítja,
és/vagy kémiai kötéseket létesít mindkét anyaggal. A kezelőanyag megszüntetheti a gyengén
tapadó réteget, és/vagy szívós, rugalmas réteget képezhet a szál felületén, esetleg létrehozhat
egy térhálós fázisréteget, aminek a modulusza a mátrix és a szál közötti. Sav-bázis hatás útján
a kezelőszer megváltoztathatja a szálak felületének savasságát [28].
Természetes szállal erősített PP rendszerekben gyakran használt eljárás az ojtott
kopolimerizáció, amit általában maleinsavval ojtott polipropilénnel (MAPP) végeznek [59].
Az eredmény egy olyan kopolimer, amely a cellulóz és az ojtott polimer tulajdonságaival is
rendelkezik [10, 49]. A kezelés eredményeképpen a cellulóz szál felületi energiája
megemelkedik, csaknem a módosított PP mátrix felületi energiájának szintjére, ami jobb
nedvesítést és felületi adhéziót eredményez. A PP láncok és a módosított szál között kohéziós
kapcsolat alakul ki.
Cantero és társai [60] maleinsavanhidriddel (MA), maleinsavval ojtott polipropilénnel, és
vinil-trimetoxi-szilánnal (VTMO) kezelt lenszálakkal erősített PP kompozitokat vizsgáltak. A
legjobb mechanikai tulajdonságokat az MAPP-vel kezelt szálakból készült kompozitoknál
kapták.
Gyakran használt eljárás az izocianáttal történő kezelés, ahol például a polimetilén-polifenilizocionát (PMPPIC) vagy a toluilén-diizocianát/polipropilén-glikol (TDI/PPG) O=C=N–
csoportja alkot kovalens kötést (uretán kötést) a cellulóz –OH csoportjával, a polimer
mátrixszal való adhéziót pedig a két anyag között Van der Waals kötés, a delokalizált π
elektron adja [28, 61].
A metanol csoportot tartalmazó vegyületekkel történő kezelések során a (-CH2OH) metanol
csoportok kovalens vagy hidrogén kötéseket képeznek a cellulóz szálakkal. Eddig főleg a
textilipar használta ezeket a vegyületeket.
A triazinnal való kezelések alapja, hogy a triazin-származékok kovalens kötéssel
kapcsolódnak a cellulózhoz [28].
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A szerves szilánvegyületek a legelterjedtebb kezelőszerek az üvegszállal erősített
polimereknél, de természetes szál esetében is szokták használni. A szilánvegyületekben
található szerves funkciós csoport lép reakcióba a polimerrel. Ez kopolimerizációhoz és/vagy
egymásba hatoló térhálószerkezet (interpenetrating network, IPN szerkezet) keletkezéséhez
vezethet. A szilánkezelés javítja a nedvesíthetőséget is [59].
Az acetilezés során egy acetilcsoportot viszünk be olyan szerves vegyületekbe, amelyek -OH,
-SH vagy -NH2 csoportot tartalmaznak [48, 62].
A lúgos kezelés igen elterjedt szálkezelési eljárás [59, 63]. A szálak mechanikai
tulajdonságainak javításán túl a lúgos kezelés eredményeként jobb szál-mátrix adhéziót, és
alacsonyabb nedvességfelvételt is elérhetünk. A nátrium-hidroxidos kezelést gyakran csak
egyéb szálkezelések előtt, a szál előkészítésére használják, hiszen „felnyitja” a cellulóz
szerkezetét, és a hidroxil csoportokat reakciókésszé teszi [64].
Egyes kutatók az említett előnyös tulajdonságok ellenére sem javasolják a szálkezeléseket.
Hepworth és társai [45] például azért nem használtak semmilyen szálkezelést az eddig
említett célok elérése érdekében, mert véleményük szerint a természetes szálak két
legfontosabb előnye az alacsony ár és a környezetbarát megítélés. Ha drága vegyszerekkel
kezeljük őket, akkor le kell mondanunk ezekről az előnyös tulajdonságokról. Azonban
bizonyos értelemben ők is használtak szálkezelést, mégpedig egy kereskedelmi forgalomban
kapható

polivinil-acetát

(PVA)

bázisú

ragasztó

50%-os

vizes

oldatát

a

szálak

előformázásához, amivel epoxi és fenol gyantával impregnálva extrém magas száltartalmat
(maximum 85 tf%) értek el.

2.5.

Kompozit mechanikai modellek

Megfelelő szálkezeléssel, kompatibilizálással a természetes szálak használatának bizonyos
hátrányai leküzdhetőek vagy minimalizálhatóak. Azonban ahhoz, hogy a természetesszálerősítésű kompozitokat teherviselő szerkezetekben felhasználhassuk, nemcsak a jó
mechanikai jellemzőkre, hanem az anyagtulajdonságok kellően pontos előre jelezhetőségére,
reprodukálhatóságára

is

szükség

van.

Az

anyagjellemzők

megismeréséhez,

számszerűsíthetőségéhez adnak alapot a kompozit mechanikai modellek.

2.5.1. Hosszúszál-erősítésű kompozitok
A kompozitok többfázisú, összetett rendszerek anizotróp, inhomogén jellemzőkkel, ezért
tulajdonságaikat meglehetősen nehéz leírni. A szálátmérőnél néhány nagyságrenddel
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nagyobb rendszerek esetén legtöbbször nem a mikromechanikából indulunk ki egy kompozit
szerkezet méretezésénél, hanem az egyes rétegek jellemzőit kvázi-homogénnek tekintjük.
Ezen homogén anyag mechanikai jellemzőinek meghatározására a szakirodalom különféle
modelleket ismer, amely modelleknek a használhatóságát korlátozza, hogy ezek szinte kivétel
nélkül csak lineárisan rugalmas anyagi viselkedés esetén érvényesek.
Ezek a modellek általában a száltartalom, valamint a szál és mátrix anyag jellemzőinek
ismeretében becsülik a kompozit (vagy egy rétegének) tulajdonságait. A legtöbb ilyen modell
a húzó rugalmassági modulusz, esetleg a szakítószilárdság számítására szolgál, ám utóbbi
problémásabb, és általában kevésbé pontos.
Legismertebb a párhuzamos vagy Voigt modell, amelyet keverékszabályként (Rule of
Mixture, ROM) is szoktak emlegetni [26, 65]. Ez egyirányú, párhuzamos, végtelenszálerősítésű kompozitok esetén írható fel szálirányban (2.5):
E k = E sz v sz + E m (1 − v sz )

(2.5)

ahol a rugalmassági modulusz (E) helyett szerepelhet a sűrűség (ρ) is. Az alsó indexben a k,

sz és m jelölés rendre a kompozitra, szálra és mátrixra vonatkozik, vsz pedig a szál
térfogatarányára.
A keverékszabály használatának feltétele, hogy mind a szál, mind a mátrix azonos mértékben
és rugalmasan deformálódik, ami a gyakorlatban alacsony nyúlásértékeknél jelentkezik.
Ebben a tartományban a keverékszabályt a kompozitban ébredő feszültségre is fel lehet írni
(2.6) [66], ám az összefüggés a szilárdság kiszámítására nem alkalmas:
σk = σsz vsz + σ m (1 − vsz )

(2.6)

ahol σ sz az átlagos szálszilárdságot jelöli.
Szálirányra merőleges terhelés esetén használható a soros vagy Reuss modell [65], más
néven a fordított keverékszabály (2.7):

Ek =

E sz E m
v sz E m + (1 − v sz )E sz

(2.7)

A gyakorlatban azonban viszonylag ritkán találkozunk olyan kompozit szerkezetekkel,
amelyek csak egy irányba rendezett szálakat tartalmaznak, és azok tisztán szálirányú, ill. arra
merőleges igénybevételnek vannak kitéve. Emiatt a gyakorlatban célszerűbb a módosított
keverékszabályt használni, ahol egy k szálhatékonysági tényezőt vezetünk be (2.8). A
szálhatékonysági tényező értéke konkrét fizikai tartalomra mutathat vagy empirikus
megfigyeléseken alapul. Értéke k=0,5 olyan szövetek esetén, amelyek lánc- és vetülékiránya
azonos mennyiségű és minőségű szálat tartalmaz, és a terhelés valamelyik száliránnyal
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párhuzamos, mert ekkor a szálak 50%-a normál irányú terhelést vesz fel. A k tényező értékét
tapasztalati úton 0,3-ra szokták választani nem orientált szálelrendezés (pl. üvegpaplan
erősítés) esetén:
E k = kE sz v sz + E m (1 − v sz )

(2.8)

Ha a kompozit tönkremenetele a lineárisan rugalmas tartományon kívül, nagyobb nyúlásnál
következik be, akkor a szál és mátrix tönkremenetele időben elkülönül. Alacsony
száltartalom esetén a kompozit szilárdsága alacsonyabb is lehet, mint az erősítetlen mátrix
szilárdsága. Ennek az oka a szál és mátrix eltérő nyúlásában keresendő. Az eltérő nyúlások
alapján két jellemző viselkedést különböztetünk meg: a szál és a mátrix vezérelt
tönkremenetelt.
A mátrix vezérelt eset tipikusan alacsony száltartalmú, magas szakadási nyúlású szál és nagy
szilárdságú, merev mátrix esetén fordul elő. A terhelés eleinte megoszlik a szálak és a mátrix
között, de a mátrix a szakadási nyúlását elérve tönkremegy, és onnantól kezdve csak a szálak
viselik a terhelést. Tipikus példa az üveg/poliésztergyanta és a szénszál/epoxi kompozitok.
Ebben az esetben a mátrix tönkremenetele előtt a kompozitban ébredő feszültség a (2.9)
összefüggés alapján írható fel:
σ k = v sz E sz ε m + (1 − v sz )σ m

(2.9)

A mátrix tönkremenetele után kompozitban ébredő feszültség megegyezik a szálakban
ébredő feszültséggel, amely a (2.10) összefüggés alapján írható fel:
σ k = v sz σ sz

(2.10)

A szál vezérelt tönkremenetel olyan kompozitoknál jelentkezik, ahol a szálak szakadási
nyúlása alacsonyabb a mátrixénál. Egy kritikus értéknél (vmin) alacsonyabb száltartalom
esetén a szakadási nyúlásuk elérésekor a szálak elszakadnak, és a mátrix veszi át a szálak
terhelését is. A kritikus száltartalom alatt a szálak hozzáadása rontja az anyag szilárdságát az
erősítetlen mátrixhoz képest, mert csökkenti a mátrix terhelést felvevő keresztmetszeti
területét. Tipikusan a fém- és a hőre lágyuló polimer mátrixú kompozitok viselkednek így.
Ha a szálak tönkremenetele után a mátrix képes felvenni a terhelést, akkor a benne ébredő
feszültség megegyezik a kompozitban ébredő feszültséggel, ami a (2.11) összefüggés alapján
írható fel:
σ k = (1 − v sz )σ m

(2.11)

A száltartalmat növelve a szálak tönkremenetele után a mátrix már nem képes ellenállni az
igénybevételnek, ekkor a tönkremeneteli feszültséget a szálak szilárdsága határozza meg, ami
a (2.12) összefüggéssel írható fel:
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σ k = v sz E sz ε sz + (1 − v sz )E m ε sz

(2.12)

A keverékszabály és fordított keverékszabály alkalmazhatóságát korlátozza, hogy mindkét
modell tökéletes kapcsolatot tételez fel a szál és a mátrix között, egyik sem veszi figyelembe
a határfelület esetleges hibáit [66]. A valóságban azonban gyakran adódik olyan eset, amikor
a szál és a mátrix között gyenge kapcsolat van, aminek a negatív hatása leginkább a
rövidszál-erősítésű kompozitoknál jelentkezik.

2.5.2. Rövidszál-erősítésű kompozitok
A Kelly-Tyson összefüggés (2.13) alapján megkereshető az az Lc kritikus szálhossz,
amelynél hosszabb szálak a kompozit szálirányú terhelése esetén már elszakadnak, tehát a
szál szilárdsága teljes mértékben ki van használva. Az ennél rövidebb szálak nem szakadnak
el, hanem kihúzódnak a mátrixból [66, 67]:
Lc σsz
=
Dsz 2τ

(2.13)

ahol Dsz a szál átmérője, σsz a szál szilárdsága, τ pedig a szál/mátrix határfelületi
nyírószilárdság.
A Kelly-Tyson modell kiterjesztése a nem rendezett, nem végtelen szállal erősített
termoplasztokra a Bowyer-Bader modell [68]. Kelly-Tyson alapján az Lc kritikus szálhossz
meghatározható az (2.14) egyenlet alapján:
L c = E sz ε k D 2 τ

(2.14)

ahol ε k a kompozit nyúlása.
Az Lc –nél rövidebb szálak maximális terhelése E sz ε k L 2L c formában írható fel, az Lc –nél
hosszabb szálak terhelése pedig E sz ε k (1 − L c 2L) formában. Ekkor a kompozitban ébredő
húzófeszültség a (2.15) egyszerűsített forma alapján becsülhető:

σ k = ξ ( X + Y) + Z

(2.15)

ahol ξ a szálorientációs együttható, X, Y és Z értéke pedig a (2.16-2.18) összefüggések
alapján határozható meg:

X=

Li < Lc

∑E
i

L j > Lc

Y=

∑E
j

 L 
ε  i vi
 2Lc 

(2.16)


L 
ε  1 − c v j
 2L 
j 


(2.17)

sz k

sz k

Z = E m ε k (1 − v sz )

(2.18)
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ahol vi, vj az Li, Lj hosszúságú szálak térfogataránya.
Az elvégzett mérések feszültség-nyúlás diagramjaiból ki kell választani két nyúlásértéket, és
a hozzájuk tartozó feszültségeket. Ekkor a szálaknak ebben a két pontban vett
teherviselésének aránya a (2.19) formulával írható fel:
R=

σ 1 − Z1
σ2 − Z2

(2.19)

Az R’ arányt a (2.20) összefüggés alapján számolhatjuk:

R' =

X 1 + Y1
X 2 + Y2

(2.20)

Megfelelő τ érték behelyettesítése esetén R és R’ értéke megegyezik. Addig kell tehát iterálni,
amíg az R=R’ egyenlet nem teljesül. A Bowyer-Bader modell ekkor nem csak a τ
határfelületi nyírószilárdság értékét adja meg, hanem a ξ szálorientációs együtthatóét is.
A Bowyer-Bader modell hiányossága, hogy azt feltételezi, hogy a tönkremenetel egyetlen
pillanat alatt játszódik le, pedig az a valóságban egy időbeli folyamat. A Vas-féle
szálkötegmodellek [69, 70] kiküszöbölik ezt a hiányosságot.
A Halpin és Tsai által kidolgozott részben empirikus alapokon nyugvó modellt gyakran
használják rövidszál-erősítésű kompozitok rugalmassági jellemzőinek meghatározására [67]
(2.21):

 1 + Jηvsz 
Ek = Em 

 1- ηvsz 

(2.21)

ahol J tényezőt a szálgeometria, száleloszlás és száltérfogat-arány határozza meg. η a szál és
a mátrix relatív moduluszát mutatja, és (2.22) formában írható fel:

η=

E sz / E m -1
E sz / E m + ς

ς = 2L / D

(2.22)
(2.23)

ahol ς az alak illesztési paraméter, L és D pedig a szál hosszát, ill. átmérőjét jelentik.
A módosított Halpin-Tsai modell (2.24) tartalmaz egy ψ tényezőt is, amely a kompozit
ideális maximális száltartalmától – φmax-tól függ. (2.25), ahol φmax értéke kör keresztmetszetű
szálaknál 0,785 négyzetes szálelrendezés esetén, 0,907 hexagonális szálelrendezés esetén, és
0,82 véletlenszerű szálelrendezés esetén:

 1 + Jηvsz 
Ek = Em 

 1- ηψvsz 

(2.24)
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ahol:

 1- ϕ
ψ = 1 +  2 max
 ϕmax


 vsz


(2.25)

A rövid szálak erősítő hatását leíró egyik legkorábbi modell a Cox vagy nyírás-késleltetés
modell (2.26), amely feltételezi, hogy a szál és a mátrix egyaránt tökéletesen rugalmas és
izotróp, valamint a fázishatárok között nincs megcsúszás, kihúzódás [71]. A mátrix és szál
közötti határfelületi nyírófeszültség a szál közepénél veszi fel a maximális értékét, és a
szálvégeknél nullára csökken:

 tanh βL / 2 
E k = E sz vsz  1 −
 + Em vm
βL / 2 


(2.26)

ahol βC nyíró réteg paraméter az alábbi formában írható fel (2.27):

1 
2E m
βC =


R sz  ( E sz + E sz ν m ) ln ( t sz / ν sz ) 

0,5

(2.27)

ahol Rsz a szál sugara, νsz és νm a szál és a mátrix Poisson-tényezője, Asz szálkeresztmetszet
területe és tsz a szálak középpontjainak távolsága, ami hexagonális szálelrendezés esetén

tsz=2π/30,5 formában írható fel, négyzetes szálelrendezés esetén pedig tsz=π. A modell
pontossága rövid szálas kompozitoknál tengelyszimmetrikus esetekre nem volt kielégítő.
Nayfeh és McCartney felírták a nyíró réteg paraméter optimális alakját (oldalirányban kötött,
ill. szabad esetekre), amely már tengelyszimmetrikus feszültségállapotok esetén is
használható volt [72]. Nairn továbbfejlesztette a βC nyíró réteg paraméter ezen összefüggéseit
[73], mégpedig a nem tökéletes határfelület minőségére vonatkozó Ds paraméter
bevezetésével (2.28):


2

βC =  2
R E E
 sz sz m





E sz vsz + E m v m






 v m + 1  1 ln  1  − 1 − v m  + 1
2  R sz Ds
 4G sz 2G m  v m  vsz + χ 






 


0,5

(2.28)

ahol Gsz és Gm a szál és a mátrix nyíró modulusza, χ paraméterre pedig azért van szükség,
hogy vsz=0 esetén ln (1/vsz) értéke ne legyen végtelen.
Facca és társai ezt az összefüggést módosították téglalap keresztmetszetű szálak esetére úgy,
hogy az összefüggésben a szál Rsz sugara helyett egy egyenértékű sugarat használtak, amely
sugarú kör területe megegyezik a téglalap keresztmetszetű szál keresztmetszetének
területével [71].
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Más – szintén rövidszálas kompozitoknál használatos – modellek nem veszik figyelembe a
szál-mátrix határfelületi adhéziót, hanem empirikus megfigyeléseken alapulnak.
Hirsch modellje a keverékszabály és fordított keverékszabály súlyozott átlagán (2.12. ábra)
alapul, amit eredetileg vasbeton rugalmassági moduluszának becslésére fejlesztett ki, ám jól
alkalmazható rövidszál-erősítésű kompozitoknál is (2.29), elsősorban merev mátrixok
esetében [65, 74, 75].

2.12. ábra Párhuzamos, soros, és Hirsch modellek [75]

Hirsch bevezetett egy empirikus paramétert (x), amely az erősítőanyag-mátrix közötti
feszültségátadást írja le, értéke a szálorientációtól, szálhossztól és a szálvégeknél fellépő
feszültségcsúcsoktól függően 0 és 1 közé esik [26]:



E m E sz
E k = x[E m (1 − v sz ) + E sz v sz ] + (1 − x )

 [E sz (1 − v sz ) + E m v sz ]

(2.29)

A kritikusnál rövidebb szálak esetén már nem erősített, hanem töltött rendszerről beszélünk.
Az Einstein-Smallwood egyenlet nem szálerősített, hanem a makrorészecskékkel töltött
polimer kompozitok tulajdonságainak számításaira használható (2.30):

E k = E m (1 + k e v r )

(2.30)

ahol vr a részecskék térfogati hányada, ke pedig az Einstein-Smallwood paraméter, amelynek
értéke ke=1,25 [74], ill. ke=2,5 [75] egymással nem érintkező, gömbszerű részecskék esetén.
Guth az összefüggést továbbfejlesztette a részecskék interakciójának figyelembevételével
(2.31):

(

E k = E m 1 + 2,5v r + 14,1v 2r

)

(2.31)

Nem gömbszerű részecskék esetén pedig az alábbi formában írható fel az összefüggés [76]
(2.32):
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(

(

E k = E m 1 + 0, 67α G v r + 1, 62 α G v r

)

2

)

(2.32)

ahol αG a rúdszerű részecskék alaktényezője (hossz/szélesség).
Guth alapján a kompozit húzószilárdsága [74] (2.33):

(

σk = σ m 1 − v r2/3

)

(2.33)

A gömb alakú részecskével töltött polimer kompozit rugalmassági moduluszát adja a Kerner
egyenlet is [78] (2.34), feltételezve hogy a részecskék nem érintkeznek:
Ek = Em

v r 15(1 − ν m )
v m (8 − 10ν m )

(2.34)

2.5.3. Kompozit modellek használata természetesszál-erősítésű kompozitoknál
Természetesszál-erősítésű kompozitok mechanikai jellemzőinek leírásával számos kutató
foglalkozott. Kalaprasad és szerzőtársai [75] hosszirányba rendezett és véletlenszerű
(random) irányú rövid szizál szállal erősített alacsony sűrűségű polietilén (LDPE) mátrixú
kompozitok szakítóvizsgálatánál elemezték a keverékszabály, a fordított keverékszabály, a
Hirsch, a Cox, a Halpin-Tsai és módosított Halpin-Tsai, valamint a Bowyer-Bader modell
alkalmasságát a szakítószilárdság és rugalmassági modulusz leírására. A keverékszabály és a
fordított keverékszabály alapján számított húzószilárdság és rugalmassági modulusz értékek
mutatták a legrosszabb összhangot a mérési eredményekkel, de a Hirsch és a Bowyer-Bader
modell meglepően jól egyezett, bár teljesen eltérő feszültségátadási tényezőt, szálorientációs
és szálhossz faktort kellett választani a megfelelő illeszkedéshez a szakítószilárdság és
rugalmassági modulusz modellezésekor.
Ugyanezeket a modelleket használták Li és szerzőtársai [26], és tapasztalataik is hasonlóak
voltak szintén szizál szál és LDPE mátrixú kompozitok esetén. Hosszirányú szálorientáció
esetén a keverékszabály és fordított keverékszabály kivételével a modellek elfogadhatóan
leírták az anyagok húzó jellemzőit, különösen alacsony száltartalom esetén. A legjobban a
Bowyer-Bader és a Hirsch modell alapján számított értékek egyeztek a mérési
eredményekkel. Véletlenszerű szálirány esetén azonban egyik modell eredményei sem
mutattak elfogadható összhangot a mérési eredményekkel.
Facca és társai [71] különféle falisztekkel, üvegszállal, kenderszállal és rizshéjjal töltött
nagysűrűségű polietilén (HDPE) mátrixú kompozitoknál vizsgálták különféle kompozit
mechanikai modellek használhatóságát. A rugalmassági modulusz számításánál a fordított
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keverékszabály és a keverékszabály adták a legalacsonyabb és legmagasabb értékeket, ezek
között voltak a mérési eredmények és az egyéb modellek alapján számított értékek. A
Halpin-Tsai összefüggés megfelelő ς alak illesztési paraméter választása esetén megfelelően
pontos számítási lehetőséget biztosított, ám a paraméternek az illesztéshez választott értéke
nem volt összhangban a (2.23) összefüggésben leírt módon számított értékkel. A Nairn-féle
módszer túlbecsülte az értékeket.
Joseph és szerzőtársai [80] a rideg mátrixú, random szálakat tartalmazó kompozitok
(banánrosttal

és

üvegszállal

erősített

fenol-formaldehid

gyanta)

jellemzőinek

meghatározásához a fordított keverékszabályt és a Hirsch modellt emelik ki. A modelleket ők
is a húzószilárdság és húzó rugalmassági modulusz számítására használták. A fordított
keverékszabály nem jól becsülte a mért eredményeket, ám a Hirsch modellnél megfelelő
feszültségátadási tényező választása esetén meglepően jó egyezést tapasztaltak a mért és
számított értékek között.

2.6.

Az irodalom kritikai elemzése, célkitűzések

A természetesszál-erősítésű kompozitok erősítőanyagai közül a növényi szálakat, azon belül
is elsősorban a háncsrostokat kell kiemelni. A háncsrostok mind mechanikai jellemzőik
tekintetében,

mind

feldolgozhatóságuk

és

szálfinomságuk

szempontjából

kitűnő

erősítőanyagok. A durvább trópusi levél- és gyümölcsszálak elsősorban azoknál a
termékeknél kerülnek előtérbe, ahol a költségcsökkentés a legfontosabb szempont. Ezeket a
szálakat iparilag általában felaprítva keverik finomabb háncsrostokhoz, önmagukban nem
jellemző a használatuk. Természetes szálas gyantainfúziónál kifejezetten kedvelik a trópusi
szálakat, mert éppen a szálak durvasága miatt nagyok a szálak közötti rések, elősegítve a
gyanta áramlását. A növényi magszálakat erősítőanyagként iparilag szinte egyáltalán nem
használják.
A háncsrostok közül a növényi szálakat legnagyobb mennyiségben felhasználó autóipar a
lenszálat részesíti előnyben, jórészt azért, mert Nyugat-Európában leggazdaságosabban ez
termelhető. A nagyon hasonló jellemzőkkel bíró kenderszál felhasználása folyamatosan nőtt
az elmúlt években, és további térnyerése várható. Mivel Magyarországon ez a legnagyobb
mennyiségben termelhető szál, és Magyarországnak komparatív előnye van a kenderszál
termelésében, ezért mindenképpen célszerű részletesebben foglalkozni a kompozit
erősítőanyagaként történő felhasználásával.
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A kutatásokban nagyon gyakran különböző növények szálait hasonlítják össze, tekintet
nélkül a feltárásuk és kikészítésük módjára. A növényi szálak, különösen pedig a háncsrostok
tulajdonságai nagymértékben függnek a termesztés körülményeitől (fajta, talajviszonyok,
napsütés, csapadék stb.), a betakarítás és feltárás módjától (betakarítás ideje, zöld vagy
áztatott stb.), és a feldolgozottság szintjétől (tört, tilolt, gerbenezett, hosszú szál vagy kóc
stb.), ezért ilyen esetben nehéz általános következtetést levonni. Több cikk is foglalkozik
ugyanazon termésből származó, ám különféle módokon feltárt (áztatás, harmatázás,
gőzfeltárás, csak mechanikai feltárás) szálaknak az összehasonlításával. A tapasztalatok az
említett okok miatt vegyes képet mutatnak: egyes kutatások alapján például a csak
mechanikusan feltárt háncsrostok lényegesen jobbnak, mások szerint lényegesen rosszabbnak
mutatkoztak, mint a tipikusnak mondható áztatott szálak. Ez annak köszönhető, hogy
mindkét módszernek vannak előnyei és hátrányai, mindig egyedi eset, hogy melyik kerül
előtérbe. Ezek alapján nem lehet kijelenteni hogy valamilyen növényi szál jobban vagy
kevésbé alkalmas erősítőanyagnak, mint a többi. Minden esetben egyedileg kell megvizsgálni
a szálakat, hogy biztos következtetést lehessen levonni. Viszonylag kevés figyelmet
fordítanak a kutatók az azonos termésből származó, azonosan feltárt, de különféleképpen
előkészített szálak összehasonlítására. A több technológiai folyamaton átment szálak
általában finomabbak (egyre jobban felhasadnak a rostnyalábok), ami két szempont miatt is
előnyös az erősítőanyagként való felhasználásnál: egyrészt jóval nagyobb a szálak felülete
egységnyi térfogat mellett, másrészt homogénebb a szál (nincs eleve belülről meggyengítve a
gyengének mondható pektinréteggel). A túl sok folyamaton átment szálak ugyanakkor annyi
mechanikai sérülést szenvednek, hogy ezek hatása erőteljesebb lehet, mint a finomabb
szálakból adódó előnyök.
A különböző szálak összehasonlításánál elsősorban a geometriai méreteket (szálátmérő és –
hossz), a mechanikai jellemzőket (szilárdság, rugalmassági modulusz) és egyéb jellemzőket
(sűrűség, felületi feszültség stb.) szokták vizsgálni. A geometriai és mechanikai vizsgálatokat
sokszor olyan módszerek alapján végzik, amelyek eredetileg mesterséges szálaknál
használatosak

(pl.

szálátmérő

mérése

kontúrszélesség

alapján),

amelyek

jelentős

bizonytalanságot okoznak. Természetes szálaknál sok szempontból célravezetőbb lehet a
hagyományos textilipari módszerek használata (pl. szálátmérő helyett lineáris sűrűséget
megadni). A lineáris sűrűség függvényében aránylag pontos eredményeket kapunk a
szakítószilárdságra, ám a mechanikai számítások során a feszültséget SI mértékrendszerben
szokás használni, ehhez pedig a lineáris sűrűségből keresztmetszetet kell számítani. Ez
kétfajta módon történhet: a szálak sűrűségéből vagy a keresztmetszet mikroszkópos felvételei
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alapján. A sűrűség mérése természetes szálaknál a magas fokú porozitás miatt pontatlan, és
függ a környezeti jellemzőktől (elsősorban a páratartalomtól, amelyben a szálakat a mérést
megelőzően tárolták), ezért a mikroszkópos módszer tűnik használhatóbbnak. Az
irodalomban fellelhetőek különféle módszerek a keresztmetszeti korrekcióra, ám ezek
általában megfigyelés értékűek, a gyakorlati alkalmazásukról kevés kutató ír. A másik –
természetes

szálaknál

szintén

fokozottan

megjelenő

–

jellegzetesség

a

szálak

tulajdonságainak hosszfüggő változása, ami a szálak szerkezetéből ered (elemi sejteket pektin
tart össze). Az utóbbi időben kevés irodalom foglalkozik a befogási hossz jelentőségével,
pedig e nélkül nem sok értelme van a száljellemzők megadásának. A befogási hossznak
különösen a szálak szilárdságára, valamint rugalmassági moduluszára van nagy hatása, ezért
a mesterséges szálaknál használt modulusz mérési módszerek csak korlátozottan
használhatóak.
A különféle szálak összehasonlításának másik módja, amikor nem a szálvizsgálatok
eredményeit vetjük össze, hanem magukat a szálerősített anyagokat. A természetesszálerősítésű polimer kompozitok szilárdsága elmarad az üvegszálas kompozitok mögött. Amikor
elkezdték erősítőanyagként használni a természetes szálakat, sokan azt várták, hogy egységi
tömegű alkatrész hasonló teherbírással rendelkezik majd, mintha üvegszálas kompozitból
készült volna, a szál lényegesen alacsonyabb sűrűsége miatt. Ezt a mai napig nem sikerült
ipari léptékben megvalósítani, mégpedig a nem kielégítő nyomószilárdság, a megfelelő
előgyártmányok hiánya, a méretezési nehézségek, az egyenetlen minőségű szálak miatt. A
természetes szálak és kompozitjaik húzó jellemzői közel az elvárásoknak megfelelően
alakulnak, azonban a szerkezetükből és a feldolgozás során őket ért mechanikai hatások
(keresztirányú mikrorepedések, gyűrődési hibák – „kink band”) miatt a nyomó
tulajdonságaik nagyon szerények. A jelenleg gyártott természetesszál-erősítésű kompozitok
nagy része nem nagyszilárdságú, elsődleges szerkezeti elem, hanem valamilyen alacsony
vagy mérsékelt igénybevételnek kitett burkoló, takaró elem, ahol előnyös a szálak alacsony
ára és sűrűsége. Ahhoz, hogy a szerkezeti elemként való felhasználásuk nőjön, az
anyagoknak számtalan feltételnek meg kell felelnie. Véleményem szerint szükséges lenne
megoldani a folyamatosan hozzáférhető és megbízható (egyenletes anyagminőségű),
kifejezetten kompozit felhasználásra kifejlesztett és gyártott alapanyagot a reprodukálhatóság
érdekében, másrészt mindenképpen fejlesztésre szorulnak azok a tervezési és gyártási
módszerek, amelyeket a mesterséges szálakkal erősített kompozitoknál használnak. A
mesterséges szálakból készült termékekkel szemben mindenképpen ki kell emelni a
természetes szálak legfőbb hátrányait:
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Szabálytalan formájú, inhomogén szálak – nem szabályos keresztmetszet, amely a
hossz mentén is változik. Az elemi sejtekből álló szerkezet miatt gyakran még
elágazások is találhatóak. Olyan módszer kidolgozása szükséges, amelyek
segítségével néhány szál megvizsgálása után következtetéseket tudunk levonni az
egész szálsokaságra vonatkozóan is.

