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1. Bevezetés  

Az erősített szerkezettel rendelkező műanyagok, illetve kompozitok jelenleg a hazai és a 

nemzetközi piacok egyik leggyakrabban alkalmazott alapanyagai. A kompozitok mára az 

építőipar, autóipar és még számos iparág egyik fő alapanyagává vállt. Alkalmazásuknak egyik 

fő oka a jellemzőikben keresendők, hiszen egyrészt kitűnő mechanikai tulajdonságokkal, 

alakíthatósággal és környezettel szembeni ellenállóképességgel, másrészt széles határok között 

változtatható szerkezeti sajátosságokkal rendelkező anyagok.  

A polimer mátrixú kompozitok többsége elsősorban szervetlen anyagokkal, különböző 

morfológiájú karbon vagy üveg erősítőanyagok társításával jön létre. Felhasználhatóság 

szempontjából az alkalmazási területük bővül, megjelenésük óta a fejlesztésük folyamatos, 

évről-évre újabb típusú kompozitokkal találkozhatunk. A fejlesztés a felhasználói oldalról 

eredő igényeknek és elvárásoknak tulajdonítható, amely okán egyre specifikusabb, összetettebb 

termékek és anyagstruktúrák kialakítására van szükség. Az elmúlt évtizedben a természetes 

szálerősítés is felkeltette a kutatók figyelmét. A természetes erősítőanyagok egyrészt a 

környezetterhelést befolyásolják kedvező módon biológiai lebonthatóságuknak köszönhetőn, 

másrészt a környezet terhelésének csökkenése érhető el az anyagok szintetikus hányadának 

minimalizálásával. Ebből kifolyólag a műanyagipar egyik legfőbb szempontjává vált a 

környezetbarát, lebomló műanyag termékek előállítása. A műanyagok környezeti terhelését a 

globális termelés és fogyasztás növekedése okozza. Főként Kína, illetve Ázsia egyes 

országainak, valamint NAFTA (Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Mexikó) és Európa 

műanyag termelése kiemelkedő a világon. Kína önmagában a világ összes műanyag 

termelésének a 30%-át állítja elő [1]. 

Az egyetemi doktori munkám során műanyag, azon belül a poli(vinil-klorid) (PVC) 

mátrixú kompozitok előállításával és vizsgálatával foglalkoztam. Az anyaggal szemben 

támasztott alapvető mechanikai elvárások mellett, értekezésemben a környezettudatos 

megközelítés, tehát a környezetterhelés csökkentése is hangsúlyos szerepet kapott, hiszen az 

újgenerációs polimereknek, illetve polimer-származékoknak jelentős társadalmi elvárásoknak 

kell megfelelniük. Ennélfogva kizárólag a természetes eredetű és biológiai úton lebomló 

erősítőanyagok alkalmazhatóságát, a kompozitok anyagi rendszerét, illetve a növényi 

adalékanyagok kompozitra gyakorolt hatását vizsgáltam az anyagfejlesztési kutatásaim során.  
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2. Irodalmi áttekintés 

A poli(vinil-klorid), azaz a PVC az egyik legelterjedtebb és leggyakrabban alkalmazott 

tömegműanyag [2]. Sokoldalúságával, gazdaságos előállításával és változatos tulajdonságaival 

a PVC-t több iparágban is nagy mennyiségben felhasználják. A PVC-ből készült termékeket az 

építő, csomagoló, elektronikai, de még az egészségügy iparban is alkalmazzák [3]. Legnagyobb 

mennyiségben a csöveket és vezetékeket gyártottak ebből az anyagból, melyek piaci 

részesedése az összes termék gyártási volumenének 37%-át teszik ki (1. ábra) [4]. A PVC 

alapanyag termelése Magyarországon is kimagasló, összesen 284,2 ezer tonnát állítottak elő a 

hazai vállalatok 2018-ban [5]. A gyártás növekedését leginkább a PVC előállításához szükséges 

monomer gyártási mennyiségének előrejelzései tükrözik. Az előrejelzés szerint 2018-ban a 

vinil-klorid monomer gyártása a világon elért 49,05 millió tonnás értékről, 2023-ra 52,86 millió 

tonnára fog növekedni [6]. 

 
1. ábra: Leggyakoribb PVC termék típusok 

A PVC előállítása a vinil-klorid monomer polimerizációjával valósul meg. A vinil-kloridot 

elsőként Henry Viktor Regnault francia származású kémikus-fizikus állította elő 1835-ben. 

Azonban a vinil-klorid polimerizáció reakciójával először Baumann foglalkozott 1872-ben. 

Baumann fehér tejszerű csapadékot figyelt meg, amikor csőbe töltött vinil-kloridot közvetlen 

napsugárzás hatásának tett ki. A folyamat eredményeként poli(vinil-klorid) jött létre, bár 

akkoriban még Baumman sem volt azzal tisztában mit is sikerült valójában előállítania. A 

folyamatos kutatások ellenére a PVC előállításának technológiáját csak a német származású 

kémikus Friedrich Heinrich August Klatte-nek sikerült megalkotnia és szabadalmaztatnia 1913-

ban [7, 8]. 

37%

20%

18%

25%

Csövek, vezetékek Profilok Filmek, lapok Egyéb
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Gyakori a habosítási technológia alkalmazása PVC filmek és lapok előállítására. Az első 

habosított PVC-t szendvics szerkezetű termékek gyártására használták 1930-ban. Elsőként Dr. 

Lindemannn [9] hozta kereskedelmi forgalomba a szendvicsszerkezetet 1930 – 1940 között. A 

szendvics-kompozitokat már a II. világháború óta használják, mégis a merev PVC hab 

extrudálásának technológiáját csak az 1960-as években fejlesztették ki, így az első termékeket 

is csak az 1970-es években kezdték el forgalmazni. Azóta a habosítás technológiájának, ezzel 

a feldolgozó berendezések, valamint a formázási technológiák töretlen fejlődése tapasztalható, 

köszönhetően a habosított termékek keresletének növekedésének, illetve a folyamatosan bővülő 

fogyasztói igényeknek [10]. 

PVC előállítása 

A poli(vinil-klorid) gyártására alapvetően három technológiai eljárás alkalmazható, melyek a 

következők: 

• emulziós, 

• szuszpenziós, 

• tömbpolimerizációs technológia. 

A PVC legnagyobb mennyiségű előállítása szuszpenziós eljárással történik. A szuszpenziós 

eljárás során keletkezet szupermolekuláris szerkezet az, ami a PVC-t igazán különlegessé teszi. 

A monomer nem oldja a saját polimerét, így az a polimerizációs reakció során kicsapódik. A 

reakció közben keletkező polimer láncok agglomerálódásával mikro-domének alakulnak ki. A 

PVC feldolgozásakor a szupermolekuláris szerkezet felbomlik, amely erőteljesen befolyásolja 

az anyag tulajdonságainak kialakulását. A feldolgozás alatt ez a szerkezet nem alakul azonnal 

molekuláris ömledékké, hanem a szemcseszerkezet kezd el doménekre, majd mikro-doménekre 

bomlani. A bomlás főként hőmérséklet és nyírás vezérelt, viszonylag lassú folyamat. Mivel a 

szerkezet pillanatnyi állapota határozza meg az anyag makroszkópikus tulajdonságait, ezért a 

szupermolekuláris szerkezet bizonyos mértékig történő felbomlását meg szükséges tervezni a 

kívánt anyagtulajdonságok elérése érdekében. Ha a szupermolekuláris szerkezet nem bomlik 

fel, akkor a PVC rideg anyagként fog viselkedni és a domének határfelületénél eltöredezik. 

Ellenben, ha túl nagy mértékben történik a felbomlás akkor az anyag üvegszerűen törékennyé 

válik. Annak érdekében, hogy egy használható termék legyen előállítható, teljes molekuláris 

szintű felbontásra nincs szükség, elegendő, ha a doméneket már molekulárisan folyó 

anyagrészecskék veszik körül. 
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2. ábra: PVC szemcsék és szeletek elektronmikroszkópos felvétele [11] 

2.1. Habosítás rendszerei és technológiai folyamatai 

A habosítás fő célja a termék sűrűségének, ezzel tömegének csökkentése. Habosítás során a 

műanyag keverékbe levegő/gáz injektálásával buborékok hozhatók létre. A buborékok 

megmaradásával és az őket körülvevő anyag megszilárdulásával cellás szerkezet alakítható ki 

[12]. A habosított műanyag termékek gyártásakor, az elvárt tulajdonságok és felhasználási 

területek függvényében eltérő technológiai folyamatok és habosítószerek alkalmazhatóak. A 

folyamatok és habosítószerek korrekt megválasztásával a termék súlyának és rugalmassági 

modulusának csökkentése mellett a hő és hangszigetelési képesség növelése érhető el. 

Általában a habosított termékek habcellák mérete alapján kategorizálhatók [13]. 

A csoportosítás során megkülönböztetünk: 

• makrocelluláris (>100 µm), 

• mikrocelluláris (1 – 100 µm), 

• ultramikrocelluláris (0,1 – 1 µm), 

• nanocelluláris (0,1 – 100 nm) méretű cellákat. 

A habstruktúrát felépítő cellák szerint a termékek cellatípus, sűrűség és rugalmassági 

modulusuk alapján is kategorizálhatók [14]: 

• kemény habok (PS, PVC), 

• félkemény habok (PVC, PUR, PE), 

• lágy habok (kaucsuk, PE, PUR, lágy PVC). 

A merev, kemény termékek alacsonyabb sűrűségtől a közepes sűrűségig terjednek a termék 

felhasználási körülményeitől függően. A nagyobb sűrűségű habokat főként cipőtalpak, kabátok, 

illetve strukturált termékek készítéséhez alkalmazzák [15]. 
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A hab rugalmasságát és merevségét főként az anyag üvegesedési hőmérséklete (Tg) határozza 

meg, ami a polimer kémiai összetételétől, kristályossági fokától és a térhálósodás mértékétől 

függ [16]. A habstruktúra jellemzésekor a cellák jellege szerint zárt és nyitott cellás szerkezetről 

beszélhetünk. A nyitott és zárt cella típusok nagy hatással vannak a habosított termékek egyes 

tulajdonságaira, mint a hővezető vagy nedvesség-áteresztő képességre [15]. Nyílt cellás 

habokat rugalmasságuknak köszönhetően autóülésekhez, bútorokhoz, ágymatrachoz és 

akusztikus szigetelésekhez használnak. Zárt cellás struktúrájú habokat döntően a 

járműgyártásban, tengeri építményekhez, háztartásban lévő szigetelésekhez, valamint a 

repülőgépek egyes berendezéseihez alkalmaznak. Szerkezetüket tekintve a zárt cellás hab 

elemzésekor minden egyes cella egymástól jól elkülöníthető ellenben a nyitott cellással, ahol a 

cellák egymáshoz történő kapcsolódása figyelhető meg. 

A habosodás mechanizmusa jellemzően a hőmérséklettől, a kompaundálástól és a 

habosítóanyag típusától függ [17]. A habosított termék előállítása szerint a habképződés 

megvalósítható folyamatos vagy szakaszos eljárással [14]. Szakaszos módszer a fröccsöntéssel 

történő habosítás, míg az extrudálásos habosítás folyamatos technológia. A szakaszos eljárás 

során az anyag először habosítószerrel telítődik bizonyos hőmérsékleten és nyomáson. 

Amennyiben, ez a hőmérséklet magasabb, mint a polimer mátrix üvegesedési hőmérséklete 

(Tg), úgy a nyomás felszabadulása túltelítettséget, cellaképződést és cellanövekedést 

eredményez. Ellenben, ha a telítési hőmérséklet alacsonyabb, mint a Tg, akkor a cella nem képes 

nukleálódni és növekedni a nyomás felszabadulása után, még akkor sem, ha az gázzal túltelített, 

mivel a mátrix üveges állapotban van. A cellasűrűséget meghatározó fő tényezők a telítési 

hőmérséklet, a nyomás és a nyomásesés sebessége. A telítési idő nagyon hosszú (pár órától akár 

egy napig is terjedhet, a diffúzitástól függően), ami a termelékenységet meglehetősen 

korlátozza [18]. 

A folyamatos extrudálásos habosítás a habiparban leggyakrabban alkalmazott 

technológia. Mind az egy, mind a kétcsigás extrudert alkalmazzák műanyag hab előállításához. 

Egy tipikus extrudálásos habosítás a habosító gáz polimerbe való befecskendezésével és 

keverésével kezdődik, amellyel homogén oldatot alakítanak ki. A homogén polimer/gáz 

keverék ezt követően áthalad egy szerszámon, ahol a gyors nyomásesés indukálja a 

fázisszétválást és a cellaképződést. A nyomásesés, és különösen a nyomásesés aránya, a 

cellaképződés elsődleges hajtóereje [19, 20]. 

A technológia mellett a habosítás típusa szerint fizikai és kémiai habosítási folyamatokat 

különböztetünk meg. Kémiai habosításkor a polimert a feldolgozása során képződő gáz 

habosítja [14]. A kémiai habosítószerek általában finom eloszlású porok, amelyek a 
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buborékképzés gócképzőjeként fejtik ki hatásukat [2]. Főként azodikarbonamidot és ezek 

módosított vegyületeit, hidrazin származékokat, szemikarbazidot, tetraolokat és 

benzoxazinokat alkalmaznak kémiai habosítóanyagként [17]. A fizikai habosítás során 

mechanikai, oldószeres és gázbevezetéssel történő habosítás létezik. Mechanikai eljárással 

általában a polimer vizes diszperziójának habosítása valósítható meg. Levegő betáplálásával 

felkeverik a diszperziót, aminek hatására a felhabzó massza formálhatóvá és rögzíthetővé válik. 

Leggyakrabban ezt a módszert a plasztiszolok, vinil-észterek, fenolgyanták és gumik 

habosítására alkalmazzák. A keletkező gázok környezeti ártalmat nem okoznak, ezért a 

módszer használata igen gyakori. Gázbevezetéssel történő habosítás rendszerint túlnyomással 

nitrogén vagy szén-dioxid gáz bevezetésével történik. Az oldószer bekeveréses eljárás a 

műanyagban nem oldódó alacsony forrásponttal rendelkező oldószerek (pentán, hexán, heptán) 

diszperziós bekeverésével történik. Az oldószer és a diszperzió keverékéből film képződik, 

amelyből a szárítás hatására a gyorsan párolgó oldószer „felfújja” az elkészült filmet. Az 

oldószer bekeverésekor alkalmazott hajtóanyagok elsősorban alifás szénhidrogének, amelyek 

tűzveszélyes anyagok, így felhasználási területüket és alkalmazásukat ezen tulajdonságuk 

korlátozza. Korábban erre a célra halogénezett, főleg fluorozott szénhidrogéneket használtak, 

de ózonbontó hatásuk miatt ezeket már nem alkalmazzák [14]. PVC habkompozitok 

előállításához főként kémiai habosítószereket, mint például azodikarbonamidot és nátrium-

hidrogén-karbonátot használnak. A PVC fizikai habosítását jellemzően ömledékbe történő 

szén-dioxid és nitrogén bevezetésével valósítanak meg [21, 22]. 

2.1.1. Habstruktúrát befolyásoló és módosító adalékanyagok 

A PVC por önmagában feldolgozásra alkalmatlan, így különböző adalékanyagok hozzáadására 

van szükség. Az előállítandó termék felhasználási területe és tulajdonságai alapján védő, illetve 

funkcionális adalékanyagok alkalmazhatóak. A feldolgozásához azonban mindenképpen 

szükség van hőstabilizátor és csúsztató jelenlétére is. Emellett –a termék felhasználási 

területétől függően –alkalmazni lehet még lágyítót, töltőanyagot, égésgátlót, pigmentet, optikai 

fehérítőt stb. [23]. 

Habosítás során az alapanyag mellett főként a megválasztott adalékanyagok 

befolyásolják a végső habstruktúrát. Az alapanyagot elemezve a PVC por molekulatömege 

hatással van a habszerkezet celláinak növekedésére. Az alacsony molekulatömegű (K ≤ 51) 

PVC por az alacsony ömledékszilárdság miatt megakadályozza a habképzők által generált 

gázok beágyazódását az alapmátrixba. Ezzel szemben a nagyobb molekulatömegű PVC por (K 

≥ 66) gátolja a cellák növekedését a nagyobb ömledékszilárdsága miatt, ami szintén nem 
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megfelelő habosodáshoz vezet. Így az 57 – 60 K értékű PVC porok a legalkalmasabbak a 

habosított termékek előállítására [24]. 

Az adalékanyagok közül az akrilát alapú feldolgozás javító anyagok általánosságban 

alkalmazottak a PVC iparban. Ezek az anyagok a PVC mátrix ömledék rugalmasságának 

megváltoztatására és a feldolgozási tulajdonságok javítására alkalmasak, ami a cellák homogén 

eloszlását segítik elő [24-26]. Az akrilát alapú feldolgozás javítók az ömledék rugalmasságának 

növelése mellett a sűrűség csökkentését is elősegítik. Az adalékok alkalmazási mennyisége a 

PVC hab sűrűségét befolyásolja mivel „csapdába ejti” a habosító gázokat és megakadályozza 

a cellás szerkezet összeomlását [27, 28]. 

