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Előszó
Ma közel 50 000 szerkezeti anyag ismert. Ezek köre a megszokott, néhány ezer éve rendelkezésre álló fémektől
(réz, vas, bronz) a nemrég felfedezett különleges anyagokig (kompozitok, kerámiák) terjed. Mivel széles a
felhasználható anyagok skálája, a mai kor szakembereinek nagy kihívást jelent, hogy a különféle problémák
megoldására a legmegfelelőbb és legolcsóbb anyagokat állítsanak elő és alkalmazzák.
A jegyzet összeállításakor elsődleges célunk az volt, hogy áttekintő képet adjunk a napjainkban leginkább
alkalmazott kompozitokról és blendekről, azok összetevőiről, az előállítási módokról, a felületkezelés
szükségességéről és hátteréről, illetve a kompozit termékek fontosabb jellemzőiről, elsősorban mechanikai
tulajdonságairól. Emellett, a teljesség igénye nélkül, bemutattuk a kompozitok és blendek fejlődését, jelenlegi és
jövőbeni felhasználási területeit az eddig tapasztalt és várható felhasználási trendekkel kiegészítve. Röviden
érintettük a műanyag kompozitok hulladékgazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket is.
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Rövidítésjegyzék
AA-PP akrilsavval ojtott PP
ABS akril-nitril/butadién/sztirol terpolimer
APS (3-amino-propil)-trimetoxi-szilán
BIA biológiai szeparációs eljárással készült kenderszál
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CAP lágyított cellulóz-acetát (Cellulose Acetate Plasticized)
CTDIC kardanol-toluol-2,4-diziocianát
CF szénszál
CGM kukoricaliszt alapú polimer (Corn Gluten Meal)
CMT szénszálpaplannal erősített hőre lágyuló műanyag (Carbon Mat Thermoplastic)
CNF szén nanoszál (Carbon Nanofibre)
CNT szén nanocső (Carbon Nanotube)
DDA gőzexplóziós eljárással készült kenderszál
DKP dikumil-peroxid
DMSO dimetil-szulfoxid
DSC kaloriméter
EVA-PP etilén–vinil-acetát–polipropilén kopolimer
FUPTPS formamiddal és karbamiddal lágyított hőre lágyuló keményítő (Formamide and Urea Plasticized
Thermoplastic Starch)
GF üvegszál
GF/PA üvegszállal erősített poliamid
GF/PÉ üvegszállal erősített poliészter
GF/PP üvegszállal erősített polipropilén
GF/VÉ üvegszállal erősített vinilészter
GMT üvegszálpaplannal erősített hőre lágyuló műanyag (Glass Mat Thermoplastic)
GPTPS glicerinnel lágyított hőre lágyuló keményítő (Glycerol Plasticized Thermoplastic Starch)
HCM forró nyomópréselés (Hot Compression Moulding)
HDPE nagy sűrűségű polietilén (High Density Polyethylene)
HDS hexadecil-trimetoxi-szilán
HTPB hidroxil lánczárású polibutilén
LCF hosszú szénszál (Long Carbon Fibre)
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LDPE kis sűrűségű polietilén (Low Density Polyethylene)
LLDPE lineáris kissűrűségű polietilén
MA-EPDM maleinsav-anhidriddel ojtott etilén/propilén/dién gumi
MA-EPR maleinsav-anhidriddel ojtott etilén/propilén gumi
MA-EVASH-PP maleinsav-anhidriddel ojtott merkapto-modifikált EVA-PP kopolimer
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MRPS merkapto-propil-trimetoxi-szilán
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MSPI módosított szójafehérje alapú gyanta (Modified Soy Protein Isolate-based resin)
m-TMI m-izopropenil-α,α-dimetilbenzil-izocianát
m-TMI-g-PP polipropilénre ojtott m-izopropenil-α,α-dimetilbenzil-izocianát
MWNT többfalú nanocső (Multiwalled Nanotube)
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PALF ananászlevélből kinyert szál (Pineapple Leaf Fibre)
PAN poli(akril-nitril)
PBT poli(butilén-tereftalát)
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POM poli(oxi-metilén)
PP polipropilén
PPE poli(fenil-éter)
PPS poli(fenilén-szulfid)
PPTA poli(p-fenilén-tereftálamid)
PS polisztirol
PTFE poli(tetrafluor-etilén)
PUR poliuretán
PVC poli(vinil-klorid)
RTM injektálás (Resin Transfer Moulding)
SCF rövid szénszál (Short Carbon Fibre)
SEBS sztirol/etilén/butilén/sztirol polimer
SPI szójafehérje alapú gyanta (Soy Protein Isolate-based resin)
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Tm olvadáspont
TPS hőre lágyuló keményítő (Thermoplastic Starch)
UHMWPE ultranagy molekulatömegű polietilén (Ultra High Molecular Weight PolyEthylene)
VÉ vinilészter
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1. fejezet - Szerkezeti anyagok
Az anyagokat különféle közös tulajdonságaik alapján csoportokba soroljuk. Szilárdságuk, sűrűségük,
olvadáspontjuk szerint megkülönböztetjük a fémeket, kerámiákat, műanyagokat és kompozitokat. Az 1. táblázat
néhány kiválasztott anyag tulajdonságait mutatja be [1-3].

1.1. táblázat - Különböző anyagok jellemző tulajdonságai
sűrűség

szakítószilárdság

rugalmassági
modulusz

max.
üzemi
hőmérséklet

(g/cm3)

(MPa)

(GPa)

(°C)

Acél, AISI 1045 7,80
meleghengerlés

570

205

500-650

Alumínium 2024-T4 2,70

450

73

150-250

Alumínium 6061-T6 2,70

270

69

150-250

Öntvény, fokozat:20 7,00

140

100

230-300

anyagok

Fémek

Kerámiák
Al-tartalmú

3,80

170

350

1425-1540

MgO-tartalmú

3,60

60

205

900-1000

Epoxi

1,25

69

3,5

80-215

Fenoplaszt

1,35

6

3,0

70-120

Poliamid 66

1,15

82

2,9

75-100

Polipropilén

0,90

33

1,4

50-80

Műanyagok

Kompozitok (rövid szállal erősített)
Kevlárszál/epoxi
(53%)

1,35

1100

63,6

80-215

Szénszál/epoxi
(61%)

1,59

1730

142

80-215

S-üvegszál/epoxi
(45%)

1,81

870

39,5

80-215

Üvegszál/epoxi
(35%)

1,90

300

25,0

80-200
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sűrűség

szakítószilárdság

rugalmassági
modulusz

max.
üzemi
hőmérséklet

(g/cm3)

(MPa)

(GPa)

(°C)

Üvegszál/poliamid
(35%)

1,62

200

14,5

75-110

Üvegszál/poliamid
(60%)

1,95

290

21,8

75-110

Üvegszál/poliészter
(35%)

2,00

130

15,7

80-125

anyagok

1. Fémek
A fémek korábban rendkívül domináns szerkezeti anyagoknak számítottak, még korszakokat is neveztek el
róluk. Tiszta, elemi állapotban ritkán, sokkal inkább ötvözetekben alkalmazzák őket, mivel azok tulajdonságai a
felhasználás szempontjából sok esetben előnyösebbek. Például az öntött vas törékeny és könnyen korrodálódik,
de már 1% szén hozzáadásával is keményebbé, szívósabbá válik, króm hozzáadásával pedig korrózióálló lesz. A
fémek jó hő- és elektromos vezetők, merevek, szilárdak, termikusan stabilak. Ez utóbbi tulajdonságuk miatt
azokon a helyeken használják őket leginkább, ahol magas hőmérsékletet alkalmaznak.

2. Kerámiák
A kerámia szó az agyagásványokból (pl. kaolinit: [Si2O5(OH)4]Al2), földpátokból (pl. albit: [Si3AlO8]Na, anortit:
[Si2Al2O8]Ca, ortoklász: [Si3AlO8]K) és homokból (SiO2) álló keverék formázása és égetése után kapott
tárgyakat jelentette, amelyeket legtöbbször mázzal is bevontak. Ma kerámia alatt olyan terméket értünk, amely
nemfémes szervetlen anyagokból a kerámiaiparban használatos technológiával készül, mert számtalan egyéb
termék (üvegkerámiák, műszaki kerámiák, szupravezetők…) is ide tartozik (1. ábra).

1. ábra - Kerámiák csoportosítása

A kerámiákban erős kovalens kötések vannak, ezért nagy a keménységük és a legmagasabb az olvadáspontjuk a
szerkezeti anyagok között. Vágásukhoz gyémánt eszközök szükségesek. Nem vezetik az elektromos áramot,
nem kopnak és a legtöbb vegyszerrel szemben is ellenállóak. Mivel jó a termikus stabilitásuk, magas
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hőmérsékletű helyeken alkalmazzák. Nem dolgozhatók fel egyszerű fémfeldolgozási műveletekkel, nagyon
magas hőmérsékletek szükségesek a kerámia termékek előállításához.
Az üvegkerámiák eredetileg üvegtechnológiával előállított üveges állapotú termékek, amelyek irányított
kristályosítással mikrokristályos szerkezetűvé alakíthatók. A legjelentősebb műszaki kerámiák a szilícium-nitrid
(Si3N4), az alumínium-oxid-szilícium-dioxid (Al2O3-SiO2) tűzálló termékek, az ittrium-oxiddal stabilizált
cirkónium-dioxid (ZrO2) kerámiák és a szilícium-alumínium-nitridek (SiAlON).

3. Műanyagok és elasztomerek
A műanyagok őseit, a különböző természetes gyantákat és a bitument már az ókorban is ismerték. Mesterséges
úton nagytömegű műanyagot a XX. század utolsó harmadában kezdtek előállítani, és ma már csaknem 250
millió tonnát évente.
A műanyagok olyan szerves polimerek, amelyeknek a váza kis moláris tömegű anyagokból (ún. monomerekből)
polimerizációval, polikondenzációval vagy poliaddícióval épül fel. Egyes műanyagokat természetes
makromolekulákból álló anyag kémiai átalakításával állítanak elő.
Megkülönböztetünk hőre keményedő műanyagokat (duroplasztok), elasztomereket és hőre lágyuló
műanyagokat (termoplasztok). Először a hőre keményedő műanyagok jelentek meg az ipari alkalmazásban,
amelyek kemények, viszonylag ridegek, de hő hatására nem lágyulnak, legfeljebb egy bizonyos hőmérséklet
felett elégnek. A mai műanyagok többsége viszont elsősorban hőre lágyuló műanyag: poli(vinil-klorid) (PVC),
polietilén (PE), polipropilén (PP), polisztirol (PS), poli(etilén-tereftalát) (PET), poliamid (PA), amelyek nem
hőállóak és hajlamosak a terhelés alatti maradó megnyúlásra, deformációra. Felhasználási hőmérsékletük
általában 100°C alatt van, de vannak műanyagok, amelyeket 100-200°C között is alkalmazni lehet anélkül, hogy
jelentős tulajdonságromlások következnének be a végtermékben.
Az elasztomereket hétköznapi néven guminak is nevezik. Eleinte a természetes kaucsukból állították elő,
manapság azonban zömében a sokkal szélsőségesebb igénybevételnek is jól ellenálló mesterséges gumikat
gyártják. A gumik is makromolekulák, mint a polimerek, de monomerenként legalább két kettős kötést
tartalmaznak, így a polimerlánc kialakításán kívül lehetőség van keresztirányú kötésekre, térhálósodásra is. Egyegy polimerlánc között a kapcsolat kénhidakkal jön létre, amelyek elég ritkán rögzítik az egyes láncdarabokat
egymáshoz, így azok még tudnak deformálódni, nyúlni, a kénkötések gyakoriságával tehát be lehet állítani a
gumi keménységét. A gumik előállításakor használnak kormot is, amellyel egyrészt egyenletesen lehet elosztani
a kenet a monomerek között, másrészt időállóvá lehet tenni a gumit, mert jól elnyeli a napsugarakat.
Egyes műanyagok nyersanyagai megtalálhatók a növény- és állatvilágban is, például a cellulóz, a furfurol és a
növényi olajok, továbbá a kaucsuk, a természetes gyanták és a sellak.

4. Kompozitok
A mai szerkezeti anyagokkal szembeni összetett követelményeket leginkább a többkomponensű anyagokkal,
ezen belül az erősített anyagokkal, kompozitokkal lehet kielégíteni. Kompozitoknak a két vagy több különböző
anyag kombinációjából létrejövő anyagtársításokat nevezzük. A legősibb kompozitok a természetes
kompozitok, mint a fa, amely természetes mátrixba ágyazott cellulóz szálakat jelent, és az emberi csont. Az első,
ember által előállított kompozit a szalmából és sárból készített vályogtégla volt [4]. A modern kompozitokat
erősítőanyagok és kötőanyagok (szerves, szervetlen fémes, illetve nemfémes) egyesítésével állítják elő.
Az erősítő összetevő a megjelenési formája szerint lehet szálas, szemcsés és lemezes (2. ábra). A szálerősített
kompozitokban a szálak hosszúságuk alapján lehetnek hosszúak (L/d>50) és rövidek; elrendezés szempontjából
rendezett, valamint rendezetlen elhelyezkedésűek. A szemcsés kompozit kategóriájába sorolható a beton.
Lemezes elrendezéssel készítenek fa rétegelt lemezeket, amelyeknél felváltva, egymáshoz képest 90°-kal
elfordítva helyezik egymásra a lemezeket, így hasadásra nem lesz érzékeny a deszkalap [3].

2. ábra - Kompozitok elrendezései az erősítőanyag megjelenési formája szerint
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2. fejezet - Hagyományos szerkezeti
anyagok és kompozitok összehasonlítása
Ma a legfontosabb követelmények a modern szerkezeti anyagokkal szemben a megfelelő mechanikai
tulajdonságok mellett a gazdaságos feldolgozás, a csatlakozó technológiák egyszerűsége, a környezetterhelés
csökkentése, az anyagok és rendszerek rugalmassága, a rendszerek és azok teljesítményének élettartama, és az
anyagok újrahasznosíthatósága.
Az elmúlt évtizedekben a műanyagok és a belőlük előállított kompozitok szerepe megnövekedett. Az utóbbi
években a felhasználásuk meghaladta a fémek felhasználásának mértékét, elsősorban könnyű fajsúlyuknak,
széles felhasználási körüknek és korrózióval szembeni ellenállásuknak köszönhetően. Az anyagok megfelelő
megválasztásával olyan kompozitok hozhatók létre, amelyek szilárdsága és rugalmassági modulusza hasonló,
vagy még nagyobb, mint sok hagyományos anyagé (3. ábra), [6].
A szerkezeti anyagok között a kerámiáknak van a legmagasabb olvadáspontja. A fémek és a kerámiák nagyobb
termikus stabilitásuknak köszönhetően magasabb hőmérsékleten alkalmazhatók, mint a műanyagok és a
műanyag kompozitok. Ez viszont más szemszögből azt is jelenti, hogy a műanyagok (különösképpen a hőre
lágyulók) könnyebben feldolgozhatók, mint a fémek és a kerámiák, mivel kisebb az olvadáspontjuk, ebből
kifolyólag a műanyagtermékek előállítása kevesebb energiát igényel, így felhasználásukkal közvetve a CO2kibocsátás is csökkenthető. A hőre lágyuló műanyagok újra megömleszthetők, ami feldolgozásukat más
szerkezeti anyagoknál gyorsabbá és gazdaságosabbá teszi, továbbá a keletkező hulladékot vissza is lehet
forgatni a technológiába.

2. ábra - Szerkezeti anyagok összehasonlítása

Mivel számos kompozit hőtágulási együtthatója sokkal kisebb, mint a fémeké, a kompozit szerkezetek
mérettartása jobb széles üzemi hőmérséklet-tartományban. A kompozitok anizotróp jellege lehetővé teszi a
gyakorlatilag zérus hőtágulási együtthatójú szerkezetek gyártását is.
Adott felhasználás esetén fémek helyett műanyagok vagy kompozitok alkalmazásával jelentős súlymegtakarítást
lehet elérni kisebb sűrűségüknek köszönhetően. A fémek közül csak az Al, a Mg és a Be sűrűsége áll közel a
műanyagok és kompozitok sűrűségéhez, a súlycsökkentés ugyanakkor számos iparágban (autógyártás,
repüléstechnika, építőipar) kulcsfontosságú tényező [7].

5
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Hagyományos szerkezeti anyagok és
kompozitok összehason-lítása
A fémek keményebbek és szívósabbak a műanyagoknál, közülük is a hőre lágyuló műanyagok hajlamosabbak a
terhelés alatti maradandó megnyúlásra, deformálódásra. A kompozitok viszont fajlagos szilárdságuk és
merevségük tekintetében is kedvezőbbek az általában alkalmazott fémes szerkezeti anyagoknál. A kompozitok
további előnye a fémekhez képest a korrózióval szembeni ellenállás, ami lehetővé teszi, hogy a felületi
védelemként szolgáló költséges festést elhagyjuk [8]. A kerámiák, műanyagok és kompozitok legrosszabb
tulajdonsága a fémekhez viszonyítva, hogy nem vezetik az elektromos áramot. Műanyagok azonban fém- vagy
szén-, illetve grafitporral, vagy szén nanocsővel elektromos vezetővé tehetők. Nagy hátránya ugyanakkor sok
polimer mátrixú kompozitnak, hogy hajlamos környezete nedvességének felvételére, és ez méretbeli
változásokat, valamint az anyagban káros belső feszültségeket eredményezhet [9].
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3. fejezet - A műanyag kompozitok
felépítése
A műanyag kompozitok három alapvetően különböző építőelemből állnak: mátrix, erősítő- és/vagy töltőanyag
és adalékok.
A mátrix elsődleges feladata, hogy a szálakat a kívánt helyzetben és irányban rögzítse, de el is kell választania
azokat egymástól, mert így elkerülhető a kompozit deformálódása közbeni kölcsönös súrlódás. A mátrix a
szálak közötti terhelésátadó közegként is funkcionál, és kevésbé ideális esetben, összetett terhelés esetén, a
mátrix a szál tengelyére merőleges terhelés felvételére is alkalmas.
Az erősítő szálak általában nagy szilárdsággal és rugalmassági modulusszal rendelkeznek, fő teherviselő
elemként szolgálnak. Az erősítő anyagok a mátrixba beágyazva fejtik ki hatásukat, általában a kompozit húzóés hajlítószilárdságát növelik. Az iparban leggyakrabban az üvegszálat, a szén- és grafitszálat, a szén nanocsövet
és az aramid szálat alkalmazzák [10].
Ebben a fejezetben röviden áttekintjük a különböző polimereket, részletesen bemutatjuk a leggyakoribb erősítőés töltőanyagokat, de más kevésbé elteredt típusokat is megemlítünk az érdekesség szempontjából. Az adalékok
közü részletesen a kompatibilizáló adalékokat/kapcsoló ágenseket tárgyaljuk, a többi típust csak érintőlegesen
megemlítjük.

1. Mátrix anyagok
A mátrix anyaga polimer-, fém- vagy kerámia lehet. A leggyakrabban alkalmazott szálkompozitokban
mesterséges polimereket, hőre keményedő, illetve lágyuló gyantákat használnak [10]. A legfontosabb fémmátrixok alumínium-, titán-, magnézium- és rézötvözet alapúak. A kerámia kompozitokat–amelyek
tartalmazhatnak üveget, félfémeket–magas hőmérsékleten és olyan alkalmazásokhoz használják, ahol fontos az
anyag kémiai stabilitása.

1.1. Szintetikus műanyagok
A műanyagokat hőre keményedő és hőre lágyuló csoportokra oszthatjuk (4. ábra). A hőre keményedő
műanyagok (duroplasztok) rendkívül sok térhálósodási hellyel rendelkező molekulákból állnak, és egy
meghatározott hőmérséklet fölött képlékenységük megszűnik. A hőre lágyuló műanyagok (termoplasztok)
üvegesedési hőmérsékletük fölött kemény állapotból képlékeny, alakítható állapotba mennek át. A
makromolekulák nem vagy csak kis mértékben térhálós szerkezetűek.

4. ábra - Szintetikus műanyagok csoportosítása

7
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A műanyag kompozitok felépítése

1.1.1. Hőre keményedő műanyagok
A hőre keményedő műanyagok sok térhálósodási hellyel rendelkeznek, számos keresztkötés alakul ki a
polimeren belül, ez okozza nagy stabilitásukat. Minél több a keresztkötés a molekulában, annál ridegebb lesz a
műanyag. Nagy hőállóságuk miatt nem lehet újraolvasztani a selejtes vagy elhasználódott termékeket, ezért
legtöbbször elégetik őket. A leggyakrabban epoxi, poliészter, vinilészter és fenol/formaldehid típusú gyantákat
alkalmaznak a kompozitokban. Néhány hőre keményedő műanyag tulajdonságait mutatja be a 2. táblázat [1114].

2. táblázat - Néhány hőre keményedő műanyag tulajdonságai
műanyag

epoxi

fenoplaszt

poliészter

vinilészter

sűrűség, g/cm3

1,2-1,3

1,2-1,4

1,1-1,4

1,1-1,2

szakítószilárdság,
MPa

50-130

35-60

40-90

70-90

húzó modulusz, GPa 2,5-5,0

2,7-4,1

1,6-4,1

3,0-4,0

szakadási nyúlás, %

<9

-

<5

<6

hajlítószilárdság,
MPa

110-215

-

60-160

120-140

nyomószilárdság,
MPa

110-210

-

90-200

-

70-250

60-150

-

folyamatosan
80-215
alkalmazható üzemi
hőmérséklet, °C
1.1.1.1. Epoxi gyanták

Az epoxi gyanták oligomer formában kerülnek forgalomba, amelyek molekulánként legalább két epoxicsoportot tartalmazó, oldószermentes, molekulatömegtől függően folyékony, mézszerű, illetve szilárd anyagok.
Térhálósításuk az epoxi-csoporttal reakcióba lépő funkciós csoportot tartalmazó anyagokkal (aminok,
8
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poliamidok, savanhidridek) megy végbe. Széleskörű elterjedésüket az tette lehetővé, hogy a típusok és a
térhálósítószerek széles választékban állnak a felhasználók rendelkezésére, és a térhálósítás nyomómentesen
kivitelezhető. Fontos szempont, hogy térhálósításuk közben nem keletkeznek folyékony termékek (pl. víz), a
térhálósított gyanta pedig oldószerben nem oldódik. Az epoxi gyanták kiváló mechanikai tulajdonságokkal
rendelkeznek, a különböző szálakkal és a fémekkel kiváló az adhéziójuk. A melegen térhálósítható gyanták
tulajdonságai fölülmúlják a szobahőmérsékleten térhálósítható gyantákét, de feldolgozásuk sokkal költségesebb.

5. ábra - Biszfenol-A típusú epoxi általános képlete

A kompozitokhoz túlnyomórészt a biszfenol-A bázisú epoxi-gyantákat (5. ábra), epoxi novolakkokat, cikloalifát
epoxidokat és halogén epoxidokat alkalmazzák. Jó a vegyszerekkel és a korrózióval szembeni ellenállásuk.
Általában törékenyek, de hőre lágyuló műanyagokkal együttesen alkalmazva lágyabbá tehetők, és egyúttal a
hőre lágyuló műanyag termikus stabilitása is javítható.
1.1.1.2. Formaldehid gyanták
A polimereknek ez a típusa az összes többkomponensű műanyag közül a legrégebbi és a legolcsóbb (6. ábra).
Értékes tulajdonságuk az égéssel szembeni ellenállóságuk. Olyan helyeken is alkalmazzák őket, ahol
követelmény a hővel, a súrlódással és a vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség, és térbeli stabilitás
szükséges.

6. ábra - Fenol-formaldehid általános képlete

A fenolos gyanták egészen 250°C-ig alkalmazhatóak, emellett kitűnnek jó dielektromos tulajdonságaikkal.
Hátrányuk, hogy kikeményítésük alatt gőz formájában víz szabadul fel, ez a kompozitban pórusok
keletkezéséhez vezethet, ami ronthatja a mechanikai tulajdonságokat. A fenol-formaldehid gyanták
(fenoplasztok) általában sötét színűek, ezért olyan helyeken alkalmazzák elsősorban, ahol a szín nem számít.
Világos színű termékek előállításához pl. melamin-formaldehidet alkalmaznak.
1.1.1.3. Poliészter gyanták
A poliészterek olyan makromolekuláris anyagok, amelyekben a szabályosan ismétlődő alapegységek észter
kötéseken keresztül kapcsolódnak össze. Tulajdonságaik alapján három csoportba sorolhatók. A telítetlen
poliészterek több-bázisú telítetlen karbonsavakból és többértékű alkoholokból felépülő vegyületek (7. ábra).

7. ábra - Telítetlen poliészter általános képlete
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A telítetlen poliészter gyanta monomere oldószerben, általában sztirolban oldott anyag, amely a polimerizáció
során reakcióba lép az oldószerrel. Ennek következtében térhálós szerkezet alakul ki, az így keletkezett
műgyanta a legtöbb oldószerben nem oldható. A sztirol egészségre káros hatása miatt és a kibocsátására
vonatkozó környezetvédelmi előírások szigorodásával a gyártók azonban erőteljesen törekszenek hatékonyabb
térhálósító katalizátorok alkalmazására a gyanta sztirol-tartalmának csökkenthetősége érdekében, illetve
kevésbé illékony, szubsztituált sztirol-vegyületek felhasználására [1].
A kis molekulatömegű poliészterek dikarbonsavak és két- vagy háromértékű alkoholok észterezése során
keletkező lineáris vagy kismértékben elágazó molekulákból állnak. Az alkidgyanták több-bázisú aromás
karbonsavak és zsírsavak, valamint többértékű alkoholok észterezése során keletkező molekulákból álló
vegyületek, amelyek a lakkok kötőanyagai. A zsírsavat nem tartalmazó alkidgyanták a telített poliésztergyanták.
A poliészter gyanták erősítés nélkül műszaki célokra alacsony szilárdsági értékük és ridegségük miatt nem
használhatók, kompozitok mátrixanyagaként való alkalmazásuk azonban igen elterjedt. Többnyire üvegszövetet,
üvegszálakat impregnálnak poliészterrel, és így a fémekkel összemérhető szilárdságú, de azoknál lényegesen
könnyebb használati tárgyakat állítanak elő.
Széles körben alkalmazzák viszonylag alacsony áruknak, könnyű kezelhetőségüknek, a gyors kikeményedésnek
és a légköri hatásokkal szembeni jó ellenállóságnak, jó mechanikai, elektromos és kémiai tulajdonságaiknak
köszönhetően.
1.1.1.4. Vinilészter gyanták
A vinilészter gyanták a poli(vinil-alkohol) alapú poliészternek epoxi gyantával, novolakk gyantával, vagy epoxinovolakk gyantával módosított változatai (8. ábra). Alapvetően abban térnek el a poliészterektől, hogy a reaktív
helyek a lánc végén helyezkednek el. Kevesebb észtercsoportot tartalmaznak, így kevésbé érzékenyek a víz
hatására bekövetkező degradációra. A hosszú szénláncok ellenállóvá teszik, jobb terhelésátadás jellemzi.

8. ábra - Vinilészter általános képlete

A jobb mechanikai tulajdonságok, a magasabb hőállóság és a kiváló vegyszerállóság különbözteti meg a
poliészter gyantáktól. A vinilészter polimerben kevesebb keresztkötés kialakulására van lehetőség, emiatt
rugalmasabb, jobban nyúlik [11].
1.1.1.5. Szilikon gyanták
A szilikon gyanták (9. ábra) a fenolgyantákhoz hasonló karakterisztikákkal rendelkeznek, egyes típusaikat
250°C feletti hőmérsékleteken is lehet alkalmazni. Mechanikai tulajdonságaik a hőmérséklettel nem változnak
jelentősen.
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9. ábra - Szilikon gyanta általános képlete (R: metil- fenil- trifluor-propán…
térhálósítható csoport)

1.1.2. Hőre lágyuló műanyagok
A hőre lágyuló műanyagokban nem alakulnak ki keresztkötések, emiatt rugalmasak és könnyen formálhatók.
Lehetnek amorfak és részben kristályos szerkezetűek. Szobahőmérsékleten szilárd anyagok, de magasabb
hőmérsékleten meglágyulnak és megolvadnak. A hőmérsékletet csökkentve újra megszilárdulnak, így a
feldolgozásuk egyszerűbb és olcsóbb. A leggyakrabban előforduló hőre lágyuló műanyagok tulajdonságait a 3.
táblázat foglalja össze [12-14].

3. táblázat - Néhány hőre lágyuló műanyag tulajdonságai
sűrűség

szakít húzó
ószilár modulusz
dság

tartós
hőállóság

hidegállóság Tg

Tm

(g/cm3)

(MPa) (GPa)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

PE

0,90-1,00

20-35 0,1-1,5

50-80

-60÷-110

-133÷-100

105-140

PP

0,90-0,92

19-41 1,0-1,8

50-125

-

-23÷-10

160-176

1,04-1,13
tömeg PS
műany
agok kemény PVC 1,38-1,55

19-69 1,5-3,5

60-80

-50

100-105

240

5-7,5

2,3-4,0

65-85

-

80-82

-

1,5-2,5

50-55

-

-10÷30

-

műanyag

lágy PVC

1,16-1,35

1-2,5

PUR

1,13-1,25

25-55 1,7

75-80

-40

-70÷-130

-

ABS

1,04-1,20

43-79 1,5-2,5

80-110

-40

105-109

-

PA

1,04-1,17

55-90 1,1-3,5

75-135

-60

40-53

225-269

1,29-1,31

50-65 2,3-3,2

120-140

-40÷-50

20-60

224-240

1,19-1,24

53-72 2,1-3,5

100-135

-40

140-150

-

1,30-1,40

50-70 2,1-4,0

120-150

-60

69-110

246-265

PMMA

1,18

65-80 2,0-4,0

80-100

-50

100-122

130-157

POM

1,40-1,42

60-80 2,0-3,0

80-150

-30÷-50

-82

181-184

PBT
műsza
ki
PC
műnya
gok
PET
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sűrűség

szakít húzó
ószilár modulusz
dság

tartós
hőállóság

hidegállóság Tg

Tm

(g/cm3)

(MPa) (GPa)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

PPE

1,05-1,07

40-70 1,2-2,5

80-130

-20÷-50

209

288

PEEK

1,26-1,35

70-104 3,1-4,4

120-250

-200

139-153

334-343

PEI

1,27-1,28

104105

3,0

150-170

-200÷-240

216-220

215-250

1,37

84

2,4-2,5

150-180

-90÷-100

158-225

230

1,37-1,43

52-138 3,1-4,8

280-350

-270

-

256

PPS

1,30-1,40

66-90 2,6-3,9

200-260

-200

185

275-290

PTFE

2,10-2,30

10-35 0,5-1,0

200-260

-250÷-270

123

327

műanyag

nagytel
jesítmé PES
nyű
műany
agok PI

1.1.2.1. Poliamid (PA)
A poliamidok olyan heteroláncú polimerek, amelyek a főláncban amidcsoportokat tartalmaznak (10. ábra).
Áttetsző, nagy szilárdságú, kemény, részben (50%) kristályos szerkezetű anyagok. Egyik jellegzetes
tulajdonságuk a nagy vízfelvétel. Benzinnek, olajoknak, alkoholoknak és a legtöbb ipari oldószernek
ellenállnak, de szinte minden sav megtámadja, a tömény kénsav, a hangyasav és m-krezol oldja.

10. ábra - Poliamid általános képlete

A PA6 jó mechanikai szilárdsággal rendelkezik, vibrációnak, fárasztásos igénybevételnek is jól ellenáll.
Megfelelő elektromos tulajdonságokkal jellemezhető, amelyek azonban erősen függnek a vízfelvételtől.
Ütésállósága száraz állapotban és fagypont alatti környezetben gyenge, kivéve a különleges, elasztomerrel
adalékolt típusokat. Nagy vízfelvétel (normál klímán 3-4%), ennek következtében viszonylag gyenge
méretstabilitás jellemzi. Oxidációra érzékeny, mikroorganizmusok támadásának jól, ionizáló sugárzásnak
közepesen ellenáll.
A PA66 általános tulajdonságai a PA6-éhoz hasonlóak, hőállósága viszont jobb, olvadáspontja kb. 40°C-kal
magasabb. Húzószilárdsága, merevsége, méretstabilitása nagyobb, szívóssága, ütésállósága és vízfelvétele
viszont valamivel kisebb.
A PA11 hőállósága kisebb, mint a PA6-é, mert olvadáspontja 35-40°C-kal alacsonyabb. Jó ütésállóságát
azonban -40°C-ig is megőrzi. Vízfelvétele kicsi, normál klímán 0,7%, ezért tulajdonságai és méretei alig
változnak a környezet nedvesség-tartalmának hatására.
A PA12 tulajdonságai, kémiai felépítésük hasonlósága miatt rendkívül hasonlóak a PA11-éhez. Olvadáspontja
kb. 10°C-kal alacsonyabb, szívósabb, hidegállóbb (-60…-80°C-ig szívós marad). A PA610 tulajdonságai
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legjobban a PA6-éhoz hasonlítanak. A hosszabb alifás lánctagok miatt azonban vízfelvétele kisebb (1,5-2%),
ezért mérettartása is jobb. Hőállósága alig kisebb, mechanikai jellemzőik is nagyon hasonlóak.
1.1.2.2. Poliészterek (PET, PBT)
A hőre lágyuló poliészterek részben kristályos szerkezetű, kemény, merev, kopásálló anyagok (11. ábra).
Átlátszóak, de ez a tulajdonságuk 70-100°C hőmérsékleten történő melegítés során az eredetileg rendezett
molekulaláncok rendezetlenné válása miatt megszűnik.

11. ábra - Hőre lágyuló poliészter általános képlete

A legfontosabb képviselőjük a PET. A részlegesen kristályos PET keménysége, kopásállósága nagy, súrlódási
tulajdonságai jók, tartósan hőálló, vegyszerálló és gázzáró. Jellemző tulajdonságai a kis vízfelvétel, kiváló
mechanikai és elektromos tulajdonságok, jó méretstabilitás, kis kúszási hajlam. Hő- és hidegállósága jó, tartósan
igénybevehető -60÷130°C közötti hőmérséklettartományban. Mikroorganizmusoknak, UV-sugárzásnak ellenáll.
Gyenge savak, lúgok, olajok, zsírok és aromás szénhidrogének nem támadják meg.
A PBT részlegesen kristályos szerkezetű, jól színezhető, felülete esztétikus. Nagy a mechanikai szilárdsága,
vibrációnak, fárasztásnak jól ellenáll, nagy a rugalmassági modulusza és keménysége, jó méretstabilitás,
vegyszerállóság, kopásállóság jellemzi, de viszonylag gyenge az ütésállósága fagypont alatti hőmérsékleten. Kis
vízfelvétel jellemzi, éghetőségi tulajdonságai gyengék, de időjárás-állósága jó.
A terilén a leghőállóbb szintetikus szálak alapanyaga, tereftálsav és etilén-glikol észteresítésével állítható elő.
150°C és 300°C között meglágyul. Mechanikai szilárdsága és kopásállósága igen jó. Vegyszerállósága is jó, de
lúgos mosószeres vízben nem szabad kimosni, mert az észterkötések elhidrolizálnak.
1.1.2.3. Poli(éter-éterketon) (PEEK)
Magas hőmérsékleten (200°C felett) alkalmazható műanyag (12. ábra). Kristályossága általában 30-35%, de
szénszál hozzáadásával akár 48% is lehet. Üvegesedési hőmérséklete ~143°C. Vízmegkötő képessége tizede az
epoxi-műanyagokénak, és 50-100-szor szívósabb. Nagy hátránya viszont, hogy magas a feldolgozási költsége,
mert 300°C feletti hőmérsékleten dolgozható fel.

12. ábra - Poli(éter-éterketon) általános képlete

1.1.2.4. Poli(éter-imid) (PEI)
Kiváló hőállóság jellemzi, mechanikai szilárdsága igen nagy, ütésállósága közepes, vibrációnak, fárasztásos
igénybevételeknek jól ellenáll (13. ábra). Időjárás-állósága nagyon jó, ionizáló sugárzásnak is ellenáll.
Vegyszerállósága ugyancsak jó, ellenáll ásványi savaknak, sóoldatoknak és 9-nél kisebb pH-jú lúgoknak,
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szénhidrogéneknek, kenő- és üzemanyagoknak, freonoknak. Klórozott szénhidrogének viszont oldják, egyes
fékfolyadékok, fenol, aceton feszültségkorróziós repedezést okozhatnak. Mérettartása kitűnő, kúszási hajlama
kicsi.

13. ábra - Poli(éter-imid) általános képlete

1.1.2.5. Poli(éter-szulfon) (PES)
Amorf, víztiszta, nagy hőállóságú műanyag (14. ábra). Mechanikai szilárdsága nagy, hőállósága nagyon jó.
Ásványi savaknak, vizes sóoldatoknak, lúgoknak ellenáll magasabb hőmérsékleten is, ketonok, aromás és
klórozott szénhidrogének azonban megtámadják, oldhatják is.

14. ábra - Poli(éter-szulfon) általános képlete

1.1.2.6. Polietilén (PE)
Az egyes polietilén típusokat különböző eljárásokkal állítják elő, kihasználva azt, hogy a gyártástechnológia
döntően befolyásolja a polimer láncok elágazásainak számát és eloszlását, ezen keresztül a kristályszerkezetet és
a polimer tulajdonságait (15. ábra). A leggyakrabban alkalmazott típusok tulajdonságait a 4. táblázat
tartalmazza [13, 15].

15. ábra - Különböző polietilének általános szerkezete

Részlegesen kristályos, vékony rétegben áttetsző, paraffinszerű tapintású műanyag, hidegállósága kiváló.
Elektromos szigetelőképessége nagy, dielektromos állandója kicsi, és széles frekvencia-tartományban közel
állandó.
A kis sűrűségű polietilén (LDPE) áttetsző vagy átlátszó anyag. Szobahőmérsékleten a legtöbb oldószernek
ellenáll, de magasabb hőmérsékleten megduzzad. Nem mérgező, élelmiszerekkel közvetlenül érintkezhet.
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Tulajdonságainak javítására adalékokat, pl. lágyítókat, oxigén- és sugárzás-érzékenység elleni stabilizátorokat
kevernek a polimerhez.
A nagy sűrűségű polietilén (HDPE) átlátszó, szilárd, könnyen megmunkálható műanyag. A molekulatömeg
növekedésével mechanikailag egyre szilárdabbá válik. A legtöbb oldószernek, sóoldatnak, savnak és lúgnak
melegen is ellenáll. A zsírok és olajok csak kis mértékben duzzasztják, erős oxidálószerek (salétromsav,
halogének) viszont feloldják. A szénhidrogének 60°C fölött megtámadják. Nem mérgező. Csak az előállítása
során fel nem használt monomernek és a katalizátoroknak van mellékhatása, ezért ezek legnagyobb
megengedett koncentrációját törvény szabályozza.

4. táblázat - Különböző polietilének jellemző tulajdonságai
tulajdonság

HDPE

LDPE

LLDPE

kristályossági fok, %

65%

40% alatt

40% alatt

lágyuláspont, °C

130-140

110-120

110-120

sűrűség, g/cm3

0,935-0,960

0,910-0,925

0,918-0,940

lineáris
hőtágulási 20 x 10-5
együttható, 1/K

13-14 x 10-5

13-14 x 10-5

húzószilárdság, MPa

14,5-38,0

7,5-14,0

10,0-17,5

húzómodulusz, MPa

413-1490

55-380

650-830

szakadási nyúlás, %

12-1000

90-800

400

Izod-szilárdság
(hornyolatlan), J/m

25-1060

>854

nem törik

32-50

35-46

lehajlási hőmérséklet, °C 43-60
1.1.2.7. Poli(fenil-éter) (PPE)

Kitűnő feldolgozhatóság, nagyon szép felület, jó tisztíthatóság jellemzi, karcállósága is jó (16. ábra).
Vízfelvétele nagyon kicsi, hidrolízisnek, sóoldatoknak, savas és lúgos közegeknek jól ellenáll. Számos klórozott
és aromás szénhidrogénben oldódik, más hasonló vegyületek pedig duzzasztják és/vagy feszültségkorróziós
repedéseket okoznak.

16. ábra - Poli(fenil-éter) általános képlete

Mechanikai szilárdsága jó, a hőmérséklet emelkedésével csak kevéssé csökken. Zsugorodása egyenletes és kicsi,
méretstabilitása jó, kúszási hajlama még magas hőmérsékleten is kicsi. Időjárás-állósága viszont gyenge.
Felülete a napsugárzás hatására hamar elszíneződik, besárgul, de a termékek mechanikai szilárdsága eközben
csak kismértékben csökken. Mikroorganizmusok hatásainak jól ellenáll.
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1.1.2.8. Poli(fenilén-szulfid) (PPS)
Kristályossága maximum 65%. Magas hőmérsékleten, akár 225°C-on is folyamatosan alkalmazható (17. ábra).
Üvegesedési hőmérséklete 85°C, lágyuláspontja 285°C. Olyan helyeken célszerű alkalmazni, ahol magas
hőmérsékleten is fontos a vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség.

17. ábra - Poli(fenilén-szulfid) általános képlete

1.1.2.9. Poliimid (PI)
Hőállósága kitűnő, de alacsony hőmérsékleten is hosszú ideig megőrzi rugalmasságát (18. ábra). Mechanikai
tulajdonságai közepesek, kúszási hajlama kicsi, mérettartása nagyon jó. Elektromos ellenállása nagy, kopásálló.
Feldolgozása nehéz, csak forgácsolással lehetséges. Ionizációs sugárzásoknak kitűnően ellenáll, időjárásállósága azonban gyenge. Vegyszerállósága közepes, gyenge savaknak, sóknak, olajoknak, üzemanyagoknak,
alifás- és aromás szénhidrogéneknek és a legtöbb szerves oldószernek ugyanis ellenáll, de erős savak, lúgok,
oxidálószerek, aminok megtámadják.

18. ábra - Poliimid általános képlete

1.1.2.10. Polikarbonát (PC)
A polikarbonát víztiszta, amorf, nagyon jó optikai jellemzőkkel rendelkezik, fényáteresztő képessége az
üvegével azonos, 88-90% (19. ábra). Rendkívül nagy ütésállósága a fémekével vetekszik, az adalékolatlan
műanyagok közül a legnagyobb. Ütéssel szembeni ellenállását szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is
megtartja. Jó mechanikai szilárdság jellemzi, nagyon jók dielektromos és elektromos szigetelő tulajdonságai
széles hőmérséklet- és frekvencia-tartományban. Jó mérettartással, kismértékű kúszási hajlammal jellemezhető.
Vízfelvétele kicsi, így tulajdonságai a víz hatására gyakorlatilag nem változnak.

