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1. BEVEZETÉS 

Napjainkban az anyagfejlesztések egyik kulcskérdése a termék újrafelhasználhatósága az 

életciklusa végén. Az autóiparban e kérdés fontosságát jellemzi az az Európai Uniós direktíva 

(End-of-Life Vehicle (ELV)), amely szerint 2015-re a járműipari alkatrészek 95%-át újra kell 

hasznosítani. Mindez számos problémát vet fel, hiszen ha figyelembe vesszük, hogy egy autó 

tervezett életkora 10 év, akkor már az ebben az ebben évben gyártott autóknak is meg kellene 

felelni ezen irányzat előírásainak. Jelenleg azonban az autóiparban alkalmazott polimer 

kompozitok – amelyekben főként polipropilén (PP) mátrixot és üvegszál (GF) erősítést 

alkalmaznak – nem teljesítik e követelményt, újrafeldolgozásuk nem, vagy csak nagyon 

nehezen oldható meg. A világban az elmúlt tizenöt évben jelentős kutatások kezdődtek az 

üvegszál erősítéses polimer kompozitok olyan anyaggal történő kiváltására, amelyek hasonló 

tulajdonságok teljesítése mellett könnyen újrafelhasználhatóak. A cél az, hogy legalább 

azonos mechanikai tulajdonságok biztosítása mellett, az újrahasznosítás kérdése egyszerűen 

megoldható legyen.  

Egyik lehetőség a természetes szálak alkalmazása erősítőanyagként, azonban az 

újrahasznosításhoz ebben az esetben is meg kell oldani a szál és a mátrix szétválasztását, 

illetve a mechanikai tulajdonságai is elmaradnak az üvegszál erősítésű kompozitokéval 

szemben. A másik lehetséges alternatíva az önerősítéses polimer kompozitok kifejlesztése és 

használata, amelyeknél mind a mátrix, mind a nagyszilárdságú erősítőszál azonos 

anyagcsaládba tartozó, ám olvadáspontjában különböző polimerből van, ami biztosítja a 

megfelelő feldolgozási tartományt és a teljes újrafeldolgozhatóságot. A koncepciót először 

nagy sűrűségű polietilén (HDPE) esetén alkalmazták, később számos más polimeren is 

kipróbálták. A legjobb eredményeket PP esetén érték el (SRPPC) az anyag gazdaságossága és 

egyéb előnyös tulajdonságai miatt.  

A technológia alapja egy feldolgozási ablak megléte, a szál és a mátrix közötti olvadási 

hőmérséklet különbség. Minél szélesebb ez a tartomány, annál olcsóbb lehet a technológia. 

Ezt az olvadási hőmérséklet különbséget számos úton el lehet érni, pl. a szálak eltérő 

orientációjával, vagy mátrix anyagnak random PP kopolimert, erősítőszálnak PP 

homopolimert alkalmazva.  

Az önerősítéses kompozitok ipari fejlesztése három irányban indult meg, a kompaktálásos 

eljárás, a koextrudálásos, illetve film-stacking módszer. Mindegyik technika kiváló 

alternatívát biztosít az üvegszál erősítéses kompozitok helyett olyan esetekben, ahol az 
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alakadás valamelyik melegalakításos technológiával történik. Az első két technológia nagy 

hátránya, hogy áruk nem versenyképes az üvegszál erősítéses (GF-PP) kompozitokéval. 

Magasabb árat a kompaktálásos eljárás esetében a precízebb technológiai környezet, amíg a 

koextrudálásos módszer esetében az eggyel több technológiai lépés okozza (koextrudált 

szálak előállítása). Ennek kiküszöbölésére kutatásokat kezdtünk olyan önerősítéses kompozit 

előállítása, amely teljes mértékben, kereskedelemben kapható alapanyagokra épül, illetve a 

szál előállítása nem igényel bonyolult technológiai lépést, ezáltal árban is versenyképessé 

válik a GF-PP kompozitokkal szemben.  

Ezen kompozitok nagy előnye a hagyományos hőre lágyuló kompozitokhoz képest a teljes és 

egyszerű újrahasznosítás, a jó mechanikai tulajdonságok, a kiváló szál/mátrix adhézió, és a 

kb. 30% tömegcsökkenés (a GF-PP-hez képest). 