A habszerkezet emellett nagyon érzékeny az alkalmazott csúsztatók típusára és azok 

mennyiségére is. Annak érdekében, hogy kedvező ömledék állapot alakuljon ki -amely már 

habosításra is alkalmas- az anyagnak bizonyos fokú ömledékszilárdsággal, ömledék 

rugalmassággal és ömledék viszkozitással kell rendelkeznie. Az alacsony ömledékszilárdságú 

polimer azonban gyengén vagy egyáltalán nem habzik, mivel az ömledék rugalmassága lesz az 

a tényező, ami a buborékok kialakulását teszi lehetővé. A nagy ömledék rugalmasság elősegíti 

a cellák egyenletes növekedését. Az ömledék viszkozitása tekintetében a viszkozitásnak elég 

alacsonynak kell lenni ahhoz, hogy buborékok alakuljanak ki és elég nagynak, hogy a cellák ne 

kapcsolódjanak össze egymással [29]. 

Az adalékanyagok elemzésével Holl és társai [30] is foglalkoztak. Az adalékanyagok 

(lágyító, stabilizátor, csúsztató) hatását mikrocelluláris PVC szerkezetében elemezték. A 

vizsgálati eredmények alapján megállapították, hogy az adalékanyagok jelentősen 

meghatározzák a hab mikroszerkezetét, megváltoztatva nem csak a cella sűrűségét, hanem a 

képződő buborékok típusát és eloszlását is [30, 31]. A hőstabilizátorok fontosságát a PVC 

termikus degradációra való hajlama indokolja. Stabilizátorként különösen alkalmasak a vegyes 

fémszappanos hőstabilizátorok, mint a Ca/Zn-sztearát vagy a szerves ónvegyületek. A 

hőstabilizátorok azonban befolyásolják a kémiai habosítószerek bomlásának sebességét is. A 

Ca/Zn-sztearát stabilizátorok használata csökkenti a habképződést, a pórusméretet és a 

pórusméret-eloszlás szabályosságát [16]. Az ónstabilizátoroknak kiváló hőstabilitásuk van és 

ráadásul toxicitásuk is alacsony. Egyes ónstabilizátorok azonban gátolhatják a kémiai 

habosítószer bomlását, tehát a kiválasztásuknál figyelembe kell venni az ónstabilizátorok 

összetételét, azon belül is az úgynevezett „aktivátor” tartalmát. Ezzel szemben az 

ólomstabilizátorok viszonylag könnyen feldolgozhatók és némileg elősegítik a habosítószer 

működését, ellenben az ólomtartalmuk miatt felhasználásuk az Európai Unión belül tiltott [32-

34]. 
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Az adalékanyagok mellett a kémiai habosítószer típusa és koncentrációja is erősen befolyásolja 

a PVC habosítását. Kutatások szerint a habosított PVC minták sűrűsége csökken a kémiai 

habosítószer tartalom kezdeti növelésével, majd egy minimális érték elérését követően a 

habosító tartalmának növelésével a sűrűség növekedni kezd. Végül a habosítóanyag mennyiség 

további emelésével a cellák összeolvadása és összeomlása következik be. A sűrűség 

növekedésével pedig az átlagos cellaméret csökken [35, 36]. A kémiai habosítószerek 

változatainak tekintetében az endoterm típusúval kisebb átlagos méretű cellák, míg az exoterm 

habosítók alkalmazásával nagyobb cellaméretek érhetők el. Az exoterm típusúak főleg 

nitrogént termelnek, amelyek kevésbé oldódnak és kisebb diffúziós képességgel rendelkeznek, 

mint az endoterm habosítószerek által termelt szén-dioxid gáz [37]. 

A habok előállításához felhasznált adalékok javítják a termék tartósságát, keménységét 

és környezeti hatásokkal szembeni ellenállóképességét. Az akrilát alapú ütésállóság módosító 

adalékok esetében a habok rugalmasabbak, míg az adalékot nem tartalmazó PVC habok sokkal 

törékenyebb termékeket képeznek [24]. 

A PVC habcellák morfológiájának és mechanikai tulajdonságainak összefüggései szerint, 

a polimer habok szilárdsága és rugalmassági modulusa közvetlen kapcsolatban áll a hab 

sűrűségével [38]. Gupta és társai [39] a szintetikus habok hajlítószilárdságát tanulmányozták. 

Megállapításuk szerint a hajlítószilárdság javulása érhető el alacsony koncentrációban (2-5%) 

alkalmazott nanoméretű agyagokkal. Természetes kalcium montmorillonit, kvarter 

ammóniumsóval módosított nátrium-montmorillonit, alumínium-magnézium-szilikát-agyag és 

magnézium lítium-szilikát agyag vizsgálatával foglalkoztak. Az agyag mennyisége kisebb mint 

8% alatti tartományban a hab sűrűségének csökkenését idézte elő. A kalcium montmorillonit 

agyag hatása a hab sűrűségére kevésbé bizonyult szignifikánsnak nagy mennyiségű 

habosítószer jelenlétében, mivel a nanolapok diszpergálódtak és szétnyíltak a habosodás 

közben. A keverékekben alkalmazott agyagok azonban a szakítószilárdság és a Young modulus 

értékeit rontották. Ellenben a fajlagos nyomószilárdságot és a fajlagos hajlítómerevséget az 

agyagok jelenléte javította [40]. 

2.1.2. Extrudálás hatása a habképződésre 

Számos tanulmány vizsgálta a feldolgozási körülmény, a keverék készítés és kémiai 

habosítószerek hatását az extrudált habosított merev PVC minták sűrűségének változása 

függvényében. Kim és társai [41] megállapították, hogy a növelt extrudálási hőmérséklet 

alacsonyabb habsűrűséget eredményez, mivel a magas hőmérsékleten történő feldolgozás az 

olvadék viszkozitását csökkenti, illetve fokozza a habképző anyag bomlását. A hőmérséklet 
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további emelésével a cellák összeomlása és a cellák összeolvadása következett be [25, 26, 42]. 

Ezáltal megállapítható, hogy a feldolgozási hőmérsékletnek optimuma van. 

Az extruder fordulatszámának és a habminták sűrűségének kapcsolatát is vizsgálták. A 

csiga sebességének növelésével a habsűrűség egy határszintre csökkent, amely a feldolgozási 

sebesség további növelése során már nem változott [37]. Ezzel szemben Rabinovitch [42] 

kutatásai szerint a habsűrűség egy minimum érték elérését követően, a feldolgozási sebesség 

növelésével ismét növekedni kezd. Tehát a folyamat időfüggő is. 

A vizsgálatok kiterjedtek a habosított merev PVC-fa kompozitok elemzésére is. A 

habsűrűség a faliszt nedvessége, a kémiai habosítószer mennyisége, az akrilát alapú 

habmódosító tartalma, valamint az extruder szerszámhőmérsékletének összefüggése szerint 

vizsgálható. A kísérleti eredmények alapján nincs szinergikus hatáskapcsolat az akrilát tartalom 

és a faliszt nedvességtartalma között. A faliszt nedvessége hatékonyan felhasználható 

habképzőszerként merev kompozitok előállítására, amellyel kémiai habosítószer használata 

nélkül 0,4 g/cm3 sűrűséggel rendelkező habkompozit előállítása lehetséges. Az extruder 

szerszám hőmérséklete azonban befolyásolja a merev PVC/faliszt kompozitok habosítását. Kis 

sűrűségű habkompozit 7 phr és 10 phr mennyiségű akrilát alapú feldolgozást segítő adalék 

alkalmazásával, valamint 170°C–os extruder szerszám hőmérséklettel állítható elő [43]. 

2.1.3. Habsűrűség mérése és számítása 

A habosított anyagok sűrűsége viszonylag egyszerűen meghatározható mérleg segítségével [16, 

44]: 

     (1) 

ahol 0,99983 g/cm3– víz sűrűsége 20°C-on (a mérőberendezés típusával korrigált faktor), 𝜌 – 

hab sűrűsége, G – felhajtóerő, az 𝜌!" – folyadék sűrűsége és a 𝑊# – szárazon mért súlya (azaz 

a hab tömege), 0,0012 g/cm3 – levegő sűrűsége normál körülmények között (hőmérséklet 20°C, 

nyomás 101,325 kPa). Az 1cm3 térfogat levegő tömege körülbelül 1,2 mg tömegű, ami viszont 

függ a hőmérséklettől, páratartalomtól, valamint a légnyomástól is. Emellett a felhajtóerővel 

szükséges az érteket korrigálni. 

Az izotróp cellaeloszlású habok cellasűrűsége, a hab cellasűrűségének (NF), a cellák 

számának (n) és azok területéből mikroszkópos felvétel segítségével meghatározott területének 

alapján (A) egy egyszerű egyenlettel megbecsülhető [45, 46]: 

0012,0
99983,0
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W
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     (2) 

Amelyből a minták teljes geometriai felülete kiszámítható: 

     (3) 

ahol l – hosszúság (length), h – magasság (height) és w – szélesség (width).  

A kompozitok sűrűsége az alkotó komponensek, mint az erősítőszálnak Mf és a mátrix 

tömegének Mm együtteséből a következő egyenlet szerint számítható [47]: 

      (4) 

Ahhoz, hogy a szálak térfogatrészéből az erősítőanyagokat tömegfrakcióba „fw” konvertáljuk 

meg kell állapítani a szálak és a teljes tömeg arányát.  

     (5) 

Továbbá a tömegfrakciók „f” térfogat frakciójába alakításához meg kell állapítani az erősítés 

térfogatát és a kompozit teljes térfogatának arányát.  

     (6) 

Ezáltal a kompozit sűrűsége a következő egyenlet átrendezésével meghatározható: 

    (7) 

2.1.4. Habszilárdság számítása 

A habok szilárdsági tulajdonságait elsősorban az alkotó polimer mechanikai tulajdonságai és a 

celluláris szerkezete határozza meg. Számos, különböző polimer típusból előállított habosított 

termék létezik, ezáltal egységes habosított rendszerről nem beszélhetünk. A különbségek miatt 

a habszilárdság elemzése, annak matematikai módszerrel történő meghatározása nehéz feladat. 

Kutatások alapján azonban a hatványtörvény egyenlete megfelelő modellnek bizonyult egy 

adott sűrűségű polimer habszilárdságának vizsgálatára [48-50]. 
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      (8) 

ahol  – hab/tömör polimer sűrűség aránya, „k” és „n” a 𝜎 hatványtörvény állandói. Throne 

[51] javaslata szerint az „n” értéket szükséges mindig 1 és 2 érték között szükséges tartani az 

egyenletben. Barma és társai [52] hasonló modellt javasoltak a poliuretán habok szilárdsága és 

a habszerkezet viszonyításához. Modelljük a hab szilárdság, a modulus, a cella átmérő és a hab 

cella falvastagság ismeretében alkalmazható. 

     (9) 

ahol C – a polimer konstans, Es – szilárd modulus, t – cella falvastagság és d – cella átmérő. 

Vidyarti [53] tovább módosította Barma modelljét, amellyel a hab és a szilárd polimer 

sűrűségének arányát foglalja össze a hab szilárdsági egyenletében: 

     (10) 

C1 és C2 – állandók, amelyek a polimer típusától és a cella alakjától függenek [49, 50, 54]. A 

következő modell segítségével a rugalmassági modulus és a hab sűrűség viszonyítható 

egymáshoz, ahol a sűrűség aránya általában 0,3 és 1,0 között van: 

      (11) 

ahol E és Es – hab és tömör modulusok, valamint 𝜌 és 𝜌$ – hab és tömör anyag sűrűségei. 

Emellett Rusch [55] kimutatta, hogy a hab modulusa (E) a szilárd modulushoz (Es) és a sűrűségi 

viszonyhoz a következőképpen képes kapcsolódni: 

     (12) 

Throne [51] kutatásai szerint a fenti (12) egyenlet, a nagyon kis sűrűségű habok kivételével 

minden más habtípus modulusának megállapítására alkalmas. 

2.2. PVC kompozitok 

A polimer kompozitok nagy teljesítményű és sokoldalú anyagok, amelyek különböző 

fázisokból állnak össze. Az egyik általában a polimer mátrix (folytonos fázis), a másik pedig 
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egy diszpergált fázis [56]. A fázisok kombinációja egyedi és specifikus mechanikai és termikus 

tulajdonságokat eredményeznek. A végső kompozit tulajdonságait ezáltal a morfológia és az 

alkotó fázisok homogenitása, relatív mennyisége és a diszpergált fázis geometriája határozza 

meg [57]. Általában a diszpergált fázis szilárdsága és merevsége sokkal nagyobb, mint a mátrix 

anyagé, így az erősítőanyag a polimer kompozitok fő teherhordó alkotójává válik. A mátrix 

anyag a terhelés elosztójaként szolgál, mivel a rendszert érő erőt egyenletesen megosztva 

továbbítja, illetve a hatékony terhelés-átvitel érdekében a diszpergált fázist szilárdan tartja [58].  

A kompozit rendszer eredő tulajdonságait, így annak teljesítőképességét alapvetően 

meghatározza [58]: 

- a szál tulajdonsága, 

- a polimer mátrix tulajdonsága, 

- a szál és a polimer mátrix aránya a kompozitban (térfogatarány), 

- az adhézió minősége a szál és a mátrix között, 

- a szál geometriája és orientációja a kompozitban. 

Szintetikus és természetes eredetű anyagok megfelelően alkalmazhatóak erősítő fázisként a 

polimerekben. A szintetikus erősítők közé sorolhatók az üveg, karbon vagy akár az aramid 

szálak [59]. A szintetikus szálakkal erősített polimer kompozitok használata mellett a 

természetes szálakból készült kompozitok fejlesztése is folyamatos, mivel a természetes szálak 

kevésbé terhelik és szennyezik a környezetet. A természetes erősítők, mint például a banán 

szárának rostja, juta, szizál, faliszt és az ananászlevél rostjai stb. az eddigi kutatások alapján, 

egyes polimerekben ígéretes tulajdonság javító hatást mutattak. Emellett a természetes anyagok 

számos előnnyel rendelkeznek, mint a kedvező fizikai tulajdonság, költséghatékonyság, 

többnyire alacsony sűrűség, biológiai lebonthatóság, megújuló anyagforrás és a feldolgozó 

berendezésekre gyakorolt alacsony koptató hatása [60-64]. Mivel több típusú, fajtájú és eredetű 

természetes anyag létezik, így ezek eltérő kémiai összetétellel, fizikai szerkezettel és 

mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek hatására a belőlük előállított kompozitok 

tulajdonságai között is eltérések alakulnak ki [65]. Ellenben a természetes erősítő anyagok 

hátránya a gyakori inkompatibilitási probléma a polimer mátrixszal [66]. 

A természetes szálak, így a cellulózszálak is általában több rostból állnak össze, amelyek 

fő alkotóeleme a cellulóz. A rostok elsősorban cellulózt, hemicellulózt, pektint és lignint 

tartalmaznak. A cellulóz poliszacharidból felépülő egység, amit β (1 → 4) glikozidos kötés épít 

fel. A hemicellulóz hidrofil elágazó láncú heteropoliszacharidból tevődik össze, de kevesebb 

glükóz egységgel rendelkezik, mint a cellulóz. A szálak/rostok nedvességfelvételének 
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képessége általában a hemicellulóz egységhez kapcsolódik. Emellett a hemicellulóz felelős a 

rostok biológiai lebontásáért és termikus bomlásáért is. A lignin a monolignolok (aromás 

alkoholok) nagy molekulatömegű polimerje, amely jelen van a növény másodlagos sejtfalában. 

A lignin szerepe a cellulózrostok megkötése, ezáltal biztosítva a rost merevségét. A lignin 

termikusan stabil, de az aromás csoportjai miatt az ultraibolya fény hatására bomlik. A kémiai 

komponensek eloszlása a növényi rostokban növényfajtánként, növekedési állapot és a 

rostkivonás függvényében változik. A szálak mechanikai tulajdonságai függenek a 

mikrofibrilláris szerkezettől, a cellulóztartalomtól és a kristályosságtól [63, 67-72]. 

Általában a szálak 60 – 80% cellulózt, 5 – 20% lignint és legfeljebb 20% nedvességet 

tartalmaznak. A cellulóz rostok hidrofil tulajdonságúak ezért képesek felvenni a nedvességet. 

A szálakban lévő nedvességváltozás azonban a kompozitok méretváltozásához vezet, ami 

egyúttal hatással lesz a kompozitok mechanikai tulajdonságaira is. A hőre lágyuló műanyagból 

készült kompozitok feldolgozása során a nedvességtartalom rossz feldolgozhatóságot, valamint 

porózus terméket eredményez [63]. A hidrofil lignocellulóz tartalom miatt a PVC/természetes 

adalékanyaggal erősített kompozitok nagyobb vízfelvevő képességgel rendelkeznek, mint a 

tiszta töltetlen PVC változatok. A nagyobb vízfelvevőképesség azonban a mechanikai 

tulajdonságok mellett a kompozit hőstabilitását is rontja [73]. 