19. ábra - Polikarbonát általános képlete
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Éghetőségi tulajdonságai jók, zsugorodása kicsi és egyenletes, hőtágulási együtthatója is viszonylag alacsony. A
legtöbb szerves vegyülettel szemben, pl. üzemanyagok, kevéssé ellenálló, feszültségkorrózióra hajlamos.
Ellenáll a nem túl nagy koncentrációjú ásványi savaknak, a szerves savaknak, a vizes oxidáló és redukáló
szereknek, a sóoldatoknak, az alifás és cikloalifás szénhidrogéneknek, a metanol kivételével az alkoholoknak és
számos olajnak, zsírnak. A lúgok, az ammónia és a különböző aminok roncsolják. Az aceton, benzol,
széntetraklorid erősen duzzasztja, ketonok, észterek, klórozott és aromás szénhidrogének megtámadják, a
piridin, metilén-klorid, kloroform, triklór-etán és metakrezol oldja. A meleg víz 60°C felett tartós igénybevétel
esetén már megtámadja, rövid ideig azonban valamennyi típus károsodás nélkül ellenáll a forró víz hatásának,
sőt gőzzel is sterilezhető.
1.1.2.11. Poli(metil-metakrilát) (PMMA)
A metil-metakrilát homo- és kopolimerjei amorf, víztiszta műanyagok (20. ábra), kiválóak az optikai
jellemzőik, a víztiszta típusok fényáteresztő képessége 90% felett van. Fénytörése egyenletes és sok éven
keresztül állandó. Fiziológiailag közömbös, vízfelvétele kicsi, ezért méretstabil, és elektromos tulajdonságai sem
változnak a vízfelvétel hatására.

20. ábra - Poli(metil-metakrilát) általános képlete

Hidegfolyása, kúszási hajlama kicsi. Időjárás-állósága a többi hőre lágyuló műanyaghoz képest egyike a
legjobbaknak. Szobahőmérsékleten ellenáll a legtöbb szervetlen vegyszernek, zsíroknak, alifás
szénhidrogéneknek, olajoknak, fémsóknak és gázoknak. Ellenáll víznek, élelmiszereknek, tisztítószereknek,
tömítőanyagoknak. Általában aromás szénhidrogének, ketonok, alkoholok, észterek és éterek megtámadják,
duzzasztják, illetve oldhatják is.
1.1.2.12. Poli(oxi-metilén) (POM)
Lineáris szerkezetű, kristályos, szívós, kemény, merev, nagyszilárdságú műanyag (21. ábra). Kopásálló,
súrlódási együtthatója és kúszási hajlama kicsi. Nagyfokú méretstabilitás, de nagy feldolgozási zsugorodás
jellemzi. Ütésállósága közepes, nagyon kicsi a vízfelvétele. Vegyszerállósága jó, feszültségkorrózióra nem
hajlamos. Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak, benzin, benzol, alifás szénhidrogének, zsírok, olajok és hideg
víz nem támadják meg. Oxidáló savak, fenol, krezol roncsolják.

21. ábra - Poli(oxi-metilén) általános képlete

1.1.2.13. Polipropilén (PP)
A polipropilén átlátszó, részlegesen kristályos szerkezetű műanyag (22. ábra). 100°C felett gyorsan oxidálódik,
rideggé, törékennyé válik. A hőre lágyuló műanyagok között a legkisebb a sűrűsége, ennek ellenére azonban jó
szilárdsági tulajdonságokkal rendelkezik.
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22. ábra - Polipropilén általános képlete

Alacsony hőmérsékleten rideggé válik az amorf részek üvegesedési hőmérséklete(-10…-20°C) miatt,
szobahőmérsékleten nem oldható és nem ragasztható. Elektromos szigetelőképessége és dielektromos
tulajdonságai a polietilénhez hasonlóan nagyon jók. A vízfelvétele kb. 0,2%, ezért mechanikai tulajdonságai
gyakorlatilag függetlenek a környezet nedvességtartalmától. Oldószereknek, maró anyagoknak, savaknak és
lúgoknak magas hőmérsékleten is ellenáll. Aromás és klórozott szénhidrogének duzzasztják, magasabb
hőmérsékleten pedig feloldják. Oxidálószerek (salétromsav, ózon, klór) megtámadják.
1.1.2.14. Polisztirol (PS)
A polisztirol amorf, tiszta állapotban rideg, víztiszta, optikai tulajdonságai előnyösek, fényáteresztése,
törésmutatója nagy (23. ábra). Elektromos tulajdonságai, mérettartása jók. Erősen kormozó lánggal ég. Víznek,
híg savaknak, sóoldatoknak és lúgoknak ellenáll. Aromás és halogénezett szénhidrogének, éterek, ketonok,
észterek és illóolajok megtámadják. Ultraibolya sugárzás és a levegő oxigénjének együttes hatására megsárgul,
és rideggé válik. Nem mérgező, élelmiszerekkel való közvetlen érintkezése engedélyezett.

23. ábra - Polisztirol általános képlete

Igen jó műszaki tulajdonságokkal rendelkező műanyag az akrilnitril/butadién/sztirol terpolimer (ABS).
Tulajdonságai széles tartományban változtathatók, egyrészt a három monomer arányával, másrészt az előállítási
eljárással. Általában nem átlátszó, vízfelvétele kisebb, mint 1%, így elektromos és egyéb tulajdonságai
függetlenek a környezet nedvesség-tartalmától. Zsugorodása kicsi és egyenletes, mérettartása jó, kúszási
hajlama kicsi, hajlamos viszont a feszültségkorróziós repedésre. Jól ég, éghetőségének csökkentésére égésgátló
anyagokat adalékolnak. Ellenáll lúgoknak, híg savaknak, telített szénhidrogéneknek, a legtöbb növényi és állati
eredetű olajnak, zsírnak, ásványolajnak, víznek és vízben oldódó sóknak. A polisztirolhoz hasonlóan aromás
ketonok, éter, észter, klórozott szénhidrogének duzzasztják, illetve oldják.
1.1.2.15. Poli(tetrafluor-etilén) (PTFE)
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A legnagyobb sűrűségű műanyagok egyike (24. ábra). Nagy a hőállósága és ez jó fagyállósággal párosul, így
széles hőmérséklet-tartományban használható fel. Csak 400-450°C körül lágyul. Kúszási hajlama nagyon nagy,
puha, nem karcálló.

24. ábra - Poli(tetrafluor-etilén) általános képlete

Erős ásványi savaknak, lúgoknak és oxidálószereknek még magas hőmérsékleten is ellenáll. Egyetlen szerves
oldószer sem duzzasztja. Hosszú idő alatt sem vesz fel vizet, dielektromos tulajdonságai rendkívül jók, magas
hőmérsékleten, nedves és agresszív közegben egyedülálló dielektrikum. A PTFE kitűnően ellenáll a fény és az
időjárás hatásainak, ionizáló sugárzás hatására azonban gyorsan elroncsolódik. Normális körülmények között
éghetetlen és nem lobban lángra.
1.1.2.16. Poliuretán (PUR)
A poliuretánok tulajdonságai a nagyon különböző előtermékektől és előállításuk körülményeitől függnek (25.
ábra). Elsősorban változatos tulajdonságokkal rendelkező kemény és lágy habok vagy a szilárd, hőre lágyuló
műanyagok és kaucsukszerű anyagok alakjában használják fel.

25. ábra - Különböző poliuretánok általános képlete (R’: izocianát (pl. TDI, MDI,
TMDI…); R’’: poliol szénlánca)

Lúgokkal, savakkal és szerves oldószerekkel szemben nagyon ellenállóak. A levegő oxigénje a poliuretánokat
kissé megtámadja. Legnagyobb része sejtszerű szerkezettel rendelkezik, és nem mérgező.
1.1.2.17. Poli(vinil-klorid) (PVC)
Színtelen, gyantaszerű, rideg, törékeny anyag, felhasználása szinte kizárólag lágyítószerek hozzáadásával
történik (26. ábra). Savakkal és szénhidrogénekkel szemben ellenálló, szerves oldószerek (aceton, fenol,
klórozott szénhidrogének) oldják, hatásukra duzzadhat.

26. ábra - Poli(vinil-klorid) általános képlete
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A lágyítószer tartalomtól függően megkülönböztetjük a kemény és lágy PVC-t (5. táblázat). Fény, hő és
mechanikai igénybevétel hatására a láncok lebomlanak, eközben a műanyag sötétre színeződik. Hőre lágyuló
műanyagokkal és elasztomerekkel ötvözhető, így a PVC tulajdonságait különleges felhasználási céloknak
megfelelően lehet alakítani.

5. táblázat - PVC tulajdonságai

sűrűség

(g/cm3)

üvegesedési hőmérséklet

(°C)

kemény PVC

lágy PVC

1,38-1,55

1,16-1,35

80

-10÷30

szakítószilárdság

(MPa)

5-7,5

1-2,5

szakadási nyúlás

(%)

10-50

130-400

75-100

55-65

65-85

50-55

maximális alkalmazási
hőmérséklet
rövid idejű
(°C)
huzamos

A kemény PVC amorf, üvegesedési hőmérséklete magas. Mechanikai szilárdsága közepes, merevsége
viszonylag nagy. Ütőszilárdsága alacsony, de növelhető lágyítókkal, illetve klórozott polietilén, vagy
nitrilkaucsuk bekeverésével. Nehezen feldolgozható polimer, mert folyóképessége kicsi. Időjárás-állósága jó,
megfelelő stabilizátorokkal több évtizedes kültéri alkalmazásokra is megfelelő. A lágy PVC tulajdonságai a
lágyítók típusától és koncentrációjától (10-300%) függnek. A lágyított polimer sokkal rugalmasabb, hőállósága,
mechanikai szilárdsága csökken, nyúlása, ütésállósága nő. Éghetőségi jellemzői romlanak. Vegyszer- és
időjárás-állósága a lágyítótól függ. A PVC a környezetvédők támadásainak egyik célpontja, ennek ellenére
felhasználásának mértéke nem csökken, mert számos területen nincs gazdaságos alternatívája.

1.2. Természetes alapú műanyagok
A természetben előforduló növényi rostok, növényi tejnedvek, állati fehérjék és származékaik kémiai átalakítása
vezetett a természetes alapú műanyagok előállításához. A kiindulási természetes alapanyag lehet
makromolekula, mint a cellulóz, a kaucsuk, a fehérjék, vagy ezekhez képest kismolekulájú vegyület, mint
például a fenyőgyantából kinyert sellakk. Ezek fontosabb tulajdonságait mutatja be a 6. táblázat [16-19].

6. táblázat - Néhány természetes alapú műanyag tulajdonságai
anyag

sűrűség

szakítószilárdság

húzómodulusz
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(g/cm3)

(MPa)

(GPa)

(°C)

(%)

cellulóz-acetát1

-

4,1

0,078

-

27

cellulóz-acetát2

-

3,3

0,057

-

34

CP-300

1,16

24

0,494

-

-

FUPTPS

-

4,56

0,027

-

-

4,55

0,076

38,3

-

GPTPS
PDLLA

1,27

4-53

0,15-0,19

50-60

5-10

PLLA

1,25-1,29

12-2304

0,7-1,0

50-60

12-26

Szója

-

11,11

0,250

-

53

TPS

-

5,05

0,045

-

105

20 % cellulóz-acetát mellett 50% DMSO, 15% aceton és 15% 2-propanol; 2 20 % cellulóz-acetát mellett 66,5%
DMSO, 13,5% 2-propanol; 3 nem orientált film; 4 szálas elrendeződés;
1

1.2.1. Cellulózszármazékok
A cellulózszármazékok általános jellemzője a nagy mechanikai szilárdság, átlátszóság, felületi fényesség, nagy
rugalmasság, kiváló fényállóság, jó hangelnyelő képesség és kis feltöltődési hajlam. Főbb alaptípusai a viszkóz,
cellulóz-acetát és celluloid.
A viszkóz regenerált cellulóz. Előállításához a cellulózt úgy oldják fel, hogy közben a makromolekulák mérete
nem csökken számottevően, majd az így keletkező nagy viszkozitású oldatból a cellulózt kicsapják NaOH, CS2
vagy híg H2SO4 alkalmazásával. Előállítanak belőle szálat (viszkóz műselyem), fóliát (celofán),
viszkózszivacsot.
A cellulóz-acetát cellulóz ecetsavas kezelésével állítható elő, leginkább diacetátot és triacetátot gyártanak. Az
acetilcsoportok beépítésével lényegesen csökken a nedvszívó képesség. Aceton, savak, etanol és klórozott
szénhidrogének oldják, illetve károsítják. Nem hőálló, a diacetát még rövidebb ideig sem melegíthető 135°C
fölé, 200°C fölött a triacetát szilárdsága pedig lecsökken.
A celluloid (nitrocellulóz) természetes cellulózból salétromsavas kezeléssel állítható elő. Acetonban jól oldódik,
lágyítószerekkel elterjedt lakkok alapanyaga. A lágyítószerrel kevert nitrocellulóz volt az első közismert
műanyag. Szívós, ütésálló, átlátszó, szép megjelenésű, de tűzveszélyessége miatt kiszorult a használatból.

1.2.2. Fehérjeszármazékok
Műanyag előállítására leggyakrabban a tej, a kukorica és a szójabab fehérjéit használják [18, 20]. A tejben lévő
kazeint (fehérje) savas oldattal kicsapják, majd a megfelelő formára igazított tárgyat form-aldehidbe (formalin)
helyezik, amiben az anyag megkeményedik. A formaldehid ugyanis reagál a fehérje amino- és amid-NHcsoportjaival, és ennek során térhálós szerkezet alakul ki. Az így keletkező műanyag a szaruhoz hasonló, ezért
műszarunak is szokták nevezni.
A kukoricaliszt magas fehérjetartalma miatt alkalmas lehet biológiailag lebontható műanyagok előállítására,
mint pl. a Zein néven fogalomba hozott típus, amely ellenálló a napfénnyel és 140°C-ig a hőmérséklettel
szemben is. Általában 67-70% fehérjét, 21-26% szénhidrátot, 1-2% hamut és 1-2% rostot tartalmaz. A
mechanikai tulajdonságai, különösen a hajlíthatósága fokozható poláris lágyítók, például víz vagy glicerin
hozzáadásával [21].
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A szója évente megújuló és olcsó alapanyag a biológiailag lebontható műanyagokhoz, 90% a fehérjetartalma. A
cisztein (fehérje) molekulák között létrejövő diszulfid-hidaknak köszönhetően erős polimer lánc alakítható ki a
szójafehérjéből. Hátránya viszont, hogy nagyon nedvszívó a benne található egyéb poláris aminosavak miatt
[20], amelyek elsősorban szerin, glutaminsav, glicin, tirozin, hisztidin, lizin és arginin. A nedvességre való
érzékenysége okozza, hogy a relatív páratartalommal jelentősen változik a belőle előállított termék mérete és
mechanikai tulajdonságai (27. ábra).

27. ábra - Szója alapú mátrixanyagok mechanikai tulajdonságai a sztearinsav-tartalom
függvényében
(30%glicerin)
(a.
szakítószilárdság;
b.
húzómodulusz;
c.
nedvességtartalom)

1.2.3. Kaucsukszármazékok
A természetes kaucsuk nyúlós, képlékeny anyag, sok növény tejnedvében megtalálható. Legnagyobb
mennyiségben a Brazíliában őshonos kaucsukfa tejnedve tartalmazza. A kicsurgó kaucsuktejből savakkal
csapják ki a nyers kaucsukot, amelyben az óriási kaucsuk molekulák összegubancolódott szálakként
csavarodnak egymás köré. A létrejövő molekulahalmazban a molekulák között nem alakul ki kristályos rend.
Könnyen szakítható és alakítható, mert csak gyenge van der Waals kölcsönhatás működik a szálak között, ezért
sem a nagy nyomást, sem pedig a hőmérséklet-változást nem viseli el maradó alakváltozás nélkül.
Legjellemzőbb példája az ebonit, amely 30% kéntartalmú kaucsuk. Nagy szilárdságú, gyakorlatilag oldhatatlan,
térhálós polimer.
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1.2.4. Keményítő származékok
A keményítő természetes, megújuló poliszacharid, amely számos terményből kinyerhető [22]. A keményítőt
széles körben vizsgálták már különböző termékek, például detergensek és rovarirtók tárolásához, vízoldható
tasakok, mosható alátétek és zacskók előállításához [23]. Magas hőmérséklet és nyírás hatására a természetes
keményítő hőre lágyuló keményítővé alakítható (TPS). 150°C-on kiváló a stabilitása, 180°C felett azonban
instabillá válik. Mivel a keményítő monomerje három szabad hidroxil-csoportot tartalmaz, a polimerben
hidrogénhíd-kötések kialakulására van lehetőség, amely kötések a keményítő szilárdságát adják. Lágyító
komponensként leginkább glicerint használnak, de előfordul karbamid és formamid is [24], szerepük a
keményítőt felépítő molekulák átrendeződésének megakadályozása. Még a glicerinnél is jobb lágyító a
karbamid-formamid keverék, amely nem csak a szilárdságát őrzi meg a keményítőnek, hanem növeli a
rugalmasságát is. Két nagy hátránya van a mesterséges polimerekkel szemben, mégpedig, hogy többnyire
vízoldható és kicsi a mechanikai szilárdsága (6. táblázat). A vízoldhatóság csökkentésére megoldás lehet a más
biológiailag lebomló műanyagokkal való összekeverés, a mechanikai tulajdonságok javítására pedig a
szálerősítés természetes szálakkal, illetve újrahasznosított cellulózszálakkal.

1.2.5. Politejsav (PLA)
A PLA a tejsav polimerje, és elsősorban a gyűrűs laktid dimer gyűrűfelnyitó polimerizációjával állítják elő.
PLA-t elő lehet állítani a tejsav közvetlen polikondenzációjával is, és habár ezzel a módszerrel meglehetősen kis
molekulatömegű típust lehet előállítani, speciális technikákkal meg lehet oldani a problémát.

28. ábra - Politejsav általános képlete

A politejsav [17] két formáját különböztetünk meg: poli-L-tejsavat (PLLA), amely kristályos és a poli-D,Ltejsavat (PDLLA), amely amorf polimer (28. ábra). Mindkét forma hőre lágyuló, de egyéb fizikai és mechanikai
tulajdonságaik alapvetően különböznek. A politejsav polimereknek jó fizikai és mechanikai tulajdonságai
vannak, jó a hőstabilitása, rugalmassági modulusza nagyobb, mint a polisztirolé.

2. Töltő- és erősítőanyagok
Ezek a legnagyobb mennyiségben és a legrégebben alkalmazott adalékanyagok. Legtöbbször a műanyagok
hőállóságának, merevségének és mechanikai szilárdságának növelése érdekében alkalmazzák őket, de a
töltőanyagok esetében sokszor az árcsökkentés is fontos szerepet játszik. A töltő- és erősítőanyagok között
korábban nem volt éles határ, besorolásuk attól függött, hogy a merevségen kívül javítják-e a mátrix
tulajdonságait, vagy csak hígító, sőt esetleg a mechanikai szilárdságot csökkentő szerepet töltenek be [12].
Ennek alapján az előbbit aktív, az utóbbit inaktív töltőanyagnak nevezték. Az utóbbi években azonban mégis
szokás különbséget tenni a kettő között a formájuk alapján.
Az erősítő anyagok olyan szervetlen vagy szerves adalékok, amelyek szálas vagy esetenként lemezes
szerkezetűek. A töltőanyagok viszont a tér mindhárom irányában nagyjából egyforma méretűek (pl. ásványi
őrlemények, faliszt). A töltő- és erősítő anyagokat gyakran együtt, egymással kombinálva használják. A
különböző töltő- és erősítőanyagok legfontosabb, kutatásokban is igazolt hatásait a 7. táblázatban foglaltuk
össze.

7. táblázat - A leggyakorabban alkalmazott töltő- és erősítőanyagok legfontosabb
hatásai

23
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A műanyag kompozitok felépítése

adaléktípus

legfontosabb hatások

töltőanyagok
cellulóz

mechanikai szilárdságot és szívósságot javítja

csillám

lemezes, elektromos szigetelő képességet, merevséget
és gázzáró képességet növeli

faliszt

mechanikai szilárdságot javítja

CaCO3

merevséget növeli, árat csökkenti

ZnO

időjárás-állóságot javítja

TiO2

merevséget növeli, fényes fehér színt ad

talkum

lemezes, gyenge erősítő- és hőállóságnövelő hatású, a
merevséget növeli

üveggyöngy

merevséget növeli

wollasztonit

kissé növeli a mechanikai szilárdságot, jelentősebben a
merevséget, olcsóbb, mint az üvegszál

erősítőanyagok
fémszál

mechanikai tulajdonságokat, hőstabilitást javítják

aramid szál

mechanikai szilárdságot, hő- és ütésállóságot,
merevséget, kopásállóságot javítják, drágák

PA-szál

mechanikai szilárdságot, ütésállóságot javítja

PET-szál

mechanikai szilárdságot, ütésállóságot javítja

PE-szál

növeli a mechanikai szilárdságot, (speciális)
merevséget, nem hőálló, elsősorban epoxi gyantákhoz
használják, drága

szén nanocső

növeli a mechanikai szilárdságot, javítja az elektromos,
termikus és éghetőségi tulajdonságokat

szénszál

javítja a mechanikai szilárdságot, merevséget,
hőállóságot, csúszási tulajdonságokat, időjárásállóságot, rontja az elektromos jellemzőket,
antisztatizál, drága

természetes szálak

olcsók, nedvességre érzékenyek,
rugalmasságát és szilárdságát javítják

üvegszál

javítja a mechanikai szilárdságot, hőállóságot,
merevséget, minden műanyagnál használják
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A szál típusú töltőanyagokat, pontosabban erősítőanyagokat, a polimerekben a mechanikai tulajdonságok,
különösen a húzószilárdság, húzó rugalmassági modulusz, keménység, kúszás és ütésállóság javítása érdekében
alkalmazzák [25]. A polimer kompozitok erősítőszálait anyaguk szerint két nagy csoportra oszthatjuk:
természetes és mesterséges szálak (29. ábra). Természetes szálak azok az anyagok, amelyek a természetben szál
formájában találhatók meg, mesterségesek pedig azok a szerves, illetve szervetlen eredetű anyagok, amelyekből
szálhúzással állíthatók elő az erősítőszálak [26].

29. ábra - A kompozitokban alkalmazható szálak csoportosítása
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2.1. Erősítőanyagok
2.1.1. Mesterséges szálak
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A műanyagok erősítésére elsősorban mesterséges szálakat alkalmaznak kedvező áruk mellett kiváló
teljesítményük miatt.
2.1.1.1. Fémszálak
A fémek és ötvözeteik változatossága ellenére a leggyakoribbak a saválló acélok. Legfontosabb jellemzőik a
nagy modulusz és szilárdság, és a mechanikai tulajdonságok stabilitása hőhatással szemben. Pl. a bórszálak
ötször erősebbek és kétszer keményebbek az acélnál. Ezeket vegyi szórással készítik, ahol a bór permetet
wolfram vagy szén elemi szálakra szórják. A bór erős, kemény, könnyű és jó a hajlítószilárdsága is [5].
2.1.1.2. Műanyag szálak
Az aramid (aromás poliamid) szálak (30. ábra) kivételesen nagy ütőszilárdsággal, húzószilárdsággal és
hőállósággal rendelkeznek, és két típusát különböztetjük meg. Az egyik, (poli(m-fenil-izoftálamid), MPIA) nagy
hőállósággal és jó égésálló tulajdonságokkal rendelkezik, de a mechanikai tulajdonságai a textil szálakéhoz
hasonlóak, mint pl. poliészter, ezeket meta-aramid szálaknak nevezik, típusjelzésük „m”. A másik, (poli(mfenil-izoftálamid), PPTA) különlegesen nagy húzószilárdsággal és modulusszal jellemezhető, típusjelzése „p”.
Az előbbi (m) típust nem alkalmazzák széles körben kompozitokban, de az utóbbinak (p) legfontosabb
alkalmazásai pont ezen a területen vannak.

30. ábra - Aramid szálak képlete (a: MPIA; b: PPTA)

A két legfontosabb poliamid szál a PA6 és a PA66. Viszonylag nagy a húzószilárdságuk és a moduluszuk,
kiváló a kopásállóságuk és az adhéziós tulajdonságaik.
A legfontosabb poliészter szál a PET. Olvadási hőmérséklete 250°C körüli, viszonylag nagy húzószilárdsággal
és modulusszal rendelkezik. A meglehetősen gyenge adhéziós tulajdonságai javíthatók epoxi- vagy izocianát
alapú anyagokkal történő előkezeléssel. A folytonos poliészter szálakat alkalmazzák hibrid kompozit
szerkezetekben is üveg- vagy szénszálakkal, mert olcsóbbak, mint a nagymoduluszú polietilén, viszont kisebb a
mechanikai tulajdonságokhoz való hozzájárulás.
Annak ellenére, hogy különféle típusú polietilén polimerek nagy mennyiségben érhetők el, a belőlük előállított
szálak kevésbé fontosak. A legkönnyebb erősítő szál (sűrűsége 0,97g/cm3 körüli), kiemelkedően jó a
vegyszerekkel és a nedvességgel szembeni ellenálló képessége, nagy az ütőszilárdsága, és nagyon kicsi a
dielektromos állandója. Alkalmazhatóságát azonban korlátozza, hogy csak alacsony hőmérséklet-tartományban
használható (<98°C), kúszásra hajlamos, és különleges felület-aktiválási eljárásra, pl. koronakisülésre van
szükség ahhoz, hogy a polimer mátrixhoz való adhézió kialakuljon.
A polipropilén szálak széleskörű alkalmazását műanyagokban az akadályozta meg, hogy gyenge a kémiai
adhézió polimer mátrixokhoz és alacsony az olvadáspontja, de cement-alapú szerkezeti anyagokban a
törésállóság javítására vagy ún. önerősítésű kompozitokban, PP mátrixba ágyazva gyakrabban előfordulnak.
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2.1.1.3. Szénszálak
A szénszálak (CF) tulajdonságai nagymértékben változnak szerkezetüktől függően. A szénszálakra egyöntetűen
jellemző a kis sűrűség, kis hőtágulási együtthatóval (majdnem 0), kiváló elektromos vezetőképességgel és jó
hőállósággal rendelkeznek, nem veszik fel a nedvességet és nem mágneseződnek [11]. A szénszál
húzószilárdsága és rugalmassági modulusza nagy, kiváló a kúszással és vegyszerekkel szembeni ellenállása,
termikus stabilitása oxigénmentes környezetben 3000°C-ig megmarad. Hátránya a merevség, törékenység és a
kis szakadási nyúlás. A nyomószilárdság alacsony a húzószilárdsághoz képest, 400°C fölé hevítve levegő
jelenlétében oxidálódik és gázzá alakul, és az alkalikus környezet katalizálja a szénszálak oxidálódását.
A kereskedelmi forgalomban kapható szénszálakat kátrány vagy poli(akril-nitril) (PAN) alapon állíthatják elő
(31. ábra), de ma már csaknem kizárólag PAN-alapon készülnek.

31. ábra - Szénszálak előállítás főbb típusai és lépései

A szénszálak három fő kategóriába sorolhatók: általános célú (GP, general purpose), nagy teljesítményű (HP,
high performance), és aktivált (activated, ACF).
Az általános célú szénszál amorf és izotróp szerkezetű, kicsi a szakítószilárdsága és rugalmassági modulusza,
emellett pedig olcsó. A nagyteljesítményű szénszál típus viszonylag nagy szilárdsággal és modulusszal
rendelkezik. A nagyteljesítményű szénszálak esetében a nagyobb modulusz a nagyobb mennyiségben jelenlévő
grafitnak és a nagyobb anizotróp jellegnek köszönhető. Az aktivált szénszálakon nagymennyiségű mikropórus
található, így adszorbensként viselkednek. Az aktivált szénszálak adszorpciós készsége az aktív szénével
összemérhető nagyságú, de az aktivált szénszálakon szálgeometria miatt az adszorpciós-deszorpciós folyamatok
gyorsabban mennek végbe. Az adszorpciós készség az aktiválás körülményeivel befolyásolható, pl. erélyes
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aktiválást jelent a kénsavas kezelés, amelyet 500°C-on végzett hőkezelés követ [11]. Kereskedelmi forgalomban
kapható különböző szénszálak húzó tulajdonságait foglalja össze a 8. táblázat.

8. táblázat - Kereskedelmi forgalomban kapható különböző szénszálak tulajdonságai
típus

kereskedel szakítószilár rugalmassá
mi jele
dság, MPa
gi
modulusz,
GPa

GP általános célú

HM

HP (PAN
alapú)

szakadási
nyúlás, %

átmérő, μm

gyártó

T-101S

720

32

2,20

14,5

Kureha
Chem.

T-201S

690

30

2,10

14,5

Kureha
Chem.

S-210

784

39

2,00

13

Donac

P-400

690

48

1,40

10

Ashland
Petroleum

GF-20

980

98

1,00

7-11

Nippon
CArbon

HMS-40

3430

392

0,87

6,2

Toho Rayon

HMS-40X

4700

392

1,20

4,7

Toho Rayon

HMS-60X

3820

588

0,65

4,0

Toho Rayon

HMS-4

2484

338

0,70

8,0

Hercules

HMU

2760

380

0,70

8,0

Hercules

Celion GY- 1860
70

517

0,40

-

Celanese

Grafil HM

2750

370

0,70

-

Hysol Grafil

M50

2500

500

0,50

-

Toray

IM-6

4382

276

1,50

5

Hercules

Celion 1000 3240

234

1,40

-

Celanese

Apollo IM 4000
43-600

300

1,30

-

Hysol Grafil

Sta-grade
Besfight

3730

240

1,60

-

Toho Beslon

Thornel 300 3100

230

1,30

-

Amoco

AS-1

228

1,32

8

Hercules

IM

3105
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típus

kereskedel szakítószilár rugalmassá
mi jele
dság, MPa
gi
modulusz,
GPa
AS-2

HS

HP (kátrány alapú)

szakadási
nyúlás, %

átmérő, μm

gyártó

2760

228

1,20

8

Hercules

PANEX®3 4137
3

242

1,50

7,2

Zoltek

T-300

3530

230

1,50

7,0

Toray

T-800H

5590

294

1,90

5,2

Toray

Apollo HS 5000
38-750

260

1,90

-

Hysol Grafil

T-400H

4410

250

1,80

7,0

Toray

T-1000

7060

294

2,40

5,3

Toray

MR 50

5490

294

1,90

5

Mitsubishi
Rayon

MRE 50

5490

323

1,70

6

Mitsubishi
Rayon

AS-4

3795

235

1,53

8

Hercules

AS-6

4140

242

1,65

5

Hercules

Celion ST

4340

235

1,80

-

Celanese

Thornel P- 1400
25

160

0,90

11

Amoco

Thornel P- 1400
55

140

1,40

-

Amoco

Thornel P- 2000
75

500

0,40

-

Amoco

Thornel P- 2100
75S

520

0,40

10

Amoco

Thornel P- 2200
100

690

0,30

-

Amoco

Thornel P- 2200
120S

827

0,27

10

Amoco

E-35

2800

241

1,03

9,6

du Pont

E-75

3100

516

0,56

9,4

du Pont

30
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A műanyag kompozitok felépítése

típus

kereskedel szakítószilár rugalmassá
mi jele
dság, MPa
gi
modulusz,
GPa

szakadási
nyúlás, %

átmérő, μm

gyártó

E-130

3900

894

0,55

9,2

du Pont

F-140

1800

140

1,30

10

Donac

F-600

3000

600

0,52

9

Donac

FX-100

-

500a

18b

15

Toho Rayon

FX-600

-

1500a

50b

7

Toho Rayon

A-10

245

1000a

20c

14

Donac

A-20

98

2000a

45c

11

Donac

ACF (aktivált)

a: fajlagos felület (m2/g); b: megkötött (adszorbeált) benzol mennyisége (%); c: megkötött aceton mennyisége
(%); HM: nagy moduluszú (high modulus); IM: közepes modulusz (intermediate modulus); HS: nagy
szilárdságú (high strength).
A nagyteljesítményű szénszálak közül a kátrányból készült szénszálaknak nagyobb a modulusza mint a
poli(akril-nitril)-ből készülteké, mert a kátránynak nagyobb a grafittartalma. A nagyobb moduluszhoz viszont
kisebb szakadási nyúlás tartozik. A nagyteljesítményű szálak között a PAN-alapúak nagyobb szilárdsággal és
szakadási nyúlással jellemezhetők, mint a kátrányból előállított szálak, egyrészt mert a grafitos szálak között
könnyebb a nyírás, másrészt a kátránynak nagyobb a grafittartalma, harmadrészt pedig az orientált grafit
szerkezetből adódóan a szálak sokkal érzékenyebbek a felületi hibákra és szerkezeti hézagokra. A PAN-alapon
előállított nagyteljesítményű szénszálak átmérője kisebb, mint a kátrányalapon előállított szénszálaké.
A szénszálak és a polimer mátrixok között meglehetősen gyenge az adhézió, ezért különböző oxidációs
eljárásokat alkalmaznak a felület szerkezetének és kémiai szerkezetének módosítására, különösen a polaritás
növelésére és reakcióképes csoportok kialakítására (4.1.2.fejezet) [25].
2.1.1.4. Üvegszálak
Számos különböző típusú üvegszálat alkalmaznak műanyagok erősítésére, de a legszélesebb körben az E-típusú
üvegszálat használják fel, mert megfelelő szilárdságot biztosít alacsony költségek mellett [27]. Az E-üvegek
50%-ban kvarchomokból állnak, illetve Al-, B-, Ca- vagy más oxidok keverékei (mészkő, bórsav, folypát vagy
agyag) alkotják. Kémiai összetételükből adódóan kiváló elektromos szigetelők, és szívesen alkalmazzák olyan
esetekben is, ahol fontos követelmény a rádióhullámok torzításmentes áteresztése.

9. táblázat - Leggyakrabban alkalmazott üvegszálak elemi összetétele
komponens/üvegszá A
l

C

E

S

szilícium-oxid

72,00

64,60

54,30

64,20

alumínium-oxid

0,60

4,10

15,20

24,80

vas-oxid

-

-

-

0,21

kalcium-oxid

10,00

13,20

17,20

0,01
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komponens/üvegszá A
l

C

E

S

magnézium-oxid

2,50

3,30

4,70

10,27

nátrium-oxid

14,20

7,70

0,60

0,27

kálium-oxid

-

1,70

-

-

bór-oxid

-

4,70

8,00

0,01

bárium-oxid

-

0,90

-

0,20

egyéb

0,70

-

-

-

Az E-üvegnél nagyobb mennyiségben tartalmaz Si-, Al- és Mg-oxidot az S-üveg (USA) (Európában: R-üveg,
Japánban T-üveg néven ismert) (9. táblázat) [27], amelyet a múlt század 60-as éveiben fejlesztettek ki, nagyobb
a húzószilárdsága. Korrózióálló üvegként ismert a C-üveg, amely sokkal jobban ellenáll a savas oldatoknak,
mint az E-üveg. Az A-üveg nagy alkálifém-tartalmú, saválló, lúgokban mérsékelten oldódik. A D-üveget
(dielektromos üveg) kizárólag elektromos szigetelő anyagokhoz, az M-üveget (nagy moduluszú üveg) pedig a
különösen nagy igénybevételű termékekhez alkalmazzák. A különböző üvegszálak mechanikai tulajdonságait a
10. táblázatban foglaltuk össze [27].

10. táblázat - Üvegszálak mechanikai tulajdonságai
komponens/üve A
gszál

C

E

M

S

szakítószilárdsá 3033
g 22°C-on, MPa

3033

3448

3500

4585

szakítószilárdsá g
371°C-on,
MPa

-

2620

-

3758

szakítószilárdsá g
538°C-on,
MPa

-

1724

-

2413

húzómodulusz
22°C-on, GPa

-

69,0

72,4

124

85,5

szakadási
nyúlás, %

-

4,8

4,8

-

5,7

lineáris
8,6
hőtágulási
együttható, °C-1
x 10-6

7,2

5,0

-

5,6

hővezetési
együttható, W/m
K

-

10,4

-

-

lágyulási

749

841

-

-

727
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komponens/üve A
gszál

C

E

M

S

térfogati
ellenállás 22°Con, ohm-cm

-

1015

1016

felületi
ellenállás 22°Con, ohm-cm

-

1013

1014

hőmérséklet, °C

Az üvegszál olcsó, nagy a szilárdsága és a hőállósága. Hátránya, hogy gyenge a kopásállósága, a kémiai
hatásoknak és az időjárásnak viszont jól ellenáll [5]. Nagyon rideg, emiatt védeni kell a felületi károsodástól, és
javítani kell a kapcsolódását és adhézióját a polimer mátrixokhoz, bevonatok és kapcsoló ágensek
alkalmazásával. Általában 15-40% üvegszálat alkalmaznak a kompozitokban, hogy minél nagyobb húzó- és
hajlítószilárdságot, illetve moduluszt, hőállóságot, és sok esetben ütőszilárdságot érjenek el. 40% felett a
gyárthatóság és a mechanikai tulajdonságok általában meredeken romlanak [25]. A különböző mesterséges
szálak legfontosabb jellemzőit a 11. táblázat tartalmazza.

11. táblázat - A legfontosabb mesterséges szálak jellemzői
sűrűség

átmérő

szál típusa

szakítószilárdság

húzómodul olvadáspont megnyúlás
usz

ár

(g/cm3)

(μm)

(MPa)

(GPa)

(°C)

(%)

acél

7,80

-

340-4000

208-240

1480

1,5-25

alacsony

Alötvözetek

2,70

-

140-620

69

600

8,0-16,0

alacsony

aramid

1,44-1,45

12

2800-3800

60-140

500-550

2,2-4,0

közepes

bór

2,60

130

3500

400

<3500

0,9

magas

kvarc

2,19

-

5900

72

1728

8,1

magas

PET

1,40

-

327

4326

260

2,4

közepes

PP

0,95

20-200

500-750

5-10

160

20,0

közepes

szén

1,70-2,00

7,5

2000-7000

200-700

>3500

0,5-2,0

magas

szén
nanocső

1,30

1-1001

1500-4800

100-1000

>3500

0,5-3,0

magas

UHMWPE 0,98

-

2500-5000

70-130

150

2-5

magas

E-üveg

2,54

5-25

2000-3500

70

1540-1725

2,5-4,8

alacsony

S-üveg

2,50

15

4600

85

1540-1725

5,7

közepes

1

nm nagyságrend
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2.1.2. Ásványi eredetű szálak
2.1.2.1. Azbesztszál
Az azbeszt különböző magnézium-szilikát összetételű, 100-200μm vastagságú tűszerű kristályokból épül fel. Az
egyik legkiválóbb, természetben előforduló hőszigetelő, tűzálló, savaknak jól ellenálló, olcsó, hajlékony,
rugalmas anyag. Mivel azonban egészségügyi, elsősorban légúti problémákat okozhat, mert a hosszú, vékony
azbeszt kristályok belélegezve a légutak legszűkebb szakaszaiban elakadnak, már nem használják [28].
2.1.2.2. Bazaltszál
Földünk egyik leggyakoribb kőzete a bazalt, a gabbró vulkáni kőzete. Magyarország több táján is nagy
mennyiségben megtalálható. A bazaltszál kiváló hő- és hangszigetelő, jó rezgéscsillapító, korrózióálló, nem
éghető, biológiailag stabil [29]. Jobban ellenáll a vegyszereknek, mint az üveg.
Jó szigetelési tulajdonságát már régebben felismerték, így kőzetgyapot formában feldolgozva igen elterjedt
építőipari szigetelőanyag. A bazaltkőből készült kőzetgyapotok nem éghetők, mert szervetlen szilikátok
alkotják, nem szénalapú vegyületekből épülnek fel, mint az állati vagy növényi eredetű szálas rostok.
Rágcsálók, gombák, kártékony élősködők nem telepednek meg bennük, az élettartamuk gyakorlatilag korlátlan.
A hazai gyártású polimerek és az ásványi szál kombinációjából létrejövő kompozit alkalmas azok előnyös
tulajdonságainak egyesítésére.
Az eddig elért eredmények azt mutatják, hogy a bazaltszálak felületmódosítással alkalmassá tehetők térhálós és
hőre lágyuló polimerek erősítésére egyaránt (12. táblázat).

12. táblázat - Ásványi eredetű szálak jellemzői
átmérő

szakítószilárdság

húzómodulusz

szakadási nyúlás

(μm)

(MPa)

(GPa)

(%)

bazalt

6,3-11,7

319-853

41,5-79,3

0,67-1,57

kerámia

4,8-7,0

520-1232

46,9-72,9

0,88-2,12

száltípus

2.1.2.3. Kerámiaszál
A leggyakrabban előforduló szálak közülük az alumínium-oxid (Al2O3), Al2O3 és más oxidok, pl. Si- vagy Zroxid kombinációja, szilícium-karbid (SiC, esetenként O- vagy Ti-tartalmú is), szilícium-nitrid (Si3N4), illetve
bór wolfram vagy szén hordozón.
A kerámiaszálak alkalmazása kompozit rendszerekben elsősorban kerámia- és fémmátrixú kompozitokban
jellemző, ahol a kiváló vegyszerállóságuk és hőállóságuk nagyon fontos, néhány esetben azonban szerves
polimerekben is előfordulnak. Fontos tulajdonságaik a kis hőtágulás és elektromos vezetőképesség, kis
dielektromos állandó, nagy szilárdság, jó nyomószilárdság, és a legtöbb esetben a tökéletes ellenállás égéssel
szemben. Ugyanakkor nagyon törékenyek, nehezen gyárthatók, és sokkal drágábbak, mint a szén- vagy paramid szálak.
2.1.2.4. Kvarcszál
A kvarcszál hőtágulási együtthatója közel nulla; folyamatos hőhatásnak kitéve (1050-1250°C tartományban) is
megtartja fizikai tulajdonságait. Az E-üvegnél kisebb a sűrűsége, nagyobb a szilárdsága és ütésállósága,
szakadási nyúlása pedig kétszerese. Jobb elektromágneses tulajdonságokkal bír, mint az üvegszálak.

2.1.3. Természetes alapú mesterséges szálak (műszálak)
A műszálakat természetes anyagokból (pl. cellulóz és fehérje) kiindulva készítik. A műszálak közül az acetát
műszál és a viszkóz műszál a leghíresebbek, amelyeket ruházati cikkeknél is használnak. Részletes jellemzés a
3.1.2. fejezetben található.
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2.1.4. Természetes szálak
A polimer kompozitok erősítőszálai ma még döntően mesterséges szálak, az elmúlt években azonban
exponenciálisan növekedett a természetes szálak alkalmazása is [30], a hagyományos üveg-, aramid- és
szénszál-erősítésű kompozitok ugyanis hasznos életük végén súlyos reciklálási problémát jelentenek.
Emiatt, és az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások miatt a gyártók törekednek a természetes anyagok
felhasználására, ezért egyre többször alkalmazzák a polimer kompozitokban a környezetben lebomló növényi
rostokat. Az előírások ösztönzik a kutatókat is, hogy a természetben könnyen lebomló, de szerkezeti anyagként
is felhasználható anyagokat fejlesszenek ki [31].
A természetes szálak előnyei közé tartozik még emellett, hogy sűrűségük fele az üvegszálakénak és húzó
moduluszuk majdnem olyan nagy, mint az aramid szálaké. Nem okoznak abráziós károkat a
gyártóberendezésekben, mint az üvegszálak, és olcsók [32-34]. Hátrányuk azonban, hogy jellemzőik nem
tarthatók állandó értéken, mert tulajdonságaik nagymértékben függnek a napsütéses órák számától, a csapadék
mennyiségétől, a talaj minőségétől, a betakarítás és a kikészítés módjától. Érzékenyek a magas hőmérsékletre, a
környezet páratartalmára, és mivel hidrofil jellegűek, nehéz megvalósítani jó adhéziójukat a legtöbb polimer
mátrixhoz [35-38] Néhány természetes szál jellemzőit foglalja össze a 13. táblázat.

