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gyors a műszaki

áttekintése

fejlődés a

szálerősített polimer kompozitok területén, Ez a korábban kifejezetten

A különböző erősítőszálak keverékének polimer mátrixszal való társítása már régóta foglalkoztatja a kutatókat, hogy a hibrid hatás milyen
mechanikai tulajdonság növekedést, illetve csökkenést, más szóval:
milyen pozitív és milyen negatív tulajdonságváltozásokat okoz az Új
kompozítokban. Megfigyelhető, hogy a 90-es évek közepéig az igen
bőséges irodalom szinte kizárólag üveg-, szén- és aramidszálas rendszereket vizsgált. Bunsell és Harris [10], valamint Summerscales és
short [11] korái összefoglaló cikkükben támutatnak arra, hogy a hibridhatás hol a legerősebb az üveg: és a szénszálas kompozitokban,
Megállapították, hogy üvegszál hozzáadásával a szénszálas kompozitok
ára drasztikusan csökken, és emellett ütésállóságuk növekszik, mig
szénszál hozzáadásával az üvegszálas kompozítok hajlító rugalmassági modulusa növekszik jelentős mértékben. Marom és munkatársai [12,
13] szénszálas epoxy mátrixú kompozit ütésállóságát, valamint az
ismétlődő hajlító feszültséget növelték aramidszál hozzáadásával.
Chaudhuri és Garala [14] megállapították, hogy a szénszálas epoxy
kompozitok nyomószilárdsága optimálisan csak 1599 üvegszál hoz:

haditechnikai iparág egyre "békésebb" célokat szolgál, Amíg néhány
évtizede ezeket az anyagokat főleg a hadipar alkalmazta (rakéták,
repülők stb.], addig ma már mindenki találkozhat az üvegszálas kompozit
horgászbottal,
sporthajókkal, a szénszálas
sílécekkel,
teniszütökkel, és ma már az új autók alkatrészeinek nagy része, söt a
karosszériája is számos esetben szálerősítésű polimer kompozíitból
készül (pl.: Mercedes Smart, Mini Maris), Ezen szerkezeti anyag két fő
alkotója a szívós mátrix és a nagy szilárdságú erősítőanyag, amelyek
között kiváló adhéziós kapcsolat van [1]. A mátrix feladata a szálak
befoglalása, védelme és a terhelés közvetítése, míg a szálaké a terhelés
felvétele. Ez a hatékony funkciómegosztás akadályozza meg a pólimer

kompozitból készült termékek hirtelen tönkremenetelét, A polimer kom-

pozitok előnye a kis sűrűség (1-1,8 kg/m9), nagy szilárdság, korrózióállóság, az elektromos és mágnése szigetelőképesség. További előnye,
hogy az anyag mechanikai tulajdonságai tervezhetők, az erősítöszálak
geometriájának, struktúrájának és anyagának, valamint a gyártástechnológiának a tudatos megválasztásával a kompozit viselkedése az
izotróptól (szálszórás) a szélsőségesen anizotrópig (pultrúzió) tetszölegesen kialakítható [2]. Napjainkban az erősítőszálak anyaga döntően üvegszál, tekintettel annak jó szilárdsági tulajdonságaira és ala:
csony árára. Felhasználnak továbbá szén- és aramidszálakat a különleges

nagy

szilárdság

elérése

érdekében,

azonban

ezek

ára

záadásával növelhető. Ezt támasztja alá PP mátrixú hibridkompozitok

esetén Fú és szerzőtársai [15] által publikált munka is. A Charpy-féle
ütömünkát vizsgálták 25 tömeg9
erősítőanyag tartalmú, fröccsöntött
próbatesteken az Üüveg/szén erősítöszál arány függvényében,
Vizsgálataik elején kimutatták, hogy a hibrid kompozitokban a szálhossz
függ az üvegiszén aránytól. Nagyobb üvegszáltartalom esetén nagyobb
a szálhossz, míg a szénszáltartalom növekedésével a szálhossz
csökken (1.a ábra), tekintettel arra, hogy kíméletlen feldolgozás
(extrudálás, Íröccsöntés) mellett, a törékeny szénszálak egymást és az
üvegszálakat ís károsítják. A Charpy-vizsgálatoknál az üvegszáltartalom
növelésével párhuzamosan az ütörnunka kismértékű növekedését
mutatták ki (7.b ábra).