•

Magas szórás – a szálak minden mutatója (geometriai, szilárdsági, rugalmassági,
nedvesség-felvételi stb.) igen magas szórást mutatnak. Kellően nagy elemszámú
minta esetén statisztikailag kell értékelni a mért értékeket, hogy a lehető legpontosabb
képet kapjunk a szálakról.

•

Nem megfelelő szál-mátrix adhézió – a természetesszál-erősítésű polimer kompozitok
legnagyobb problémája, hogy a poláris, hidrofil szál és a gyakran apoláris, hidrofób
mátrix között nincs megfelelő adhézió. Ez különféle szálkezelési módszerekkel
javítható. A szakirodalom alapján a szálak kezelése néhány százalékkal javítja a
kompozitok mechanikai jellemzőit. Hőre keményedő mátrixoknál leggyakrabban a
lúgos kezelést (főleg NaOH) és a szilán kapcsolóanyag hozzáadását használják, hőre
lágyuló mátrixnál a legnépszerűbb és az egyik leghatékonyabb szálkezelés maleinsavanhidrid hozzáadásával történik.

•

Magas nedvességfelvétel – a szálak nedvességfelvétele különféle kezelésekkel
csökkenthető. Hidrofób mátrixba beépítve már kevésbé jelentkezik ez a tulajdonsága,
ám a feldolgozás során itt is biztosítani kell a minél alacsonyabb nedvességtartalmat.

Az irodalomkutatás alapján dolgozatom céljait az alábbiakban határoztam meg:
1. A

Magyarországon

termesztett

kenderszál

összehasonlítása

a

legnagyobb

mennyiségben felhasznált lenszállal, valamint az egyik legolcsóbb, ezért szintén igen
népszerű szizál szállal. Azonos termésből, ám különböző feltárási és feldolgozási
eljárásokon átesett leggyakrabban használt természetes szálak tulajdonságainak
összehasonlítása mind a gyárthatóság, mind a kompozit késztermék szempontjából. A
szálak geometriai és mechanikai vizsgálata, tulajdonságaik elemzése, beleértve a
keresztmetszet geometriájának a vizsgálatát és a szálak jellemzőinek hosszfüggő
változását. Célom továbbá értékelni a textilipari szálvizsgálati módszerek és egyéb
módszerek alkalmazhatóságát, eredményeinek összhangját.
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2. Olyan nagyszilárdságú kompozit létrehozása, amely elsődleges szerkezeti anyagként
is használható. Ehhez azonban szükség van az anyag jellemzőinek számíthatóságára
is. Ahhoz, hogy más, nagyteljesítményű kompozitokhoz hasonlóan természetesszálerősítésű kompozitnál is rétegenként lehessen méretezni egy szerkezetet, és tudatosan
terhelésre lehessen tervezni (kitüntetett irány), hőre keményedő mátrixot (telítetlen
poliésztergyanta) és egyirányú szálelrendezést választottam.
3. Olyan kompozit létrehozása, és tulajdonságainak optimálása, amely nem nagy
teherbírású, ám olcsó és környezetbarát. A termelékenység miatt ehhez hőre lágyuló
mátrixot (polipropilént) használok, ami erős inkompatibilitást mutat a természetes
szálakkal, ezért különösen fontos a szálkezelés. Itt is célom a kompozit jellemzőinek
előre jelezhetőségének biztosítása.
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3. ALKALMAZOTT ANYAGOK, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
Ebben a fejezetben bemutatom a felhasznált anyagokat, a kompozitgyártási módszereket és a
vizsgálati eljárásokat. A kísérleti módszereknél bemutatásra kerülnek a próbatest geometriai
méretei, a mérési paraméterek, és az egyes jellemzők számításánál használt összefüggések.

3.1. Felhasznált anyagok
Szálak
Munkám során len, kender és szizál szálakat használtam, ám az előkísérletek eredményei
alapján végül a kenderszál felhasználását tartottam legelőnyösebbnek, hiszen az mind
mechanikai jellemzőit, mind kezelhetőségét tekintve kiválóan alkalmas erősítőanyagnak, és
Magyarországon ez termelhető gazdaságosan.
A kenderszálak a nagylaki Hungarohemp Kenderipari és Logisztikai Rt.-től származnak
(2003-as termés). A hat különböző feldolgozottsági szintű kenderszál jelölése a továbbiakban
(3.1. ábra):
000: áztatott, többszörösen kártolt kóc
100: áztatott, nyújtott szalag
200: áztatott, finomkártolt szalag
300: áztatott, tilolt kender
400: áztatott, kóc
500: egységes nyers kóc
A 000 csoportba tartozó kenderkócot a tisztaság érdekében többszörösen kártolták. A 100-as
csoportot a kártolási műveletekből kapott szalagokból nyújtották, a 400-as, és az 500-as
csoport az előkártolás után kapott termék. E két csoport között a különbség csupán annyi,
hogy az 500-as csoport nem esett át az áztatási műveleten.
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3.1. ábra Kenderszálak feldolgozási folyamata a nagylaki
Hungarohemp Kenderipari és Logisztikai Rt.-nél

A 400-as és 500-as anyag rövidebb szálakból álló kóc, amiben több szennyeződés, pozdorja
található. A 000-s, 100-as és 200-as (ázott-, kártolt, nyújtott, finomkártolt) anyagok nagyobb
tisztaságúak, szálaik párhuzamosabbak, felületük kevésbé érdes, könnyen széthúzható
kötegekből állnak.
A vizsgált lenszál áztatott kártolt szalag, a Hungarolen Kft-től származik, Franciaországban
takarították be 2001-ben.
A 3L minőségi osztályba sorolt szizál szál a Dél-Afrikai Köztársaságból, Durbanből
származik, 2003-as termesztésből.

Mátrix anyagok
A dolgozatban hőre lágyuló és hőre keményedő mátrixú kompozitokat is vizsgáltam. A hőre
keményedő mátrix Viapal VUP 4627 BEMT típusú telítetlen poliésztergyanta volt (Cytec
Surface Specialties), amely már tartalmaz 2% kobalt-naftenát gyorsítót. Ez egy olcsó,
általános célú ortoftálsavas laminálógyanta, 1,5% metil-etil-keton-peroxiddal (Butanox M
50) iniciálva. Választásom azért esett éppen erre a típusra, mert a teljesítmény/ár aránya
kiemelkedően jó a poliészterek között, az epoxik pedig aránytalanul drágák a természetes
szálakhoz képest.
Hőre lágyuló mátrixként polipropilént használtam, szál formában Tippfil típusút (Geo-Tippex
Kft.), illetve granulátum formában Tipplen H-116 F (TVK Rt.) típusút. Mindkettőnek azonos
a folyási mutatószáma, MFI=25 g/10 perc. A polipropilén olcsó, és árához képest
kiemelkedően jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkező anyag. Természetesszál-erősítésű
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kompozitoknál az egyik leggyakrabban használt mátrix. Legfőbb hátránya, hogy apoláris,
hidrofób, ezért erősen inkompatibilis a természetes szálakkal, így szükség van valamilyen
kapcsolóanyag használatára.

Kapcsolóanyagok
Kétféle maleinsav-anhidriddel ojtott polipropilént használtam kapcsolóanyagként, ezek gyári
adatlap szerinti legfontosabb jellemzői a 3.1. táblázatban láthatóak.

Tulajdonságok

MAPP típusok
Orevac CA 100
Licomont AR 504

Sűrűség (g/cm3)

0,9

0,89-0,93

Olvadáspont (˚C)

167

154-158

Savszám (mg KOH/g)
Viszkozitás (mPas)

n.a.

37-43

700-900 (170°C)
10
0,7-1,0
Fehér

650-950 (170°C)
12
3,5
Sárga

MFI (g/10 perc)
MA tartalom (m/m%)
Granulátum színe

3.1. táblázat Az egyes kompozitcsoportoknál alkalmazott kapcsolóanyagok [81, 82]

3.2. Kompozitok gyártása
Az irodalomkutatás alapján megállapítottam, hogy sokszor nem fordítanak elég figyelmet a
megfelelő gyártástechnológia kiválasztására, ami a természetes szálak tulajdonságainak
rendkívül nagy szórása miatt különösen nagy hiba (ilyen pl. a kézi laminálás). Munkámban
ezért olyan gyártástechnológia alkalmazására törekedtem, amely jó reprodukálhatóságot
biztosít. Ezek alapján az alábbi technológiák kerültek szóba:
•

Több szerszámfélből álló, vagy zárt szerszámban történő sajtolás.

•

Fröccsöntés (jól reprodukálható, termelékeny, de erősen korlátozott az elérhető
maximális szálhossz, korlátolt a maximális száltartalom, továbbá nem irányíthatóak –
csak részben orientáltak – a szálak).

•

Hibrid előgyártmány préselése.

Jól látható, hogy igyekeztem elkerülni a kézi technológiákat, ennek ellenére az
előkísérleteknél a nagyon kis anyagmennyiség miatt film stacking módszert használtam.
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Hőre keményedő mátrixú kompozitok előállítása
A hőre keményedő mátrixú kompozit lapok egyirányú szálelrendezéssel készültek, két
szerszámfélből álló, nyitott végű szerszámban, 300×10×4 mm méretben. A szerszámüregbe
helyeztem a gyantával impregnált szálkötegeket, majd a szerszám zárása után Schwabentan
Polystat 300 S laborpréssel 10 bar nyomáson tartottam az anyagot a teljes kikeményedésig. A
kompozitok 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65 tömegszázalékos (m%) névleges
száltartalommal készültek, mert az irodalmi adatok [28] és az előkísérleteim alapján 40 és 65
m% körül vártam szinte minden szilárdsági jellemző legmagasabb értékét. Ám efölött sem
romlanak egyértelműen a mutatók az előkísérletek alapján, ezért ebben a tartományban
kisebb lépésekkel változtattam a száltartalmat. A száltartalmat a kenderszalag lineáris
sűrűsége, a szál és a mátrix sűrűsége és az elérni kívánt kompozit szálhányada alapján
állítottam be. A gyártástechnológiából adódóan a szükségesnél több gyantát használtam, a
gyantafölösleg préseléskor a szerszám két végén távozott.

Préselt, hőre lágyuló mátrixú kompozitok előállítása
Két különböző módszerrel készültek préselt PP mátrixú kompozitok. Az előkísérletekben a
megfelelő szál kiválasztásához rétegelt előgyártmányokat használtam (film stacking eljárás).
Az előgyártmányokat 160×160 mm-es négyzet formájában készítettem elő, amiket Collin P
200 E típusú laboratóriumi présgépen 2 mm-es préskeretben 4 bar nyomáson 195˚C-on
préseltem 10 percig.
A későbbiekben azonban az egyenletesebb, reprodukálhatóbb minőség érdekében az előre
kimért kender és PP szálakat kártoltam, majd tűnemezeltem. Ebből vágtam ki a
160×160 mm-es négyzeteket, amit a fentiekben bemutatott módszerrel préseltem kompozittá.
Így 10, 20, 30, 40 és 50 m% névleges száltartalmú lapok készültek.
A szál és a mátrix inkompatibilitása miatt MAPP kapcsolóanyagot használtam. Célom a két
különböző típusú MAPP (Orevac CA 100 és Licomont AR 504) közül a hatékonyabb
kiválasztása volt. A kapcsolóanyagot a vizsgálatok során állandó arányban, 5 m%-ban
használtam, ez volt több irodalmi adat alapján is a legmegfelelőbb koncentráció [60, 83].
A préselt kompozit lapokból a szakító, ill. hajlító próbatesteket marással, ill. fűrészeléssel
vágtam ki. Mivel a kártolás bizonyos fokú szálorientációval jár, ezért próbatesteket vágtam ki
kártolási irányban és arra merőlegesen egyaránt.
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Fröccsöntött, hőre lágyuló mátrixú kompozitok előállítása
A fröccsöntött, rövidszál-erősítésű kompozitokat Arburg 320C 600-250 típusú fröccsöntő
gépen készítettem. Ehhez először a szálakat már tartalmazó granulátumot kellett gyártani,
amit Brabender típusú kétcsigás extruderen 180, 185, 185, 190 ºC-os zónahőmérsékletekkel
készítettem 10, 20, 30, 40 és 50 m% száltartalommal. Maleinsav-anhidrid kapcsolóanyagot
használtam a 10 és a 30 m%-os anyagoknál. A 10 m%-os anyagnál a száltartalom a kritikus
értékhez közeli, amikor a szálerősítés még nem egyértelműen javít, hanem gyakran ront a
mechanikai jellemzőkön. A 30 m% száltartalom körül vártam a szilárdsági értékek
maximumát, ennél magasabb száltartalomnál már túlságosan nagy nyíróerők ébrednek az
anyagban, emiatt nagyon aprózódik a szál, és romlanak a mechanikai jellemzők. A
kapcsolóanyagot maleinsav-anhidriddel ojtott polipropilén formájában használtam, amit 1, 3,
5, illetve 8 m% arányban kevertem az anyagba, vizsgálva a koncentráció hatását az
anyagjellemzőkre (3.2. táblázat). A préselt próbatestek vizsgálatai alapján itt már csak
egyféle MAPP-t használtam, az Orevac CA 100-at, amely hatékonyabbnak bizonyult, mint a
Licomont AR 504.

Kompozitok összetétele [m%]
0 10 20 30 40 50 10 10 10 10 30 30 30 30
Kenderszál (000)
0
0 0 0 0 0 1 3 5 8 1 3 5 8
MAPP (Orevac)
PP (Tipplen H116F) 100 90 80 70 60 50 89 87 85 82 69 67 65 62
3.2. táblázat Fröccsöntött anyagok összetétele

3.3. Vizsgálati eszközök és módszerek
Ebben a fejezetben bemutatom a mérések során használt gépeket, eszközöket, szabványos
mérés esetén az irányadó szabvány számát, nem szabványos mérések esetén pedig a
vizsgálati módszert ismertetem röviden.

3.3.1. Szálvizsgálatok
Dolgozatom igen fontos részét képezik a szálvizsgálatok, hiszen a természetes szálak mind
felépítésükben, mind jellemzőikben lényegesen eltérnek a mesterséges szálaktól, amelyekre a
kompozit mechanikai modellek érvényesek. Emiatt különféle módszerekkel vizsgáltam a
szálak átmérőjét, keresztmetszetét, szilárdságát és felületi minőségét (tapadását a mátrixhoz).
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Lineáris sűrűség/szálfinomság mérés
A szálak lineáris sűrűsége megmutatja egy szál hosszára vonatkoztatott tömegét, a
szálfinomság ennek a reciproka. Elsősorban a természetes szálaknál használatos, ahol a
keresztmetszet, ezáltal a tömeg sem állandó a hossz mentén. A lineáris sűrűség hasznos lehet
a szálak szilárdságának meghatározásánál.
A lineáris sűrűséget tex rendszerben adtam meg, amely 1 m hosszúságú szál tömegét jelzi
grammban vagy annak törtrészeiben, illetve többszöröseiben kifejezve. A mérést a
textiliparban ma is használt MSZ 3240 szabvány iránymutatásával végeztem, amelynek
lényege, hogy párhuzamos szálkötegekből adott hosszúságú szakaszokat vágunk ki, majd
ezekből kötegeket összeállítva egyenként lemérjük azok tömegét. A 105˚C-on 4 órán át
előszárított és szabványos légtérben kifektetett próbaszalag egyik részéből a szalagvég
négyzetelése után, mindkét irányban kifésült szakállt készítettem, amely 2500-3000 szálat
tartalmaz. Az így kezelt próbaszalagból csipesszel kihúztam 10, egyenként 1-2 mg súlyú
szálköteget, amelyeknek lemértem a tömegét. A minta lineáris sűrűségét a 600 elemi szál
(60×10 db) lineáris sűrűségének átlaga adja.
Az elemi szálak lineáris sűrűsége „tex” rendszerben a (3.1) összefüggés alapján számítható:

q sz =

G
H

(3.1)

ahol G az elemi szál súlya mg-ban, H az elemi szál hossza m-ben.
A vizsgált kender szál lineáris sűrűsége a (3.2) összefüggés alapján írható fel:
q sz =

Σq sz
n

(3.2)

ahol Σqsz a megvizsgált elemi szálak lineáris sűrűségének összege, n a megvizsgált elemi
szálak darabszáma.

Szálátmérő optikai mikroszkópos vizsgálata (kontúrszélesség vizsgálata)
A kontúrszélesség vizsgálata egy általánosan használt módszer a kör keresztmetszetű szálak
átmérőjének meghatározására, ami lehetővé teszi a keresztmetszet területének kiszámítását az
általánosan ismert összefüggéssel. Természetes szálak esetében azonban ez nem ad pontos
eredményeket, mivel a szálak keresztmetszete nem kör alakú, csak közelít hozzá. Célom
ezzel a méréssel egy egyszerűen kivitelezhető, gyors összehasonlítás volt.
A papírablakokra ragasztott szálakon Olympus BX 51M optikai mikroszkóp segítségével
három ponton mértem a kontúrszélességet: a két végpontnál és a befogás felénél. A szálak
átmérőjét minimálisan 25 szál mérési eredményeiből határoztam meg. A szálak átmérőjét a
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kontúrok távolsága adja a szál hossztengelyére merőleges irányban. Az egy szálon történő
három mérés eredményeinek átlagaként az egyedi szál kontúrszélességét kapjuk, az összes
szál átmérőjének számtani közepét véve pedig a későbbiekben felhasznált átlagos átmérőt.

Szálkeresztmetszet optikai mikroszkópos vizsgálata
Mivel a kender- és egyéb természetes szálak a legritkább esetben kör keresztmetszetűek,
ezért az üveg-, karbon- és egyéb mesterséges szálak átmérőjének mérésére használt
kontúrszélesség vizsgálattal nem a szál átmérőjét kapjuk meg, hanem a szál vetítés irányából
vett szélességét (3.2. ábra). A szálerősítésű kompozitok pontos szakítószilárdságának
számítására, modellezésére levezetett összefüggések kör keresztmetszetet feltételeznek, de
mivel a kontúrszélesség vizsgálatból kapott értékből nem egyértelműen számítható a
keresztmetszet területe, ezért ez a módszer megbízhatatlan természetes szálak esetében.

3.2. ábra Azonos irányba rendezett kenderszál-erősítésű kompozit keresztmetszete

Ahhoz, hogy a kenderszál esetén a kontúrszélesség mérését alkalmazni tudjuk a
keresztmetszet területének meghatározására, egy statisztikus módszert kell kidolgozni, ami
lehetővé teszi a szál keresztmetszeti alaksajátosság-változásainak kiküszöbölhetőségét, pl.:
korrekciós tényező, alaktényező bevezetése.
Ehhez meg kellett vizsgálnom a kenderszálak tényleges keresztmetszetét, amelyet Olympus
BX 51M típusú optikai mikroszkóppal és a hozzá tartozó AnalySIS Steel Factory
képfeldolgozó programmal végeztem, több mint 120 darab egyedi szálon. A poliészter
gyantába ágyazott szálakat a szálra merőlegesen elvágtam, a felületet több fokozatban gépi
csiszolással

az

optikai

vizsgálathoz

megfelelő

minőségűre

políroztam

(felületi

érdesség: <1µm) egy Struers LaboPol-5 típusú csiszolatpolírozó géppel. A szálak
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keresztmetszetének meghatározó pontjait kijelölve zárt görbét (spline-t) illesztettem a
kerületre, aminek segítségével a számításokhoz fontos jellemzőket meghatároztam.

Szálszakító vizsgálatok
A szálszakító vizsgálatokat 20 N terhelhetőségű erőmérő cellával felszerelt Zwick Z005-ös
típusú számítógép-vezérelt univerzális szakítógépen végeztem, 2 mm/perc terhelési
sebességgel, szobahőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál.
A szálakat a JIS R 7601 szabvány útmutatásai alapján először 25 mm-es befogási hossznál
vizsgáltam. Természetes szálaknál a szálak szerkezetéből adódóan fokozottan jelentkezik a
mechanikai jellemzők befogási hossztól való függése, ezért más befogási hosszakat is
használtam, ezeket a méréseknél külön jelölöm.

Csepplehúzó vizsgálatok
A szál/mátrix határfelület jóságát csepplehúzó vizsgálatokkal ellenőriztem. A vizsgálat
lényege, hogy egy mátrix cseppet helyezünk el a szálon, amit a mátrix megszilárdulása után
egy villával megtámasztunk, majd kihúzzuk belőle a szálat (3.3. ábra). A vizsgálatokat egy
20 N-os erőmérő cellával felszerelt Zwick Z005 típusú számítógép-vezérelt univerzális
szakítógépen végeztem 2 mm/perc terhelési sebességgel, szobahőmérsékleten, 50% relatív
páratartalomnál.

3.3. ábra Csepplehúzásra előkészített UP mátrix csepp kenderszálon

A szálátmérőt/kontúrszélességet (Dsz) és beágyazott szálhosszt (Lsz0) a vizsgálatot
megelőzően,

Olympus BX

51M optikai mikroszkóppal

mértem. A

határfelületi

nyírószilárdságot a (3.3) összefüggés alapján számítottam.

τ=

Fmax
πDsz Lsz 0

(3.3)
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Telítetlen poliésztergyanta mátrixnál a cseppet egy injekciós tű segítségével helyeztem el a
szálon. Polipropilén mátrix esetében a granulátumot egy 210˚C hőmérsékletű fűtőlapra
helyeztem, majd az olvadás után egy tű segítségével mátrix szálat húztam a természetes
szálra. A csepp alak utólagos melegítés hatására alakult ki a felületi feszültség hatására.

3.3.2. Kompozitok vizsgálata
Az elkészített kompozitokon kvázistatikus mechanikai (húzó és hárompontos hajlító),
dinamikus (Charpy-féle ütvehajlító és ejtődárdás), reológiai (Melt Flow Index, MFI) és
zsugorodás, illetve akusztikus emissziós vizsgálatokat végeztem az alábbiak szerint.

Húzó vizsgálatok
A húzó vizsgálatokat az MSZ EN ISO 527 szabvány iránymutatásai alapján végeztem Zwick
Z020-as típusú számítógép-vezérelt univerzális szakítógépeken, 20 kN-os erőmérő cellával,
szobahőmérsékleten, 50% relatív páratartalom mellett, 2 mm/perc terhelési sebességnél. A
próbatestek hőre lágyuló mátrix esetén 150 mm hosszú piskóta alakú próbatestek voltak, a
préselt kompozitoknál 10×2 mm, a fröccsöntéssel készített kompozitoknál pedig 10×4 mm
névleges keresztmetszettel. Az azonos irányba rendezett szálakkal erősített poliésztergyanta
mátrixú próbatestek 4×10×150 mm méretűek voltak, ezekre a befogásnál üvegszálas füleket
(„tabokat”) ragasztottam, hogy a befogópofák szorításából származó, húzástól eltérő
feszültségek kevésbé befolyásolják a mérési eredményeket.
A nyúlást a keresztfej-elmozdulás alapján, ill. egy Zwick BW4220 típusú videoextenzométer
segítségével regisztráltam.

Hajlító vizsgálatok
A hárompontos hajlító vizsgálatokat az MSZ EN ISO 178-as szabvány alapján végeztem
szobahőmérsékleten, normál relatív páratartalom mellett, ahol az alátámasztás a névleges
vastagság 16-szorosa volt. A mérőberendezés egy Zwick Z020-as típusú számítógép-vezérelt
univerzális szakítógép volt 20 kN-os erőmérő cellával, a terhelési sebesség minden esetben 2
mm/perc.

Charpy-féle ütvehajlító vizsgálatok
Az ütvehajlító vizsgálatokat az MSZ EN ISO 179-2:2000 szabvány útmutatásai alapján
végeztem egy CEAST Resil Impact Junior ütőművön, szobahőmérsékleten, 50% relatív
páratartalomnál,

egy

oldalon

bemetszett,

4×10×70

mm-es,

ill.