2. CÉLKITŰZÉSEK 

Minden önerősítéses kompozit gyártás esetében a szálak kompozittá történő egyesítése 

préseléssel történik. A préselésnél alkalmazott nyomás, hőmérséklet és hőntartási idő 

jelentősen befolyásolja a kompozit konszolidáltságát, azaz hogy a mátrix milyen mértékben 

képes nedvesíteni, körbefogni az erősítőszálakat, mennyire alkot a mátrix folytonos, 

összefüggő „fázist”. Az önerősítéses rendszerek esetében nagyon fontos, hogy ismerjük, 

milyen mértékben történt meg az anyag „tömörödése”, kompaktálódása, mivel az jelentősen 

befolyásolja a kompozit tulajdonságait. A szerkezet-anyagtulajdonság összefüggés feltárása 

alapvető, hogy megértsük a kompozit viselkedését.  

A legyártott önerősítéses kompozit terméket újrafeldolgozás szempontjából is lényeges 

megvizsgálni, hiszen az önerősítéses polimer kompozit kifejlesztésének a legfontosabb indoka 

a kiváló újrafeldolgozhatósága. 

A minőségi termék szempontjából nagyon fontos, hogy milyen az anyag alakíthatósága, 

gyárthatósága. Az önerősítéses polimer kompozitokat melegalakítással alakítják. Az optimális 

feldolgozási technológia kialakításához feltétlenül szükséges a hőformázási paraméterek 

pontos ismerete.    

A fentiek alapján a dolgozat célja: 

• Önerősítéses PP kompozit kifejlesztése a PP polimorfizmusának kihasználásával, 

rétegezéses technológia alkalmazásával. 
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• A feldolgozási hőmérséklet hatásának vizsgálata a kialakuló konszolidációra és a 

kompozit mechanikai tulajdonságaira. Vizsgálat statikus és dinamikus mechanikai 

mérésekkel, tépő és mikroszkópos vizsgálatokkal. 

• A tönkremenetel vizsgálata a különböző mértékben konszolidált kompozitok esetén 

mikroszkópos és akusztikus emissziós mérésekkel. 

• A különböző mértékben konszolidált önerősítéses PP kompozit minták rövid idejű 

kúszásának vizsgálata.  

• A rövid idejű kúszás vizsgálatok alapján a kompozitok hosszú távú kúszásának 

becslése.  

• Az önerősítéses PP kompozit újrafeldolgozhatóságának vizsgálata, valamint 

összehasonlítása tiszta PP-vel.  

• Az önerősítéses PP kompozit lapok hőformázhatóságának vizsgálata különböző 

módszerekkel. 

 



Izer András 

 

Tézisfüzet

5

3. FELHASZNÁLT ANYAGOK, ELŐÁLLÍTÁSUK ÉS AZ 

ALKALMAZOTT VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

Erősítő struktúrának 180 g/m2 névleges felületi tömegű, hasított PP fóliából készült szövetet 

alkalmaztam (Stradom S.A., Czestochowa, Lengyelország). A hasított fólia olvadási 

hőmérséklete DSC mérés alapján Tm=172,4°C, és a szakítószilárdsága 465±32 MPa. 

Mátrix anyagnak három különböző típusú PP fóliát gyártottam: i) β-módosulatú izotaktikus 

PP homopolimert Tipplen H388F (β-PP); ii) random PP kopolimert Tipplen R351F (α-rPP), 

és iii) a kopolimer β-módosulatát (β-rPP). A módosítatlan PP-t a TVK Nyrt. (Tiszaújváros, 

Magyarország) biztosította, amelyek folyási indexe 8 g/10 perc (230°C-on 2,16 kg terhelés 

esetén). A PP β-nukleálására gócképzőként 0,15 m% kalcium szuberátot (Ca-sub) 

alkalmaztam, a magas szelektivitása miatt. 

A PP módosításakor először mesterkeveréket állítottam elő ikercsigás extruderen (Brabender, 

Duisburg, Németország). A mesterkeverékben 1,5 m% gócképzőt alkalmaztam. Az 

extrudálási hőmérsékletet 220ºC-ra, a csiga fordulatszámát 5 perc-1-re alkalmaztam. 