még

nagyságrendileg nagyobb, mint az üvegszálé. A környezetvédelmi
törvények szigorodásával egyre nágyobb mértékben találkozhatunk a
környezetben lebomló, természetes szálak (len-, kender-, sisalszál)
alkálmazásával (3. 4], azonban ezek szilárdsági tulajdonságai elmaradnak az eddig említettekétől, és növényi eredetükből adódóan tulajdon:
ságaik igen tág határok között változnak [5]. Az erősítőszálak új anyaga
a bazaltszál, amelynek összetétele és szilárdsági tulajdonságai

hasonlóak

az üvegéhez, az elő-

állítási költsége pedig kisebb, így várhatóa jövő-

ben az elterjedése [6].

A kompozitok óriási előnye az, hogy alkalma-
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030

pozitról beszélünk, amely a szerkezeti anyago
hierarchiájának legfelső szintje, tekintettel
1. ábra. Az üvegiszén erősítőszál-tarlalom hatása a szálhosszra (a),
speciális tulajdonságaira. A görög-latin eredetű
valamint a Charpy ütőmunkára (b) PP mátrixú kompozitban [15]
hibrid kifejezés szinte minden tudományágban
megtalálható, azonban a leggyakoribb alkalmazási területea biológia,
A szénszál jótékony hatását a hajlítószilárdságra Jang és Lee mutatahol különböző állat- vagy növényfajtához tartozó egyedek kereszta be [16] polifenilénszulfid (PPS) mátrixú üvegszálas kompozitokban,
tezéséről van szó. Ennek analógiájára a mérnöki anyagtudormány a hibAz üvegiszén erősítőszál tartalom arányának függvényében vizsgálták a
rid szót igen sokrétűen használja, de abban egységes, hogy különböző
hajlítószílárdságot és a hajlító rugalmassági modulust (2. ábra).
anyagok keverékeként értelmezi, A polimer mátrixú kornpozitoknál hibrid
Kimutatták, hogy a szénszáltartalommal egyenes arányban nő mind
kompozitnak nevezik többek között az olyan rendszereket, ahol külön:
a hajlítószílárdság, mind a rugalmassági modulus, A szénszálas epoxy
böző mátrixok keverékében (blendek) van egyféle erősítőányag [7],
mátrixú kompozitok tönkremeneteli formáit S$hon és Hu [17] vizsgálta. A
vagy, egyféle mátrixban van erősítő- és töltőanyag is [8], vagy egyféle
delamiriációs. szilárdságot több mint 10094-al növelték 1596 aramidszál
mátrixban van többféle töltőanyag [9], ill. erősítőanyag. A. szak:
hozzáadásával, bár ezzel párhuzamosan a nyomószilárdság csökkent.
irodalomban döntően ez utóbbit tekintik hibrid kompozitnak, így jelen
A hibrid szálerősítés pozitiv hatása nemcsak a kompozitok különcikkben az egyféle mátrixú, de többféle szálakkal erősített rendszereket
böző mechanikai igénybevétele estén mutatkozik meg. Friedrich és
nevezem hibrid kompozitnak. A cikk elsődleges célja a hibrid
Jacobs [18] üveg-, szén- és aramidszálas epoxy, PEEK és PA mátrixú
szálerősítésű polimer kompozitok irodalmának áttekintése és saját kísérkompozitok súrlódási tulajdonságait vizsgálták acélfelületű súrlódó párleti fejlesztésünkből izelítő nyújtása.
ral, keresve az optimális erősítőanyag párosítást, Kimutatták, hogy az
aramidiszén hibrid szálerősítésű kompozit mutatta a legjobb kopási tu" a BME, Polimertechnika Tanszék vezetője
lajdonságokat.
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2. ábra. Az üveg/szén/PPS hibrid kompozit szénszáltartalom függő
erő-lehajlás diagramjai hajlítóvizsgálatkor (161