2×10×70

mm-es
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próbatesteken. Az alátámasztási távolság 40 mm, a kalapács 15 J-os volt. Mivel nem rideg
rugalmas anyagokról van szó, ezért nem használhatóak a lineárisan rugalmas törésmechanika
egyes mutatói, úgy mint KIC I törési módhoz tartozó kritikus feszültségintenzitási tényező,

GC fajlagos repedésterjesztési energia és acN fajlagos ütőmunka. A nemlineáris
anyagjellemzők miatt az említett mutatókkal azonos módon számított eredmények tehát nem
alkalmasak az egyes anyagjellemzők számszerű kifejezésére, ám jól használhatók az
különböző anyagok ütésállóságának összehasonlítására. Ezért az ütvehajlító vizsgálatok
eredményeiből a lineárisan rugalmas törésmechanika összefüggései alapján (3.4-3.8)
meghatároztam egy kritikus feszültségintenzitási tényező jellegű mutatót (KIC), egy fajlagos
repedésterjesztési energia jellegű mutatót (GC) és egy fajlagos ütőmunka jellegű mutatót (acN)
[84]:

K IC = σ max ⋅ Yf ⋅ a1/2
E
G C = max
h ⋅b⋅ϕ
E teljes
a cN =
h ⋅ (b − a)
2
Yf = 3.95 − 15.29α + 89.83α 2 − 210.67α 3 + 224.84α 4
2

3

4

5

φ = 4.16 − 60.53α + 447.20α − 1780.07α + 3876.50α − 4345.1α + 1957.95α

(3.4)
(3.5)
(3.6)
(3.7)
6

(3.8)

ahol Yf a korrekciós faktor, kiszámítása a (3.7) alapján történik, φ az energia kalibrációs
faktor, a kiszámítása az (3.8) alapján történik, σmax a maximális feszültség, Emax
erőmaximumhoz tartozó energia, Eteljes törési energia, h a próbatest vastagsága, b a próbatest
szélessége, a a bemetszés hossza, αa pedig a bemetszés/szélesség (a/b) arány.

Ejtődárdás vizsgálatok
Az ejtődárdás vizsgálatokat az MSZ-EN ISO 6603-2:2001 szabvány útmutatásával egy
CEAST Fractovis ejtősúlyos berendezésen végeztem szobahőmérsékleten, 50% relatív
páratartalomnál. Négyzet alakú, 2×70×70 mm-es próbatesteket használtam, 40 mm belső
átmérőjű, 10 mm falvastagságú cső alátámasztáson. A félgömbfejű dárda 20 mm átmérőjű
volt. A dárda tömegét 3,62 kg és 23,62 kg között változtattam a szabvány előírásainak
megfelelően.
A perforációs energiát (Ep) és a dinamikus szilárdságot (σd) a próbatest vastagságából (h), a
maximális erőből (Fmax) és a teljes energiából (Eteljes) számítottam a (3.9) és (3.10)
összefüggések alapján.
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Ep =
σd =

E teljes
h

2,5Fmax
h2

(3.9)
(3.10)

Zsugorodás mérése
A zsugorodást 0-50%-os száltartalmú „piskóta” próbatesteken vizsgáltam. Mindegyik
csoportból öt darab próbatesten végeztem el a próbatestek hosszának lemérését a
fröccsöntéstől számítva 5 perc, 30 perc, 1 óra, 4 óra, 24 óra és 216 óra múlva, egy 0,01 mm
felbontóképességű Mitutoyo digitális tolómérő segítségével.
Az időbeli zsugorodás a (3.11) összefüggéssel írható le:
S(t)=m ln( t)+St

(3.11)

ahol St a technológiai zsugorodás (fröccsöntés után egy órával mérhető zsugorodás), t az eltelt
idő, m a zsugorodás időbeni változásának sebessége.
A technológiai zsugor a (3.12) összefüggés alapján számítható ki:
St =

L M − L p(1h )
LM

⋅100[%]

(3.12)

ahol LM a szerszám mérete, Lp(1h) pedig a próbatest fröccsöntés után 1 óra múlva mért mérete.

Szálhossz vizsgálata
A szálhosszt fröccsöntéssel készült polipropilén mátrixú kompozitoknál vizsgáltam. Ehhez
Soxhlet extraktorban forrásban lévő xilolt cirkuláltattam, amely biztosította, hogy a xilol a
polipropilén kioldása után elpárologva majd kondenzálva folyamatosan tiszta maradjon. A
visszamaradt szálakat ezután egy Olympus BX 51M típusú optikai mikroszkóppal
vizsgáltam. Minden minta esetében minimum 180 szál hosszát mértem, és a hosszmérések
mellett a szálak kontúrszélességét („szálátmérőt”) is vizsgáltam.

Folyóképesség vizsgálata
A folyóképesség vizsgálatát (MFI, Melt Flow Index) az MSZ EN ISO 1033 szabvány alapján
végeztem egy CEAST Melt Flow típusú készülékén 230 ºC-os hőmérséklet mellett 2,16 kgos terhelést használva. A kapilláris 1 mm átmérőjű, 10 mm hosszú volt. Magasabb
száltartalmaknál (20 m% fölött) a szabványos beállítások mellett a viszkozitás annyira
megnövekedett, hogy már nem volt értékelhető a kapillárison kifolyó anyagmennyiség, ezért
az MFI méréseket minden száltartalomnál elvégeztem a szabványosnál 10 kg-mal nagyobb
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terhelés mellett is (12,16 kg). A folyási mutatószám meghatározásához az extrudátumok
tömegét egy Oasis típusú mérlegen mértem le, az értékeket 0,1 mg pontosságig leolvasva.

Akusztikus emissziós vizsgálatok
Az akusztikus emissziós (AE) vizsgálatokat egy Sensophone AED-40/12 típusú
négycsatornás berendezésen vizsgáltam, egy A-11 típusú, piezoelektromos elven alapuló
mikrofont használva. A próbatest és a mikrofon között szilikonzsírt használtam hangvezető
közegként. A küszöbszintet 26 dB-re állítottam a környezeti zajok kiszűrése érdekében.

Sűrűség mérése (gravimetrikus módszer)
A sűrűség mérési módszer lényege, hogy a szálminták, ill. próbatestek tömegét levegőn, majd
etanolba merítve mérem, majd a kapott értékekből a (3.13) egyenlet alapján határoztuk meg a
sűrűséget.
ρk =

Ml
ρe
Ml − Me

(3.13)

ahol Ml és Me a próbatestek levegőben, ill. etanolban mért tömegét jelenti.

Pásztázó elektronmikroszkópos megfigyelések (SEM)
Az elektronmikroszkópos felvételekhez egy JEOL JSM-6380 LA típusú SEM mikroszkópot
használtam. A próbatestek felületét vékony aranyréteggel vontam be, egy JEOL JFC-1200
aranyozó-berendezéssel.
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
Ebben a fejezetben a kísérleti munkám eredményeit foglalom össze. Először a kenderszálak
átfogó vizsgálatának eredményeit összegzem, hiszen ezekre szükség lesz a későbbiekben,
amikor a kompozitok húzóvizsgálatának eredményeit hasonlítom össze különféle kompozit
mechanikai modellek alapján számított értékekkel. Ezt követi a kompozitok mechanikai
jellemzőit bemutató rész, majd a modellezés.

4.1. Előkísérletek
Előkísérleteket végeztem len, szizál és kenderszál felhasználásával. Az előkísérletek
szálátmérő és szálszakító vizsgálatból (25 mm-es befogási hossznál), valamint kísérleti
kompozitgyártásból és a kompozitok mechanikai jellemzőinek vizsgálatából álltak. Az
előkísérletek célja a három különböző típusú természetes szál közül kiválasztani azokat,
amelyek legalkalmasabbak a hazai kompozitipar számára erősítőanyagként.
A szálátmérő- és szálszakító vizsgálatok eredményei a 4.1. táblázatban láthatóak (25 mm-es
befogási hossznál). A táblázatban szereplő szilárdság számításánál a szálankénti három
kontúrszélesség-mérés közül a legalacsonyabb értékből, kör átmérőt feltételezve számítottam
a keresztmetszeti területet.

Dsz,min [µm]
Dsz,max [µm]
σsz[MPa]
Esz [GPa]

Kender Kender Kender Kender Kender Kender
000
100
200
300
400
500

Len

Szizál

8,8

218,97

32,0

54,4

67,1

39,5

46,2

51,0

33,9

586,4

86,4

116,0

158,0

106,0

96,8

110,7

487±257 488±671

445±347 532±492 378±307 753±482 655±485 561±428

27,8±14,4 11,4±14,3 25,8±18,5 15,8±8,2 16,3±19,2 27,6±15,4 21,7±17,0 20,3±16,4

4.1. táblázat Len, szizál és különféle kenderszálak szakítóvizsgálatának eredményei

Az eredmények alapján a legfinomabb szál a len, a legdurvább a szizál volt, míg a különféle
kenderszálak minden esetben ezek között helyezkedtek el. Szakítószilárdságban a len és a
szizál nagyon hasonló volt, ám a szizál jóval nagyobb szórást mutatott. A finomabb
kenderszálak szakítószilárdsága hasonló tartományban mozgott, a durvábbak ezt jóval alul
vagy felülmúlták. Az egyes kenderszálak értékelését megnehezíti az értékek igen magas
szórása, ezért egyértelmű következtetéseket nem lehet levonni, az átlagértékek csak
iránymutatást adnak. A kenderszálak közül a 000 szálcsoport szálai voltak a legfinomabbak
(ezek mentek át a legtöbb technológiai lépésen), ám ezen szálak szakítószilárdsága
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meglehetősen alacsony. A 100-as csoport szintén hosszú technológiai folyamaton ment
keresztül, szakítószilárdsága szintén elég alacsony. A 200-as csoport szálainak átmérője
mutatta a legmagasabb szórást, és a szakítószilárdság is itt a legalacsonyabb. A 300-as
csoport szálai mutatták a legmagasabb szakítószilárdságot. A 400-as és 500-as csoport
rövidebb, durvább szálakból állt, és a korábbiakhoz képest lényegesen több szennyeződést,
valamint pozdorját tartalmaztak. A várakozásokkal ellentétben meglepően magas
szakítószilárdságuk volt, ám fontos megjegyezni, hogy az ilyen szálvizsgálatok bizonyos
mértékig szubjektívek, ami az eredményt pozitív irányba befolyásolja.
A kenderszálak közül ki kellett választani azt a szálcsoportot, amely a legalkalmasabb
kompozitok erősítésére. Mivel a szálvizsgálatok eredményeiből nem sikerült egyértelmű
következtetést levonni, kísérleti jelleggel kompozitokat készítettem a hatféle kenderszálból és
polipropilén filmből, film stacking eljárással. A 20 m% száltartalmú kompozitokból kivágott
próbatesteken szakítóvizsgálatokat végeztem, amelynek eredményei a 4.2. táblázatban
láthatóak.

100%PP
σk [MPa] 24,4±0,5
Ek [GPa]

1,1±0,1

80%PP,
20% 000
61,8±9,6
6,04±0,4

80%PP,
20% 100
63,7±4,0
6,9±0,4

80%PP, 80%PP, 80%PP,
20% 200 20% 300 20% 400
50,4±2,4 68,3±10,7 39,6±6,7
5,8±0,4
7,8±0,8
4,7±0,7

80%PP,
20% 500
49,2±8,3
5,9±0,7

4.2. táblázat Különböző típusú kenderszálakból préselt kompozitok mechanikai jellemzői

Bár szilárdságban és rugalmassági moduluszban a 300-as szálcsoportnál mértem a
legmagasabb értékeket, de annak változó minősége, nehezen kezelhető kiszerelése
kifogásolható volt, ezért ennek használatát elvetettem. A 000-ás és 100-as csoport a
szilárdságot és rugalmassági moduluszt tekintve is igen jól szerepelt kompozitba építve. A
000-ás finomkártolt kóc egyenletes minőségű, könnyen feldolgozható. Mivel ez a többi
előkészítési műveletből kihulló rövidebb kócokat is tartalmazza, ezért ára lényegesen
alacsonyabb mint bármely más kenderszálé. Szalagban egyenletes lineáris sűrűségű, hibrid
paplan kártolására kiválóan alkalmas.
A 100-as jelű áztatott nyújtott szalag értékes hosszú szálakból áll, amelyek azonban
durvábbak, mint a finomkártolt kóc. A hosszú szálak miatt a szalag jól előfeszíthető, könnyen
kezelhető, egyenletes minőségű. Olyan technológiákhoz kiválóan alkalmas, ahol a szálat
előfeszíteni, orientálni kell, és/vagy szükség van a hosszú szálakból származó előnyökre (pl.
nagy szilárdságú termékek), továbbá kevésbé jelent problámát a viszonylag magasabb ár.
A 200-as szálat alacsonyabb szilárdsági és merevségi jellemzői miatt, a 400-as és 500-as
szálakat pedig az alacsony mechanikai jellemzők és a nagyon durva szálak miatt elvetettem.
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A továbbiakban a hőre lágyuló technológiáknál a 000 jelű finomkártolt kócot használtam,
hiszen ez olcsó, a rövidebb szálak miatt könnyen kártolható, a fröccsöntésnél pedig a
szálaprózódás miatt eleve értelmetlen döntés lenne a hosszabb, de lényegesen drágább
szálakat használni. Hőre keményedő mátrixú, nagy szilárdságú kompozitoknál a 100 jelű
kendert használtam, amely a hosszú szálak miatt a legalkalmasabb a megfelelő minőségű
előgyártmány kialakítására (pl. prepreg), vagy egyéb gyártási eljárásokra (tekercselés,
pultrúzió stb.).
A kiválasztott két típusú kenderszálat, valamint a len- és szizálszálat alaposabb
szálvizsgálatnak vetettem alá. Mesterséges szálaknál is függ a mért szálszilárdság a befogási
hossztól, hiszen nagyobb befogási hossznál jobban kizárjuk a befogások torzító hatásait, és
nagyobb az esetleges hibahelyek száma. Mivel a természetes szálak elemi pektinréteggel
összekapcsolt elemi sejtekből állnak, ezért a szálvizsgálatkor fokozottan nagy jelentősége van
a befogási hossznak. A 4.3. táblázatban láthatóak a különböző befogási hosszaknál mért
szálszilárdság-értékek, amelyek alacsonyabbak, mint a 4.1. táblázatban megadott értékek. Az
eltérés magyarázata, hogy a szálak inhomogenitása miatt a szakadás nem szükségszerűen a
legkisebb keresztmetszetnél következik be, ezért a továbbiakban a szilárdság számításánál az
átlagos keresztmetszetet használtam.

Befogási hossz [mm]
Len
483,2 ± 188,8
4
399,3 ± 174,9
10
222,9 ± 98,7
25
216,4 ± 125,3
42,5
205,0 ± 52,2
62,5

Szakítószilárdság [MPa]
Kender, 000
Kender, 100
336,7 ± 63,2
395,7 ± 201,6
311,6 ± 56,2
325,4 ± 140,9
259,3 ± 81,9
261,0 ± 127,2
228,3 ± 65,0
246,9 ± 131,2
188,2 ± 25,9
229,4 ± 81,0

Szizál
588,9 ± 184,8
395,0 ± 133,4
367,1 ± 172,3
341,1 ± 102,3
321,25 ± 85,6

4.3. táblázat Különböző típusú természetes szálak szakítószilárdsága
4-62,5 mm befogási hossznál

Mindegyik természetes szálból kompozitot készítettem film stacking módszerrel és kártolt
hibrid

paplan

préselésével.

A

kompozitokon

különféle

kvázistatikus

mechanikai

vizsgálatokat végeztem [85-91]. A vizsgálatok célja az volt, hogy megismerjem a szálak
viselkedését a gyártás során, és az erősítő hatásukat mátrixba építve.
A lenszál és a kenderszálak könnyen feldolgozható, kiváló erősítőanyagok, semmiféle
különleges gyártási nehézséget nem tapasztaltam náluk más természetes szálakkal
összehasonlítva.
A durva szizál szál merevsége miatt nehezen kártolható, kártoláskor jelentős része kihullik a
kártolóból, ezért nehezen kontrollálható a PP/szizál paplan száltartalma [87]. A film stacking
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eljárás laboratóriumi körülmények között működik, iparilag nem alkalmazzák. A szizál szál
mechanikai jellemzőit tekintve kitűnő erősítőanyag, ám feldolgozhatósága nehézkes. Rövid
szálként fröccsöntésnél önmagában használható, egyéb technológiákhoz más természetes
szálakkal célszerű keverni. Önmagában tekercselésre, pultrúzióra alkalmatlan, ám
gyantainjektálásos eljárásokhoz a durva szálak közötti nagy pórusok miatt kiválóan alkalmas.
A kenderszálak mind feldolgozhatóságban, mind tulajdonságaiban nagyon hasonlítanak a
legnépszerűbb, kompozitokban leggyakrabban felhasznált természetes szálra, a lenre. A Nova
Intézet kutatásai alapján [13] a kenderfelhasználás térnyerését egyetlen tényező, a kender
szűkös rendelkezésre állása korlátozza. Mivel a kender az egyetlen, Magyarországon
tetszőleges mennyiségben és gazdaságosan termelhető természetes szál, (amely a termelés
további növekedése esetén akár mint exportcikk is komoly bevételt hozhat az országnak), így
a magyar ipar számára a természetesszál-erősítésű kompozitok erősítőanyaga elsősorban a
hazai kender kell, hogy legyen. Kutatásaimat ezért a két kiválasztott kendertípusra alapoztam.

4.2. Szálvizsgálatok
A mesterséges szálakhoz képest a természetes szálak jellemzői nem írhatóak le egy-egy
értékkel és a hozzá tartozó szórással, hanem tágabban, statisztikusan kell szemlélni a
jellemzőket. A szálak megismerését nehezíti, hogy egyenetlenségük miatt nagy számú
mérésre van szükség bármilyen száljellemző számszerűsítéséhez. Az így kapott eredmények
sem tekinthetőek általánosan használhatónak, csak tájékoztatásra, más szálakkal való
összehasonlításra szolgálnak. A kompozit mechanikai modellekben viszont pontos értékkel
kell behelyettesíteni a száljellemzőket, ezért célom az egy termésből származó és ugyanazon
technológiai lépéseken keresztülment szálak jellemzőinek minél pontosabb leírása, és a
számszerűsített jellemzők bizonytalanságainak minimalizálása.

Lineáris sűrűség/szálfinomság mérése
A lineáris sűrűség/szálfinomság mérésére a szál szakítószilárdságának meghatározása miatt
volt szükség. A szakítószilárdságot ilyen módon számolva elkerülhetjük a szálkeresztmetszet
alakjának változatosságából származó érték-torzulást. Ugyanakkor bizonytalanságot jelent a
szálak sűrűsége, hiszen azt a magas nedvességfelvétel és a szálak inhomogenitása miatt nem
egyszerű pontosan meghatározni. A lineáris sűrűségismeretében a kontúrszélesség-mérések
alapján

számított

szakítószilárdságot

összehasonlítva

következtethetünk

a

mérések

helyességére. A lineáris sűrűség mérését a két kiválasztott kenderszál-típuson végeztem el,
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600-600 elemi szál vizsgálatával. A 000-as jelű áztatott többszörösen kártolt kenderkóc
átlagos lineáris sűrűsége q sz .=4,6±1,3 tex, a 100-as jelű áztatott nyújtott kenderszalagé pedig

q sz =8,6±1,7 tex volt. Ezekből a lineáris sűrűség adatokból a szakítószilárdságot a (4.1)
összefüggés alapján számítottam [30]:

σsz =

F
ρsz 10
q sz

(4.1)

A 000 jelű kenderszálak átlagos szakítószilárdsága 305,8 MPa, F =1,1 N átlagos szakítóerő
és 1,28 g/cm3 sűrűségű szálak mellett (az összefüggésbe az erőt cN-ban kell beírni), a 100
jelű kender átlagos szakítószilárdsága pedig 431,3 MPa, F = 2,9 N átlagos szakítóerő esetén.

Kontúrszélesség vizsgálata
A kontúrszélesség vizsgálata alapvető szálvizsgálati eljárás, a kör keresztmetszetű szálaknál a
szálszakítás előtt így határozzák meg a szálkeresztmetszetet, ami a szál szakítószilárdságának
számításához szükséges. Esetemben a kontúrszélesség-vizsgálat csak kiindulási alap a szál
szakítószilárdságának pontosabb leírásához.
Az előkísérletekben bemutatott, különböző befogási hosszaknál végzett szálszakító
vizsgálatoknál minden vizsgált szál átmérőjét több ponton mértem. Ha a különböző befogási
hosszaknál mért összes kontúrszélesség-mérés eredményeit együttesen tekintjük, akkor
összesen több, mint 150 szálat vizsgálva, szálanként minimum 3 mérés esetén kör
keresztmetszetet feltételezve az ekvivalens szálátmérő a 000 jelű kendernél Dsz = 42,32 ±
18,44 µm-re, a 100 jelű kendernél Dsz =113,43 ± 47,53 µm-re adódott.

Szálkeresztmetszet optikai mikroszkópos vizsgálata
A kontúrszélesség mérésekor a szál keresztmetszetének csak egy vetületét kapjuk
eredményként, ami kizárólag kör keresztmetszetű szálak esetén ad elég információt a
szálszilárdság számításához. Nem szabályos keresztmetszetű szálaknál a legpontosabb
megoldás az lenne, ha a szakítóvizsgálathoz előkészített szálak keresztmetszetét egyenként
megvizsgálnánk, ám ez több szempontból sem kivitelezhető. Egyrészt azért, mert ahhoz a
szálat el kellene metszeni, másrészt pedig nagyon kicsi a valószínűsége, hogy éppen a leendő
szakadás helyén néztük a keresztmetszetet, hiszen a keresztmetszet nem egyenletes a hossz
mentén. (A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a szakadás a legtöbb esetben nem is egy
keresztmetszetben

megy

végbe,

hanem

az

elemi

sejteket

összekötő

pektinréteg
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tönkremenetelével, a sejtek kihúzódásával, ami miatt gyakran nincs egyértelmű szakadó
keresztmetszet). A felsorolt okok miatt a szálkeresztmetszetet a szálszakítástól függetlenül
vizsgáltam, az eredményeket statisztikailag értékeltem, és általános következtetéseket vontam
le.
A szálak kerületére zárt görbét (spline-t) illesztettem, aminek több jellemzőjét vizsgáltam
(4.1. ábra). Ezek közül az egyik legfontosabb a zárt síkidom területe (Asz), hiszen a területtől
és a szakítóerőtől függ a szál szakítószilárdsága. Vizsgáltam továbbá az egyenértékű kör
átmérőjét (ECD), amely azon kör átmérője, amelynek súlypontja egybeesik a síkidom
súlypontjával, és területe megegyezik annak területével. A síkidomok számított kerületének
(Kszám) a csepplehúzó vizsgálatok pontosításakor volt jelentősége.

a)

b)

c)

4.1. ábra Szál keresztmetszetére illesztett zárt görbe által meghatározott síkidom területe (a),
egyenértékű kör átmérője (b) és a síkidom kerülete (c)

A legkisebb és legnagyobb átmérő (a képfeldolgozó program által használt elnevezés) (Dmin ,

Dmax) a síkidom arányaira enged következtetni (4.2. b) ábra), hasonlóan a legkisebb és
legnagyobb befoglaló méretekhez (FER). A FER rövidítés a „Feret” szóból származik, a
síkidomot érintő összes párhuzamos egyenespárok távolságai közül a legkisebb és a
legnagyobb értéket jelentik (4.2. a) ábra). Az X és Y vetített méretek (ProjX és ProjY) a
keresztmetszetnek az X és az Y irányú vetületei, gyakorlatilag szálszélességet jelentik
(4.2. c) ábra). Ez a kontúrszélesség vizsgálat eredményének feleltethető meg abban az
esetben, amennyiben feltételezzük, hogy a kompozitban a szálak keresztmetszeti területe
orientálatlan, azaz a keskenyebb, és szélesebb oldalak egyenlő arányban esnek a vetítési
irányokba (nem rendeződtek azonos irányba a technológia, pl. préselés hatására). Ezt a
hibalehetőséget azzal próbáltam kiküszöbölni, hogy a vizsgált, gyantába ágyazott csiszolatot
alkalmanként véletlenszerűen elforgattam a mikroszkóp tárgyasztalán.
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b)

c)

4.2. ábra Szál keresztmetszetének legkisebb és legnagyobb befoglaló mérete (a), legkisebb és
legnagyobb átmérője (b) valamint az X és Y vetített méretek (c)

A megrajzolt síkidomok alapján elemeztem a szálkeresztmetszetek arányait, vizsgáltam a
vetített méretek és a kontúrszélesség mérések egyezését, és összehasonlítottam a síkidomok
kerületét és területét a kontúrszélességből kört feltételezve számított kerületekkel és
területekkel. Az eredmények alapján egy korrekciós módszert dolgoztam ki.
Szálkeresztmetszet alakja
A keresztmetszet meghatározó méreteinek vizsgálatával és a maximális és a minimális
értékeinek átmérő (Dmax , Dmin) és kiterjedés (FERmax , FERmin) egyenként vett hányadosával
hossz/szélesség arányokat határoztam meg, amelyeknek az átlagértékei a 4.4. táblázatban
láthatóak.

000 jelű kender 100 jelű kender
1,42±0,27
2,13±0,69
Dmax/Dmin [-]
1,43±0,28
2,35±0,94
FERmax/FERmin [-]
4.4. táblázat Szálkeresztmetszet alakját jellemző arányszámok (max/min)

Az értékek alapján megállapítható, hogy a szálkeresztmetszet kör helyett olyan ellipszissel
vagy téglalappal közelíthető, amelynek oldalarányai 1:1,4, illetve 1:2,1-2,4. A viszonyítási
alapnak vett kör keresztmetszet arányszáma mindkét esetben max/min=1. Ezek alapján
megállapítható, hogy a kör keresztmetszettel történő közelítés nagyon pontatlan, ezért
mellőztem.
A vetített méretek és a kontúrszélesség-mérések összefüggései
A szálkeresztmetszet-vizsgálat a kontúrszélesség-vizsgálatnál jóval több információt
szolgáltat, ám hátránya, hogy ez az információmennyiség nem a szakítóvizsgálatnak alávetett
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szálra vonatkozik. Ahhoz, hogy a két mérési módszer között valamilyen összefüggést
lehessen felírni, első lépésben ellenőriztem a kétféle módszer ugyanazon jellemzőre
(szálszélesség) adott értékeit.
A vizsgált szálak ProjX és ProjY átlagértékei megfeleltethetőek a kontúrszélesség mérések
átlagértékeinek, hiszen ugyanazt a távolságot vizsgáltam, csak két különböző irányból
(szálirányban, ill. szálirányra merőlegesen). Ahhoz, hogy a két mérés összevethető legyen,
azzal a feltételezéssel éltem, hogy a kontúrszélesség vizsgálatánál az egyedi szálak
papírablakra való felragasztásakor nem törvényszerűen a szélesebb oldalukon fekszenek fel
(kontúrszélesség mérésnél sincs orientáció). A ProjX és ProjY értékeknek elegendően nagy
számú mérés esetén ugyanazt az eredményt kell adniuk, ám a gyakorlatban a véges számú
mérés miatt a hiba csökkentése érdekében célszerű az összes vetített méret átlagával
számolnunk.
A két mérési módszerből származó eredmények a 100-as kenderszálnál nagyon közel állnak
egymáshoz, kevesebb, mint 5 µm (4,1%) a különbség (4.5. táblázat). Az eredményekből arra
lehet következtetni, hogy mindkét módszer jól használható a szálszélesség meghatározására.
A 000-ás kendernél viszont elég jelentős eltérés mutatkozott a vetített és a mikroszkópos
kontúrszélesség-mérés eredményei között, mutatva, hogy az emberi tényezőt nem lehet
kizárni.