13. táblázat - A leggyakrabban alkalmazott természetes szálak jellemzői
sűrűség

cellulóztartalom

hemicellul ligninóztartalom
tartalom

átmérő

szakítóhúzó
szakadási
szilárdság modulusz nyúlás

(g/cm3)

(%)

(%)

(%)

(μm)

(MPa)

(GPa)

(%)

ananász

1,07-1,44

70-82

5-12

20-80

400-1600

34,5-82,5

1,6-2,2

juta

1,46

71,5

13,1

-

400-800

10-45

1,7-1,8

kenaf

0,97

106-140

223-335

14,5-22,1

kender

1,29

-

550-590

70

1,6

140-225

3-5

15-40

-

800-1500

60-80

1,2-1,6

90-160

348-816

40-53,4

2-4

száltípus

70,2-70,4

13,4

17,9-22,4

3,7-5,7

kókusz
len

1,4

mexikói
agavé

56,5-78,5

15,4-16,7

2,0-2,5

72,0

rami

1,5

szizál

-

85-88

-

4-5

100-300

400-700

9-20

5-14

szizál

1,45

-

-

-

50-200

468-640

9,4-22,0

3-7

szizál

1,33

-

-

-

-

600-700

38

2-3

szizál

1,45

65

12

9,9

205

350

12,8

6-7

2.1.4.1. Jutaszál
A jutaszál viszonylag olcsó és könnyen beszerezhető (32. ábra). Nagyobb szilárdsággal rendelkezik, mint a
műanyagok, és kiválóan alkalmas a hagyományos erősítőanyagok helyettesítésére számos alkalmazási területen.
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32. ábra - Juta

Hátránya, ahogyan a többi természetes szálnak is, hogy a környezeti tényezők és a feldolgozási körülmények
jelentősen befolyásolják a szálminőséget, a szálhosszúság növekedésével ugyanis megnő a hibahelyek száma,
ezért csökken a szál szakítószilárdsága (33. ábra).

33. ábra - Jutaszál szakítószilárdsága a szálhossz függvényében

2.1.4.2. Kenaf szál
A kenaf trópusi évelő növény (34. ábra), amely megél a szubtrópusi éghajlaton is. Leginkább Ázsiában és
Afrikában őshonos, de termesztik Amerika középső területein is.

34. ábra - Kenaf
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Elsősorban a cellulóz- és papíriparban alkalmazzák a fa helyett egyre növekvő mennyiségben (300 millió t/év).
A papírhoz és a forgácslemezhez általában felhasználják a növény egész szárát, de használják a szár kérgét
nagyon jó minőségű papír és gyékény előállításához is, a belsejét pedig kis sűrűségű forgácslaphoz. Ugyanakkor
számos kedvező tulajdonsága lehetővé teszi azt is, hogy műanyagok erősítésére is használják. Kicsi a sűrűsége,
kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, biológiailag lebontható, és nem koptatja a műanyag
feldolgozás során alkalmazott berendezéseket.
2.1.4.3. Kenderszál
A kender (35. ábra) tradicionális szálas terménynek számít, évszázadokig fontos szerepe volt a papír- és
textilgyártásban. Az utóbbi évek kutatásai irányították arra a figyelmet, hogy kompozitok erősítőanyagaként is
használható lehet. A kender legnagyobb hátrányát az jelenti, hogy nehéz azonos minőségű szálat nyerni, mivel a
termesztés körülményei nagy hatással vannak a szálak minőségére. A nyers, szál formájú kender különböző
(kémiai vagy biológiai) kezelésével kiküszöbölhető ez a probléma, és a felhasználás céljától függően
befolyásolható a szál összetétele. Mivel a papír- és kompozit gyártás során magas cellulóz-tartalmú szálakra van
szükség, kémiai (vegyszeres) kezeléssel eltávolítják a hemicellulózt és a lignint a cellulóz mellől.

35. ábra - Kender

2.1.4.4. Lenszál
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A lenszál legszélesebb körben Európában terjedt el, mivel egyrészt könnyen termeszthető, másrészt a többi
növényi szálhoz képest kiemelkedő mechanikai tulajdonságai vannak (13. táblázat). A len (36. ábra)
termesztése majdnem minden éghajlaton kielégítően megvalósítható, és kevés trágyázást igényel [39].
Legfontosabb felhasználási területe eddig a textilipar. A lenszál 200°C-ig hőálló, 200-220°C között lassan
elkezd degradálódni, fölötte a szálak rohamos visszafordíthatatlan (irreverzibilis) degradációja következik be.
Ebből adódóan olyan hőre lágyuló polimerek erősítésére lehet felhasználni, amelyek olvadáspontja nem haladja
meg a 200°C-ot [40].

36. ábra - Len

2.1.4.5. Szizálszál
A trópusi erősítő szálak között a legjelentősebb a szizál (37. ábra), amely főleg Tanzánia, Brazília és India
területén fordul elő. Csaknem 4,5millió tonnát állítanak elő belőle évente.

37. ábra - Szizál bokor

A szizált tartalmazó növények művelést alig igényelnek, és nincs szükségük jó minőségű talajra. Rövid a
megújulási idejük, ezért gyakran és nagy mennyiségben betakaríthatók, a feldolgozásuk pedig olcsó és egyszerű.
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A szizál szálakat a szizál bokor leveleiből nyerik ki. Egy szizál bokor 200-250 levélből áll, minden levél 10001200 szálnyalábot tartalmaz, amelynek 4%-a szál, 0,75%-a hám, 8%-a szárazanyag és 87,25%-a víz (38. ábra).

38. ábra - Szizálnyaláb felépítése

A szizál levél háromféle szálat tartalmaz: mechanikai, szalagos és xilém (38. ábra és 39. ábra). A mechanikai
szálakat elsősorban a levél széléből nyerik ki, és ez a kereskedelmi szempontból legfontosabb típusú szizálszál.
A levél közepén találhatók a szalagos szálak, amelyeknek meglehetősen nagy a szilárdsága. Ezek a leghosszabb
szálak, és a mechanikai szálakkal összehasonlítva könnyedén szakíthatók longitudinális irányban a feldolgozás
során. A xilém szálak szabálytalan alakúak, csak vékony sejtfal védi, és emiatt könnyen elszakadnak a
feldolgozás alatt.

39. ábra - Szizállevélben található szálak típusai

Különféle kötéláruk, főleg függőágyak készítésére használják, de a papíripar is nagy mennyiségben dolgozza
fel. A műanyagokba való beépítésével csak az utóbbi években kezdtek el foglalkozni, mivel kitűnő mechanikai
tulajdonságokkal rendelkezik [41-43], és más trópusi szálakkal összehasonlítva elég finom ahhoz, hogy
polimerek erősítő anyagaként használjuk. A műanyagba keverve annak összes mechanikai tulajdonságán javít,
ugyanakkor alig vagy egyáltalán nem növeli meg a polimer sűrűségét. Jó az ütésállósága. 275°C-ig hőálló, így
fröccsöntéssel és extrúzióval is feldolgozható. Hátránya, hogy nehéz azonos szálminőséget biztosítani, mert a
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szálak tulajdonságait nagymértékben befolyásolja többek között a termőterület, az éghajlat, az időjárási
viszonyok, a betakarítás és a kikészítés módja.

2.1.5. További kevésbé elterjedt szálak
2.1.5.1. Ananász
Az ananászt főként gyümölcséért termelik, a „melléktermékként” keletkező levelét a dél-ázsiai országokban
elsősorban textilek és fonalak készítéséhez használják. Egy részét visszaforgatják az ültetvények újraültetésénél,
nagyobb részéből papírt késztenek. Az ananászlevélből kinyert szál magas cellulóz-tartalmának köszönhetően jó
mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik (13. táblázat), ezért alkalmas lehet erősítőszálnak. Viszonylag olcsó
és könnyen hozzáférhető [18]. Az Amerikai Egyesült Államok déli területei kiválóan alkalmasak a
termesztéséhez, és ott már egyre nagyobb mennyiségben is dolgozzák fel az utóbbi időben ilyen célra.

40. ábra - Ananász

2.1.5.2. Kókusz
A kókuszrost magas lignin-tartalmú, a cellulózban gazdag szálakkal (len, kender, kenaf, szizál) összehasonlítva
azonban kicsi a szakítószilárdsága (13. táblázat). A szál felületén viszont vékony, alifás vegyületeket tartalmazó
viaszréteg van, amely megkönnyíti a műanyagokhoz való kötődést, ezért a felület módosítása nélkül is kiválóan
alkalmazható pl. poliolefinek erősítésére [44].

41. ábra - Kókusz
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2.1.5.3. Mexikói agavé
A mexikói agavét (42. ábra) legnagyobb mennyiségben Mexikóban termelik, mivel ott optimálisak a
körülmények a termesztéséhez, de megtalálható El Salvadorban, Guatemalában, Nicaraguában és Kubában is.
Rostja nagyon hasonlít a szizálhoz, de kevesebb cellulózt tartalmaz, emiatt a szilárdsága kisebb.

42. ábra - Mexikói agavé

2.1.5.4. Rami
A rami mérsékelt vagy szubtrópusi éghajlatot igényel és sok trágyázást, mert kimeríti a talajt. A ramiszál,
hasonlóan a magas cellulóz-tartalmú szálakhoz, kiváló hőálló és hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik
[20].
A különböző természetes szálak alkalmazhatóságát a hozzáférhetőség mellett azok ára is nagy mértékben
meghatározza (43. ábra). Mivel általában a gazdaságossági szempontok általában háttérbe szorítják a többit a
kompozitok előállítása és fejlesztése során rögtön magyarázatot kapunk arra, hogy miért a juta és a szizál a
legkedveltebb trópusi természetes szálak. Európában pedig a len és a kender a legnagyobb mennyiségben
felhasznál szálak kedvező áruknak köszönhetően.
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43. ábra - A legelterjedtebben alkalmazott természetes szálak átlagos ára

2.1.6. Kereskedelmi forgalomban kapható szálak kiszerelési formái
Kompozitok tervezésénél a széles mátrix választék mellett ugyancsak széles szálskálából kell kiválasztani
azokat a komponenseket, amelyekkel árban is versenyképes termékeket lehet kialakítani. Jellemző tervezési
viszonyszám a szál/mátrix arány, amely meghatározó a mechanikai-, fizikai- és kémiai követelmények mellett a
kialakítható tömegre és a költségekre [5]. Az alacsony költségszintű, nem szerkezeti anyagként alkalmazandó
termékeknél ez az arány általában 20/80. A szerkezeti anyagoknál (pl. néhány speciális pultrudált terméknél)
70/30, a fejlett kompozitoknál 60/40, de nagyobb érték is előfordulhat. A kívánt műszaki paramétereket
ugyanakkor sokféle erősítő szállal vagy a szálak kombinációjával is ki lehet alakítani.
A szálorientáció a mátrixban tudatosan alakítható, ha a megfelelő típusú szálat használjuk fel. Kereskedelmi
forgalomban ezért különböző formában kaphatók az egyes szálak, közülük legfontosabbak a folytonos szálak,
szövetek és darabolt szálak. A szál helyes kiválasztásával a kompozit szerkezete a terhelések irányának
megfelelően optimalizálható. Izotróp vagy anizotróp szerkezet is létrehozható akár egy munkadarabon belül is.
A felhasználás típusától függően számos kiszerelési forma létezik [1] (44. ábra).

44. ábra - Szálak kiszerelési formái (a. kábel; b. őrölt szál; c. vágott szál; d. fonal; e.
roving (köteg); f. szövet; g. paplan; h. font termék; i. prepreg; j. méhsejt)
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A kábel (tow) több ezer, egymással párhuzamos folytonos elemi szálból áll, sodrás nélkül. Elemi szál tartalmát
az ezres egységeket jelölő „K” érték mutatja (44. ábra/a). Az őrölt szálaknak (milled fibre) főként az
elektromos tulajdonságok kialakításánál van szerepe (44. ábra/b). A vágott szálakat (chopped fibre) egyre
nagyobb mennyiségben használják a hőre lágyuló mátrixú kompozitok területén (44. ábra/c).
A fonal (yarn) általában vágott szálakból épül fel sodrással (44. ábra/d), de készíthető folytonos szálakból is
esetenként. Erősítő hatásuk gyengébb, mint a párhuzamos, sodratot nem tartalmazó folytonos szálaké.
A roving részkábelek egyesítésével, sodoratlanul felcsévélt szálköteg. Két típust különböztetünk meg a
rovingok csoportjában. Egy végű (single-end) roving esetében a szálelhúzás több csévéről, a szálkötegek
végének egyesítésével, párhuzamosan történik. Az egyesített végű (multiple-end) rovingok esetében viszont az
egyes rovingok eleje és vége van összeragasztva. A rovingok apríthatók, szőhetők, vagy más egyéb módon
feldolgozhatók, a másodlagos szálas rendszerek létrehozásához (paplanok, szőtt-, fonatolt-, vagy kötött
termékek, esetleg hibrid szerkezetek). Ez a kiszerelési forma üvegszálaknál nagyon jellemző (44. ábra/e).

45. ábra - Különböző szövési formák (a: egyszerű szövésű (1-1); b: kosárszövésű (2-1);
c: sávolyszövésű (3-1); d: lúdlábszövésű (4-1); e: nyolchevederes szövésű (8-1))
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Az unidirekcionális (UD) termékek azonos feszültséggel párhuzamosított, és rögzített struktúrát jelentenek,
egészen 50g/m2-től. A rögzítéshez nagyobb mennyiségű sizingot, ragasztót használnak, ami kismértékben
befolyásolja az alkalmazhatóságot is. Elsősorban multiaxiális erősítő szerkezetek kialakításához alkalmazzák,
ahol több ilyen réteg különböző irányban történő egymásra rakásával és rögzítésével érhető el a kívánt struktúra.
A szőtt termékek (szövetek, 44. ábra/f) választéka nagyon széles a súly, szövési mód és a szélesség
tekintetében. A szőtt termékek húzószilárdsága a szövés típusától függően (45. ábra) valamivel kisebb, mint az
unidirekcionális (UD) termékeké a szálak hullámos elhelyezkedéséből adódóan. Ezek a szálak ugyanis húzás
hatására ki akarnak egyenesedni, amellyel feszültséget ébresztenek a mátrix rendszerben is.
A paplanok, fátylak nem szőtt termékek, és a szálakat általában vegyi kötőanyag tartja össze. Vágott és
folyamatos szálból is készíthető. A vágott szál paplan véletlenszerű eloszlású szálakat tartalmaz mindhárom
dimenzióban, a szálai jellemzően 28-63,5mm hosszúságúak. Mivel az elemi szálak irányultsága véletlenszerű, a
paplan kvázi izotróp jellegű, tehát minden irányból azonos a teherbírása (44. ábra/g). A vágott szálból előállított
paplanok alacsony költségigényű erősítést tesznek lehetővé a kézi laminálással és néhány zárt sajtolással
készített alkalmazásnál.
A font termékek (44. ábra/h) általában drágábbak, mint a szövetek, mert bonyolultabb gyártási folyamattal
készülnek és súlyuk is nagyobb. A fonatok folyamatos felépítésűek, és van legalább egy tengelyirányú szál, ami
egyenes marad a készítés során. A szálak ily módon történő rendezése hatékony tehereloszlást eredményez a
teljes szerkezetben.
A gyantával impregnált, tovább feldolgozható erősítő szerkezeteket (prepreg, 44. ábra/i), a szálszerkezet
tervezett mennyiségű hőre keményedő műgyantával vagy hőre lágyuló polimerrel történő impregnálásával
hozzák létre. A legtöbb hőre keményedő prepreget szobahőmérséklet alatt kell tartani, és a felhasználhatóságuk
időben korlátozott, a hőre lágyuló prepregek esetében nincs ilyen megkötés.
Egyéb kiszerelési formák: pl. szendvicsszerkezetek készítéséhez különféle geometriájú erősítő anyagokat
gyártanak, pl. Nomex® méhsejt szerkezet (44. ábra/j), amelyet a nagy porozitásából következő nagyon kicsi
sűrűsége miatt alkalmaznak előszeretettel.

2.2. Töltőanyagok
A töltőanyagok közül néhányan inaktívak, mások aktívak, vagyis erősítő hatást is kifejtenek. Az inaktív, vagy
extender töltőanyagok a mennyiséget növelik, ezzel együtt a termék árát csökkentik. Az aktív, vagy erősítő
töltőanyagok mechanikai és fizikai tulajdonságokat javítanak.
Az alkalmazott koncentráció széles tartományban változik: a néhány százalék keményítőtől egészen a majdnem
100%-ban alkalmazott fémporokig. Előbbit a biológiai lebomlás elősegítésére alkalmazzák, utóbbit pedig nagy
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elektromos és hővezető képességű anyagok előállításához. A töltőanyagok legjellemzőbb koncentrációtartományát és az általuk kifejtett hatást a 14. táblázatban foglaltuk össze [14].

14. táblázat - Hőre lágyuló és hőre keményedő műanyagokban alkalmazott
töltőanyagok és fontosabb hatásaik
töltőanyag

műanyag

koncentráció, m/m%

javított jellemző

CaCO3

PE, PVC, PPS, PB, UP

<33

ár, fényesség

kálium-titanát

PA

40

méretstabilitás

korund

PVC, PUR

<25

sűrűség

talkum

PUR, UP, PVC, EP, PE,
PS, PP

csillám

PUR, UP

<25

méretstabilitás, merevség,
keménység

kaolin

UP, vinil

<60

keményítés

üveggyöngy

hőre
lágyuló,
keményedő

hőre <40

modulusz,
zsugorodás,
nyomószilárdság, felületi
tulajdonságok

gőzölt szilika

hőre
lágyuló,
keményedő

hőre <30

nyírószilárdság,
viszkozitás növelés

kvarc

PE, PMMA, EP

<45

hőstabilitás, törés

homok

EP, UP, PF

<60

zsugorodás

Al, Zn, Cu, Ni…

PA, POM, PP

<95

vezetőképesség
elektromos)

MgO

UP

<70

merevség, keménység

ZnO

PP, PUR, UP, EP

<70

UV-stabilitás,
képesség

wollasztonit

EP, PMMA, PUR, PP, PA, ~20
PBT, PVC, UP, PF

elektromos
szigetelés,
keménység, vízállóság

korom

PVC, HDPE, PUR, PI, PE <60

UV-stabilitás,
pigmentáció, térhálósítás

grafit

EP, MF, PB, PI, PPS, UP, <50
PMMA, PTFE

merevség, kúszás

szervetlen

fehér
ütőszilárdság,
felvétel

pigment,
lágyító

(hő

hővezető

szerves
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töltőanyag

műanyag

koncentráció, m/m%

javított jellemző

faliszt

PF, MF, UF, UP, PP

<50

zsugorodás, ütőszilárdság

keményítő

PVA, PE

<7

biológiai lebomlás

szén nanocső

PEEK, PMMA, EP

<3

merevség,
keménység,
vezetőképesség (hő és
elektromos)

A gyakori megközelítés az, hogy a töltőanyagok alkalmazása főleg a költségcsökkentésre irányul, de közülük
számos típusnak van nagyon előnyös hatása is a különböző műanyagok tulajdonságaira. Javíthatják a
mechanikai tulajdonságokat, különösen a moduluszt, módosíthatják az elektromos jellemzőket, változtathatják a
sűrűséget, javítják az égésállóságot és csökkentik a füstképződést az égés során.
A töltőanyagok alkalmazása hőre keményedő gyantákban gyakran előnyös a térhálósodási reakció során
keletkező fölösleges exoterm hő csökkentése szempontjából, amely miatt máskülönben megtörne a gyanta.
Gazdasági szempontból viszont hátrányos, hogy a töltőanyagok növelik a folyékony gyanták viszkozitását a
gyártóberendezésekben, amellyel néhány feldolgozási műveletet nehezebbé tesznek, még akkor is, ha a
töltőanyag részecskék felületét előzetesen kezelik.
Magas töltőanyag-tartalom esetén megnő az üregek kialakulásának valószínűsége is. A szakító- és
hajlítószilárdság, illetve a szakadási nyúlás ellenkező irányban változnak, ennek mértéke azonban függ a
töltőanyag és a polimer típusától, illetve a töltőanyag részecskeméretétől.
Az ipari gyakorlatban általában 30m/m% töltőanyagot alkalmaznak, és a pontosabb térfogatszázalék helyett a
tömegszázalékos összetételt használják.
A töltőanyagok lehetnek kristályosak vagy amorfak. A kristályos töltőanyagokhoz tartoznak a kalcium-karbonát
(CaCO3) és titán-dioxid (TiO2), míg az üveggyöngyök például amorfak. Számos, de nem minden töltőanyagot a
földkéregből bányásznak vagy kőfejtéssel nyernek ki, pl. CaCO3, talkum, bentonit, wollasztonit, montmorillonit
és TiO2. Több töltőanyagot csak szennyezésekkel együtt tudnak kinyerni, amelyek viszont erőteljesen
befolyásolják a színt, elektromos tulajdonságokat és a műanyagok toxicitását, hiába távolítják el őket. Mások,
mint pl. a faliszt, egyéb szerves anyagokat is tartalmaznak a cellulózon kívül. A töltőanyagokat jelen esetben
szervetlen és szerves töltőanyagok csoportjára osztottuk, és ezen belül ismertetjük a legfontosabb típusokat.

2.2.1. Szervetlen töltőanyagok
A szervetlen töltőanyagok közül legnagyobb jelentősége a karbonátoknak és a szilikátoknak van. 2000-ben
világszerte mintegy 10 millió tonna töltőanyagot állítottak elő, amelynek a százalékos megoszlását a 46. ábra
mutatja be.

46. ábra - A felhasznált töltőanyagok megoszlása 2000-ben világviszonylatban
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2.2.1.1. Ásványi töltőanyagok és szilikátok
Az ásványi töltőanyagok közül a legjobb hatást az anizotróp -szálas vagy lemezes- szerkezetű
szilikátásványokkal lehet elérni. Néhány típus tulajdonságát a 15. táblázat tartalmazza.

15. táblázat - Ásványi töltőanyagok jellemzői
Töltőanyag

Kémiai
Sűrűség, g/cm3
összetétel/kristálysz
erkezet

Mohs keménység

Lineáris
hőtágulás*, 10-6K-1

Kalcium-karbonát

CaCO3/trigonális

2,70

3,0

8

Krisztoballit

Szintetikus
SiO2/tetragonális

2,35

6,5

54

Kaolin

Al2Si2O3(OH)4/triklin 2,60

2,5

5

Kvarc

SiO2/trigonális

2,65

7,0

14

Szintetikus kvarc

Szintetikus
SiO2/amorf

2,20

6,5

0,5

Talkum

Mg3[Si4O10](OH)2/mo 2,75
noklin

1,0

4

Wollasztonit

CaSiO3/triklin

2,85

4,5

7

Muszkovit

KAl2[AlSi3O10/(F,OH 2,85
)2]/monoklin

2,5

7,1

Flogopit

K(Mg,Fe,Mn)3(AlSi3 2,85
O10)(F,OH,)2)/monok
lin

2,5

21

*20-300°C között
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A csillám (más néven mica) a természetben a vulkáni eredetű metamorf és üledékes kőzetekben megtalálható
rétegszilikátok közé sorolható. Lemezes szerkezetű, muszkovitból, vagyis rétegelt alumínium-szilikátból
(KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2),
illetve
flogopitból,
vagyis
magnézium-alumínium-szilikátból
K(Mg,Fe,Mn)3(AlSi3O10)(F,OH,)2) állítják elő. A rétegeket mindkét esetben kálium ionok tartják össze, a rétegek
közötti kölcsönhatások pedig gyengék, ennek következtében a csillámok könnyen hasadnak. Jelentősen javítják
a kompozitok mechanikai tulajdonságait, az alaktartóságot (még magasabb hőmérsékleten is). Javítják a hangés rezgéscsillapítást, csökkentik a permeabilitást.
A dolomit kettős karbonát, amely kalciumból és magnéziumból átalakulással keletkezik (CaMg(CO 3)2 tartalma
98-99,5%). Az őrölt dolomitot hasonló célokra használják, mint az őrölt kalcium-karbonátot. Jó a
nedvesíthetősége, diszpergálhatósága, nagy a fehérségi foka, csekély az olaj- és lágyítóadszorpciója, de
időjáróság-állósága gyengébb, mint a kalcium-karbonátoké, mert a magnéziumsók jobban oldódnak vízben,
mint a kalciumsók.
A legnagyobb mennyiségben a kalcium-karbonátot (CaCO3) alkalmazzák töltőanyagként, amely
tulajdonképpen tengeri eredetű üledékes kőzet. Alapvetően három típusa különböztethető meg, a kréta, a
mészkő és a márvány. A folyamatos kutatásoknak köszönhetően megjelent a módosított, értékesebb változata is.
Új, jobb mechanikai és feldolgozási tulajdonságok is elérhetők a nagyon finom szemcsemérettel, valamint a
felület módosításával, legtöbbször sztearinsavval történő bevonással.
A karbonát töltőanyagok minősége fontos tényező az alkalmazhatóságuk szempontjából. A jó minőségű
karbonát töltőanyagnak nagy kémiai tisztasággal kell rendelkeznie. Fontos, hogy agglomerátum képződésre ne
legyen hajlamos, viszonylag kis fajlagos felületű legyen a szerkezet anélkül, hogy erősen adszorbeálná a
lágyítókat és az adalékokat. Mivel nagy a fehérségi foka, a drága fehér pigmentek részleges helyettesítésére is
szolgál. Emellett ne legyen koptató hatású és mérgező. Jól diszpergálhatónak kell lennie kedvező ár mellett.
Növelnie kell a merevséget, a rugalmassági moduluszt és az ütőszilárdságot.
A kaolin hidratált alumínium-szilikát, amely a gránit és a földpát mállása során keletkezik, a Föld számos
helyén megtalálható, tisztasága azonban többnyire nem megfelelő. Két különböző formája van, az egyik a
természetben előforduló hidratált forma, a másik pedig a 600°C-ra felhevített, vízmentes (kalcinált)
rétegszilikát. Ez utóbbi keményebb, mint a hidratált forma, a Mohs-skálán mért keménysége 6-8, szemben a
másikra jellemző 2-es értékkel. A természetes forma átlagos egyenértékű gömbátmérője 1,5-1,8μm, míg a
kalcinált formáé 0,9-3,0μm. A kaolin fehérségi foka általában nagy, kémiailag ellenálló, mert még az erős savak
sem támadják meg, elektromosan szigetelők. A kaolin csökkenti a kompozit vízfelvételét, és javítja a
vegyszerállóságot, csökkenti a végtermék a repedésképződési hajlamát, javítja a felületi minőséget és az
ütőszilárdságot [25].
A montmorillonit (MMT) szintén a rétegszilikátok csoportjába sorolható, jellemző összetétele
(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2·nH2O. Emellett káliumot, vasat és más kationokat is tartalmazhatnak, ezek
aránya a nyersanyagtól függ. A montmorillonit lemezek vastagsága 1 mm körüli, szélessége és hossza 100-1500
nm. Ennek a szerkezetnek köszönhetően nagy fajlagos felülettel rendelkezik, ami meghaladja a 750 m2/g-ot. Az
összetétel és a polaritás mellett ez is meghatározó a polimerekkel kialakuló kapcsolat szempontjából, hiszen a
nagy felületen történő kapcsolódás megkönnyíti a mátrix és a töltőanyag közötti terhelésátadást, amely a
mechanikai tulajdonságok javulásához elengedhetetlen. A montmorillonit mechanikai tulajdonságait alapvetően
szimulációs modellekkel számítják, mert mint minden nanorészecske esetén, a mechanikai tuajdonságok
meghatározása a nanoméretből adódóan igen nehéz. A számítások alapján a montmorillonit húz rugalmassági
modulusza 170-260 GPa, húzószilárdsága pedig 1 GPa körüli értékre tehető.
A talkum természetes formában előforduló magnézium-szilikát (3MgO.4SiO2.H2O). A töltőanyagként
használatos formája lemezes szerkezetű, de létezik ezenkívül szálas és tűalakú formája is. Meghatározott
minőségben találhatók a természetben az azbeszttípusú ásványokkal együtt. Szendvicsszerű szerkezetében a
magnézium-oxid és -hidroxid két szilícium-oxid réteg között helyezkedik el, ezáltal minden lemez bizonyos
mértékig hidrofób, és kémiailag közömbös. Jó csúsztató tulajdonságát sík formájának és kis keménységének
köszönheti. A leggyakrabban erősítő céllal adagolják hőre lágyuló műanyagokhoz: a hajlítószilárdság, modulusz
és a keménység növelésére, kúszás csökkentésére és a lehajlási hőmérséklet növelésére. A ridegséget
kismértékben növeli, amit a szakítószilárdság és a szakadási nyúlás, illetve a lecsökkent ütőszilárdság jelez.
Koptató hatás is előfordulhat. Csökkenti továbbá az ömledék viszkozitását, a hegesztési varrat szilárdságát,
bizonyos hőre lágyuló polimerek esetében a termikus stabilitást is, emellett nem teszi lehetővé az élelmiszeripari
felhasználást, elsősorban a nehézfém-tartalma miatt.
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A wollasztonit a természetben előforduló kalcium-szilikát, amely 450°C-on, nyomás alatt keletkezik CaCO3-ból
és SiO2-ból. Teljesen fehér, nemhidratált, tű alakú kristályokból áll. A részecske hossza, jellemzően egyszer
vagy kétszer nagyobb a szélességnél, de az ún. alaki tényező sokkal nagyobb, akár 15 is lehet. Az egyedi
kristályok húzómodulusza majdnem olyan jó, mint az aramid szálaké, következésképpen a wollasztonitnak
erősítő hatása van. Versenyképes más erősítő töltőanyagokkal vagy szálakkal vagy részben is helyettesítheti
őket. Mivel az ára versenyképes, ez a tendencia még erőteljesebb lehet a jövőben. Az ásványi felületet általában
aminoszilánnal kezelik, hogy javítsák az adhéziót a polimerrel. Ha nem alkalmazunk felületkezelést, az erősítés
mértéke, ezáltal a töltött polimer szakítószilárdsága sokkal kisebb lesz, mint a töltetlen polimeré. A
wollasztonitot olyan helyen célszerű alkalmazni, ahol vízzel vagy nedves környezettel és UV-fénnyel szembeni
ellenállás szükséges. Hátránya, hogy a savak megtámadják.
2.2.1.2. Üvegek
Az üveggyöngyök közül tömör és üreges üvegggyöngyöket egyaránt alkalmaznak. A tömör üveggyöngyök 4-44
μm átmérőjűek, sűrűségük 2,5 g/cm3. Az üreges gyöngyök átmérőe 10-250 μm, sűrűsége 0,6 g/cm3. Előnyeiket
elsősorban gömb alakjukra lehet visszavezetni. Növelik a folyóképességet, és jobb feszültség-eloszlást
biztosítanak igénybevétel esetén. A kedvező folyási tulajdonságoknak köszönhetően nagy töltési fokot lehet
elérni, erősítő hatásukat pedig a nedvesíthetőségük befolyásolja. Az üveggyöngyökkel erősített kompozitok
izotróp tulajdonságúak, azaz minden irányban közel azonosan zsugorodnak. Az üveggyöngyök segítségével
általában növelni lehet a húzó- és nyomószilárdságot, valamint a hajlító rugalmassági moduluszt. A már említett
gömb forma előnyös következménye az is, hogy az őrölt töltőanyagokkal összehasonlítva kisebb mértékben
jelentkeznek feszültségkorróziós repedések a késztermékben. Feldolgozás szempontjából az üveggyöngyöt
tartalmazó alapanyagot fröccsönteni és extrudálni is lehet.
A hagyományos üvegszál és üveggyöngy töltőanyag mellett az utóbbi években megjelent a töltőanyagként
használt üveghab is. Előállítása során (47. ábra) az üvegolvadékot magas hőmérsékleten extrudálják, majd
extrúzió közben az olvadékba adagolják a habosító anyagot. Az extruder kimenetén a nyomás hirtelen
lecsökkentésével indítják el a habosítást, a kijövő termék a kihűlés következtében megszilárdul. A keletkező
termék nagy porozitású, a pórusok mérete és száma az előállítási paraméterekkel befolyásolható. A polimer
ömledékben speciális formájuk miatt könnyen eloszlathatók. Használata abból a szempontból mindenképpen
előnyös, hogy az orientáció üveghab alkalmazásakor kevésbé meghatározó a tulajdonságok szempontjából
ellentétben az üvegszállal.

47. ábra - Üveghab előállítása üvegolvadékból

2.2.1.3. Fémoxidok
A TiO2 a legfontosabb fehér pigment, elsődlegesen PVC-ben alkalmazzák, 1-10 rész TiO2-ot 100 egység PVCre vonatkoztatva. Az oxidnak nagyon magas a törésmutatója, opálos és fényes. Könnyen diszpergálható a PVCben és a feldolgozás során alkalmazott hőmérsékletek nem károsítják. Ugyanakkor többféle minőségű TiO2
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létezik a megfelelő hőstabilizáló rendszerrel társított formában, és különböző hatásuk van a feldolgozás során
mérhető sárgulás mértékére is. Természetes öregítés után esetenként további elszíneződés figyelhető meg.
Két különböző kristályos formája létezik, az anatáz és a rutil. Az utóbbinak magasabb a törésmutatója és
szélesebb körben alkalmazzák, opálossága pedig a töltőanyag és a polimer törésmutatójának különbségétől függ.
Meglehetősen gyorsan koptatja a gyártóberendezéseket és ajánlott a feldolgozási ciklus végén történő
beadagolás a károsodás csökkentése érdekében. Mindenféle különleges felületkezelés nélkül a TiO 2-nak
fotokatalitikus hatása is van meghatározott polimerek degradációjakor, vagyis öregítő hatást fejt ki, mint pl.
meszesedés és csökkentett csillogás.
Al2O3-dal, Zr2O3-dal vagy hasonló vegyületekkel történő felületkezelés hatására, mivel egyfajta válaszfal alakul
ki a TiO2 és a polimer között, ez minimálisra csökkenthető. A felületkezelésnek más tulajdonságok pl. a
diszpergálhatóság és az opálosság alakulásában is jelentősége van.
A TiO2 nanocsövek előállításáról 2001-ben jeent meg az első publikáció, amelyben ezeket a nanocsöveket
vékony Ti-filmből állították elő anódos oxidációval. A nanocsövek alakját befolyásolni lehet az oxidáció során
alkalmazott feszültséggel, hőmérséklettel, idővel és az elektrolit minőségével (összetétel, pH, vezetőképesség és
viszkozitás). A kutatások elsősorban az elektrolit oldatok fejlesztésére irányultak, jeenleg a 4. generációs
oldatok kutatásával foglalkoznak. Az első generációs oldatok fluorid-iont tartalmaztak, a második generációt a
pH-függő oldatok jelentik, a harmadik generációt pedig a szerves elektrolitok. A legújabb, negyedik generációs
elektrolitok nem tartalmaznak fluorid-iont. A TiO2 nanocsövek átmérője kb. 80 nm, hossza 5 µm (ábra).

48. ábra - TiO2 nanocsövekről készített SEM felvételek

A MgO-ot nem alkalmazzák széles körben, de speciális felhasználási területe a poliészter gyantákból préselt
(SMC) lapok előállításakor tömegnövelő adalékként kis mennyiségben való alkalmazása. Fontosabb a hidratált
formája, amelyet PP-ben és EVA-ban alkalmaznak töltőanyagként és égésgátlóként egyszerre. Az égésgátlás
mechanizmusa hasonló, mint az Al(OH)3 esetében, amely melegítés hatására vizet szabadít fel endoterm
reakcióban, de Mg(OH)2 esetén magasabb a bomlási hőmérséklet, 320°C az Al(OH) 3-ra jellemző 180°C helyett.
Ennek legnagyobb hátránya, hogy az Al(OH)3 a PP feldolgozási hőmérsékletén már bomlik. Igaz ugyanakkor az
is, hogy előállítottak már olyan Al(OH)3 származékokat, amelyeknek magasabb hőmérsékleten bomlanak.
2.2.1.4. Fémek
Bizonyos fémrészecskék alapvetően pigmentként használatosak vagy esetenként felületi megjelenést
módosítanak. Alacsony műszaki/technológiai igényű helyeken (pl. tömítőanyagokhoz) és sokkal speciálisabb
alkalmazási területeken egyaránt alkalmazzák, esetenként az elektromos vezetőképességre és a termikus
tulajdonságokra kifejtett hatása miatt. Az alumínium-részecskék hozzáférhetők mesterkeverékek formájában és
a felületi megjelenést, pl. csillogást befolyásolhatják. A részecskéket általában ásványi olajban vagy ftalát
lágyítókban diszpergálják. Más fémek alkalmazásával arany, ezüst és színes fémhatások érhetők el. Minél
nagyobb az alkalmazott fémrészecske (fémforgács), annál fényesebb a megjelenés. A fémrészecskéket lehet
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alkalmazni ezüst bevonattal is az elektromos vezetőképesség javítására. Mivel jelentős a különbség a fémek és a
szerves polimerek hőtágulási együtthatója között, a fémrészecskék időnként elválnak az őket körülvevő
polimertől, ha a hőmérséklet leesik az ömledék hőmérséklettől. A fém és a polimer közötti kötődés javítása
azonban előnyös lehet e jellemző szempontjából is. Előfordulhat az is, hogy a töltött polimerek hővezető
képessége eléri a fémek hővezető képességének 95%-át is egyszerűen amiatt, hogy nagy az Al-lemezek alaki
tényezője.

2.2.2. Szerves töltőanyagok
Napjainkban az újrahasznosítás jelentőségével párhuzamosan megnőtt az érdeklődés a faliszttel erősített
kompozitok iránt. Ezt a területen folyó kutatások nagy száma is jelzi. Emellett a nanorészecskék/töltőanyagok,
közöttük a szén nanocső kutatása és alkalmazási lehetőségeinek feltárása is jelentős szerepet tölt be. Ebben a
fejezetben e két igen intenzíven kutatott töltőanyagról lesz szó részletesebben, de röviden, a teljesség igénye
nélkül.
2.2.2.1. Grafit
A grafitpor önkenő tulajdonságokat kölcsönöz a hőre lágyuló polimereknek. A kenőképességet a grafit
szerkezete, tisztasága és részecskenagysága befolyásolja. Ásványi töltőanyagokkal is kombinálhatók, így olyan
termékek állíthatók elő, amelyek állandó vizes közegnek vannak kitéve.
2.2.2.2. Korom
Koromnak nevezzük a szén azon különleges formáját, amely folyékony vagy gázállapotú szénhidrogének nem
tökéletes égése során keletkezik. A részecskeméret a korom fontos tulajdonsága polimerekben történő
alkalmazása szempontjából. Felhasználásával az elektromos vezetőképességet és az UV sugárzás elleni
védelmet lehet növelni, hő-alaktartóságot javítani. Emellett az elasztomerek és gumik egyik leggyakoribb
erősítőanyaga.
2.2.2.3. Szén nanocső
A szén nanocsövet Sumio Iijima japán fizikus fedezte fel 1991-ben, amikor elektromos ívfényben előállított
fullerén részecskéket transzmissziós elektronmikroszkóppal (TEM) vizsgált. A TEM felvételeken hosszú,
szálszerű alakzatokat figyelt meg a szénrészecskék között. Ezek a szintén kizárólag szén atomokból felépülő,
rendezett, nagyon vékony és nagyon hosszú makromolekulák hamarosan, mint szén nanocsövek váltak ismertté.
A szén nanocsövek a fullerének családjába tartozó csőszerű nanoszerkezetek tehát, ahol a szénatomok
hengerpalást mentén helyezkednek el. Jellemző átmérőjük 1-50nm tartományban van, hosszúságuk
meghaladhatja a 10μm-t, de napjainkban sikerült már a több mm-s hosszúságot is elérni.
A szén nanocsöveket két csoportba szokás sorolni: egyfalú (Single Walled Carbon Nanotube, SWCNT) és
többfalú nanocsövek (Multiwalled Carbon Nanotube, MWCNT). Az egyfalú nanocső egyetlen atom vastagságú
grafitréteg feltekeredéséből nyert tökéletes hengerként képzelhető el, a többfalúak pedig több koncentrikusan
egymásban elhelyezkedő egyfalú csövekből épülnek fel. Előállítanak tehát egyfalú nanocsövet (SWNT) (49.
ábra A része), amely jellemzően néhány cm hosszúságú, átmérője 1-2nm tartományba esik; illetve többfalú
nanocsövet (MWNT) (49. ábra B része), amelynél a hengerek közötti távolság – ugyanúgy, mint a grafitrétegek
között – 0,36nm, jellemző átmérő 2-100nm, a hosszúság több tíz μm [48].
Felfedezésük óta bebizonyították, hogy mind az egyfalú, mind a többfalú nanocsövek kiváló mechanikai,
termikus és elektromos tulajdonságokkal rendelkeznek. Nagy stabilitásuk a szénatomok között létrejövő erős
kötésnek köszönhető, ami a nanocsövek C-C kötései esetében erősebb, mint a gyémántban található C-C
kötések esetén. Tulajdonságaik a szénszálakéhoz hasonlóak, moduluszuk 230-725GPa, szakítószilárdságuk 1,54,8GPa. Az eddig elért legnagyobb szilárdság érték szén nanocsövek esetében 63GPa, a moduluszt tekintve
1TPa-nál nagyobb értékeket mértek. Mindeközben a sűrűség 1,3g/cm3 körüli.