Extrudálás után az anyagot granuláltam. Minden PP anyagból 180 µm vastag fóliát állítottam 

elő extrudálással (Davo Viskosystem, Troisdorf, Németország) a módosítatlan PP és a 

mesterkeverék in-situ 9:1 arányú keverésével, így érve el a végleges 0,15 m% gócképző 

tartalmat a nukleált mintáknál. Az extruziós hőmérsékletet 230ºC-ra, a csiga fordulatszámát 

60 perc-1-re állítottam be (előkísérleteim bizonyították, hogy a feldolgozási sebesség 

növekedése esetén nőtt a nukleált minták esetén a β-kristály tartalom, emiatt a maximális 

feldolgozási sebesség alkalmaztam). A β-módosulat kialakulásának elősegítésére a lehúzó 

hengerpárokat kb. 100ºC-ra temperáltam, hogy a nukleált minta a β-módosulat kialakulási 

hőmérséklettartományában (100 és 140ºC közt) kristályosodjon ki. A fóliagyártás során 

nyújtást nem alkalmaztam, mivel a nyújtás során kialakuló α-sorgócok gátolják a β-módosulat 

kialakulását. 

2,5 mm névleges vastagságú és 50 m% névleges száltartalmú kompozit lapokat állítottam elő 

rétegezéses módszerrel. A préselést hét különböző hőmérsékleten (5, 10, 15, 20, 25, 30 és 

35°C-kal az egyes mátrix anyagok olvadási hőmérséklete felett), 90 s préselési idővel 7 MPa 

nyomáson végeztem. Az erősítő szerkezet rétegenkénti 90°-os elforgatásával ortrotróp 

kompozit szerkezetet hoztam létre. Az egymásra rétegezett anyagokat (9 fólia közt 8 szövet) 

az előfűtött présbe helyeztem, és 30 s-ig nyomás nélkül, majd 90 s-ig 7 MPa nyomást 

alkalmazva összepréseltem, ezután 7.5°C/perc sebességgel szobahőmérsékletre hűtöttem. A 
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lehető legrövidebb préselési időt alkalmaztam az eljárás során, hogy elkerüljem az 

erősítőanyag relaxációját és olvadását magas hőmérsékleten. 

A minták röntgediffrakciós vizsgálata Philips PW 1710/PW típusú berendezésen lett 

elvégezve CuKα sugárzással 40kV-on 35 mA-al és X Pert PRO MPD berendezésen CuKα 

sugárzással 40kV-on 35 mA-al. 

A minták kristályosodási és olvadási karakterisztikáját Pelkin Elmer DSC 7 típusú DSC 

berendezésen vizsgáltam. A 3-5 mg mintákat 10°C/perc fűtési (vh) és hűtési (vc) sebességgel 

vizsgáltam. A termikus előélet eltörlése érdekében a mintákat 220°C-ra hevítettem  

5 percig. Mivel a β-nukleált PP minták 100°C alatt a β-fázis részleges megolvadásával 

átkristályosodnak α-módosulattá, részleges visszahűtést alkalmaztam (TR) 100°C-ig. Ez a 

lépés megakadályozza a βα-rekrisztallizációt, így a minták polimorf összetétele pontosan 

meghatározható.  

A letépő vizsgálatokat ASTM D 3167-97 szabvány szerinti próbatesten végeztem el. A 

kompozit első két szövet és mátrix rétegét téptem le a felületről. A rétegek kezdeti elválását 

elősegítendő, a préselés során a második szövet és a harmadik fólia közé a kompozit lap 

szélére vékony alumínium fóliát (50 μm) helyeztem. A vizsgálatokat ZWICK Z020 típusú 

univerzális anyagvizsgáló gépen hajtottam végre. A tépőszilárdsági vizsgálat 

eredményeképpen rétegközi szilárdsági értékeket kaptam. A szakítósebesség a szabvány 

szerinti 152 mm/perc volt. Erő-elmozdulás (F-ΔL) diagramot regisztráltam, majd a szabvány 

szerint a diagram első 25,4 mm-es szakaszát figyelmen kívül hagyva értékeltem ki az 

eredményeket.  