Vetített méretek/szálátmérők átlaga [µm]
000 jelű kender
100 jelű kender
26,67 ± 12,16
105,85 ± 58,09

ProjX
ProjY

26,92 ± 11,82

111,69 ± 62,51

ProjX, Y

26,79 ± 11,35

108,77 ± 48, 35

Kontúrszélesség mérésből D sz

42,32 ± 18,44

113,43 ± 47,53

4.5. táblázat Szálkeresztmetszet és kontúrszélesség vizsgálatból
meghatározott szálszélesség értékek

Keresztmetszeti értékek korrekciója
Mivel nincs lehetőség a szakítóvizsgálatnak kitett szálak keresztmetszetét egyesével
megvizsgálni (csak kontúrszélesség-mérést tudunk elvégezni), szükségesnek tartottam egy
olyan módszer kidolgozását, amelynek segítségével a kontúrszélesség-mérés eredményeiből
a szál keresztmetszeti területét minél pontosabban tudom becsülni. A módszert a 100-as jelű
kenderszálnál dolgoztam ki, majd a 000 jelűnél is alkalmaztam. A módszer helyességét a
keresztmetszet vizsgálatokba bevont szálaknál és egy külön 100 elemű mintánál ellenőriztem
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(a számított vagy becsült keresztmetszetet összehasonlítottam az egyedi, zárt görbével
körberajzolt keresztmetszetekkel).
A korrekció elvégzéséhez két megoldást próbáltam. Az első módszernél megnéztem az egyes
síkidomok területét (Asz), és ezeket egyenként összehasonlítottam a számított keresztmetszeti
területtel (Aszám), amelyet a ProjX, valamint a ProjY értékekből, illetve a kettő átlagából
(ProjX,Y), mint átmérőből számítottam kör keresztmetszetet feltételezve. Mivel a ProjX,Y
alapján számított területek lényegesen pontosabban közelítették a szálak területét, mint akár a

ProjX, akár a ProjY értékek önmagukban, a későbbiekben már csak ezzel az értékkel
számoltam (4.2).
n

∑ ( Pr ojX, Y ) π
A szám =

2

i =1

4n

(4.2)

Minden egyes szálkeresztmetszetre felírtam az Asz /Aszám arányt, amelyeknek az átlaga 0,71re adódott. Ezt az értéket korrekciós tényezőként használtam a számított keresztmetszetek
átlagértékénél ( Aszám ). Ezzel a módszerrel ProjX,Y értékekből számított átlagos
keresztmetszeti terület 7890,13 µm2, ami sokkal jobb eredmény, mint a korrekció nélküli
eredmény (10105,35 µm2), de még mindig jelentősen eltér a mért értékek átlagától
(6865,49 µm2).
A második, statisztikus módszer alapja, hogy összehasonlítom az egyenértékű körök
átmérőjének átlagát ( ECD ), valamint a ProjX,Y értéket. A két érték hányadosa egy s
alaktényezőt ad. Az alaktényezővel korrigált ProjX, ProjY, vagy a pontosság érdekében
ProjX,Y értékekből már kör keresztmetszetet feltételezve számolok területet (4.3).

A szám =

(s× Pr ojX, Y )2 π
4

(4.3)

ahol s alaktényező (4.4) alapján írható fel.

s = ECD/ProjX,Y

(4.4)

A korrekciós módszerek pontosságát először a 123 vizsgált szál esetében ellenőriztem. A
síkidomok területeiből ismert a keresztmetszetek átlagos területe (6865,49 ± 5278,63 µm2,
valós átlagos terület).
A második módszerrel az s alaktényező értéke 0,8102 (az ECD = 88,12 µm és a

ProjX,Y = 108,77 µm hányadosa). Az alaktényező figyelembevételével ProjX és ProjY
értékekből (4.3) alapján egyenként számolt területek átlaga 7294,75 µm2, ami már lényegesen
közelebbi becslést ad, mint az első módszer. A becslés relatív hibája 7294,75/6865,49 =
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1,0625. Ezzel a módszerrel tehát sikerült a kontúrszélesség-mérések eredményéből (ProjX és
ProjY értékekből) 6,25%-os hibával becsülni az átlagos keresztmetszetet.
A becslés hibájából korrekciós tényezőt (c) számoltam, ahol a korrekciós tényező négyzete
egyezik meg a becslés relatív hibájával, tehát c2=0,9411, így c=0,9701. A (4.3) egyenlet
korrekciós tényezővel módosított alakja a (4.5) egyenlet:
A szám =

(s × c× Pr ojX, Y )2 π
4

(4.5)

A korrekciós tényező – és a módszer – ellenőrzése érdekében ellenőrző kísérletet végeztem
újabb 100 szál esetében. A mérések és a számítások alapján az ECD =88,61±32,30 µm, a
ProjX,Y=109,73±48, 71 µm, az s alaktényező értéke s=0,8075. Csak az alaktényezőt
figyelembe véve (4.3) alapján az átlagos terület Aszám =7415,34 µm2, ám a c korrekciós
tényezővel is számolva (4.5) alapján az átlagos terület ennél jóval pontosabban becsülhető,

Aszám =6978,99 µm2. A mérési eredmények alapján a keresztmetszetek területének átlaga
6976,24 µm2, tehát az (4.5) összefüggés az ellenőrző mérések alapján jól használható volt a
szálkeresztmetszet átlagos területének pontos becslésére.
Az első és az ellenőrző mérések alak- és korrekciós tényezői csak kis mértékben
különböztek, ezért az összes mérést összevonva nagyobb pontossággal állapíthatóak meg
ezek a paraméterek. A 220 mérés alapján az s alaktényező értéke s=0,8091, a c korrekciós
tényező értéke pedig c=0,9713.
A 000 szálcsoportnál a korábbi tapasztalatok alapján már csak a másodjára ismertetett
korrekciós módszert alkalmaztam. Itt az s alaktényező értéke 0,946 (az ECD =25,34 µm és a
ProjX,Y=26,79 µm hányadosa). Az alaktényező figyelembevételével ProjX és ProjY
értékekből (4.5) alapján egyenként számolt területek átlaga 628,31 µm2, ami már megközelíti
a síkidomok területeiből ismert a keresztmetszetek valós átlagos területét, amely
574,19±182,2 µm2. A becslés relatív hibája itt 628,31/574,19 = 1,0943. Ezzel a módszerrel
tehát sikerült a kontúrszélesség-mérések eredményéből (ProjX és ProjY értékekből) 9,43%-os
hibával becsülni az átlagos keresztmetszetet. A becslés hibájából korrekciós tényezőt (c)
számoltam, ahol a korrekciós tényező négyzete egyezik meg a becslés pontosságával, tehát
c2=0,9139, így c=0,9559.
A szálkeresztmetszetek kerületének becslése

Az a tény, hogy a szálak keresztmetszete nem kör alakú, hatással van egyrészt a mért
szálszilárdságra, másrészt a szál-mátrix adhézió mérésére szolgáló vizsgálatok eredményeire
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is. A szálkeresztmetszetek kerületének pontosabb ismerete a szál/mátrix határfelületi adhézió
csepplehúzással, szálkihúzással vagy fragmentációval történő meghatározásánál fontos, mert
ott szükség van a szál és a mátrix érintkező felületének a kiszámítására. Ezért a
keresztmetszeti területnél bemutatott módszerekhez hasonlóan a keresztmetszet kerületének
korrekciójára is módszert dolgoztam ki. A kerület korrigálására két megoldási módszert
javaslok.
Az első módszernél a ProjX,Y értékekből indultam ki, kör keresztmetszetet feltételezve
ezeket átmérőnek tekintettem, és egyenként kiszámítottam a síkidomok kerületét. Az átlagos
kerületeket ( K sz ) elosztva az átlagos számított kerületekkel ( K szám (4.6)) egy alaktényezőt
(z) kapunk, amelynek használatával pontosabban meghatározható a kerület.
n

∑ z Pr ojX, Yπ
K szám =

i =1

n

(4.6)

A második módszernél az egyenértékű körök átmérőiből határoztam meg az egyenértékű
körök kerületeit, amelyeknek az átlagával ( K szám ) (4.7) elosztottam a tényleges kerületek
átlagát ( K sz ), így egy alaktényezőt kaptam.
n

∑ ECDπ
K szám =

i =1

n

(4.7)

Mivel mindkét módszernél a z alaktényezőt a tényleges és számított kerületek arányai adták
(z= K sz / K szám ), így a korrigált átlagos számított terület (z K szám ) ugyanazon adathalmaz

esetén megegyezik a tényleges átlagos kerülettel. Az alaktényezők értéke z=1,096 az első, és
z=1,353 a második esetben. A két módszer jól összemérhető, ha az egyedi tényleges
kerületeket hasonlítjuk össze az egyedi számított kerületekkel (Ksz/Kszám). A Ksz/Kszám
hányadosok átlagos értéke 1,001±0,048-ra adódott az első, és 1,035±0,115-ra a második
módszernél, tehát az első módszer pontosabbnak mondható, a továbbiakban csak ezzel
foglalkoztam.
A 2 alaktényező értéke – és a módszer – ellenőrzése érdekében ellenőrző kísérletet végeztem
újabb 100 szál esetében. A mérések alapján a 100 szál átlagos kerülete 379,6±171,9 µm, míg
az első módszer alapján, a z=1,096 alaktényező értékkel számított átlagos kerület
377,9±167,7 µm.
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Az első és az ellenőrző mérések alaktényezői csak kis mértékben különböztek, ezért az
összes mérést összevonva nagyobb pontossággal állapítható meg ez a paraméter. A 220
mérés alapján a z alaktényező értéke z=1,098.
Sűrűség mérése

A mechanikai modellek számításakor a száltartalmat nem tömegszázalékban, hanem
térfogatszázalékban kell használni. Ehhez meg kell határozni a szálak sűrűségét, amely a két
feldolgozottsági szintű kenderszál esetén 10 mérés alapján 1,28±0,02, ill. 1,28±0,03 g/cm3-re
adódott.
A szakirodalomban a háncsrostokra 1,2-1,6 g/cm3 közötti értékeket adnak meg, a szál
típusától és a mérési módszertől függően, ami alapján az általam mért értékek megfelelőnek
tűnnek.
Mikromechanikai modellek alapján rugalmassági modulusz számítása

A szálvizsgálatoknál kapott eredmények értékelése érdekében fontosnak tartottam a saját
mért eredményeimet olyan értékekkel összevetni, amelyeket a 2.3. fejezetben bemutatott
elméleti modellek alapján határoztam meg. Bár a modelleknek számtalan hibájuk van, mégis
egy kontrollt jelenthet a szintén sok hibalehetőséget magába rejtő szálszakító vizsgálatokkal
szemben.
Mivel nem vizsgáltam a cellulóz rugalmassági moduluszát és a kender fibrillaszögét, ezért a
számításoknál irodalmi adatokra támaszkodtam. A cellulóz rugalmassági moduluszát [36]
alapján 134 GPa-nak vettem, a fibrillaszöget [92] alapján kender esetében 6,2˚-nak. Mivel a
fibrillaszög 45˚-nál kisebb, ezért a Hearle-modell „a nyúlás állandó térfogatnál” esetre írható
fel, illetve használható a sorba kapcsolt nyúlás egyenlete. A szál rugalmassági moduluszára
kapott értékek ebben a két esetben 132,44 GPa, ill. 132,42 GPa. A McLaughlin-modellbe
behelyettesítve az említett értékeket 90,17 GPa-os rugalmassági modulusz adódik.
Más források jóval alacsonyabb, 45 GPa-os értéket adnak meg a cellulóz rugalmassági
moduluszaként. Ezzel az értékkel számolva a Hearle-modell 44,48 GPa-os, ill. 44,47 GPa-os
rugalmassági modulusz értéket ad. A McLaughlin modell alapján történő becslés ekkor
31,24 GPa.
A laminátelméleten és a vastagfalú csöveken alapuló modellek diagramjairól a kender
jellemző értékeit leolvasva 40-75 GPa adódik a rugalmassági moduluszra [34]. Az alsó
értéknél a cellulóz rugalmassági modulusza 74 GPa, a felsőnél 168 GPa értékkel lett
behelyettesítve.
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Jól látható, hogy a különböző mikromechanikai modellek egymáshoz képest lényegesen
eltérő eredményeket adnak. Még szembetűnőbb a különbség a mért (4.1. táblázat) és
modellek alapján számolt értékek között. Az eltérésnek a modellek ismertetésekor felsorolt
egyszerűsítéseken, elhanyagolásokon, problémákon kívül számos egyéb oka van, például az,
hogy cellulóz alapú rendszerek tulajdonságai igen széles tartományban szórnak, ezért nem
lehet pontosan számszerűsíteni egyes jellemzőit. A modellezés mellett a rugalmassági
modulusz mérése is számtalan problémát vet fel, amik szintén csökkentik a két módszer
eredményeinek összhangját. Ilyen probléma például a nem egyenletes minőség, vagy az,
hogy nem lehet a nyúlást pontosan mérni, a befogásnál kontrakció, szálkicsúszás is fellép.
Továbbá nehéz különválasztani az elemi szálakat és az elemi szálakból álló rostokat. Ez
utóbbi esetben a tönkremenetelben lényeges szerepe van az elemi szálak közötti pektinréteg
nyírószilárdságának is.
Amennyiben a modellek jó becslést adnak a szálak rugalmassági moduluszára, feltételezni
lehet, hogy a szálak modulusza a valóságban magasabb, mint az általam mért értékek.
Szálszakító vizsgálatok eredményeinek elemzése

A 4.1. Előkísérletek c. fejezetben bemutatott szálszakító vizsgálatok eredményeire görbét
illesztettem, amelynek segítségével tetszőleges befogási hossznál becsülhető a szálak
szilárdsága. Ennek azért van nagy jelentősége, mert nem mindegy, hogy egy kompozit
modellben a használt szálszilárdság milyen befogási hossznál értendő. A gyakorlatban
ugyanis egy szál szakadása esetén a szakadási ponttól a kritikus szálhossz felén túlnyúló
szálrészekben már nem ébred húzófeszültség. Emiatt ha a kritikus szálhossznál lényegesen
nagyobb befogási hossznál mért értéket adunk meg a modellezéskor szálszilárdságként, az
nagy mértékben torzítja a kapott eredményeket.
A különböző befogási hosszaknál mért szakítószilárdság értékekre a Peirce-féle leggyengébb
láncszem elméleten alapuló összefüggésnek egy kiterjesztett formáját illesztettem [93]. Ez az
összefüggés azon alapul, hogy egy, a szálra jellemző függetlenségi tényező ismeretében
becsülhető az átlagos szakítóerő a két szélső eset – a Peirce-féle becslés és a mért
rövidszakaszú átlag – konvex lineáris kombinációjával (4.8).
CP

s lf 0
s lf 0
 BP + 1  
σBf ( lf ) = σBf ( lf 0 ) ⋅ 1 − A P1 ⋅
+ A P2 ⋅
⋅
 
σBf (lf 0 )
σ Bf (lf 0 )  BP + lf / lf 0  



(4.8)
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Mivel AP1 és AP2 konstansok lényegében a Peirce-féle összefüggésben szereplő állandóra
vonatkoznak, így ezek értéke megegyezik (AP1=AP2), ezért az összefüggés felírható a (4.9)
szerinti egyszerűsített formában [93]:


  B + 1  CP  
P
σBf ( lf ) = σBf ( lf 0 ) ⋅ 1 + A P ⋅  
 − 1 
  BP + l f / l f 0 






(4.9)

ahol lf a szakítási hossz, amelyre a szál átlagos szakítószilárdságát számítani kívánjuk, lf0
legrövidebb befogási hossz értéke 4 mm, σ Bf ( l f 0 ) átlagos szakítószilárdság lf0-nál 396 MPa
a 100-as és 337 MPa a 000-ás szálcsoportnál, sl f 0 szakítószilárdság szórása lf0-nál 283 MPa,
ill. 63 MPa. Az AP, BP és CP függvény paraméterek értékei a 4.6. táblázatban, a görbeillesztés
a 4.3. ábrán látható.
Az AP értéke egy olyan állandó, amely Peirce-féle összefüggésben szereplő állandó és a
függetlenségi tényező szorzata. A BP>0 konstans bevezetésével vált lehetővé az lf0 minimális
befogási hossznál alacsonyabb, sőt a zérus befogási hosszra (elméleti minimum) vonatkozó
szilárdság értékek becslése. Értéke minél alacsonyabb, annál alacsonyabb lf<lf0 értékekre
számítható a szálszilárdság. A BP paraméter értékét ezért a görbe illesztésénél nem
változtattam, hanem konstans 0,1-nek vettem.
Paraméter 100-as szálcsoport 000-ás szálcsoport
0,992
1,039
AP
0,1
0,1
BP
0,210
0,195
CP
4.6. táblázat A Peirce-féle leggyengébb láncszem elmélet kiterjesztett verziója (4.9 összefüggés)
alapján végzett görbeillesztés paramétere[93]

a)

b)

4.3. ábra Különböző befogási hosszaknál mért szakítószilárdság a
100 (a) és 000 (b) jelű kenderszálaknál
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A szálak szakítószilárdsága a tapasztalatok alapján Weibull eloszlást követnek, és a (4.10)
összefüggés alapján írhatóak fel [94].

  σ βw 
P ( σsz ) = 1 − exp  −  sz  
  α w  

(4.10)

ahol P(σsz) szál tönkremenetelének valószínűsége σsz feszültség mellett, αw a méret paraméter,

βw az alak paraméter. A görbeillesztéshez az (4.10) összefüggés linearizált formáját
használtam (4.11).
ln  − ln (1 − P ( σsz ) )  = −β w ln α w + β w ln σsz

(4.11)

A Kolmogorov-Szmirnov-féle illeszkedésvizsgálatot a (4.12) összefüggés alapján végeztem
[95].
Pt ( σ Bfi ) = i / n

(4.12)

ahol Pt (σ Bfi ) tapasztalati eloszlásfüggvény, i a szakítószilárdság szerint növekvő sorrendbe
állított próbatest sorszáma, n pedig a mérések száma. Ez alapján a maximális eltérés (dmax) a
(4.13) összefüggés alapján lehet felírni.
d max = max Pt ( σBfi ) − PW ( σ Bfi )

(4.13)

ahol Pw a Weibull-féle eloszlásfüggvény.
Az illesztés során kapott paramétereket, és a Kolmogorov-Szmirnov-féle illeszkedésvizsgálat
eredményeit a 4.7. táblázat tartalmazza. Egy tipikus (4 mm-es befogási hossz) görbeillesztés
látható a 4.4. ábrán.

αw
βw
dmax

Befogási hossz [mm]
4
10
25
42,5
62,5
1,62
2,22
1,82
1,93
2,40
440,02 374,04 259,59 294,02 215,24
0,10
0,11
0,12
0,12
0,13

4.7. táblázat Weibull méret- és alakparaméterek különböző vizsgálati hosszaknál;
maximális eltérések Kolmogorov-Szmirnov-féle illeszkedésvizsgálatnál
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4.4. ábra Weibull eloszlás illesztése a 4 mm-es befogásnál mért
szál-szakítószilárdság értékekre (100-as kender)

Szakítószilárdság számítása nem kör keresztmetszet esetén

Az előkísérletekben bemutattam a kétféle kenderszál (valamint len és szizál szál)
szakítószilárdságát

4-62,5

mm

befogási

hossznál.

Az

ott

közölt

értékeket

kör

keresztmetszetet feltételezve számoltam, ami azonban tovább pontosítható a keresztmetszeti
értékek korrekciója alapján. A 4.8. táblázatban látható értékeket úgy számítottam, hogy a
mérések során az átlagos szakítóerőt elosztottam a korrigált keresztmetszetek átlagával.
Mivel itt átlagértékek hányadosát adtam meg, nem volt lehetőség a szórások feltüntetésére.
Szakítószilárdság [MPa]
Befogási hossz [mm] Kender, 000 Kender, 100
391,0
470,0
4
331,0
440,9
10
301,2
362,0
25
265,2
356,4
42,5
218,6
349,3
62,5
4.8. táblázat Kenderszálak szakítószilárdsága különböző befogási hosszaknál,
keresztmetszeti korrekciót alkalmazva

Rugalmassági modulusz korrekciója a befogási hosszal

A rugalmassági modulusz mérésénél igen nagy jelentősége van a nyúlás pontos ismeretének.
Szakítóvizsgálatnál a keresztfej-elmozdulás csak tájékoztató adatokat ad a nyúlásról, hiszen
még a legmerevebb, legszorosabb illesztésű szerkezeteknek (befogópofák, golyósorsók stb.)
is van bizonyos illesztési játéka, nyúlása. Ennél még jelentősebb azonban a befogás torzító
hatása: a próbatest vagy szál a befogásnál a nyomóerők hatására kontrahál, emiatt máshogy
viselkedik, mint a szabadon lévő részei. Szálak esetében a befogásnál bizonyos csúszás is
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tapasztalható, hasonlóan a kompozitba épített szálak szálkicsúszás jelenségéhez. Emiatt a
befogó pofák távolságánál a valós befogási hossz nagyobb, ami különösen kis befogási
távolságoknál torzítja az eredményt. A gyakorlatban emiatt szokták a keresztfej-elmozdulás
helyett inkább a finomnyúlásmérő, nyúlásmérő bélyeg vagy videoextenzométer adatait
használni, hiszen ezek pontosan a vizsgált szakaszban mérnek. Szálvizsgálatoknál azonban
ezek a módszerek nagyobb befogási hossznál is nehezen használhatóak, rövidebb befogási
hossznál pedig gyakorlatilag használhatatlanok, ezért utólag kell a mért értékeket korrigálni.
Az állandó szálkihúzódás meghatározásához a mért átlagos elmozdulás értékekre egyenest
illesztettem, ennek a függvénynek a konstans tagja az állandó szálkihúzódás, 4.5. ábra.

a)

b)

4.5. ábra Szakadásig mért átlagos elmozdulás értékekre illesztett egyenes
a 100-as (a) és 000-s kendertípus esetén

Az egyenes egyenlete a 100-as kendertípusnál a (4.14), a 000-s kendertípusnál pedig a (4.15)
összefüggéssel írható le, ami alapján az állandó szálkihúzódás 0,299, ill. 0,188 mm.
y=0,0108x+0,299

(4.14)

y=0,011x+0,188

(4.15)

A 100-as kendernél a közelítés R értéke 0,99, az értékek átlagos szórása 0,12, a 000-s kender
esetén pedig R=0,95, az értékek átlagos szórása pedig 0,92.
Két módszert dolgoztam ki az állandó szálkihúzódás miatti értékkorrekcióra, mindkettőt a
100 jelű kenderszál esetében. Az első módszernél a mért átlagos elmozdulásokat ( ∆l )
befogási hosszonként csökkentettem az állandó szálkihúzódással (∆láll), és az így kapott
korrigált átlagos elmozdulást (∆lkorr) használtam a rugalmassági modulusz számításához

(4.16).

∆l korr = ∆l - ∆láll

(4.16)
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A második módszernél egy e korrekciós tényezőt használtam, amit a mért elmozdulások
átlagának ( ∆l ) és az állandó szálkihúzódás értékével csökkentett átlagos elmozdulás
hányadosaként számítottam (∆lkorr) (4.17).

e = ∆l / ∆lkorr

(4.17)

Az e korrekciós tényező értéke csökken a befogási hossz növekedésével, ezzel is mutatva,
hogy az állandó szálkihúzódásnak egyre kisebb hatása van az eredményekre növekvő
befogási hossz mellett. Ennél a módszernél a korrekció nélkül számított rugalmassági
modulusz e-szerese adja a korrigált rugalmassági moduluszt.
Az állandó kihúzódással számolt korrigált rugalmassági modulusz értékek a 4.9. táblázatban
láthatóak. Az értékek alapján megállapítható, hogy az 1. módszer nem alkalmas a
rugalmassági modulusz értékek korrigálására, ám a 2. módszer az irodalmi és elméleti
értékeket jól közelíti.
Rugalmassági modulusz [GPa] különböző befogási
hosszoknál
Korrekció nélkül
1. módszer
(csak pozitív értékekből)
2. módszer
2. módszer nem kör
keresztmetszetre
Korrekciós tényezők
(2. módszer)[-]

4
4,8
0,07
(5,7)
26,4

10
8

25
14,9

30,6

33,2

42,5
14,2
25,2
(25,6)
23,7

38,7

48,6

51,4

37,3

32,2

5,5

3,8

2,2

1,7

1,4

10,1 (46,3) 24,4 (46,5)

62,5
13,9

25,4 (25,4)
19,9

4.9. táblázat 100 jelű kenderszál különböző módokon korrigált rugalmassági moduluszai

A 2 módszert a 000 jelű kenderszálnál alkalmazva az 4.10. táblázatban látható eredményeket
kaptam.
Befogási hossz [mm]
Korrekció nélkül [GPa]
2. módszer [GPa]
2. módszer nem kör
keresztmetszet esetén [GPa]

4
4,2
19,3

10
8,3
28,1

25
13,6
32,2

42,5
13,8
20,0

62,5
12,4
16,5

22,5

32,6

37,4

23,2

19,2

4.10. táblázat 000 jelű kenderszál különböző módokon korrigált rugalmassági moduluszai

Az eredményeket összehasonlítva megállapítható, hogy a befogási hosszat növelve eleinte
nő, majd csökken a korrigált rugalmassági modulusz. Ez minden bizonnyal a szálak
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szerkezetével van összefüggésben, hiszen a kenderszál 20-40 mm hosszúságú elemi
szálakból áll, amelyet pektinréteg köt össze. A 25 mm fölötti befogásoknál már jó eséllyel a
befogási pontok között legalább egy ilyen, pektinréteggel összekötött szakasz található,
amely jelentősen gyengíti a szálat, ezáltal hatással van az erő-elmozdulás görbékre (és így a
rugalmassági moduluszra).
Csepplehúzó vizsgálatok eredményei

Csepplehúzó vizsgálatokkal mértem a szál/mátrix határfelületi nyírószilárdságot, amelynek
ismeretében meghatározható a kritikus szálhossz. A 000 jelű kender és a polipropilén,
valamint a 100 jelű kender és az UP gyanta csepplehúzó vizsgálatainak az eredményét a
4.11. táblázatban foglaltam össze. Egy tipikus erő-elmozdulás görbe a 4.6. ábrán látható.
A kerületi korrekciót alkalmazva a csepplehúzó vizsgálatok eredményei alapján némiképp
pontosabban számolható az érintkező palástfelület mérete, ezáltal pontosabbak a számított
határfelületi nyírószilárdság értékek.
Kör keresztmetszetet feltételezve
000/PP

100/UP

Dsz (µm)

89,4 ± 47,5

149,0 ± 115,9

Lcs (µm)

859,8 ± 165,4

1262,3 ± 386,9

τ (MPa)

5,1 ± 1,4

9,4 ± 3,1

τkorr (MPa)

4,6 ± 1,4

8,8 ± 3,7

4.11. táblázat Átlagos szálátmérő (Dsz), csepphossz (Lcs), határfelületi nyírószilárdság (τ) és
korrigált kerülettel számolt határfelületi nyírószilárdság (τkorr) értékek

4.6. ábra Kenderszál/UP csepp tipikus erő-elmozdulás görbéje
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4.3. A kompozitok húzó vizsgálatai
A három különböző eljárással gyártott kompozitokon szakító vizsgálatokat végeztem a
szakítószilárdság és húzó rugalmassági modulusz meghatározására.
4.3.1. Azonos irányú kenderszál/UP tulajdonságai húzás során

A 100-as jelű kenderszállal erősített poliésztergyanta mátrixú próbatestek szakítószilárdsága
és rugalmassági modulusza a 4.7. ábrán látható, számszerűen pedig a Mellékletben az M1-es
táblázatban található. Az irodalomból ismert, hogy a mátrixhoz kis mennyiségű erősítőszálat
adva annak szilárdsága csökken. Ez jól megfigyelhető volt az általam vizsgált próbatesteknél,
ahol a 10 m% (9 tf%) száltartalmú kompozit szilárdsága átlagosan 20%-kal volt alacsonyabb,
mint az erősítetlen mátrixanyagé. A száltartalmat növelve a szilárdság közel lineárisan nő.
Erre a szakaszra illesztett egyenes egyenlete σsz=496,6msz-5,87 [MPa]. Az illesztett
egyenestől való átlagos eltérés 15,38 MPa volt, a görbeillesztés R értéke 0,988.

a)

b)

4.7. ábra Szakítószilárdság (a) és rugalmassági modulusz (b)
UD kenderszállal erősített UP gyantánál

A rugalmassági modulusz a száltartalom növekedésével közel lineárisan nő, amely
összefüggés a Ek=35,9msz+1,83 [GPa] egyenlettel írható le. A mérések átlagos szórása a
számított értékekhez képest 0,62 GPa volt, a görbeillesztés R értéke 0,9973.
4.3.2. Kártolt szálpaplanból préselt kender/PP kompozitok tulajdonságai húzás során

A kártolt szálpaplan préselésével készült próbatesteket két irányban vágtam ki a
szakítóvizsgálatokhoz. A két irányt hossz és keresztiránynak nevezem a továbbiakban, ahol a
hosszirány a kártolás iránya, a keresztirány arra merőleges. Fontos kiemelni, hogy egyik
esetben sem egyirányú (UD) erősítésről van szó, minden irányba futnak szálak a síkban, de a
kártolás iránya kitüntetett irány, a szálak jelentősebb része közel ilyen irányú. A hosszirányú
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szálerősítésnél a szakítószilárdság nőtt a száltartalommal a kapcsolóanyagot nem tartalmazó
rendszerben (H), az Orevac MAPP-t tartalmazó rendszerben (H_MA_O), valamint a
Licomont MAPP-t tartalmazó kompozitban (H_MA_L) is. Keresztirányú szálerősítésnél nem
ennyire egyértelmű a növekedés. Ennek oka lehet a szálirányból származó bizonytalanság,
illetve itt több a szálra merőleges erőhatás. Ezért nem a szálirányú húzó-, hanem a
normálfeszültségekkel megadható szilárdság dominál. A kapcsolóanyagot nem tartalmazó
kompozitnál (K) és az Orevac MAPP-t tartalmazó kompozitnál (K_MA_O) 40 m%
száltartalomig nő a szakítószilárdság, ám az 50 m%-os kompozit – minden bizonnyal a
magas száltartalomból eredő nem megfelelő nedvesítettség miatt – alacsonyabb
szakítószilárdsággal rendelkezik. A Licomont MAPP-t tartalmazó kompozit (K_MA_L) 50
m% száltartalomnál kissé magasabb szakítószilárdságot mutat. Mind a hossz- mind a
keresztirányú erősítésnél a kapcsolóanyagot tartalmazó rendszerek szinte kivétel nélkül
magasabb szilárdságot mutattak, mint a nem kezelt rendszer. Az eredmények a 4.8. ábrán
láthatóak. Az áttekinthetőség érdekében a szórásokat az ábrán nem tüntettem fel, ám azok
számszerűen a Mellékletben az M4-es és M5-ös táblázatokban megtalálhatóak.

a)

b)

4.8. ábra Szakítószilárdság kártolt szálpaplanból préselt kender/PP kompozitoknál
hossz- (a) és keresztirányban (b) mérve

A rugalmassági modulusz a hosszirányú próbatesteknél a száltartalom növekedésével nő, a
keresztirányú

próbatesteknél

pedig

hasonló

jelenség

tapasztalható,

mint

ami

a

szakítószilárdságnál megfigyelhető volt: az 50 m% száltartalmú anyagok húzó modulusza
alacsonyabb, mint a 40 m% száltartalmúaké. Az MAPP kapcsolóanyag szinte minden esetben
növelte a húzó moduluszt (4.9. ábra, M4. és M5. táblázatok).