49. ábra - Szén nanocsövek típusai (A: egyfalú; B: többfalú)
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A kétfalú szén nanocső (DWCNT) a legegyszerűbb tagja a többfalú szén nanocsövek (MWCNT) családjának.
Eddigi eredmények alapján arra lehet számítani, hogy a különleges kettős falrendszernek köszönhetően
egyedülálló fizikai és mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik az egyfalú (SWNT) és többfalú (MWNT)
nanocsövekkel összehasonlítva.
Bebizonyították, hogy a többfalú nanocsöveknek csak a legkülső rétege veszi fel a húzó terhelést, mert
viszonylag gyenge (van der Waals) kötőerők vannak a koncentrikus rétegek között, ami a belső rétegek
elcsúszását okozza, ezáltal csökkenti a teherbíró képességét. Ez a csúszás ugyanakkor úgy tűnik, hogy biztosítja
a többfalú CNT-k nagyon különleges elasztikus deformálódási képességét, ha nyomásnak vannak kitéve. Az
egyfalú CNT-k előállítása drága és sokkal hajlamosabbak kötegek, vagyis agglomerátumok kialakítására, amely
gátolhatja a tulajdonságaik alapján jósolható kiváló mechanikai teljesítményüket a többfalú CNT-kel szemben.
A nanocsöveket speciális körülmények között állítják elő. Jelenleg három, széles körben elterjedt módszer
létezik: ívkisüléses módszer, lézeres elpárologtatás és a szénhidrogének katalitikus bontása (Catalytic Chemical
Vapor Deposition, CCVD). A katalizátor ez utóbbi esetben néhány nanométeres fémklaszter, általában Co, Ni
vagy Fe. Az első két módszer nagyon magas hőmérsékleten nagy tisztaságú terméket eredményez, a hozam
azonban meglehetősen alacsony, ezért nagymennyiségű nanocső előállítására alkalmatlan. A CCVD technológia
ezekkel szemben viszonylag alacsony hőmérsékleten lejátszódó, magas hozamú, nagy mennyiségű termék
előállítására alkalmas, olcsó eljárás.
2.2.2.4. Faliszt
A faanyag szerkezeti felépítését tekintve inhomogén rendszer, amelynek kémiai, fizikai, illetve mechanikai
tulajdonságai az alábbi három szerveződési szinten elemezhetők:
• Sejtfal (szubmikroszkopikus struktúra): finomszerkezet, kémiai összetétel;
• Sejtek, szövetek (mikroszkopikus struktúra): típus, méret, alak, rendeződés, előfordulási arány;
• Szövetrendszerek (makroszkopikus struktúra): nagyobb fatestrészek, szijács, évgyűrű.
A fa elemi összetétele a fotoszintézis kiinduló anyagainak (szén-dioxid és víz) elemösszetételét tükrözi. Ez a
magyarázata, hogy az eltérő termőhely viszonyok mellett, különböző éghajlati klímában nőtt, különböző korú
fák elemi összetétele kis eltérést mutat. A széntartalom 48,5-50,4%, az oxigéntartalom 43,4-44,5% és a
hidrogéntartalom 5,8-6,3% között mozog. A biokémiai folyamatok eredményeképpen a nitrogéntartalom 0,040,26%. A szervetlen összetevők mennyisége 0,1-0,55%, amely egyes trópusi fák esetében akár az 5%-ot is
elérheti. A szervetlen rész 80%-át alkáli- és alkáliföldfémek teszik ki, főként sók, oxalátok, karbonátok,
foszfátok, szulfátok formájában, de kötődnek szerves komponensekhez is, pl. pektinsavak karboxilcsoportjaihoz.
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A faanyagot felépítő sejtfal döntő része makromolekuláris vegyület. A szerkezetileg és kémiailag is
elkülöníthető vegyületek, illetve vegyületcsoportok a vázanyagot képező cellulóz, a döntően kötőanyag szerepét
betöltő, aromás szerkezetű lignin, valamint a sejtfalban a cellulózzal szoros kapcsolatban lévő, a ligninnel is
kémiai kötést kialakító szénhidrát rész, a hemicellulóz. Az egyes komponensek önmagukban is kompakt, interés intramolekuláris kötésekkel összekapcsolódó rendszert képeznek, de egymáshoz is kapcsolódnak elsőrendű
és másodrendű kémiai kötésekkel. Ezért a fa makromolekuláris komponensei fizikai módszerekkel tökéletesen
nem választhatók el egymástól.
A cellulóz a növény sejtfalának szerkezeti szempontból legfontosabb anyaga. Mennyisége a fában 40-50% a
fafajtától függően. Kémiai szempontból a cellulóz β-D-glükopiranóz egységekből, 1-4-es kötéssel felépülő
poliszacharid (50. ábra), amely a glikozidos kötéseknél kissé tört síkban elhelyezkedő, nyújtott szalag formájú,
lineáris molekula, átlagos polimerizációs foka 10 ezer körüli. A fából kinyert cellulózé a kezelési eljárástól
függően ennél kisebb.

50. ábra - Cellulózmolekula

A faanyagban a fafajtól függően 20-35%-os mennyiségben található poliszacharid részt cellulózhoz való
hasonlósága miatt először hemicellulóznak, később a kémiai összetétel egyértelmű tisztázása után polióz résznek
nevezték el. A poliózok képviselik a szerkezeti átmenetet a kristályos cellulóz és az amorf lignin között, amit a
többféle alapegységből képződő, nagymérvű molekuláris polidiszperzitásukkal, elágazó láncú szerkezetükkel és
a cellulóznál rövidebb láncú molekulákkal tudják biztosítani.
Az egyes poliózokat a főláncban, a legnagyobb arányban lévő szénhidrát alapján nevezik el, így vannak xilánok,
mannánok, glükánok és galaktánok. A lombos fák és a tűlevelűek polióz összetétele és felépítése jelentősen
különbözik, de az eltérés egyes fafajok között is nagy lehet. A lombos fákban a száraz faanyagra vonatkoztatva
a 20-35%-os mennyiségben előforduló polióz az O-acetil-4-O-metil-glükurono-xilán (51. ábra). A főlánc
xilánból épül fel, jellemző a 3-4,5% acetilcsoport koncentráció, amely a gőzöléskor keletkező ecetsav forrása. A
lombosfa xilánja mintegy 100-200-as polimerizációs fokú.

51. ábra - O-acetil-4-O-metil-glükurono-xilán
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A lignin a növényvilág legnagyobb mennyiségben fellelhető, szerves, aromás vegyülete. A faanyagban 20-40%
mennyiségben van jelen. A lombos fák lignin-tartalma alacsonyabb, ~20%, a fenyőféleségeké magasabb, 30%
körüli. A ligninben található szerkezeti elem a fenil-propán. A további jellemző funkciós csoportok a metoxicsoport, a fenolos és alkoholos hidroxilcsoportok. A lignint a három alap összetevő (p-kumaril-alkohol,
koniferil-alkohol, szinapil-alkohol) aránya, valamint a gyökös polimerizációs folyamatban kialakuló
kapcsolódási formák alapján lehet jellemezni. A lignin molekulatömege a hálós szerkezet miatt nehezen
határozható meg, polidiszperzitása nagy, általában 2,4-3,7 közötti, ennek megfelelően amorf szerkezetű.
A fa sejtfalának a fő szerkezeti eleme a cellulóz mikrofibrillákká asszociálódik, nagyon erős hidrogénhíd
kötésekkel (52. ábra). A mikrofibrillák szerveződnek tovább fibrillákká, amelyek a fák sejtfalát felépítik. A
mikrofibrillák és fibrillák nem kapcsolódnak szorosan egymáshoz, a köztük lévő teret poliózok, valamint víz
tölti ki. Az interfibrilláris térben a krisztallitok felületén lazábban kötődő, kevésbé rendezett cellulózláncok,
majd rendezetlen poliózok következnek. A polióz egységek, elsősorban oldalláncaikon keresztül a teljesen
amorf ligninhez kapcsolódnak. A kialakult kötések magyarázzák az egyes komponensek elválasztásánk
nehézségeit. Részleges felhasításuk teszi lehetővé a fa hajlítását, plasztifikálását [45].

52. ábra - Sejtfal szerkezeti felépítése

A farészecskéket, a forgácsot, port, szálat és a fapépet egyaránt használják erősítő- és/vagy töltőanyagként. A
faanyagokat általában két csoportba lehet sorolni: kemény- és puhafa, a két fő típus között jelentős kémiai
összetételbeli különbség van (16. táblázat), amely alapvetően meghatározza a polimerekben való alkalmazási
körülményeket.

16. táblázat - A fa kémiai összetétele
komponens

Puhafa, %

Keményfa, %

Cellulóz I

40-45

45-50

galakto-glüko-mannán

15-20

-

arabino-glükuro-xilán

10

-

glükurono-xilán

-

20-30

glükomannán

-

1,-5

Hemicellulózok (poliózok):
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komponens

Puhafa, %

Keményfa, %

Lignin

26-34

22-30

Extraktum

0-5

0-10

3. Adalékok
Az adalékok legtöbbször nem csak egy tulajdonságot változtatnak meg, hanem többet, mégpedig sokszor
kedvezőtlen módon. Gyakran csak több adalék együttes alkalmazása vezet olyan kompromisszumos
megoldáshoz, amely az adott alkalmazási célhoz minden lényeges tulajdonság szempontjából kielégítő. Nagy
mennyiségben, vagyis általában 10% felett alkalmazzák a lágyító, égésgátló, elektromos vezetőképességet és
elektromágneses árnyékolást biztosító adalékokat. Bizonyos esetekben ezekből az anyagokból 10%-nál
kevesebb is elegendő. Kisebb, 0,1-10% közötti mennyiségben alkalmazzák a stabilizátorokat, színezékeket,
csúsztatókat, belső formaleválasztókat, habosítószereket, antisztatizáló szereket, gombaölő szereket,
térhálósítókat, gócképzőket. A műanyagipari segédanyagok közé tartoznak a külső formaleválasztó szerek,
tapadásközvetítő anyagok, inhibitorok, szerszám- és géptisztító anyagok [12]. Közülük a legterjedtebb adalék
típusokat a 3.3.1. fejezetben mutatjuk be röviden, a teljesség igénye nélkül [25].
Az adalékok esetében a legtöbb kutatást az összeférhetőséget javító adalékok területén végzik, mert az utóbbi
évtizedekben igen fontos kérdéssé vált a szál és a mátrix közötti kapcsolat javítása. Ezen típusokról a 3.3.2.
fejezetben lesz szó, az adalékok alkalmazási technikáival és felületkezelési módszereivel külön fejezetben
foglalkozunk.

3.1. Leggyakrabban alkalmazott adalékok a műanyag
feldolgozásban
A hőre keményedő műanyagok előállítása során két nagyon fontos adaléktípust különböztetünk meg: a gyorsító
és térhálósító anyagokat, amelyek a késztermék előállításakor a megfelelő polimerizációs reakciókörülmények
között lépnek működésbe.
A gyorsító adalék egy adott folyamat sebességét gyorsítja, elméletileg széles körben alkalmazható adalékról
van szó, gyakorlati jelentősége azonban majdnem kizárólag a hőre keményedő gyanták térhálósításában van. A
térhálósító adalék olyan reakcióképes vegyület, amely elősegíti a keresztkötések kialakulását polimerekben.
Ilyenek például a peroxidok, amelyeket poliészterekhez alkalmaznak vagy a különböző amin vegyületek epoxi
gyanták esetén.
A műanyagok vázát alkotó polimer lánc tulajdonságai adalékanyagokkal a célnak megfelelően módosíthatók. A
legnagyobb mennyiségben felhasznált adalékanyagok a lágyítók, általában ftálsav-észterek (dibutil-ftalát,
dioktil-ftalát). Széles körben alkalmazzák PVC rugalmasságának növelésére.
Hő, fény vagy mechanikai igénybevétel hatására a polimerekben szabad gyökök keletkeznek, amelyek a levegő
oxigénjével könnyen reagálnak, oxidációs folyamatokat indíthatnak el. Ilyen hatások feldolgozás és működés
során is érhetik az anyagot. Az oxigén káros hatását antioxidánsokkal csökkentik. Ezek vagy az oxidáció
közben képződő szabad gyököket kötik meg, vagy az oxidációs láncreakció felgyorsulását akadályozzák meg.
Néhány aromás szekunder aminnak vannak ilyen tulajdonságai.
A polimereket feldolgozásuk és alkalmazásuk során különböző termikus és termooxidatív hatások is érik,
amelyek a gyenge helyeken láncreakciókat indítanak el, és a termék gyorsan tönkremegy. Ezt stabilizáló hatású,
kismolekulájú szerves anyagok adagolásával kerülhetjük el. Ezek a szerves anyagok kémiai reakcióba lépnek a
degradáció kezdetén képződő gyökökkel és/vagy oxidált csoportokkal, ezzel gátolják a láncreakció terjedését.
A látható fény legrövidebb hullámhosszú komponensei és az ultraibolya fény elegendő energiát szolgáltathatnak
a polimerek elsődleges kötéseinek felbontásához. Az UV-fény elnyelők/stabilizátorok olyan szerves
vegyületek, amelyek az elnyelt fény energiáját szabad gyököt nem termelő kémiai átalakulásukra használják fel.
Így viselkednek egyes szalicilsav-származékok. Gumiknál megfelelő szerkezetű korom szolgál fényelnyelőként.
Elsősorban kültéri alkalmazások esetén játszik fontos szerepet, ahol szükség van a polimerek védelmére a
különböző sugárzásokkal szemben.
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A műanyagok éghetősége nagyban csökkenthető szervetlen vegyületek, például alumínium-oxid adagolásával.
Az égésgátló adalékok hatásuk alapján két nagy csoportba sorolhatók, vannak olyanok, amelyek csökkentik az
égést és vannak olyanok, amelyek alkalmazásával megszűnik az égés. A műanyagok alkalmazási területe és
élettartama nő, így kevesebb műanyag is elegendő, ha ilyen típusú adalékanyagokat használunk.
A műanyag termékeket baktériumok, gombák, algák, penész támadásával szemben is védeni kell.
Elengedhetetlen például abban az esetben, ha az adott termék lágyító adalékot is tartalmaz. A biocid adalékok a
hatásuk szerint többfélék lehetnek: gombaölők, baktériumölők…
Több adalékot a műanyag termékek előálítása során használnak fel. Ilyenek például az ún. csúsztató adalékok,
amelyek egyfajta kenőanyagként is tekinthetők, mert nem megfelelő az összeférhetőségük a polimerrel, így nem
képesek hosszú ideig a polimer belsejében maradni és a felszínre vándorolnak, miközben tapadáscsökkentő
hatást fejtenek ki. Előfordul, hogy másodlagos funkciót is betölthetnek, például viselkedhetnek antisztatikus
adalékként is. A műanyagok feldolgozása során lehet alkalmazni habosító adalékokat is, amelyeknek
térfogatnövelő vagy habosító hatása van a polimerre, mert a megfelelő feldolgozási körülmények között gázok
képződnek belőlük vagy a segítségükkel. A gáz képződhet kémiai úton vagy egyszerű gőzöléssel.
A mechanikai tulajdonságok javítására is használatosak adalékok, legjelentősebb közülük az ütésállóság
módosító adalék, amely az ütés során keletkező energiát képes elnyelni, ezáltal megvédi a polimert a
károsodástól, így javítja az ütéssel szembeni ellenállást.

3.2. Összeférhetőséget javító adalékok
A polimer kompozitok mechanikai tulajdonságai az erősítő- vagy töltőanyag és a polimer mátrix tulajdonságai
mellett a határfelületi kölcsönhatásoktól is függnek. A kompozitok előállításánál problémát jelent a mátrix és az
erősítő- vagy töltőanyag összeférhetetlensége, mivel a kémiai összetételük többnyire jelentősen különbözik
egymástól. Például a természetes szálak hidrofil, míg a hőre lágyuló műanyagok, pl. a poliolefinek hidrofób
jellegűek. Mivel a szál gyengén nedvesíthető a mátrixszal, nehezen elegyíthetők egymással, és így gyenge
összetartó erő alakul ki a hidrofil (poláris) szál és a hidrofób (apoláris) mátrix között. A feldolgozás előtt ezért
vagy az egyik, vagy mindkét anyag szerkezetét módosítani kell.
A szálerősítésű műanyagokban a két fázis kölcsönhatása nélkül a szálak nagyon keveset tudnak tenni a mátrix
védelmében a mechanikai igénybevételekkel szemben. A kölcsönhatás szempontjából megkülönböztetjük a
kapcsoló vagy kompatibilizáló ágenseket, bevonatokat és nedvesítő adalékokat. Míg a kapcsoló ágenseknek
egyetlen célja van a szálerősített műanyagokban, nevezetesen az adhézió elősegítése, ezáltal az erősítés alapját
jelentő terhelésátadás lehetővé tétele, addig a bevonatok sokkal összetettebb formulák, mert többféle feladatot
kell ellátniuk. A nedvesítő adalékok olyan poláris molekulák, amelyek védőréteget képeznek a szál körül, így
javítják a diszperziót. Ez segíti az adhéziót is, mivel lehetővé teszi a polimer sokkal hatékonyabb nedvesítését a
szál körül. Az alapvető különbség a nedvesítő és a kompatibilizáló vagy kapcsoló adalék között, hogy a
kapcsoló adalék kémiai kötést alakít ki a szállal, a nedvesítő adalék viszont nem [11].
A fázishatár kulcsfontosságú szerepet tölt be a kompozitok mechanikai tulajdonságainak meghatározásában. Az
erős határfelületi kölcsönhatás szükséges ugyan, de nem elegendő a hatékony terhelésátadáshoz a mátrix és a
szál között. Nem csak a felületen lévő molekulák közötti kölcsönhatás a meghatározó, hanem a kialakuló
fázishatár tulajdonságai, annak vastagsága és erőssége is. A határfelületen az adhézió mértékét a műanyag
kompozitokban elsősorban a gyenge intermolekuláris, azaz fizikai erő határozza meg, míg a természetben
előforduló kompozitokban erős elsődleges, azaz kémiai kötések jellemzők.
A kompatibilizáló/kapcsoló adalék alkalmazása során a kémiai híd kialakulásának feltétele, hogy a csoportok
közül legalább egy legyen olyan, amelyik képes reagálni a polimer funkciós csoportjaival, és még legalább egy
funkciós csoport legyen reakcióképes a szál vagy ásványi felület irányába [25].
A töltőanyag mérete, alakja, felületi jellemzői és modulusza mellett a részecske és a polimer mátrix között
kialakuló adhézió alapvető szerepet tölt be az anyag szívósságának és merevségének alakulásában. Az
agglomerátumok formájában jelenlévő részecskék mennyisége és a részecskék koncentrációja szintén
meghatározó [46]. Bármely polimer kompozit rendszerben azonban valószínűleg igaz, hogy a mátrix/töltőanyag
adhézió az egyik legfontosabb tényező, amely a végtermék mechanikai tulajdonságait erőteljesen befolyásolja
[47].
Sajnálatos módon nagyon visszafogott eredményeket értek eddig el a poliolefinek funkcionalizálása terén. Nem
voltak sikeresek sem a polimerizáció során, sem pedig az azt követő funkcionalizálási módszerek, ezért
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általában kapcsoló ágenseket alkalmaznak a határfelületi kölcsönhatások javítására. Ezek a vegyületek jó kémiai
vagy fizikai kötést alakítanak ki a töltőanyag felülete és a polimer mátrix között [47]. Töltőanyagot tartalmazó
polimerekben általában azért alkalmaznak kapcsoló ágenst, hogy javítsák a diszperziót, és ezáltal a kompozitok
mechanikai tulajdonságait. Töltőanyagot tartalmazó kompozitokban, különösen nagy töltőanyag-tartalmú
rendszerekben ugyanis a töltőanyag és a mátrix közötti gyenge diszperzió miatt a tulajdonságok egyenetlensége,
inhomogenitása okozza a legnagyobb problémát.

3.2.1. Szerves szilán vegyületek
A legismertebb felületkezelő anyagok a sziloxán-típusú vegyületek (SiR1y(OR2)x), amelyek a H-Si kötésekben a
H-atomok helyén szerves csoportokat tartalmaznak. Erősített műanyagok körében egyszerűen szilánoknak
szokás őket nevezni, annak ellenére, hogy nem mindig Si-H kötéseket tartalmaznak. Széles körben alkalmazzák
őket természetes szállal erősített kompozitokban, illetve üvegszálak és hőre keményedő műanyagok közötti
kapcsoló adalékként, mivel az –OR-csoport reakcióba lép a felületen lévő –OH-csoportokkal. A hatékonyságuk
függ a szilán típusától, a kialakuló szilán réteg vastagságától és a kezelési módszertől [48-50].
Emellett bevonatként is széles körben alkalmazzák. Az R1-csoport jellege dönti el, hogy a szilán bevonatként
vagy kapcsoló ágensként működik. Ha az R1-csoport alkil-csoport (metil-, etil-, ….) nem játszódik le kémiai
reakció a polimer mátrixszal, ha azonban tartalmaz vinil-, tiol- vagy amin csoporto(ka)t, lehetővé válik a reakció
a polimerrel, vagyis a szilán kapcsoló ágensnek tekinthető [25].
A szilán vegyületek a felülethez kovalens- és hidrogénkötésekkel kapcsolják a műanyagokat (53. ábra), a
funkciós csoportok a mátrixnak megfelelően csatlakoznak [25, 50-54]. Az irodalmi hivatkozások eltérnek a
tekintetben, hogy a szilán vegyületek közötti kötés a felületre kötődés után vagy még előtte alakul-e ki. Az Si-OSi és Si-O-C kötés hidrolizálható, ha tartósan víz éri, de szárítás hatására visszaalakul.

53. ábra - Szilán vegyülettel kezelt szál felülete és a kapcsolódás sémája (M: Si, Al, Ca,
Fe…; R: hosszú szénláncú alifás csoport, amely a mátrixszal reakcióképes végcsoporttal
rendelkezik, pl. amino, vinil…)]

Hidroxil lánczárású polibutadiénnel (HTPB) módosított szilán szerkezetét mutatja a 54. ábra. A szálak és a
mátrix közötti határfelületi adhézió javítására alkalmazzák a 10m/m% APS és 90m/m% MPS összetételű
adalékot is [53].

54. ábra - HTPB-vel módosított szilán típusú vegyület kémiai szerkezete (n=10-12)

57
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A műanyag kompozitok felépítése

A leggyakrabban alkalmazott szilánokat a 17. táblázat foglalja össze, néhány alkalmazási példával kiegészítve.

17. táblázat - Szerves szilán vegyületek
kapcsoló ágens szerkezet

kapcsoló ágens neve

felhasználási példa

NH2(CH2)3Si(CH3)2(OC2H5)

(3-aminopropil)-dimetilmonoetoxi-szilán

GF/epoxi [52]

NH2(CH2)3Si(CH3)(OC2H5)2

(3-aminopropil)-metil-dietoxiszilán

GF/epoxi [52]

NH2(CH2)3Si(OC2H5)3

(3-aminopropil)-trietoxi-szilán

CNT/epoxi [55]
faliszt/PE [56]
GF/epoxi [52]
GF/PP [57]
GF/VÉ [58]

NH2(CH2)3Si(OCH3)3

(3-aminopropil)-trimetoxi-szilán
(APS)

GF/PP [59]

Cl2Si(C2H5)2

diklór-dietil-szilán

faliszt/PE [56]

CH2(O)CHCH2O(CH2)3Si(OCH3)3

(3-glicidoxi-propil)-trimetoxi-szilán GF/VÉ [60]
UHMWPE/VÉ [61]

C16H32Si(OCH3)3

hexadecil-trimetoxi-szilán

(CH3(CH2=C))OCO(CH2)3Si(OCH3) (3-metakriloxi-propil)-trimetoxi3
szilán (MPS)

cellulóz/PP [62]
cellulóz/LDPE [62]
CF/epoxi [63]
GF/PÉ [60]
GF/VÉ [58]
UHMWPE/VÉ [61]
talkum/PP [64]

C8H16Si(OCH3)3

oktil-trimetoxi-szilán

(CH2=CHC6H4)(Si(OCH3)3)((CH2)2C vinil-benzil-(trimetoxi-szilil)58
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kapcsoló ágens szerkezet

kapcsoló ágens neve

H3)CCH(NH2)2.HCl

propil-etán-diamin-hidroklorid

felhasználási példa
kender/PP [65]

CH2=CHSi(OC2H5)3

vinil-trietoxi-szilán

faliszt/PP [66]

CH2=CHSi(OCH3)3

vinil-trimetoxi-szilán

len/PP [67]
talkum/PP [64]

CH2=CHSi(OCH2CH2(OCH3))3

vinil-trisz-(2-metoxi-etoxi)-szilán

henequén/HDPE [68]

Epoxi gyanta szinte azonnal képes reagálni egy amino funkciós csoportot tartalmazó szilánnal, vagy egy
telítetlen poliészter olyan szilánvegyülettel reagál, amely etilén telítetlen funkciós csoportokat (pl. metakrilát v.
vinil) tartalmaz. Esetenként a szilán gyantához kapcsolható funkciós csoportja hosszabb, pl. még három vagy
négy metilén-csoportot ékelnek a Si atom és az amin vagy metakrilát-csoport közé, hogy elég hosszú és
rugalmas legyen ahhoz, hogy elérje a gyantát és a megfelelő oldalon reakcióba lépjen. Néhány szilán, pl.
klórpropil-származékok, a magas hőmérsékleten térhálósodó epoxi-gyantákhoz hatékonyak, az alacsony
hőmérsékleten térhálósodó epoxikhoz viszont nem.
A szilánok töltőanyagok közül különösen SiO2, szilikátok, csillám, oxidok és hidroxidok bevonataként
alkalmazhatók jól. A karbonátokkal nem lépnek reakcióba, ezért ilyen típusú töltőanyagokhoz nem
használhatók. A szilánokkal lejátszódó reakciók összetettek, a szilikafelület és dimetil-dihalogeno-szilán között
a lehetséges reakcióban kialakuló reakciótermékeket mutatja be az 55. ábra.

55. ábra - Szilika felület és dimetil-dihalogeno-szilán reakciójában keletkező termékek

A szilánokat sokkal gyakrabban használják kapcsoló ágensként, mint bevonatként. Többnyire reaktív
rendszerekben fordulnak elő, ahol a szilán reakcióképes csoportja részt tud venni a polimerizációs és térhálósító
reakciókban a feldolgozás során. Ilyen rendszerek a hőre keményedő műanyagok, elasztomerek és térhálósítható
hőre lágyuló műanyagok, pl. gyakori alkalmazási terület a szilikát típusú töltőanyag/mátrix adhézió javítása
szilán felhasználásával poliészter, akrilát vagy epoxi gyanták esetén.

3.2.2. Titanát kapcsoló ágensek
A szilán vegyületekhez hasonlóan titanátok széles választéka áll rendelkezésre bevonatként vagy kapcsoló
ágensként való felhasználásukhoz. Általános képletük R’xTi(OR)y, ahol az OR-csoportok OH-csoporttá
hidrolizálnak, és reagálnak a töltőanyag felületével. Mivel a Ti-C kötések instabilak, az R’-csoportok –O–
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kötésen keresztül kapcsolódnak a Ti-hoz, így az R’ csoport például észter-, foszfát- vagy szulfonát-csoportot
jelenthet.
A szilánokhoz hasonlóan, a titanátok is lehetnek reaktív vagy nem-reaktív típusúak a polimer mátrixtól függően.
Apoláris, nem-reaktív polimer rendszerekben, ahol nem kell polimerizációs reakciókkal számolni, a nem-reaktív
titanátokat, pl. izopropil-triizosztearil-titanát (56. ábra) alkalmazzák. Különböző titanátok széles skáláját
alkalmazzák azokban a rendszerekben is, ahol térhálósítás zajlik, pl. elasztomerek és hőre keményedő
műanyagok.

56. ábra - Izopropil-triizosztearil-titanát képlete

A szerves titanát vegyületek mind Si-tartalmú (pl. üveg), mind pedig Si-ot nem tartalmazó töltőanyagok (pl.
szén) esetén alkalmazhatók. Ezeket a kapcsoló ágenseket azonban elsősorban részecske típusú töltőanyagokra
fejlesztették ki, nem szálakra. Kereskedelmi forgalomban lévő vegyületek pl. neopentil-diallil-oxi-tri(dioktil)pirofosztáto-titanát
(MW=1341,5g/mol)
[69],
neopentil-diallil-oxi-tri(N-etiléndiamino)-etil-titanát
(MW=570,6g/mol), , neopentil-diallil-oxi-tri(dioktil)-pirofoszfáto-titanát [46].

57. ábra - Szerves titanát vegyületek általános képlete

A titanátokat (57. ábra) különböző területeken alkalmazzák: ásványi anyagok, pigmentek, korom, fémek,
fémoxidok és szálak felületén. Hatékonyak lehetnek a részecskék nemkívánatos agglomerációjának
megelőzésében vagy csökkentésében, az adhézió elősegítésében, a hidrofobicitás mértékének
megváltoztatásában, a részecskéket tartalmazó folyékony gyanták viszkozitásának csökkentésében, egy rendszer
reológiai viselkedésének megváltoztatásában, a maximálisan elérhető töltőanyag-tartalom növelésében, és a
töltött műanyagok és műanyaggal bevont fémek öregedési sebességének csökkentésében is [11].
A titanát típusú kapcsoló ágensek nagyon előnyösen módosítják a töltött polimerek reológiai tulajdonságait,
mert kenőanyagként viselkednek, ezzel párhuzamosan pedig még a mechanikai tulajdonságokat is javítják.
Emellett a titanát kapcsoló ágensek sokkal inkább felhasználóbarátnak bizonyultak, lehetővé teszik a nagyobb
alaki tényezőjű töltőanyagok könnyebb bedolgozását, nincs szükség a töltőanyag kezelésére a feldolgozás előtt,
illetve költséghatékonyabbak is [46].
A diszperzió általános mechanizmusa a szakirodalom szerint az, hogy a titanát kapcsoló ágens reagál a
szervetlen töltőanyag felületén lévő hidroxil-csoportokkal, amelynek eredményeként monomolekuláris réteg
alakul ki a szervetlen felületen, ezáltal javul a töltőanyag összeférhetősége a mátrixszal.
A szervetlen töltőanyagok többnyire szabálytalan alakúak, és a részecskék közötti erőhatásoknak köszönhetően
agglomerálódnak, amely a töltőanyag fajlagos felületétől függ. A töltőanyag részecskék agglomerálódása
következtében buborékok képződnek a kompozitokban. Titanát kapcsoló ágens jelenlétében azonban javul a
töltőanyag részecskék diszperziója a polimer fázisban, mert a töltőanyag szervetlen felülete és a szerves titanát
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között lejátszódó, vízkilépéssel járó reakcióban eltűnnek a rendszerből buborékok, így összeférhetővé válik a
szervetlen töltőanyag/polimer határfelület. Következésképpen egyenletesebb diszperziót eredményez. A Casztearát jobb részecske-eloszlást tesz lehetővé, mert kenőanyagként viselkedik és nedvesíti a töltőanyag
felületét.
Néhány titanátnak alacsony a lobbanáspontja, ezért a termékeket mindenképpen a gyártó instrukcióinak
megfelelően kell kezelni. Az antioxidánsként és UV-stabilizátorként alkalmazott fenol vegyületek jelenlétében a
titanátok elszíneződést okozhatnak.

3.2.3. Ojtott polimerek
A maleinsav-anhidriddel ojtott polimerek nagy jelentőségre tettek szert az elmúlt két évtizedben kompatibilizáló
adalékként polimer blendek esetén, adhéziót javító (kapcsoló) adalékként üveg-, illetve szénszálak esetében
vagy a műanyagok újrahasznosítása során [70, 71]. Számos különböző típusú maleinsav-anhidriddel ojtott
polimert, elsősorban PP-t állítanak elő és alkalmaznak a szál, legyen az üveg-, szén- vagy természetes szál [32,
33, 67, 72-76], és a mátrix közötti kölcsönhatás kialakításához, illetve javításához. Maleinsav-anhidriddel ojtott
PS-t (MA-PS) [49, 77], etilén-propilén-dién kopolimert (MA-EPDM) [78, 79], sztirol-etilén/butilén-sztirol
kopolimert (MA-SEBS) [80-82], merkapto-modifikált EVA-PP kopolimert [53] vagy akrilsavval ojtott PP-t is
alkalmaztak már kompatibilizáló adalékként [83]. Az ojtott polimer alkalmazásával nő a szál nedvesíthetősége a
mátrixszal azáltal, hogy hidrofóbbá válik a szál felülete, az egyes láncrészeknek a mátrixba történő diffúziójával
pedig jobb kötéseket tesz lehetővé [65, 84]. A kapcsolódás egy lehetséges sémáját mutatja be az 58. ábra [49].

58. ábra - Maleinsav-anhidriddel ojtott polimer kapcsolódása a szál felületéhez

Az ojtott polimerek előállításakor az ojtási reakció mellett (59. ábra) [85] számos mellékreakció is lejátszódik,
pl. a kis molekulatömegű reaktánsok (maleinsav-anhidrid, MSA) oligomerizációja és sok a nem ojtott termék is.
Polipropilén esetében domináns továbbá a láncszakadás, polietilének esetében a térhálósodás [70, 79, 86]. A
nyers terméket acetonban extrahálják legalább 24 órán keresztül szobahőmérsékleten a reagálatlan MSA és a
lehetséges MSA-oligomerek eltávolítására, tömegállandóságig történő szárítás után pedig forrásban lévő
xilolban tartják a kisebb molekulatömegű polimerek eltávolítására [87].

59. ábra - Maleinsav-anhidriddel ojtott PP előállításának reakciósémája
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A szálakat általában az ojtott polimerek híg (5-10m/m%) szerves oldószeres (toluol, xilol) oldatában
szobahőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten (60-100°C) áztatják 5 perctől akár néhány órán keresztül is. Az
eddig leggyakrabban előforduló MA-PP adalékokat, jellemzőiket és alkalmazási példáikat a 18. táblázat
tartalmazza.

18. táblázat - Maleinsav-anhidriddel ojtott PP adalékok

kereskedelmi
név
A-C X1343

moláris tömeg

MFI1

savszám

MSA-tartalom

103 g/mol

g/10perc

mgKOH/g

m/m%

86

125

-

0,5-1,0

juta/PP [87]

-

>1002

43-45

3,7-3,9

GF/PP [88]

90

-

0,8

faliszt/PP [89]

kompozit

Bondyram1004 66

faliszt/PP [89]
GF/PP [90]
Epolene E43

9,1

150-700

3

45

1,2

juta/PP [91]
len/PP [67, 91,
89]

Epolene G-3002 40

-

-

6,0

juta/PP [33, 72]
faliszt/PP [89]]

Epolene G-3003

52

90

-

1,2

juta/PP [91]
len/PP [91]

Epolene G-3015

47

-

15
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kereskedelmi
név

moláris tömeg

MFI1

savszám

MSA-tartalom

103 g/mol

g/10perc

mgKOH/g

m/m%

kompozit

len/PP [91]
szizál/PP [92]
cellulóz/PP [73]
Exxelor PO1015

33,7

150

-

0,42

GF/PP [93]
viszkóz/PP [72]

Exxelor PO1020 -

430

-

0,68

cellulóz/PP [73]

FUSABOND
1090

-

-

-

0,45

PA-PP [74]

FUSABOND
M613-05

-

120

-

0,4-0,7

cellulóz/PP [73]

FUSABOND
MD353D

-

450

-

>1

cellulóz/PP [73]

-

8004

41

-

farost/PP [76]

3,5

-

-

3,5

farost/PP [94]

Orevac CA 100 25

-

-

1,0

farost/PP [94]

Licomont AR
504FG

POLYBOND
3150

faliszt/PP [89]
46

20-505

-

0,5
PP-PC [95]
CNT/PP [96]
faliszt/PP [89]

POLYBOND
3200

42

104-115

-

1,0

GF/PP [75]
PP-PA [97]
rétegszilikát/PP
[98]

1

190°C, 2,16kg; 2 230°C, 0,325kg; 3 viszkozitás 190°C-on [cP]; 4 viszkozitás 170°C-on [cP]; 5 230°C, 2,16kg;

3.2.4. Más, kevésbé alkalmazott kapcsoló ágensek
3.2.4.1. Cirkonát kapcsoló ágensek
A cirkonátok (pl. neopentil-diallil-oxi-tri(dioktil)-pirofoszfáto-cirkonát (MW=1384,8g/mol) [46]) működésüket
tekintve analógok a titanátokkal. Sokkal drágábbak, de nem okoznak a titanátoknál tapasztalt elszíneződést, és
sokkal kisebb hatással vannak a térhálósodás sebességére a peroxidokkal térhálósított rendszerekben. A
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cirkoaluminát felületmódosítók a hőre keményedő rendszerekben a szilánok alternatívái lehetnek számos
részecske típusú töltőanyag diszperziójának javítására. A kis molekulatömegű cirkoaluminát vázra két
különböző típusú szerves csoportot kapcsolnak, amellyel komplex-vegyület alakul ki, és ez többféle módon is
működhet. Az alumínium-acilátok elsődlegesen a töltőanyag felületéhez kötődnek, de hidrolitikusan instabilak,
ezért nem alkalmasak kapcsoló ágensnek. A nagyobb Zr-atom stabil szerves komplexben vesz részt, amely
kölcsönhatásba lép polimerekkel. A cirkoaluminátok szobahőmérsékleten is gyorsan reakcióba lépnek a
töltőanyaggal hidrogénhíd/kovalens kötések kialakítása közben. Állandó hatásuk van, mert nem mennek tönkre
nedvesség hatására. Minden töltőanyag típushoz hatékonyak [25].
3.2.4.2. Foszfát alapú vegyületek
Számos foszfát alapú vegyületet forgalmaznak diszpergáló adalékként töltőanyagokhoz műanyagokban. Ezek a
vegyületek általában foszfát-észterek, és H2PO3OR általános szerkezettel jellemezhetők, ugyanakkor a
hozzáférhető kompaundok sokkal inkább keverékek, mint tiszta anyagok. Vannak reaktív és nem-reaktív
vegyületek is.
A foszfátokat főleg CaCO3-hoz alkalmazzák, ahol bizonyítottan kémiai reakció játszódik le a felületen. Állítólag
számos alaptípusnak számító töltőanyaghoz előnyösek, mind hőre lágyuló, mind pedig hőre keményedő
műanyagokban, és a reaktív vegyületek javítják a töltőanyag/mátrix adhéziót peroxiddal térhálósított
elasztomerekben is. Jelenleg azonban nem alkalmazzák széles körben ezeket a bevonatokat.
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4. fejezet - Felületkezelési módszerek
A különböző erősítő- és töltőanyagok felületének kezelésére leggyakrabban alkalmazott vegyületcsaládok
áttekintése után röviden bemutatjuk azokat a módszereket, amelyekkel a felületkezelések a legelterjedtebben
alkalmazott anyagok esetén megvalósíthatók.

1. Szálak kezelési módszerei
Míg a kompozit anyagokat évezredek óta használják, csupán az utóbbi fél évszázadban jelentkeztek az
alkalmazások kapcsán olyan igények, hogy kritikus szemponttá vált az erős határréteg a mátrix és az
erősítőanyag között.
A szálerősítésű műanyag kompozitok előállításánál nehézséget jelent a mátrix és az erősítőanyag össze nem
férhetősége, amelynek oka az erősítőanyag és a mátrix kémiai összetételbeli jelentős különbsége, ami hatással
van a közöttük kialakuló adhézió erősségére. Az adhézió optimális erőssége nagyon összetett kérdés, mert a
gyenge adhézió szakadáshoz, míg az erős kölcsönhatás rideg kompozithoz vezet [99].
Az adhézió javításának egyik módja, hogy a feldolgozás előtt vagy az egyik, vagy mindkét anyag felületi
szerkezetét módosítják, amelynek leginkább sikeres módja a kapcsoló ágensek alkalmazása (3.3. fejezet),
és/vagy az egyik vagy mindegyik építőelem felületének kémiai módosítása [50]. Annak ellenére, hogy a
határfelületek és a közöttük lévő fázisok minden többkomponensű anyag esetén egyformán fontos szerepet
játszanak, a felületmódosítást mindig a kitűzött célnak és a rendszer jellemzőinek megfelelően kell
megválasztani [100].
Új irányt jelent a rövid szállal erősített kompozitokban a szálak alakjának módosítása, pl. csont alakúra [101].
Ilyen típusú szálak esetén kifejezetten előnyös is a gyenge határfelület, mert így jelentősen csökkenthető a
feszültség-koncentrálódás az igénybevéteek során.
Üvegszálak és természetes szálak esetében viszont az adhézió javításán túl további előnyt jelenthet a
felületkezelés, mert csökkenthető a szálak nedvességre való érzékenysége, mivel a szálak felületén lévő,
hidrolízisre hajlamos csoportok lépnek reakcióba a felületkezelő anyagokkal.

1.1. Üvegszálak kezelése
Üvegszálakhoz többnyire már a szálak előállításakor (60. ábra) kémiai bevonatot (ún. sizing) alkalmaznak,
hogy a különböző anyagokkal összeférhetők és könnyen feldolgozhatók legyenek. A bevonat összetett formulát
jelent, amelynek több funkciót is el kell látnia. Nevezetesen, össze kell tartania az elemi szálakat, és lehetővé
kell tennie, hogy könnyen alakítható legyen (pl. paplan készítéséhez), és emellett az üvegszálnak
nedvesíthetőnek kell lennie más anyagokkal, pl. műanyagokkal is.

60. ábra - Üvegszálak felületének kezelésére alkalmazott ipari eljárás vázlatosan
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Az üvegszál gyártók többnyire vizes közegben felvihető bevonat csomagokat alkalmaznak, amelyek általában az
alábbi kulcskomponensekből állnak [25, 93, 102]:
1. 0,1-0,5m/m% szerves szilán vegyület (kapcsoló ágens), amely elősegíti a szál-mátrix adhéziót;
2. 1-5m/m% filmképző, amely egybetartja a szálkötegeket az extrúziós feldolgozásig;
3. 0,1-0,2m/m% kenőanyag (zsírsav-amid v. polietilén-glikol) a feldolgozás elősegítésére;
4. 0,1-0,2m/m% antisztatikus adalék (ammónium-klorid v. kvaterner ammónium sók);
5. nedvesítő adalékok és más speciális tulajdonságú módosító adalékok.
Üvegszálakhoz a legfontosabb kapcsoló ágensek a szilán vegyületek, amelyeket vizes vagy nem vizes oldat
formájában alkalmazzák az üvegfelületek kezelésére. A kereskedelmi forgalomban kapható 10-14μm átmérőjű
üvegszálak esetében a bevonat mennyisége 0,5-1,0m/m% [93]. Az üvegszálakon lévő kapcsoló ágenseknek
mintegy 90%-a amino-propil-szilán (elsősorban PP és PA mátrixhoz), 3-glicidoxi-propil-szilán
(akrilvegyületekhez, poliszulfidokhoz, PP mátrixokhoz) vagy metakriloxi-szilán (PE, PP, PÉ és sztirolszármazékokhoz) származékok egyike [25]. A szilán vegyületeket elsősorban hőre keményedő mátrixok esetén
alkalmazzák az üvegszál kezelésére.
A filmképző komponensek az elemi szálakat tartják össze, hogy a különböző alakadási eljárásokat, például
szövést, könnyebbé tegyék, és csökkentsék a kopást is. Leggyakoribb filmképző a poli(vinil-acetát), poli(vinilalkohol) vagy poli(vinil-alkohol)/keményítő [27]. Az antisztatikus adalékok és kenőanyagok hozzáadásával
lágyul az üvegszál felülete és az impregnált köteg (roving) könnyebben darabolható lesz.
Üvegszálak felületkezelésével laboratóriumi körülmények között számos kutató foglalkozott [50, 68, 102, 103],
az általuk kidolgozott főbb kezelési módszereket a 19. táblázat foglalja össze.