Az önerősítéses kompozitok keresztmetszetének vizsgálatához minden próbatestből 

metszeteket készítettem. Struers típusú polírozó berendezésen több lépcsőben (320, 1000, 

2400 és 4000-es SiC csiszolópapírokat használva) felpolíroztam a próbadarabokat. A 

mikroszkópos vizsgálatokat Olympus BX 51 fénymikroszkópon végeztem.    

A szakító próbatestek töretfelületének elemzéséhez pásztázó elektronmikroszkópos 

felvételeket készítettem Jeol Jsm-6380LA típusú berendezéssel. A próbatestek felületét arany 

ötvözettel vontam be. 

A kompozit morfológiáját vékony keresztmetszeti szeleteken Leitz (Leica, Wild Leitz GmbH, 

Németország) polarizált mikroszkóppal vizsgáltam. 8 μm vastag szeleteket vágtam a 

kompozit keresztmetszetéből microtom (Microm, Walldorf, Németország) segítségével 

szobahőmérsékleten. 
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A minták sűrűségét MSZ EN ISO 1183-1 szerint tiszta etanolban vizsgáltam 

szobahőmérsékleten. A kapilláris hatás elkerülése érdekében a minták széleit viasszal vontam 

be. 

A szakítóvizsgálatokat DIN EN ISO 527 szabvány szerinti 2-es típusú próbatesten (kompozit 

esetén) és 1-es típusú próbatesten (újra feldolgozott minta esetén) végeztem el. A 

vizsgálatokat ZWICK Z020 típusú univerzális anyagvizsgáló gépen hajtottam végre. A 

próbatest nyúlását a keresztfej elmozdulása segítségével regisztráltam, a szakítósebesség  

5 mm/perc volt. Erő-elmozdulás (F-ΔL) diagramot regisztráltam, majd a diagram maximum 

pontjának meghatározása után értékeltem ki az eredményeket.  

Statikus hárompontos hajlító vizsgálatot végeztem szabványos 60x15 mm2 próbatesteken EN 

ISO 178 szabvány szerint Zwick Z020 típusú univerzális anyagvizsgáló gépen. A hajlító 

sebesség 2 mm/perc volt, az alátámasztási távolság 48 mm. 

Dinamikus ejtődárdás vizsgálatot végeztem Fractovis 6785 (Ceast, Pianezza, Olaszország) 

típusú berendezésen a következő beállításokkal: maximális energia: 229.05 J; ejtő dárda 

átmérője: 20 mm; leszorító gyűrű átmérője: 40 mm; ejtő dárda súlya: 23.62 kg ejtési 

magasság:1 m. 70x70 mm2 próbatestet alkalmaztam. 

Az önerősítéses kompozit konszolidáltsági fokának és tönkremeneteli módjának 

meghatározásához akusztikus emissziós (AE) vizsgálatokat végeztem. A mérés során 100-600 

kHz frekvencia tartományban működő piezoelektromos szenzorral érzékeltem az akusztikus 

emissziós jeleket (Micro30S, Physical Acoustic Corporation), amit a próbatest felületére 

erősítettem, a jeleket Sensophone AED-40 típusú berendezéssel tároltam. Logaritmikus 

erősítést használtam, a környezeti zajt kiszűrendő az alsó méréshatár 32 dB volt (a berendezés 

viszonyítási feszültsége 3μV).  A mérés során az akusztikus jelek számát és amplitúdóját 

regisztráltam. 

Rövid idejű kúszás vizsgálatot alkalmaztam különböző hőmérsékleten -20-tól 80°C-ig DMA 

Q800 berendezésen (TA Instruments, New Castle, USA) három pontos hajlító módban. Ebben 

a hőmérséklet tartományban kúszást végeztem izoterm környezetben, 10°C-os hőmérséklet 

lépcsőkként. A mérés megkezdése előtt mindegyik mintát 5 percig hőn tartottam, ezután 

hajlító kúszást vizsgáltam 30 percig 5 MPa terhelés mellett. A vizsgálat során 60x15x2.5 mm3 

mintát használtam. 