Eredmények és értékelésük

a)

78

b)

4.9. ábra Húzó rugalmassági modulusz kártolt szálpaplanból préselt
kender/PP kompozitoknál hossz- (a) és keresztirányban (b) mérve

4.3.3. Fröccsöntéssel készült kender/PP kompozitok tulajdonságai húzás során

A fröccsöntéssel készült próbatesteknél a száltartalom növekedésével nem tapasztalhatjuk a
húzószilárdság lineáris növekedését (4.10. ábra, M10., M11. táblázat). Az erősítetlen mátrix
anyaghoz képest kis mennyiségű szál hozzáadása – hasonlóan a poliészter mátrixú,
egyirányban erősített kompozitokhoz – csökkentette a szilárdságot. Ennek az oka a szál és a
mátrix lényegesen eltérő szakadási nyúlásában keresendő. A száltartalom további
növekedésével eleinte emelkedik, majd újra visszaesik a szilárdság, ami az irodalomból is
ismert jelenség [69], és több okra vezethető vissza. Minél magasabb a száltartalom, annál
magasabbak az extrudáláskor és fröccsöntéskor fellépő nyírófeszültségek, amely a szálak
hossz- és keresztirányú hasadásához és aprózódásához vezet, így a szálak szilárdsága és
átlagos szálhossza egyaránt csökken. Az aprózódás jól mérhető a mátrix kioldása utáni
szálhossz vizsgálatokkal (4.10. Szálhosszeloszlás vizsgálata).

a)

b)

4.10. ábra Szakítószilárdság fröccsöntött kender/PP kompozitoknál
a száltartalom (a) és az MAPP tartalom (b) függvényében
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Kezeletlen szálak esetén a szálerősítés csak minimálisan, kevesebb, mint 4%-kal javított a
mátrix szilárdságán. MAPP kapcsolóanyag hozzáadásával azonban 40%-os javulást is
sikerült elérni (30% száltartalom, 8% MAPP).
A rugalmassági modulusz kapcsolóanyagot nem tartalmazó kompozitok esetében lineáris
jellegű, Ek=2,1msz+0,85 [GPa] írható le (4.11. ábra, M10., M11. táblázat). A görbeillesztés R
értéke 0,9896. A mért értékek átlagos szórása 0,06 GPa az illesztett görbe által adott
értékekhez képest. MAPP kapcsolóanyag hozzáadásával a rugalmassági modulusz nem nő
egyértelműen. 3%-os MAPP tartalomnál mind a 10, mind a 30 m% száltartalmú kompozitok
rugalmassági modulusza szignifikánsan magasabb volt a kapcsolóanyagot nem tartalmazó
kompozithoz képest, ám ettől eltérő tömegarányoknál nem, vagy alig volt csak érzékelhető az
adalékolás hatása.

a)

b)

4.11. ábra Húzó rugalmassági modulusz fröccsöntött kender/PP kompozitoknál
a száltartalom (a) és az MAPP tartalom (b) függvényében

A szakítóvizsgálat során végbemenő folyamatok megértését segítik az akusztikus emissziós
vizsgálatok eredményeinek kiértékelése. Az erősítőanyagot nem tartalmazó PP mátrix estén a
várakozásoknak megfelelően nem jelentkeztek akusztikus események. PP mátrix esetén a
mátrix tépődéséből és deformációjából ugyanis irodalmi adatok alapján 20 dB alatti jelek
keletkeznek [96], itt pedig 26 dB-re állítottam a küszöbszintet, éppen a mátrixból származó
jelek és a környezeti háttérzaj kiszűrésére. A kompozitoknál a különböző amplitúdók
gyakorisági eloszlásainak vizsgálata azt mutatja, hogy magasabb száltartalmak esetén az
alacsony amplitúdók aránya lényegesen magasabb, mint kis száltartalmak esetén (4.12. ábra).
Ennek az az oka, hogy a nagyobb száltartalmú kompozitok gyártása során lényegesen jobban
aprózódott szálak hajlamosabbak a kihúzódásra, mint a hosszabb szálak, ezzel is igazolva,
hogy a szálkihúzódás alacsony amplitúdójú akusztikus jeleket ad. Akusztikus emisszióval
támogatott csepplehúzó vizsgálatok során beigazolódott, hogy len szál és polipropilén mátrix
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esetén a 30 dB alatti jelek a mátrix csepp szálon való megcsúszásából származnak, ami
jellegében megfelel a szálkihúzódásnak [42]. Más szakirodalmi adatok alapján a 35 dB alatti
jelek a szál hosszirányú felhasadásából, 35-60 dB közötti jelek a szál transzverzális
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mikrorepedéseiből, a 60 dB feletti jelek pedig a szálszakadásból származnak [96].
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4.12. ábra Amplitúdók relatív gyakorisági eloszlása 10 (a), 20 (b), 30 (c), 40 (d) és 50 (e) m%
száltartalmú fröccsöntött kender/PP kompozitok esetén

A 10 m% száltartalmú fröccsöntött kompozitok 30 dB-nél alacsonyabb amplitúdójú
akusztikus eseményeinek a száma kevesebb, mint 25%. A 20-40 m% száltartalmú
kompozitoknál ez az arány 25 és 35% között változik, míg 50 m% száltartalom esetén több,
mint 40%. Ezeknél az adatoknál is szemléletesebb a 35-60 dB amplitúdójú tartomány
vizsgálata. 10 m% száltartalomnál csaknem az összes esemény fele ebben a tartományban
jelentkezik. 50 m% szálaránynál ugyanez az érték csak 25%. A 60 dB fölötti amplitúdók igen
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ritkák, a 10 m% száltartalmú kompozitoknál 2,5%, míg 50 m% száltartalom esetén kevesebb,
mint 0,5%. Az MAPP tartalom nem befolyásolta számottevően az amplitúdó-eloszlást.
Az összes eseményszám vizsgálatakor a várakozásokkal ellentétben az tapasztalható, hogy a
növekvő száltartalom csökkenő eseményszámmal jár (4.13. ábra). Mivel azonban a
keresztfej-elmozdulás állandó sebességű volt, és a különböző anyagok szakadási nyúlása
eltért, ezáltal a vizsgálati idők is különbözőek voltak. Célszerűnek tűnt tehát az időegységre
vonatkozó eseményszámokat is összehasonlítani. Hasonlóan az összes eseményszámhoz,
ennek a mutatónak az értéke is csökkent a száltartalom növekedésével.

a)

b)

4.13. ábra Összes eseményszám (a) és időegységre eső eseményszám (b) a száltartalom
függvényében fröccsöntött kender/PP kompozitok esetén

A csökkenésnek három oka lehet. Elsőként, a növekvő száltartalom általi rövidebb szálhossz
miatt a szálkihúzódás és a szálon belül az elemi szálak megcsúszása gyakoribb, ezáltal a 2030 dB tartományban több jel keletkezik. Mivel a küszöbszint 26 dB volt, ezeknek a jeleknek
a jelentős része nem lett regisztrálva. Másodsorban a nagyon rövid szálak (alacsony L/D
arány) nem erősítőanyagként, hanem töltőanyagként viselkednek. Ezek a részecskéknek is
mondható szálak nagyobb nyúlás esetén is a mátrixba beágyazva maradhatnak, elválás vagy
szálszakadás nélkül. Ebben az esetben kevesebb akusztikus eseményt bocsát ki az anyag.
Magasabb száltartalom esetén ezeknek a szálaknak az aránya lényegesen magasabb.
Harmadjára pedig az akusztikus események száma nem egyenletesen jelentkezik az idő
múlásával, ezáltal még az időegységre jutó eseményszám sem teljesen megbízható mutató. A
különböző kompozitok mindegyikénél vizsgáltam az eseményszámot és a szakítóerőt az idő
függvényében. Az értékeket csak az erőmaximumig vettem figyelembe, az efölötti
tartományok nem összehasonlíthatóak. Megállapítható, hogy a száltartalomtól függetlenül az
első események az 5. másodperc környékén jelentkeztek, amely kb. 0,4%-os nyúlásnak
feleltethető meg. A következő 5 másodpercben gyorsan nő az eseményszám, majd 10-15
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másodpercig alig jelentkeznek újabb események (1,6-2% nyúlás). Eddig a nyúlásértékig az
akusztikus eseményszám nő a száltartalom növekedésével, a kezdeti feltételezéseknek
megfelelően. A mérés 20-25. másodpercétől az események egyre gyakrabban jelentkeznek,
ezáltal az összes eseményszám görbe egyre meredekebben emelkedik. Egyre magasabb
száltartalmak esetén ez a tartomány időben egyre rövidebb (alacsonyabb szakadási nyúlás),
ezáltal az összes eseményszám egyre kevesebb, hiszen az akusztikus események ebben a
tartományban lényegesen sűrűbben jelentkeznek (4.14. ábra).

a)

b)

c)

d)

e)
4.14. ábra Húzóerő és összes eseményszám az idő függvényében, kiválasztott fröccsöntött
próbatesteknél 10 (a), 20 (b), 30 (c), 40 (d) és 50 m% (e) száltartalomnál
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Az összes eseményszám a 30 m% száltartalmú kompozitoknál erősen lecsökkent az MAPP
hozzáadásakor (4.15. ábra). A 3 m% MAPP tartalmú kompozitok voltak akusztikusan a
legkevésbé aktívak, itt kevesebb, mint egyharmada volt az összes eseményszám a
kapcsolóanyagot nem tartalmazó kompozitoknál mért eseményszámokhoz képest. Az
időegységre jutó eseményszám vizsgálata hasonló eredményeket mutatott.

a)

b)

4.15. ábra Összes eseményszám (a) és időegységre eső eseményszám (b) az MAPP tartalom
függvényében fröccsöntött kender/PP kompozitok esetén

Ennek a tendenciának a megértését segítheti elő az akusztikus eseményszámok vizsgálata az
idő függvényében (4.16. ábra). Már nagyon alacsony MAPP tartalom is jelentősen
lecsökkentette az anyag akusztikus aktivitását az alacsonyabb nyúlástartományokban. A
kapcsolóanyag hozzáadása ezen kívül mintegy 5 másodperccel (kb. 0,4%-kal nagyobb
nyúlás) késleltette a görbe meredekségének hirtelen megváltozását. Ennek az oka a jobb
szál/mátrix adhézió, és ezáltal kevesebb szálkihúzódás. Magasabb száltartalmak esetén ez a
hatás még inkább észrevehető, de 3m% MAPP tartalom felett az összes akusztikus
eseményszám ismét emelkedni kezd. A jobb adhézió miatt magasabb nyúlás esetén is
megmarad a tapadás a két fázis között, ami biztosan befolyásolja az eseményszámot, de
hatással lehet a szálkihúzódás amplitúdójára is. Ezáltal a figyelmen kívül hagyott, 26 dB
alatti amplitúdójú események aránya is eltérhet a kapcsolóanyagot nem tartalmazó
anyagokhoz képest. Mivel ez egy rendkívül összetett folyamat, ezen mérési eredmények
alapján egyértelműen nem magyarázható meg az anyagok akusztikus viselkedése.
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a)

b)

c)

d)

e)
4.16. ábra Húzóerő és összes eseményszám az idő függvényében kiválasztott, fröccsöntött
próbatesteknél 30 m% száltartalommal és 0 (a), 1 (b), 3 (c), 5 (d) és 8 m% (e) MAPP tartalommal

4.4. Modellek illesztése a kompozitok viselkedésére húzás során
Az alapos

szálvizsgálatokkal,

a keresztmetszeti terület

korrekciójával

(nem kör

keresztmetszet figyelembevétele), a rugalmassági modulusz befogási hosszal való
korrekciójával az volt az elsődleges célom, hogy a szál jellemzőinek ismeretében becsülhető
legyen a kompozitok szakítószilárdsága és húzó rugalmassági modulusza.
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4.4.1. Azonos irányú kenderszál/UP

Az anyagjellemzők számíthatósága olyan anyagoknál a legfontosabb, amelyek nagy
igénybevételnek vannak kitéve. Ez esetemben az azonos irányban erősített poliésztergyantát
jelenti, amely akár komolyabb szerkezetekben is használható lesz, ha sikerül megvalósítani a
megfelelő méretezési eljárások mellett a reprodukálhatóságot is.
Az UD szálelrendezés miatt ezeknél az anyagoknál a keverékszabály (2.5) alapján
igyekeztem meghatározni a rugalmassági moduluszt, a szakítószilárdságot pedig a
keverékszabályon alapuló, mátrix vezérelt tönkremeneteli formulák (2.9-2.10) alapján.
A természetes szálaknál alapvető problémát jelent a bemenő adatok meghatározása. A
számításoknál a szál rugalmassági moduluszának a 4 mm befogásnál vett, rugalmas
szálkihúzódásra és keresztmetszetre korrigált értéket használtam. A behelyettesítendő
szálszakító-szilárdság kiválasztása ennél nehezebb feladat volt. A Vas-Halász-féle módosított
leggyengébb láncszem összefüggés (4.8) alapján

[93] tetszőleges befogási hosszra

becsülhető a szálszilárdság. A szálak szerkezete miatt kritikus szálhossznál hosszabb szál
szakítószilárdságát nem célszerű használni, hiszen míg a szálvizsgálatnál ilyenkor csak a
pektinréteg köti össze az elemi sejteket, addig gyantába ágyazva a gyanta is összetartja az
elemi szálakat. Célom tehát pontosan a kritikus szálhosszra, mint befogási hosszra megadott
szálszilárdság meghatározása volt, mert valószínűleg itt lesz a legkisebb a hiba. Mivel
azonban a szilárdság függ a befogási hossztól (ami itt meg kell hogy feleljen a kritikus
szálhossznak), a kritikus szálhossz pedig a Kelly-Tyson összefüggés alapján a
szálszilárdságtól, ezért többlépcsős iterálással határoztam meg a megfelelő szilárdságot. A
számításnál használtam a korábbiakban ismertetett keresztmetszeti terület korrekciót a
szálszilárdságra, és a keresztmetszeti kerület korrekciót a szál/mátrix határfelületi adhézió
meghatározására. A 3,14 mm-es kritikus szálhossz igen magas értéknek tűnik, ám figyelembe
véve a csepplehúzásnál vizsgált szálak több mint 100 µm-es átlagos átmérője miatt adódó
Lc/d=27,7 arányt, már reálisnak tűnik az érték (4.12. táblázat).
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Kritikus szálhossz, Lc [mm]
Átlagos szálátmérő, d [µm]
Szál hossz/átmérő aránya Lc/d [-]
Szál szakítószilárdsága a kritikus szálhossznál σszLc [MPa]
Határfelületi nyírószilárdság τ [MPa]
Szál rugalmassági modulusza Esz [GPa]

3,1
113,4
27,7
487,9
8,8
38,6

4.12. táblázat: Az iterációból adódó, és behelyettesítésnél használt adatok

Mivel a Vas-Halász-féle módosított leggyengébb láncszem összefüggés [93] B paramétere
általam választott 0,1 értékű volt (általában célszerű alacsony értéket választani),
megvizsgáltam, hogy a B értékét 0,01 és 1 között változtatva mennyire változik a
szálszilárdság a kritikus szálhossznál. B=0,01 esetén a szálszilárdság 490,4 MPa-ra adódott
hasonló iterációval, B=1 esetén pedig 476,2 MPa-ra, ami – figyelembe véve a magas szórást
– nem nevezhető jelentős eltérésnek, ezért a modell illesztését csak a 4.12. táblázatban
szereplő értékkel hajtottam végre (4.17. ábra).

a)

b)

4.17. ábra Számított (zöld vonal) és mért (fekete jelek) szakítószilárdság (a)
és rugalmassági modulusz (b)
A szakítószilárdságnál, ha az erősítetlen mátrixot figyelmen kívül hagyjuk, akkor a mérési
eredményekre egy σk=512,95vsz-13,8 egyenletű egyenes illeszthető (4.17. ábra). A mátrix
vezérelt tönkremenetel alapján pedig σk=487,9vsz alapján számítható a szakítószilárdság.
Tehát azt feltételezve, hogy a modell tökéletesen alkalmas a kender/UP gyanta kompozit
szakítószilárdságának kiszámítására, a szálak mind párhuzamosak a terhelés irányával, és
tökéletes a szál/mátrix határfelület, a mérési eredmények alapján ideálisan adódó elméleti
szakítószilárdság és a bemenő adatként megadott, számításoknál használt szakítószilárdság
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csak mintegy 25 MPa-lal tér el egymástól. A rugalmassági modulusz mérési eredményeire
illesztett egyenes az Ek=37,32vsz+1,29 összefüggéssel írható le, míg a keverékszabály alapján
számított rugalmassági modulusz egyenese az Ek=36,97vsz+1,68 összefüggéssel. Még
szemléletesebb azonban, ha nem egy általános lineáris függvény egyenletével, hanem a
keverékszabály formulájával hasonlítjuk össze a mért és számított eredményeket. Ekkor a
mérési eredményekre illesztett Ek=vszp+(1-vsz) 1679,16 egyenes p paramétere 38460 (MPa),
szemben a behelyettesített 38647 (MPa) értékkel. Az elméleti rugalmassági modulusz tehát
200 MPa-lal tér el attól az értéktől, amelyet a számításokhoz bemenő adatként
meghatároztam, majd használtam.
4.4.2. Kártolt szálpaplanból préselt kender/PP

A kártolt szálpaplanból préselt kompozitoknál a Hirsch modell (2.29) [26, 75] alapján
végeztem becslést a rugalmassági moduluszra. Ez a modell a keverékszabály és a fordított
keverékszabály sorbakapcsolása, és egy feszültségátadási tényezőt is tartalmaz, ami
esetünkben igen fontos, hiszen a szálak nem csak hossz- és keresztirányban futnak, hanem a
síkban minden irányba. Mivel a keverékszabály és fordított keverékszabály alapfeltevése,
hogy a szálak és a mátrix között tökéletes tapadás van, ezért a számításokat csak a
kompatibilizált (MAPP-t tartalmazó) rendszerekkel hasonlítottam össze. Ez a modell a
szakítószilárdság pontos számítására nem alkalmas, hiszen a szilárdságra a keverékszabály és
fordított keverékszabály csak becslést ad (pontosabb számításhoz a szál és mátrix vezérelt
formulák használandóak).
Bemenő adatként mindkét esetben a 4 mm-es befogási hossznál mért szakítószilárdság és
rugalmassági moduluszokat használtam. Irodalmi adatok [26] alapján az empirikus
feszültségátadási tényező értéke random szálelrendezés esetén 0,53. Itt azonban hossz-, ill.
keresztirányú kitüntetett szálirányok vannak, ezért a számított és mért eredmények
összehasonlításakor 0,01 és 1 között kerestem az empirikus feszültségátadási tényezőnek
azon értékét, amelynél Hirsch modell alapján számított értékekre illesztett egyenes
meredeksége legközelebb áll a kétféle MAPP-vel kezelt kompozitok mérési eredményeire
illesztett egyenes meredekségével (a közel azonos meredekség a preferált a közel azonos y
értéknél x=0 pontban).
A mért szakítószilárdságok és rugalmassági moduluszok a keresztirányban vizsgált
kompozitoknál 40 m% száltartalom felett már csökkentek, mutatva a magas száltartalom
miatti

nem

megfelelő

átimpregnáltságot

(4.18.

ábra).

A

hosszirányban

erősített

kompozitoknál ez kevésbé látható, ám mivel ugyannak az anyagnak a más irányú
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vizsgálatáról van szó, nyilván itt is ugyanúgy megjelenik ez a probléma. A nem megfelelő
átimpregnáltságból eredő bizonytalanságok kiküszöbölésére a mért adatokra illesztett
egyenes egyenletének meghatározásához csak a 0-40 m% száltartalmú anyagokat vettem
figyelembe.

a)

b)

4.18. ábra Mért és számított húzó rugalmassági modulusz kártolt szálpaplanból préselt
kender/PP kompozitoknál hossz- (a) és keresztirányban (b)

A rugalmassági modulusz értékekre illesztett egyenes egyenlete a H_MA_O anyagnál
Ek=14,4vsz+1,42 (R=0,997), a H_MA_L anyagnál Ek=14,97vsz+1,37 (R=0,999) a Hirsch
modellé pedig Ek=14,40vsz+1,28 (R=1, mert lineáris). A Hirsch modell empirikus
feszültségátadási tényezője ekkor 0,68, amely feltételezve a tökéletes szál-mátrix
határfelületet a szálorientációt mutatja.
Keresztirányban a rugalmassági modulusz értékekre illesztett egyenes egyenlete a K_MA_O
anyagnál Ek=10,11vsz+1,60 (R=0,987), a K_MA_L anyagnál Ek=10,32vsz+1,35 (R=0,981) a
Hirsch modellé pedig Ek=10,17vsz+1,01. A Hirsch modell empirikus feszültségátadási
tényezője ekkor 0,46, amely tökéletes szál/mátrix határfelületet feltételezve a random
száleloszlásnál kicsivel kedvezőtlenebb szálorientációt jelent.
A szakítószilárdság Hirsch modell alapján történő számításakor az tapasztalható, hogy a
rugalmassági modulusznál kapott feszültségátadási tényezőket használva lényegesen
túlbecsüljük a szilárdságokat (4.19. ábra).
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4.19. ábra Mért és számított szakítószilárdság kártolt szálpaplanból préselt kender/PP
kompozitoknál hosszirányban

A B tényező változtatásával a számított értékek jobban közelítik a mérési eredményeket.
Hosszirányú szálelrendezésnél pl. 0,26-os feszültségátadási tényező használatakor a mérési
eredményekre illesztett egyenes meredekségével megegyező meredekséget kapunk a
számított értékeknél is, ám a számított értékek rendre kb. 10 MPa-lal alacsonyabbak.
Logikailag amúgy is megkérdőjelezhető ugyanannál az anyagnál egy teljesen más tényező
használata, ezért beigazolódott, hogy a Hirsch modellel a szakítószilárdság csak rendkívül
durván (nagyságrendileg) becsülhető, pontosabb számításra nem alkalmas.
4.4.3. Fröccsöntéssel készült kender/PP

Bár egyes kutatók [26, 75, 80] rövidszál-erősítésű kompozitok mechanikai tulajdonságainak
számítására is használják a keverékszabályt, a fordított keverékszabályt és a Hirsch modellt
is, az említett okok miatt ezekkel a modellekkel meg sem kíséreltem leírni a fröccsöntött
kender/PP kompozitok mechanikai jellemzőit. Helyettük a Halpin-Tsai (2.21), a módosított
Halpin-Tsai (2.24), a Cox (2.26) és egyéb, rövid szálas vagy részecskével töltött anyagokra
vonatkozó modelleket használtam.
A Halpin-Tsai és a módosított Halpin-Tsai modell alapján számított értékek között minimális
a különbség, akármelyik értéken helyettesítjük be a kompozit ideális maximális száltartalmát
(4.20. ábra, az ábrán ψ=0,82). A modellek 0% száltartalomra a mátrix rugalmassági
moduluszát adják. Alacsony száltartalmaknál túlbecsülik, magas száltartalmaknál pedig
alulbecsülik a mért értékeket. Ha a modellekbe nem a mért, hanem a polipropilén adatlapján
szereplő értéket írtam be a mátrix moduluszaként, akkor minden száltartalomnál lényegesen
túlbecsülte a modell a mérési eredményeket.
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b)

4.20. ábra Mért és számított húzó rugalmassági modulusz rövid szálas fröccsöntött kender/PP
kompozitoknál a Halpin-Tsai (a) és a módosított Halpin-Tsai (b) modellek alapján

A Cox modellnél a mátrix Poisson tényezőjét 0,3-nak vettem, ám ez nem saját mérés, hanem
irodalmi adatok alapján választottam. A szálat nem tartalmazó esetben a modell nem
értelmezhető, mert zérus szerepel a βC tényező kiszámításához szükséges összefüggés
nevezőjében. Ennek megfelelően a modellek illeszkedésének vizsgálatakor a mért értékeknél
is a 0%-os értéket figyelmen kívül hagytam, a modellre illesztett egyenes egyenletét
hasonlítottam össze a szálat tartalmazó anyagok átlagos moduluszára illesztett egyenes
egyenletével (4.21. ábra). A mérési eredményekre illesztett egyenes az Ek=4,1vsz+2,2
összefüggéssel írható le. A hexagonális szálelrendezésű modellnél az illesztett egyenes
egyenlete Ek=3,5vsz+1,8, négyzetes szálelrendezésnél pedig Ek=3,8vsz+1,8. Ekkor a
négyzetes elrendezés alapján számított értékek jobban leírják a méréseket, mint a hexagonális
elrendezés. A szálelrendezésnek ugyanakkor számszerűen az értékeket tekintve nem volt
jelentős befolyása, a négyzetes szálelrendezés esetén kissé magasabb számított értékek jöttek
ki, de a legnagyobb különbség (ami a legnagyobb száltartalomnál jelentkezett) is kevesebb
volt, mint 4%.
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a)

b)

4.21. ábra Mért és számított húzó rugalmassági modulusz rövid szálas fröccsöntött kender/PP
kompozitoknál a Cox modell alapján hexagonális (a) és négyzetes (b) szálelrendezés esetén

A Cox modellben a βC paraméter Nairn által kiterjesztett változatát használva számítható a
szálat nem tartalmazó anyagra is a rugalmassági modulusz. Ebben az összefüggésben
szerepel egy Ds paraméter is, amely a szál/mátrix adhézió minőségét jelzi, mértékegysége
GPa/mm. Ideális esetben – tökéletes adhéziónál – a Ds paraméter értéke ∞, ha egyáltalán
nincs adhézió, akkor pedig ez az érték zérus. Ez egy empirikus paraméter, tehát az értéke
nem számításokból adódik, hanem úgy kell megválasztani, hogy a modell a legjobban
illeszkedjen a mérési eredményekre. Facca alapján [71] üvegszál/polietilén rendszereknél a

Ds paraméter értéke 5,36 GPa/mm-re adódott, farostnál, rizshéjnál 0,7-0,8 GPa/mm, és
kenderszálnál adódott a legalacsonyabb érték 0,24 GPa/mm.
A βC paraméter ezen összefüggés alapján történő felírása esetén megfelelő Ds érték mellett a
modell a korábbiaknál

jobban illeszkedik a mérési eredményekre. A βC paraméter

számításához azonban szükség volt a szál és a mátrix nyíró rugalmassági moduluszának
meghatározására. Ezt a két jellemzőt nem mérési eredményként, hanem irodalmi adatok
alapján határoztam meg, értékük: Gsz=4 GPa, Gm=0,9 GPa [96]. A Ds paraméter értékének
megválasztásakor arra törekedtem, hogy a modellnél a 10-50 m% száltartalmú
kompozitoknál számított értékekre illesztett egyenes meredeksége minél inkább összhangban
legyen a mérési eredményekkel. Ekkor a Ds értéke 2,37 GPa/mm, a modellt leíró görbe
egyenlete pedig E=4,1vsz+1,9. Az egyenletet tekintve tehát az illesztésünk pontosabbnak
tűnik, mint az előzőekben bemutatott esetekben, ám korábban a hexagonális és négyzetes
elrendezésnél is a görbeillesztés R értéke 0,95 fölött volt, a Nairn által módosított
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eredmények esetén ez visszaesett 0,92-re, valószínűleg a modell magas száltartalomnál
csökkenő jellege miatt (4.22.ábra).