19. táblázat - Üvegszálak felületének kezelésére kidolgozott laboratóriumi módszerek és
körülmények

1.
[102]

előkezelés módja előkezelés
körülményei

szálkezelés

üvegszál-tisztítás 48
óra,
kénkrómsavban
(89% H2SO4, 7%
desztillált víz, 4%

5 percig áztatás
5m/m%
szárítás
kapcsoló ágens
oldatban
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előkezelés módja előkezelés
körülményei

szálkezelés

utókezelés
módja

utókezelés
körülményei

K2Cr2O7 m/m%)
desztillált
mosás

2.
[68]

3.

vizes -

üvegszál-tisztítás áztatás 2V/V%-os
NaOH-oldatban 1
órán
keresztül a szál áztatása
3,5pH-jú szilán szárítás
25°C-on
kompatibilizáló
adalék oldatban
desztillált vizes (metanol:víz=90
mosás
:10m/m%)
1
órán keresztül
szárítás
60°C-on 24 órán 25°C-on
szál
keresztül
előimpregnálása

-

-

[104]

az MA-PP/PP megömlesztett
keverékével
impregnálják az
üvegszálkötegeket

60°C-on 24 órán
keresztül

1,5m/m%
HDPE/xilololdatban
-

Számos módszert dolgoztak ki annak kiküszöbölésére, hogy az üvegszálak kevésbé vagy egyáltalán nem
reakcióképes mátrixokhoz, pl. poliolefinekhez való kötődését javítsák. Az egyik módszer, hogy a szál
felületének közelében lévő mátrix szerkezetét szabályozzák, a másik pedig, hogy módosított hőre lágyuló
műanyagot adnak a mátrixhoz.
Ez utóbbi stratégiát üvegszállal erősített PP kompozitokban alkalmazzák elsősorban, amelyekben MA-PP-t
oszlatnak el, hogy reagáljon az üvegszál felületén lévő szilán pl. amino-csoportjaival. Hasonló elven alapul a
poliszulfon vagy polikarbonát oligomerek alkalmazása a megfelelő mátrixhoz való kapcsolódás elősegítésére.
Ebben az esetben a kapcsolódás a szilanizált vagy klórozott üvegszál felület szerves csoportjai és a módosított
oligomer reakciójában alakul ki [102]. Hőre lágyuló polimer mátrixok esetén gyakori a szálak biszfenol-A és
poliamino-amid ágenssel való kezelése is [53].

1.2. Szénszálak kezelése
A szénszálak kezelésére mind hőre lágyuló, mind hőre keményedő műanyagokban való alkalmazásukhoz
szükség van, az eljárások hatékonysága a polimerek típusával változik. Mivel a feldolgozási hőmérséklet a hőre
lágyuló műanyagoknál általában magasabb, mint a hőre keményedőknél, a kezelési eljárásnak magasabb
hőmérsékleten is stabilnak kell lennie (300-400°C) hőre lágyuló műanyag alkalmazásakor.
Számos felületkezelési eljárást és kapcsoló ágenst fejlesztettek ki. Korábban a fejlesztések területén a szál
fajlagos felületének növelése, nedvesítése és olyan kémiailag aktív csoportok felvitele volt a jellemző, amelyek
adhéziós kötés létrehozására képesek, az elmúlt évtizedben viszont inkább a szálkezelés szál-mátrix adhézió
erősségére gyakorolt hatásának vizsgálata terjedt el [25, 105-115].
A szál és a mátrix összekapcsolódásához szükséges funkciós csoportokat (karboxil-, fenolos hidroxil-, lakton-,
karbonsav-anhidrid …; 61. ábra) általában oxidációs eljárással alakítják ki.

61. ábra - Kezelt és kezeletlen szénszálak felülete
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Az oxidációs eljárások kivitelezhetők száraz körülmények között levegőben vagy O 2-atmoszférában, de
leggyakrabban oxidáló oldatokat alkalmaznak [99]. Ezek alapvetően a szálak felületén lévő gyengén kötődő
rétegek eltávolítását szolgálják, erélyesebb oxidációs eljárásokkal a szál felülete nagyobb mértékben tisztítható,
ezáltal növelhető a mechanikai összekapcsolódás a szálak és a mátrix között [11]. Az ipari gyakorlatban a
funkcionalizáláshoz elektrokémiai oxidációt alkalmaznak. A kifejlesztett oxidációs eljárások során alkalmazott
körülmények a 20. táblázatban találhatók.

20. táblázat - A leggyakoribb oxidációs eljárások során alkalmazott körülmények
oxidáció típusa

vegyület

hőmérséklet, °C

időtartam

HNO3

110

10perc-150 óra

LaCl3

szobahőmérséklet

5 óra

száraz

levegő, O2

500-800

30s-2óra

anódos

H2SO4, K2SO4, NaOH

szobahőmérséklet

1-10 perc

nedves

Mivel az oxidációs eljárások alapvetően nem javítják a szál nedvesítését [11], szükség van további adalékokra
(kapcsoló adalékok, nedvesítő anyagok és/vagy bevonatok) is, amelyek elősegítik a szál nedvesítését a
polimerrel, az adhéziót a szálak és a mátrix között, valamint a szálak kezelhetőségét.
A szerves szilán vegyületek általában nem működnek szén-, szerves- vagy fémszálak esetében, a szerves
titanátokat és cirkonátokat 0,1-0,5m/m%-ban alkalmazzák szilárd halmazállapotban, pl. epoxi, poliuretán,
poliészter és vinilészter gyanták esetében. A bevonatokat gyakran használják a szénszálakhoz a szál-mátrix
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adhézió és a szál kezelhetőségének javítására, ez utóbbi különösen akkor fontos, ha a szálakat szövik. A bevonat
lehet prepolimer/polimer, szén, SiC és fém, amelyek közül a polimereket alkalmazzák leginkább, a szálfelületen
kialakított vastagságuk jellemzően 0,1-1μm közötti.
Mivel elsősorban epoxi kompozitokban alkalmazzák, a kereskedelmi forgalomban lévő szénszálakat gyakran a
megfelelő epoxi-kompatibilis bevonattal látják el. Mivel az epoxi 250°C körüli hőmérsékleten bomlani kezd,
hőre lágyuló kompozitokban PI-eket és PI-PES blendeket alkalmaznak a szénszálak bevonására, így a
szénszálak 450°C-ig ellenállóak lesznek.
A polimer bevonatok a szénszálakhoz a funkciós csoportjaik révén kémiailag kötődnek. Epoxi bevonatok
esetében az epoxi-csoport és az amin-csoport tud reagálni a szál felületén lévő funkciós csoportokkal. A
funkciós csoportok a térhálósítás során katalizátorként viselkednek, ha a koncentrációjuk nem túl magas. PIbevonat esetében a PI prekurzorokban lévő karboxil-csoportok reagálnak a szálfelületen lévő funkciós
csoportokkal.
Az epoxi-mátrixú kompozitokban számos más polimert is alkalmaznak szénszálak bevonására:
poli(hidroxiéter)-ek, poli(fenilén-oxid), sztirol-MSA kopolimerek, a sztirol-MSA blokk kopolimerjei izoprénnel,
poliszulfonnal, polibutadiénnel vagy polibutadiénnel módosított szilánnal, szilikonnal, karboxi-terminális
polibutadién/akrilnitril kopolimerrel, MSA-butadién kopolimer és etilén-akrilsav kopolimer. Különösen a
sztirol-MSA kopolimer bevonatok alkalmasak ezekben a kompozitokban, összehasonlítva a kereskedelmi
forgalomban kapható kezelt szálakkal, mert nem csökkentik az ütőszilárdságot, az elasztomer bevonatok pedig a
törési ellenállást és az ütőszilárdságot is növelik [11].
Számos poláris gyanta alkalmazható lenne a szén- vagy grafitszálakhoz, ha a szálak felületén a gyantához
hasonlóan lennének poláris karbonil- vagy karboxil-csoportok. A nagy szilárdságú, alacsony hevítési
hőmérsékletű PAN-alapú szénszálakon vannak felületi funkciós csoportok, ezért nem szükséges kapcsoló
ágensek alkalmazása. A nagy moduluszú, magas hevítési hőmérsékletű szénszálakban azonban sokkal jobban
orientálódnak a hattagú széngyűrűk, amelyek felületén nagyon kevés a poláris csoport [25].

1.3. Természetes szálak kezelése
A természetes szálak alkalmazásának potenciális előnyeit már sokan, alaposan bemutatták, és ezek többnyire a
környezetbarát jellemzőkre, egészségügyi és biztonsági tényezőkre irányultak. A természetes szálakkal
kapcsolatban kihívás a nedvesség-felvételre való hajlamuk és a 200°C feletti feldolgozási hőmérsékleten fellépő
termikus degradációra való hajlam csökkentése, de vannak már különböző technikai megoldások ezekre a
problémákra [107].
A természetes szálak szélesebb körű alkalmazását a nemzetközi szabványok fejlesztése és a szálak kontrollált
körülmények között történő előállítása mellett a megfelelő szálkezelési módszerek kidolgozásával és
alkalmazásával lehet elősegíteni [107]. Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a szálkezelési módszerek
hatékonysága is nagymértékben függ a felhasznált szálak minőségétől, ezért rendkívül fontos lenne, hogy a
szálak évszakról évszakra, évről évre állandó minőségűek legyenek, ezért az előállítás körülményei kritikus
tényezők.
A természetes szálak magas cellulóztartalmuknak köszönhetően hidrofil jellegűek, és emiatt a legtöbb polimer
mátrixszal gyenge adhézió jöhet csak létre. A megfelelő szál/mátrix kölcsönhatás kialakítására a szálak felületét
kezelni kell [107-113]. A felületmódosító módszerek fizikai vagy kémiai módszerek lehetnek attól függően,
hogyan módosítják a szál felületét [111].
Fizikai felületmódosítás például az alkáli-oldattal történő kezelés, amely a gyengén kötődő rétegek eltávolítására
szolgál. Hatására megnő az effektív felület és jobb diszperzió válik lehetővé. A szálhoz gyengén kötődő
anyagok elsősorban a pektin, amely a legtöbb természetes növényben megtalálható. A fás szárú növényekben
viszont, ahol kiterjedt másodlagos fal alakul ki, a pektint csaknem teljes egészében lignin helyettesíti [64].
Az alkáli-oldatos kezelést is megelőzheti valamilyen előzetes kezelés, amely általában detergens-oldatban
történik. A főbb előkezelési módszereket a 21. táblázatban foglaltuk össze.

21. táblázat - Szizál szálakon alkalmazott előkezelési módszerek és körülmények
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hőmérséklet

detergensoldat
koncentráció

idő

°C

m/m%

szárítás

óra

2

70

1

70°C, vákuumban

3

70

1

65°C,
levegőn

24

óra, [111]

3

65

1

65°C,
levegőn

24

óra, [108]

[112]

A fizikai felületmódosítás módszerei az alábbi csoportokba sorolhatók [41]:
• alkáli kezelés
• kénsavas kezelés
• alkáli kezelés+kénsavas együttes kezelés
• benzol/alkohol (zsírmentesítő) kezelés
• ac(et)ilezés
• hőkezelés
• alkáli kezelés+hőkezelés
• hőkezelés+alkáli kezelés.
Az alkáli oldatos kezeléssel eltávolíthatók a természetes és mesterséges szennyeződések, és a szálkötegek
kisebb szálakra törnek szét. Így növelhető az elérhető effektív szálfelület a polimerrel való nedvesítéshez, vagyis
a szál alaki tényezőjének növelésével (amit a szálátmérő csökkenésével lehet elérni), és az érdes felület
előállításával jobb szál/mátrix határfelületi adhézió érhető el, és javulnak a mechanikai tulajdonságok is.
A kezelt szálakat minden esetben desztillált vízzel mossák a szárítási lépés előtt. A mosási lépések számát az
oldat pH-ja befolyásolja, mert addig mossák a szálakat, amíg semleges pH-t nem mérnek. A leggyakrabban
előforduló kezelési módszereket a 22. táblázatba gyűjtöttük össze.

22. táblázat - Természetes szálak alkáli-oldatos kezelési módszerei és körülményei
szál

oldat

oldat
hőmérséklet
koncentráció

idő

°C

m/m%

szárítás

óra

5
szizál

NaOH

30

1

+1

[112]

25

1

60°C, 24 óra

[67]

2

1.
szobahőmérsé [113]
klet, 48 óra

10
henequén

juta

NaOH

NaOH

22

5

30
4

70
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szál

oldat

oldat
hőmérséklet
koncentráció

idő

°C

m/m%

szárítás

óra
6

2. 100°C, 6
óra

8
szizál

NaOH

10

-

1

+

[32, 109, 110]

len

NaOH

20

25

1

+

[66]

juta

NaOH

0,5

25

2

1. levegőn

[64]

2. 80°C, 4 óra
kender

NaOH

0,5

25

2

1. levegőn

[64]

2. 80°C, 4 óra
1

van szárítási lépés, de nem adtak meg pontos körülményeket; 2 V/V%

A szálkezelési módszerek azonban többnyire összetettek, azaz először fizikai felületmódosítást, például alkálioldatos kezelést végeznek a szálon a természetes és mesterséges szennyeződések eltávolítására. A második
lépésben pedig kémiailag módosítják a felületet a polimer mátrixszal való jobb összeférhetőség reményében.
A szálak kémiai kezelésének célja a szálfelület polaritásának, ezáltal polimerrel történő nedvesíthetőségének
megváltoztatása. A kémiai módszerek a következők [41, 61, 67, 71]:
• izocianátos kezelés
• monomerek ojtása a felületre
• peroxidos kezelés
• permanganátos kezelés
• kapcsoló ágensek alkalmazása
• sztearinsavas kezelés
A szizál szálak hidrofil jellege csökkenthető a szálak felületének a kardanol uretán-származékával (CTDIC)
történő kezelésével, mert a CTDIC hosszú szénláncai révén kapcsolódik a cellulóz szálakhoz. Így a szizál
összeférhető lesz apoláris polimerrel, pl. polietilénnel, mert erős határfelületi kötés alakulhat ki a két komponens
között, és ezáltal javíthatók a mechanikai tulajdonságok.
Az ojtás növeli a szál nedvesíthetőségét a mátrixszal azáltal, hogy hidrofóbbá teszi a szál felületét. Az ojtott
molekulák egyes láncrészeinek mátrixba történő diffúziójával erősebb kötések alakulhatnak ki. Nagyon elterjedt
a maleinsav-anhidriddel ojtott polimerek, elsősorban PP alkalmazása természetes szálak kezelésére (23.
táblázat). A kapcsolódás sémáját mutatja be a 62. ábra ezekben a rendszerekben.

62. ábra - Természetes szál és MSA-PP kapcsoló ágens kapcsolódási sémája
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A peroxidos kezelés során a polimert ráojtják a cellulóz felületére, azaz összekapcsolják a szálat és a polimert.
Az ojtási reakció a polietilén (PE) mátrix és a cellulóz szálak között lejátszódó peroxiddal iniciált, szabad
gyökös reakció [41]. A kompozitok húzószilárdsága a peroxid koncentrációjával egy kritikus értékig nő, majd
állandó értéken marad. A peroxid kritikus koncentrációja arra enged következtetni, hogy a peroxiddal iniciált
ojtási reakciók befejeződnek, ha a szálakat az ojtott PE teljesen befedte, és a felesleges peroxid kismértékű
térhálósodást idéz elő a PE molekulák között.
A permanganát szintén ojtási reakciókat idéz elő a szizál szálak és a PE mátrix között. Az ojtási reakció
körülményei ez esetben meglehetősen kritikusak és nem játszódnak le könnyen. Emellett a permanganát
hatására a szizál szálak oxidálódnak is. A permanganátos kezeléssel történő határfelületi jellemzők javításának
mechanizmusa tehát az, hogy a permanganát hatására a szálfelület érdes lesz, és a mátrixszal mechanikai
kapcsolódás jön létre, ezáltal javul a határfelületi kötődés. A permanganát koncentráció ugyanakkor kritikus
tényező a kompozit mechanikai tulajdonságai szempontjából. Megfigyelték, hogy a szizál/PE kompozitok
húzószilárdsága 0,055% permanganát-koncentrációnál eléri a maximumot, majd meredeken csökken a
permanganát-koncentráció további növelésével. Ennek oka, hogy nagy permanganát-koncentráció esetén a
cellulóz szálak degradálódnak. Az egyes kezelési módszerek körülményeit a 23. táblázatban foglaltuk össze.

23. táblázat - Természetes szálak kémiai felületmódosítási módszerei és körülményei

szál

henequén

vegyület

oldat
koncentrác
ió

közeg

m/m%

(m/m%)

hőmérsékle
t

idő
szárítás

°C

perc

szilán

-

metanol:víz= 25
90:10

60

60°C,
óra

24 [67]

MSA-PP

1

toluol

5

60°C

[71]

100

1. 25°C, 48
óra
juta
MSA-PP

3

etanol:víz=8
0:20

120

2. 120°C, 2
[83]
óra
(N2atmoszféra)
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szál

kender

len

vegyület

oldat
koncentrác
ió

közeg

m/m%

(m/m%)

hőmérsékle
t

idő
szárítás

°C

perc

szilán

0,5

-

25

1

50°C, 4 óra [64]

szilán

0,5

-

25

1

50°C, 4 óra [64]

VTMOS1

2,5

pH=3,5

-

60

-

MSA

102

aceton

forrásban
25 óra
lévő aceton

105°C

MSA-PP

10

xilol

150

5-6

105°C

akril-nitril

-

aceton

60

120

vákuumban [112]

benzoilperoxid

6

aceton

-

30

+3

[110]

CTDIC

-

1. CCl4

-

60

-

[109]

2. aceton

-

480

80

[66]

(+piridin)

szizál

dikumilperoxid

6

aceton

-

30

+3

1. ecetsav

-

-

30

-

-

kénsav

30

5

-

2. ecetsav- anhidrid

1

[110]

[112]

KMnO4

0,005-0,205 aceton

-

1

+3

[110]

MSA-PP

3-122

-

-

-

-

[32]

MSA-PS

5

toluol

-

30

70°C

[48]

sztearinsav

3

-

-

-

-

[111]

sztearinsav

-

aceton

-

-

70°C, 2 óra [108]

vinil-trimetoxi-szilán;
körülményeket

2

száltartalomra vonatkoztatva;

3

van szárítási lépés, de nem adtak meg pontos

A szizál szálak felületének kapcsoló ágensekkel történő módosítását sokan tanulmányozták. Kapcsoló ágenssel
elsősorban már alkáli-oldattal előkezelt szálakat kezelnek, mert azok már nem tartalmaznak szennyeződéseket.
Leggyakrabban a 63. ábra által bemutatott vegyületeket alkalmazzák kapcsoló ágensként.

63. ábra - Gyakran alkalmazott kapcsoló ágensek természetes szálakhoz
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A cellulóz glükóz-egységeiben lévő hidroxil-csoportok nedvesség jelenlétében reagálnak a kapcsoló ágensekkel,
a szerkezeti képletekben (63. ábra) a szaggatott vonalaktól jobbra lévő részek helyettesítésével.
A kapcsoló ágensek hatását tárgyalták a szizál szálak nedvesség-tartalmára is. A felületkezelt szálak
nedvességfelvétele jelentősen csökken a felület hidrofóbbá tételével, emellett a kapcsoló ágensek a felületi
pórusokon keresztül behatolnak a sejtfalba és lerakódnak a szálak között és a felületen, így akadályozzák meg a
nedvesség átjutását.
A kezelési módszereknek szizál/PE kompozitok húzó tulajdonságai alapján történő összehasonlításával
DCP>CTDIC>BP(benzoil-peroxid)>KMnO4>alkáli sorrendet állítottak fel a kezelési módszerek
hatékonyságára.

2. Töltőanyagok kezelési módszerei
A töltőanyagok felülete általában erősen poláris (hidrofil), miközben a legtöbb polimer, amiben alkalmazzuk
őket, apoláris (hidrofób). A töltőanyag felületi jellegének módosítására, és ezzel együtt a töltőanyag és a polimer
mátrix közötti határrétegben a határfelületi adhézió mértékének javítására különböző bevonatokat alkalmaznak.

2.1. Faliszt kezelése
Számos módszert kipróbáltak már farost és különböző műanyagok összeférhetőségének javítására. Ojtottak
rövidláncú molekulákat farost felületére, de kapcsoló ágenseket, adhéziót elősegítő adalékokat is alkalmaztak
már [114].
A faliszttel töltött kompozitokban többnyire nagyon gyengék a határfelületi kölcsönhatások, mert mind a
töltőanyag, mind pedig a polimer felületi szabadenergiája nagyon kicsi, így gyakorlatilag minden összetétel
esetén javítani kell az adhéziót. Számos módszert alkalmaznak vagy legalább próbáltak alkalmazni a
határfelületi adhézió javítására, többek között NaOH-os kezelést, szilánvegyületeket kapcsoló ágensként, vagy
sztearinsavat bevonatként. Az is igaz azonban, hogy poliolefin kompozitokban a maleinsav-anhidriddel vagy
akrilsavval módosított polimereket alkalmazzák leggyakrabban. Ezeknek az ojtott polimereknek a funkciós
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csoportjai ugyanis erős kölcsönhatást alakítanak ki vagy akár kémiai reakcióba is lépnek a faliszt felületével,
miközben a hosszú alkil-láncok a mátrixba diffundálnak, ezáltal teszik lehetővé a jobb terhelés átadást. A
kompozit szívósságát a funkcionalizált polimer jelenléte nem befolyásolja számottevően, a szilárdság azonban
általában jelentősen nő. Kompatibilizálás nélkül a polimerek húzó- és hajlítószilárdsága általában csökken a
töltőanyag-tartalommal, de ez a tendencia megfordítható, és jelentős javulás érhető el módosított polimerek
segítségével.

2.2. Szén nanocső kezelése
A szén nanocsövekkel kapcsolatos kutatások jelenleg elsősorban a nagy mennyiségben, gazdaságosan, jó
minőségű szén nanocső előállítására, a szén nanocső polimerben való egyenletes eloszlatására és a
nanocső/polimer határfelületi adhéziójának növelésére irányulnak. Bár egyik problémára sem találtak még
kielégítő műszaki megoldást, a polimerek nanocsővel történő erősítésének mechanikai tulajdonságokra
gyakorolt hatását többen vizsgálták [35-48, 116-123].
A kedvező mechanikai szilárdságú nanokompozitok fejlesztése során két kritikus tényezőt vesznek figyelembe:
a szén nanocső megfelelő diszperzióját a mátrixon belül, illetve a nanocső és a mátrix közötti erős határfelületi
kölcsönhatás szükségességét. Ezen túlmenően nem csak a nanoméretből adódó intenzív agglomerálódási
hajlamot kell figyelembe venni, hanem a morfológiával és az előállítás során keletkező amorf szén-tartalommal
és fémszennyezések jelenlétével is számolni kell. A nanocsőben lévő ezen szennyezéseket oxidációval távolítják
el vagy legalábbis csökkentik, amelyek hatására a csövek szerkezetében és morfológiájában is változások
következhetnek be [124, 125].
A diszperzió finomítására és a határfelületi adhézió javítására számos felületkezelő és módosító eljárást
dolgoztak ki [119, 121, 126]. Például a nagy koncentrációjú savakkal (kénsav, salétromsav) vagy savak
elegyével történő kezelést [127, 128]; kémiai módosítást UV-fénnyel, ózonnal, kálium-permanganáttal vagy
hidrogén-peroxiddal [128-130]; polimer láncok ojtását a felületre [35, 125, 131, 132]; szilán kapcsoló ágensek
alkalmazását [123, 124, 127, 133-135]; valamint ezek kombinációját [125, 127, 129, 134, 136-142].
Mivel a nanocsövek felülete a grafithoz hasonlóan viszonylag sima, nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy
erős határfelületi kötések alakulnak ki a szén nanocsövek és a polimer mátrix között. E problémára jelenthet
megoldást a szén nanocsövek, mind az egy-, mind pedig a többfalú, felületének kémiai módosítása. Az utóbbi
években igen intenzíven kutatott területté vált, és nagy erőfeszítéseket tettek és tesznek is a különböző funkciós
csoportokat tartalmazó, kémiailag módosított nanocsövek polimer mátrixba való beépítésére. A szén
nanocsövek felületén különböző technikákkal lehet funkciós csoportokat kialakítani (64. ábra).

64. ábra - Funkciós csoportok kialakítása szén nanocsövek felületén
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Első lépésben oxidációval karboxil-csoportokat alakítanak ki a nanocsöveken. A funkciós csoportok elsősorban
a csövek végén helyezkednek el, és néhány csoport alakul csak ki a külső hengerpalást mentén. A karboxilcsoportokat tartalmazó nanocsöveket ezután reagáltatják tionil-kloriddal, alkohollal vagy aminnal, hogy
megnöveljék a reakciókészséget a további módosítási módszerekhez vagy a polimerben való alkalmazáshoz.
A szén nanocső savas kezelésére mutat példát a 65. ábra [152], amely a 64. ábra első, oxidációs lépése
valójában. A legtöbb esetben királyvizet (tömény kénsav: tömény salétromsav 3:1 arányú elegye) alkalmaznak
ennél a módszernél.

65. ábra - Szén nanocső kezelése tömény savval
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A szén nanocsövek felületének polimerekkel történő kémiai módosítása alapvetően kétféleképpen történhet
[48]. Polimerrel ojtott szén nanocsövek előállítására az egyik technika az, hogy a nanocsövek felületét
használják fel a polimer láncok felépítéséhez, vagyis a szén nanocsöveket, a polimerizációhoz szükséges
katalizátort vagy iniciátort és a kívánt monomert egy térben tartva építik fel a polimert a nanocső felületére
(„ojtás róla” módszer). A másik módszer szerint a nanocsövek felületén funkciós csoportokat alakítanak ki,
majd azokat reagáltatják a megfelelő funkcionalizált polimerrel („ojtás rá” módszer), pl. maleinsav-anhidriddel
ojtott PP-vel.
Az „ojtás róla” módszer alapja, hogy a nanocső felületét iniciátorokkal reagáltatják, amit a megfelelő
monomerek in situ polimerizációja követ, így alakulnak ki a nanocsövekhez kapcsolódó polimer molekulák.
Ennek a módszernek előnye az, hogy nagy ojtási sűrűséggel jellemezhető nanocső-polimer kompozitok
állíthatók elő, azaz nagy a nanocső felületi borítottsága az adott polimerrel. Ugyanakkor ennél a módszernél
nagyon pontosan kell tudni szabályozni az iniciátor és a szubsztrátum (monomer) mennyiségét, hogy a
megfelelő polimerizációs reakciók játszódjanak le, és emellett a reakciókörülményeket is jól kell tudni
szabályozni.
Ezzel a módszerrel állítottak elő például polisztirollal ojtott egyfalú szén nanocsöveket (SWCNT), ahol a
nanocsövek felületét szekunder butil-lítiummal reagáltatták. Ennek hatására karbanionok alakultak ki a nanocső
felületén, amelyek iniciálták a sztirol kapcsolódását a felületre, majd az azt követő polimerizációt [158]. Széles
körben alkalmazzák ezt a technikát PMMA mátrix esetén is. Például SWCNT, metil-2-bróm-propionát, mint
iniciátor és n-butil-metakrilát monomer reakciójában állíthatók elő poli(n-butil-metakrilát)-tal ojtott egyfalú
nanocsövek [159]. Nem csak iniciátor vegyület jelenlétében lehet ilyen típusú polimert előállítani, hanem
például ultrahang hatására is végrehajtható a polimerizáció [160]. Az így előállított PMMA-mátrixba
bekapszulázott szén nanocsövek alkalmasak lehetnek pl. PA6 erősítésére. MgCl2/TiCl4 katalizátor jelenlétében a
nanocső felületén etilén polimerizációja is megvalósítható, majd az így módosított szén nanocsövek
kereskedelmi forgalomban kapható polietilénbe keverhetők [161]. Az említett polimerek mellett epoxi, poliimid
és poli(etilén-tereftalát) esetén is használatos már ez a módszer [152].
Az „ojtás hozzá” módszernél valamilyen reaktív végcsoporttal rendelkező polimert, pl. maleinsav-anhidriddel
ojtott poliolefint ojtanak a nanocső felületére, amely a nanocső felületén lévő funkciós-csoportokkal reakcióba
lép. Ennek a módszernek az előnye az, hogy kereskedelmi forgalomban kapható, szabályozott molekulatömegű
és molekulatömeg-eloszlású polimert lehet alkalmazni. A legfőbb hátránya viszont, hogy az először kapcsolódó
polimer láncok sztérikusan gátolják a további makromolekulák ráépülését a felületre, így tehát csak kis ojtási
sűrűség érhető el. Természetesen csak reaktív funkciós csoportokat tartalmazó polimereket lehet alkalmazni
ennél a módszernél.
Az „ojtás hozzá” technikára a legelső példát 2001-ben publikálták. Ebben a cikkben a nanocső felületén lévő
karboxil-csoportokat első lépésben acil-kloriddá alakították át tionil-klorid reagens jelenlétében, majd az acilklorid funkciós-csoportokat tartalmazó nanocsöveket poli(etilén-glikol) hidroxil-csoportjaival reagáltatták
észterezési reakciókban. CNT/PVA-kompozitok előállításához már több esetben is alkalmazták ezt a technikát.
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Pl. többfalú nanocsőre kovalens kötéssel ferritin fehérjemolekulákat kapcsoltak, vagy hidroxil-funkcionalizált
SWCNT alkalmaztak PVA mátrixban. A többfalú nanocső n-butil-lítium jelenlétében szerves fémvegyülettel
történő funkcionalizálására is találunk példát, amelyet később klórozott polipropilén mátrixban használtak fel.
A két eddig említett módszer mellett van néhány másik módszer is módosított nanocsövek polimer mátrixba
való beépítésére. Ilyen pl. az oktadecil-amin és többfalú nanocső reakciójában keletkező funkcionalizált termék
eloszlatása metil-metakrilát–etil-metakrilát kopolimer oldatban, majd az azt követő polimerizáció. CNTtartalmú PBT kompozitot előállítottak úgy, hogy oxidált egyfalú nanocsövet adtak folyékony halmazállapotban
lévő butilén-tereftalát reakciókeverékhez, amely kétlépéses polikondenzációs reakcióban adja a kompozitot. Ezt
a termék extrúziója, majd fröccsöntése követi.
A szén nanocsövek kovalens funkcionalizálása és ojtása polimerrel a nanocsövek hatékony homogén
diszperzióját nyújtja a polimerben, és kiváló határfelületi terhelés átadást tesz lehetővé a nanocső és a polimer
között, amely a hatékony erősítés egyik fontos eleme. Szén nanocsövek felületének kezelésére kidolgozott
módszerek közül néhányat mutat be a 24. táblázat.

24. táblázat - Szén nanocsövek felületének kezelésére kidolgozott módszerek és
körülmények
módszer

A.

módosítószer körülmények

1.
savas H2SO4/HNO3
kezelés

[152]

utókezelés
hőmérséklet

időtartam

kevertetés

nincs adat

5 perc

ultrahangos
kezelés

nincs adat

1 óra

a.
a
savas
termék mosása
desztillál vízzel

110°C

12 óra

b. kifagyasztás

100°C

48 óra

a.
a
savas
termék mosása
desztillál vízzel

reflux
2.
amino- 1,10-diamino- kevertetés
funkcionalizál dekán
ás

b. kvencshűtés
-84°C, 6 óra
c. kifagyasztás
5 nap
B.
[153]

1.
savas H2SO4/HNO3
kezelés
-

kevertetés

40°C

ultrahangos
kezelés

40°C

3 óra

a.
a
savas
termék mosása
desztillál vízzel
b. szűrés

2.
amino- etilén-diamin
funkcionalizál
ás

C.

nincs adat

3.
kapcsoló MSA-PP
ágens

keverés

220°C

-

1.
savas Na-dodecilkezelés
szulfonát

ultrahangos
kevertetés

nincs adat

2 óra
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módszer

módosítószer körülmények

utókezelés
hőmérséklet

időtartam

[154]

2.
kapcsoló TES:H2O:etan kevertetés
ágens
ol = 2:1:4

szobahőmérséklet

24 óra

D.

*

nincs adat

30 perc

75°C

5 óra

etanolos
közegben

ultrahangos
kezelés

2.
kapcsoló MPTS
ágens

E.

-

ultrahangos
kezelés

a szuszpenzió
mosása
etanolban

szárítás
vákuumban,
60°C, 48 óra

30 perc

[155]
140°C

dekahidronaftalin
F.

1.
savas 60%-os HNO3 ultrahangos
kezelés
kezelés

30 perc

[156]
2.
kapcsoló PTFE
ágens
oldata

vizes kevertetés

szobahőmérséklet

szárítás
vákuumban,
50°C, 24 óra

TES: tetraetoxi-szilán; MPTS: (3-metakriloxi-propil)-trimetoxi-szilán; * szilika bevonattal ellátott többfalú szén
nanocső

2.3. Szervetlen töltőanyagok kezelése
Az alkalmazott bevonatokat tekintve a töltőanyagok három típusba sorolhatók. Az első csoportba tartoznak azok
az anyagok, amelyek nagy koncentrációban tartalmaznak OH-csoportokat, pl. az alumínium-hidroxid
(alumínium-trihidrát vagy ATH) és a magnézium-hidroxid (Mg(OH)2). Ezek a hidroxil-csoportok számos
bevonattal azonnal reakcióba lépnek.
A második csoportot a karbonátok képezik, pl. CaCO3 és CaMg3(CO3)4, amelyek legkönnyebben savas
bevonatokkal reagálnak. Más ásványi anyagok (harmadik csoport), különösen a szilikátok, pl. talkum és csillám,
helyhez kötött OH-csoportokat tartalmaznak, amelyek leginkább szilán típusú vegyületekkel reagálnak.
A legtöbb bevonat a töltőanyag részecskékkel lép reakcióba, de nem reagál a polimer mátrixszal, ezért
egyfunkciós vegyületeknek is nevezzük őket. Alkalmazásuk során a 66. ábra szerinti reakció játszódik le.

66. ábra - Szerves sav kötődése Mg(OH)2 felületére
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A talkum lemezes szerkezetű, inert felületi rétegeket tartalmaz, amelyeknek csak az összetört végén találhatók
OH-csoportok. A csillám ugyancsak lemezes szerkezetű SiO 4 tetraéderekből épül fel. A negatív töltést a fém
kationok túlkompenzálják, az így kialakuló pozitív töltést pedig a negatív töltésű OH-ionok és valószínűleg
fluorid-ionok ellensúlyozzák. Ugyanúgy, mint a talkum esetében, az OH-koncentráció éppen ezért alacsony.
Ezekhez a töltőanyagokhoz szilán típusú vegyületekt alkalmaznak leginkább.
A kétfunkciós bevonatok, amelyek szigorúan véve valójában kapcsoló ágensek, mind a töltőanyaggal, mind
pedig a polimer mátrixszal reagálnak. A szerves szilán vegyületek a legelterjedtebbek ebben a csoportban. A
szilánok azonban nem lépnek reakcióba a karbonát-típusú töltőanyagokkal, pl. a CaCO3-ot emiatt kezeletlen
formában meglehetősen korlátozott mértékben használják, elsősorban viszkozitás csökkentésére alkalmazzák
hőre keményedő gyantákban. Az alkalmazási területek bővíthetők és a felhasznált mennyiség is jelentősen
növelhető a sztearinsavval történő kezelés hatására.
Régóta ismert, hogy a sztearinsavval történő felületkezelés hatására javul a CaCO3-ot tartalmazó polimerek
feldolgozhatósága, az ütésállóságot növeli, és a nedvesíthetőség növelésével szebb felület érhető el, különösen a
hőre keményedő rendszerekben. A sztearát bevonat típusa az alkalmazott alapanyagokkal együtt változik, így a
bevonattól függően elérhetünk jobb feldolgozási jellemzőket, mechanikai és elektromos tulajdonságokat is.
Kereskedelmi forgalomban meglehetősen nagyszámú, bevonattal ellátott töltőanyag van, pl. sztearáttal,
sztearinsavval és gyantával bevont karbonátok, valamint szilánnal bevont töltőanyagok.
A töltőanyagok felületén a bevonatot lehet nedves vagy száraz eljárással kialakítani. A nedves eljárás során a
bevonatot vízben feloldjuk, majd hozzáadjuk a töltőanyagot. Az így létrehozott szuszpenziót melegítjük, hogy
elinduljon a kémiai reakció a komponensek között. A bevont töltőanyagot mosni, majd szárítani kell. Szilán
bevonatok esetén a vizes oldat pH-ját a 4-5 tartományban kell tartani, hogy az alkoxi-csoportok
elhidrolizáljanak.
A száraz bevonatot gyorskeverőben lehet kialakítani, amikor a bevonatot a töltőanyaghoz akár száraz formában,
akár oldószerbe permetezve adjuk hozzá. A bevonatokat, például sztearinsavat ennél a módszernél az
olvadáspontjuk fölött kell tartani a keverés során. A másik megoldás az lehet még, hogy a bevonatot a
töltőanyag és polimer összedolgozása (kompaundálása) során adagolják. Ha azonban a bevonat nem túlságosan
összeférhető a polimerrel, akkor a kompaundálás során a bevonat molekulák a töltőanyag felületére
vándorolnak, ez pedig nem javítja a komponensek összeférhetőségét.
A termékként előállított kompaundok tulajdonságai nagymértékben függnek a bevonat koncentrációjától.
Széleskörű feltételrendszernek kell azonban teljesülnie ahhoz, hogy az optimális tulajdonságokat a bevonat
molekuláiból egyetlen (monoborítású) réteg kialakításával el lehessen érni. Ugyanakkor ez okozza a
problémákat is.
Az első nehézséget pontosan ennek a mérése jelenti. A módszerek eltérnek egymástól, lehetnek elméletiek vagy
gyakorlatiak. Az elméleti módszerek szerint a töltőanyag felületével kialakuló kölcsönhatás, az atomi méretek és
a kötéshosszúságok ismeretében a bevonat molekulájára helyigényt számítunk. Ezt a területet viszonyítjuk
azután a töltőanyag felületéhez. Másik megközelítés szerint számítani lehet a felületen lévő reakcióképes
(reaktív) helyek számát és a bevonat mennyiségét, amivel ezek reagálni tudnak.
A gyakorlati módszerek meglehetősen korszerű módszereket és műszereket igényelnek, pl. DRIFT (diffúz
reflexiós FT-IR spektroszkópia) és XPS (röntgen fotoelektron spektroszkópia). Sajnálatos módon ezek a
módszerek azonban gyakran eltérő eredményeket adnak. Ennek oka, hogy a legtöbb töltőanyag részecske
szabálytalan alakú, nem minden reaktív hely hozzáférhető és a bevonat molekulák különböző orientációval
helyezkedhetnek el a töltőanyag felületétől függően. Emellett a bevonatok fiziszorpcióval és kemiszorpcióval is
kötődhetnek a töltőanyagon, ami tovább nehezíti a mérést.
A töltőanyaghoz alkalmazott bevonatok jelentősen befolyásolják a kompozitok jellemzőit is. Minden
fölöslegben lévő bevonat ugyanis kenőanyagként viselkedik. A reológiai tulajdonságokban bekövetkező
változások módosíthatják az orientációt pl. fröccsöntésnél, és emiatt más tulajdonságok is megváltoznak.
Megváltozhat például a töltőanyag-irányítottság is, amely nagy alaki tényezőjű töltőanyagoknál drasztikus lehet.
A bevonat/szerkezet/tulajdonság kapcsolatok összefoglalva tehát igen összetettek, és csak kevés általános elv
fogalmazható meg. A töltőanyag-bevonat nyilvánvalóan megnöveli a kompaund költségét, de számos előnyt is
nyújtanak. A felületkezeléssel a töltőanyag egyenletesebben oszlatható el a polimerben, mert javítja a
nedvesíthetőséget, és így könnyebb a töltőanyagot a polimerbe bedolgozni. További előnyt jelent, hogy a
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felületkezelés hatására a töltőanyag kevésbé porzik, így könnyebben feldolgozható. Sokféle típus kapható, ezért
az elérhető lehetőségeket komolyan meg kell fontolni a kiválasztott felhasználási célnak megfelelően.
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5. fejezet - Felületkezelés hatása
A felületkezelés során egy vagy akár egyszerre több új komponenst is bevihetünk a kompozit rendszerbe, legyen
szó akár szálerősítésű, akár töltőanyagot tartalmazó kompozitról. Az új komponens megváltoztatja a
kompozitban az alkotórészek kémiai környezetét, a felületkezelés hatékonysága pedig jelentősen befolyásolja a
végtermék tulajdonságait. Ha például nem megfelelő a felületkezelés, az új komponens egy kétkomponensű
rendszerben harmadik komponensként, pl. lágyítóként viselkedik, így rontja a termék jellemzőit. A kompozit
tulajdonságaiban bekövetkező változásokat könnyebben meg tudjuk magyarázni, ha tisztában vagyunk a
felületkezelés hatásaival. A következőkben ezt tekintjük át részletesebben.

1. Felületkezelés hatása a szénszálak tulajdonságaira
A különböző oxidációs eljárások alapvetően a szálakhoz gyengén kötődő anyagok eltávolítására szolgálnak. Az
erélyesebb oxidációs eljárások hatására érdesebb lesz a szálfelület, ebből kifolyólag javul a mechanikai
kölcsönhatás/kapcsolódás a szálak és a mátrix között. A felület kémiai szerkezete is módosul, de csak
kismértékben javul a szál/mátrix adhézió. Az oxidációs kezelésekkel nem javul a szálak nedvesíthetősége,
ugyanakkor a kezelési módszerek hatékonysága változik a polimerek típusával.
A 25. táblázat az oxidációs kezeléseknek a nagymoduluszú szénszál szakítószilárdságára, illetve a kezelt
szénszállal erősített epoxi kompozit hajlítószilárdságára gyakorolt hatását mutatja be [11].