A 90-es évek második felétől lehet az irodalomban eredményeket
találni a hagyományos üveg/szén/aramid szálas kombinációktól eltérő
hibrid kompozítokra, mivel a szigorodó környezetvédelmi előírások miatt
elkezdődött a természetes szálak alkalmazása és térhódítása.
Kalaprasad és munkatársai [19] sisalüveg hibrid szálerősítésű LDFE
mátrixú kompozítokat vizsgáltak az orientáció függvényében. Kísérleteik
során kimutatták, hogy az egyirányú hibrid szálerősítésű kompozitok
mechanikai tulajdonságai jobbak, mint a homogén, irányítatlan
szálerősítésűeké. A mechanikai tulajdonságok vizsgálata során minden
esetben — a szakadási nyúlást kivéve — pozitív hibridhatást tapasztaltak.
Riárnutattak [20], hogya sisalszál lúgos kezelése további tulajdonságjavulást eredményez, valamint, hogy az üvegísisal hibrid kompozit
vizfelvevő képessége kisebb, mint a siasalszálas kompozité,
Benevolenski és munkatársai [21] len/üveg szálerösítésű polipropilén
mátrixú hibrid kompozit dinamikus mechanikai tulajdonságait vizsgálta.
A kompozitokat préseléses technikával állították elő tűnemezelt prepregből. Ejtősúlyos és Charpy-féle vizsgálatokkal tanulmányozták, hogy
a hibrid kompozit átlukasztáshoz szükséges energia és a törési ellenállás hogyan változik az 50-50 tömeg96-os lenszálas kompozíthoz képest.
Megállapították, hogy már 596 Üvegszáltartalom (507PP — 4994 len —
59 üveg) jelentős javulást okoz a dinamikus tulajdonságokban. Ha az
üvegszáltartalom 2094 az eredmények közel kétszeres javulást mutattak: a perforációs energia 3.8. JImm-ről 6.9 J/mmire, míg a törési ellenállás: 26,1 kdm?-ről 432 kJ/mé-re növekedett, Eredményeiket pásztázó
elektronmikroszkópos vizsgálatokkal is alátámasztották (3. ábra).
A 3.a ábrán jól látszik, hogy a lenszálak egy része kötegszerűen
helyezkedik el, valamint, hogy a kihúzödott szálak is rövidek, amelynek
következménye a gyengébb szilárdsági tulajdonságok. Az üvegszálas
hibrid kompozitnál (3.b ábra) a kihúzódott üvegszálak hosszabbak,
amely a jobb mechanikai tulajdonságokban mutatkozik meg.

Elsősorban ázsiai szerzők cikkei foglalkoznak a trópusi eredetű természetes szál és az üvegszál hibrid kompozitjaival. Rózman és munkatársái (22] olajpálma gyümöleshéj-rostjával és üvegszállal erősített PP
komopozítokat vizsgáltak. Kimutatták; hogy előzetesen szükséges a PP
maleinsavas és a természetes szálak felületkezelése (trimethoxysilylpropyimethaerylate) ahhoz; hogy a hibrid kompozitok mechanikai tulajdonságal javuljanak, Rout és munkatársai [723] kókuszdió-rost/üvegszállpoliészter gyanta (13/7/80 tömeg9é) hibridkompozitokat vizsgáltak.
A kókuszrost lúgos kezelésével jelentős javulást értek el a hibrid kompozit szakítószílárdságban és a kezelés nagymértékben csökkentette a
kompozit vizfelvevő hajlamát is. Ugyancsak a vizfelvevő tulajdonság
csökkenését és a méchanikai tulajdonságok kis mértékű javulását regisztrálta Thwe és Liao [24] barnbusz-szál/üvegszál/PP, valamint Mishra
és munkatársai (25] ananászisisal/üvegipollészter hibrid kompozitok
esetén.
A számos kísérleti munkára alapozott mérés mellett már korán megjelentek az első átfogó elméleti megfontolások a hibridhatással kapcsolatban. A kezdeti, egyszerű keverékszabályra (1) alapozott számítások
és a mérési eredmények közötti ellentmondás hamar rámutatott a hibridhatás összetett voltára:
P-ESVet

Pu Vu

ű

ahol; P— a kompozit tetszőleges mechanikai tulajdonsága, P;p— a szál
tulajdonsága, Ve — a szál térfogatszázaléka a kompozítban, Py- a
mátrix tulajdonsága, V,,—a mátrix térfogatszázaléka (V- 1 Vy- 1). Ezért
a hibrid kompozitok mechanikai tulajdonságainak jellemzésére a hibridek keverési szabálya (2) terjedt el (RollM - Rule of Hybrid Mixtures):
B -BPVAPPV g