4.22. ábra Mért és számított húzó rugalmassági modulusz rövid szálas fröccsöntött kender/PP
kompozitoknál a Cox modell alapján Nairn kiterjesztésével

Facca és társai [71] a βC paraméter Nairn-féle számítását (2.28) felírták négyszög
keresztmetszetű szálakra. A módosításhoz egy egyenértékű kör sugarából indultak ki.
Hasonló analógiával az (4.5) összefüggés alapján a (2.28) összefüggés a (4.18) formára
módosítható.
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ahol s a keresztmetszet-vizsgálatok alapján meghatározott alaktényező, c a korrekciós
tényező, Dsz pedig a szálátmérő.
A Nairn-féle βC paraméter (4.18) szerint módosított változata alapján a Cox modell
illesztésének eredményei a 4.23. ábrán láthatóak.

4.23. ábra Mért és számított húzó rugalmassági modulusz rövid szálas fröccsöntött kender/PP
kompozitoknál a Cox modell alapján, keresztmetszeti korrekcióval
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A modell alapján meghatározott értékekre illesztett egyenes egyenlete hasonló a Nairn-féle
egyenlethez (Ek=4,1vsz+1,9), ám itt némileg alacsonyabb Ds érték mellett, ami arra enged
következtetni, hogy a nem kör keresztmetszet hatását is figyelembe véve a szál/mátrix
határfelületi adhézió rosszabb, mint amit a Nairn-féle módszernél kaptunk.
A 2.5. fejezetben ismertetett, részecskékkel töltött kompozitok mikromechanikai modelljei
(Einstein-Smallwood, Guth, Kerner) alapján számított rugalmassági modulusz értékek
jelentősen eltértek a mérési eredményektől, ezért azok az általam gyártott kompozit
anyagoknál nem alkalmazhatóak. Ennek a legfőbb oka, hogy az Einstein-Smallwood
összefüggést eredetileg elasztomerekre használták, és a polipropilén viszkoelasztikus
anyagjellemzői jelentősen eltérnek az elasztomerek alapvetően rugalmas jellemzőitől. A
többi modell az Einstein-Smallwood-féle összefüggés továbbfejlesztésének tekinthető.

4.5. A kompozitok hajlító vizsgálatai
4.5.1. Azonos irányú kenderszál/UP tulajdonságai hajlítás során

Telítetlen poliésztergyanta mátrixú, azonos irányba rendezett kenderszálakkal erősített
próbatestek hárompontos hajlítóvizsgálata alapján meghatározott hajlítószilárdsága alacsony
száltartalom (10 m%) esetén lényegesen kisebb, mint az erősítőanyagot nem tartalmazó
mátrixé. Ez a jelenség hasonló a szakítóvizsgálatoknál tapasztaltakhoz. A száltartalom
növelésével a hajlítószilárdság nő, eleinte lineárisan, magasabb száltartalmaknál (45 m%
fölött) azonban már csökkenő mértékben (4.24. ábra, M2. táblázat).

a)

b)

4.24. ábra Hajlítószilárdság (a) és hajlító rugalmassági modulusz (b)
UD kenderszállal erősített UP gyantánál
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A természetes szálak fő problémái közé tartozik a nagyon alacsony nyomószilárdság, ami a
hajlításnál fellépő jelentős nyomófeszültség miatt igen nagy hátrány. Az alacsony
nyomószilárdság oka egyrészt a szálak szerkezetében, másrészt pedig a feldolgozásuk során a
szálakat ért mechanikai hatásokban keresendő. Utóbbi ugyanis mikroméretű nyomott
területek, gyűrődési sávok kialakulásához vezet, amelyek hibahelyként működnek,
feszültségkoncentrációt okoznak, és jelentősen csökkentik a kompozit nyomószilárdságát.
Mindezt tetézi, hogy a száltartalmat növelve a szálak impregnálása is egyre rosszabb, egyre
több a hibahely. A hibahelyek számának növekedése a húzó tulajdonságokat kevésbé
befolyásolja (mivel a szálak jócskán hosszabbak a kritikus szálhossznál), ám nyomásra (és
nyírásra) már jelentős hatása lehet a szálak és a mátrix közötti hézagoknak, mivel a szálak
eleve nem megfelelően vannak megtámasztva.
A hajlító rugalmassági modulusz a hajlítószilárdságnál lényegesen lineárisabb jelleget mutat
a száltartalom növelésekor. A mért értékekre illesztett egyenes egyenlete Ek=28,98msz+1,45,
0,76 GPa átlagos hiba mellett, és ennek az egyenletnek az R értéke 0,9937.
4.5.2. Kártolt szálpaplanból préselt kender/PP tulajdonságai hajlítás során

A kártolt, tűnemezelt szálbundából préselt kompozitok hajlító vizsgálatánál problémát
jelentett, hogy alacsonyabb száltartalmaknál a maximális erőhöz tartozó lehajlások
meghaladták a szabványban előírt határlehajlást. A 30 m%-os vagy magasabb száltartalom
esetén beszélhetünk valódi hajlítószilárdságról, ez alatt a feltüntetett értékek határhajlító
feszültséget jelentenek. A hossz- és keresztirányban erősített anyagok körülbelül hasonló
értékeket mutatnak, de a keresztirányú szálakat tartalmazó csoportoknál mindig nagyobb
lehajlás mellett (4.25. ábra, M6., M7. táblázat).
Mindkét száliránynál tapasztalható, hogy a száltartalom és a hajlítószilárdság között közel
lineáris kapcsolat van. Mindkét halmaznál a szilárdságnövekedés 40 m%-os száltartalomig
egyenletes, a hossz- és keresztirányban erősített, MAPP-t nem tartalmazó anyagoknál itt
mérhető a maximális hajlítószilárdság. Az MAPP-t tartalmazó kompozitoknál megfigyelhető
volt a hajlítószilárdság további növekedése. Kapcsolóanyag használata esetén további
száltartalom növelés növelheti a hajlítószilárdságot, elsősorban az Orevac típusú MAPP
használatakor.
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b)

4.25. ábra Hajlítószilárdság kártolt szálpaplanból préselt kender/PP kompozitoknál
hossz- (a) és keresztirányban (b) mérve

A száltartalom növekedésével a moduluszok értéke is meredeken emelkedik, különösen a
hosszirányú erősítések esetén (4.26. ábra, M6., M7. táblázat). 40 m%-os száltartalom fölött
mutatkozik meg igazán a különbség a két különböző típusú MAPP-t tartalmazó, ill.
kapcsolóanyagot nem tartalmazó kompozitok között. A kapcsolóanyagot nem tartalmazó
kompozitok ugyanis ezen érték felett csökkenő modulusszal rendelkeznek, míg az MAPP
tartalmúak modulusza csak kevésbé nő a korábbiakhoz képest. Az Orevac típusú MAPP a
modulusz növelésében is hatékonyabbnak bizonyult.

a)

b)

4.26. ábra Hajlító rugalmassági modulusz kártolt szálpaplanból préselt kender/PP
kompozitoknál hossz- (a) és keresztirányban (b) mérve

4.5.3. Fröccsöntéssel készült kender/PP tulajdonságai hajlítás során

A rövid szállal erősített polipropilénnél hajlítószilárdság helyett határhajlító feszültséget
számoltam a szabványban előírt módon. A határhajlító feszültség-száltartalom görbéje közel
lineárisan emelkedik 30% száltartalomig (4.27. ábra, M12., M13. táblázat). Ennél a
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száltartalomnál MAPP kapcsolóanyag hozzáadása lényegesen javít a szilárdságon. 1% MAPP
tartalomnál az átlagos

határhajlító feszültség ugyan

kis

mértékben csökkent a

kapcsolóanyagot nem tartalmazó kompozithoz képest, ám ez a csökkenés a szórásokat
figyelembe véve nem számottevő, mérési hiba is lehet. Hasonlóan a szakítószilárdsághoz, 30
m% száltartalom felett a száltartalom további növelésekor a határhajlító feszültség csökken.

a)

b)

4.27. ábra Határhajlító feszültség fröccsöntött kender/PP kompozitoknál
a száltartalom (a) és az MAPP tartalom (b) függvényében

A hajlító rugalmassági modulusz a száltartalom növekedésekor közel lineárisan emelkedik
(4.28. ábra, M12., M13. táblázat), a mért értékekre illesztett egyenes egyenlete
Ek=9,3msz+1,38, amely illesztés R értéke 0,9956, és átlagos hibája 0,18 GPa. 10 m%-os
kendertartalom több mint másfélszeresére, 50 m%-nál pedig már kb. ötszörösére növelte a
hajlító rugalmassági moduluszt az erősítetlen PP-hez képest. MAPP hozzáadásával a hajlító
rugalmassági modulusz változott ugyan kis mértékben, ám ennek mértéke nem jelentős.

a)

b)

4.28. ábra Hajlító rugalmassági modulusz fröccsöntött kender/PP kompozitoknál
a száltartalom (a) és az MAPP tartalom (b) függvényében
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4.6. A kompozitok ütvehajlító vizsgálatai
A törésmechanikai vizsgálatok esetén az egyik legfontosabb mérőszám a feszültségintenzitási
tényező, amely a feszültségmezőt jellemzi a repedéscsúcs környezetében (repedésterjedésre
való hajlam). Munkámban az I. törési módhoz tartozó feszültségintenzitási tényező kritikus
értékeit (KIC) hasonlítottam össze (4.29. a ábra, M3. táblázat).
4.6.1. Azonos irányú kenderszál/UP tulajdonságai ütvehajlításkor

Az egyirányú kenderszállal erősített UP próbatestek kritikus feszültségintenzitási tényezője
50 m% száltartalomig közel lineárisan nőtt a száltartalommal, ám efölött csökkent az értéke.
A repedés megindításához és tovaterjesztéséhez szükséges erő, a fajlagos repedésterjedési
energia (GC) szintén 50 m% száltartalomnál érte el a maximumát, efölött gyorsan csökkent az
értéke (4.29. b ábra). A fajlagos ütőmunka (acN) értéke a száltartalom növekedésével
mindvégig nő, bár 50-60 m% száltartalom környékén van egy törés a görbében (4.29. c ábra).

a)

b)

c)
4.29. ábra Kritikus feszültségintenzitási tényező (a), fajlagos repedésterjesztési energia (b) és
fajlagos ütőmunka UD kenderszállal erősített UP gyantánál
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Az eredmények alapján valószínűsíthető, hogy a magasabb száltartalmak miatti nem
tökéletes átitatottság negatív hatása jelenik meg az eredményekben. A magasabb
száltartalmaknál a nagyobb szórás miatt az eredmények értékelése bizonytalan.
4.6.2. Kártolt szálpaplanból préselt kender/PP tulajdonságai ütvehajlításkor

A kártolt, préselt kompozitok kritikus feszültségintenzitási tényezője a száltartalom
növekedésével nő. A kapcsolóanyag hozzáadása nem növeli, hanem csökkenti a kritikus
feszültségintenzitási tényező értékét (4.30. ábra, M8.1., M8.2., M9.1., M9.2. táblázatok). Az
MAPP ridegebbé teszi a PP-t, ami önmagában még nem magyarázza egyértelműen a
rosszabb ellenállást a dinamikus igénybevétellel szemben, ám a gyártástechnológia
sajátosságai miatt nem sikerült tökéletesen eloszlatni a kapcsolóanyagot a mátrixban. Így az
MAPP-ben dúsabb részek különösen rideg „hibahelyekként” viselkednek az anyagban.
Fontos megjegyezni, hogy a szálkihúzódás (rosszabb szál/mátrix adhézió) szívós mátrixok
esetén előnyös is lehet az ütésállóság szempontjából, hiszen a szál kihúzódásakor energia
nyelődik el.

a)

b)

4.30. ábra Kritikus feszültségintenzitási tényező kártolt szálpaplanból préselt kender/PP
kompozitoknál hossz- (a) és keresztirányban (b) mérve

A magasabb MAPP koncentrációjú részek ridegsége miatt jelentősen romlik a kompozitok
fajlagos repedésterjesztési energiája is (4.31. ábra, M8.1., M8.2., M9.1., M9.2. táblázatok). A
Licomont típusú MAPP-vel kompatibilizált anyagok fajlagos repedésterjesztési energiája
lényegesen elmarad a kapcsolóanyagot nem tartalmazó, és az Orevac típusú kapcsolóanyagot
tartalmazó kompozitokétól.
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a)

b)

4.31. ábra Fajlagos repedésterjesztési energia kártolt szálpaplanból préselt kender/PP
kompozitoknál hossz- (a) és keresztirányban (b) mérve

A kapcsolóanyag hozzáadása a fajlagos ütőmunkára gyakorol leginkább negatív hatást az
ütvehajlító

vizsgálatoknál

ismertetett

mutatók

közül.

A

Licomont

kapcsolóanyag

használatakor ezen érték csaknem 50%-ára csökken magasabb száltartalmú kompozitoknál, a
száliránytól függetlenül (4.32. ábra).

a)

b)

4.32. ábra Fajlagos ütőmunka kártolt szálpaplanból préselt kender/PP kompozitoknál
hossz- (a) és keresztirányban (b) mérve

4.6.3. Fröccsöntéssel készült kender/PP tulajdonságai ütvehajlításkor

A kapcsolóanyagot nem tartalmazó rövidszálas fröccsöntött kompozitoknál a száltartalom
növekedésével a kritikus feszültségintenzitási tényező értéke 40 m% száltartalomig nő (4.33.
ábra, M14. táblázat).
Alacsony száltartalomnál a kapcsolóanyag hozzáadása egyértelműen csökkentette a kritikus
feszültségintenzitási tényezőt (4.33. ábra, M15. táblázat). 30 m% száltartalomnál az 1%
MAPP csökkenti, de efölötti MAPP arány növeli a feszültségintenzitási tényező kritikus
értékét. Ez alátámasztja azt a feltételezést, hogy a kapcsolóanyag nem megfelelő eloszlatása
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volt az oka a kritikus feszültségintenzitási tényező csökkenésének a kártolt, préselt
kompozitoknál.

a)

b)

4.33. ábra Kritikus feszültségintenzitási tényező fröccsöntött kender/PP kompozitoknál
a száltartalom (a) és az MAPP tartalom (b) függvényében

A fajlagos repedésterjesztési energia a száltartalom növekedésével csökken. A kapcsolóanyag
hozzáadása javíthat a fajlagos repedésterjesztési energia értékén (4.34. ábra, M15. táblázat),
bár a magas szórások miatt nem lehet egyértelmű következtetést levonni.

a)

b)

4.34. ábra Fajlagos repedésterjesztési energia fröccsöntött kender/PP kompozitoknál
a száltartalom (a) és az MAPP tartalom (b) függvényében

A kapcsolóanyagot nem tartalmazó kompozit fajlagos ütőmunkája a 40 m% száltartalmú
anyagnál volt a legmagasabb (4.35. ábra, M14 táblázat). Alacsony száltartalomnál az MAPP
hozzáadása javít, magasabb száltartalomnál pedig ront ezen a jellemzőn.
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b)

4.35. ábra Fajlagos ütőmunka fröccsöntött kender/PP kompozitoknál
a száltartalom (a) és az MAPP tartalom (b) függvényében

Alacsonyabb (10 m%) száltartalomnál a hosszabb szálakra az MAPP-nek jelentősebb pozitív
hatása van, mint a mátrix ridegebbé tétele miatti negatív hatások. Magasabb száltartalomnál
(30 m%) ugyanazt az MAPP mennyiséget kevesebb mátrixhoz keverjük hozzá, és a szálak is
lényegesen rövidebbek. Itt már az MAPP mátrixot ridegebbé tevő hatása jelentősebb, mint a
jobb szál/mátrix adhézió előnyös hatása.

4.7. Ejtődárdás vizsgálatok
Az ejtődárdás vizsgálatokat a fröccsöntött, PP mátrixú kompozitokon végeztem el, és az
eredményekből perforációs energiát és dinamikus szilárdságot számítottam. A perforációs
energia lényegében egy fajlagos energiaelnyelő képesség. Az Ep értékek átlagát és szórását a
4.36. ábra és az M16., M17. táblázat foglalja össze.

a)

b)

4.36. ábra Perforációs energia fröccsöntött kender/PP kompozitoknál
a száltartalom (a) és az MAPP tartalom (b) függvényében
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Jól látható, hogy az MAPP nélküli csoportnál a 30 m% kendertartalomig folyamatosan nő Ep
értéke a PP-hez képest. 40 m% száltartalomnál már kissé visszaesett a perforációs energia,
majd 50 m%-nál ismét nőtt, de a 30 m% száltartalmú kompozit értékét nem érte el. Ebből
arra következtethetünk, hogy kb. 30 m% száltartalomnál van Ep maximuma. Ez azzal
magyarázható, hogy az egyre több szálat tartalmazó próbatestek egyre ridegebbek. Ennél
magasabb száltartalmaknál a szálak már nem tudják az anyag perforációs energiáját növelni,
feltételezhetően amiatt, hogy a magasabb száltartalmaknál a feldolgozás során lényegesen
nagyobb nyíróerők a szálak jelentősebb aprózódását okozzák (rövidebb átlagos szálhossz).
A maleinsavval kezelt csoportnál a 10 m% száltartalmú próbatesteknél az Ep-re kapott
eredmények a PP-hez tartozó érték körül ingadoznak. A 30 m% száltartalmú anyagoknál a
maleinsav

hozzáadása

mindegyik

esetben

csökkentett

a

perforációs

energián

a

kapcsolóanyagot nem tartalmazó kompozithoz képest. Megfigyelhető az értékek elég nagy
szórása, ez betudható a dinamikus igénybevétel, a nagy sebesség alkalmazásának.
Az anyagokat jellemezhetjük a dinamikus szilárdságukkal is, amit úgy kapunk, hogy a
maximális erő 2,5-szeresét elosztjuk a próbatestek vastagságának négyzetével. Ekkor a kapott
eredmény [N/mm2=MPa] dimenziójú lesz. Ezzel általánosan össze lehet hasonlítani az
anyagaink szilárdsági jellemzőjét dinamikus igénybevétel esetén. A kapott értékek a
4.37. ábrán láthatóak.

a)

b)

4.37. ábra Dinamikus szilárdság fröccsöntött kender/PP kompozitoknál
a száltartalom (a) és az MAPP tartalom (b) függvényében

Az értékek azt mutatják, hogy a kapcsolóanyagot nem tartalmazó csoportban a növekvő
száltartalom a σd értékét is növeli egészen 20 m% száltartalomig, méghozzá igen jelentős
mértékben. A 20 m% száltartalmú kompozit dinamikus szilárdsága majdnem kétszerese az
erősítetlen PP-nél mért értéknek. 20 m% száltartalomig tovább növekszik ez az érték, de
ennél magasabb száltartalom esetén már a dinamikus szilárdság csökkent, de még mindig a
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10 m% száltartalmú anyagoké fölött maradt. Ezekből jól látható, hogy a dinamikus szilárdság
maximuma 20 m% száltartalomnál adódik. Az MAPP-s csoportnál nagy szórás volt
tapasztalható a σd értékekben. Azt tapasztaltam, hogy a maleinsav tartalom a 10 m%
száltartalmú anyagoknál nem javított szignifikánsan a dinamikus szilárdsági tulajdonságon az
erősítetlen PP-hez képest. A 30 m% száltartalmú próbatestek esetében az MAPP tartalom
növekedésével nőtt a dinamikus szilárdság. 8% MAPP hozzáadása a mátrixhoz kb. 10%-kal
növelte a σd értékét a nem kompatibilizált rendszerhez képest.

4.8. Folyóképesség vizsgálata
A folyóképességnek közvetett szerepe van a kompozit tulajdonságainak alakulásában a
szálhossz és szálfinomság által. Alacsonyabb folyóképességű anyagok fröccsöntéssel történő
feldolgozásakor ugyanis nagyobb nyíróerők ébrednek az anyagban, ami a szálak
aprózódásához és hosszirányú felhasadásához (szál lineáris sűrűségének csökkenése) vezet.
A szálhossz csökkenése egyértelműen negatív hatással van a kompozit jellemzőire, a szálak
lineáris sűrűségének csökkenése azonban akár pozitív hatású is lehet, hiszen megnő a szálak
fajlagos felülete. További előny lehet, hogy az elemi szálakat nem pektinréteg tartja össze,
hanem közvetlenül a mátrix anyaghoz kapcsolódnak. A folyóképesség vizsgálata ezért igen
fontos a fröccsöntéssel készült kompozitok mechanikai viselkedésének megértéséhez.
Szabványos körülmények között az erősítetlen PP folyási mutatószáma 25,1 ± 2,3 g/10 min.
Ezekkel a beállításokkal legfeljebb 15 m% száltartalomig tudtunk mérni a megnövekedett
ömledékviszkozitás miatt. A szabványban előírtaknál 10 kg-mal magasabb, 12,16 kg-os
terhelés mellett mért folyási mutatószámok a száltartalom függvényében a 4.38. ábrán

Folyási mutatószám [g/10min]

láthatóak.
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4.38. ábra MFI értékek a száltartalom függvényében (230˚C; 12,16 kg)
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Jól látható, hogy már 10 m%-os kendertartalom is igen jelentősen (kb. harmadára)
lecsökkentette a sima PP-hez képest a folyóképességet, a száltartalom további növelése
lassuló ütemben csökkenti a folyóképességet.
A mért értékekre illesztett hatvány trend R2 értéke 0,99 feletti, ami alapján a görbe
használható a mért értékektől eltérő száltartalom esetén a folyási mutatószám számítására.

4.9. Szálhosszeloszlás a kompozitokban
A szálhosszeloszlás meghatározását a vizsgálati módszereknél bemutatott módon végeztem.
Magasabb száltartalmaknál az erősen lecsökkent folyóképesség miatt lényegesen nagyobb
nyíróerők lépnek fel, mint alacsonyabb száltartalmaknál. A szálhosszak vizsgálatánál
feltételeztem, hogy az irodalomban leírtaknak megfelelően a fröccsöntés nem okoz további
szignifikáns szálaprózódást sem hossz- sem keresztirányban az extrudáláshoz képest [66, 98].
4.9.1. Az átlagos szálhossz és szálátmérő meghatározása

A magasabb nyíróerők nem csak szálaprózódást (4.39. ábra), hanem hosszirányú
szálhasadást, az elemi sejtek különválását is eredményezik, ezért vizsgáltam a szálak
kontúrszélességét is. A mérések eredményei a 4.13. táblázatban láthatóak.

a)

b)

4.39. ábra Fénymikroszkópos felvétel kenderszálról a PP mátrix kioldása után
10 m% (a) és 50 m%(b) száltartalomnál

Kompozit száltartalma [m%] Átlagos szálhossz [µm] Átlagos kontúrszélesség [µm]
10
1852,4 ± 1043,3
46,0 ± 36,4
20
712,6 ± 412,3
40,2 ± 25,6
30
396,3 ± 267,9
36,6 ± 26,2
40
263,5 ± 136,8
28,2 ± 14,2
50
158,2 ± 106,8
21,1 ± 16,9
4.13. táblázat Fröccsöntött kompozitot erősítő szálak átlagos hossza és kontúrszélessége
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Fontos megjegyezni, hogy az itt feltüntetett átlagos szálhosszak a tényleges szálhosszak
síkbeli vetületének átlaga, nem pedig az effektív szálhosszaké (szálak terhelés irányú
vetülete). A mikroszkópos felvételeken ugyanis jól látszik, hogy főleg alacsonyabb
száltartalmaknál a szálak nem egyenesek. Az effektív szálhossz meghatározásához ezek a
felvételek nem voltak elegendőek, mert egyrészt a terhelés iránya nem egyértelmű ezek
alapján, másrészt pedig nem ismert, hogy milyen mechanikai hatások érték a szálakat, amíg

Átlagos kontúrszélesség [mm]

Átlagos szálhossz [mm]

az extraktortól a mikroszkóp üveglemezére kerültek (pl. az üveglemezre történő rászóráskor).
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a)

b)

4.40. ábra Átlagos a) szálhossz és b) szál kontúrszélesség a PP mátrix kioldása után

Az átlagos szálhosszak a száltartalom növekedésével jelentősen csökkennek, ezt a folyamatot
egy hatvány trendvonal írja le igen nagy pontossággal (az R2 értéke 0,99 fölötti) (4.40. a)
ábra). Az átlagos kontúrszélesség szintén csökken a száltartalom növekedésével, ám itt az
aprózódás más jellegű, legjobban egy lineáris függvénnyel írható le (4.40. b) ábra).
45

L/Dsz arány [-]

40
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4.41. ábra Kenderszálak L/Dsz aránya a PP mátrix kioldása után
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A szálak átlagos L/Dsz arányait szintén hatvány függvénnyel lehet jól közelíteni (R2 0,98
feletti) (4.41. ábra).
4.9.2. A statisztikus szálpaplan modell

A réteget alkotó szálfolyam-komponensek, röviden szálfolyam rétegek, a Vas L.M. [99-103]
által kidolgozott, kétdimenziós, statisztikus szálpaplan modellel írható le.
E szálpaplan modellben a szálak rovingdarabok, amelyek tulajdonképpen véletlen számú
(0<ν≤N<∞, N – az ép roving elemiszál száma) elemiszálból álló szálkötegeket, ún. rostokat
alkotnak. A szálak két végét összekötő húrok 0<L<∞ hossza, mint szálhossz, és -π/2≤β≤π/2
irányszöge szintén véges várható értékű és szórású véletlen változó (4.42. ábra).

l/2

o o o o
o

ν,m
o
o o
o

C

l/2

o
o
o o

o

A
oo
o
o

β
a.)

b.)