25. táblázat - Különböző szálkezelési eljárások szénszálra gyakorolt hatása
szálkezelési eljárás
1. oldat

2. oldat

tömegcsökkené szakítószilárdsá
s, %
g-csökkenés, %

időtartam, perc

epoxi kompozit
hajlítószilárdság
csökkenése, %

400°C, levegő

30

0

0

0

500°C, levegő

30

0,4

6

12

600°C, levegő

30

4,5

50

*

60%HNO3

-

15

0,2

0

8

5,25%NaOCl

-

30

0,4

1,5

5

10-15%NaOCl

-

15

0,2

0

8

15%HClO4

-

15

0,2

0

12

5%KMnO4

10%NaOH

15

0,4

0

15

5%KMnO4

10%H2SO4

15

6,0 (+)

17

13

10%H2O2

20%H2SO4

15

0,1

5

14

42%HNO3

30%H2SO4

15

0,1

0

4 (+)

10%NaClO3

15%NaOH

15

0,2

0

12

10%NaClO3

25%H2SO4

15

0,2

2

5 (+)
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szálkezelési eljárás

tömegcsökkené szakítószilárdsá
s, %
g-csökkenés, %

epoxi kompozit
hajlítószilárdság
csökkenése, %

1. oldat

2. oldat

időtartam, perc

10%NaClO3

40%H2SO4

15

0,7

4

15

10%Na2Cr2O7

25%H2SO4

15

0,3

8

15 (+)

10%Na2Cr2O7

40%H2SO4

15

1,7

27

31

* túl gyenge a vizsgálathoz
A kezelések hatására romlanak a szálak tulajdonságai, a kompozitoké viszont javul. A leghatékonyabb eljárás a
25. táblázatban bemutatott módszerek között a 10%NaClO3/25%H2SO4 elegyben történő 15 perces kezelés,
amelynek hatására a szál tömegvesztesége mindössze 0,2%, a szakítószilárdság-csökkenés 2%, a kompozit
hajlítószilárdsága viszont 5%-kal, a határfelületi nyírófeszültsége pedig 91%-kal nő. Vizsgálatokkal kimutatták,
hogy a kátrányalapú szénszálak anódos oxidációja ammónium-szulfát oldatban a határfelületi nyírófeszültség
300%-os növekedését eredményezi. Mivel a szál modulusza nő, következésképpen hosszabb kezelési idő
szükséges a hasonló mértékű határfelületi nyírófeszültség növekedésének eléréséhez. A kezelés hatására ugyan
nő a határfelületi nyírófeszültség, az ütőszilárdság azonban csökken, ezért a kezelési idő szabályozására nagyon
kell ügyelni, hogy kiegyensúlyozott jellemzőket érjünk el.
Az oxidációs kezelések hatására nagyjából megduplázódik az oxigén felületi koncentrációja. A szálfelületen és
500Å mélységben található funkciós csoportokat mutatja be a 67. ábra a relatív kötéserősségek sorrendjében.

67. ábra - A szénszál felületén és 500Å mélységben található funkciós csoportok

A szakirodalomban a felületi aktivitás jellemzésére általában a szálfelületre vonatkozó teljes oxigén-tartalmat
alkalmazzák, az utóbbi években azonban inkább az ún. karbonil-indexet használják, mert a kapcsolódási
reakciókban elsősorban a karboxil-csoportok vesznek részt [157].

2. Felületkezelés hatása a természetes szálak
tulajdonságaira
A felületkezelés a természetes szálak tulajdonságaira sokkal nagyobb hatással lehet, mint pl. szénszálak esetén.
Ez abból adódik, hogy a kezeléssel eltávolítjuk a szálhoz gyengén kötődő vegyületeket és szennyeződéseket. A
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következőkben néhány gyakran alkalmazott szál esetében mutatjuk be a szálkezelés hatását a különböző fizikai
és mechanikai jellemzőkre.

68. ábra - Felületkezelés hatása természetes szálak húzószilárdságára

Mind juta-, mind pedig kenderszál esetében megállapítható, hogy a hőkezelés (140°C, 2 óra) hatására csökken a
húzószilárdság (68. ábra) és a rugalmasságot bemutató modulusz (69. ábra) is, bár ez utóbbi kisebb mértékben.
Szizálnál ezzel ellentétben nem tapasztalunk csökkenést, ami az összetételbeli számottevő különbségre
vezethető vissza. Ha hőkezelés helyett alkáli oldatos kezelést alkalmazunk, mind a húzószilárdság, mind a
húzómodulusz javítható, jutaszál esetében jóval nagyobb mértékben, mint kenderszálnál. Szizálszál esetében
azonban ez a kezelési módszer nem célravezető, a húzószilárdság ugyan változatlan marad, a húzómodulusz
viszont harmadára csökken. A szilán kapcsoló ágens alkalmazása tűnik a legcélravezetőbbnek juta- és
kenderszál esetén, mert az alkáli oldatos kezeléssel elért eredményeket is lehet javítani. Legnagyobb jelentősége
a szilán kapcsoló ágensnek a rugalmasság növelésében van, a modulusz ugyanis jutaszál esetében 25%-kal,
kenderszál esetében pedig átlagosan 33,5%-kal javítható a kezeletlenhez képest. Ez az alkáli kezeléssel elért
eredményekhez képest 5%-os javulást jelent juta-, és 50%-os javulást kenderszál esetében.

69. ábra - Felületkezelés hatása természetes szálak húzómoduluszára
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A szizál szálak húzó igénybevétellel szembeni ellenálló képességének változását a különböző kezelési
módszerek esetén a 73. ábra-74. ábra mutatja be [41].

70. ábra - Szizál szálak húzószilárdságának alakulása a különböző szálkezelési
módszerek hatására

A szizál szál mechanikai tulajdonságai szempontjából a 150°C-on, 4 óráig tartó hőkezelés tűnik legjobbnak a
fizikai felületmódosítás módszerei közül, mert hatására a szálak kristályossága 62,4%-ról 66,2%-ra növekedett.
A hőmérséklet 200°C-ra történő emelésével a húzó jellemzők nagymértékben romlanak a szálak degradációja
miatt. Más módszerekkel számottevően nő a szizál szálak hajlíthatósága, de csökken a modulusza. A
nedvességre való érzékenység javítására alkalmas az ac(et)ilezés, mert hatására a nedvesség-tartalom 11%-ról
5,5%-ra csökkenthető. A kezelés hatására azonban az acetilezett szizál szál húzószilárdsága 405MPa-ról
320MPa-ra csökkent, mert a szál hemicellulóz-tartalmának nagy részét eltávolították.

71. ábra - Szizál szálak jellemzőinek alakulása a különböző szálkezelési módszerek
hatására
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6. fejezet - Szálerősített kompozitok
mechanikai tulajdonságai
Egy adott felhasználási célnak megfelelő mechanikai jellemzőkkel rendelkező szálerősített kompozit
kiválasztásának meghatározó szerepe van. Ebben a fejezetben a leggyakrabban alkalmazott szálerősített
kompozitokkal elért mechanikai tulajdonságokat ismertetjük.

1. Üvegszállal erősített kompozitok
Az üvegszál erősítésű polimer kompozitok egyre növekvő felhasználása a nagy szilárdság és kis súly mellett
költséghatékonyságuknak köszönhető a szállító, építő és tengeri alkalmazásokhoz kapcsolódó iparágakban
[162]. Alkalmazásukat azonban korlátozza, hogy tűzben hamar elégnek, és a gyantából nagy mennyiségű hő és
füst szabadul fel. Ha a kompozitot az üvegesedési hőmérséklete fölé melegítik, a szilárdsága és a szívóssága
jelentősen csökken [163, 164].
A feldolgozási technológiák az üvegszál/hőre keményedő poliészter kompozitokra könnyebbek és olcsóbbak,
mint más hőre keményedő mátrix esetén. Az üvegszállal erősített poliészter alkalmazása alacsony
hőmérsékleteken és üzemi körülmények között könnyű a modern, hőre lágyuló kompozitokhoz képest,
amelyeket összetett molekulaszerkezet, nagy szilárdság és bonyolult működési körülmények közötti alkalmazás
jellemez.
Az epoxi és poliészter gyantákat leggyakrabban üveg- és szénszállal erősített kompozitokhoz alkalmazzák,
fenol/formaldehid gyantákat akkor használnak üvegszál-erősítéssel, ha speciális tűzállósági és füstállósági
igényeknek kell megfelelni. Ha viszont a vegyszerállóság az elsődleges szempont, vinilésztert alkalmaznak [58,
164].
Az epoxi mátrixú kompozitokban kritikus lehet a vízfelvétel, amelynek hatására jelentősen romlanak a
mechanikai tulajdonságok. Szilán kapcsoló ágenssel kezelt üvegszálakat tartalmazó epoxi kompozitokban, nem
csak az epoxi gyanta, hanem a határréteg is képes vizet felvenni. A határréteg a vízfelvétel következtében
megduzzad, ezáltal helyi feszültségek ébrednek a kompozitban [52, 165, 166].

72. ábra - Üvegszállal erősített epoxi kompozitok szilárdsági jellemzői a laminált
üvegszál rétegek függvényében
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Az üvegszál rétegek számának növelésével jelentősen javítható az üvegszál erősítésű epoxi kompozit húzó-,
hajlító-, mind pedig nyomószilárdsága (72. ábra). Hajlítószilárdság szempontjából azonban 16 feletti üvegszál
réteg alkalmazásával már nem növelhető tovább számottevően sem a húzó-, sem pedig a hajlítószilárdság. A
nyomószilárdság azonban igen. A húzószilárdság értéke 20 réteg üvegszál esetén pedig csaknem megegyezik a
nyomószilárdsággal.
A fenol gyanták és üvegszál/fenol kompozitok kiváló égési tulajdonságokkal rendelkeznek a poliészter,
vinilészter és epoxi gyantákkal és kompozitjaikkal szemben, mert nagyon kis mennyiségű füstöt és égésterméket
bocsátanak ki. A hagyományos fenolgyanták felhasználása azonban ridegségük és magas térhálósítási
hőmérsékletük miatt korlátozott. Ebből kifolyólag és a szigorúbb tűzvédelmi szabályok miatt csak olyan
kompozitokhoz alkalmazzák őket, ahol nagy a tűzveszély kockázata, egyéb területeken a többi hőre keményedő
gyantát alkalmazzák. Fejlesztik ugyanakkor az újabb rezol típusú fenolgyantákat, amelyek a hagyományosakhoz
képest rugalmasabbak és alacsonyabb hőmérsékleten térhálósíthatók [8]. Magas üvegszáltartalom esetén
meglehetősen jó mechanikai tulajdonságokat lehet elérni (73. ábra), különösen hajlító igénybevétellel esetén.

73. ábra - Üvegszállal erősített, kézi laminálással előállított fenol alapú kompozitok
mechanikai jellemzői
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A telítetlen poliészter az egyik legfontosabb hőre keményedő gyanta a különböző alkalmazási területeken
könnyű kezelhetőségének és térhálósodási tulajdonságainak köszönhetően [60, 162, 167, 168-180]. Részecske
típusú töltőanyag, pl. CaCO3, vagy üvegszál és korom hozzáadásával növelhető a gyanta szívóssága, modulusza,
és csökkenthetők a költségek. Pl. 25% üvegszállal erősített és 40% CaCO3-ot tartalmazó poliészter
szakítószilárdsága 18%-kal növelhető a gyantáéhoz képest.

74. ábra - Üvegszállal erősített poliészter kompozitok mechanikai jellemzői

A különböző szálformákkal eltérő mértékű erősítés érhető el (74. ábra). Legnagyobb szilárdsága és
rugalmassága a paplannal és rovinggal együttesen erősített kompozitnak van. A nagy szilárdság eléréséhez
bármely szálforma alkalmazásakor jelentős, 40% feletti száltartalomra van szükség. Különböző hőre keményedő
kompozitok mechanikai tulajdonságait lehet összehasonlítani a következő ábrákon. A 75. ábra a szálforma
hatását mutatja be. A legjobb mechanikai jellemzők a vártaknak megfelelően epoxi kompozitokkal érhetők el
unidirekcionális szövet erősítő anyaggal [11, 73, 113, 181-186].

75. ábra - Különböző szálelrendeződéssel készült, üvegszállal erősített hőre keményedő
kompozitok jellemzői (száltartalom: epoxi: 62V/V%; poliészter: 60V/V%; vinilészter:
63,5V/V%)
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(3-metakriloxi-propil)-trimetoxi-szilánnal kezelt üvegszálat tartalmazó hőre keményedő kompozitok közül a
poliészter kompozit hajlítószilárdsága kiemelkedő (76. ábra). Vinilészter kompozitokban jelentős különbségek
mérhetők a kapcsoló ágens koncentrációjától függően. A szilárdsági értékek 16-18%-kal növelhetők a kapcsoló
ágens koncentrációjának 0,01%-ról 0,4%-ra növelésével, a további koncentráció-növelés azonban gyakorlatilag
már nem hoz jobb eredményt. A modulusz, mivel azt a szakítógörbe kezdeti, rugalmas tartományában
határozzuk meg, nem mutat különbséget a szilán-koncentrációt tekintve.

76. ábra - (3-metakriloxi-propil)-trimetoxi-szilánnal kezelt üvegszálat tartalmazó hőre
keményedő kompozitok hajlító jellemzői (üvegszáltartalom: fenol: 66,5m/m%;
poliészter: 61,1m/m%; vinilészter: 42,6V/V%)

A szilán kapcsoló ágens szerkezetének megfelelő kiválasztásával jelentősen befolyásolható a különböző
kompozitok hajlítószilárdsága (77. ábra). 0,4m/m% adalék-koncentráció esetén poliészter és vinilészter
kompozitokban az M kapcsoló ágens bizonyul a legjobbnak, fenol kompozitban viszont a G-vel jelölt. Ez a
különbség az eltérő mátrix szerkezetre vezethető vissza.

77. ábra - Szilán kapcsoló ágens típusának hatása üvegszálat tartalmazó hőre
keményedő kompozitok hajlító tulajdonságaira (M: (3-metakriloxi-propil)-trimetoxiszilán; G: 3-glicidoxi-propil-trimetoxi-szilán; A: (3-amino-propil)-trietoxi-szilán)
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Kapcsoló ágensek alkalmazásával üvegszállal erősített poliészter kompozitokban elérhető hatásokat mutat a 78.
ábra 35m/m% üvegszál-tartalom és paplan típusú erősítőanyag esetén [179]. A felhasznált poliészter gyanták
szakítószilárdsága 35-70 MPa, húzó modulusza 1,8-3,4 GPa tartományba esnek. A szilán kapcsoló ágenst nagy
(>3%) koncentrációban kell alkalmazni, de a legtöbb esetben, elsősorban a kisebb szakítószilárdsággal
jellemezhető poliésztergyanták esetén, az adalék-koncentráció növelése kedvez a szakítószilárdságnak. A
nagyobb szilárdságú poliészter gyantákkal az alkalmazott tartományban az adalék-koncentráció növelése alig
javítja a jellemzőket, sőt van, ahol csökkenti is a szilárdságot.

78. ábra - Kapcsoló ágensek alkalmazásának hatása üvegszállal erősített poliészter
kompozitok húzó jellemzőire (I: 3,2m/m% szilán; II: 3,9m/m% szilán)

A vinilészter gyantákat egyre növekvő mértékben használják mátrixanyagként a tengerben alkalmazott
kompozitokban kiváló mechanikai tulajdonságainak, korrózióállóságának, ezekhez képest ugyanakkor
viszonylag alacsony árának köszönhetően [10, 187-194].

79. ábra - Szilán típusú adalékokkal kezelt üvegszállal erősített vinilészter kompozitok
mechanikai jellemzői (M: (3-metakriloxi-propil)-trimetoxi-szilán; G: 3-glicidoxi-propiltrimetoxi-szilán)
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A 42V/V% üvegszállal erősített vinilészter kompozitok mechanikai tulajdonságai is jelentősen befolyásolhatók
az üvegszálak kezelésére alkalmazott szilán vegyület típusával (79. ábra). Azonos, 0,4m/m% adalékkoncentráció esetén a metakril-oxi funkciós csoportot tartalmazó kapcsoló ágens hatékonyabb, mint a glicid-oxi
funkciós csoportot tartalmazó kapcsoló ágens. Igaz ez mind a szilárdsági jellemzők tekintetében, mind pedig a
moduluszok esetében. A metanolos közegben lévő M adalék hatékonysága jobb, mint a vizes alapúé. Különböző
kapcsoló ágensek alkalmazásával üvegszállal erősített vinilészter kompozitokban elérhető hatásokat mutat a 80.
ábra is [58].

80. ábra - Kapcsoló ágensek alkalmazásának és koncentrációjának hatása üvegszállal
erősített vinilészter kompozitok szakítószilárdságára (V: vinil-tri-(etoxi-metoxi)-szilán;
M: (3-metakriloxi-propil)-trimetoxi-szilán; A: (3-amino-propil)-trietoxi-szilán; G: (3glicidoxi-propil)-trimetoxi-szilán; T: titanát-származék – az alkalmazott koncentráció
0,3m/m% és 0,6m/m%)

„V”, „M” és „G” kapcsoló ágensek kémiailag kötődnek a gyantához. A kapcsoló ágens/üveg határfelületen a
hidrolízisből származó három hidroxil-csoport reakcióba lép az üvegfelületen lévő hidroxil-csoporttal, és =Si-OSi= kötést kialakítva tökéletesedik a gyanta és az üveg közötti kémiai híd. „A” alkalmazásakor nem játszódik le
kémiai reakció az amino-csoport és a gyanta között, ugyanakkor a három hidroxil-csoport könnyen reagál az
üvegszál felületén lévő hidroxil-csoportokkal. „T” a legkevésbé hatékony egyrészt, mert 2 hidroxil-csoport
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érhető el molekulánként az üvegfelülettel lejátszódó reakcióhoz, így nem alakulhat ki folytonos bevonat a szál
felületén, másrészt sztérikus gátlás lép fel a gyanta irányában [58].
Az üvegszállal erősített hőre lágyuló kompozitok gyorsan helyettesítik a fémeket a nagy teljesítményű
anyagokat igénylő alkalmazásokban [25, 186, 195]. Ezen a területen a legtöbb kutatás az 1980-as évektől indult,
és elsősorban a különböző, magas hőmérsékleten használható műanyagtípusokra (PEI, PPS, PES és PEEK)
irányult [196]. Az utóbbi 15 évben a kutatások azonban a műszaki hőre lágyuló kompozitoktól a
költséghatékonyabb fejlesztések felé tolódtak el, amelyeknek fő irányvonalát a PA, PET, PBT és PP képezik
[197, 198]. Az üvegszállal erősített poliamidok kiváló kompozitok magas szintű mechanikai tulajdonságaiknak
és hőállóságuknak köszönhetően (81. ábra). Hátrányuk, hogy mechanikai tulajdonságaik számottevően
csökkennek poláris folyadékok (pl. víz és szerves oldószerek) felvételének hatására [186, 195, 199].

81. ábra - Száltartalom hatása üvegszállal erősített poliamid kompozitok mechanikai
jellemzőire

PA kompozitban az üvegszál-tartalom mechanikai jellemzőkre gyakorolt hatását mutatja a 82. ábra. 15%
üvegszál hatására a húzószilárdság legalább 50%-kal javul, a modulusz duplájára növelhető, az ütőszilárdság
viszont csak kismértékben. 30% üvegszál esetén a húzószilárdság több mint kétszeresére növelhető, a
rugalmasság és az ütőszilárdság számottevő javulása mellett. A jellemzők változásának irányában a szál/mátrix
kölcsönhatásnak döntő szerepe van, a változások mértéke viszont a száltartalomnak köszönhető. Az is igaz
azonban, hogy nagyobb száltartalom esetén még nagyobb szerep jut a szál/mátrix kölcsönhatásnak, mert ha a
szálak nem diszpergálódnak jól a polimerben, és nem megfelelő a terhelésátadás a komponensek között, a
tulajdonság-javulások mértéke csak a száltartalommal arányos.

82. ábra - Üvegszál-tartalom hatása üvegszállal erősített poliamid mechanikai
tulajdonságaira (B: 3-(trietoxi-szilil)-propil-borostyánkősav-anhidrid; G: (3-glicidoxipropil)-trimetoxi-szilán; A: (3-amino-propil)-trietoxi-szilán)
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15% üvegszállal erősített PA kompozit húzószilárdsága és modulusza több mint 40%-kal javítható, ha az
üvegszálat a műanyagba való bedolgozás előtt felületkezelik (83. ábra), 0,5% adalék esetén [200]. A változás
mértéke a kapcsoló ágens szerkezetétől függ.

83. ábra - Szilán adalék típusának és 20% EPR-g-MSA alkalmazásának hatása 15%
üvegszállal erősített PA mechanikai tulajdonságaira (B: 3-(trietoxi-szilil)-propilborostyánkősav-anhidrid; G: (3-glicidoxi-propil)-trimetoxi-szilán; A: (3-amino-propil)trietoxi-szilán; P: 3-(polialkilén-oxid)-propil-trimetoxi-szilán; O: n-oktil-trietoxi-szilán)

A modulusz jelentős mértékű növekedése a szakadási nyúlás hasonló mértékű csökkenésével jár együtt. A szilán
típusú kapcsoló ágens mellett maleinsav-anhidriddel ojtott etilén-propilén gumi alkalmazásakor a kompozit
húzószilárdsága tovább javítható, ütéssel szembeni ellenállása azonban romlik.
A tömegműanyagok közül a rövid üvegszállal erősített kompozitok előállítására gyakran PP-t, ritkábban
polietiléneket alkalmaznak [201-205], amelyeknek keménységét és ütésállóságát javítják ily módon. Az erősítés
hatására a mátrix degradációja is lassabban következik be, illetve a PP-t ilyen formában magasabb
hőmérsékleteken lehet alkalmazni, pedig viszonylag kicsi a termikus stabilitása [206]. Üvegszállal erősített
poliolefin kompozitok mechanikai jellemzőit tartalmazza a 26. táblázat.
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26. táblázat - Üvegszállal erősített poliolefin kompozitok mechanikai jellemzői
műanyag száltartalom száltípus feldolgozástechnológia

húzó tulajdonságok

hajlító tulajdonságok ütőszilá

szilárdság modulusz nyúlás1
1

V/V %

PP

LDPE9

MPa

GPa

szilárdság modulusz

%

MPa

GPa

J/m

3,7

vágott
szál
(11mm)

extrúzió és fröccsöntés

64

3,3

-

-

-

-

102

folytonos extrúzió és fröccsöntés

75

5,0

-

116

5,5

140

12,9

vágott
szál
(11mm)

112

7,3

-

-

-

-

17

paplan és folytonos

160

12,0

-

-

-

-

202

folytonos extrúzió és fröccsöntés

97

8,5

-

140

8,7

165

20

vágott
szál

fröccsöntés

72

7,0

2,5

-

-

31

20

paplan

préselés

-

-

-

74

4,3

54

223

paplan

préselés

89

6,2

-

60

4,38

54

30

vágott
szál

fröccsöntés

82

10,2

1,8

-

-

38

302

folytonos extrúzió és fröccsöntés

113

12,0

-

160

12,0

210

354

folytonos préselés

70

28,0

-

470

24,0

-

402

folytonos extrúzió és fröccsöntés

121

14,0

-

180

16,6

250

403,5

vágott
szál
(25mm)

préselés

100

7,9

2,0

175

8,0

206

507

szövet

préselés

238

0,048

-

-

-

-

10

gyöngy

extrúzió és fröccsöntés

6,8

0,19

167,7

-

-

-

20

gyöngy

6,9

0,20

175,7

-

-

-

extrúzió és fröccsöntés

szakadáskor; 2 POLYBOND 3200 (2V/V%) kompatibilizáló adalékot tartalmaz; 3 m/m%; 4 unidirekcionális
üvegszál-szövetet tartalmaz; 5 CELSTRAN PP-GF40-03; 6 Charpy ütési szilárdság; 7 bevonat: (1-amino-propil)trietoxi-szilán; MA-PP, SWNT; 8 transzverzális irányra vonatkoznak; 9 gyárilag kezelt szálat tartalmaz
1
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A PP mechanikai tulajdonságait igen gyakran módosítják különböző ásványi töltőanyagok hozzáadásával is, a
legtöbbet tanulmányozott közöttük a talkum és a CaCO3. Számos esetben kimutatták, hogy ezek a töltőanyagok
növelik a PP húzó moduluszát, csökkentik viszont a szilárdságát és a szívósságát [207]. A PP ütéssel szembeni
ellenállásának javítására elasztomer részecskék beépítése is gyakran előfordul [213, 214]. A PP gumival történő
módosítása azonban köztudottan drasztikusan csökkenti mind a szilárdságot, mind a szívósságot. A szilárdság és
merevség közötti egyensúly úgy érhető el, ha mind elasztikus (pl. gumi), mind pedig rideg erősítőanyagot (pl.
üvegszál) dolgozunk PP-be.
Az adhézió az üvegszál és a PP között gyenge, mivel a szál felülete poláris, a mátrix pedig apoláris. Bevett
szokás az üvegszál kezelése MA-PP-vel a határfelületi adhézió javítására, de manapság egyre gyakrabban
használják a sztirol-etilén-butilén-sztirol (SEBS) kopolimer MSA-val ojtott formáját is az összeférhetőség
javítására [75, 104, 214-216]. PP kompozitokban is alkalmaznak szilánokat bevonat formájában, azonban
egyedül a szilán ágens nem elegendő a határfelületi nyírófeszültség javítására, mert domináns hatása elsősorban
az üvegszál bevonatokban lévő nukleofil ágenseknek van [71]. A különböző adalékok alkalmazásának hatását a
27. táblázat foglalja össze.

27. táblázat - GF/PP mechanikai tulajdonságainak változása kapcsoló ágens
alkalmazásának hatására
száltartalom,
m%

egyéb
töltőanyag

kompatibilizá
ló adalék
típus

húzó tulajdonságok változása, %

szakítószilárds
ág

modulusz

ütési
szilárdság
változása, %

szakadási
nyúlás

EPOLENE G- 115
30032
(3,1m/m%)

195

-100

-473

[214]

Kraton
FG EPOLENE G- 105
1901X1
30032
(15,4m/m%) (3,1m/m%)

212

-100

-53

30

-

429

-73

-714

23,1

[57]
1

Kraton
G61521
(15,4m/m%)

(3-amino129
propil)trietoxi-szilán

MA-SEBS típusú adalék; 2 MA-PP típusú adalék; 3 Izod ütési szilárdság; 4 bemetszetlen Charpy ütési szilárdság

2. Szénszállal erősített kompozitok
A hőre keményedő mátrixú kompozitokat még az elmúlt évtizedben is sokkal gyakrabban alkalmazták, a hőre
lágyuló mátrixú kompozitok viszont nagyon gyorsan fejlődtek és fejlődnek. A szénszállal erősített hőre lágyuló
műanyag kompozitok előnyei a hőre keményedőkkel szemben elsősorban az alacsonyabb feldolgozási költség,
mert nincs szükség a mátrix térhálósítására, lehetséges az újrahasznosítás (javítás és újrafeldolgozás), kisebb az
egészségre ártalmas hatás a feldolgozás során alkalmazott vegyületeknek köszönhetően, kis nedvesség-tartalom
jellemző, ívhegesztés lehetséges. Jobban alakíthatók, jobb károsodással szembeni ellenállás jellemző rájuk,
magas a környezeti hatásokkal szembeni toleranciájuk. Hátrányuk, hogy magasak a feldolgozási hőmérsékletek,
nagyok a viszkozitások és a szálkezelési módszerek kevésbé fejlettek, mint hőre keményedők esetén.
A szénszálakhoz az epoxi messze a legszélesebb körben alkalmazott polimer mátrix elsősorban azért, mert az
epoxi gyanta és a szénszál összeférhetősége igen jó, ráadásul kereskedelmi forgalomban is számos olyan
szénszál kapható, amelynek felületét epoxi gyantához megfelelő bevonattal látták el [53, 57, 63, 167, 217], pl. a
Magyarországon is előállított PANEX®35. Szénszállal erősített hőre keményedő kompozitok mechanikai
jellemzőit mutatja be a 84. ábra.
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84. ábra - Szénszállal erősített epoxi kompozitok húzó jellemzői (száltartalom: AS-4 és
HMS szálak esetén 62V/V%; G30-500 szálak esetén: 60V/V%; a többire nincs adat)

A kompozitok mechanikai tulajdonságait alapvetően meghatározza a szálorientáció és az igénybevétel iránya
közötti kapcsolat. Igénybevétellel egyező irányú szálorientáció esetén jóval erősebbek a kompozitok, mint az
arra merőleges irányban (85. ábra).

85. ábra - Szénszállal erősített epoxi kompozitok húzó jellemzői a szálorientációtól
függően

PAN-alapú szénszálat tartalmazó epoxi kompozit tulajdonságainak javítására alkalmas pl. a Polyvest 25
márkanévvel ellátott szilán típusú adalék [52]. 1% szénszál-tartalmú kompozit hajlítószilárdsága 111 MPa-ról
110 MPa-ra, hajlító modulusza 3,01 GPa-ról 3,09 GPa-ra, ütőszilárdsága pedig 3,55 kJ/m2-ről 3,89 kJ/m2-re
változik, ha adalékkal kezelt szénszálat alkalmaznak. Két, illetve három % szálat tartalmazó kompozitok
esetében is az ütőszilárdságot tekintve érhető el a legnagyobb mértékű javulás (10%, ill. 38%), a hajlító
jellemzők azonban hibahatáron belül változnak.
A szerves szilán és titanát kapcsoló ágenseket szénszálak felületkezelésére is alkalmazták a polimer kompozitok
teljesítményének javítására az üvegszálakkal elért pozitív eredmények hatására annak ellenére, hogy nem
elsősorban szénszálakhoz javasoltak. Szénszál/epoxi rendszerben alkalmazták már a szénszál felület kezelésére
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(3-metakriloxi-propil)-trietoxi-szilán (MPS) ágenssel előkezelt nano SiO2-ot tartalmazó bevonat 1m/m% oldatát,
amelyet vízzel és az epoxi gyantával képzett emulziója formájában használtak fel. A szénszálakat drágaságuk
miatt vinilészter és poliészter gyanták erősítésére igen ritkán alkalmazzák, azok epoxinál jóval gyengébb
mechanikai jellemzői miatt.
A széles körben elterjedt szénszál/epoxi kompozitok legnagyobb hátránya köztudottan a delaminálódással
szembeni gyenge ellenállás, ami az epoxi mátrix rideg természetéből következik. Ez indította el a kutatásokat
olyan kompozit rendszerek kifejlesztése felé, amelyekben a mátrix nagyobb ellenálló képességet nyújt. A
fejlesztések két irányban folytak. Egyrészt a hőre keményedő műanyagok módosítása zajlott különböző gumik
beépítésével a gyanta fázisba, másrészt új kompozit rendszereket fejlesztettek szilárdabb, ugyanakkor
rugalmasabb mátrixok, leginkább nagyteljesítményű és műszaki hőre lágyuló műanyagok alkalmazásával. Az
AS-4/PEEK (APC-2) szénszállal erősített, nagyteljesítményű, részleges kristályos hőre lágyuló kompozit, amely
a szénszállal erősített epoxi-alapú kompozitokkal összehasonlítva nagyobb ütőszilárdsággal és károsodással
szembeni toleranciával, valamint jó fárasztással szembeni ellenállással jellemezhető [217, 219, 220]. Néhány
szénszállal erősített nagyteljesítményű műanyag tulajdonságait mutatja be a 86. ábra, illetve a 87. ábra [11,
221-225].

86. ábra - Szénszállal erősített nagy teljesítményű hőre lágyuló kompozitok hajlító
tulajdonságai

A PEI amorf hőre lágyuló műanyag kiváló mechanikai és termikus tulajdonságokkal rendelkezik viszonylag
magas üvegesedési hőmérsékletének köszönhetően. Legnagyobb hátránya, hogy gyenge a kopással szembeni
ellenállása, ezért különböző töltőanyagokat, pl. szénszálat tesznek bele (85. ábra).

87. ábra - Szénszállal erősített nagy teljesítményű hőre lágyuló kompozitok hajlító
tulajdonságai és fizikai jellemzői
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A hőre lágyuló műszaki műanyagok között a PA kiválóan alkalmas kompozitok mátrixanyagaként, főleg
alacsony árának és könnyű kezelhetőségének köszönhetően, de pl. PET is készült szén nanoszálakkal erősített
kompozit formájában. Szénszál szövettel erősített PA kompozitok mechanikai tulajdonságait foglalja össze a 88.
ábra.

88. ábra - Szénszállal erősített PA kompozitok húzó tulajdonságai

PA/folytonos erősítésű kompozitok előállításához különleges impregnálási technikákat szoktak alkalmazni, pl.
határfelületi polikondenzációt, ahol az erősítőanyag impregnálását követően alakítják ki a mátrix anyagot.
Másik technika a forró nyomópréseléssel történő impregnálás (HCM), ahol a polimer mátrixszal magasabb
hőmérsékleten és nyomás alatt impregnálják az erősítőanyagot [194].
A hőre lágyuló tömegműanyagok közül alkalmanként a PP-t alkalmazzák szénszál-erősítéssel. Ennek elsődleges
oka, hogy a széles körben alkalmazott hosszú üvegszállal erősített hőre lágyuló műanyagból (GMT) préselt
termékek elérték teljesítményük korlátait az elemek kisebb vastagsága és tömege, illetve nagyobb szilárdsága
iránti igények miatt [226-228]. A hosszú szénszálakból álló paplannal erősített hőre lágyuló műanyagok pedig
(CMT) nagyobb teljesítményt nyújtanak a GMT-vel szemben, mind szilárdság, mind keménység és tömeg
szempontjából. Néhány szénszállal erősített PP mechanikai jellemzői a 28. táblázatban találhatók [229].

28. táblázat - Szénszállal erősített hőre lágyuló PP kompozitok mechanikai jellemzői
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szál

szál-tartalom

szakítószilárdság

V/V %

laborban előálított

húzó modulusz

MPa

GPa

5

49,3

3,2

10

54,0

4,2

15

56,2

4,9

3. Természetes szállal erősített kompozitok
A természetes szálak általában hidrofil jellegűek, mivel lignocellulóz származékokból épülnek fel, amelyek
erősen poláris hidroxil-csoportokat tartalmaznak. Emiatt a szálak nem összeférhetők a hidrofób jellegű hőre
lágyuló műanyagokkal, vagyis gyenge az összetartó erő a hidrofil szál és a hidrofób mátrix között. Ennek
javítására szolgálnak az összeférhetőséget javító adalékok. Emellett további problémát okoz a természetes
szálak nagy vízmegkötő képessége.
A szálak kezelésével javítható a szál nedvesíthetősége a mátrixszal. Ugyanakkor a nedvességmegkötő képesség
is csökkenthető, hiszen a szál hidrofil jellegét adó hidroxil-csoportok az adalékkal kémiai kötést hoznak létre,
így a víz kevesebb hidrogénhíd-kötést tud kialakítani a szállal.
A természetes szálak műanyagokban történő alkalmazása kapcsán a hőre lágyuló tömegműanyagokban (PP, PE)
való felhasználást és mechanikai jellemzőket helyezzük előtérbe, és csak néhány adatot közlünk a hőre
keményedő kompozitok területéről. Ennek fő oka, hogy ezen a területen folyó kutatások nagy része ma már
elsősorban az olcsó hőre lágyuló műanyagokban való alkalmazásra irányul.
Természetes szálról lévén szó, jutaszál esetében is problémát okoz a mátrixhoz való erős kötés megvalósítása.
Számos szál/mátrix adhéziót növelő vegyület közül az anhidrid funkciós csoportot tartalmazó adalékok
bizonyultak eddig a leghatékonyabbnak. 3 m/m% polipropilénre ojtott maleinsav-anhidrid (MA-PP) kapcsoló
ágens hozzáadásával a polipropilén mechanikai tulajdonságainak jelentős javulása érhető el [71].
A szál 5% NaOH-oldattal történő kezelése is eredményes. A NaOH ugyanis kioldja a cellulózrostokat elválasztó
hemicellulózt a jutaszálból, így a kezelés növeli a szálak szilárdságát. Jutaszállal erősített vinilészter kompozitok
eredményei (89. ábra) azt mutatják, hogy adott száltartalom mellett a szálak négy órás kezelésével érhető el a
legnagyobb hajlítószilárdság. A kezelési idő növelése a kompozit jellemzőinek romlását idézi elő.

89. ábra - A felületkezelés időtartamának hatása 8% jutaszállal erősített vinilészter
kompozitok hajlító jellemzőire
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Ugyanez a tendencia figyelhető meg magasabb (15-35%) száltartalom esetén is (90. ábra). Ennek oka, hogy a
szálak ridegebbé válásával a terhelés átadása nem olyan hatékony a szál és a mátrix között, ez pedig lecsökkenti
a kompozit hajlítószilárdságát. A száltartalom növelésével viszont növekszik a vinilészter alapú kompozit
hajlítószilárdsága [113].

90. ábra - Száltartalom hatása alkáli-kezelt jutaszállal erősített vinilészter kompozitok
hajlító jellemzőire

Az ojtott polimerek alkalmazása elősegíti a szál nedvesíthetőségét a mátrixszal, mivel hidrofobbá alakítja a szál
felületét. Emellett az ojtott molekula láncrészeinek a mátrixba történő diffúziójával segíti az adhéziót is. A
kapcsoló ágensek növelik az összetartó erőt, mert kovalens kötést hoznak létre a szál és a mátrix között.
Kísérletek alátámasztják azt is, hogy a szál jobban kötődik a PP mátrixhoz, ha a maleinsav-anhidriddel ojtott
polipropilén oldatába mártják a jutaszálat, mintha az adalék olvadékával kevernék össze (91. ábra).

91. ábra - Száltartalom hatása alkáli-kezelt jutaszállal erősített vinilészter kompozitok
hajlító jellemzőire
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A polipropilén és a kenaf között kialakuló kötés erőssége is növelhető, ha a szálat és a mátrixot lemezek
formájában rétegezzük egymásra, és melegen összepréseljük. A legjobb hajlítószilárdság (3471 MPa) 18 kenaf
réteget tartalmazó kompozittal érhető el, 6 perces préselési idő mellett [230].
A kenderszál például poliészteramidok erősítésére kiválóan alkalmazható, 27% DDA-kenderszál-tartalom
esetén közel duplájára növelhető a poliészteramid szakítószilárdsága. A növekedés 30% száltartalomnál éri el a
maximális értékét. Hasonló mértékű erősítés érhető el 25% BIA-kender alkalmazásával [231].
Kezeletlen lenszálat tartalmazó polipropilén kompozit vízmegkötő képessége kb. 30%-kal nagyobb, mintha
maleinsav-anhidriddel kezelt lenszálat alkalmazunk. Ennek oka, hogy a víz könnyebben hozzáfér a kezeletlen
szálakban a cellulózhoz, és kémiai kötéssel kapcsolódik a molekulákhoz. Ezáltal szétroncsolja a merev cellulóz
struktúrát, ami terhelés alatt könnyebben deformálódik [232].
Szizálszállal erősített polipropilén kompozitok esetében hosszirányú szálelrendezésnél a kompozit mechanikai
tulajdonságai magasan felülmúlják az erősítetlen polipropilénét, a hajlítószilárdság több mint négyszeresére nő.
Keresztirányú szálelrendezésnél azonban a szizál –más szálakhoz hasonlóan– nem erősít, hanem jelentősen
lerontja a mátrix tulajdonságait. Ennek magyarázata, hogy a szálak és a mátrix a terhelés irányából nézve nem
egymás mellett, hanem egymás mögött helyezkednek el, és mivel a polipropilén rugalmassági modulusza kisebb
a szizálénál, a mátrix veszi fel a nyúlás nagy részét [233].
Nem orientált szálelrendezés esetén is javulnak a mechanikai tulajdonságok az erősítőanyag nélküli mátrixhoz
képest, de lényegesen kisebb mértékben, mint az egyirányú erősítésnél. Megfelelő szálstruktúra esetén tehát a
mechanikai tulajdonságok jelentősen javulnak anélkül, hogy az anyag tömegét megnövelnénk.
Polietilén kompozitokban szizálszállal jelentős szilárdságjavulás érhető el, ami a szálak 10%-os NaOH-oldattal
történő kezelésével tovább javítható (92. ábra).

92. ábra - Szizálszállal erősített LDPE kompozitok mechanikai jellemzői a száltartalom
függvényében
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A kezelés körülményeinek módosításával további javulás tapasztalható (93. ábra). Ha a NaOH-oldat helyett
izocianát vegyülettel (CTDIC) kezeljük a szálakat, 22%-os húzószilárdság-növekedés érhető el. Ez, a kezeletlen
szálakkal erősített LDPE húzószilárdságához képest 32%-os növekedést jelent. Ennek oka, hogy a CTDIC C15alifás oldallánca hidrofóbbá teszi a szálat, így az könnyen nedvesíthető lesz a mátrixszal.

93. ábra - 30% szizálszállal erősített LDPE kompozitok húzószilárdságának alakulása a
felületkezelés függvényében

A cellulózszálak természetes vagy különböző vegyületekkel módosított formában is alkalmasak polimerek
erősítésére, pl. a cellulózszálak módosítására hatékonyan alkalmazhatók a különböző szilán-típusú vegyületek
(MPS, MRPS, HDS) (94. ábra) [61].

94. ábra - 50m/m% cellulózszállal erősített LDPE kompozitok húzószilárdsága a
felületkezelés függvényében (MPS: (3-metakriloxi-propil)-trimetoxi-szilán; MRPS: (3merkapto-propil)-trimetoxi-szilán; HDS: hexadecil-trimetoxi-szilán)
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Azok a kompozitok, ahol a szálat MPS-sel és MRPS-sel kezelték, jó mechanikai tulajdonságokat mutattak. A
tisztán alifás láncot tartalmazó HDS esetében viszont csak mérsékelten javultak a tulajdonságok, ami annak
tulajdonítható, hogy a HDS nem tud elég kovalens kötést kialakítani a mátrixszal.
Az ananászlevél szálai cellulózban gazdagok, viszonylag olcsók és könnyen hozzáférhetők. Az
ananászszálakkal erősített PP kompozit szakítószilárdsága 10,8% száltartalom mellett, hajlítószilárdsága viszont
kis száltartalom mellett (5,4%) a legnagyobb (95. ábra). A száltartalom növekedésével tapasztalható csökkenő
tendencia valószínűleg annak köszönhető, hogy a mátrix kevésbé tudja irányítani a szálak elhelyezkedését, és
sokkal inkább a szál-szál kölcsönhatások dominálnak.

95. ábra - Ananásszal erősített PP kompozitok szilárdsági jellemzői a száltartalom
függvényében

4. Ásványi szállal erősített kompozitok
Az ásványi szálak közül többnyire a kerámiát és a bazaltot alkalmazzák erősítő komponensként a
kompozitokban. Az ásványi szálak esetében is szükség van az erősítő szálak kezelésére, hogy jobb adhézió
alakuljon ki a mátrix és az erősítő anyag között.
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A szál/mátrix tapadását elősegítő anyagok közül a legelterjedtebbek a különféle szilánok (amino-, vinil-, epoxiszilán), ezeket közvetlenül a szálra viszik fel, valamint a maleinsav-anhidridet tartalmazó adalékok, így pl. PP-re
ojtott maleinsav anhidrid (MA-PP), és a felületaktív tenzidek [5], amelyeket a mátrixhoz adagolnak.
A bazaltszálat elsősorban kőzetgyapotként használták fel szigetelésre, de kedvező mechanikai tulajdonságai és
alacsony ára lehetővé teszi, hogy kompozit erősítőanyagaként alkalmazzák. Mivel a bazaltszál komponensei, és
azok aránya nagyon hasonlít az üvegére, így a legelső vizsgálatok elsősorban arra irányultak, hogy a bazaltszál
alkalmas lehet-e az üvegszál helyettesítésére. Polipropilén kompozitok erősítésére alkalmasak különböző
szálkombinációk.
Bazaltszállal erősített keményítő alapú kompozitok jellemző tulajdonságait foglalja össze a 29. táblázat. A
kezeletlen bazaltszálat tartalmazó kompozitok szilárdsága csökken a mátrix szilárdságához képest, ami a
fröccsöntés során bekövetkező száltöredezésnek a következménye.