2.2.1. Erősítő anyagok felületkezelésének módosító hatásai 

A szál-szál, valamint a szál-mátrix kölcsönhatások döntő szerepet játszanak a kompozitok 

tulajdonságainak kialakulásában. Gyakori probléma a szál-mátrix határfelületi gyenge adhézió, 

aminek következtében a szálak erősítő hatása romlik. A cellulóz rostok hajlamosak 

agglomerálódni, a rostok nem szóródnak szét egyenletesen a hidrofób polimer mátrixban. 

Emellett az erősítő szálak felületi jellemzői kiemelten fontosak a mátrixból a szálba történő 

feszültség átadásában is. A szálak megfelelő előkészítésével -mint felületkezeléssel vagy 

előkezeléssel- a diszpergálás hatékonysága növelhető. Különböző feldolgozási 

segédanyagok/kapcsolószerek, mint például a sztearinsav, ásványolaj és maleinált polietilén 

felhasználható a funkció betöltésére. A sztearinsav nagyon hatékony diszpergálószer, csökkenti 

a rost – rost közötti erős kölcsönhatást. Az ásványolaj pedig csúsztatóként is működik, ami a 

szálak elkülönülését könnyíti meg a polimer rendszerben. A szálak felületi tulajdonságainak 

módosítására, kezelésére és a teljesítmény javítására olyan további anyagok és kémiai 

kezelések alkalmazhatóak, mint a kompatibilizálószer, zsírtalanítás, fehérítés, az acetilénezés 

valamint a kémiai ojtás. Kompatibilizáló vagy kapcsolószer alkalmazásával hatékony 

feszültségátvitel valósítható meg a kompozitban. A kompatibilizálószer lehet olyan polimer is, 
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amely funkciós csoportjai a polimer láncára vannak ráojtva. A természetes szálak 

módosításával a szálak hidrofóbbá tehetők, aminek hatására a szálak és a mátrix közötti 

felületek tapadása elősegíthető [63]. 

A kémiai kezelés mellett fizikai eljárások is léteznek, mint a nyújtás, kalanderezés, 

hőkezelés vagy a plazma technika, amelyek javítják a természetes anyagok mechanikai 

kötődését a szál és polimer mátrix között. Ezek a kezelések csak a rost felületi tulajdonságait 

változtatják meg, kémiai összetételére nincsenek hatással. A plazmakezelés az egyik 

leggyakrabban alkalmazott fizikai kezelés, amelyet a természetes szálak felületének 

módosítására alkalmaznak. A plazma generálása elektromos mező alkalmazásával 

atmoszferikus vagy csökkentett gáznyomáson történik. Az elektromos mező ionizálja a 

gázokat, ami ionok, elektronok, fotonok, szabad gyökök, gerjesztett atom- és molekuláris ionok 

képződéséhez vezet. Ezek a részecskék később kölcsönhatásba lépnek a szálakkal, és új 

reakcióképes helyeket és funkciós csoportokat alakítanak ki a felületen, amivel megváltoztatják 

a szálak felületi tulajdonságait, mint a nedvesíthetőséget vagy akár a gyúlékonyságot [74, 75]. 

Az ózonkezelés ózonnal vagy fluorgázzal történik, a természetes szálak fizikai 

tulajdonságainak javítása és módosítása érdekében. A módszerrel ténylegesen 

megváltoztatható a rostok felületi morfológiája és érdessége. Az ózonkezelés emellett javítja a 

rost hidrofilitását is [76-79]. 

A PVC szerkezetének erősítésére számos erősítőanyagot használnak, mint például a 

kalcium-karbonátot, talkumot, üvegszálat, karbonszálat vagy akár a falisztet/farostot [80, 81]. 

A faliszttel/rostokkal erősített PVC termékek egyre népszerűbbek mechanikai 

tulajdonságaiknak, nedvesség és gombaállóságuknak, hosszú élettartamuknak és 

újrahasznosíthatóságuknak köszönhetően [82]. Előnyeik mellett számos hátrányos 

tulajdonsággal is rendelkeznek, mint az alacsony ütési szilárdság és a gyenge hőhatással 

szembeni gyenge ellenállóképessége. A PVC szerkezete termikusan, különösen oxigén 

jelenlétében, magas hőmérsékleten és páratartalom mellett instabil. A természetes töltőanyagok 

polimerbe történő beépítésével azonban a kompozitok hővel szembeni ellenállása is 

befolyásolható. Mivel a legtöbb polimer feldolgozása magas hőmérsékleten történik, így a 

természetes szálak vagy töltőanyagok hőstabilitása az egyik kulcstényező, amelyet figyelembe 

kell venni az adalékanyagok kiválasztásakor [83, 84]. 

Általában a természetes szálak nem kompatibilisek a hidrofób polimer mátrixszal ezért 

hajlamosak aggregátumok kialakítására. Továbbá a hidrofil szálak a nedvességgel szemben 

csak gyenge ellenállást mutatnak. A magas vízabszorpcióval kapcsolatos problémák 

kiküszöbölésére a fentebb ismertetett felületkezelési módszerrel, a szálak hidrofób alifás és 
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gyűrűs szerkezettel rendelkező anyagokkal kezelhetők. A szerkezetek reaktív funkciós 

csoportokat tartalmaznak, amelyek képesek kapcsolódni a mátrix polimer reaktív csoportjaihoz, 

például a poliésztergyanta karboxil csoportjához, mellyel az agglomerálódás mértéke 

csökkenthető [63]. A PVC és természetes adalékanyagok akár a rizshéj kombinációjából 

készített kompozitok esetében a kutatók alacsonyabb vízabszorpciós arányt és jobb 

méretstabilitást mutattak ki. A rizshéj kompozitokhoz további adalék hozzáadásával, mint a 

sztirol-etilén-butilén-sztirol (SEBS), a kompozit vízabszorpciójának növekedését érték el [85]. 

A PVC-hez történő tapadás erősítésére a rizshéj maleinsavanhidriddel (MAH) és 

benzilperoxiddal történő felületkezelése is hatásosnak bizonyult. A rizshéj felületkezelése a 

PVC kompozitban a kopásállóságot is javította [86]. 

A természetes szálak kezelésére az egyik legegyszerűbb eljárás az alkáli vagy 

mercerizálási kezelés. A folyamat során a cellulóz kivételével az alkotók eltávolíthatók a 

szálakból, indukálva ezzel a cellulóz hidroxil csoportjainak alkoxiddá történő ionizációját, ami 

végül csökkenti a rost felületén a hidroxil csoportokat. Az alkáli kezelés tehát növeli a szál 

felületi érdességét és hidrofil jellegét, következésképpen növeli a rostok tapadását a polimer 

mátrixhoz. A lúggal kezelt szálak jó mechanikai tulajdonságokkal, hőstabilitással és alacsony 

vízabszorpcióval rendelkeztek [87-89]. Az acetilénnel kezelt lenrost pedig nagy 

szakítószilárdsággal, jobb hajlító tulajdonságokkal és jó hőstabilitással rendelkezett [90]. 

A gyantával történő impregnálás az egyik leghatékonyabb módszer a fa felületi 

módosítására. Általánosan használtak a fenol–, karbamid–, melamin– formaldehid gyanták 

[91]. Emellett gyakori az izocianát gyanta alkalmazása is, ami a felületkezelés mellett a 

méretstabilitás növelésére, a bomlás megelőzésére és az éghetőség módosítására is használható 

[92]. Az izocianátos kezelés a természetes rost felületi tulajdonságainak módosítására 

kifejezetten alkalmas. Az MDI egy sokoldalú vegyület, ami a poliuretán ipar egyik alapanyaga, 

alkalmazása mégis nem csak a poliuretán gyártásához köthető, hanem hatékonyan használható 

a fa kötőanyagaként, illetve hőre keményedő faragasztóként is. Az MDI alacsony viszkozitású, 

molekulatömegű és felületi feszültségű szerves folyadék. Az MDI kötőanyag könnyen nedvesít 

és behatol a fába. Hátránya viszont, hogy mindenhez rendkívül jól tapad szinte mindenhez, még 

az acélhoz is, ami az alkalmazhatóságát jelentősen megnehezíti [93]. Az MDI-vel történő 

kezelés hatására a mátrix és a szálak között jó tapadás alakítható ki az izocianát N=C=O és az 

-OH csoportok közötti reakcióval. A rostban lévő nedvesség hidrolizálja az izocianátot 

karbamiddá, amely a rost hidroxil csoportjával reagálva javítja az anyag nedvességállóságát és 

mechanikai szilárdságát. Izocianáttal kezelt rost-alapú kompozitok jó mechanikai 

tulajdonságokkal, kedvező hővezető és viszonylag alacsony ömledékáramlássi képességgel 
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rendelkeznek [94-97]. A poli[metilén (polifenil-izocianát)]-ról bebizonyosodott, hogy nagyon 

hatékony polimer kapcsolószer a PVC/faliszt kompozitokban, szintén a kovalens kötés 

kiépülésének köszönhetően. A mechanikai tulajdonságok, mint az ütési szilárdság, a 

szakítószilárdság, valamint a nyúlás értékei jelentősen javultak a poli[metilén (polifenil-

izocianát)] használatával [98, 99]. 

Az izocianát és a perfluor-alkil-alkohol kevert oldatának fába történő impregnálásával a 

méretstabilitás javulása érhető el [100]. Az izocianát keverékét klór vagy foszfor tartalmú 

szerves vegyületekkel elegyítve a tűz- és/vagy bomlásállóság módosítható és javítható [101]. 

Kutatások szerint a fenyőfa tűlevelei izocianátos kezelés hatására kevésbé nedvesíthetők. Az 

MDI és izocianát-prepolimer kompozit gyantaragasztók, így sikeresen felvihetők a viaszban 

gazdag fenyőfa tűlevelekre, amelyekkel egy méretstabil lignin-cellulóz termék állítható elő 

[102]. 

A kapcsolószerek tekintetében az olajpálma szálai és a polimer mátrix közötti adhézió 

növelésével a kompozit nagyobb hajlítási és ütési szilárdsággal ruházható fel. Szerves savak, 

például maleinsavanhidrid kapcsolószer hatékonyságát is vizsgálták. A kutatás eredménye 

igazolta, hogy az anhidrid észterezés útján reagálhat a fa és a cellulóz anyagok hidroxil-

csoportjaival, így csökkentve ezzel a fa hidrofil tulajdonságait. Ellenben, ha a természetes 

adalék túl nagy mennyiségben (30%) van jelen akkor a MAH kezelés a kompozit mechanikai 

tulajdonságait lerontotta [98]. 

További fémkomplexekkel történő felületkezelés, a réz-aminos kezelés javítja a 

PVC/faliszt kompozitok mechanikai tulajdonságait. A javulás emellett a kezelt faliszt 

megnövekedett hővezetőképességének is tulajdonítható, amely fokozza a hődiffúziót és a faliszt 

diszperziót a PVC/fa kompozitok előállítása során. A kezelés továbbá fokozza a fa és a PVC 

mátrix felületeinek tapadó képességét is [103-105]. 

A PVC/faliszt kompozitok adhéziójának növelésére emellett klórozott polietilén (CPE) is 

alkalmazható. Az ömledékszilárdság jelentős javulása tapasztalható 25%-os klór tartalmú, nagy 

molekulatömegű és alacsony kristályosságú CPE felhasználásával [106]. A kutatók emellett 

hibrid (két erősítő fázis kombinációja) erősítésű kompozitokat is vizsgáltak. A PVC/faliszt 

kompozitok teljesítménye csillámok alkalmazásával növekedett (~10%-kal). A hibrid 

kompozitok mechanikai tulajdonságait erősen befolyásolta a faliszt felületének kémiai felület 

módosításának típusa, valamint a faliszt és a csillám aránya a hibrid töltőanyagokban. Az 

izocianáttal bevont faliszt és csillám kombinációja jobb hibrid hatást és mechanikai 

tulajdonságokat eredményezett, mint a maleinsavanhidriddel vagy Na-szilikáttal felületkezelt 

faliszttel alkotott csillám kombinációk esetében [98, 107]. 
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A kukoricacsutka-liszt felületkezelésére kókuszolajjal (COCA) is kísérleteztek. A COCA 

kapcsolószert szűz kókuszolajból nyert laurinsav és etilén-diamin reakciójával állítanak elő. A 

kukoricacsutka felületkezelés során a COCA csoportjai reagálnak a töltőanyag felületén 

található hidroxil csoporttal, amellyel a hosszú alkil láncok elősegítik a jobb töltőanyag-mátrix 

kölcsönhatását. A kókuszolajjal történő felületkezelés javította a kukoricacsutka-liszt PLA 

ökokompozit tulajdonságait. A kompozit Tg-je és kristályossága is megnövekedett az eredeti 

mintához képest. A COCA jelenléte javította a szakító és hővezetőképességi tulajdonságokat 

az adalékanyag-mátrix adhéziójának növekedésén keresztül [108]. 

A kukoricaszál és PLA felületi tapadását is vizsgálták. A kukoricaszálat nátrium-hidroxid 

(NaOH) oldatban áztatták, majd vízzel és 1% ecetsavval öblítették, aminek hatására jelentősen 

javult a tapadás a kukoricarost és PLA felületek között. A mintákon végzett DSC vizsgálat 

eredményei igazolták, hogy a kukoricaszál lúgos kezelése is elősegítheti a PLA 

kristályosodását, illetve a szakító (~9,5%) és hajlító (~10-15%) tulajdonságok javulását [109]. 

Szójafehérje-izolátum (SPI) alapmátrixú és kukoricacsutkát tartalmazó biokompozit 

esetében a felületkezelést akrilsav oldattal valósították meg. A kukoricacsutka töltőanyagok 

beépítése az SPI mátrixba a szakítószilárdság és modulus jelentős növekedését eredményezte. 

Ezen túlmenően az SPI/kukoricacsutka hőstabilitása javult a kukorica-tartalom növelésével. A 

kezelt biokompozit esetében a húzó vizsgálati és a termogravimetriás hőstabilitási eredményei 

jobbak voltak, mint a kezeletlen minták esetében. A kukoricacsutka kezelése ezáltal javította a 

töltőanyag diszperzióját az SPI mátrixban is [110]. 

2.3. Kompozitok tulajdonságai 

2.3.1. Összeférhetőség 

Szerkezetileg különböző polimerek fizikai keverékei gyakran kovalens kötés nélkül 

másodlagos erők segítségével lépnek kölcsönhatásba egymással [111]. Az utóbbi időben a 

polimer – polimer blend, illetve polimer – erősítőanyag kompozitok előállítása egyre nagyobb 

teret hódítanak a műanyagiparban, mivel a társításoknak köszönhetően olyan tulajdonságokkal 

ruházható fel az alappolimer, amivel eddig csak alig vagy egyáltalán nem rendelkezett. A 

polimerek elegyítésével az alapanyag költsége csökkenthető, a feldolgozhatóság javítható és a 

felhasználás szempontjából fontosabb tulajdonságok kiemelhetők és maximalizálhatók. A 

kompozitok tulajdonságai azonban függenek az összeférhetőségtől vagy a homopolimerek 

molekuláris szinten történő elegyedésétől. 
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 A molekuláris szintű keverés mértéke ezáltal kategorizálható: 

• teljesen elegyedő (összeférhető), 

• részlegesen elegyedő, 

• nem elegyedő (összeférhetetlen) keverékek szerint. 

Az összeférhetőség és elegyíthetőség mértéke a keverék morfológiája szerint is eltérő lehet, 

mivel egyfázisú és többfázisú rendszerek is előfordulnak. A polimerek elegyedésének 

tekintetében két vagy több rendszer keverésének termodinamikai feltételeit a keverés 

szabadentalpia változása határozza meg, ami az entalpiaváltozásból kivont entrópiaváltozás és 

hőmérséklet szorzatából adódik: 

     (13) 

Gibbs elmélete alapján két polimer keverék szabadentalpia változása leírható a 

következőképpen: 

   (14) 

ahol A és B – polimerek, х – keverék, V – móltérfogat, R – egyetemes gázállandó, T – 

hőmérséklet, ν – kémiai potenciál. Az elegyítési entalpiaváltozás a komponensek 

kölcsönhatásától függ, amely érték jó kölcsönhatás esetén nullához közeli szám. Ellenben a 

polimerpárok többsége jórészt pozitív értéket vesznek fel, ami viszont heterogén rendszer 

kialakulásához vezet. A polimerek elegyíthetőségének feltétele ezáltal a szabadentalpia 

értékének csökkenése, ezáltal a heterogén rendszer elkerülésével. A fázis átalakulások vagy 

határértékek a ΔG második deriváltja alapján határozhatók meg: 

      (15) 

A fenti egyenlet fázis szerint tovább bontható a következőképpen: 

    (16) 

A polimerek összeférhetősége mégis befolyásolható, hiszen egy polimerpár adott 

hőmérsékleten összeférhető és összeférhetetlen is lehet. Az összeférhetőségre az összetételi 
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tartomány és az elegyítési hőmérséklet is befolyásoló hatással van, mivel bizonyos hőmérséklet 

tartományon belül, illetve adott összetétel esetén az elegyedés megvalósítható [111].  

Számos klasszikus termodinamikai elméletre épülő kutatás és vizsgálati módszer áll 

rendelkezésre a komponensek közötti összeférhetőség leírására. Az összeférhetőség 

vizsgálatakor elsődlegesen az intermolekuláris erők nagyságának megismerése fontos. Ennek 

érdekében a Flory – Huggins kölcsönhatási paraméterek 𝜒 meghatározása szükséges. Flory 

Huggins elmélete alapján egy rácsszerkezet pontjain makromolekulák helyezkednek el, majd a 

rácspontok eltávolításával a makromolekulák közötti kölcsönhatás meghatározható. 