(2)

ahol: ?,,— a hibridkompozit tetszőleges mechanikai tulajdonsága; Pjy7
az lés a Ilmonokompozitok tulajdonsága, V,p— az Tés a llerősítőszálak
térfogathányada (V, £ Vy — 1). RoHM esetén, az egyes komponensek
számításánál nem alkalmazható az (1), mivel az nem vészi figyelembe

a szál-mátrix határfelületi adhézió erősségét, valamint a hibrid kompozi-

tot felépítő szálak egymásra hatását, ezért a méréssel kapott eredmé-

nyek alkalmazása ajánlatos. A legtöbb, ezzel a témával foglalkozó
tanulmány az úgynevezett hibridhatás teljesülését vizsgálja, és azon
keresztül jellemzi az erősítő anyagok együttműködését (gynergistie
effect). Marom és szerzőtársai [26] pozitív hibridhatásnak nevezték azt,
amikor a kompozit tulajdonságai jobbak, mint a RoHM keverékszabállyal
számolt jellemzők, mig negatív hibridhatásnak azt nevezték, amikor a
keverékszabály alkalmazása nagyobb értékeket eredményezett a
valóságosnál. Pozitív és negatív hatást számos szerző mért ki, különböző erősítő és mátrix-anyagú hibrid kompozítokon, azonban az egyik
legfigyelemreméltóbb eredményre Fu és munkatársai jutottak [27], akik
fröccsöntött üveglszén/PP. hibrid kompozit repedésterjedésre való
hajlamát vizsgálták. A fröccsöntés. irányú és arra merőleges bemetszéseket tartalmazó CT próbatestek húzóvizsgálatából kritikus feszültségintenzitási tényezőt (Ko) számoltak (4. ábra). Megállapították, hogy a
szén/üvegszál arányától, valamint a beíröccsentés irányától függetlenül
a Ka mindig pozitív hibridhatást mutat és értéke nagyobb, mint akár az
(veg-, akár a szénszálas ,monokompozitoké.
A hibrid keverési szabály pontatlanságára hívta fel a figyelmet
Hayashi (28], aki számos méréssel megállapította, hogy a ROHM nem alkalmazható a szakítószilárdság számítására abban az esetben, ha az
erősítőanyagok szakadási nyúlásai között jelentős különbség van. Megállapítását Manders és
Bader [29] igazolta üveg/szénszál erősítésű hib-

rid kompozitokban (5. ábra).

15kU.Hi6a

3. ábra, Töretfelületről készült SEM képek
a) PP/len (50/50 tömeg99) b) PP/len/üveg (50/30/20 tömeg9o) [21]
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Az ábrán az A pont jelenti nagy nyúlású erősítószálas monokompozit szilárdságát, míg a D
pont a kis nyúlású erősítőszálas monokompozit
szakítószilárdságát. Így az AD egyenes a RoHM
szabályt adja. Az ábrában a BD egyenes a kis
nyúlású szál, míg az AC egyenes a nagy nyúlású
szál tönkremeneteléhez tartozó szilárdságot
mutatja a hibrid kompozitban. Ezek alapján a C
2004/2
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ságára. Shan és Liao [34] tengeri alkalmazásokra javasolják az
üveg/szén/epoxy hibrid kompozitokat, mivel vizsgálataikkal kimutatták,
hogy ezek kifáradási határa vízben nagyobb, mint a csak üvegszálat tartalmazó kompozitnak. 2000-től a hibrid kompozitok a sportrepülés történetében új fejezetet nyitottak, a LAK típusjelű vitorlázó repülőgépcsalád
kifejlesztésével. Az üveg/szén/kevlár erősítésű panelekből összeszerelt
repülőgép tömege alig 200 kg, és maximális sebessége eléri a 270

dí
E 4.3
eg

6.