A Charpy ütővizsgálatokat az MSZ-EN-179-1 szabvány szerint végeztem el CEAST Resil 

Impactor Junior P/N 6963.000 típusú berendezésen. A próbatesteken szabványos „V” 

bemetszést munkáltam ki Mutronic vágóberendezés segítségével. A mérési paraméterek a 

következők voltak: kalapács kezdeti szöge: 150°; maximális energia: 15 J. 
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4. TÉZISEK 

Kereskedelmi forgalomban kapható alapanyagokból állítottam elő önerősítéses 

polipropilén (PP) alapú polimer kompozitokat. A rétegezéses módszerrel 50 m%-os 

névleges erősítőtartalom mellett felépített alapanyagokat préseléssel egyesítettem. 

Erősítőanyagként nagyszilárdságú, hasított PP fóliából készült szövetet, amíg 

mátrixanyagnak PP homopolimer béta módosulatát (β-PP), random PP kopolimer alfa  

(α-rPP), illetve béta módosulatát (β-rPP) alkalmaztam, amelyekkel biztosítottam a 

megfelelő feldolgozási hőmérséklettartományt. A kompozitok előállítását zárt szerszámban 

7 MPa nyomással, 90 s hőntartási idő mellett széles hőmérséklettartományban 7 különböző 

hőmérsékleten (5-35°C-kal a mátrixanyag olvadási hőmérséklete felett) végeztem el, 

ezáltal különböző mértékű konszolidációt értem el. A fent említett anyag- és technológiai 

fejlesztések alapján a következő eredményeket értem el:  

 
1. Megállapítottam, hogy a PP polimorfizmusának kihasználásával önerősítéses PP 

kompozit állítható elő megfelelően széles feldolgozási hőmérséklet 

tartományban. Bebizonyítottam, hogy a feldolgozási hőmérséklet növekedésének 

függvényében a kompozit konszolidációja jelentősen javul, ezáltal a szakító és 

hajlító szilárdsága valamint modulusa is, viszont az energiaelnyelő képessége 

(perforációs energiája) monoton csökken. Optimális feldolgozási hőmérsékletet 

találtam 20-25°C-kal a vizsgált mátrix anyagok olvadáspontja felett. Az ezen 

korlátozott hőmérséklet tartományban feldolgozott kompozit lapok egyrészt 

kiválóan konszolidáltak, amit kiváló rétegközi szilárdság és kialakuló 

transzkristályos réteg bizonyít, másrészt maximális szakító és hajlító 

tulajdonságok mellett jó energiaelnyelő képességgel bírnak. E hőmérséklet felett 

a kompozitok tulajdonságainak romlása figyelhető meg, amely az erősítőanyag 

relaxációjával, illetve a legmagasabb hőmérsékleten a részleges megolvadásával 

magyarázható [1].  

 

2. Akusztikus emissziós vizsgálatokkal igazoltam, hogy széles feldolgozási hőmérséklet 

tartományban összefüggés van az önerősítéses PP kompozit konszolidáltsága és az 

kumulált akusztikus eseményszámok lefutása között. Rámutattam, hogy alacsony 

feldolgozási hőmérséklet esetén, amikor gyenge konszolidáció alakul ki, a kompozit 

már kis terhelés hatására is jelentős számú akusztikus jelet bocsát ki (teljes 
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tönkremenetel során a kumulált eseményszám több mint 2000), amelyek a rétegek 

elválására és az erősítőszövet igazodására vezethetők vissza. Jobb konszolidáció 

esetén az erős szalag/mátrix adhézió és a transzkristályos réteg miatt a kompozit 

terhelés hatására alacsony számú jelet bocsát ki (a kumulált eseményszám kevesebb, 

mint 200), amelyek csak a teljes tönkremenetel környékén jelennek meg. Ebben az 

esetben a jellemző tönkremenetel a szalag szakadása [2]. 

 

3. Kimutattam, hogy összefüggés van az önerősítéses kompozit tönkremenetele és a 

kibocsátott akusztikus jelek amplitúdója között. Kompoziton, szöveten és elemi 

szalagokon elvégzett akusztikus emissziós elemzéssel bebizonyítottam, hogy a kis 

amplitúdójú jeleket (50 dB alatt) jellemzően az erősítőszalagok mozgása, a 

rétegelválások (szalag/mátrix elválás) és a szalagok fibrillálódása okozzák, míg a 

magas amplitúdójú jeleket (65 dB felett) jellemzően a szalagok szakadásához lehet 

rendelni [2]. 