Kismolekulájú oldószer segítségével a molekulák közötti kölcsönhatás egyszerűen vizsgálható, 

mivel az oldószer segítségével a polimer molekulák egymástól eltávolíthatók. Így az első 

lépésben az δ oldhatósági paraméter határozható meg, amellyel valójában egy egységnyi 

térfogatú anyag elpárologtatásához szükséges energia számítható ki [112]: 

     (17) 

ahol: ∆𝐸% – párolgáshő [J/mol], V – móltérfogat [cm3]. 

Small [113] számításai alapján a polimerek ismétlődő egységeihez csoportjárulék 

kapcsolható, amellyel a kölcsönhatási paraméter mérés nélkül is definiálható. A kölcsönhatási 

paraméter meghatározása csak kismolekulájú anyagok esetében egyszerű, így polimereknél 

elsődlegesen szükséges az ismétlődő egységeik csoportjárulékainak kiszámítása. A 

csoportjárulékok szerinti meghatározást a (18) egyenlet ismerteti.   

      (18) 

ahol: 𝜌 – polimer sűrűsége, Fi – csoportjárulék, M – monomer tömege. 

Az oldhatósági paraméterek segítségével a Florry – Huggins kölcsönhatási paraméter 

kiszámítható a következőképpen: 

     (19) 

ahol: R – egyetemes gázállandó, 𝛿&, 𝛿' – komponensek oldhatósági paramétere, Vr – referencia 

térfogat. 

Az elmélet szerint a jó kölcsönhatás ismérve a komponensek oldhatósági paraméterének 

kis értékű eltérése. A kölcsönhatási paraméter negatív értéket nem vehet fel, így akkor 
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beszélhetünk jó összeférhetőségről, ha a 𝜒 kis pozitív szám vagy nulla. Az összeférhetőséget 

továbbá befolyásolja a polimer molekulatömege is, hiszen minél nagyobb a polimer 

molekulatömege annál kisebb oldhatósági paraméter tartomány érhető el.  

Az oldhatósági paraméter mellett az összeférhetőségi határok vizsgálata is fontos. Két 

polimer összeférhetőségének egymástól való eltérésének szélső határértéke a (20) egyenlet 

segítségével adható meg. Ezen határon belül az anyagok egymással összeférhetőséget 

mutatnak, a határon kívül pedig összeférhetetlen rendszer alakul ki [114]. 

Az összeférhetőségi határok számítása így a következő: 

    (20) 

ahol: R – gázállandó, T – az abszolút hőmérséklet, V1 – az oldószer móltérfogata, m – polimer 

és a lágyító móltérfogatainak aránya, 𝜒( – a kölcsönhatási paraméter. 

A legtöbb kutatás jellemzően a polimer-polimer blendek összeférhetőségét vizsgálja. A 

polimer és erősítőanyag összeférhetőségét gyakorlatilag számítással nem elemzik, csak a 

keverékek kísérleti eredményeiből levont következtetésekkel utalnak rá. A polimer párok 

összeférhetőségekor a PVC és PVA rendszerek esetében végeztek kutatásokat a 

szabadenergiaváltozás és kölcsönhatási paraméter megismerése érdekében. Elméletileg a PVC 

és PVA polimerek összeférhetetlenek egymással. A kialakult heterogén szerkezetet és az 

összeférhetőséget az oldhatósági és kölcsönhatási paraméter kiszámításával, valamint 

polarizációs mikroszkóppal is megvizsgálták. Megállapították, hogy a heterogén szerkezet 

kialakulása a keverék (PVC-PVA) klór-benzolban történő oldásával megelőzhető [115]. 

A PVC különféle polimerekkel való elegyíthetőségét - mint CPE-, PE-, NBR-, PUR – 

PVC polimer keverékek – jellemzően csak a kölcsönhatási paraméter kiszámításával és 

termoanalitikai vizsgálatokkal határozták meg. A polimer keverékek összeférhetőségét 

leggyakrabban pásztázó elektronmikroszkóppal, DMA-val és DSC vizsgálati módszerrel 

elemezték. Két komponens megfelelő elegyedésekor a DMA és DSC görbén egyetlen 

üvegesedési hőmérséklet állapítható meg, viszont összeférhetetlen rendszer esetében két 

üvegesedési hőmérséklet jelenik meg a vizsgálati görbén [114]. 

2.3.2. Kompozitok tulajdonságainak vizsgálata 

A kompozitok tulajdonságait elsődlegesen az alappolimer mátrix, másodlagosan az 

erősítőanyag szerkezeti felépítése és sajátosságai határozzák meg. Az alapmátrix, nyitott, illetve 
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zárt cellás mikroszerkezete a mechanikai tulajdonságokra és a kompozit sűrűségére is hatással 

van. A zárt cellás szerkezet gyakran habsűrűség növelő hatással rendelkezik, ami a 

rugalmassági modulus növekedését vonja maga után. A habok sűrűségétől pedig a kialakuló 

habszerkezet szilárdsága, illetve az anyag energia és erő elnyelési képessége, illetve a 

habszerkezet szilárdsága is függ [116]. A habsűrűség változásával a hajlítási modulus és 

szilárdság egyaránt megváltozik, a sűrűség növelésével a szilárdsági paraméterek növekedése 

érhető el [117]. A cellák mérete pedig a PVC habok törési szívósságát befolyásolja, miszerint 

nagyobb cellamérettel a kompozit törési szívóssága csökkenthető [118]. 

A kialakult habstruktúrát tovább módosítja az erősítő szál típusa és morfológiája. 

Erősítőszálak alkalmazásával - mennyiségtől függően - általában a kompozit hőstabilitása 

javítható [119]. Az egyik kutatásban a PVC kompozit szilárdsági tulajdonságait vizsgálták. A 

szakítószilárdság bizonyos mértékig növekedett (~15%) bambusz erősítő alkalmazásával, 

viszont a rosttartalom további emelése a szakítószilárdság romlását idézte elő. A bambusz 

mellett akár üveggyönggyel, csillámmal is erősíthető a PVC habstruktúrája. A habosított PVC 

minták sűrűsége az üveggyöngy, illetve a CaCO3 töltőanyag tartalmának növelésével arányosan 

növekszik [120]. Emellett a csillámmal történő elegyítéssel a PVC hab merevsége is megnőtt. 

Különböző csillámtartalommal rendelkező PVC habok esetében a csillám lemezes formája nem 

károsítja a cellák morfológiáját, amennyiben a csillámtartalom 10 𝑚 𝑚⁄ % vagy annál kevesebb. 

A csillám mennyiségének növekedése azonban a cellás szerkezet tönkremenetelét okozza 

[121]. SEM mérési eredmények alapján a hosszabb szálú üvegszálak hatékonyabban 

oszlathatók szét a polimer mátrixban, mint a rövidebbek. A kompozit anyagszerkezeti 

tulajdonságai (tárolási és a veszteségi modulus) javultak, ezáltal a hosszabb üvegszállal jobb 

anyagteljesítményt értek el. Ellenben a mechanikai tulajdonságok romlása figyelhető meg 

nagyobb mennyiségű üvegszál alkalmazásával, a szálak erős agglomerálódása következtében. 

Emellett a kompozitok húzószilárdsága csökken az üvegszálra adott nagyobb terheléskor, ami 

főként a kompozitok szerkezetének nagyobb üreges celláinak, illetve a mátrix és az üvegszál 

közötti gyenge kölcsönhatásnak tulajdonítható [122, 123]. 

A töltőanyagok és az erősítőszálak nem csak a habstruktúra által biztosított mechanikai, 

hanem a termikus és viszkoelasztikus tulajdonságokra is hatással vannak. Khoshnoud és társai 

[124] üvegszállal és csillámmal erősített PVC habkompozitok alaki különbségeit, illetve az 

erősítőfázis mechanikai, hőstabilitási és mikroszerkezeti tulajdonságokra gyakorolt hatásait 

vizsgálták. A minták különböző formájú hosszúkás, pelyhes és gömb geometriájú 

töltőanyagokat tartalmaztak. A dinamikus mechanikai vizsgálatok kimutatták, hogy mind a 

csillámmal és mind az üvegszállal erősített kompozitok tárolási modulusa növekedett az eredeti 
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mintához képest. A töltőanyagok geometriájának viszont nincs befolyásoló hatása a dinamikus 

mechanikai tulajdonságokra [124]. A PVC-csillám kompozitoknál a csillám mennyiségének 

növelésével (20%-ig) a méretstabilitás 44%-os javulását érték el [125]. 

Az akrilát alapú feldolgozásjavító adalékok a PVC habok sűrűségére lesznek hatással, 

sok esetben a sűrűség növekedése érhető el felhasználásukkal. A feldolgozásjavító alkalmazása 

emellett kismértékben növeli a kompozit Tg-jét, hőstabilitását, valamint a cellák homogenitását 

és a fajlagos nyomószilárdságát is [117, 126]. 

A cellulóz alapú töltőanyagok (például faliszt, luffa stb.) általában a műanyagok biológiai 

lebonthatóságának fokozására szolgálnak. A szervetlen töltőanyagok, mint a kalcium-karbonát, 

zeolit, kaolin stb., a falisztet tartalmazó kompozitok esetében ellensúlyozzák a faliszt 

alacsonyabb ütési szilárdságát és rugalmasságát [16]. A luffa a habpórusok méretét csökkenti 

és a cella alakot befolyásolja, szabálytalanabbá teszi. A luffa részecskéi ellenben hajlamosak 

az agglomerálódásra, amely következtében a hab szerkezete gyengül. A CaCO3-ot vagy zeolitot 

tartalmazó PVC habminták pórusméretei átlagosan nagyobbak és ezek a töltőanyagok kevésbé 

hajlamosak agglomerálódásra [16]. 

Tömör, habosítatlan PVC/fa kompozitok tulajdonságait már számos kutató vizsgálta. Sok 

esetben a faliszt felületkezelésével igyekeztek a mechanikai és anyagszerkezeti tulajdonságok 

javulását elérni. A vizsgálatok során megállapították, hogy a faliszt tömeg vagy térfogataránya 

nagymértékben befolyásolja a kompozitok üvegesedési hőmérsékletét és tárolási modulusát. A 

vörös tölgyfa rézion tartalmú-oldatos felületkezelése csak csekély mértékben befolyásolta az 

üvegesedési hőmérsékletet a lágyított PVC esetében. A faliszt maleinsavval ojtott 

polipropilénnel (MAPP) történő felületkezelése során azt tapasztalták, hogy a kompozitok 

tárolási modulusa magas MAPP-tartalom esetében csökkent, de a veszteségi faktor a MAPP 

koncentrációtól független volt [127-129]. A kutatási eredmények publikációinak többsége a 

PVC/fa kompozitok üvegesedési hőmérséklet növekedéséről számoltak be. A fa részecskéi 

magasabb hőmérsékleten befolyásolták a polimer mátrix molekuláris láncmozgásait. A 

korlátozó hatás a faliszt tartalmának növelésével egyre erősebb. A fa anyagszerkezeti 

tulajdonságainak ismeretében megmagyarázható a kompozitok üvegesedési hőmérsékletének 

növekedése magyarázható. A PVC Tg-je általában 80 – 85°C körüli, míg a cellulóz Tg-je 230 – 

250°C között és a lignin Tg értéke 130 – 190°C között van [130, 131]. 

2.3.3. Ultrahangos vizsgálat 

Az ultrahang hullámok (UT), azaz az emberi 20 kHz-es hallhatósági tartomány fölötti 

frekvencián terjedő mechanikai hullámok számos anyag fizikai tulajdonságának jellemzésére 
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alkalmazhatóak a tudományos élet különböző területein, olyan speciális alkalmazások 

formájában, mint például az orvosi képalkotás, anyagvizsgálat, hibadetektálás és oceanográfiai 

vizsgálatok. Előnyei más tesztelési és mérési technikával szemben, hogy az optikailag 

átlátszatlan és elektromosan nem vezető anyagok esetén is kiválóan alkalmazhatóak. Ezen kívül 

az ultrahangos vizsgálat gyors, pontos, roncsolásmentes és teljesen automatizálható [132]. 

Az elmúlt két évtizedben számos esetben ultrahang hullámok segítették az anyagok 

szerkezetének megismerését. A polimerekből előállított termékek, az előállítási folyamatok 

jellemzésére, a szilárd és az olvadt polimerek sűrűségének és viszkozitásának mérésére, a 

szerkezeti morfológia meghatározására és a gyanta kikeményítésére is alkalmazható módszer. 

Emellett a habosított műanyagok feldolgozási folyamatainak körülményeinek feltárására és 

akár a habosodási folyamat közbeni buborék képződések tanulmányozására is felhasználható 

[133]. 

Az ultrahang hullámok két fő típusa a hosszanti (longitudinális) és nyíró (transzverzális) 

hullámok. A hosszanti és nyíró hullámok legalább két jelentős szempontból különböznek 

egymástól. Először is, a hosszanti hullámok mozgási sebessége a legtöbb anyag esetén 

körülbelül kétszerese a nyíróhullámok sebességének. Másodszor, amíg a hosszanti hullámok 

részecskemozgása a haladási iránnyal párhuzamosan orientálódik, addig a nyíróhullámoké 

merőleges a haladási irányra. Az eddigi kutatások során habosítási technológiával képzett 

anyagokat már vizsgáltak ultrahangos szenzorok segítségével. A szenzoros rendszer képes 

valós időben, a polimer ömledék sűrűségét mérni a nyíró ultrahang hullámok segítségével. 

Ennek mérése kifejezetten fontos, hiszen az ömledék sűrűsége korlátozza a feldolgozási 

sebességet (azaz a teljesítményt) és az extrudált anyag habzási viselkedését, amelyek közvetlen 

hatással vannak a gyártási költségekre, ezáltal a jövedelmezőségre is [134]. 

Az ultrahang terjedési sebességének mérése alkalmas módszer a polimer keverékek 

kompatibilitásának vizsgálatára is. Az összeférhető és részben összeférhető keverékek 

ultrahangos méréssel lineáris görbék szerint írhatók le, míg a nem összeférhető keverékek 

ultrahang sebesség és összetétel szerinti görbéjén a különálló fázisok nem lineáris szakaszként 

jelennek meg. A nemlineáris szakaszok nagyon karakteresek és magas koncentrációban 

mutathatók ki [115]. Az anyagok ultrahanggal történő jellemzése gyakran a csillapítási 

együttható és a terjedési sebesség mérésével végezhető el [135, 136]. Xai és munkatársai [137] 

az ultrahangos mérési technológiát a polimer feldolgozási folyamatok megfigyelésére és 

értelmezésére alkalmazták, mivel a módszer roncsolásmentesen ad valós idejű információt. 

Michaeli és Stark [138] ezt a módszert fröccsöntés során hasznosították. Zhao és társai [139] 

ultrahangos módszereket fejlesztettek ki a polimerek kristályos frakcióinak mérésére. Az 
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ultrahangos vizsgálat további előnye, hogy a hullámok segítségével a cellák méretét, felületi 

érdességét és a bőrréteg vastagságát a mikrocelluláris fröccsöntési (MIM) technológiai eljárás 

során is vizsgálni lehet [140]. Az ultrahang hullámok gyakran használhatók a polimer 

felületkezelésére is [141]. Moon és Kwak [136] az ultrahangos vizsgálatot a térhálósított 

habszerkezet elemzéséhez használták fel. Az ultrahang reflexió ajánlott a porozitás mérésére is. 

Az akusztikus hullám terjedése általában a porózus anyagok tulajdonságait írja le [142]. A 

porozitás a levegő térfogatának százaléka a habanyagban. A porozitási paraméter fontos a 

hullámok terjedésében, különös tekintettel a porózus anyagok akusztikus tulajdonságaira [143]. 

2.3.4. Kompozitok reológiai tulajdonságai 

A polimerek reológiai vizsgálatát az ömledék folyási tulajdonságainak, reológiai jellemzőinek 

megismerése céljából végezzük el. Esetemben a mátrix anyagnak, a poli(vinil-klorid) reológiai 

jellemzése is szükség, hiszen a töltő és adalékanyagok használatakor a kompozit reológiai 

paraméterei jelentősen megváltoznak. Így ezen paraméterek ismerete kifejezetten fontos az 

anyagfejlesztések során. Az erősítő adalékok mindig külön szilárd fázist képeznek 

megváltoztatva a polimer ömledéket, ezáltal a kompozit nagyobb viszkozitását okozva a 

kiindulási anyaghoz képest. A kompozitok viszkozitása és relaxációs ideje a móltömegtől, a 

hőmérséklettől és az igénybevétel mértékétől függ. A polimerek ömledék rugalmassága a 

viszkoelasztikus elméletekkel ellentétben csökken a molekulatömeg növekedésével. A 

molekulatömeg szintén jelentősen befolyásolja az aktivációs energia értékét is [144, 145]. A 

természetes adalékanyagok, mint a fa vagy a keményítő, a hőre lágyuló polimer mechanikai 

tulajdonságait és viszkozitását is megváltoztatja. Az adalékanyagok mennyisége 

nagymértékben befolyásolja a viszkozitást, mivel általában a természetes kompozitok 

viszkozitása magasabb, mint az alappolimer mátrixé [146, 147]. Li és Wolcott [148] a HDPE 

és a fa kompozitok egyszerű keverékeinek egyensúlyi nyírási áramlását elemezték kapilláris 

reometria segítségével. A Mooney elemzéssel kimutatták, hogy a kapilláris szerszámoknál a 

fakompozitok nyírási áramlását a fatartalom és a fatípus is befolyásolta. Az eltérő fafajták a 

csúsztató hatást eltérő módon befolyásolták, így nagyobb odafigyelést igényel a fa töltőanyagok 

és mátrixgyanta kiválasztása [148]. Guffey és Sabbagh [106] klórozott polietilént (CPE) 

alkalmaztak a PVC/faliszt kompozitok kompatibilizálására. A kompozit viszkozitását a CPE 

csökkentette, ami a kompozitok jobb feldolgozhatóságát eredményezte. 