4.42. ábra Szálpaplan rost mint lineáris környezet (a) és egy A tartományba eső
rostközéppontok halmaza (b)

A húrközéppontokat, mint véletlen ponthalmazt, egy Xp kétdimenziós, homogén Poisson
folyamat írja le, azaz egy véges, zárt A tartományba eső szálközepek χA=#(Xp∩A) száma

KTA paraméterű Poisson eloszlású valószínűségi változó. Így annak valószínűsége, hogy az
A-ba éppen u (u=0,1,2,…) számú szálközéppont esik az alábbi módon adható meg:
P ( χA = u )

( KTA )
=
u!

u

e − KTA

(4.19)

ahol K [1/mm2] az átlagos szálközéppont sűrűség és TA az A tartomány területe. A Poisson
eloszlás speciális tulajdonsága, hogy a KTA paramétere megegyezik a χA változó várható
értékével és szórásnégyzetével. A modellben a fent bevezetett valószínűségi változók
egymástól sztochasztikusan függetlenek.
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A modell alapján egy tetszőleges, L hosszúságú szálat, mint egy A véges, zárt, konvex
tartományt metsző (keresztben fekvő) szálak, mint kereszteződési pontok ξA száma szintén
Poisson eloszlású, a következő paraméterrel:

E ( ξ A ) = D 2 ( ξA ) = KE 2 (L)E[ sin(α − β) ] ≤ KE 2 (L)

(4.20)

ahol E(.) a várható érték, D(.) a négyzetes szórás jele, így E(L) = L a szálhosszak várható
értéke, továbbá α a tekintett szál, míg β egy tetszőleges metsző szál orientációs szöge,
valamint Fα(x) és Fβ(y) az α és β irányszögek eloszlásfüggvényei:
π /2 π /2

E[ sin(α − β) ] =

∫ ∫

sin(x − y) dFβ (y)dFα (x) ≤ 1

(4.21)

−π / 2 −π / 2

A szálpaplan modell alapvető paraméterét, a K szálközéppont sűrűséget, a szálpaplan
könnyen mérhető Q átlagos területi sűrűségéből határozhatjuk meg, az elemiszálak átlagos

qesz lineáris sűrűsége, az L átlagos szálhossz és a rostokban lévő elemiszálak ν = E (ν )
átlagos száma ismeretében:

Q = q esz Kν L ⇒ K =

Q
q esz ν L

(4.22)

Megjegyzendő, hogy a szálak, azaz a kenderrostok qsz lineáris sűrűsége az elemiszálak v
átlagos számával arányos ( q sz = νq esz ).
4.9.3. A modell alkalmazása az extruderben áramló többrétegű szálfolyamra

Tekintsünk egy réteget, amelyben megjelennek a rétegbeli szálakat keresztező szálak
vetületei is. E véges, h vastagságú, homogénnek tekintett rétegben a szálak területi sűrűsége

Qsz, térfogataránya vsz, a polimerömledéké, mint beágyazó mátrixanyagé Qm és vm=1-vsz,
továbbá az átlagos szálközéppont sűrűség K. A Qsz a (4.22) összefüggéssel adható meg:

Qsz = q esz Kν L

(4.23)

A vizsgált réteg egy V=Th térfogatú és T területű részét tekintve, benne az Msz=QszT
össztömegű szálak Vsz össztérfogata és vsz térfogataránya a következő módon adható meg:
Vsz = KTA sz L =

vsz =

M sz Qsz T
=
ρsz
ρsz

Vsz Qsz T Qsz KLνq sz KLνA sz
=
=
=
=
V ρsz Th ρsz h
ρsz h
h

(4.24)

(4.25)

ugyanis a szálak átlagos lineáris sűrűsége az Asz átlagos szálkeresztmetszet és a kötőanyagot
is figyelembe vevő ρsz átlagos rost-, illetve szálanyag-sűrűség (ρesz=ρsz) szorzata [102, 103]:
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q sz = ρsz A sz = νρsz A esz

(4.26)

ρ = vsz ρsz + (1 − vsz )ρm

(4.27)

hiszen az eredő ρ sűrűség:

Az átlagos szálközéppont sűrűség a (4.25)-ből kifejezhető:
K = vsz

h
LνA esz

(4.28)

Ezen szálközéppont sűrűség vsz=0-nál zérust, míg vsz=1-nél, azaz a szállal (szálanyaggal)
telített esetben egy véges értéket ad.
A réteges szálelhelyezkedés miatt feltehető, hogy egy tetszőleges szállal érintkezve
kereszteződő más szálak együtt három szálátmérő vastagságú szálréteget alkotnak
(4.43. ábra) és az is nyilvánvaló, hogy a szálak egymás térfogatába nem metszhetnek bele
(4.44. ábra).

4.43. ábra Egymásra fekvő szálrétegek

Következésképpen, az egyazon – szálátmérő vastagságú – rétegben elhelyezkedő, egymáshoz
közeli szálak irányszögei (α és β) ebben a modellben egymástól már nem függetlenek, csak
olyan lehet, amilyet a rögzített, α irányszögű szál által kizárt térfogat megenged. A modell
szerint tehát, a tekintett rétegben lévő szálat érintve keresztező szálak mindegyike az adott
szál „feletti”, illetve „alatti” rétegben helyezkedik el, és irányszögeik az érintkező szálétól
függetlenek (4.44. ábra).

4.44. ábra Egymást nem metsző, egytengelyű orientáltságú szálakból álló szálréteg (vastag folytonos
vonalak) és a szomszédos rétegek érintkezve kereszteződő szálai (vékony szaggatott vonalak)

Ez tehát, egy az eredeti szálpaplan modellben alkalmazott együttes szálirányszög eloszlástól
különböző, szorzat alakban már nem előállítható együttes szálirányszög eloszláshoz vezet,
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így a szálak kereszteződési tényezője, azaz a (4.21) várható érték is a kétszeres helyett, a
következő, kettős integrállal számítható:
π /2 π /2

Ω = E[ sin(α − β) ] =

∫ ∫

sin(x − y) dF( α ,β ) (x, y) ≤ 1

(4.29)

−π / 2 −π / 2

Feltehető, hogy az egy szálátmérő vastagságú szálrétegek, mint a tekintett struktúra elemi
rétegei, a kitöltés szempontjából homogén rendszert alkotnak, azonban a bennük fellépő
áramlási sebesség – a lamináris (réteges) áramlás miatt – eltérő lehet, s ennek
következményeképpen a szálak orientáció eloszlása is.
4.9.4. A szálaprózódási modell

Legyen az elemi rétegben lévő szálak átlagos szálközéppont sűrűsége Ko. A tekintett, ho=Dsz
szálátmérő vastagságú elemi réteg és a közbezáró két, ugyanilyen vastagságú szomszédos
elemi réteg szálai együtt alkotják a réteges struktúra számításba veendő részét (h=3ho=3Dsz).
A szálközépvonalakat (szálhúrokat) e réteghármas középfelületébe – kiterítve középsíkjába –
vetítve kapjuk a 2D-s szálpaplan modellnek megfelelő szerkezetet, aminek tehát K a
szálközéppont-sűrűsége és az egy szálat (érintve) keresztező szálak E(ξ) átlagos száma a
(4.20) összefüggéssel számítható, de a (4.21) helyett a (4.29) veendő. A K értéke azzal a
meggondolással határozható meg, hogy figyelembe vesszük a felállított modell ama
tulajdonságát, miszerint egy adott szálat a vele azonos elemi rétegben lévő szálak nem, csak
az e réteget közrezáró két elemi rétegbeliek metszhetik, keresztezhetik. Ennek és a
szálközéppont-sűrűségek additivitásának [102, 103] megfelelően, a vetületi középsíkban, a
kereszteződés szempontjából, K=2Ko tekinthető.
Feltéve, hogy a keresztezési pontokban az adott szálra nyomódó szálak e helyeken a terhelt
szál törését okozzák (hajlító és keresztirányú nyíró igénybevételek hatására), úgy a tekintett
tetszőleges szál átlagosan n=E(ξ)+1 részre törik, elhanyagolva az esetleges hosszú szálak
esetében a szál-ömledék viszonylag gyenge tapadásából származó szakadásokat, illetve a
csiga élein, a résáramlásnál [104] előforduló szintén esetleges száltöréseket. Ekkor a
száltöredékek L T átlagos hossza, amely egyébként nyilván nem lehet rövidebb a Dsz szál-,
azaz rostátmérőnél:

LT =

L
L
L
=
=
≥ Dsz
n E(ξ) + 1 2K Ω L 2 + 1
o

(4.30)

Figyelembe véve a (4.28) összefüggést, és azt, hogy a fentiek alapján a (4.25)-ben a K-nak

Ko, h-nak ho=Dsz felel meg, a (4.30) részletezett alakja:
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LT =

L
≥ Dsz
2Dsz Ω L
1 + vsz
νA esz

(4.31)

A száltöredezés után kapott L T átlagos szálhossz a száltartalomtól függ, és az alkalmazott
modell, illetve annak eredményeképpen kapott (4.31) formula szerint, e kapcsolat a vsz
térfogatarány függvényében hiperbolikus alakú. A (4.31) szerint a zérus száltartalom esetén
(vsz =0) a kezdeti LT0 = L átlagos szálhosszat, míg a szállal teljesen kitöltött térben (vsz =1)
az
LT1 =

L
≥ Dsz
2Dsz Ω L
1+
νA esz

(4.32)

átlagos szálhosszat kapjuk a térfogati arány függvényében.
A (4.31) jobboldalán szereplő korlátozás határt szabhat a száltartalomra nézve a
száltöredezést illetően (e korlát felett már nem töredezik tovább):

vsz ≤ min (1, v T ) ; v T =


1 L
− 1

C  Dsz 

(4.33)

ahol

C=

2Dsz Ω L
ρ
, 0 < R = m ≤1
νA esz
ρsz

(4.34)

Amennyiben a kiinduló átlagos szálhossz és a C érték elég nagy, akkor a vT nem jelent
lényegi korlátozást. A (4.33) alapján, vT≥1 eset egyetlen, az R-től független feltétele, hogy
C≤ L / Dsz -1 legyen. Figyelembe véve, hogy itt ho=Dsz, Asz= ν Aesz=Dsz2π/4, ebből a
következő feltételhez jutunk:
L
−1
π Dsz
Ω≤
8 L
Dsz

(4.35)

A (4.35) reláció teljesülése esetén tehát, a szálarányok teljes (0,1) tartománya korlátozás
nélkül használható a száltöredezés vizsgálatára.
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4.9.5. A modell és a mérési eredmények összehasonlítása

A töredezett szálhossz (4.31) alapján számítható, aminek a bal oldala felírható a (4.36)
szerinti linearizált formában:
C
1
1
=
+ vsz 2
C1
LT C1

(4.36)

C1= L

(4.37)

ahol

C2=

2h o ΩL
νA esz

(4.38)

Legyen A=1/C1 , B=C2/C1 Ekkor (4.36) felírható (4.39) alakban.

1
= A + vsz B
LT

(4.39)

Kör keresztmetszetet feltételezve, az Asz szálkeresztmetszetet a Dsz szálkontúrszélességből
kifejezve B paraméterre a következő összefüggést kapjuk:
B=

8Ω
πDsz

(4.40)

A 4.13. táblázat szerinti eredmények felhasználásával a 4.45. ábra szerinti összefüggést

Töredezett szálhossz reciproka
[1/LT]

kapjuk, ami alapján B=0,171 és A=-0,961.
7
y = 0.1707x - 0.9609
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4.45 ábra Töredezett szálhosszak reciprokára illesztett egyenes

Az A értéke a definícióból származóan nem lehet negatív (hiszen az A az átlagos szálhosszak
reciproka), ezért a (4.31) összefüggés linearizált formája nem használható. Ezért a (4.39)
összefüggés módosított alakja használandó, ahol vsz térfogatarány helyett annak f-edik
hatványát vesszük figyelembe (f>0) (4.41).
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1
= A + vsz f B
LT

(4.41)

Az f≈1,48 érték alatti f esetén az 1/c1=A értéke negatív, ami negatív kiinduló szálhosszat
jelent, tehát értelmezhetetlen. Az f=1,5 értékkel becsült kiindulási szálhossz 26 mm körüli,
1,48-nál már 96 mm, ezért itt az f kis változása is jelentős eltérést ad a kiindulási szálhossznál
(4.46. ábra).
1
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4.46. ábra A kiindulási átlagos szálhossz és a görbeillesztés R2-e az „f” hatványkitevő függvényében

(4.41) alakban kerestem azt az f hatványkitevőt, amely vsz=0 esetén a legmagasabb R2 értéket
adja. Ez az érték f=1,823, ekkor R2 =0,9954. Ekkor a kiinduló kezdeti szálhossz átlagos
értéke L =2,49 mm, ami nagyon alacsonynak tekinthető, ugyanis hogy a kenderszálat nem
aprítva adagoltam a mátrixhoz, hanem a kártolt kócot közvetlenül vezettem az extruderbe, és
azt a csigák húzták be.
Ekkor a mérési eredményekre illesztett görbe egyenlete a (4.42) összefüggés, amely már
megfelelő pontossággal írja le a mért eredményeket (4.47. ábra).
LT =

1
31,308v

1,823
sz

+ 0, 402

(4.42)

Töredezett átlagos szálhossz [mm]
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4.47. ábra Szálaprózódás: mért és a szálaprózódási modell alapján számított eredmények

A hosszirányú repedezés (finomodás) figyelembe vétele

A (4.42) összefüggés nem veszi figyelembe a száltartalom növekedésével járó átlagos
szálkontúrszélesség csökkenését (a szálak hosszirányú felhasadását). Ezért a (4.40)
összefüggésben szereplő Dsz helyett a mérések, illetve a 4.40. ábra alapján adódó (4.43)
összefüggés alapján számítható az adott száltartalomhoz tartózó átlagos kontúrszélesség:


v 
Dsz = D 0  1 − sz 
 vsz1 

(4.43)

ahol D0 a 0 tf% száltartalomhoz tartozó átlagos kontúrszélesség, amelynek értéke a 4.40 ábra
alapján 52.96 (az átlagos mért értékekre illesztett lineáris függvény értéke az x=0 pontban),

vsz1 pedig az a száltérfogatarány, ahol az átlagos mért értékekre illesztett lineáris függvény
értéke y=0. A 4.40 ábra alapján vsz1 =86,70, tehát 86,70 tf% száltartalomnál a töredezés utáni
átlagos szálkontúrszélesség 0, ami itt egy modelltulajdonság, a gyakorlatban nem fordulhat
elő.
Ekkor a B paraméter (4.40) helyett a (4.44) összefüggés alapján számítható.
B=

8Ω
πD 0

(4.44)

Ekkor (4.39) helyett (4.45) alapján számítható az átlagos töredezett szálhossz.


 v f
1
L T = + B  sz
L
 1 − vsz

vsz1









(4.45)
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Az f hatványkitevő különböző értékeinél vett R2 értékeket az f hatványkitevő függvényében
ábrázolva az értékekre illesztett másodfokú polinomiális görbe derilválásával meghatározható
az R2 maximális értékéhez tartozó f, amely ebben az esetben R2=0.998 mellett f=1,0667-re
adódott, ami az eredeti modellt is megerősítő, 1-hez közeli érték. Ugyanakkor az összefüggés
igen érzékenyen reagál az f kitevő értékére, így az nem helyettesíthető 1-gyel. Ezzel az f
hatványkitevő értékkel számolva az átlagos kiindulási szálhossz L =39,22 mm, ami reálisnak
tekinthető. Az illesztéssel kapott B értékből a D0 behelyettesítésével kapható meg az Ω
szálkereszteződési tényező, aminek értéke Ω =0,186-ra adódott (4.46). Ez szintén reálisnak
tekinthető a (4.29) szerint az (α-β) szögkülönbség szinuszának várható értékeként.

0<Ω=

BπD 0
= 0,186 < 1
8

(4.46)

A száltöredezés utáni átlagos szálhossz ekkor (4.47) alapján számolható.

LT =

1

(4.47)



 v 1,0667 
0, 0255 + 8,92  sz

 1 − vsz 
 85, 70 



A vsz száltartalom felső határát a (4.35)-el ellenőrizve kapjuk (4.48)-at,
Ω = 0,186 <

min

Dsz 2 ≤ Dsz ≤ D0

 8   Dsz
  1 −
L
 π 


 = 0,392


(4.48)

azaz
0 < vsz < D ( vsz2 ,1) = vsz2 = 0,3982

(4.49)

min

(4.49) tekinthető a (4.47) alkalmazhatósági tartományának, ahol Dsz2=21,1 µm, azaz a
vsz2=0,3982 száltérfogat-arányhoz tartozó kontúrszélesség.
A modell a kontúrszélesség-csökkenés figyelembevételével kenderszállal erősített PP esetén
zérus közeli száltartalomra magasabb értékeket ad a töredezés utáni átlagos szálhosszra, mint
az állandó kontúrszélességet feltételező modell (4.48. ábra). A száltartalomtól függetlenül a
kontúrszélesség
(4.14. táblázat).

csökkenésének

figyelembevétele

javítja

a

modell

pontosságát

Töredezett átlagos szálhossz [mm]
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4.48. ábra Szálaprózódás: mért értékek, és a szálaprózódási modell alapján számított eredmények a
szálkontúrszélesség-csökkenésének figyelembevételével és anélkül
Száltartalom
[tf%]
0
6,85
14,20
22,09
30,61
39,82

Mért átlagos
töredezett
szálhossz [mm]

Számított átlagos töredezett
szálhossz a szálfinomodás
figyelembevétele nélkül
[mm]

Számított átlagos töredezett
szálhossz a szálfinomodás
figyelembevételével [mm]

n.a.

2,49
1,57
0,77
0,42
0,25
0,16

39,22
1,72
0,74
0,41
0,25
0,16

1,85
0,71
0,40
0,26
0,16

4.14. táblázat: Szálaprózódás: mért értékek, és a szálaprózódási modell alapján számított
eredmények a szálkontúrszélesség-csökkenésének figyelembevételével és anélkül

4.10. Zsugorodás vizsgálata
Fontosnak

tartottam

a mechanikai és egyéb

tulajdonságok

mellett a termékek

méretpontosságának vizsgálatát is. Ennek érdekében mértem az általam előállított termékek
időben folyamatosan változó zsugorodását (4.48. ábra).
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Zsugorodás [%]
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S(t) = 0,0287 Ln(x) + 1,3128
R2 = 0,9927

1,2
1,1
1,0
0,01

0,1

1

10

100

1000

Idő [h]

4.48. ábra A zsugorodás időbeli változása (natúr PP esetén)

A zsugorodás időbeli változásának leírására az irodalomból jól ismert (3.11) összefüggést
használtam.
Megállapítottam, hogy a technológiai zsugorodás a száltartalom növelésével csökken
(4.49. ábra).
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4.49. ábra A technológiai zsugorodás alakulása a száltartalom függvényében

Hasonlóan csökkenő tendenciát tapasztaltam az időbeli változás sebességénél is (4.50. ábra),
amely azt bizonyíthatja, hogy a száltartalom növelése növeli a termék méretstabilitását az idő
függvényében.
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4.50. ábra A zsugorodás időbeli változási sebessége a száltartalom függvényében

Természetesen ezeknél a méréseknél nem vettem figyelembe az egyéb környezeti tényezőket
(nedvesség, napsütés, stb.), amelyek ronthatnak a méretpontossági tulajdonságon. További
problémát jelenthet, hogy a zsugorodást és annak időbeli lefutását a technológia is jelentősen
befolyásolja, így a szálerősített rendszer gyártásánál felmerülő nagyobb fröccsöntési
nyomásszükséglet (4.51. ábra) is módosíthatja ezeket a tulajdonságokat.
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4.51. ábra A fröccsöntési nyomásszükséglet alakulása a száltartalom függvényében

A növekvő szálerősítés azzal egyenesen arányosan nagyobb fröccsöntési nyomást igényelt a
megfelelő minőségű termék előállításához. Annak érdekében, hogy ezt a technológiai hatást
ki tudjuk küszöbölni és tisztán csak a szál mátrixra gyakorolt méretpontosságot módosító
hatását vizsgáljuk, az erősítetlen alapanyagot különböző technológiai paraméterekkel
gyártottuk. Az így előállított termékek méretpontossági vizsgálatait össze lehetett vetni a
szálerősített anyag azonos vizsgálataival. Megállapítható, hogy a fröccsöntési nyomás
függvényében az erősítetlen anyag esetében csak minimálisan csökken a technológiai
zsugorodás, amíg a szálerősített anyag esetében ez a csökkenés jelentősebb (4.52. ábra).
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4.52. ábra A technológiai zsugorodás alakulása a fröccsöntési nyomás függvényében

Ez alapján kijelenthető, hogy a technológiai zsugorodás csökkenése elsősorban nem a
fröccsöntési nyomásnak, hanem a szálerősítésnek tulajdonítható. Hasonló megállapításra
lehet jutni a zsugorodás időbeli változásának vizsgálata esetén is (4.53. ábra), ahol szintén a
nyomások hatásánál lényegesen jelentősebb a szálak jelenlétének hatása.
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4.53. ábra A zsugorodás időbeli változási sebessége a fröccsöntési nyomás függvényében

Ezek alapján megállapítható, hogy a technológiai hatások mellett igen jelentős hatást képvisel
a száltartalom is, mind a technológiai zsugorodás esetében, mind pedig a zsugorodás időbeli
lefutásának

esetében

(4.54. ábra).

Ez

a

hatás

akár

60-70%-os

technológiai

zsugorodáscsökkenést, illetve 70-80%-os csökkenést jelent a zsugorodás időbeli változását
leíró paraméterben.
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4.54. ábra Száltöltés hatása a technológiai zsugorodásra,
illetve a zsugorodás időbeli lefutására

4.11. Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok
Pásztázó elektronmikroszkópot használtam annak igazolására, hogy az MAPP hozzáadása
által elért tulajdonság-javulást a szál/mátrix határfelületi adhézió javulása okozza. A 4.55.
ábrán jól látható, hogy az MAPP-t nem tartalmazó kompozitban a szál és a mátrix között
nincs, vagy minimális a kapcsolat. A mátrix szinte egyáltalán nem nedvesítette a szálat. Ezzel
szemben az 5 m% MAPP-t tartalmazó rendszerben a mátrix felfutott a szál felületére, jól
nedvesítette azt (4.56. ábra).

4.55. ábra MAPP-t nem tartalmazó, 30 m% száltartalmú kender/PP kompozit
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4.56. ábra 5 m% Orevac CA 100 MAPP-t tartalmazó, 30 m% száltartalmú kender/PP kompozit
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5. ÖSSZEGZÉS, ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
Dolgozatomban áttekintettem a természetes (elsősorban növényi) szálakat, és feltártam a
szerkezetükből adódó sajátosságokat. Ismertettem a természetes szálakkal történő erősítés
előnyeit, lehetőségeit, korlátait. Áttekintettem azokat a kompozit modelleket, amelyek
alkalmasak lehetnek a növényi szállakkal erősített polimer kompozitok húzó mechanikai
jellemzőinek leírására. Összegeztem a szakirodalomban megfogalmazott problémákat, és
rámutattam az irodalom ellentmondásaira.
Különböző típusú természetes szálakat vizsgáltam kompozitok erősítőanyagaként való
felhasználás

szemszögéből.

Összehasonlítottam

a

kompozitipar

által

legnagyobb

mennyiségben felhasznált természetes szálat – a lenszálat –, az egyik legolcsóbb természetes
szálat – a szizált – és különféle feldolgozottsági szintű kenderszálakat. Megállapítottam, hogy
a magyar kenderszálak alkalmasak kompozitok erősítőanyagaként való felhasználásra. A hat
különböző típusú kenderszál közül kiválasztottam két száltípust, amelyek legalkalmasabbak
hőre keményedő, illetve hőre lágyuló mátrixú kompozitok készítésére. Előbbi az áztatott,
nyújtott szalag, utóbbi a többszörösen kártolt kóc.
A szálak egyenetlensége és szabálytalansága miatt a szintetikus szálaknál jól használható
szálvizsgálati módszerek nem alkalmazhatóak a természetes szálak esetében. A szálaknak a
keresztmetszete nem kör alakú, ezért problémát jelent a szálak szakítóvizsgálatakor a
megfelelő szakadó keresztmetszet meghatározása, amellyel a szakítóerő ismeretében
számítható

a

szakítószilárdság.

Kidolgoztam

egy

olyan,

optikai

mikroszkópos

megfigyeléseken alapuló szálkeresztmetszet vizsgálati módszert, amellyel statisztikailag
pontosítani lehet a szálak kontúrszélesség mérésen alapuló keresztmetszeti terület és kerület
számítását. A kerület pontosítására azért volt szükség, mert így pontosabb információt
kaphatunk a szál/mátrix adhéziót jellemző határfelületi nyírószilárdság meghatározására
szolgáló mérési módszereknél, például a csepplehúzásnál.
Különböző befogási hosszaknál mértem a szálak szakítószilárdságát és rugalmassági
moduluszát, mert a természetes szálak szerkezetükből adódóan sokkal érzékenyebbek ezen
mérési beállításra, mint a mesterséges szálak. A változó befogási hossz eredményeképp
megoldást találtam a rugalmassági modulusz pontosítására is, hiszen a mérési módszer és
mérőberendezés jellemzői miatt számtalan jelenség rontja a pontosságot (elsődlegesen a
befogásoknál jelentkező rugalmas szálkihúzódás).
Három különböző gyártási eljárással kompozitokat készítettem. Az azonos irányba rendezett,
hőre keményedő mátrixú (telítetlen poliésztergyanta) kompozitok kimagaslóan jó mechanikai
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tulajdonságokkal rendelkeztek. A természetes szálakat polipropilén szállal kártolva, majd ezt
a hibrid szálbundát tűnemezelve és préselve némiképp orientált, hosszúszál-erősítésű
kompozitokat kaptam, amelyek mechanikai jellemzőikben jelentősen felülmúlták az
erősítetlen polipropilént. Végül fröccsöntéssel rövidszálas kompozitokat gyártottam, amelyek
szilárdsági jellemzőikben nem, ám merevségükben lényegesen felülmúlták az erősítetlen
polipropilént, és egyéb előnyös jellemzőik is voltak, például a lényegesen alacsonyabb
zsugorodás.
A poláris poliésztergyanta mátrixhoz a szintén poláris kenderszál jól tapadt, ám az apoláris
polipropilén

nem

nedvesítette

a

szálakat.

Ezért

a

polipropilén

mátrixoknál

maleinsavanhidriddel ojtott polipropilént kevertem a mátrixba a határfelületi adhézió javítása
érdekében. Pásztázó elektronmikroszkópos felvételekkel igazoltam a kapcsolóanyaggal
módosított mátrix jobb nedvesítő hatását, ami a jelentősen jobb kvázistatikus mechanikai
jellemzőkben is megmutatkozik. A kapcsolóanyag hozzáadása nem javított, sok szempontból
pedig határozottan rontott a dinamikus mechanikai jellemzőkön, elsősorban ott, ahol nem
sikerült tökéletesen megvalósítani a kapcsolóanyag egyenletes eloszlatását a mátrixban
(hibridszálas bunda préselése).
A kompozitok rugalmassági moduluszát (és az egyirányban erősített kompozitnál a
szakítószilárdságot is) különféle mechanikai modellek alapján kiszámítottam, és az
eredményeket összehasonlítottam a mért értékekkel. Azt tapasztaltam, hogy ha kiküszöböljük
a természetes szálak jellegzetességei miatt felmerülő problémákat (keresztmetszet
szabálytalansága, elemi szálakból álló szerkezet), akkor kis és közepes száltartalmak esetén
jól számítható a modulusz mindhárom anyagtípusnál. Magas száltartalom (40 tf%) esetén a
nem megfelelő impregnáltság, illetve a túlzott szálaprózódás miatt a modellek már nem
használhatóak.
Szálerősített fröccsöntött kompozitoknál az alacsony L/Dsz arány miatt nagy jelentősége van
a szálhosszeloszlás ismeretének, hiszen a száltartalmat növelve a nagyobb nyíróigénybevétel
miatt a szálhossz – és természetesszál-erősítés esetén a szálkontúrszélesség (szálátmérő) is –
csökken. A szálhosszak becslésére kidolgoztam egy szálaprózódási modellt, amely alapján
néhány (3-5) mérés alapján 0-40 tf% száltartalomra becsülhető a várható átlagos töredezett
szálhossz és szálkontúrszélesség.
Fröccsöntéssel készült kenderszál-erősítésű kompozitokat vizsgálva megállapítottam, hogy a
szálak hozzáadása sokkal nagyobb mértékben csökkenti a kompozitok zsugorodását, mint a
száltöltésből eredő technológia módosulása (szükségszerű fröccsöntési nyomás növelés).
Meghatároztam a kompozitok zsugorodását az idő függvényében leíró összefüggést.
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Új tudományos eredmények [40, 42, 90-91, 105-108]
1. tézis

A kenderszál feldolgozási folyamatának minden fázisából származó kenderszálakat vizsgálva
kimutattam, hogy a magyar kenderszál két típusa kiválóan alkalmas kompozitok
erősítőanyagaként való felhasználásra. Nagy teherbírású, elsődleges szerkezeti elemekhez az
áztatott, nyújtott szalag a legmegfelelőbb hőre keményedő mátrixszal társítva, míg kis vagy
közepes igénybevételnek kitett alkatrészeknél az áztatott, többszörösen kártolt kóc, hőre
lágyuló mátrixszal társítva.
2. tézis

Nem kör keresztmetszetű természetes szálakra kidolgoztam egy olyan, optikai mikroszkópos
mérési eljárást,

amelynek eredményeit alkalmazva a

mért

szálkontúr-szélességek

felhasználásával a szálkeresztmetszet területe és kerülete – ezáltal a szál szilárdsága és
rugalmassági modulusza is – pontosabban számítható, mint kör keresztmetszetet feltételezve.
a.