zo

4f

x

gú

37

e

z5 34

km/órát. A hibrid kompozitok legújabb alkalmazási területe a szélener-

giát hasznosító szélerőművek lapátkerekei [35]. 2003-ban az USA-ban
(TPI Composites Inc.) kifejlesztettek egy 9 m átmérőjű, üveg/szén erősítésű hibrid kompozit lapátkereket, amelynek tesztelése után, várhatón
2005-től, nagyobb méretűeket is gyártani fognak sorozatban. A hibrid
kompozitok alkalmazásának egyik legnagyobb területe várhatóan az
említett szélerőművek lesznek, hiszen az egyre szigorodó európai uniós
környezetvédelmi előírások kötelezik a tagországokat, hogy már 2005től az energiaszükségletük lehetőség szerint 399-át megújuló forrásból
elégítsék ki. Ennek megvalósításában Dánia az élenjáró ország, ahol
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4. ábra. Fröccsöntött GF/CF/PP hibrid kompozit feszültségintenzitási
tényezője a szálarány függvényében [271

már napjainkban is a villamosáram-szükséglet 1099-át szélerőművek ter-
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melik. Céljuk, hogy 2030-ra ez a szám 5096-ra növekedjen. A 6. ábrán
egy 20 erőműből álló tengerparti ,szélfarm" látható, amelynek éves energiatermelése 89 GW.h.
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5. ábra. A szilárdság modellezése különböző szakadási nyúlású
erősítőszálas hibrid kompozitokban [29]

ponttól jobbra (CD egyenes) a kisebb nyúlású szál már domináns, így a
számítást a (3) szerint kell elvégezni;
og zoreFete
e EneV ue

(3)

ahol czy — a hibrid kompozit szakítószilárdsága, c.— a kisebb szakadási
nyúlású szálas monokompozit szakítószílárdsága, £/e— a kisebb szaka-

dási nyúlású szálas monokompozit szakadási nyúlása, E, a nagyobb
szakadási nyúlású szálas monókompozit rugalmassági modulusa,

V.ewe 7 a kisebb és a nagyobb szakadási nyúlású erősítőszálak térfo-

galhányada (V.er Ve - 1). A C ponttól balra (AC egyenes) a nagyobb
nyúlású szál a meghatározó, így a számítást a (4) szerint kell elvégezni:
a

H

7-0 HE" eV HE

(4)

Szerzők rámutattak, hogy akkor beszélhetünk hibridhatásról, ha a
szakítószilárdság az ACD egyenes fölé esik. Ezt a modellt alkalmazta
Shan és Liao [30] üveg/szén/epoxy hibrid kompozitok vizsgálatánál,
Kimutatták, hogy vizsgálataiknál a C pont a szálerősítésre vetítve 10/90
üvegiszén 96-nál található.
A hibrid kompozitok előnyös tulajdonságainak és bőséges szakirodalmának köszönhetően alkalmazásuk széles körben elterjedt. Zhu és
munkatársai [31] acél csövek és tartályok helyett alkalmaztak üveg/
szénszál erősítésű epoxy mátrixú hibrid kompozit csövet és tartályt.
Vizsgálataikban kimutatták, hogy ezek a kompozit elemek a korrózióállóságuk és megfelelő szilárdsági tulajdonságaik mellett a kúszási viselkedésük is kiváló. Chiu és szerzőtársai [32] összehasonlító vizsgálataik
alapján fonatolt aramid/szénszál erősítésű epoxy mátrixú hibrid kompozit csövek és profilok alkalmazását javasolják a járműiparban, tekintettel azok kiváló energiaelnyelő képességére. Szintén a fonatolt
aramid/szér/epoxy hibrid kompozit alkalmazása mellett érvelnek Kostar
és szerzőtársai [33], tekintettel annak nagy (896 MPa) törési szilárd2004/2

6. ábra. Dániai szélfarm (Fotó: Y, Arthus-Bertrand)

Kísérleti eredmények
Vizsgálatainkhoz két különböző erősítőszálat alkalmaztunk: az EC
851 üvegszál (GF) a Sokoplast, Szlovákia, míg a PAN alapú PX 33T1W
szénszál (CF) a Zoltek Rt. terméke. A szálak hossza 20 mm volt, és
mivel gyártásuk során különböző felületkezelést kaptak, ezért az összehasonlíthatóság érdekében a szálakon lévő sizing anyagot 4007€-os
kemencében 4 órás hőntartással leégettük. A mátrix anyaga a TVK Rt.
kis viszkozitású, H-116F típusú PP-je volt (MFlogoecer.en 7 25 9/10 min).
A vizsgált kompozitok minden esetben 30 tömegszázalék (wt9e) erősítőszál-tartalmúak voltak (7. tábláza?).