Az akrilát feldolgozási segédanyagok (habmódosítók) évek óta használatosak PVC-

mátrix módosításához, annak érdekében, hogy a habosodási folyamat könnyebben végbe 

menjen. Az akrilát módosítók hozzáadása még alacsony adaléktartalom mellett is jelentősen 
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befolyásolja a töltött PVC-mátrix ömledék viszkozitását, ezáltal javítva a PVC/faliszt 

kompozitok habosodását. A habképzés nélküli és a habosított PVC/faliszt kompozitok 

feldolgozhatósága szintén javítható lágyító hozzáadásával [149, 150]. 

Az irodalmi összefoglaltóban ismertetett kutatások, vizsgálatok és mérések 

bebizonyították, hogy jelenleg kevés kutatás foglalkozik a felületkezelt természetes 

adalékanyagot tartalmazó PVC habokkal. Az irodalmi kutatások többsége a fa izocianátos 

felületkezelését ugyan vizsgálja, de ennek PVC habszerkezetbe illesztését azonban nem. A 

bemutatott kutatások többsége mérési eredményeken alapszik, azonban a természetes 

adalékanyagok és polimer összeférhetőségének számításával nem foglalkoztam. Emellett az 

ultrahangos vizsgálattal (Fakopp berendezéssel) a természetes adalékanyagok orientációját 

eddig még senki sem vizsgálta. 
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3. Célkitűzés 

A növényi adalékanyagok alkalmazhatósága, valamint a polimerrel alkotott kompozitok 

kutatása az ipari felhasználhatóság szempontjából egyre nagyobb jelentőséggel bír. A 

könnyített szerkezetű habosított termékek előnye a tömör anyagtípusokkal szemben a jobb 

hőszigetelő tulajdonsága és porózus szerkezetéből fakadó alacsonyabb tömege, ami a költségek 

terén is kedvezőbb szállítási körülményeket tesz lehetővé. Ez könnyen belátható, hiszen a 

kompozitok átlagos sűrűsége csökken, ezáltal kisebb szállítási tömeget eredményez. A 

habosított PVC anyagokhoz alkalmazott növényi adalékanyagok azonban hátránnyal is 

rendelkeznek, amelyek a sűrűség értékének növekedésében nyilvánulnak meg. Ezáltal a 

kutatásaim részben habosított PVC kompozitok előállítására és vizsgálatára összpontosulnak. 

A tömör mintákhoz képest a részben habosított termékek szigetelő tulajdonságainak javulnak, 

emellett a mátrixanyag kisebb arányú felhasználásával egy anyagtakarékosabb, 

környezettudatosabb kompozit előállítását valósítottam meg. Szemben a kis sűrűségű habokkal 

(0,4 g/cm3) a félig habosított kompozit jobb mechanikai tulajdonságokkal és merevebb 

szerkezettel is rendelkezik. Az ilyen PVC mátrixú növényi adalékanyagokat tartalmazó habok 

felhasználási lehetőségeit tekintve – csak a legfontosabb területeket felsorolva – alkalmasak 

kerítéslécek, beltéri és kültéri falvédő és díszlapok készítésére, de természetesen az anyag 

alkalmazhatósága sokkal szélesebb palettán értelmezhető.  

A bemutatott összefoglalóm alapján is látható, hogy a természetes eredetű erősítőanyagok 

polimerbe történő beépítéséhez szükség van a komponensek kompatibilitására, amellyel egy 

heterofázisú habosított anyagi rendszer alakítható ki. A kompatibilitás igazolása érdekében a 

komponensek összeférhetőségét célszerű megvizsgálni. Amennyiben a komponensek jól 

összeférhetők, úgy megfelelő minőségű és mechanikai tulajdonságokkal rendelkező anyag 

állítható elő. Az összeférhetőség hiányában viszont szerkezetileg gyenge anyagkeverék jön 

létre, ami a kompozit alkalmazási területeit erősen korlátozza.  

A fentiek okán az értekezésemben a növényi eredetű adalékokkal töltött habosított PVC 

kompozitokkal foglalkozom. Vizsgálataim főként a habstruktúra változásainak és az 

anyagszerkezet tulajdonságainak megismerésére összpontosulnak. A kutatásaim során öt főbb 

szempont, illetve célkitűzés szerint szerveztem és végeztem a kísérleteimet. 

• PVC-t és a bükkfalisztet, illetve kukoricacsutka-lisztet tartalmazó habosított 

kompozitok szerkezetének vizsgálata, különös tekintettel a természetes 

adalékanyagok habszerkezet-módosító hatásaira és az erősítő tulajdonságaira. 
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Emellett a kompozitokat alkotó komponensek közötti összeférhetőség 

meghatározása. A komponensek közötti kapcsolat elemzése, a kölcsönhatás 

kialakulásának, valamint az adhézió erősségének és tulajdonságainak a vizsgálata. 

A PVC mátrix, bükkfaliszt és kukoricacsutka-liszt közötti adhézió fokozása.  

• A sűrűségváltozások hatására bekövetkező porozitási értékek meghatározása, 

illetve a habosított kompozitok elméleti sűrűségének kalkulálása. A számított 

elméleti habosított sűrűség ismeretében a gázhasznosítási tényező megállapítása, 

amellyel a mintákban bent maradó gázok mennyisége determinálható.  

• Az elvégzett kísérleti módszerek eredményei alapján az MDI mennyiségi 

optimumának a meghatározása. Az optimummal a hatérfelületek között kialakított 

maximálisan elérhető adhézió megállapítása. 

• Roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerrel a kompozitokban lévő bükkfaliszt 

szerkezeti orientációjának a vizsgálata. A faliszt makroszkópikus szálai hatással 

vannak mind a cellaszerkezetre, mind a kompozit orientációjára, ezáltal 

befolyásolva a végső szerkezeti tulajdonságokat. 

• A kompozitok anyagszerkezeti változásainak az elemzése, feltárva a bükkfaliszt 

és kukoricacsutka-liszt, illetve az MDI adalékok habszerkezetet módosító 

hatásait. A komponensek között kialakuló kapcsolatok termoanalitikai 

módszerekkel történő elemzése. A releváns analitikai módszerek alkalmazásából 

származó eredményekre alapozott következtetések levonása és ismertetése. 
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4. Kísérleti rész 

Polimer kompozitok előállításakor a cél egy szerkezetileg stabil, fizikai, valamint mechanikai 

tulajdonságok tekintetében kiváló polimer keverék létrehozása. A polimer alapvető 

tulajdonságai módosíthatók különböző adalékanyagokkal, egészen addig, amíg szinte egy új 

anyag létre nem jön, túlszárnyalva az alappolimer tulajdonságait. A fejlesztéseknek azonban a 

komponensek közötti összeférhetőség szab határt. Ahhoz, hogy minden szempontból megfelelő 

tulajdonságokkal – fontos hangsúlyozni, hogy a felhasználási területtől és a specifikus 

követelményektől erősen függő – rendelkező kompozit jöjjön létre, az adalékanyagok típusait 

és azok szerkezetét is tanulmányozni szükséges. Ennek értelmében a legtöbb kutatás és 

anyagfejlesztés az anyagok közötti kapcsolat megismerésére és a kialakítható maximális 

tulajdonságok elérésére összpontosítanak. 

4.1. Felhasznált anyagok 

a) PVC por, adalékanyagok 

PVC por     szuszpenziós típusú 

      K – 58 

Egyéb adalékanyagok:    szerves ón alapú stabilizátor 

paraffin alapú külső csúsztató 

parciális glicerin-észter típusú belső csúsztató 

kalcium karbonát töltőanyag 

PVC kereskedelmi megnevezése: ONGROVIL® S-5258. Az alap és adalékanyagokat a 

BorsodChem Zrt. biztosította. 

b) Növényi eredetű adalékanyagok 

Bükkfaliszt     átlagos szemcseméret: 200 – 300 µm 

      L/D arány: 5,1  

      BET: 1,95 m2/g 

Kukoricacsutka-liszt    átlagos szemcsemérete 400 – 500 µm 

      L/D arány: 1,4 

      BET: 0,818 m2/g 

Mind a bükkfaliszt és mind a kukoricacsutka-liszt hazai kereskedőtől származik. 
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c) Felületkezeléshez alkalmazott adalékanyag 

Polifenilén-polimetilén-poliizocianát adagolási mennyiség a természetes adalékanyagra 

(MDI)  számolva: 1, 2, 5 phr  

   sűrűsége: 1,21 g/cm3 

Az MDI a BorsodChem Zrt egyik terméke, aminek kereskedelmi megnevezése: Ongronat 2100. 

d) Habosítószer 

Azodikarbonamid (kickerelt)   bomlási hőmérséklete: 140°C 

             típus:   exoterm/endoterm 

 gáz termelés:   150 ml/g 

Az alap és adalékanyagok összefoglalását az 1. táblázat ismerteti. 

1. Táblázat: Keverékeket alkotó komponensek és azok mennyisége tömegrészben meghatározva 

Anyag Elnevezés phr [g] 
PVC ONGROVIL® S-5258 100 

Szerves ón stabilizátor Tinstab MTS7021 1,7 
Kalcium sztearát Liga 800 0,4 
Külső csúsztató Loxiol GE 2063 1,4 

Co – stabilizátor (ESBO) Drapex 392 0,5 
Csúsztató PED 191 0,15 

Kalcium-karbonát (CaCO3) Omya EXH1SP 10 
Habosítószer Tramaco 3140 1,5 

Bükkfaliszt v. Kukoricacsutka-liszt -  20 
 MDI Ongronat 2100 1, 2, 5 

4.2. Vizsgálati módszerek és eszközök 

a) Mintaelőállításhoz felhasznált keverőberendezés 

Keverő:    MTI20FU, 20l típusú 

Fordulatszám:    2700 rpm (hűtéskor 600 rpm) 

Keverés végső hőmérséklet:  110°C 

Visszahűtési hőmérséklet:  40°C 

b) Mintaelőállításhoz felhasznált extruder típusok 

- Göttfert Extrusiometer 20 laboratóriumi mérőextruder 

Hőmérséklet a szerszám előtt: 160 – 180°C 

Csiga kompresszió:    1:4 (hosszú kompressziójú típus) 

Henger átmérő:   20 mm 
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Henger hossz:    20 D (400 mm) 

Szerszám:    10 × 1 mm, 90° beömlés, párhuzamos hossz 30 mm 

- Göttfert Extrusiometer 30 laboratóriumi mérőextruder 

5 zónás szembe forgó ikercsiga 

Hőmérséklet a szerszám előtt:  175 – 190°C 

Henger átmérő:   2 × 35 mm 

Henger hossz:    18 D  

Szélesrésű szerszám:   100 × 3 mm 

c) Minta előállításhoz felhasznált hengerszék 

Típus:     Schwabenthan 150UL 

Fűtés:     Elektromos fűtés 

Beállított hőmérséklet:  170°C 

d) Minta előállításhoz felhasznált présgép 

Típus:     Bürkle LA 160 

Beállított hőmérséklet:  175°C 

Préselési nyomás:   kb. 100 bar 

Préselt minta vastagság:  1 és 4 mm 

e) Frakcionált anyagok szemcseeloszlásának meghatározása 

Mérőberendezés:    Horiba LA-950V2 típusú lézer granulométer 

Az agglomeráció elkerülése érdekében diszpergáló közeg jelenlétében történt a vizsgálat. Az 

ultrahangos minta előkészítésekor felhasznált anyagok: 

- víz, 

- etanol, 

- 0,5 ml nátrium-pirofoszfát. 

A mérés vizes közegű folyamatos keringtetésű zárt hűtő rendszer mellett valósult meg. A 

vizsgálatokat a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar egyik munkatársának 

segítségével végeztem. 

f) Derivatográfos vizsgálat 

Mérőberendezés:    MOM gyártmányú Derivatograph-C 

Elemzési hőmérséklet:  50 – 250°C 
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Fűtési sebesség:   5°C/min 

Referencia minta:   1200°C kiizzított Al2O3 

A mérés során a hőmérsékleti görbe (T), a termogravimetrikus görbe (TG) és a derivált 

termogravimetrikus görbe (DTA) felvétele valósult meg. 

g) Sűrűség mérés 

Mérőberendezés:  Mettler -Toledo (speciális sűrűségmérő feltéttel felszerelt) 

analitikai mérleg 

A vizsgálat Archimédesz elve szerint száraz és vízbe merített minta súlyának lemérésével 

történt. A vizsgálatot típusonként 3 mintán végeztem el, amelyek eredményeit átlagolva 

határoztam meg a végső minta sűrűséget. 

h) Keménységmérés 

Mérési típus:    Shore D 

Mérőberendezés:    Zwick/Roell H0.43150 

Keménységmérés során a mintaanyagban egy keményebb, behatoló testtel/szerszámmal 

szembeni ellenállás értéke mérhető. A Shore D mérőfej általában keményebb műanyagok, 

kompozitok mérésére alkalmas. A mintákon párhuzamosan 20 mérési ponton végeztem 

vizsgálatot, amelyek átlagából határoztam meg a minta keménységét. 

i) Szakítóvizsgálat 

Mérőberendezés:   INSTRON 5566 univerzális vizsgálóberendezés 

Vizsgálati szabvány:   ISO 527-1 

Próbatest:     170 mm hosszúság 

 80 mm befogási távolság 

 piskóta forma 

Környezeti hőmérséklet:  23 ± 1°C 

Páratartalom:    50% 

Húzósebesség:   50 mm/min 

A vizsgálat során kereszt és hosszirányban mérve, keverék típusonként 7 – 7 minta mérési 

eredményét átlagolva határoztam meg a szakítószilárdsági értékét. 

j) Hajlítóvizsgálat  

Mérőberendezés:   INSTRON 5566 univerzális vizsgálóberendezés 
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Vizsgálati szabvány:   ISO 178 

Próbatest:    120 mm hosszúság 

 10 mm szélesség 

Hajlítás típusa:   hárompontos hajlítás 

Hajlítósebesség:   10 mm/perc 

Alátámasztás:    80 mm 

A vizsgálat során kereszt és hosszirányban mérve, keverék típusonként 7 – 7 minta mérési 

eredményét átlagolva határoztam meg a végső szilárdsági értékét. 

k) Hővezetőképesség mérés 

Mérőberendezés:    C-Therm TCi 

Vizsgálati hőmérséklet:  23±1°C 

A hővezetőképesség mérése során a műanyagok természetéből fakadó, anyagszerkezet függő 

szigetelő tulajdonságok vizsgálhatók. A szigetelőanyagok tulajdonságait gyakran az 

adalékanyagok módosítják, így a méréssel gyorsan és roncsolásmentesen elemezhető a minták 

hővezetőképessége és hőkarakterisztikája [151]. 

l) Tapadásvizsgálat 

Mérőberendezés:    INSTRON 5566 univerzális vizsgálóberendezéssel 

Környezeti hőmérséklet:  23°C 

Páratartalom:    50% 

Húzósebesség:   0,5 mm/min  

Vizsgálati eszköz:   alumínium henger   

átmérő:   25 mm 

Ragasztott felület:   4,91 cm2 

Ragasztási idő:   7 nap 

Terhelés nagysága:   20 N 

A vizsgálati cél az alapanyagok közötti adhézió erősségének a meghatározása. A vizsgálattal 

az „összeragasztott” felületek szétválasztásához szükséges erő mérhető. A mintaelőkészítés 

során alumínium hengerek felületét MDI-poliol keverékkel vontam be. A vizsgálandó mintákat 

a kezelt hengerekre helyeztem. Keverék típusonként 3 próbatest szakításának eredményeit 

átlagolva határoztam meg a tapadási szilárdság értékét. 
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3. ábra: Tapadásvizsgálat mérési folyamata 

m)  Felületi érdességmérés 

Mérőberendezés:   Time TR100 Surface Roughness Tester 

Mérőegység:    gyémánttű 

Felvevő típus:    piezo-elektromos 

Mérési hossz:    2,50 mm (0,1 inch)  

Felületi textúrák, az Ra – átlagos érdesség [𝜇𝑚] és Rz – egyenetlenség magasság [𝜇𝑚] 

paramétereinek meghatározására alkalmas berendezés. 