A

szálkeresztmetszet

területe

az

Aszám =

( s × c × Pr ojX ,Y )
4

2

π

összefüggéssel

számítható, ahol s alaktényező értéke s = ECD / ProjX,Y , c korrekciós tényező pedig

c=

Asz

(

s × Pr ojX ,Y

)

2

összefüggés alapján számítható, ahol Aszám a számított korrigált

π

4
keresztmetszet, ECD az egyenértékű körök átlaga, ProjX,Y a szálkeresztmetszet X és

Y irányú vetületeinek átlaga, Asz pedig a vizsgált szálkeresztmetszetek mérés alapján
meghatározott átlagos területe.
n

∑ z Pr ojX ,Y π
b.

A szálkeresztmetszetek átlagos kerülete a K szám =

i =1

n

összefüggés alapján

becsülhető, ahol z alaktényezőt úgy kapjuk, hogy az átlagos kerületeket ( K sz ) elosztjuk
a ProjX,Y alapján kör keresztmetszetet feltételezve számított átlagos kerületekkel.
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3. tézis

Kimutattam, hogy azonos irányba rendezett kenderszálakkal erősített poliésztergyanta
mátrixú kompozitok szálirányú szakítószilárdsága és rugalmassági modulusza számítható a
keverékszabály és a mátrix vezérelt tönkremenetel összefüggései alapján, ha a szálak
keresztmetszeti területének számításánál figyelembe vesszük, hogy a szál nem kör
keresztmetszetű, és:
a.

a szál szilárdságaként a Vas-Halász-féle módosított leggyengébb láncszem elmélet
összefüggés alapján a különböző befogási hosszaknál mért szálszakító szilárdságokra
illesztett görbe kritikus szálhossznál vett értékét használjuk. A kritikus szálhossz
csepplehúzással határozható meg, ahol a szál kerületének meghatározásakor figyelembe
kell venni, hogy a szál nem kör keresztmetszetű.

b.

a

szál

rugalmassági

szálkihúzódást.

A

moduluszának
különböző

számításánál

befogásoknál

kiküszöböljük

elvégzett

a

rugalmas

szálszakító-vizsgálok

eredményeinek felhasználásával a szál rugalmassági moduluszának számításakor azt
korrigálhatjuk a rugalmas szálkihúzódásra egy e korrekciós tényezővel, amely az

e = ∆l átl / ∆l korr összefüggés alapján határozható meg, ahol ∆látl a mért elmozdulások
átlaga, ∆lkorr pedig az állandó szálkihúzódás értékével csökkentett átlagos elmozdulás.
Az állandó szálkihúzódás értéke a különböző befogási hosszaknál mért átlagos
elmozdulásokra illesztett egyenes y értéke az x=0 pontban.
4. tézis

Kimutattam, hogy a hibrid szálbundából préselt kender/PP kompozitok rugalmassági
modulusza jól számítható a Hirsch modell alapján, amennyiben a szál rugalmassági
moduluszát korrigáljuk a rugalmas szálkihúzódásra, valamint a számításkor figyelembe
vesszük, hogy a szál nem kör keresztmetszetű. A különböző befogásoknál elvégzett
szálszakító-vizsgálok eredményeinek felhasználásával a rugalmas szálkihúzódás korrigálható
egy e korrekciós tényezővel, amely az összefüggés alapján határozható meg, ahol ∆látl a mért
elmozdulások átlaga, ∆lkorr pedig az állandó szálkihúzódás értékével csökkentett átlagos
elmozdulás. Az állandó szálkihúzódás értéke a különböző befogási hosszaknál mért átlagos
elmozdulásokra illesztett egyenes y értéke az x=0 pontban. Az x feszültségátadási tényező
értéke ekkor 0,68 ill. 0,46 a kártolás irányában illetve arra merőlegesen kivágott
próbatesteknél.
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5. tézis

Módosítottam a Nairn-féle βC paraméter általános összefüggését a Cox modellhez, amely
alkalmas kis és közepes száltartalmú, rövid természetesszál-erősítésű kompozitok
rugalmassági moduluszának becslésére. A modellben szereplő βC tényező értéke felírható a



2

βC =  2 2
s c ( Dsz / 2 )2 Esz Em






Esz vsz + Em vm






1
 vm + 1  1 ln  1  − 1 − vm  +
2  sc( Dsz / 2 )Ds
 4Gsz 2Gm  vm  vsz + χ 






 


0 ,5

formában, amely már tartalmazza a szálak nem kör keresztmetszetből adódó keresztmetszetkorrekcióját. Az összefüggésben s a keresztmetszet-vizsgálatok alapján meghatározott
alaktényező, c a korrekciós tényező, Dsz a szálátmérő, Esz, Gsz és Em, Gm a szál és a mátrix
húzó és nyíró modulusza, χ paraméterre azért van szükség, hogy vsz=0 esetén ln (1/vsz) értéke
ne legyen végtelen, Ds a nem tökéletes határfelület minőségére vonatkozó paraméter.
6. tézis

a.

Kimutattam, hogy a fröccsöntés során finomodó és aprózódó kenderszálak átlagos
kontúrszélességének csökkenése – azaz finomodása a szálak hosszirányú hasadása
révén


v 
– a mért átlagos kontúrszélességekre illesztett Dsz = D0  1 − sz  lineáris
 vsz1 

összefüggéssel írható le a 0<vsz<39,82 tf% száltartalom tartományban, ahol Dsz az
átlagos szálkontúrszélesség, D0 a kiindulási szálkontúrszélesség, vsz a száltérfogatarány,

vsz1 pedig az illesztett egyenes által meghatározott elméleti maximális száltartalom (az
egyenes x értéke az y=0 pontban).
b.

Kidolgoztam egy statisztikus szálaprózódási modellt, amely alapján a 0<vsz<39,82 tf%
száltartalom tartományban becsülhető a feldolgozás utáni átlagos töredezett szálhossz


 v f
1
az LT = + B  sz
L
 1 − vsz

vsz1




 formulával, ahol LT az átlagos töredezett szálhossz, L a




kezdeti átlagos szálhossz, vsz a szálak térfogataránya, vsz1 pedig az átlagos
szálkontúrszélességekre illesztett egyenes által meghatározott elméleti maximális
száltartalom. Az f hatványkitevő értéke áztatott, többszörösen kártolt kenderkóccal
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erősített polipropilén (TVK, H116F) esetén f=1,067-re adódott, ami R2=0,998
korrelációs tényezőjű illeszkedést biztosított. A B parameter a B =

8Ω
alakban adható
π D0

meg, ahol Ω a szálak kereszteződési tényezője, D0 pedig az átlagos kiindulási
szálkontúrszélesség. A szálak kereszteződési tényezőjének a vizsgált esetben a
regressziós illesztés révén a 0-39,82 tf% száltartalmú tartományban átlagolódott értéke
0,1856.
7. tézis

Bebizonyítottam, hogy áztatott, többszörösen kártolt kenderkóccal erősített polipropilén
(TVK, H116F) esetén a technológiai-, valamint az utózsugorodás csökkenését két hatás
okozza: elsősorban a szálak jelenléte, másodsorban (elhanyagolhatóan kis mértékben) a
száltöltésből eredő technológia módosulása (szükségszerű fröccsöntési nyomás növelés).
Rámutattam, hogy technológia módosulása okozta zsugorodás-csökkenést elhanyagolva a
zsugorodás időbeni lefutását a t1=0,083 és t2=216 óra közötti időtartományban az

S(t)=mln(t)+St, összefüggés írja le. Mérések alapján megállapítottam, hogy alkalmazásakor
az összefüggés paraméterei: m=0,0287, St, =1,3128.
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Az eredmények hasznosulása

A kenderszál kitűnő adottságai, alacsony ára valamint Magyarország éghajlati viszonyai
miatt a magyar kender termesztésének jelentős növekedése várható a következő években.
Mindehhez hozzájön, hogy a rostnövények termesztésben rejlő potenciálokat felismerve az
EU a 2001/2002-es gazdasági évtől felvette a rostkendert a támogatott szántóföldi növények
közé. Ez azt jelenti, hogy a kendertermelők is részesülhetnek a területalapú támogatásból, a
feldolgozók pedig a feldolgozott kóró, azaz rost után kapnak támogatást.
A dolgozat eredményei alapján bebizonyosodott, hogy a magyar kenderszál megfelelően
feldolgozva alkalmas polimerek erősítőanyagaként való felhasználásra. A fentebb említett
okok, valamint a természetesszál-erősítésű kompozitok iránt tanúsított jelentős és
folyamatosan növekvő piaci kereslet alapján valószínűsíthető, hogy a magyar kenderszál
kompozitipari felhasználása jelentősen nőni fog a következő években.
A dolgozat eredményei alapján kísérleti terméket (kamion ülés-háttámla) gyártottunk a
Csatári Plast Kft-nél. Az alkatrész alapanyaga eredetileg 20 m% üvegszálat tartalmazó PP
lemez. Ezt az előgyártmányt egy alagútkemencében melegítik fel A melegítés után a
képlékennyé vált anyag kikerül a kemencéből, és áthelyezik egy Höffer típusú présgépbe. A
présszerszámot folyadékfűtéssel 60°C-os hőmérsékleten tartják. A lemez kihűlése után a
szerszámot nyitják, a kész terméket kiemelik, majd kézzel sorjázzák.
A kenderszálas termékhez 40 m% kendert és 60 m% PP szálat tartalmazó kártolt, tűnemezelt
paplant használtam. A kemence eredeti beállításain az előgyártmány laza szerkezete miatt
módosítani kellett (alacsonyabb hőmérséklet, rövidebb idő), és a présnyomást is magasabbra
kellett állítani. A megfelelő paraméterek megkeresésével sikerült olyan terméket gyártani,
amely a szemrevételezés, az előzetes mechanikai vizsgálatok és a méretpontossági minősítés
eredményei alapján az eredeti, üvegszálas termékkel megegyező minőségű (5.1. ábra).

5.1. ábra Kender szállal erősített próbatermék, és az eredeti üvegszálas anyagból készült háttámla
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Megoldásra váró feladatok

A dolgozatban elért eredmények alapján újabb fejlesztési feladatok fogalmazódtak meg,
amelyek

megoldása

hozzájárulhat

a

kenderszállal

erősített

polimer

kompozitok

tulajdonságainak további javításához és alkalmazásuk szélesebb körben való elterjesztéséhez.
1. Húzó vizsgálatok eredményei előre jelezhetőségének pontosítása. A rugalmassági
modulusz mellett a húzószilárdságot is számíthatóvá kellene tenni minden esetben.
Ehhez a Vas-féle szálkötegcella modell adhat kiindulási alapot.
2. Hajlító vizsgálatok eredményeinek előre jelezhetőségére megfelelő modell
felállítása.
3. MAPP-vel történő szálkezelés kiterjesztése. Mivel az MAPP tartalom növelése
bizonyos mechanikai jellemzők (pl. szakítószilárdság) folyamatos javulását
eredményezte, valószínűsíthető, hogy további MAPP hozzáadása még javítana
ezeken az értékeken. A 10 és 30 m% száltartalom mellett célszerű lenne az MAPP
hozzáadását egyéb száltartalmaknál is megvizsgálni.
4. Egyéb szálkezelési lehetőségek vizsgálata.
5. Egyirányú, megfelelő száltartalmú előgyártmány (prepreg) készítése, amely nagy
teljesítményű, értékes termékek gyártását tenné lehetővé.
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7. MELLÉKLETEK
Kenderszállal erősített poliésztergyanta
Húzó vizsgálatok eredményei
Száltartalom [m%]
σ [MPa]
E [GPa]
45,53±2,60
1,68±0,03
0
37,97±1,13
4,55±0,64
10
76,35±0,64
7,72±1,24
20
115,73±4,23 10,76±2,11
30
193,00±4,85 15,88±1,24
40
215,21±21,12 16,20±0,76
45
241,52±5,05 19,44±0,36
50
258,57±1,97 21,12±1,07
55
266,16±9,68 22,59±1,06
60
301,37±2,15 24,00±0,43
65
M1. táblázat Kenderszállal erősített poliésztergyanta húzó vizsgálatainak eredményei

Hajlító vizsgálatok eredményei
Száltartalom [m%]
σ [MPa]
E [GPa]
71,28±7,08 2,49±0,08
0
64,29±9,92 3,98±0,20
10
114,93±4,29 6,30±0,20
20
154,35±6,37 9,23±0,50
30
182,43±3,55 12,38±0,20
40
198,58±6,01 15,37±0,12
45
201,28±6,07 15,69±0,57
50
206,29±5,59 16,72±2,26
55
216,47±8,11 17,07±2,11
60
218,79±2,71 20,79±0,11
65
M2. táblázat Kenderszállal erősített poliésztergyanta hajlító vizsgálatainak eredményei

Ütvehajlító vizsgálatok eredményei
Száltartalom [m%] KIC [MPa m0,5] GC [kJ/m2]
acN [kJ/m2]
4,5±0,33
7,80±0,67
4,44±1,03
0
10
5,53±0,59
15,11±1,13
15,8±2,62
20
9,22±0,72
23,11±4,22
26,41±3,63
30
11,6±0,84
33,59±5,25
38,74±1,68
40
15,34±0,76
47,94±2,66
56,3±3,55
45
16,4±1,00
57,31±3,42
66,79±5,42
50
17,3±0,74
59,64±11,88 108,64±10,23
55
16,34±1,20
53,12±9,30 112,42±14,24
60
16,01±0,43
49,48±3,86 107,19±6,34
65
14,93±0,40
39,73±9,45 128,85±14,20
M3. táblázat Kenderszállal erősített poliésztergyanta ütvehajlító vizsgálatainak eredményei

Mellékletek

137
Kártolt szálbundából préselt kender/polipropilén kompozitok

Kártolás irányában kivágott (hosszirányú) próbatestek húzó
vizsgálatainak eredményei
H
H_MA_O
H_MA_L
Száltartalom
[m%]
0
10
20
30
40
50

σ [MPa]

E [GPa]

σ [MPa]

E [GPa]

σ [MPa]

E [GPa]

22,84±0,43
24,96±1,13
36,43±1,77
42,16±2,60
53,48±2,02
56,38±3,85

1,44±0,03
1,78±0,18
3,35±0,15
4,47±0,35
5,53±0,21
6,10±0,63

30,61±1,07
37,60±1,42
49,93±1,53
57,13±2,58
65,72±3,92

2,43±0,08
3,31±0,30
4,78±0,17
5,77±0,33
6,60±0,33

29,31±1,17
33,77±2,93
45,95±3,05
53,80±2,22
63,02±3,82

2,37±0,17
3,38±0,36
4,72±0,49
5,98±0,13
7,02±0,49

M4. táblázat Kártolt szálbundából préselt kender/polipropilén kompozitok húzó vizsgálatainak
eredményei, hosszirány

Kártolás irányára merőlegesen kivágott (keresztirányú) próbatestek húzó
vizsgálatainak eredményei
K
K_MA_O
K_MA_L
Száltartalom
[m%]
0
10
20
30
40
50

σ [MPa]

E [GPa]

σ [MPa]

E [GPa]

σ [MPa]

E [GPa]

21,24±0,36
26,91±0,47
28,86±0,86
31,82±2,10
40,81±3,54
34,15±2,79

1,41±0,04
2,19±0,04
2,61±0,16
3,31±0,20
4,53±0,20
4,09±0,36

29,91±1,35
37,94±2,00
38,27±0,58
43,57±1,80
40,95±3,54

2,36±0,09
3,34±0,25
3,72±0,08
4,62±0,31
4,67±0,35

27,17±0,65
27,35±0,92
32,12±1,13
41,08±2,49
42,06±1,03

2,15±0,05
2,75±0,12
3,25±0,10
4,78±0,22
4,52±0,05

M5. táblázat Kártolt szálbundából préselt kender/polipropilén kompozitok húzó vizsgálatainak
eredményei, keresztirány

Kártolás irányában kivágott (hosszirányú) próbatestek hajlító
vizsgálatainak eredményei
H
H_MA_O
H_MA_L
Száltartalom
[m%]
0
10
20
30
40
50

σ [MPa]

E [GPa]

σ [MPa]

E [GPa]

σ [MPa]

E [GPa]

55,4±1,32
58,31±4,25
60,10±1,79
71,06±1,95
82,11±4,16
79,62±6,36

1,77±0,11
2,36±0,19
2,79±0,42
4,17±0,27
5,04±0,36
5,04±0,56

58,32±1,20
64,58±1,02
75,79±5,90
84,88±6,85
90,24±12,63

2,52±0,14
2,79±0,21
3,89±0,49
5,53±0,44
5,57±0,57

55,86±2,76
65,76±2,30
73,00±3,76
84,24±5,72
85,50±3,70

2,17±0,32
2,94±0,39
3,78±0,11
4,77±0,48
4,83±0,24

M6. táblázat Kártolt szálbundából préselt kender/polipropilén kompozitok hajlító
vizsgálatainak eredményei, hosszirány

Mellékletek

138

Kártolás irányára merőlegesen kivágott (keresztirányú) próbatestek
hajlító vizsgálatainak eredményei
K
K_MA_O
K_MA_L
Száltartalom
[m%]
0
10
20
30
40
50

σ [MPa]

E [GPa]

σ [MPa]

E [GPa]

σ [MPa]

E [GPa]

52,5±1,02
55,45±1,29
57,26±2,29
60,64±3,41
67,18±3,59
65,09±2,95

1,69±0,10
2,35±0,17
2,54±0,19
2,97±0,30
3,68±0,36
3,69±0,25

59,88±1,54
58,98±1,41
63,95±2,83
71,86±3,86
75,29±10,64

2,44±0,20
2,65±0,18
3,18±0,26
4,00±0,38
4,26±0,74

52,28±0,60
59,47±2,58
66,65±3,41
69,09±4,40
72,01±3,05

1,95±0,20
2,84±0,08
3,09±0,24
3,56±0,26
3,73±0,21

M7. táblázat Kártolt szálbundából préselt kender/polipropilén kompozitok hajlító
vizsgálatainak eredményei, keresztirány

Száltartalom
[m%]
0
10
20
30
40
50

Kártolás irányában kivágott (hosszirányú) próbatestek ütvehajlító
vizsgálatainak eredményei
H
H_MA_O
KIC
GC
acN
KIC
GC
acN
[MPa m0,5]
[kJ/m2]
[kJ/m2]
[MPa m0,5]
[kJ/m2]
[kJ/m2]
2,21±0,16
2,56±0,81
2,87±0,65
3,05±0,22
8,40±1,92
5,96±1,57
3,05±0,32
7,42±1,96 4,22±0,56
3,88±0,32
9,64±1,29
7,98±1,17
3,76±0,35
8,55±1,32 5,88±0,99
4,22±0,37 10,32±1,47 13,28±1,57
4,51±0,28 10,89±0,86 10,15±0,52
5,58±0,40 13,22±1,59 18,48±1,39
5,10±0,56 12,33±2,07 12,80±1,90
4,66±0,93 13,24±1,68 18,28±1,31
5,56±1,16 13,36±1,99 15,26±1,36

M8.1. táblázat Kártolt szálbundából préselt kender/polipropilén kompozitok ütvehajlító
vizsgálatainak eredményei, hosszirány

Kártolás irányára merőlegesen kivágott (hosszirányú)
próbatestek ütvehajlító vizsgálatainak eredményei
H_MA_L
0,5
Száltartalom [m%]
KIC [MPa m ]
GC [kJ/m2]
acN [kJ/m2]
0
2,92±0,26
6,90±0,62
4,47±0,47
10
3,11±0,41
6,71±0,65
5,69±0,71
20
3,90±0,42
8,31±1,52
8,03±1,42
30
4,42±0,59
9,82±2,01
10,04±1,31
40
4,77±0,40
9,65±1,71
9,48±1,31
50
M8.2. táblázat Kártolt szálbundából préselt kender/polipropilén kompozitok ütvehajlító
vizsgálatainak eredményei, hosszirány
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Száltartalom
[m%]
0
10
20
30
40
50
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Kártolás irányára merőlegesen kivágott (keresztirányú) próbatestek
ütvehajlító vizsgálatainak eredményei
K
K_MA_O
KIC
GC
acN
KIC
GC
acN
[MPa m0,5]
[kJ/m2]
[kJ/m2]
[MPa m0,5] [kJ/m2]
[kJ/m2]
1,95±0,31
2,38±0,76
2,56±1,03
2,99±0,33
8,09±1,81
5,25±1,76
2,95±0,26 7,53±1,28 4,20±0,68
3,70±0,45
8,82±1,36
8,81±1,59
3,66±0,41 8,43±0,97 5,80±1,21
3,62±0,35
8,73±0,95 10,10±1,13 3,61±0,25 8,37±1,34 8,00±1,29
4,52±0,45 11,86±2,84 15,14±1,98 4,41±0,36 9,13±0,51 10,53±0,84
5,00±0,64
13,48±0,5 17,11±1,77 4,67±0,91 11,59±1,63 13,00±1,73

M9.1. táblázat Kártolt szálbundából préselt kender/polipropilén kompozitok ütvehajlító
vizsgálatainak eredményei, keresztirány

Kártolás irányára merőlegesen kivágott (keresztirányú)
próbatestek ütvehajlító vizsgálatainak eredményei
K_MA_L
Száltartalom [m%]
KIC [MPa m0,5]
GC [kJ/m2]
acN [kJ/m2]
0
10
2,35±0,11
5,63±0,72
3,32±0,45
20
3,23±0,19
7,78±1,77
6,63±1,34
30
3,88±0,33
7,41±1,81
6,74±1,56
40
4,32±0,59
8,64±1,48
9,73±1,71
50
4,13±0,37
8,84±1,08
7,76±1,07
M9.2. táblázat Kártolt szálbundából préselt kender/polipropilén kompozitok ütvehajlító
vizsgálatainak eredményei, keresztirány
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Fröccsöntéssel készült, kenderszállal erősített polipropilén

Maleinsav anhidrid nélküli anyagok
húzó vizsgálatainak eredményei
Száltartalom [m%]

σ [MPa]

E [GPa]

0
10
20
30
40
50

29,54±0,04
29,06±0,08
30,40±0,13
30,69±0,69
28,83±0,52
27,24±0,29

0,78±0,00
1,11±0,02
1,29±0,05
1,43±0,03
1,60±0,04
1,88±0,07

M10. táblázat Fröccsöntéssel készült, kenderszállal erősített polipropilén húzó vizsgálatainak
eredményei

Maleinsav anhidriddel ojtott polipropilént tartalmazó
anyagok húzó vizsgálatainak eredményei
10 m% kendertartalom
30 m% kendertartalom
MaPP
tartalom
[m%]
0
1
3
5
8

σ [MPa]

E [GPa]

σ [MPa]

E [GPa]

29,06±0,08
29,85±0,09
32,35±0,12
33,11±0,10
34,41±0,13

1,43±0,03
1,56±0,03
1,60±0,03
1,46±0,02
1,53±0,03

30,69±0,69
28,92±0,30
35,14±0,63
37,67±0,84
42,69±2,41

1,11±0,02
2,21±0,30
3,12±0,34
2,38±0,08
2,39±0,05

M11. táblázat Fröccsöntéssel készült, kenderszállal erősített polipropilén húzó vizsgálatainak
eredményei, MAPP kapcsolóanyaggal

Maleinsav anhidrid nélküli anyagok
hajlító vizsgálatainak eredményei
Száltartalom [m%]

σ [MPa]

E [GPa]

0
10
20
30
40
50

34,47±0,11
40,69±0,21
47,35±0,40
52,54±0,57
51,99±0,26
50,01±1,26

1,25±0,33
2,11±0,05
3,03±0,02
4,19±0,05
4,81±0,14
6,06±0,04

M12. táblázat Fröccsöntéssel készült, kenderszállal erősített polipropilén hajlító vizsgálatainak
eredményei
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Maleinsav anhidriddel ojtott polipropilént tartalmazó anyagok
hajlító vizsgálatainak eredményei
10 m% kendertartalom
30 m% kendertartalom
MaPP tartalom
[m%]

σ [MPa]

E [GPa]

σ [MPa]

E [GPa]

0
1
3
5
8

40,69±0,21
41,55±0,52
41,78±0,33
42,75±0,58
42,21±0,43

2,11±0,05
1,97±0,07
1,94±0,03
2,05±0,03
2,02±0,04

52,54±0,57
51,28±0,50
60,35±0,13
62,10±0,61
69,39±0,80

4,19±0,05
4,42±0,04
4,46±0,04
3,98±0,03
4,39±0,10

M13. táblázat Fröccsöntéssel készült, kenderszállal erősített polipropilén hajlító vizsgálatainak
eredményei, MAPP kapcsolóanyaggal

Maleinsav anhidrid nélküli anyagok
ütvehajlító vizsgálatainak eredményei
Száltartalom [m%] KIC [MPa m0,5] GC [kJ/m2] acN [kJ/m2]
0
1,70±0,09
3,52±1,48
2,49±0,93
10
2,18±0,25
3,75±1,19
2,35±0,41
20
2,35±0,43
2,83±0,39
2,61±0,30
30
2,28±0,13
3,24±0,42
3,51±0,45
40
2,50±0,27
2,87±0,79
3,77±0,18
50
2,49±0,24
2,95±0,38
3,15±0,38
M14. táblázat Fröccsöntéssel készült, kenderszállal erősített polipropilén ütvehajlító
vizsgálatainak eredményei

Maleinsav anhidriddel ojtott polipropilént tartalmazó anyagok
ütvehajlító vizsgálatainak eredményei
10 m% kendertartalom
30 m% kendertartalom
MaPP
tartalom
[m%]
0
1
3
5
8

KIC
[MPa m0,5]

2,18±0,25
1,89±0,05
1,93±0,14
2,04±0,04
2,19±0,08

GC
[kJ/m2]

acN
[kJ/m2]

3,75±1,19
4,28±0,39
4,91±0,89
5,36±0,43
5,01±0,41

2,35±0,41
2,67±0,34
3,07±0,42
3,40±0,33
3,57±0,41

KIC
[MPa m0,5]

2,28±0,13
2,20±0,10
2,43±0,08
2,45±0,27
2,74±0,14

GC
[kJ/m2]

acN
[kJ/m2]

3,24±0,42
3,04±0,38
3,44±0,68
3,26±1,04
3,94±0,35

3,51±0,45
3,71±0,60
2,92±0,44
3,31±0,39
3,26±0,20

M15. táblázat Fröccsöntéssel készült, kenderszállal erősített polipropilén ütvehajlító
vizsgálatainak eredményei, MAPP kapcsolóanyaggal
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Maleinsav anhidrid nélküli anyagok
ejtődárdás vizsgálatainak eredményei
Száltartalom [m%]

σd [MPa]

Ep [J/mm]

0
10
20
30
40
50

172,54±43,00
271,27±29,06
329,58±32,96
303,92±15,43
293,01±17,57
305,13±21,17

0,55±0,32
0,67±0,25
0,93±0,21
1,11±0,12
0,96±0,11
1,09±0,27

M16. táblázat Fröccsöntéssel készült, kenderszállal erősített polipropilén ejtődárdás
vizsgálatainak eredményei

Maleinsav anhidriddel ojtott polipropilént tartalmazó anyagok
ejtődárdás vizsgálatainak eredményei
10 m% kendertartalom
30 m% kendertartalom
MaPP tartalom
[m%]

σd [MPa]

Ep [J/mm]

σd [MPa]

Ep [J/mm]

0
1
3
5
8

271,27±29,06
255,14±15,72
247,64±19,20
255,64±44,26
274,67±25,40

0,67±0,25
0,63±0,05
0,61±0,11
0,67±0,20
0,64±0,13

303,92±15,43
284,18±10,48
306,75±18,22
309,38±17,95
331,81±20,69

1,11±0,12
0,98±0,08
0,93±0,11
0,91±0,11
0,97±0,07

M17. táblázat Fröccsöntéssel készült, kenderszállal erősített polipropilén ejtődárdás
vizsgálatainak eredményei, MAPP kapcsolóanyaggall