29. táblázat - Bazaltszállal erősített keményítő alapú kompozitok mechanikai jellemzői
száltartalo
m

felületkezelő anyag
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húzószilárds húzómodul hajlítószilár
ág
usz
dság
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(MPa)

(MPa)

(MPa)

hajlító
modulusz

fajlagos
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(MPa)
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0

-

-

11,0

185

6,5

165

nem törik

10

-

-

8,5

250

6,7

168

10,4

20

-

-

8,5

390

8,7

218

8,4

30

-

-

8,8

500

11,3

283

8,2

30

ESPI

95%

11,4

450

12,2

320

7,9

30

MES

98%

11,8

650

11,2

290

7,7

30

APS

99%

11,5

470

11,6

305

8,4

30

APS

97%

11,1

535

10,8

277

7,6

30

MSPI

-

10,3

630

11,5

295

7,8

ESPI: (3-(trietoxi-szilil)-propil)-izocianát; MES: trimetoxi-[2-(7-oxabiciklo-[4.1.0]-hept-3-il)-etil]szilán; APS:
(3-aminopropil)-trietoxi-szilán; MSPI: trisz[3-(trimetoxi-szilil)-propil]-izocianurát
Mivel a bazaltszálak hossza az előállított kompozitokban nem éri el a kritikus szálhosszúságot, nem tudnak
erősítő hatást kifejteni. Felületkezelő anyagok segítségével jobban tapad a szál a mátrixban, így nő a
kompozitok szilárdsága, de az alapmátrixhoz képest nem túl nagy mértékben. Ez más, szálakat jobban kímélő
feldolgozási technológia alkalmazásával jelentősen javítható [234].

5. Hibrid kompozitok
Az irodalomban először az 1990-es évek második felétől kezdték megemlíteni a hibrid kompozitokat a
hagyományos üveg-, szén és aramidszálas kompozitok mellett. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a
környezetvédelmi szabályozások miatt megjelentek a természetes szálak a kompozitokban, először csak részben
helyettesítve a mesterséges szálakat.
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A hibrid kompozit elnevezés általában olyan kompozitot jelent, amelyben egynél több töltőanyag (lehet
erősítőanyag is), és/vagy egynél több mátrix található. Legtöbbször olyan céllal fejlesztik és alkalmazzák, hogy
bizonyos tulajdonságokat javítsanak vagy költséget csökkentsenek a hagyományos kompozitokhoz képest.
Többféle erősítőanyag alkalmazásakor különbség lehet az összetételben, például szénszálak mellett
alkalmazhatunk üveg- vagy aramidszálakat, de a szálformában is, mert alkalmazhatunk rövid és folytonos
szálakat egyaránt. Ha a második komponens a szál mellett részecske típusú töltőanyag, vagy a szálhoz vagy a
mátrixhoz keverik hozzá.
Ha egy kompozitban több mátrixanyagot alkalmazunk, két eset lehetséges. Az egyik, hogy a szálat közvetlenül
az egyik polimer veszi körül, és a másik polimer az utóbbival érintkezik. Például így készítenek hőre
keményedő és hőre lágyuló műanyagokat egyaránt tartalmazó kompozitokat, amikor a szál közvetlenül egy
alacsony viszkozitású, például hőre keményedő gyantával érintkezik, majd ezt a kompozitot tulajdonképpen egy
nagyobb viszkozitású, pl. hőre lágyuló műanyaggal vonják be. Ez utóbbi képezi a kompozit külső felületét. A
másik módja annak, hogy erősítőszálhoz két különböző mátrixot alkalmazzunk az az, hogy a két polimert
összekeverjük.
A hibrid kompozitoknak egy különleges családját képezik a szendvics szerkezetű kompozitok, amelyekben
köztes rétegeket helyeznek el például szénszálrétegek között. A köztes fázis maga is lehet kompozit, nem
feltétlenül csak egyedi komponens, például műanyag. Ebbe a csoportba tartoznak a méhsejt szerkezetű
erősítőanyagot tartalmazó kompozitok.
Hibrid kompozitok esetén a komponensek kombinálásának hatását az ún. hibrid effektussal jellemzik, amely
pozitív és negatív egyaránt lehet.

5.1. Hibrid kompozitok egynél több erősítő- és/vagy
töltőanyaggal
Az alakítható, képlékeny szálakat, mint az üveg, aramid és polietilén, szénszálak mellett alkalmazva javítható a
kompozit ütőszilárdsága. A hibrid effektus a kis megnyúlással jellemezhető fázisnak, ez esetben a szénszálnak, a
szakadási nyúlásban bekövetkező javulásához kapcsolható. Ugyanakkor a szakadási nyúlás növekedése a
merevség csökkenésével jár, amelynek mértéke a keverési szabállyal számítható (1. egyenlet) [11].
(1. egyenlet)
ahol σkrit, σM és σF a kritikus, a mátrix, illetve a szál húzószilárdsága (MPa), vM és vF a mátrix és a szál
térfogattörtje.
A szénszállal erősített kompozitok viszonylag gyenge ütésállósága jelentősen javítható üvegszál hozzáadásával,
a másik oldalról nézve pedig az üvegszállal erősített kompozitok hajlítással szembeni ellenálló képessége
javítható szénszál hozzáadásával.
A szénszállal erősített epoxi kompozitok szívósságának növelésére a leggyakrabban elasztomer fázist építenek
be az üveges állapotú epoxiba. Az elasztomer komponens lehet karbonil végcsoporttal rendelkező butadiénakril-nitril vagy más nitril gumi. A gumi kb. 5μm-es részecskék formájában van jelen az epoxi gyantában, mert
folyékony formában adagolják a gyantához, és ezért töltőanyagként viselkedik a kompozit rendszerben. A
szénszálakat és gumi töltőanyagot tartalmazó hibrid epoxi kompozitban a szakadási mechanizmus
nagymértékben függ a hőmérséklettől és a vizsgálat során alkalmazott keresztfej-elmozdulási sebességtől.
Alacsony hőmérsékleten és nagy sebességű igénybevétel esetén nagy szilárdságú kompozitot kapunk, mert a
gumirészecskék szakadnak el, és a repedés ezeken keresztül terjed. Magas hőmérsékleten vagy kis keresztfejelmozdulási sebesség mellett azonban kis szilárdságú lesz a kompozit, mert a gumirészecskék nem szakadnak
el, hanem ezek mentén terjed a hasadás. A gyanta szívósságának nagymértékű növelésével sem lehet jelentős
növekedést elérni a kompozit szívósságát tekintve, sőt, előfordulhat, hogy a szívósabb gyanta még csökkenti is a
kompozit szilárdságát és moduluszát.
A szívósság növelésének másik módja az lehet, ha hőre lágyuló műanyag részecskéket használunk, pl.
poli(vinilidén-fluorid)-ot (PVDF) vagy poli(éter-éterketon)-t (PEEK). A jellemző koncentráció-tartomány 515m/m% az epoxi-gyanta tömegéhez viszonyítva. Ez a megoldás sokkal célravezetőbb, mert a szénszálerősítésű
kompozit ütőszilárdságát a húzószilárdság és a modulusz csökkenése nélkül javítja. A gumirészecskékkel
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ellentétben ugyanis a hőre lágyuló PEEK részecskék nem az erősítetlen gyanta szívósságát javítják, hanem a
szálerősítésű kompozit energiaelnyelő képességét.
Szizálszál/üvegszál hibrid erősítésű LDPE kompozitnál pozitív hibrid effektus tapasztalható a szakadási nyúlás
kivételével valamennyi mechanikai jellemző esetében. Kimutatható az is, hogy a szizálszálak kezelése a
tulajdonságok további javulását eredményezi, és a szizálszál/üvegszál hibrid kompozitoknak kisebb a
nedvesség-felvétele is, mint a tisztán szizálszállal erősített kompozitoké.
Üveg- és szénszállal erősített hibrid kompozitokban adott összes száltartalom mellett megfigyelhető, hogy ha az
üvegszál/szénszál arány nagyobb, azaz az üvegszál irányába tolódik el a kettő aránya, nő mind az üveg-, mind
pedig a szénszálak átlagos szálhosszúsága. Az ellenkező tendencia figyelhető meg, azaz csökken az átlagos
szálhosszúság, ha az üvegszál/szénszál arány csökken, vagyis nő a szénszáltartalom az üvegszál-tartalomhoz
képest. Ez azt mutatja, hogy a szénszálak és üvegszálak közötti kölcsönhatás gyengébb, mint üvegszál-üvegszál
között, de erősebb, mint szénszálak között.
Az elmúlt évtizedben megnőtt a mesterséges szálak mellett természetes szálakat is tartalmazó kompozitok
kutatásának, illetve alkalmazásának intenzitása, valószínűleg az egyre komolyabb környezetvédelmi előírások
elfogadásával. A kutatási területek összességét tekintve leggyakrabban az üvegszálak mellett alkalmaznak
valamilyen természetes szálat.
Ananász mellett üvegszálat alkalmazva a két szál arányában optimum állapítható meg poliészter mátrixú
kompozit húzó- és hajlítószilárdsága esetében is (96. ábra). Hajlítószilárdság szempontjából az a kedvező, ha
közel egyforma mennyiségben (V/V%) alkalmazzuk a két szálat. Ez esetben 48%-os javulás érhető el a tisztán
ananásszal erősített poliészterhez képest. Húzószilárdság szempontjából a szálösszetételben az 1 rész ananász 2
rész üvegszál arány tekinthető optimálisnak. Az ananászt tartalmazó kompozithoz képest a szilárdság-növekedés
ez esetben 65%-os. Abban az esetben, ha a felhasználás szempontjából mindkét jellemző fontos, az optimum az
utóbbi szálaránynál állapítható meg, hiszen a szálak 1:1 arányban történő alkalmazásához képest a
hajlítószilárdság alig (2%-kal) csökken, míg a húzószilárdság 12%-kal tovább növelhető.

96. ábra - Ananász/üvegszál erősítésű poliészter kompozitok szilárdsági jellemzői

Szizállal és üvegszállal együttesen erősített poliészter kompozitokban szintén megfigyelhető, hogy a
tulajdonság-javulás az üvegszál-tartalom növelésével egyre jobb. A tisztán szizálszállal erősített PÉ
kompozithoz képest a húzószilárdság 45%-kal, a hajlítószilárdság 40%-kal nő, ha 24,3% szizál mellett 5,7%
üvegszálat alkalmazunk. Az üvegszál arányának további növelése nem hoz számottevő különbséget ehhez
képest sem húzó-, sem pedig hajlítószilárdság tekintetében. Az optimális szálarányt tehát egyéb tényezők, pl.
költség vagy nedvesség-felvétel, … döntik el.

97. ábra - Szizálszál/üvegszál erősítésű poliészter kompozitok szilárdsági jellemzői
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Bazalt/kender hibrid PP kompozitokban mind szakító-, mind pedig hajlítószilárdság szempontjából kedvező, ha
növeljük a kenderszál arányát. A tisztán bazaltszálat (17%) tartalmazó kompozit jellemzői érhetők el, ha a 6%
bazalt mellett 18% kendert alkalmazunk. A tisztán kenderszálat tartalmazó kompozithoz képest átlagosan 7%
növekedés tapasztalható.

98. ábra - Bazaltszál/kenderszál erősítésű PP kompozitok szilárdsági jellemzői

Bazalt mellett (18%) üvegszálat alkalmazva (98. ábra) kiugró javulás érhető el a tisztán bazaltszállal erősített
PP-hez képest. Ez szakítószilárdság szempontjából 130%-os, hajlítószilárdság szempontjából 120%-os
növekedést jelent. Az üvegszállal erősített kompozitokhoz képest viszont számottevő csökkenés tapasztalható,
ezért ha egyéb tényezők nem kritikusak a felhasználási célt tekintve, akkor nem éri meg az üvegszál mellett
bazaltszálat alkalmazni ebben az összetételben.

99. ábra - Bazaltszál/üvegszál erősítésű PP kompozitok szilárdsági jellemzői
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30% szénszállal erősített PP kompozitok esetében nő a szakító- és a hajlítószilárdság is (100. ábra). Az
eredmény jelentőségét további növeli, hogy mindez kisebb, összesen 27%-os száltartalommal érhető el,
amelyben 9%-kal kevesebb szénszál felhasználására van szükség. Ez a két erősítőszál kereskedelmi árát tekintve
minden bizonnyal jóval gazdaságosabb előállítást tesz lehetővé.

100. ábra - Bazaltszál/szénszál erősítésű PP kompozitok szilárdsági jellemzői

A különböző hibrid szálas PP kompozitok mechanikai tulajdonságai között jelentős eltérés tapasztalható (101.
ábra). 6% bazaltszálat tartalmazó kompozitok esetén mind szakító-, mind hajlítószilárdság tekintetében a
szénszál alkalmazásával érhetők el a legjobb eredmények.

101. ábra - Bazaltszállal erősített hibrid PP kompozitok szilárdsági jellemzőinek
összehasonlítása
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Meg kell említenünk emellett azonban, hogy 3%-kal nagyobb az összes száltartalom a bazalt/szén hibrid
kompozit esetében. Megállapítható az is, hogy kender helyett üvegszálat alkalmazva több mint duplájára
növelhetők a szilárdsági értékek.

5.2. Hibrid kompozitok egynél több mátrixszal
Mivel az epoxi gyanta viszkozitása kisebb, mint a hőre lágyuló műanyagoké, illetve a szénszálak és az epoxi
gyanta között jobb szál/mátrix adhézió érhető el, a szénszálas előformákat részben impregnálják epoxival, majd
teljesen bevonják hőre lágyuló műanyaggal. Így olyan hibrid kompozitot lehet előállítani, amelyben két
műanyag van.

5.3. Szendvicskompozitok
A szendvicsszerkezet olyan két, egymással párhuzamos, sík vagy görbült nagy szilárdságú lemez (fedőlemez,
héj), amely között könnyű, kis szilárdságú, a fedőlemezeknél vastagabb anyag (maganyag) helyezkedik el oly
módon, hogy a három réteg egy mechanikai egységet képezzen (102. ábra). A szendvicsszerkezetek elsősorban
a kompozit anyagokkal kapcsolatban terjedtek el, ezeknél ugyanis a kedvező szilárdsági tulajdonságok mellett
hátrányként jelentkezik az azonos geometriájú fémszerkezetekkel szembeni kedvezőtlen stabilitás és kisebb
hajlítási merevség. A szendvicsszerkezetek elterjedésének másik oka, hogy technológiailag könnyen lehet ilyen
típusú szerkezetet előállítani. A felhasználható maganyagoknak sokféle típusa elterjedt, leggyakrabban
habosított polimer maganyagok (PUR, PVC) fordulnak elő.

102. ábra - Szendvicskompozitok jellemző felépítése
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6. Szálhosszúság hatása a kompozitok mechanikai
tulajdonságaira
A szálhosszúság mind a hőre keményedő, mind pedig a hőre lágyuló kompozitok esetén fontos, és jelentős
hatása van a mechanikai tulajdonságok alakulására. A szálhosszúságnak üvegszállal erősített fenol mátrixú
kompozitok húzó és hajlító jellemzőire gyakorolt hatását mutatja be a 103. ábra.

103. ábra - Szálhosszúság hatása kézi laminálással előállított 25m/m% üvegszállal
erősített fenol-formaldehid kompozitok mechanikai tulajdonságaira

A hőre lágyuló műanyagok kedveltek egyszerű előállításuk, nagy ömledékviszkozitásuk és
ömledékszilárdságuk, valamint viszonylag rövid feldolgozási ciklusuk miatt. E szempontok eredményeként az
alacsony feldolgozási költségek ellensúlyozzák hátrányaikat, nevezetesen a különböző szálak bonyolult
impregnálását és a kompozitok magas feldolgozási hőmérsékletét. A fröccsöntött üvegszállal erősített hőre
lágyuló műanyagokat (elsősorban PA és PP) hosszú évek óta használják az autóiparban, de egészen néhány
évvel ezelőttig többnyire a bekeveréssel járó nagy mechanikai igénybevétel miatt csak a viszonylag rövid,
maximum 1 mm hosszúságú szálakat dolgozták be ezekbe a polimerekbe. Mivel azonban az erősítő hatás
arányosan nő a szálhosszal, azaz ugyanolyan szálátmérő mellett nagyobb merevséget, szakítószilárdságot és
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szívósságot eredményeznek a kompozitba ágyazva a rövidebb szálakat tartalmazókkal összehasonlítva (104.
ábra), egyre nagyobb a jelentősége az olyan megoldásoknak, amelyekkel a hosszú (1-10 mm) szálak is
gazdaságosan bedolgozhatók a polimerbe.

104. ábra - Hosszú és rövid üvegszállal erősített PA66 mechanikai jellemzői [186, 195]

Az elmúlt három évtizedben alapvetően kétirányú fejlesztés történt a hosszú szállal erősített hőre lágyuló
műanyagok területén. A szálhossz nyújtotta erősítő hatás kiaknázása érdekében a hosszú üvegszállal erősített
kompozitokat különböző préselési eljárásokkal gyártották és jelenleg is gyártják üvegszálpaplanból (GMT, pl.
Azdel, Elastopreg, Symalit). Ezek műanyagot és véletlenszerű elrendezéssel 30-40m/m %, viszonylag hosszú
üvegszálakat tartalmazó laptermékek. Gazdaságos a préselési eljárás, de nem kellőképpen termelékeny.
A speciális impregnálási és feldolgozási módszerek kidolgozásával ugyanakkor lehetővé vált a hosszú
üvegszállal erősített kompozitok fröccsöntése is, amely nagymértékben javítja a termelékenységet. Ennek során
a szálköteget a hőre lágyuló műanyaggal impregnálják, majd az extrudált zsinórt 10-12 mm hosszúságú
granulátumokra aprítják. Az ilyen granulátumok további feldolgozása során bekövetkezik bizonyos mértékű
tördelődés, de már nem olyan mértékű, mint korábban jellemző volt. A módszer a kedvező ár/érték aránynak
köszönhetően egyre nagyobb teret hódít, amit alá is támaszt, hogy a hosszúszálas GF/PP kompaundok
növekedési üteme az utóbbi évtizedben meghaladta a többi hosszú szállal erősített hőre lágyuló rendszerét.
A műszaki és tömegműanyagokat a mechanikai tulajdonságok javítására azonban elsősorban még mindig az
olcsó üvegszálakkal erősítik. Szénszálak alkalmazása ezeknek a műanyagoknak az erősítésére a gyors fejlődés
és fejlesztések ellenére ma még nem jelentős, elsősorban a szénszál magas ára, a szükséges feldolgozási
technológiák összetettsége és a komponensek korlátozott összeférhetősége miatt.
Napjainkban hosszú szénszállal erősített hőre lágyuló műanyagokat (CMT) csaknem kizárólag préseléssel
állítanak elő szénszál paplan vagy szövet felhasználásával. Feldolgozás technológiai oldalról tehát kevésbé
termelékeny, ezáltal kevésbé gazdaságos megoldásokat alkalmaznak. A speciális impregnálási technikákat
szénszál esetében még nem alkalmazzák, a speciális fröccsöntőgépek alkalmazása szintén nem terjedt el a
magas beruházási költségek és a hosszú szénszállal erősített hőre lágyuló műanyagok iránti alacsony kereslet
miatt. A préselt CMT-k bonyolult termékek előállítása esetén viszont versenyképesek mind a GMT-kel, mind
pedig a hőre keményedő kompozitokkal, mert az előbbiekkel nem lehet olyan kedvező mechanikai jellemzőket
elérni, az utóbbiaknál pedig ugrásszerűen megnövekednek az előállítási költségek a bonyolult szerszámozás
miatt.
Az ipari eljárások (extrúzió, fröccsöntés) során a szálak rendkívül nagymértékű aprózódása figyelhető meg (30.
táblázat), amellyel romlik a mechanikai tulajdonságok javíthatóságának mértéke (105. ábra), mivel a rövid
szálakat tartalmazó kompozitokban a szálak átfedése kisebb mértékű [235].
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30. táblázat - Szénszállal erősített PP kompozitok szálhossz-eloszlása különböző
feldolgozási technológiák esetén
szál/kompozit típus

feldolgozási eljárás

átlagos szálhossz

legnagyobb szálhossz

mm

mm

rövid szénszál (SCF)

extrúzió és fröccsöntés

0,28

1,0

hosszú szénszál (LCF)

extrúzió és fröccsöntés

0,56

2,6

hosszú szénszál (LCF)

préselés

1,27

8,0

105. ábra - 22% kókuszrosttal erősített HDPE kompozitok húzószilárdsága a szálhossz
függvényében
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7. fejezet - Töltőanyagot tartalmazó
kompozitok mechanikai tulajdonságai
Töltőanyagok alkalmazásával gyorsan és olcsón lehet az alapanyagok tulajdonságait módosítani, emiatt mind az
iparban, mind a kutatásban egyre nagyobb az érdeklődés a részecske típusú töltőanyaggal töltött polimerek iránt.
Töltőanyagok bedolgozásával többek között a szilárdság, elektromos- és hővezető-képesség, keménység és
mérettartás a megfelelő értékekre állítható be [25]. Emellett kisebb éghetőségű kompaundok állíthatók elő és
jelentős költség csökkenést lehet elérni.
A töltőanyagok bedolgozásakor azonban nehézségek is adódnak. Legfontosabbak a merevség csökkenése, a
megnövekedett vízfelvétel és ömledék-viszkozitás. Az elszíneződés és a feldolgozó berendezésekben fellépő
kopás másodlagos problémák. A megfelelő töltőanyag bevonatok az említettek közül számos negatívum
kiküszöbölésére alkalmasak. A mechanikai tulajdonságok, különösen az ütőszilárdság, gyakran a töltőanyag
diszperziójának javításával növelhetők. A bevonatok kenőanyagként is viselkedhetnek, ezáltal csökkentik a
kompaund ömledék-viszkozitását, és az elszíneződés is csökkenthető, amely gyakori a feldolgozó
berendezésekben előforduló kopás miatt. Mivel a bevonatok általában hidrofób felületet alakítanak ki a
töltőanyag részecskén, csökken a vízfelvétel is, és alkalmazásukkal magasabb töltőanyag-tartalmat lehet elérni.
A töltőanyagokkal módosított polimerek morfológiájának és mechanikai tulajdonságainak alakulásában
meghatározó szerepet tölt be a polimer/töltőanyag határfelület típusa és kiterjedése, a töltőanyag-eloszlás
egyenletessége, a polimer/töltőanyag adhézió és anizometrikus (szabálytalan alakú) részecskék esetén a
töltőanyag orientációja. A határfelületi kölcsönhatás javítására napjainkig nagyszámú kapcsoló ágenst,
elsősorban szilánokat és titanátokat fejlesztettek ki [143].
A végtermék tulajdonságai nagymértékben függnek a feldolgozási technológia során jellemző reológiai
körülményektől is. Hőre lágyuló műanyagok feldolgozására az egyik leggyakrabban alkalmazott feldolgozási
technológia a fröccsöntés, amellyel speciális rétegszerkezetű kompozitokat állítanak elő. Ezekben a
termékekben a polimer amorf és kristályos részeinek típusa, mérete és orientációja folyamatosan változik a
felszíntől a belsőbb rétegek felé [143].
Az elmúlt évtizedben a PP és blendjei iránt megnőtt az érdeklődés a töltőanyagokat tartalmazó polimerek
területén, mert a jó mechanikai tulajdonságokat alacsony költséggel párosítják. A szervetlen töltőanyagok közül
a PP esetében a csillámport, CaCO3-ot és a talkumot alkalmazzák leginkább [144].
Talkum hatására jelentősen növekszik a PP ütésállósága, ha SBS vagy EPDM elasztomerrel keverjük. Talkum
és wollasztonit hatására javul a PP rugalmassági modulusza. Tűalakú CaSO 4 hatására ugyancsak javíthatók a PP
jellemzői. A tulajdonságok jelentős javításához a töltőanyagot azonban legalább 10-20 térfogatszázalékban kell
alkalmazni. Ilyen magas töltőanyag-tartalom mellett az anyag feldolgozhatósága azonban gyakran nehézkessé
válik, és mivel a töltőanyag sűrűsége nagyobb mint a polimeré, a töltött polimer sűrűsége is megnő. Ez
behatárolja a PP kompozitok alkalmazási területeit, mert így a polimer nyújtotta előnyök, például a könnyű
feldolgozhatóság és kis tömeg, elvesznek. Ennek kiküszöbölésére kisebb töltőanyag-tartalom és jobb
mechanikai tulajdonságok szükségesek [145], amelyek bevonatokkal érhetők el.
A töltőanyagok bevonásának elsődleges oka a viszkozitás csökkentése vagy a mechanikai tulajdonságok
javítása. A viszkozitás csökkentésével további előnyök is járhatnak, pl. nagyobb töltőanyag-tartalom érhető el,
amellyel csökkenthetők a költségek, de további előnyt jelenthet a kisebb éghetőség is. A reaktív bevonatok
javíthatják az elasztomerek jellemzőit, mivel a töltőanyagok részt vesznek a térhálósodási folyamatban, így
tulajdonság-javulást eredményeznek.
Maleinsav-anhidridet tartalmazó polibutadién különösképpen kedvező hatású töltött elasztomerekben, mert
növeli a szakítószilárdságot, nyírószilárdságot és moduluszt 100 térfogatrész töltőanyagot tartalmazó kénnel
térhálósított EPDM-nél. Sztearinsavas bevonat hatására ezek a tulajdonságok mind jelentősen romlanak.
30% talkum/PP kompozitban egyenletes töltőanyag-eloszlás érhető el 1% titanát kapcsoló ágens
alkalmazásával, vagy ha a 0,5% titanát kapcsoló ágens mellett 0,2% kalcium-sztearátot alkalmazunk. 40%
talkum/PP kompozitban már 0,5% titanát kapcsoló ágens mellett 0,1% kalcium-sztearát alkalmazásával
egyenletes töltőanyag-eloszlás érhető el. A nagyobb töltőanyag-tartalmú kompozitban nagyobb a talkum átlagos
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részecskemérete, a 30% talkumot tartalmazó PP-hez képest jobb diszperzió érhető el, ezért kevesebb Ca-sztearát
diszpergálószerre van szükség [146].
Titanát kapcsoló ágens hatására csökken a húzó- és hajlítószilárdság 30% talkum/PP kompozitokban, míg a
szakadási nyúlás nő. 40% talkum/PP kompozitban a szakadási nyúlás nem változik a kapcsoló ágens
hozzáadásával. Látszólag úgy tűnik, hogy a nagyobb töltőanyag-tartalommal csökkenthető a kapcsoló ágens
lágyító hatása. A titanát által kifejtett lágyító hatásnak és a jobb határfelületi adhéziónak köszönhetően javul a
talkum/PP kompozit szívóssága. Az ütővizsgálat során a repedés a polimeren és a határrétegen vándorol
keresztül. Általában a jó töltőanyag/mátrix határfelületi adhézió miatt ellenállóbb lesz a termék az ütővizsgálat
során kialakuló repedések terjedésével szemben.
Röntgendiffrakciós mérések alapján kimutatták, hogy ásványi töltőanyagok, például talkum, csillámpor vagy
kalcit jelenlétében a PP kristályossága nagyobb lesz, és talkum esetében ez a hatás sokkal erősebb. A
töltőanyagok akár kezeletlen, akár szilánnal kezelt formában, mesterséges nukleofil ágensként viselkednek és
módosítják a kristályosodást, amely közvetve jelentősen befolyásolja a kompozitok termikus és mechanikai
tulajdonságait [147].

31. táblázat - Felületkezelés hatása CaCO3/PP kompozitok mechanikai tulajdonságaira
jellemző

adalék nélkül

sztearinsavval
kezelt CaCO3

CaCO3+0,6%
Solplus 800

CaCO3+1,2%
Solplus 800

CaCO3+7,4%
MA-PP

húzószilárdság,
MPa

24,7

21,5

35,0

36,0

33,7

szakadási
nyúlás, %

14,2

23,7

5,8

4,6

4,5

modulusz, MPa 2418

2435

3057

3028

2945

Solplus C800 savas végcsoporttal és reaktív kettős kötéssel rendelkező, szilánok-csoportjába sorolt vegyület
Manapság a természetes szálakkal erősített hőre lágyuló műanyagok mellett a faliszttel töltött polimerek
előállítása és alkalmazása is jelentősen megnövekedett [148], mert számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek.
A falisztet természetes eredetű alapanyagforrásokból nyerik ki, nagy mennyiségben, több különböző formában
is hozzáférhető, könnyű, olcsó, és tömegműanyagokhoz nagy koncentrációban hozzá lehet adni, így
gazdaságilag előnyös megoldásokat kínálnak. Legfőbb hátrányuk a vízérzékenység és a viszonylag gyenge
térbeli stabilitás, az alapanyag eredetével és a betakarítás idejével változó jellemzők, illetve a gyenge adhézió
gyakorlatilag az összes típusú polimer mátrixhoz. A faliszt erősítőanyagként való alkalmazását főként ez utóbbi
korlátozza, mert a poláris faliszt és az apoláris műanyagok közötti gyenge határfelületi adhézió miatt
nehézségek adódnak az előállításuk során is [149].
Faliszttel töltött polimerek esetén is nagy jelentősége van az egyenletes töltőanyag diszperziónak, amelyet
elsősorban a részecske jellemzői és a határfelületi adhézió határoznak meg.
Az elmúlt két évtizedben a legtöbb kutatás az alacsony, 10-40 m/m% faliszttartalmú kompozitok előállítására
fókuszált, és viszonylag kevés kutató foglalkozott a nagyobb faliszttartalmú kompozitok tanulmányozásával
[149]. A farost nagy koncentrációban történő alkalmazásával az alapvető probléma ugyanis az, hogy a nem
megfelelő diszperzió eredményeként a részecskék agglomerálódnak. Ez az oka annak is, hogy a farostokat és a
finom falisztet mindig is jobban szerették alapanyagként felhasználni, mint a faforgácsot, mert az nem
diszpergálható jól és gyengén nedvesíthető. Még amiatt sem került előtérbe, hogy olcsóbb, mint a fűrészpor,
mert nincs szükség további szétválasztásra vagy előkezelésre.
A falisztet tartalmazó kompozitok reológiai viselkedésével kapcsolatban kimutatták, hogy a megömlesztett faműanyag kompozit viszkozitása nagymértékben megnő a töltőanyag-tartalom növelével, amely feldolgozási
nehézségeket okoz. Ennek kiküszöbölésére többnyire nagy folyásindexű (MFI) műanyagot alkalmaznak, hogy a
farost nagy koncentrációjából adódó viszkozitás-növekedést kompenzálják. Farosttal töltött PP kompozitok
mechanikai tulajdonságait mutatja be a 32. táblázat.

115
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Töltőanyagot tartalmazó kompozitok
mechanikai tulajdonságai

32. táblázat - Farosttal erősített PP kompozitok mechanikai tulajdonságai
CGM

farost

PP

MAPP

BP

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

szakítószilár húzómodul
dság
usz
(MPa)

szakadási
nyúlás

(GPa)

(%)

-

-

100

-

-

22,0

1,30

-

-

50

50

-

-

19,6

1,98

1,05

-

50

48

2

-

41,9

3,56

2,61

30

40

28

2

-

28,7

5,25

0,89

30

40

26

2

2

31,9

5,40

0,84

20

50

26

2

2

36,9

5,64

1,46

25

50

21

2

2

32,6

5,82

0,93

30

50

16

2

2

28,2

6,68

0,80

CGM: kukorica keményítő; MA-PP: maleinsav-anhidriddel ojtott PP; BP: benzoil-peroxid
Polipropilén kompozitokban a leggyakrabban alkalmazott kompatibilizáló adalékok a maleinsav-anhidrid
funkciós csoportot tartalmazó adalékok, amelyek javítják a szál és a mátrix közötti kölcsönhatást. Az MSAtartalmú adalékok mellett jó kompatibilizáló hatása van az újonnan kifejlesztett m-izopropenil-α,αdimetilbenzil-izocianátnak (m-TMI) is [236], mert jelentősen javíthatók a kompozit szilárdsági tulajdonságai
(106. ábra).

106. ábra - Faliszttel erősített m-TMI-g-PP-kompozitok szakítószilárdságának alakulása
a töltőanyag-tartalom függvényében
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8. fejezet - Biokompozitok mechanikai
tulajdonságai
A biokompozit alapvetően abban különbözik a hagyományos kompozittól, hogy biopolimert biológiailag
lebontható erősítőanyaggal társítunk. A biokompozitok tehát biológiai úton (baktériumok, gombák, algák által),
a földben komposztálva természetes anyagokra teljesen lebomló és a földet, illetve a földben élő flórát és faunát
nem veszélyeztető anyagok.
A biológiailag lebomló polimerek kutatása és fejlesztése már az 1970-es évek elején elkezdődött, de a világban
a megújuló nyersanyagok nagyobb mértékű felhasználására irányuló nyomás, illetve a műanyagok
ártalmatlanításának egyre szigorodó elvei miatt az 1990-es években nőtt meg az érdeklődés, és ezzel együtt a
kereskedelmi aktivitás is [107].
A biokompozitok alkalmazásával csökkenthető a hulladék mennyisége és a CO2-kibocsátás is, mivel ezek teljes
mértékben lebomlanak és a környezetbe visszaforgathatók. Továbbá, a biopolimerek egy része kukoricából,
burgonyából és cukorrépából nyert keményítő felhasználásával állítható elő, vagyis a természetben fellelhető,
megújuló nyersanyagokból származnak. Készletük kimeríthetetlen, szemben a korlátozott olajkészlettel, amiből
számos fajtájú szálat szintetizálnak. A biokompozitok is feldolgozhatók a hagyományos polimer-technikai
eljárásokkal, pl. extrúzióval és fröccsöntéssel [150, 151].
Különböző víztartalmú kukoricaliszt alapú mátrix erősítésére alkalmas lehet a faliszt, amely mellett különböző
térhálósító komponenseket is lehet és néhány esetben célszerű is alkalmazni. A kukoricakeményítő alapú
kompozitok szilárdsága jelentősen befolyásolható a térhálósító komponens típusával (107. ábra). Mind a húzó-,
mind pedig a hajlítószilárdságot tekintve az az előnyös, ha a térhálósító komponens több hidroxil-csoportot
tartalmaz, így nagyobb mértékű térhálósodás érhető el, mint az egyetlen karboxil-csoportot tartalmazó
oktánsavval.

107. ábra - Térhálósító komponensek típusának hatása kukoricakeményítő alapú
kompozitok szilárdságára (térhálósító komponens glicerin: 10m/m%; poli(etilén-glikol):
10m/m%, oktánsav: 20m/m%)

Modulusz, vagyis a rugalmasság szempontjából szintén a több hidroxil-csoportot tartalmazó komponens
előnyös. Ugyanakkor emellett kis molekulatömegű térhálósító vegyületre van szükség, mert a nagy
molekulatömegű PEG (poli(etilén-glikol)) a rugalmasságot jelentősen rontja.
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108. ábra - Térhálósító komponensek típusának hatása kukoricakeményítő alapú
kompozitok moduluszára (térhálósító komponens glicerin: 10m/m%; poli(etilén-glikol):
10m/m%; oktánsav: 20m/m%)

A falisztet tartalmazó keményítő alapú kompozitok szilárdsága a 109. ábra szerint 10m/m% térhálósító
komponens hatására eltérő mértékben, de romlik. A térhálósító komponenst tartalmazó kompozitok közül a PEG
alkalmazásával csökkennek legkisebb mértékben a jellemzők, hozzá kell tenni azonban azt is, hogy ez a
kompozit 10m/m%-kal kevesebb keményítőt tartalmaz.

109. ábra - Térhálósító komponensek hatása 20% falisztet tartalmazó
kukoricakeményítő alapú kompozitok szilárdságára (térhálósító komponens 10m/m%;
kukoricakeményítő-tartalom 50m/m%, kivétel a PEG-tartalmú kompozitban, ahol
40m/m%)

A minták rugalmassága hajlító igénybevétellel szemben javítható térhálósító komponens alkalmazásával (110.
ábra).
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110. ábra - Térhálósító komponensek hatása 20% falisztet tartalmazó
kukoricakeményítő alapú kompozitok moduluszára (térhálósító komponens 10m/m%;
kukoricakeményítő-tartalom 50m/m%, kivétel a PEG-tartalmú kompozitban, ahol
40m/m%)

A térhálósító komponensek koncentrációjának hatását tekintve sem a húzó-, sem pedig a hajlítószilárdság
szempontjából nem kedvező a koncentráció növelése (111. ábra).

111. ábra - Térhálósító komponensek koncentrációjának hatása 20% falisztet
tartalmazó kukoricakeményítő alapú kompozitok szilárdságára (térhálósító komponens
koncentráció m/m%)

A térhálósító komponensek koncentrációjának hatását tekintve a szilárdsági jellemzőkhöz hasonlóan a
moduluszok esetében sem kedvező a koncentráció növelése (111. ábra).

112. ábra - Térhálósító komponensek koncentrációjának hatása 20% falisztet
tartalmazó kukoricakeményítő alapú kompozitok moduluszára (térhálósító komponens
koncentráció m/m%)
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Ananásszal erősített szója kompozitok szilárdságára előnyös hatása van a glicidil-metakriláttal ojtott poliészteramid (PEA-g-GMA) kompatibilizáló adaléknak (113. ábra). Mindkét szilárdság érték 13%-kal növelhető.

113. ábra - 30m/m% ananászszállal erősített szója kompozitok (adalék: 5% PEA-gGMA (glicil-metakriláttal ojtott poliészter-amid))

Ramiszállal erősített szója alapú kompozitoknál jelentős különbség mutatkozik a szilárdsági tulajdonságokban a
szálelrendezéstől és a mátrix típusától függően (114. ábra). A szójaalapú mátrix (SPI) módosításával, vagyis ha
a glicerint, mint térhálósító komponenst sztearinsavval helyettesítjük, jelentős szilárdság növekedés és nagyobb
termikus stabilitás érhető el, valószínűleg azért, mert a módosított mátrix (MSPI) kevesebb vizet tartalmaz.

114. ábra - Szálorientáció hatása ramiszállal erősített szójaalapú kompozitok
szilárdságára (száltartalom 41%)
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Az ugyanakkor nem meglepő, hogy a terhelésre merőlegesen elrendezett szálak esetében a mechanikai
jellemzők csak töredékei lesznek a terheléssel megegyező orientációjú kompozithoz képest.

115. ábra - Szálorientáció hatása ramiszállal erősített szójaalapú kompozitok
moduluszára (száltartalom 41%)

Erős adhézió alakul ki kenaf/PLLA kompozitokban, ami a PLLA mátrix mechanikai tulajdonságainak jelentős
javulásában nyilvánul meg. Míg a PLLA-film szakítószilárdsága 21 MPa, húzómodulusza 1,3 GPa, addig a 70%
kenafot tartalmazó kompozit szakítószilárdsága 60 MPa, húzómodulusza 6,4 GPa. Jelentős eredménynek számít
az is, hogy a kenaf/PLLA kompozit termikusan stabil, 120°C-ig egyáltalán nem nyúlik [237]. 60 % kenaftartalom mellett kukoricakeményítő mátrix mechanikai jellemzőinek jelentős mértékű növekedése érhető el
[16].

121
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

9. fejezet - Kompozitok más fontos
jellemzői
A kompozitok mechanikai tulajdonságain, húzó, hajlító és ütő jellemzőin túl más tulajdonságok is mérvadók
lehetnek a megfelelő összetételű anyag kiválasztásában. Ilyen lehet pl. a kompozit hővezető képessége vagy
elektromos vezető képessége. E két fontos jellemzőről lesz szó a következőkben.

1. Kompozitok hővezető képessége
A polimerekre általában nagyon kicsi hővezető képesség jellemző, és a kutatások egy része a hagyományos
polimerek ezen tulajdonságának javítására irányul [238]. Néhány polimer jellemző hővezető képességét foglalja
össze a 33. táblázat.

33. táblázat - Különböző műanyagok hővezetési tényezője
műanyag

hővezetési tényező 25°Con, (W/mK)

műanyag

hővezetési tényező 25°Con, (W/mK)

LDPE

0,30

PEEK

0,25

HDPE

0,44

PPS

0,30

PP

0,11

PSU

0,22

PS

0,14

PPSU

0,35

PMMA

0,21

PVC

0,19

PA6

0,25

PVDF

0,19

PA66

0,26

PTFE

0,27

PET

0,15

EVA

0,34

PBT

0,29

PI

0,11

PC

0,20

PDMS*

0,25

ABS

0,33

epoxi

0,19

*poli(dimetil-sziloxán)
A nagyobb hővezető képességgel rendelkező kompozitoknak a jelenlegieken túlmenően számos más
alkalmazási területe is lehet. Például hőelnyelőként alkalmazhatók lehetnek elektromos és elektronikus
rendszerekben, ahol 1-30W/mK vezetőképességű anyagokra van szükség.
A hagyományos módszer szerint a polimerek hővezető képessége hővezető töltőanyagok hozzáadásával
javítható, ilyenek például a grafit, korom, szénszál, kerámia- és fémrészecskék. Alkalmazásukkor számos
tényező szerepet játszik a kompozit hővezető képessége szempontjából. Ilyen a töltőanyag tisztasága, a
kristályosság és a részecskeméret. Szálak és lemezes szerkezetű töltőanyagok alkalmazásakor ezeken kívül
szerepet játszik még azok anizotróp jellege, amely miatt a szálak mentén hosszirányban jóval nagyobb a
vezetőképesség, mint keresztirányban.
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Általában nagy töltőanyag koncentráció (>30V/V%) szükséges a megfelelő mértékű hővezető képesség
eléréséhez a kompozitban, amely feldolgozási szempontból igen nagy kihívást jelent. Extrúzió és fröccsöntés
esetén gyakran behatárolja a feldolgozhatóságot a töltőanyag-tartalom, emellett a nagy szervetlen töltőanyagkoncentráció drasztikusan lerontja a mechanikai jellemzőket és a sűrűséget is számottevően megnöveli. Emiatt
manapság komoly erőfeszítéseket igényel az olyan kompozitok előállítása, amelyeknek 4W/mK-nél nagyobb
hővezetési tényezője.