n) Dinamikus Mechanikai Analízis 

Mérőberendezés: Rheometric Scientific Dynamic Mechanical Thermal 

Analyzer MK-III 

Hőmérsékleti tartomány:  20 – 100°C 

Teszt mód:    dual cantilever 

Minta  hossz:    2 x 5 mm  

vastagság:    1 mm + 0,2/-0,1 

Frekvencia:    1 Hz 

Fűtési sebesség:   2°C min-1 

A dinamikus mechanikai analízis (DMA) vizsgálat során a próbatestek periodikusan változó 

terhelésű dinamikus hatásoknak vannak kitéve. A mérés során a polimert alkotó molekulák 

szerkezete a molekuláris mozgások és átalakulások hőmérséklet változása mellett térképezhető 

fel a terhelések függvényében [152]. 
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o) Differenciális pásztázó kalorimetria 

Mérőberendezés:    Mettler-Toledo DSC823e (hőfluxus elven működő) 

Hőmérsékleti tartomány:  40 – 240°C 

Fűtési sebesség:   20 Kmin-1 

Tégely:    40µl alumínium 

Minta tömeg:    körülbelül 10 mg (0,1 mg pontoságú bemérés) 

A differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) a polimerekben lejátszódó termodinamikai és 

relaxációs folyamatok tanulmányozására alkalmas vizsgálati módszer. A vizsgálat során a 

hőhatások mérése, a hőfolyamatok tanulmányozása, valamint az anyagok jellemzése és 

azonosítása lehetséges [153]. 

p) Fénymikroszkópos vizsgálat 

Mérőberendezés:   Nikon, SMZ1500 

Nagyítás:    20x 

A sztereomikroszkópos berendezéssel a felületi eltérések, az erősítőanyagok orientációja és 

mélység eltérési különbségek is vizsgálhatók.  

q) Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat 

Mérőberendezés:   Zeiss Evo MA10, Hitachi TM-1000 

Vezető réteg:    arany 

A pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálat segítségével a habstruktúra, cellaméret, 

cellaalak, cellafal vastagság és az adalékanyagok alakja és a polimer mátrixba történő beépülése 

is vizsgálható. A vizsgálat előtt a minta előkészítése szükséges, amely során a szigetelő 

tulajdonságú polimer felületét elektromosan vezetővé válik. Előkészítés nélkül a rávitt 

elektronok a töltésfelhalmozódása miatt a felvételeket eltorzítják. 

r) CT vizsgálat 

Mérőberendezés:    YXlon FF35 duál csöves microCT 

A CT a habszerkezet feltérképezésére szolgáló vizsgálati módszer. A berendezés VGStudio 

Max moduljának köszönhetően a rögzített adatok szétválasztásával és (topológialiag 

elkülöníthető komponensek szerint) kiértékelésével, statisztikai elemzésekkel a teljes 

habstruktúra tulajdonságai (cella méret, eloszlás) determinálható. A modulnak köszönhetően a 

mintán belül az összes habcella analizálása lehetséges, a cellák típusa – nyílt és zárt–, illetve a 

cellák gömbszerűsége és kompaktivitása is vizsgálható. Továbbá a habstruktúra mellett külön 

DOI: 10.14750/ME.2021.006



39 
 

fázisként megjelenő adalékanyagok mennyisége és eloszlása is értékelhető [154]. A 

kompaktivitás szerinti elemzés során a cella térfogata és a körülhatárolt gömb térfogata közötti 

arányszáma kiszámítható. 

    (21) 

A kompaktivitás meghatározását szemléltető 4. ábrán látható a tényleges gömb formájú 

cellához viszonyított torzított cella alak. 

 

4. ábra: Gömb és torzult cella alak definiálása 

s) Ultrahangos vizsgálat 

Mérőberendezés:   Fakopp Ultrasonic Timer 

Fakopp típusú ultrahangos berendezéssel történő méréssel az ultrahang terjedésének ideje 

határozható meg. A vizsgálat roncsolásmentes, amellyel alapvetően fa, furnér, fa panel 

termékek és beton anyagok tulajdonságai vizsgálhatók. A mérés során hibahelyek és anyagok 

szerkezeti tulajdonságainak meghatározása lehetséges az ultrahang terjedési idejének 

mérésével. A berendezéshez két azonos piezoelektromos átalakító van csatlakoztatva. A jeladó 

rövid ultrahang impulzust generál, ami végig halad az anyagban. A második (vevő) jeladó az 

impulzus érzékelésekor megállítja az időrögzítőt. A tranzitidő a készülék képernyőjén jelenik 

meg ezred másodpercben [155]. A vizsgálat mérési elrendezését az 5. ábra ismerteti. 
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5. ábra: Ultrahangos vizsgálat szonotróda elrendezése 

Az ultrahangos vizsgálatot préseléssel előállított és habosított mintákon is elvégeztem. A két 

eltérő struktúra vizsgálata fontos, mivel ezáltal eltérő szerkezetben elemezhető és hasonlítható 

össze a hullámok terjedése. A méréseket azonos jeltávolság mellett végeztem a minták 

összehasonlíthatósága érdekében. 

A mintákon elhelyezett adó és vevő egység között mért ultrahang hullám terjedési idejéből és 

a szonotródák távolságának hányadosából az ultrahang hullám terjedése meghatározható a 

következő egyenlet segítésével [156]: 

      (22) 

ahol: λ – távolság [m], t – idő [sec]. 

A terjedési sebességből az anyag rugalmassági modulusa a következő egyenlet segítségével 

határozható meg [156]: 

     (23) 

ahol: C – terjedési sebesség [m/s], E – rugalmassági modulus [Pa], 𝑣 – Poisson tényező [-], 𝜌 – 

sűrűség [g/cm3]. 

A rugalmassági modulus meghatározásához szükség van a Poisson tényező értékére. 

Mind a tömör mintákhoz, mind a habosított kompozitokhoz is szakirodalomból vett Poisson 

tényezőt használtam, mivel ennek megállapítására mérési eszköz nem állt rendelkezésemre. A 

szakirodalom alapján a PVC kompozitok Poisson tényezője 0,4, míg a habosított PVC esetében 

0,3 [157, 158]. 
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t) Kompozitok elméleti sűrűségének meghatározása 

Kutatómunkám során az irodalom szerinti számításos sűrűség értékének meghatározásával is 

foglalkoztam [47]. A módszer segítségével elméleti úton egyszerűen a képlet változóinak 

értékmegadásával a kompozit sűrűsége elméleti úton meghatározható. A számításhoz viszont 

szükség van az alap és adalékanyagok tömegrészes arányainak, sűrűségeinek és azok 

tömegének ismeretére. A számításos módszer gyakorlatilag a töltőanyag nélküli és a 

töltőanyagot tartalmazó keverék sűrűség különbségén alapszik. A módszer kidolgozása 

érdekében a préselt és habosított minták számított sűrűségek kalkulációját is elvégeztem. 

    (24) 

     (25) 

A számításos módszer ellenőrzésére az egyszerű sűrűségmérés is alkalmas. A számítás 

helyességét a mért és a számított sűrűség értékek megegyezősége bizonyítja. 

A (25) egyenlet segítségével a különböző tömegrészes arányban adagolt bükkfalisztet és 

kukoricacsutka-lisztet tartalmazó PVC kompozitok sűrűsége meghatározható annak egzakt 

mérése nélkül is. A számítási eljárás olyan területeken is alkalmazható, ahol fontos a kompozit 

sűrűsége, de a kompozitok előállítására, minta készítésére és mérésére nincs lehetőség. Az 

egyenletek kiegészítésével és átrendezésével az adalékanyagok felületkezelésének hatásai is 

vizsgálhatók, ezáltal háromkomponensű rendszerek is elemezhetők az MDI adalék sűrűségének 

ismeretében. 

     (26) 

    (27) 

     (28) 

u) Gázhasznosítási tényező meghatározása 

A kompozitok számított sűrűségei mellett az elméleti sűrűségek értékei is kiszámíthatók a 

receptúrában szereplő alap, adalék és erősítőanyagok azaz a kompaund tömegének, illetve azok 
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térfogatának ismeretében. A habosított minták elméleti sűrűségét a habosítóanyag típusa és 

mennyisége, illetve a gázfejlesztő képessége befolyásolja. A Tramaco 2400 technikai adatlapja 

alapján feltételezve, hogy az azodikarbonamid 140°C-on 150 ml/g gázt fejleszt, ezáltal a 

fejlesztett gázokkal is szükséges kalkulálni az elméleti habosított sűrűségek számítása során. A 

(29) egyenlet az elméleti habosított sűrűség számításának levezetését ismerteti. Az egyenlet 

azonban feltételezi, hogy a gázfejlődés során az összes gázzal töltött cella bent marad az 

anyagban.  

   (29) 

ahol: 𝜌elm – elméleti sűrűség [g/cm3], m – tömeg [g], V – térfogat (cm3), mkompound – teljes keverék 

tömeg [g], mhabosító – habosító anyag tömeg [g], 𝜌kompaund – teljes keverék sűrűség [g/cm3], gy – 

fejlődő gáz hozam [ml/g].  

A habosított minták mérésével meghatározott sűrűségéből és a teljes fejlődő 

gázmennyiségből számított elméleti sűrűségből (30.) egyenlet segítségével meghatározható a 

gázhasznosítási tényező, amely a habképződésre ténylegesen megmaradó gáz arányát mutatja 

meg.  

       (30) 

ahol: 𝜌elm – elméleti sűrűség [g/cm3], 𝜌mért – mért sűrűség [g/cm3]. 

4.3. Keverék készítése 

A keverékhez szükséges alap és adalékanyagokat gyors keverőben homogenizáltam, majd a 

mintákat Göttfert Extrusiometer 30 extruderen állítottam elő. Az előállított keverékek típusait, 

komponenseit és azok mennyiségeit a 2. táblázat ismerteti. 

Az első keverék egy referencia keverék (0PVC), természetes adalékanyagok nélküli 

változat, amellyel a kompozitok mérési eredményeit hasonlítottam össze. A habszerkezet 

tulajdonságainak összehasonlítás érdekében a különböző keverék típusokból préseléssel 

előállított tömör mintákat állítottam elő. Előkísérlettek során megállapítottam, hogy a PVC 

feldolgozás során szokásosan alkalmazott hőmérséklet tartomány, azaz 175 – 200°C a 

keverékeim és a próbatestek előállítására és feldolgozásra egyaránt megfelelők alkalmasak 
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2. Táblázat: Előállított keverékek, fő komponensei és azok mennyisége 

A préselt minták létrehozásához a porkeveréket hengerszéken hengereltem, majd préseltem. A 

vizsgálatokhoz szükséges minta előkészítésében (hengerlés, fűrészelés, marógépes 

megmunkálás) és a próbatestek előállításában a BorsodChem Zrt. munkatársai segítettek. 

Növényi eredetű adalékok felületkezelése: 

A felületkezelést a növényi adalékanyagok folyamatos keverés közben az MDI permetezésével 

(spraying) valósítottam meg. A folyamatos keverésnek köszönhetően az MDI egyenletesen 

oszlott el az adalékok felületén (ez a későbbiekben ismertetett mikroszkópos felvételek alapján 

is igazolják). 

  

Anyag Rövidítés PVC 
(phr) 

Bükkfaliszt (phr) MDI 
(phr) 

PVC  0PVC 

100 

- - 
PVC – fa  WPVC 

20 

- 
PVC – fa – MDI 1 WM1 1 
PVC – fa – MDI 2  WM2 2 
PVC – fa – MDI 5 WM5 5 

   Kukoricacsutka-liszt (phr)  
PVC – kukoricacsutka-liszt CcPVC 

100 20 

 
PVC – kukoricacsutka – MDI 1 CcM1 1 
PVC – kukoricacsutka – MDI 2  CcM2 2 
PVC – kukoricacsutka – MDI 5 CcM5 5 
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5. Kísérleti eredmények 

5.1. Előzetes vizsgálatok 

A keverékek komponenseit szakcikkekben publikált habosított PVC receptúrákban szereplő 

anyagok felhasználásával állítottam össze. Az ilyen receptúrák a legtöbb esetben az 

adalékanyagok típusát és azok mennyiségét is tartalmazzák. Az irodalmi receptúrákban 

megfogalmazott mennyiségek csak kis mértékben térnek el egymástól, mint például a 

habosítószer (0,4 – 0,8 phr), a töltőanyag (4 – 8 phr) vagy akár pigmentek (1 – 5 phr) 

mennyiségében [24, 40, 159]. Egy ilyen szakirodalmi receptúra tovább fejlesztésével állítottam 

elő a saját keverékeim speciális összetételét [160]. 

5.1.1. Töltőanyagok típusai és összehasonlítása 

A töltőanyagok fajtája, minősége, alakja, felületkezelése és mérete nagymértékben befolyásolja 

a PVC habszerkezetét. Ennek okán különböző töltőanyagok alkalmazásával eltérő PVC 

habkeverékeket állítottam elő Extrusiometer 20 típusú extruderen. Összesen 6 alternatív 

töltőanyagot vizsgáltam, amelyek közül 5 db CaCO3 és 1 db márvány típusú töltőanyag volt. A 

CaCO3 töltőanyagok a szemcseméretben és szemcse felületkezelésében tértek el egymástól. A 

töltőanyagok típusa mellett azok adagolási mennyiségét is variáltam 5, 10, 20 és 40 phr között. 

Az összes minta, amely 40 phr mennyiségben tartalmazott töltőanyagot extrudálásra 

alkalmatlan volt. A keverékek közötti különbséget a 6. ábra szemlélteti. A minták többsége 

felületi (6. ábra 2, 3, 4, 5 minta), illetve minőségi (6. ábra 4 minta) és színbeli sárgulásai (6. 

ábra 1 és 3 minta) devianciát mutattak. A hibák és a minták elemzésével állapítottam meg a 

keverékeimhez felhasznált töltőanyag típusát és adagolási mennyiségét. 

 
6. ábra: Keverékek felületi és minőségi eltérései 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
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5.1.2. Töltőanyagok szemcseeloszlása 

Frakcionált anyagok szemcseeloszlását 6 db töltőanyag típus esetében vizsgáltam, amelyből 4 

db nanoméretű töltőanyag volt. A mérési eredmények felhasználásával meghatároztam a 

töltőanyag szemcseméret eloszlását. A méréseimhez töltőanyagként használt mészkő 

szemcseeloszlása a 7. ábrán látható. 

 
7. ábra: Mészkő töltőanyag szemcseeloszlása és átlagos szemcsemérete 

A keverékeimhez alkalmazott töltőanyag átlagos szemcsemérete 1,9 ± 1,5 µm. 

5.1.3. Töltőanyagok habszerkezet módosító hatásának vizsgálata 

SEM vizsgálat segítségével a kialakult habszerkezetet a fordulatszám módosítása, a 

töltőanyagok és azok adagolási mennyiségének függvényében elemeztem. Az Extrusiometer 

20 típusú extruder fordulatszámának módosításával a szerszámnyíláson áthaladó anyag 

mennyisége, azaz az anyag áramlása befolyásolható. A növekvő anyagáramlás hatására a cella 

struktúrája, mérete és alakja megváltozik. 

  
8. ábra: 20 fordulat/perc (bal) és 40 fordulat/ perc (jobb) fordulatszámon gyártott PVC minta 20x névleges 

nagyítású töretfelülete 
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A 8. ábrán látható, hogy a mintán belüli cella méretek és eloszlások közel azonosak, de a minta 

szélén a cellák sok esetben, főként a 20 fordulat/perc minta esetében torzultak, elnyújtottakká 

válnak. A kapcsolódó további vizsgálati felvételeket (60, 80, 100 fordulat/perc) az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 

SEM vizsgálattal a cella típusa (nyitott vagy zárt), illetve a cella eloszlása és mérete is 

vizsgálható. A 9. ábra a töltőanyagok szerkezetmódosító hatásait mutatja be, miszerint a 

töltőanyagok típusa a cellák zárt és nyitott szerkezetét változtatják meg. A vizsgálati 

eredmények tanulmányozásának következtében végül Omya EXH1SP típusú CaCO3 típusú 

töltőanyagot alkalmaztam. 

  
9. ábra: CaCO3 (bal) és márvány (jobb) tartalmú PVC minták 100x névleges nagyítású töretfelülete 

A töltőanyagok felhasználási mennyiségének függvényében a cellafal vastagságát is 

megvizsgáltam. Főként az 5, 10 és 20 phr mennyiségű mintákon végeztem elemzéseket, mivel 

a 40 phr mennyiséget tartalmazó minták többsége vizsgálatra alkalmatlan volt. 

A SEM felvételek alapján a falvastagság és a cellaméret a 10. ábra a) és c) felvétel 

esetében volt a legnagyobb. A 10. b) felvételen látható minta rendelkezett a leginkább azonos 

cella méretekkel. Az 5 és 20 phr mennyiségű töltőanyagot tartalmazó mintáknál torzult és eltérő 

méretű cellákat tapasztaltam. Az 5, 10 és 20 phr mennyiségű töltőanyagot tartalmazó minták 

SEM felvételét a 2. számú melléklet tartalmazza. A mérési eredmények alapján a 

receptúrámhoz végül 10 phr mennyiségben adagolt töltőanyagot alkalmaztam. 
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10. ábra: Eltérő mennyiségű CaCO3 töltőanyagot tartalmazó PVC minták 350x névleges nagyítású töretfelülete 

a) 5 phr, b) 10 phr, c) 20 phr 

5.1.4. Habosítóanyagok típusai és összehasonlítása  

Derivatográfos mérésekkel 4 db habosítószert vizsgáltam meg. Az eredmények alapján az 

egyik habosító tiszta azodikarbonamid összetételű és tisztán exoterm jellegű, míg a többi 

endoterm és exoterm lefutású szakaszokkal egyaránt jellemezhetőek. A Tramaco 3140 típusú 

habosító mérési eredményét a 11. ábra ismerteti. 