 

4. Rövid idejű kúszásvizsgálattal kimutattam, hogy az önerősítéses PP kompozit kúszási 

ellenállása csökken a vizsgálati hőmérséklet függvényében. Ez a jelenség 

szobahőmérséklet felett már jelentőssé válik. Emellett rámutattam, hogy a jobb 

konszolidáltság növeli a kompozit kúszási ellenállást. Korrelációs úton meghatároztam 

az egyes kompozitok elméleti minimális kúszási hajlamát. Az rPP alapú kompozit 

(mind β-rPP, mind α-rPP) 0,8 1/GPa, illetve β-PP 0,5 1/GPa engedékenységet 

mutatott. Kimutattam, hogy a feldolgozási hőmérséklet növelésével a kompozit 

aktiválási energiája Arrheniusi egyenlet szerint monoton nő [3]. 

 

5. Bebizonyítottam, hogy az önerősítéses PP kompozit teljes mértékben és egyszerű 

módon újrafeldolgozható. Még a többszöri (5 ciklus), magas hőmérsékletű (210˚C) 

újrafeldolgozás után is a PP anyag mechanikai tulajdonságai megegyeznek a mátrix 

alapanyag eredeti mechanikai tulajdonságaival. Kimutattam, hogy az 50 m% névleges 

erősítőtartalmú random PP kopolimer mátrixú kompozit (függetlenül annak 

kristálymódosulatától) az újrafeldolgozás után egyfázisú rendszerré alakult, amelynek 

az olvadáspontja és a mechanikai tulajdonságai a homopolimer és kopolimer 

tulajdonságai között alakulnak [4]. 

 



Izer András 

 

Tézisfüzet

10

5. IRODALOMBAN MEGJELENT SAJÁT PUBLIKÁCIÓK 

 

[1] Izer A., Bárány T., Varga J.: Development of woven fabric reinforced all-

polypropylene composites with beta nucleated homo- and copolymer matrices. 

Composites Science and Technology, 69, 2185-2192 (2009). (IF2008=2,533) 

[2] Izer A., Stocchi A., Bárány T., Pettarin V., Bernal C., Czigány T.: Effect of the 

consolidation degree on the fracture and failure behavior of self-reinforced 

polypropylene composites as assessed by acoustic emission. Polymer Engineering 

and Science, elfogadva, megjelenés alatt, (2010). (IF2008=1,245) 

[3] Izer A., Bárány T.: Effect of consolidation on the flexural creep behaviour of all-

polypropylene composite. Express Polymer Letters, 4, 210-216 (2010). 

[4] Bárány T., Izer A., Menyhárd A.: Reprocessability and melting behavior of self-

reinforced composites based on PP homo and copolymers. Journal of Thermal 

Analysis and Calorimetry, elfogadva, megjelenés alatt, (2010). (IF2008=1,63) 

[5] Bárány T., Izer A., Karger-Kocsis J.: Impact resistance of all-polypropylene 

composites composed of alpha and beta modifications Polymer Testing, 28, 176-182 

(2009). (IF2008=1,736) 

[6] Bárány T., Izer A., Czigány T.: High performance self-reinforced polypropylene 

composites. Materials Science Forum, 567-538, 121-128 (2007). 

[7] Izer A., Bárány T.: Hot consolidated all-PP composites from textile fabrics 

composed of isotactic PP filaments with different degrees of orientation. Express 

Polymer Letters, 1, 790-796 (2007). 

[8] Bárány T., Izer A., Czigány T.: On consolidation of self-reinforced polypropylene 

composites. Plastics Rubber and Composites, 35, 375-379 (2006). (IF2006=0,308) 

[9] Izer A., Kmetty Á., Bárány T.: Környezetbarát önerősítéses polimer kompozitok. 

Műanyag és Gumi, 45, 463-467 (2008). 

[10] Czigány T., Izer A., Tábi T.: Polimer kompozitok-áttekintés. Műanyag és Gumi, 44, 

185-191 (2007). 

[11] Izer A., Bárány T.: Környezetbarát Polipropilén Kompozitok. Gép, 57, 8-11 (2006) 

[12] Bárány T., Izer A., Czigány T.: A konszolidáltság mértékének hatása az önerősítéses 

kompozitok mechanikai tulajdonságaira. Anyagvizsgálók Lapja, 4, 113-115 (2005). 

 