1. táblázat. A vizsgált hibrid kompozitok tömegszázalékos
PP- és erősítőszál-tartalma
Sorszám

1

2

PP

100

70

CF

-

—

GF

—

]

]

3

70

302010

4

70

10 [ 20

]

5

70

] 30

A keveréket ikercsigás Brabender Plasti-Corder belső keverővel
készítettük el, hogy minél homogénebb anyagokat kapjunk. Először a
polipropilént ömlesztettük meg 1907€-on, 50 1/perc fordulatszámon 3
percig, majd az erősítőszálakat adagoltuk a rendszerbe és folytattuk a
homogenizálást kb. 5 percig. Az ömledéket, 160"160"-4 mm-es kereteket
alkalmazva, lapokká préseltük egy Collin P 200E présgéppel. A kompozit
lapokból öt-öt próbatestet munkáltunk ki a statikus és a dinamikus
hajlítóvizsgálatokhoz, amelyeket szobahőmérsékleten végeztünk Zwick
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7020 terhelőgépen, illetve. Ceast ütöművön, mégpedig a statikus
hajlítóvizsgálatokat az ASTM D 790-02, míg a Charpy ütve hajlító vizsgálatokat az ASTM D 256-02 szabványok szerint. A kompozítok vizsgált
tulajdonságainak számszerűsített összehasonlítást a 2. táblázat tartalmazza.
2. táblázat, A vizsgált hibrid kompozitok mechanikai tulajdonságai
(og — Statikus hajlító feszültség,

6p — dinamikus hajlító feszültség, Eps — statikus rugalmassági
modulus, Egp- dinamikus rugalmassági modulus)

Sor-

9Fs

szám

1
2
3
4

5

Spp

Ers

Epp

IMPa)]

[MPa]

.[IGPa)]

[GPa] —

36,6-t1 4

26,6-£2,3

11400

0,9-£0,1

3.9-40,5
41104

1,740,1
19-00

40435 ] 38/1465 ] 26t02 ] 12301
441462 ] 321484 ] 34402 [ TAt0T
49,6-t3,8. ] 346439
58.9-t45 ] 513474

!

!

Ahogyan az várható volt, a csak szénszállal erősített kompozit (5.
sorszámú) mechariikal jellemzői a legjobbak. Viszont, a csak üvegszállal erősített (2. sorszámú) kompozithoz viszonyítva a szénszállal is erősített hibrid kompozítok (3. és 4. sorszámú) statikus és dinamikus rugalmassági modulusai, valamint a statikus hajlító feszültsége növekedett a
szénszál hozzáadásával, de a dinamikus hajlító feszültség a 3096-os
üvegszál-tartalomhoz képest a szénszál hozzáadásával csökkent. Ez
utóbbinak az oka az lehet, hogy a szénszálak a keveréses technológiánál eltörték az üvegszálakat, és ez az ütésállóság csökkenésében
mutatkozott meg.

Összefoglalás
A szálerősítésű polimer kompozitok, kedvező tulajdonság/tömeg
hányadosuk következtében, a korszerű technológiák nélkülözhetetlen és
egyre szélesebb körben használt nagy műszaki értékű alapanyagai, Az
irodalmi adatok alapján elmondható, hogy a hibrid. kompozítokat
jellemzően üveg/szén vagy aramid/szén szálkeverékekkel erősítik, és
csak az utóbbi években kezdték a természetes szálakat is alkalmazni.
Kimutatták, hogy a hibridizációval elérhető szinergetikus hatás eredményeként a kompozit bizonyos mechanikai tulajdonságai javulnak,
meghatározva a hibrid kompozit alkalmazási területeit, A szerzők gyakran összehasonlítják egymás eredményeit, de figyelmen kívül hagynak
számos hatótényezőt. Ezek közül a legfontosabb a kompozit előállítási
technológiája, amely döntő befolyással van a szálak hosszára, valamint
a nedvesítésre. Az irodalom alapján elmondható, hogy a várható mechanikai tulajdonságok számításához alkalmazott hibrid keverékszabály
nem veszi figyelembe a határfelületi adhézió erősségét, így szükséges
annak további pontosítása, a Kelly-Tyson összefüggéssel való kapcsolat
megalkotása.
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