 
11. ábra: Tramaco 3140 habostószer derivatográfos vizsgálati eredménye 

a) b) 

c) 
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A gyártói ajánlás és a derivatográfos mérési eredmények függvényében a Tramaco 3140 típusú 

habosítót alkalmaztam a habminták előállítására. A gyártói adatlap alapján a Tramaco 3140 

termék ajánlott alkalmazási hőmérséklete 135 – 220°C, felhasználása szempontjából finom 

szemcsés szerkezetű, valamint exoterm és endoterm folyamatok során alkalmazandó anyag. A 

derivatográfos vizsgálat is az adatlap hitelességét bizonyítja, a mérés elemzésekor az első 

nagyobb tömegvesztés 140°C körül tapasztalható, ami a gáz képződésére vezethető vissza. A 

tömegvesztés innentől folyamatos volt, mindaddig, amíg 209°C-nál hőfejlődés közben a tiszta 

(adalékot nem tartalmazó) azodikarbonamid lebomlott. A többi 3 db habosítószer mérési 

eredményeit a 3. számú melléklet tartalmazza. 

a) Habosítóanyag mennyiségének vizsgálata 

A jobb habosodás érdekében a felhasznált habosítószer mennyiségét is változtattam, 1,5 és 

1,8 phr értékek szerint. A habosított mintákat Extrusiometer 20 típusú extruder segítségével 

állítottam elő. A habosodást a kukoricacsutka-lisztet, falisztet és MDI-t tartalmazó kompozit 

esetében vizsgáltam meg. A mérési eredmények és SEM felvételek bizonyítják, hogy a 

szálas/szemcsés töltőanyagok gátolták a habosodás folyamatát. A habosodást sűrűségméréssel 

is ellenőriztem. A 3. táblázat a módosított habosítószer mennyiségének hatását mutatja a 

PVC/fa és a PVC/fa/MDI kompozitok esetében. A sűrűségmérés eredményei alapján 

jelentősebb változás nem tapasztalható. Az eredmények alapján a végső receptúrában szereplő 

habosítószer mennyiségét 1,5 phr mennyiségben állapítottam meg. 

3. Táblázat: Habosítószer mennyiségének változtatásának hatása a minták sűrűségére 

Minta  1,5 phr Tramaco 3140 tartalom 
Sűrűség [g/cm3] 

1,8 phr Tramaco 3140 tartalom 
Sűrűség [g/cm3] 

PVC/fa 1,23 1,22 
PVC/fa/MDI 2 1,12 1,12 

5.1.5. Természetes eredetű adalékanyagok hatásainak vizsgálata 

A töltőanyagok mellett a természetes adalékanyagok habképzésre gyakorolt hatását három típus 

esetében vizsgáltam. Adalékanyagként polietilénnel felületkezelt falisztet, kukoricacsutka-

lisztet és bükkfalisztet alkalmaztam. A keverékek habszerkezetét SEM felvétel segítségével 

elemeztem. Az első esetben a PE felületkezelt faliszt nagymértékben gátolta a habosodást (a 

polietilén és a PVC összeférhetetlensége miatt gyenge szerkezet alakult ki), a kukoricacsutka-

liszt esetében agglomerációt tapasztaltam. 
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12. ábra: Természetes töltőanyagok hatása a PVC habminták szerkezetére a) bükkfaliszt b) kukoricacsutka-liszt 

c) felületkezelt faliszt 

A bükkfalisztnél ez a jelenség nem fordult elő viszont eltérő méretű cellaképződést figyeltem 

meg. A mérési eredmények alapján a kutatásaimhoz, természetes töltőanyagként a bükkfalisztet 

és a kukoricacsutka-lisztet választottam. 

a) Természetes adalékanyag mennyiségének változtatása 

Préselt kompozitokat 15, 20 és 25 phr mennyiségű bükkfaliszt és a kukoricacsutka-liszt 

felhasználásával készítettem, amelyek összehasonlító elemzésével vizsgáltam az anyagok 

mechanikai és szerkezeti tulajdonságait. 

4. Táblázat: Eltérő faliszt tartalom hatása a kompozitok tulajdonságaira 

Minta Sűrűség [g/cm3] Szakítószilárdság [MPa] Tg [°C] 
PVC/fa 15 1,43 44 ± 1,5 77 
PVC/fa 20 1,37 42 ± 0,7 81 
PVC/fa 25 1,42 35 ± 0,9 77 

A vizsgálatok (sűrűségmérés, szakítóvizsgálat, DSC) eredményei alapján a 15 phr mennyiségű 

minták rendelkeztek a legnagyobb szilárdsággal, de a szórást figyelembe véve az eredmények 

a 20 phr mennyiségű keverékhez hasonlóak. Az adalékanyag mennyiségének további növelése 

viszont gyengítette a kompozitok szerkezetét, ami által a mátrix és a töltőanyag közötti 

a) b) 

c) 
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kölcsönhatás gyengült. A sűrűségvizsgálat tekintetében a 20 phr mennyiségű keverék 

rendelkezett a legkisebb sűrűséggel, így ezt a mennyiséget alkalmaztam a keverékeim készítése 

során. 

b) Felületkezeléshez felhasznált anyagok változtatása 

Felületkezelésre két típusú MDI-t választottam. Az egyik egy nagy tisztaságú, kristályos (MDI 

1.), míg a másik szennyezettebb, olcsóbb tisztítatlan ipari termék volt (MDI 2.). Az 

5. táblázatban MDI után szereplő 1, 2, és 5 számozás az MDI felhasznált phr mennyiségét 

ismerteti. A felületkezelés hatékonyságát a préseléssel előállított mintánkon végzett vizsgálatok 

eredményeiből vonatkoztattam. Az 5. táblázat az eltérő polimerrel felületkezelt kompozitokon 

végzett sűrűség, ütőszilárdság és szakítóvizsgálat eredményit foglalja össze. 

5. Táblázat: Eltérő típusú MDI hatása a kompozitok tulajdonságaira 

Mérés Sűrűség [g/cm3] Ütőszilárdság [J/m2] 
Szakítószilárdság 

[MPa] 
MDI 1.1 1,43 2,41 ± 0,02 39,44 ± 0,59 
MDI 1.2 1,42 2,42 ± 0,05 39,07 ± 0,91 
MDI 1.5 1,42 2,35 ± 0,07 41,44 ± 1,01 
MDI 2.1 1,42 2,32 ± 0,06 38,76 ± 1,03 
MDI 2.2 1,42 2,35 ± 0,06 41,96 ± 1,01 
MDI 2.5 1,42 2,33 ± 0,05 40,49 ± 0,72 

A mérési eredmények alapján a két anyag között csekély mértékű eltérést tapasztaltam, így a 

PVC és a növényi adalékanyagok tapadásának növelésére az olcsóbb és kedvezőbb eredményt 

adó MDI terméket használtam. 

5.1.6. PVC reológiai tulajdonságai 

Az adalékanyagok mellett az alappolimer tulajdonsága határozza meg leginkább a polimer 

ömledék viszkozitását és tulajdonságait. A PVC K értéke szerint, azaz a molekulatömege 

alapján 52, 58 és 64 K – értékű PVC porból előállított kompozitok viszkozitását vizsgáltam. A 

porkeveréket Göttfert Extrusiometer 20 típusú berendezésen extrudáltam. A viszkozitásmérést 

PVC/kukoricacsutka-liszt és PVC/faliszt kompozitok esetében is elvégeztem. Mind a két típusú 

kompozit változat reológiai szempontból normális polimer ömledékként kezelhető, követik az 

általános reológiai törvényeket. A Bagley korrekciós tényező alkalmazásával az extrudálási 

kísérleteket hosszabb kapillárisokkal is megvizsgáltam. Az ömledék viszkozitásának 

meghatározására a leghosszabb szerszámot (30 mm-es fizikai hosszúságú kapilláris) 

használtam 20, 40, 60, 80 és 100 1/perc fordulatszám mellett. A kapott eredményekből és 
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adatokból a Rabinovich kitevőt (n) határoztam meg. Az „n” értéket felhasználva az anyagáram 

alapján a nyírási sebesség, a nyírófeszültség majd végül a viszkozitás is számítható. 

 
13. ábra: Kompozitok viszkozitása különböző kapilláris hosszúsággal meghatározva 

A viszkozitás értékei a K – 58 por esetében jól illeszthetők a szerszám hosszak alapján felvett 

görbékhez. A K érték növelésével a minta viszkozitása is emelkedett. Az eredmények alapján 

azt tapasztaltam, hogy minél alacsonyabb a polimer molekulatömege, annál jobb az 

összeférhetőség az adalékanyagokkal. Az 1000 – 1500 sec-1 nyírási sebesség alatt a viszkozitás 

hőmérsékleti függősége megfelel az elvárásoknak, minél magasabb a hőmérséklet, annál 

alacsonyabb a viszkozitás. 

 
14. ábra: Különböző K értékű PVC/kukoricacsutka-liszt kompozitok viszkozitás görbéje 

A viszkozitás görbéket a 14. ábra mutatja, ahol látható, hogy a K – 56 és 58 görbe közötti 

különbség nagyon alacsony (bár mérhető), mivel a molekulatömegek nagyon közel állnak 

egymáshoz, míg a K – 64 esetében a nagyobb molekulatömeg hatására a viszkozitás 

növekedett. 
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5.2. Habkompozitok jellemzése 

5.2.1. Habminták sűrűsége 

Kezdetben a sűrűség értékének növekedését tapasztaltam, aminek az oka a faliszt nagyobb 

kompakt sűrűsége, mivel a PVC általában 1,4 g/cm3, míg a faliszt sűrűsége 1,52 g/cm3 körüli. 

A sűrűségváltozásait a 15. ábra ismerteti.  

 
15. ábra: 0PVC és bükkfalisztet tartalmazó habkompozitok sűrűségmérés eredménye 

Az MDI-vel történő felületkezelés hatására a sűrűségek növekedését tapasztam. Az MDI a 

faliszt felületén megtapadva fejti ki hatását jobb adhéziót kialakítva a PVC és a bükkfaliszt 

között. Az MDI mennyiségének növelésével viszont a sűrűség csökkenése következett be. Az 

MDI alacsonyabb sűrűsége miatt (PVC-hez és a faliszthez viszonyítva) a kompozitok átlagos 

sűrűsége is csökkent. A csökkenéshez emellett hozzájárult még a csekély mennyiségben jelen 

lévő nedvességtartalom miatti CO2 képződés is.  

Valójában a 15. ábrán bemutatott sűrűségváltozások alapján megállapítható az WM1 

rendelkezik a legerősebb adhéziós kapcsolattal, mivel ebben az esetben tapasztalható a 

legkisebb habosodás, illetve pórusképződés. Hiszen az MDI feladata a jobb tapadás elérése 

mellett, az adhéziónak a növelése és határfelületi közötti hézagtérfogatok csökkentése. A WM1 

mintához alkalmazott 1 phr mennyiségű MDI elegendő az adhézió javítására. Az MDI 

mennyiségének növelésével azonban az adhézió tovább nem növekszik.  

A 6. táblázat a préselt, tömör bükkfalisztet tartalmazó kompozitok sűrűségváltozásait 

ismerteti. Mivel a fa nem teljesen tömör szerkezetű (cellás struktúrája miatt), ezáltal az eredeti 

0PVC minta sűrűségét csökkenti. Az MDI hatására az adhézió a természetes adalékanyag és a 
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PVC között erősödött, szintén a WM1-nél tapasztalható a legnagyobb sűrűségnövekedés. Az 

MDI mennyiségének növelésével ebben az esetben is az adhézió gyengülését értem el. 

6. Táblázat: 0PVC és bükkfalisztet tartalmazó tömör kompozitok sűrűségmérés eredménye 

 0PVC WPVC WM1 WM2 WM5 
𝜌 [g/cm3] 1,4066 1,3773 1,4197 1,4191 1,4180 

A kukoricacsutka-lisztet tartalmazó habkompozitok sűrűségei minden esetben nagyobbak a 

tiszta 0PVC mintához képest, szintén a kukoricacsutka-liszt kompakt sűrűségének (1,62 g/cm3) 

köszönhetően. A CcM1 és CcM2 kompozit sűrűsége csekély mértékben változott a CcPVC 

mintához képest, míg a CcM5 minta esetében a növelt mennyiségű MDI és CO2 képződés 

hatására a sűrűség kismértékben csökkent. A 16. ábra a sűrűségváltozások eredményeit 

ismerteti.  

 
16. ábra: 0PVC és kukoricacsutka-lisztet tartalmazó habkompozitok sűrűségmérés eredménye 

A kukoricacsutka-lisztet tartalmazó kompozitok esetében az MDI mennyisége a CcM1 és 

CcM2 minta esetében szinte elhanyagolható mennyiségben változtatta meg a sűrűséget, így 

ebben az esetben nem lehet megállapítani azt a mennyiséget, ahol kiemelkedően javult volna a 

határfelületek közötti adhézió. A 7. táblázat a préselt, tömör kukoricacsutka-lisztet tartalmazó 

kompozitok sűrűségváltozásait ismerteti.  

7. Táblázat: 0PVC és kukoricacsutka-lisztet tartalmazó tömör kompozitok sűrűségmérés eredménye 

 0PVC CcPVC CcM1 CcM2 CcM5 
𝜌 [g/cm3] 1,4066 1,4340 1,4261 1,4323 1,4270 
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A kukoricacsutka-liszt morfológiailag és sűrűségileg is eltér a bükkfaliszt tulajdonságaitól, 

ezáltal a tömör CcPVC minta sűrűsége növekedett. Az MDI (sűrűsége miatt) eltérő mértékben 

csökkentette a kompozitok sűrűségét, amelyek között összefüggés nem állapítható meg.  

5.2.2. Habminták keménysége 

A vizsgálat során a 0PVC minta rendelkezett a legkisebb keménységgel. A WPVC kompozit 

esetében a faliszt erősítő fázisként volt jelen a PVC alapmátrixában (mivel a faliszt komponense 

nem habosodik), így a szerkezetet merevítette, ezáltal a keménységet növelte. Az MDI kezelés 

hatására a kompozit keménysége tovább növekedett. Az WM2 és WM5 minták esetében pedig 

az MDI egy réteget képzett a PVC és a faliszt között, ami rugalmas, illetve habosodásra 

hajlamos volt. A kialakult réteg hatására a keménység csökkenését tapasztaltam. A 

keménységek változását a minták sűrűségének értékei függvényében a 17. ábra ismerteti. 

 
17. ábra: 0PVC és bükkfalisztet tartalmazó habkompozitok keménységmérés eredménye 

A kukoricacsutka-liszt kompozitok keménységeinek változását a minták sűrűségének 

függvényében a 18. ábra ismerteti. A bükkfalisztet tartalmazó mintákhoz hasonlóan a 

kukoricacsutka-liszt merevítette az alap 0PVC jelölésű referencia habot. Ellenben itt 

szignifikáns különbség a kukoricacsutka-liszt és MDI tartalmú kompozitok között nem 

tapasztalható. 

 

DOI: 10.14750/ME.2021.006



55 
 

 
18. ábra: 0PVC és kukoricacsutka-lisztet tartalmazó habkompozitok keménységmérés eredménye 

5.2.3. Habkompozitok sűrűségének meghatározása számításos módszerrel 

A kompozitok egyik legfontosabb tulajdonsága a sűrűsége. A fentiekben bemutatott (24) és 

(25) egyenlet alapján a főbb komponensek sűrűségének ismeretében meghatározható a tömör 

kompozitok számított sűrűsége (𝜌)számított). A habosított, extrudálással előállított (𝜌*mért) és 

tömör, préseléssel előállított (𝜌)mért) minták értékeit méréssel állapítottam meg. A habosított 

minták porozitásának számításához, ezekkel sűrűségi értékkekkel kalkuláltam. A számított 

eredményeket a ténylegesen előállított minták valós sűrűségeivel hasonlítottam össze. A 

számítások levezetését a 4. és 5. számú melléklet tartalmazza. A metódus a főbb komponensek 

sűrűségeivel kalkulál, így a következő értékeket alapadatként használtam fel: 

• 0PVC hab: 0,7027 g/cm3 

• 0PVC préselt: 1,4066 g/cm3 

• Faliszt*1: 1,520 g/cm3 

• Kukoricacsutka-liszt*1: 1,620 g/cm3 

• MDI: 1,210 g/cm3. 

A 8. táblázat alapján látható, hogy a tömör mért és számított értékekhez képest változó sűrűségű 

habos mintákat állítottam elő. A habosodást így a porozitással jellemeztem.  