1.1. Szénalapú töltőanyagok
A szénalapú töltőanyagok ígérkeznek a legjobb komponensnek nagy hővezető képességgel rendelkező
kompozitok előállításához, mert a nagy hővezetési tényezőt kis súllyal párosítják. A grafit, szénszál és a korom
jól ismert, hagyományos töltőanyagok ebben a kategóriában. Legjobb közülük a grafit, amely a jó hővezető
képesség mellett alacsony költséget és meglehetősen jó diszperzitást is kínál a polimerben való
alkalmazhatósághoz. A csoportban a másik fontos töltőanyag a szénszál, elsősorban a gőzben növesztett
szénszálak (VGCF, Vapor Grown Carbon Fibre). Mint ahogyan korábban is említettük, a szálas geometria
esetén a legnagyobb hátrány az, hogy a szál mentén jóval nagyobb a hővezetési tényező, mint arra merőlegesen.
Szénszálak esetében ez számszerűsítve annyit jelent, hogy hosszirányban akár 2000W/mK értéket is lehet mérni
a hővezetési tényezőre, míg keresztirányban csak 10-110W/mK tartományba eső értéket. A korom részecskéi
tulajdonképpen grafit mikrokristályokból álló aggregátumok, amelyeknek jellemző részecskemérete 10-500nm.
Az eddig kutatási eredmények alapján úgy tűnik, hogy inkább az elektromos vezető képességet javítják, mint a
hővezető képességet.

1.2. Fémrészecskék
Fémrészecskék alkalmazáskor a kompozit hővezető képessége és elektromos vezető képessége egyaránt nő.
Ugyanakkor nagyobb fémpor-tartalom esetén a végtermék felhasználási területeit nagymértékben behatárolja,
hogy a sűrűség számottevően megnő, így a termékek kiszorulnak a könnyűsúlyú alkalmazási területekről.
Általában alumínium, ezüst, réz és nikkel porokat alkalmaznak ilyen céllal.

1.3. Kerámia részecskék
Hővezető képesség javítása szempontjából a kerámia részecskéknek nagyobb a jelentősége, mint a fémeknek,
mert a nagy hővezetési tényező mellett elektromos ellenállásuk nagy. A kerámia részecskékkel töltött
kompozitok hővezető képessége szempontjából meghatározó a töltőanyag sűrűsége, részecskemérete és
méreteloszlása, a kezelési módszer és a keverési eljárás. Leggyakrabban alumínium-nitrid (AlN), bór-nitrid
(BN), szilikon-karbid (SiC) és berillium-oxid (BeO) részecskéket használnak.

2. Kompozitok elektromos vezetőképessége
Léteznek vezető, vagy azzá tehető polimerek. A vezetőképes polimerek fajlagos térfogati vezetőképessége a
hagyományos szigetelők (10-12S/cm) és a fémek (105S/cm) között helyezkedik el. A polimerek többsége azonban
elektromosan szigetelő, és csak töltőanyagok hozzáadásával tehető vezetővé. Leggyakrabban fémeket, vagy a
szén különböző megjelenési formáit, például kormot, grafitot, vagy legújabban szén nanocsövet alkalmaznak.
A vezetőképesség szempontjából minden kompozitra definiálható egy ún. perkolációs küszöböt, amely megadja,
hogy minimálisan mekkora koncentrációban szükséges alkalmazni az adott töltőanyagot, hogy vezetővé tegye a
polimert. Ennél a koncentrációnál a vezető töltőanyag részecskéi háromdimenziós hálózatot hoznak létre a
polimer mátrixban, vagyis az egyes részecskék még legalább két másik szomszádos részecskével vannak
kapcsolatban.
Kutatásokkal igazolták, hogy a fémek közül ugyan a réz az egyik legjobb elektromos vezető, mert kis
elektromos ellenállással rendelkezik, viszont kedvezőtlenül reagál néhány polimerrel, elsősorban
polikarbonáttal. Így ilyen esetekben nem használható töltőanyagként. Áthidaló megoldásnak tekinthetők a fémbevonatú üvegszálak, amelyek azonban általában agglomerátumokat hoznak létre a keverés során, ezért nehéz
őket egységesen eloszlatni a mátrixban. A szintén jó vezetőképességgel rendelkező ezüst töltőanyag
alkalmazása gyakran túl költséges.
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10. fejezet - Szálerősítésű kompozitok
előállítása
A szálerősítésű kompozitok előállítási technológiáit alapvetően a mátrix típusa és az erősítőanyag formája,
elrendeződése határozzák meg (116. ábra). Ebben a fejezetben a különböző technikákat tárgyaljuk tehát,
amelyeket szálerősítésű kompozitok előállítására leginkább alkalmaznak [27].

116. ábra - Szálerősítésű kompozitok előállítási módszerei

Az előállítás során fontos a szálak tökéletes nedvesítése is a mátrix anyagával. Vannak olyan feldolgozási
technológiák, amelyeknél a szálak irányítottságának szabályozása nagyon precíz (pl. tekercselés), más esetekben
viszont a szálelrendeződés véletlenszerű lesz (pl. laminálás).

1. Kézi laminálás
Az erősítő rétegek kézzel történő egymásra illesztésével (hand lay-up lamination) (117. ábra) építették fel
mintegy 50 éve az első modern polimer kompozit termékeket sorozat-gyártásban: így készültek pl. a
szövetségesek partraszállásakor felhasznált üvegszálas poliészter hajók. Ez a technológia alacsony költségei és
széleskörű alkalmazhatósága miatt a legelterjedtebb. Prototípus, illetve kis sorozatgyártás esetén a
leggazdaságosabb.

117. ábra - A laminálás művelete

124
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Szálerősítésű kompozitok előállítása

A kézi laminálás alapelvét a 117. ábra szemlélteti. A pozitív vagy negatív szerszám felületét formaleválasztóval
kell kezelni, hogy a terméket a szerszámból el lehessen távolítani. A termék külső rétege általában egy ún. gél
réteg, ez áll ellen a környezeti hatásoknak (időjárás, mechanikai behatások). Ezt követően hordják fel a termék
teherviselő rétegeit, az erősítőanyag rétegeket iniciált gyantával átitatják görgőkkel, hengerekkel vagy
ecsetekkel. A gyanta mátrixszal történő átitatás történhet úgy, hogy minden egyes rétegre felviszik a
mátrixanyagot, de úgy is, hogy csak az erősítőszálak egymásra rétegelése után. A lényeg az, hogy a gyantával
történő impregnálás még a térhálósítás előtt történjen meg, és tömör, légzárvány nélküli terméket készítsünk.
Ehhez nyújt segítséget a levegő kigörgőzése a már átimpregnált rétegekből.
A kész lemez akár több tíz rétegből is állhat, és tartalmazhat további jelentős erősítéseket, megvastagításokat,
bordákat, fém-betétet…, valamint felépülhet szendvicsszerkezetként is. A mátrix térhálósítása a
gyantarendszernek megfelelően történik általában szobahőmérsékleten, de egyes esetekben magasabb hőfokon
is végbemehet. Utólagos, magasabb hőfokú térhálósítás a konverzió szempontjából minden esetben ajánlatos.
Ezt követően a termék méretre vágása, szélezése, illetve utólagos szerelése történik.

2. Szórás
A laminálási technológia némileg „gépesített” változata a szálszórás, amelyhez speciális szórófejet alkalmaznak
(118. ábra). A szerszám felületére olyan szórópisztollyal szórják fel a vágott szál és a mátrixanyag keverékét,
amelyben beépített szálvágó berendezés van. A pisztolyban összekeveredik a gyanta és az iniciátor, a szálvágó
részben összevágott szálak besodródnak a kiáramló keverékbe, és nedvesednek a gyantával. A szórópisztolyból
sűrített levegő hatására kiáramló szálas keveréket a szerszám felületére irányítják és beterítik azt. Nagyméretű
termékek, pl. hajótestek, lemezszerű panelek készíthetők gazdaságosan ezzel az eljárással.

118. ábra - A szórás művelete
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3. Préselés
A préselés nagy sorozatokban készített termékeknél alkalmazott feldolgozási technológia, amelynél hidraulikus
préseket fűthető fémszerszámokat, illeszkedő precíz szerszámfeleket alkalmaznak. A mátrix- és erősítőanyag
már előre összekeverve kerül a szerszámfelek közé. Rövid ciklusidővel, hosszú sorozatban gyártott termékek
előállítására alkalmas technológia, pl. autóiparban ajtó kárpit, belső burkoló elemek… készítéséhez.
A préselésnek két fő előnye van a fröccsöntéshez képest. Az egyik a rövid áramlási útvonal, amit a gyantának
meg kell tennie, a másik pedig, hogy a nyomást úgy lehet kifejteni az ömledékre, hogy nyitott rendszerről van
szó. Préselés során ugyanis az ömledéknek csak annyi távolságot kell megtennie, amivel kitölti a szerszámot. Ez
a rövid távolság azt eredményezi, hogy sokkal hosszabb szálakat lehet önteni kompozit elemekbe préseléssel,
mint fröccsöntéssel. A maximális szálhosszúság (általában 10-100mm) az, amely mellett még az ömledék és a
szál is szabadon tud mozogni a szerszámban. A préselés során nagymértékben kiküszöbölhető a túl hosszú
szálak által okozott eltömődés is, amely fröccsöntésnél gyakran jelentkezhet, hiszen az ömledéknek egy szűk
nyíláson (fúvóka) kell áthaladnia, amíg a szerszámba jut.

4. Tekercselés
A tekercselés széles körben alkalmazott nagymértékben automatizált technológia. Forgó, tengelyszimmetrikus
(általában hengeres) magra gyantával impregnált folytonos szálakat (roving) tekercselnek fel. A rovingok
fektetési szöge (tekercselési szög) az igénybevételnek megfelelően előre számítható. A készterméket a magról
lehúzzák, majd kemencébe vagy autoklávba helyezik a térhálósításhoz, amelynek hőmérsékletét a gyantának
megfelelően állítják be. Csővezetékeket, nyomásálló tartályokat, forgástesteket állítanak elő tekercseléssel.

119. ábra - A tekercselés művelete
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5. Pultrúzió
A hosszirányban folytonos szállal erősített kompozit profilgyártás a hőre lágyuló alapanyagú extrúzióhoz
hasonló eljárás, azzal a lényeges különbséggel, hogy itt az impregnált erősítőanyagot a szerszámon áthúzzák
(120. ábra). A szálkötegeket a gyantával való átitatás után egy fűtött szerszámban egyesítik, és ebben a
szerszámban az állandó hosszirányú feszítés mellett megy végbe a gyanta térhálósítása. A hosszirányú
erősítőszálak a terméknek igen nagy húzó- és hajlítószilárdságot kölcsönöznek, viszont kritikus tulajdonsága a
keresztirányú szilárdság. Ezért újabban szövedék-szalag vagy nemszőtt, nemezelt jellegű erősítést is
alkalmaznak, a felületi simaságot pedig további üvegszövet fátyol javíthatja a szálköteg szerszámba lépése előtt.
A szerszám hőmérséklet szabályozása kulcsfontosságú. Ez az egyetlen folytonos hőre keményedő mátrixú
kompozit feldolgozás technológia. Profilok előállítására alkalmas, pl. gerendák, lapátnyél, stb.

120. ábra - A pultrúzió művelete

6. Injektálás (RTM)
Az RTM eljárás során a szálakat a szerszámba helyezik, majd összezárják. Ezt előformának is hívják, mert a
szálakat a végterméknek megfelelő elrendezéssel helyezik el a szerszámban, és kis mennyiségű kötőanyagot
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szórnak rá, hogy összetartsa őket. Az összezárt szerszámba injektálják a gyantát, amely nedvesíti a szálakat és
kitölti a szerszámüreget. A levegőt vákuummal távolítják el a szerszámüregből. Az RTM eljárás során fontos
tényező az ömledék viszkozitása. Elég alacsonynak kell lennie ugyanis ahhoz, hogy könnyen folyjon és
nedvesítse a szálakat, ugyanakkor, ha túl alacsony a viszkozitás, a gyanta nem nedvesíti a szálakat megfelelően,
mert az öntőforma szélén folyik körbe. Az előformához használnak vágott szálakat, paplant vagy folytonos
szálakat. Esetenként az előformákat megtüzdelik erősítő szálakkal is, hogy ne károsodjon jelentősen a
feldolgozás során.

121. ábra - Az injektálás művelete

7. Hőformázás
A hőformázás során az előgyártmányt meghatározott sorrendben, elrendezéssel és rétegvastagsággal elhelyezik
(122. ábra). Ezután az anyagot melegítik, amíg a hőre lágyuló műanyag elkezd lágyulni, majd kifeszítik a hideg
szerszám fölött, és összepréselik. A préselési időtartam meglehetősen rövid (gyakran 10 másodpercnél
rövidebb), mert az egyetlen termikus követelmény a préselési ciklus során, hogy az anyag kellőképpen
megszilárduljon.

122. ábra - Hőformázás
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8. Fröccsöntés
A fröccsöntés alapvetően egyszerű feldolgozási technológia. A műanyagot megömlesztik, lezárt szerszámüregbe
nyomják, amely a termék alakját adja. A műanyag megszilárdulásához szükséges idő letelte után kinyitják a
szerszámot és kiveszik a fröccsöntött terméket.
Fröccsöntéssel bonyolult és különböző geometriájú termékeket lehet előállítani, amelyek ráadásul szerkezeti
szempontból is széles tartományban változhatnak. A fröccsöntéssel előállítható széles termékskála az oka annak,
hogy sokkal több fröccsöntő berendezést alkalmaznak a műanyag-feldolgozásban, mint bármilyen más
ömledéket feldolgozó berendezést. A fröccsöntés széles körű elterjedését az is segítette, hogy az ismételhetőség
nagyon jó és gyors, és nagy a feldolgozási technológia flexibilitása. Emellett nagymértékben automatizálható
feldolgozási technológiáról van szó, amellyel jelentős költségeket lehet megtakarítani az emberi erőforrás
szempontjából. A fröccsöntésnek azonban hátrányai is vannak, például a berendezések és szerszámok magas
beruházási költségei, a jelentős mennyiségű feldolgozási hulladék, amit reciklálni kell.

9. Vulkanizálás
A gumiipari termékek előállításánál a vulkanizálás az utolsó folyamat. Ez adja meg a termék végső alakját, ez
alatt játszódik le a kaucsukkeverék térhálósodása, amely meghatározza a termék végső tulajdonságait. A
térhálósítási reakciót úgy kell beállítani, hogy lehetőleg a legrövidebb idő alatt a gyártmány igénybevételének
megfelelő optimális térhálósodás alakuljon ki [239].

10. Extrúzió
Az extrúziós feldolgozás során a műanyagot folyamatosan juttatjuk egy alakadó szerszámba vagy más
megfelelő alakadó berendezésbe vezetjük tovább. Amellett, hogy extrúzióval alakot adhatunk egy terméknek, ez
a leghatékonyabb és legszélesebb körben alkalmazott módszer arra, hogy olvadék műanyagba különböző
töltőanyagokat, színezékeket vagy más adalékokat dolgozzunk be.
Amennyiben extrudálás során azonnal valamilyen formát kívánunk adni az olvadék állapotban lévő
műanyagnak, az extruder végén alakadó szerszámot helyezünk el. Például csöveket állítanak elő ilyen módon.
Az is igen gyakran előfordul, hogy extrudálás során olyan anyag előállítása a célunk, amelyet majd valamilyen
másodlagos alakadó eljárással alakítunk termékké, pl. fröccsöntjük vagy habosítjuk az extruderben előállított
granulátumot.
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11. fejezet - Műanyagipari trendek:
felhasználás és feldolgozás
A kompozitok piacán is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a gazdasági szempontok a megfelelő mechanikai
jellemzőket ugyanis költséghatékonysággal kell párosítani, vagyis az ár/érték arány figyelembevételével kell
tervezni a termékeket.
Az európai gyártó-, valamint műanyagipar 2008 és 2009 közötti visszaesése ellenére, a jövő kilátásai és
növekedési lehetőségei a kompozitok piacán határozottan kedvezőek. 2009 végére a szállal erősített
műanyagok/kompozitok előállítása Európában körülbelül a harmadával csökkent 2007-hez viszonyítva [240].
Az előállított mennyiséget tekintve még mindig az üvegszállal erősített műanyagok (GFP) állnak az erősített
anyagok élén (34. táblázat). A szén- és természetes szállal erősített műanyagok fejlődése továbbra is
bizonytalan. A 2008. évi európai műanyagtermelés csökkenéséhez képest a kompozitok valamivel nagyobb
ütemű visszaesése leginkább a tömegáruk piacán bekövetkező veszteségeknek köszönhető.

34. táblázat - Üvegszállal erősített műanyagok előállított mennyisége Európában
feldolgozás szerint
feldolgozási mód

2007

2008

2009

SMC

226

210

160

BMC

78

70

56

kézi laminálás

244

202

123

szálszórás

124

103

74

RTM

122

106

94

lemezek

88

69

56

pultrúzió

50

46

39

száltekercselés

80

79

69

centrifugálöntés

66

62

55

Összesen

1078

947

726

Az SMC és BMC eljárással készített hőre keményedő termékek előállítása és kereslete a fő alkalmazási
területek, az autóipari és elektromos/elektronikai termékek, piaci fejlődésétől függ. A járműgyártás területén a
csökkenés az 50%-ot is elérte egyes esetekben.

123. ábra - Üvegszállal erősített kompozitok megoszlása Európában alkalmazási
területek szerint 2009-ben
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Műanyagipari trendek: felhasználás
és feldolgozás

Az egyedi feldolgozási technológiák különböző szintű fejlesztése ellenére az alkalmazási területek megoszlását
tekintve általában nem történt változás a korábbi évekhez képest (123. ábra). Kismértékű visszaesés volt
tapasztalható a szállítmányozás területén, amit viszont némileg kompenzált az építőipari szektor.
A kompozitok több mint 90%-át még üvegszállal erősítik Európában. A szén- és természetes szálak jövőbeni
kilátásai azonban kedvezőek speciális tulajdonságaik miatt. Az üvegszálaknál drágább szénszálak
kifizetődőbbek bizonyos nagyteljesítményű alkalmazásokban. A természetes szálaknak az üvegszálakhoz képest
súlycsökkentő hatásuk van. Ugyanakkor előnytelen tulajdonságaik miatt nagyon kell bánni alkalmazásukkal, pl.
a szénszálaknak problémás a szakadási nyúlása, míg a természetes szálak nedvességet vesznek fel. Speciális
területeken helyettesíthetik az üvegszálakat, a fa-műanyag kompozitok (WPC) pl. teljesen új piaci területeket
nyitnak meg a kompozitok előtt.
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12. fejezet - A szálerősítésű
kompozitok felhasználása
Az ár/érték arány figyelembevételével a műszaki élet összes területén (hadi ipar, légi ipar, űrtechnológia,
járműipar, hajózás, szerkezeti és építőipari alkalmazások) elkezdődött a korábbi megoldások átgondolása, új
anyagok keresése, amelyekkel sok esetben jobban, olcsóbban, megbízhatóbban lehet kielégíteni a speciális
igényeket.

124. ábra - Műanyagok alkalmazási területei

A szállal erősített műanyag kompozitok nélkül a mai ember élete szinte elképzelhetetlen lenne, a
hétköznapokban számos területen használjuk őket (sporteszközök, fogyasztási cikkek, háztartási cikkek, gépek,
bútorok; 124. ábra), amelyet jól érzékeltet a 125. ábra is, amely bemutatja az egyes alkalmazási területek
közötti megoszlás változását az elmúlt évtizedben hazánkban.

125. ábra - Hőre lágyuló műanyagok alkalmazási terület szerinti megoszlásának
változása
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A szálerősítésű kompozitok
felhasználása
A műanyag szerkezeti anyagok fejlesztése továbbra is kutatások középpontjában van. A kompozit anyagoknak
szentelt figyelmet bizonyítja, hogy a NASA jelentős összeget fordított arra a programra, amelynek célja a
korszerű kompozit anyagok gyorsított bevezetése a repülőgép szerkezetek (126. ábra) előállításában.

126. ábra - Kompozit szerkezeti megoldások a repüléstechnikában

A nagyteljesítményű (high-performance) kompozitokat az US Air Force Materials Laboratóriumban
fejlesztették ki egy szerkezeti anyagokra irányuló szisztematikus kutatás részeként. Ez a nagyléptékű K+F
program a hagyományos anyagokhoz képest kisebb tömegű anyagok fejlesztésére fókuszált. Emellett,
pontosabban ennek hatására a felhasználói körökben is megjelent az igény olyan anyagok iránt, amelyekkel
csökkenthető a repülőgép alkatrészek tömege, a korrózió és a ciklusos terhelésekből adódó problémák. Az
üvegszállal erősített kompozitokat sikeresen alkalmazták pl. motorburkolatokhoz a számos más repülőgép
alkatrész mellett. Az üvegszálerősítésű kompozitok általában merevek, ami alapvető követelmény a
légiközlekedésben és az űrhajózásban alkalmazott szerkezeti anyagokkal szemben. A tulajdonságok további
javítását célzó, nagyobb modulusszal rendelkező üvegszálak kutatására irányuló törekvések azonban csak
nagyon kevés sikerrel jártak. Ugyanakkor a bór-, szén-, grafit- és más szálak alkalmazása technológiai áttörést
jelentett, és egy új szerkezeti anyagcsalád alakult ki, amelyet fejlett kompozitoknak neveztek el. Napjainkra a
kutatások hatására számos nagy szilárdságú, nagy merevségű szálerősített kompozit hozzáférhető kereskedelmi
forgalomban is a nagyteljesítményű kompozitokat igénylő alkalmazási területeken.
A fejlett kompozitok jelentősek kereskedelmi, rekreációs és hadiipari alkalmazási területeken annak ellenére,
hogy drágábbak az alapanyagok, drágább és bonyolultabb a belőlük készült termékek tervezése, nehezebb
jellemezni őket, drágább az előállításuk, mint a hagyományos fémes szerkezeti anyagoké. Ugyanakkor ezeket a
kompozitokat széleskörűen alkalmazzák olyan területeken, ahol a költség csak másodlagos szempont.
Sportszerekben és rekreációs termékekben, pl. horgászbotok, sílécek, jelentős a piacuk és valószínűleg az is lesz
a jövőben is. A csökkenés ellenére a hadi- és légiipari alkalmazási területeken továbbra is lesz kereslet a fejlett
kompozitok iránt. A légi- és szárazföldi szállítmányozás és a civil infrastruktúra területén szintén jelentős piacra
lehet számítani.
A szerkezeti tulajdonságokat ma elsősorban folytonos, orientált elhelyezkedésű, nagyszilárdságú erősítő
szálakkal biztosítják. Ezek között a legkedveltebbek a szén-, aramid- és az üvegszál, illetve azok kombinációja,
az ún. hibrid rendszerek [5].
A hétköznapi területeken felhasznált kompozitok széles választékát (pl. autóalkatrészeket, hajótesteket,
korrózióálló szerkezeteket és bevonatokat) nem folytonos, random eloszlású vágott szálakkal vagy folytonos, de
nem orientált szálformával kínálják, amely az esetek többségében üvegszál.
Az olcsó üvegszállal erősített műanyag kompozitokat elterjedten az 1950-es években kezdték el alkalmazni, és
ma már számos ipari és fogyasztói termékben megtalálhatók, pl. a személy- és tehergépjárművekben egyaránt,
de korrózióálló csöveket és szerkezeteket is készítenek belőlük.
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A szálerősítésű kompozitok
felhasználása
A szénszállal erősített polimer kompozitokat elsődlegesen az űrhajózásban alkalmazzák, de a szénszálak
csökkenő árával szélesedik ezeknek a kompozitoknak a felhasználási területe is. Alkalmazzák már az
autóiparban, a hajóiparban, sportszerek és orvosbiológiai termékek előállításához, illetve az építőiparban is.
Az űrhajózásban a szénszállal erősített polimer kompozitok vetekszenek az alumíniumból készített termékekkel.
Azon kívül, hogy a szénszál erősítésű kompozitoknak sokkal nagyobb a szilárdsága és a modulusza, mint az
alumíniumé, sokkal kevesebb energia befektetésével és gazdaságosabb szennyezőanyag-kibocsátás
szabályozással állíthatók elő.
A szénszállal erősített polimer kompozitokat elkezdték alkalmazni az autógyártásban is, elsősorban a
tömegcsökkenés miatt, amely gazdaságosabb üzemanyag-fogyasztást eredményez. Szénszállal erősített epoxi
kompozitokat alkalmaznak karosszéria elemek, szerkezeti elemek, ütközők, kerekek, kardántengely,
motoralkatrészek előállításához. Egy ilyen (a felhasznált anyag miatt grafit-autónak nevezett) autó kb. 570 kgmal könnyebb, mint egy ugyanilyen jármű acélból. A repülőgép villámcsapással szembeni védelmére is szénszál
erősítésű kompozitot alkalmaznak.
Folytonos szénszál-polimer kompozit alkalmas hőelvezetőként (hűtőborda) az elektronikában, mert nagy a
hővezető képessége és kicsi a hőtágulási együtthatója. Mivel a hűtőborda kerámia chip hordozóhoz vagy
nyomtatott áramköri lemezhez kapcsolódik, a kis hőtágulás a kedvező. A kompozitok rézhez viszonyított kis
sűrűsége sokkal vonzóbbá teszi őket az űrhajózásban alkalmazott elektronikai berendezések számára. A
folytonos szénszálerősítésű polimer kompozitok átvehetik/átveszik az acél helyét az erősített beton
szerkezetekben is, mivel a kompozitok könnyűek és nem rozsdásodnak. A kis súly egyszerűvé teszi a szerelést
is. Kis tömegük, nagy rugalmasságuk, a gyors hangátviteli sebesség és a kiváló keménység miatt mikrofonokban
és telefonkagylókban akusztikus diafragmaként használják a folytonos szénszál-polimer kompozitokat. Ezek a
difragmák kevésbé deformálódnak külső erő hatására, kicsi a hangtorzítás, széles a hangreprodukciós tartomány
és egyedülálló a hangminőség.
Az aramidszál (AR) kiemelt szerepet kapott a golyóálló kompozitokban. Helikopter rotorlapátok előálltásánál,
nyomás alatti gáztartályoknál, és minden olyan esetben, amikor a szerkezet erős stresszhatásnak vagy
vibrációnak van kitéve, aramidszálat alkalmaznak. A nagy moduluszú polietilén szálakat sportszerek
előállításánál és repülőgép belső, golyóálló burkolataihoz alkalmazzák elsősorban.
Bórszállal készítenek kompozitokat sportszerektől kezdve (pl. horgászbotok, golf eszközök, sílécek,
kerékpárvázak) egészen a repülőipari alkalmazásokig, pl. repülőgép farokfelületének a borítása, űrsikló
rácsszerkezeti elemek.
Az eltérő igénybevételekből adódó követelményeket nagyon jól példázza a különböző hajószerkezetek
tervezése. Az aramidszálak húzó igénybevételkor rendkívül nagy terhelést elviselnek, a nyomó
igénybevételeknek viszont kevésbé állnak ellen, ezért aramidszálat főként a hajótest belső felületén
alkalmaznak. A szénszálak sokkal merevebbek, mint a többi erősítőszál, de az aramidszálnak is 2,5-szer
nagyobb a rugalmassági modulusza, mint az üvegszálnak. Emiatt szénszálakat főképp olyan versenyhajókba
építenek, amelyeknél a gyorsaság és a mozgékonyság a döntő. Főképpen a külső rétegnek kell merevnek,
nyomásállónak lennie. A szilárdságnak csak egy minimális értéket kell elérnie, amelyet valamennyi
hajószerkezet könnyen kielégít. A hajótest merevsége adja a hajó stabilitását hullámos vízben vagy nagy
szélben. Ha a hajószerkezet nem elég merev, a hajó nehezen kormányozható, illetve a lapátok által kifejtett
energia kárbavész. Követelmény, hogy ütődéskor a hajótest ne törjön el könnyen, és ne tudjon behatolni a víz. A
poli- vagy vinilészter gyantákkal átitatott aramidszálak nagyon szívós falat alkotnak, amely sokkal nehezebben
törik, mint a merev szénszálas szerkezet. Ezért aramidszálakat inkább a nagyobb biztonságot igénylő
túrahajókba építenek.
Különleges tulajdonságaik miatt a szén nanocsövek alkalmazása rengeteg területre kiterjedhet a jövőben.
Például a nanoelektronikában, polimer mátrixú kompozit anyagok készítésében elektromos és mechanikai
tulajdonságok javítására, hidrogén tárolására, sík képernyők, kémiai szenzorok, téremissziós lámpák,
nanocsipeszek gyártásában.
Az üvegszál/szénszál hibrid kompozitok kutatását az mozgatja elsősorban, hogy a két szál előnyös
tulajdonságait ötvözve olcsóbb kompozitokat lehessen előállítani A szénszállal erősített kompozitok hétköznapi
területeken való alkalmazását a kompozit előállításának magas költsége akadályozza. Ha azonban a termék
ütésállóságát üvegszállal növelni lehet, a szénszálas kompozitok ára drasztikusan csökkenthető. Másrészről, ha
üvegszállal erősített kompozitban szénszálat is alkalmazunk, a hajlítással szembeni ellenállás nő, vagyis az
ár/érték arány számottevően javítható.
134
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A szálerősítésű kompozitok
felhasználása
Az egyik legnagyobb mennyiségben felhasznált polimer a PP, amely alacsony ára mellett kiváló
tulajdonságokkal rendelkezik. A tömegműanyag alapú kompozitok előállítása során elsősorban azonban az
erősítőszál jelenti a nagyobb költséget, nem a polimer. Az ár/teljesítmény hányadost tekintve eddig a legjobb
megoldásnak az üvegszál bizonyult.
Természetes szálakat erősítő- és töltőanyagként az autóipar használ fel legnagyobb mennyiségben [241]. A
természetes szálak előnyei az alacsony ár, kis sűrűség, elfogadható szilárdság, jó termikus szigetelési
tulajdonságok, kisebb szerszámkopás, kisebb bőr- és légzőszervi irritáció. Ezen kívül megújuló források, és az
újrahasznosítás megoldható anélkül, hogy károsítaná a környezetet. Néhány növényrost alapú anyagot
tartalmazó hőre lágyuló kompozitot alkalmaznak már a bútor-, csomagoló-, építőiparban is [242]. A cellulózacetátot a lakkipar fa, fém, papír és textíliák bevonására, illetve impregnálására használja, a műszálipar pedig
acetát műselyem előállítására.
A faliszttel töltött kompozitok fő alkalmazási területe az építő- és autóipar, de alkalmazzák őket csomagoláshoz,
különböző háztartási cikkeket, bútorokat, irodai kellékeket és más termékeket is előállítanak belőlük. Ezen
alkalmazások között elsősorban szerkezeti anyagként használatosak, ahol a diszpergált komponens teherviselése
a kritikus.
A töltőanyagok legnagyobb részét PVC-ben, telítetlen poliészterben és poliolefinben használják fel. A kaolint
poliamidban és elasztomerekben, a talkumot pedig elsősorban polipropilénben alkalmazzák. Mivel a
wollasztonit viszonylag olcsó, polipropilénben, poliamidban fordul elő leginkább. Pl. a bárium-szulfát, a csillám
vagy a kvarc jelentősége is folyamatosan nő.
A CaCO3-ot egyaránt használják például PVC, poliészterek és poliolefinek töltőanyagaként. PVC esetében több
alkalmazási területen szóba jöhet töltőanyagként: a hagyományos PVC padlóburkolatok esetében általában
durva, olcsó, kezeletlen CaCO3-ot használtak, elsősorban a költségek csökkentése miatt. A kezelt szintetikus
CaCO3 használatával jobb folt és kopásállóság érhető el. A PVC kábelekhez használt kompaundok esetében
hagyományosan természetes CaCO3-ot használnak elsődleges töltőanyagként. A legfontosabb jellemző a
maximális szemcseméret, amely 20 μm, a jó szín, az alacsony vas- és egyéb vezető fémtartalom (fontos a hő és
a fénystabilitás miatt), illetve a jó elektromos ellenállás.
Az utóbbi években számos olyan kompozitot állítottak elő, amelyeknek nem csak az erősítő anyaga, hanem a
mátrix anyaga is biológiailag lebontható (biokompozitok) [31]. Ezeket a biopolimereket világszerte egyre
növekvő mértékben használják fel csomagolóanyagként, higiéniás termékekhez (pl. vatta), fogyasztói
termékekhez (pl. tojástartók, evőeszközök, játékok) [243], vagy akár a nagyteljesítményű gyógyászati és
sebészeti termékekhez.
Az alkalmazott mennyiségeket tekintve a PLA a legnagyobb kereskedelmi potenciállal rendelkező biológiailag
lebomló polimer. A PLA-termékek szélesebb körű alkalmazását azonban hátráltatja, hogy az alapanyag a
tömegműanyagokhoz képest drága és vékonyabb termékek esetén ridegen viselkedik. Ezen túlmenően már
előfordul olyan vélemény is, amely szerint a biológiailag lebomló polimerek mégsem annyira zöldek, ha az
előállításukhoz szükséges teljes energia költséget is figyelembe vesszük. Ugyanakkor a PLA még mindig
meglehetősen korai szakaszában jár a fejlesztéseknek, hogy kereskedelmileg alkalmazható legyen, és az
elkövetkező években az alkalmazásával kapcsolatban felvázolt problémák megoldása és ezzel párhuzamosan az
ár csökkentése a feladat.
A biológiailag lebontható kompozitokat valószínűleg olyan területeken célszerű majd a jövőben alkalmazni,
ahol a termékeket csak egyszer használják, rövid életűek vagy nagyon nehéz az újrahasznosításuk, ha már
egyszer felhasználták. A biopolimer alapú anyagok alkalmasak az eldobható termékek előállításához, mert
összegyűjthetők, feldolgozhatók és állati tápként újrahasznosíthatók vagy a természetben hagyhatók, hogy
lebomoljanak és a termőképességet növelő anyagok bekerüljenek a talajba.
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13. fejezet - Kompozitok
ártalmatlanítása
A polimer hulladékok újrahasznosítására léteznek különböző megoldások, amelyek leginkább a tiszta és főleg a
hőre lágyuló műanyagok esetén valósíthatók meg viszonylag egyszerűen. A szálerősítésű kompozitoknál
azonban meg kell oldani a szálak elválasztását is a mátrixtól [31], ami a leggyakrabban alkalmazott üveg- és
szénszál-erősítésű kompozitoknál nagyon költséges és gyakran kivitelezhetetlen feladat.
Emiatt, és a környezetvédelmi előírások folyamatos szigorítása miatt mind a gyártók, mind pedig a kutatók
egyre inkább törekszenek a biológiailag részben vagy teljesen lebomló kompozitok előállítására. A biológiailag
részben lebomló kompozitok közé sorolhatók a természetes szállal erősített műanyag kompozitok és azok a
kompozitok, amelyek bomlást elősegítő/gyorsító adalékot tartalmaznak.

1. Eddig alkalmazott megoldások a műanyaghulladék
gazdálkodásban
Az Omniplast volt az első kanadai vállalat, amely olyan adalékot alkalmazott a termékeiben, amely ultraibolyafény, hő vagy nedvesség hatására megindítja a műanyag oxidációját. A környezeti hatások erősségével a bomlás
ideje szabályozható, akár hónapra vagy évre, és a bomlás során toxikus termék nem keletkezik [244].
Kiürült HDPE műanyag palackok újrahasznosításával készült tejes flakonokat hoztak kereskedelmi forgalomba
Angliában. A 30% újrahasznosított műanyagot tartalmazó alapanyagból készült palack előállítása igazi áttörés
az újrahasznosításban. A fejlesztés a hulladékok újrafelhasználását megcélzó WRAP (Waste &Resources Action
Programme) program keretében megvalósult két éves munka eredménye. A technológiai folyamat során a
használt palackokat, az új HDPE-hez való adagolást megelőző aprítás előtt válogatták, mosták, és színek szerint
elkülönítették [245].
Az összegyűjtött palackokból feldolgozás után általában ugyanolyan típusú termék készül, így a PET palackok a
speciális regranulátum gyártó berendezésekből kikerülve újra az élelmiszeriparban felhasználható
csomagolóanyagokká válhatnak. A polietilén alapanyagú rekeszekből, ládákból is ugyanaz a termék születik
újrahasznosítás után. Az ásványvizes és üdítőitalos PET palackokból azonban a textilipar számára használható
alapanyag is nyerhető. A PP-ből újrafeldolgozás után autóalkatrészek és egyéb ipari alapanyagok, a PS-ból
irodai kellékek, asztali alátétek, játékok, videokazetták készülhetnek. A nem elkülönítve gyűjtött műanyag
hulladék szintén újrahasznosítható, csak a végeredmény nem lesz különösebben esztétikus, mert a regranulátum
zöldesszürke színe határozza meg.
A Plastic Suppliers (USA) a világon elsőként gyártott PLA alapú biopolimer fóliát, amely teljesen
komposztálható. Az egyrétegű fólia átlátszó, karcálló és ráncmentes. A fóliát a többutas palackok címkézésére
és borítékablakok készítésére próbálták ki.
A NatureWorks LLC 150 ezer tonna PLA-granulátumot gyárt évente. A PLA kiindulási anyagaként kukoricakeményítőt használnak, amelyet fermentálás, szétválasztás után polimerizálnak polilaktiddá. Ebből a biológiai
úton lebomló és komposztálható polimer alapanyagból átlátszó és a PP-hez hasonló tulajdonságú palackot
készítenek. A PLA palack a New York-i Biodegradálható Termékek Intézete (Biodegradable Products Institute)
véleménye szerint komposztálható, és 75-80 nap alatt lebomlik a szükséges körülmények (50-60°C,
mikroorganizmusok és nedvesség) biztosítása esetén. Ilyen körülmények között a palack vízre, szén-dioxidra és
szerves anyagra bomlik, ami megtörténik akár az erdőben is. A PLA palack formálása lényegében hagyományos
eljárással és berendezéssel lehetséges. A fejlesztés elején a PLA palack drágább volt, mint a PET palack, de
mára már nagyon közel van egymáshoz az áruk.
A 90-es évek elején az egyik hazai ipari kutatóintézetnél, a SZEVIKI-nél kifejlesztettek és szabadalmaztattak a
poliolefinek fény hatására történő lebomlását elősegítő adalékot. Ennek felhasználásával készült a Sensilene
márkanevű fólia, amelyet sikerrel próbáltak ki a zöldségtermesztésben növény- és talajtakaróként, de a termék
piaci bevezetése – elsősorban gazdaságossági okok miatt – már nem sikerült.

2. Műanyaghulladék gazdálkodás hazánkban
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Az összes műanyaghulladék 15-20%-a elsődleges műanyaghulladék, amely a műanyaggyártóknál és feldolgozóknál keletkezik. A műanyaghulladékoknak ez a kategóriája kellően tiszta, homogén és
anyagfajtánként is egységes. Ezek nagyrészt teljesen újrafeldolgozható maradékok. A másodlagos
műanyaghulladékok 66-68%-a szilárd települési hulladékból, 20-21%-a ipari és kereskedelmi hulladékból, 45%-a autószerelés és -bontás hulladékából, 3-4%-a elektromos és elektronikai berendezésekből, 2-3%-a építési,
szerelési és bontási hulladékból és 1-2%-a mezőgazdasági hulladékból származik.
A magyar műanyag-felhasználás 2003-ban 778 ezer tonna volt. Az éves műanyag-felhasználás 35-40%-a
csomagolási célú, azonban a piacon és a használatban lévő műanyageszközök hulladékká válása miatt az éves
felhasználás 45-50%-ának megfelelő mennyiségű jelenik meg hulladékként.
A hazai helyzetet jellemzi, hogy a lebomló hulladékok is a települési lerakókba kerülnek, mert az üzemi
mértékű komposztálótelepek még nem épültek ki. A szelektív gyűjtési rendszerek kiépítése is még csak most
alakul, ami azért is halaszthatatlan, mert a hulladékgazdálkodási törvény előírása szerint települési lerakókban a
biológiai úton lebomló hulladék mennyiségét fokozatosan csökkenteni kell.
A szilárd települési hulladékban általában 7-13 tömeg% műanyaghulladék van. A szilárd települési hulladék
hasznosítás megoldása a legreménytelenebb, mert anyagában, méretében többféle, és legtöbbször szennyezett.
Csak a szelektíven gyűjtött PET hasznosítása jelent kivételt. A települési szilárd hulladékban elsősorban azok a
műanyagok vannak, amelyekből a rövid használati idejű termékeket készítik: PE, PP, PET, PS [246].

3. Műanyaghulladék gazdálkodás világviszonylatban
Európa csekély haladást ért el a műanyaghulladékok keletkezésének megakadályozásában, a mennyiségi és
minőségi szempontokat egyaránt figyelembe vevő megelőzésben és újrahasználatban. A műanyaghulladékok
nagyobb részét ugyanis lerakják. A hasznosítási módok közül az energetikai hasznosítás (égetés) vezet és csak
azt követi az újrafeldolgozás [246].
A szilárd települési hulladékban levő műanyaghulladékok lerakókban történő halmozódását már az 1990-es
években több ország (Belgium, Hollandia, Svédország, Dánia, Svájc és Japán) a szilárd települési hulladékok
jelentős mennyiségének elégetésével csökkentette. A világ hulladékégetőinek kétharmada Japánban működik. A
nyolcvanas évekbeli több mint 1900 égetőmű 2002-ben 1490-re csökkent a szigorodó környezetvédelmi
előírások miatt. A melegvizet és/vagy gőzt szolgáltató erőmű működtetéséhez százezres lélekszámú város
hulladéka szükséges. Az elektromos áramot adó égetőmű milliós lakosságú város hulladékát fogyaszthatja el. A
műanyaghulladékok energetikai hasznosításában (35. táblázat) azok az országok járnak elől, amelyek szilárd
települési hulladékai jelentős részét elégetik.

35. táblázat - A műanyaghulladékok anyagában történő és energetikai hasznosításának
aránya az összes műanyaghulladék %-ában európai viszonylatban
ország

anyagában történő hasznosítás*, %
2001

energetikai hasznosítás, %

2002

2001

2002

Ausztria

19,2

17,0

20,9

18,9

Belgium

15,4

12,8

29,7

23,3

Dánia

10,3

7,8

68,9

65,0

egyesült Királyság

8,0

9,3

8,0

7,7

Finnország

13,6

9,7

17,9

21,2

Franciaország

9,2

10,5

32,0

31,6

Görögország

1,9

2,2

0,0

0,0
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ország

anyagában történő hasznosítás*, %
2001

energetikai hasznosítás, %

2002

2001

2002

Hollandia

16,2

12,0

52,8

52,0

Írország

7,8

5,9

0,0

0,0

Németország

31,1

27,1

25,5

28,8

Norvégia

10,5

18,7

42,4

46,4

Olaszország

12,9

15,3

12,6

14,3

Portugália

2,9

7,9

24,3

22,0

Spanyolország

15,0

14,6

12,7

11,3

Svájc

7,3

10,0

69,3

74,5

Svédország

8,3

6,3

45,1

37,5

*az exportált, tehát más országban hasznosított részt is tartalmazza. Ausztria és Németország esetében a kémiai
hasznosítás is itt szerepel.
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