 

 
 

 
*1 korábbi BorsodChem Zrt. mérések 
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8. Táblázat: Bükkfalisztet tartalmazó habosított és préselt kompozitok mért és számított sűrűségeinek 

összehasonlítása  

 Hab Tömör 

Minta 𝜌* mért [g/cm3] 𝜌)	mért [g/cm3] 𝜌) számított [g/cm3] 

WPVC 1,2395 1,3773 1,4238 

WM1 1,3520 1,4197 1,4228 

WM2 1,1283 1,4191 1,4202 

WM5 1,0030 1,4180 1,4143 

A 9. táblázat a porozitás változásait ismerteti. Mivel a tömör minták sűrűségét számítással és 

méréssel is meghatároztam, így a porozitás számítását mind a kettő típusú tömör 

eredményekkel elvégeztem.  
9. Táblázat: Bükkfalisztet tartalmazó kompozitok porozitása 

 Porozitás [%] 
Eltérés [%] Minta 𝜌* mért – 𝜌)mért 𝜌* mért – 𝜌) számított 

WPVC 10 12,9 22,5 

WM1 4,8 4,9 2 

WM2 20,5 20,6 0,5 

WM5 29,3 29,1 0,7 

A tiszta 0PVC minta porozitása 50%, ehhez viszonyítva a számított kompozit mintákban 

lévő hézagtérfogatot a bükkfaliszt jelentősen csökkentette (37,1%-al). Az MDI a csökkenést 

tovább növelte (1 phr MDI: 45,1%-al). Ellenben az MDI mennyiségének növelésével a 

porozitás növekedni kezd. Látható, hogy az MDI minták esetében a tényleges mért és a 

számított értékek jól korrelálnak egymáshoz, azonban a WPVC mintánál jelentősebb 22,5% 

eltérést tapasztaltam.  

A számítás valójában nem kalkulál a kiszúrt cellák, buborékok mennyiségével és a fa-

PVC közötti gyenge kapcsolattal. Ezáltal a hézagtérfogatok figyelembevételével 

megállapítható, hogy a faliszt mikroszálai gátolják a habosodást. Az 1 phr mennyiségben 

alkalmazott MDI a PVC-bükkfaliszt közötti kapcsolatot növeli, ezáltal a WM1 minta esetében 

a habképződést az erősebb adhézió csökkenti.  

A kukoricacsutka-lisztet tartalmazó keverékek porózusabb szerkezetűek voltak a falisztes 

mintákhoz képest. Jelentősebb eltérés a CcPVC, CcM1 és CcM2 keverékek porozitása között 

nem tapasztalható. Egyedül az MDI mennyiségének növelése okozott változást a habosított 

szerkezetben. Előfordulhatott, hogy a nagyobb mennyiségben jelen levő izocianát a fa 
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nedvességével reagálva, nagyobb mennyiségű CO2 gázt fejlesztett. A habosított minták mért, 

illetve a tömör minták mért és számított eredményeit a 10. táblázat foglalja össze. A préselt 

minták számított és mért sűrűségei egymáshoz látványosan jól korrelálnak, továbbá az is 

megfigyelhető, hogy az MDI hatása kevésbé érvényesül a kukoricacsutka-lisztes kompozitok 

esetében. 

10. Táblázat: Kukoricacsutka-lisztet tartalmazó habosított és préselt kompozitok mért és számított sűrűségeinek 

összehasonlítása  

 Hab Tömör 

Minta 𝜌* mért [g/cm3] 𝜌)	mért [g/cm3] 𝜌) számított [g/cm3] 

CcPVC 1,1168 1,4340 1,4382 

CcM1 1,1288 1,4261 1,4359 

CcM2 1,1245 1,4323 1,4337 

CcM5 1,0716 1,4270 1,4274 

A 11. táblázat a porozitás változásait foglalja össze. A CcM1 minta esetében a porozitás 

csökkenését tapasztaltam. Valószínűsíthető, hogy az 1 phr mennyiségű MDI a CcM1-nél 

erősítette leginkább az adhéziót, de nem annyira kiemelkedően, mint a bükkfalisztet tartalmazó 

minták esetében.  

11. Táblázat: Kukoricacsutka-lisztet tartalmazó kompozitok porozitása 

 Porozitás [%] 
Eltérés [%] Minta 𝜌* mért – 𝜌)mért 𝜌* mért – 𝜌) számított 

CcPVC 22,1 22,3 0,9 

CcM1 20,8 21,4 2,8 

CcM2 21,5 21,6 0,5 

CcM5 24,9 24,9 0 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy mind a bükkfalisztet és mind a kukoricacsutka-

lisztet tartalmazó kompozitok esetében is a préselt, azaz a tömör minták sűrűsége jó közelítéssel 

számítható a számítási metódus segítségével. 

A habosított kompozitok elméleti sűrűségének számításához szükséges az 

azodikarbonamid által fejlesztett gázmennyiségével is kalkulálni. Az elméleti sűrűségi értékek 

meghatározásakor a komponensek receptúra szerinti mennyiségével számoltam (1. táblázat). 

Az elméleti sűrűségek (𝜌+",) ismeretében a habosított minták gázhasznosítási tényezője is 

megállapítható. Az elméleti sűrűségeket a (29)., míg a gázhasznosítási tényező értékeit a (30). 
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egyenlet alapján határoztam meg. A számítások levezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 

Ez a tényező alkalmas a mintákban jelen levő, a rendszerben maradó gázok mennyiségének 

determinálására. A 12. és 13. táblázat a bükkfalisztes és a kukoricacsutka-lisztes kompozitokra 

számított elméleti sűrűségeket és gázhasznosítási tényezőket foglalja össze.  

12. Táblázat: Bükkfalisztet tartalmazó habkompozitok elméleti sűrűségei és gázhasznosítási tényezői 

Minta 𝜌elm [g/cm3] Gázhasznosítási tényező 
[𝜇g] 

Gázhasznosítási tényező 
[%] 

PVC 0,372 0,530 53,0 

WPVC 0,416 0,336 33,6 

WM1 0,422 0,312 31,2 

WM2 0,424 0,376 37,6 

WM5 0,431 0,429 42,9 

Valójában a gázhasznosítási tényező a habosodás hatásfokaként is értelmezhető. A 12. táblázat 

alapján látható, hogy a nem kellően nagy szemcsefinomsággal rendelkező töltőanyagok 

úgymond „kiszúrják” a keletkező buborékokat, így ezzel egy „gátolt” szerkezetet létrehozva. A 

habosított PVC minta gázhasznosítási tényezője 53%, ehhez viszonyítva a kompozit mintákban 

lévő hézagtérfogatot a bükkfaliszt a gázhasznosítási tényezője alapján 19,4%-al csökkentette. 

A növényi adalékanyagok felületkezelése céljából alkalmazott 1 phr mennyiségű MDI pedig a 

gázhasznosítási tényezőt 21,8%-kal csökkentette a kiindulási PVC mintához képest. A 

töltőanyagok a habosítóanyag eloszlását és működését jelentősen befolyásolták.  

A kukoricacsutka-liszt formája kevésbé szálas megjelenésű (L/D arányuk:1,4), így a 

kompozitok kismértékben, de jobban habosodtak, mint a bükkfalisztet tartalmazó minták. 

Ebben az esetben is a legkisebb gázhasznosítási tényezővel a CcM1, azaz az 1 phr mennyiségű 

MDI minta rendelkezett.  

13. Táblázat: Kukoricacsutka-lisztet tartalmazó habkompozitok elméleti sűrűségei és gázhasznosítási tényezői 

 𝜌elm [g/cm3] 
Gázhasznosítási 
tényező 𝜇g [-] 

Gázhasznosítási 
tényező [%] 

PVC 0,372 0,53 53 

CcPVC 0,421 0,377 37,7 

CcM1 0,423 0,374 37,4 

CcM2 0,425 0,378 37,8 

CcM5 0,431 0,403 40,3 
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5.3. Kompozitot felépítő komponensek kapcsolatának vizsgálata 

5.3.1. Komponensek összeférhetőségének meghatározása számításos módszerrel 

Az oldhatósági paraméter számításával kimutattam, hogy a bükkfaliszt és a kukoricacsutka-

liszt cellulóz és lignin tartalma miatt nem mutatnak összeférhetőséget a PVC-vel. Abban az 

esetben, ha a számítások során a lignin vagy cellulóz inhomogenitása miatt az eredményeket 

10% hibával kalkulálom még akkor sem biztosított a termodinamikai összeférhetőség a 

bükkfaliszt, a kukoricacsutka-liszt és a PVC között. Az oldhatósági paramétereket Small 

módszere szerint határoztam meg. A számításhoz John F. Graf Miscibility Guide programja állt 

rendelkezésemre. A PVC-re számított oldhatósági paraméter értéke megegyezik a 

szakirodalomban meghatározott értékekkel [114]. Szakirodalmi adatok alapján a fa 

komponenseinek (lignin és cellulóz) üveges átmenete (Tg) 230 és 250°C között van [161]. Ez 

összhangban áll a rendkívül nagy kohéziós energiasűrűséggel, ezáltal is bizonyítva, hogy 

termodinamikai összeférhetőség egyik anyag között sem lehetséges. A kukoricacsutkában a 

cellulóz és lignin tartalom mellett pentozán és keményítő is található. A benne lévő lignin 

tartalom viszont kisebb, mint a falisztben. A kukoricacsutka főbb összetevői a cellulóz 

(41,27%), hemicellulóz (46%), lignin (7,4%) és egyéb szerves vegyületek (5,33%) [162]. A 

kukoricacsutka-lisztben lévő pentozánok oldhatósági paramétere közel ugyanakkora, mint a 

cellulózé. A vizsgálatok során a pentozán tartalom nem lett meghatározva, de az 

összeférhetőség szempontjából a cellulózzal azonos módon viselkedik. Az oldhatósági 

paraméter megfelelő értelmezéséhez az összeférhetőségek határai is meghatározhatók a (20) 

egyenlet segítségével. A komponensek közötti összeférhetőségi határok számításának 

levezetését a 7. számú melléklet tartalmazza. A 14. táblázat a számításhoz felhasznált adatokat 

foglalja össze. 

14. Táblázat: Összeférhetőség számításához szükséges adatok 

 PVC MDI Lignin Cellulóz 
M [kg/mol] 42 0,484 1000 1000 
𝜌 [kg/m3] 1400 1210 1300 1500 
Vm [m3] 0,03 4 ∗ 10-4 7,69 ∗ 10-4 6,66 ∗ 10-4 

δ [cal1/2 cm3/2] 9,91 12,18 12,77 49,26 
∆𝛿 PVC [cal1/2 cm3/2] - 0,79 0,10 0,10 
∆𝛿 MDI [cal1/2 cm3/2] 0,79 - 0,69 0,70 
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ahol: M – molekula tömeg [kg/mol], 𝜌	– sűrűség [kg/m3], V – térfogat [m3], δ – oldhatósági 

paraméter [cal1/2 cm3/2], ∆𝛿 – összeférhetőségi határ [cal1/2 cm3/2]. 

Az oldhatósági paraméterek és az azokhoz tartozó szélső határértékek számításával 

kimutattam, hogy a PVC a bükkfaliszt, illetve a kukoricacsutka-liszt egyik komponensével sem 

mutat összeférhetőséget. Ezzel szemben a PVC és az MDI oldhatósági paraméterei közelebb 

állnak egymáshoz, ami azt jelenti, hogy a két anyag közötti összeférhetőség jobb, mint a PVC 

és természetes adalékanyagok alkotóival. Az MDI a természetes adalékok lignin tartalmával jó 

összeférhetőséget mutattak, ezáltal kémiai reakcióval történő kötődés valószínűsíthető. A 

cellulóz és a lignin molekula szabad -OH csoportjai elsődleges kémiai kötéssel kapcsolódik az 

MDI -N=C=O funkciós csoportjához, ami bizonyítja, hogy az MDI alkalmas adhézió növelő 

adalékanyagként. A kémiai kötődés elvi folyamatát a 19. ábra mutatja be. 

 
19. ábra: MDI-vel kapcsolódott cellulóz (bal) és lignin (jobb) 

5.3.2. Kompozitok tapadásvizsgálata 

A tapadásvizsgálatot préselt és habosított PVC, WPVC, CcPVC és bükkfa minta és MDI alapú 

ragasztó között végeztem el. A számítási módszerrel igazoltam, hogy a természetes eredetű 

töltőanyagok cellulóz és lignin tartalma semmilyen összeférhetőséget nem mutat a PVC-vel, 

így az MDI tapadóképességét vizsgáltam tovább. Az MDI ragasztóanyagként funkcionált, amit 

a vizsgálat előtt elegyítettem poliollal.  

A bükkfa és MDI tapadását is megvizsgáltam, a közöttük lévő tapadási szilárdságot 

kiszámítottam, amely 51 ± 3,3 N/cm2. A magas szilárdság értéke bizonyítja, hogy erősebb, 

kémiai kötés alakul ki az -OH és a -NCO csoport között.  

A mérési eredményeket a 15. táblázat ismerteti. 
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15. Táblázat: Tapadási szilárdság mérés eredményei 

Minta Tapadási Szilárdság [N/cm2] Szilárdság növekedés 
[%]  MDI és préslapok  MDI és habok 

0PVC   7,0 ± 1,5 34,8 ± 3,2 497 

WPVC 14,9 ± 4,4 62,8 ± 8,4 421 

CcPVC 11,9 ± 2,4 50,3 ± 8,2 422 

A tapadási szilárdság és a bükkfa tömegtörtje között szoros kapcsolat és jó korreláció 

állapítható meg, amelyet a 20. ábra ismertet. Az MDI-vel szembeni tapadási szilárdság és a 

bükkfa tömegaránya között lineáris kapcsolat állapítható meg, a következő egyenlet szerint: 

Tapadási szilárdság (N/cm2) = (7,0 ± 1,5) + (44 ± 1,8) * bükkfa tömegarány 

 
20. ábra: A PVC, a bükkfaliszt és az elegyítésükkel előállított kompozitok MDI-vel szembeni tapadási 

szilárdságának függése az anyag bükkfa tömegarányától 

A préselt minták ragasztási eredményeiben szignifikáns eltérés nem tapasztalható, amennyiben 

figyelembe veszem a szórási értékek. A habosított minták eredményei azonban bizonyították, 

hogy a PVC az MDI jelenlétében jobban tapad a természetes adalékanyagokhoz, ami egyrészt 

az -OH csoportoktoknak, másrészt a minták eltérő felületi érdességének köszönhető.  

Az eredmények bizonyítása érdekében felületi érdesség mérését a fentiekben bemutatott 

habosított és préselt minták esetében végeztem el. A mérőberendezéssel detektált, a 16. 

táblázatban szereplő eredmények alapján, megállapítható, hogy a nagymértékben növekedő 

tapadásszilárdságot ténylegesen a habminták érdesebb felülete eredményezte. A habminták a 

felületi átlagos érdességet (Ra) és a felületi egyenetlenséget (Rz), illetve a növényi 
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adalékanyagok a fajlagos felületet megnövelték, ezáltal kedvezőbb ragasztási felületet, majd 

mechanikai adhézió alakítottak ki.  

16. Táblázat: Átlagos felületi érdességek és felületi egyenetlenségek összefoglalása 

Minták Préselt minták Hab minták 
 Ra [μm] Rz [μm] Ra [μm] Rz [μm] 

0PVC 0,4 3,0 7,6 44,4 
WPVC 1,1 6,2 9,6 57,3 
CcPVC 1,2 7,0 12,3 61,4 

Jó korreláció állapítható meg a tapadási szilárdság és a felületi egyenetlenségek függvénye 

között. A 21. ábra a tapadási szilárdság felületi egyenetlenségtől való függését mutatja be. 

Valójában a habosított mintákon azért mérhető nagyobb tapadási szilárdság, mivel a felületi 

egyenetlenségük is nagyobb. A közöttük kialakuló kapcsolatot a következő lineáris egyenlettel 

állapítottam meg:  

Tapadási szilárdság (N/cm2) = (6,5 ± 1,5) + (0,80 ± 0,18) * felületi egyenetlenség [μm] 

 
21. ábra: A PVC és a bükkfaliszttel, kukoricacsutka-liszttel erősített PVC mátrixú préselt és habosított 

kompozitok MDI-vel szemben mért tapadási szilárdságának függése a felületi egyenetlenségtől 

5.4. Orientációt és mechanikai tulajdonságokat vizsgáló módszerek 

5.4.1. Fénymikroszkópos orientáció vizsgálata 

A kompozitokat erősítő növényi adalékanyagok orientációját fénymikroszkóppal vizsgáltam. 

A vizsgálat során típusonként 100 mérési pontban végeztem mérést. A kompozitokban az 

extrudálás során fellépű nyírógradiens hatására mind a bükkfaliszt, mind a kukoricacsutka-
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lisztet erősen orientálódott. A hossztengely síkját, az extrudálási technológiát jellemző gépi 

irányt tekintettem mérvadónak. A gépi, azaz a hossztengelyi irányt 0°-nak tekintettem. 

Jellemzően az erősítő anyagok egy sík mentén rendeződtek, csak eltérő szögben, ezáltal a 

részecskék a kitüntetett síkhoz viszonyított fok [°] eltéréseit vizsgáltam meg.  

A szögeltérések között néhány kiugró érték is szerepelt, ezáltal a mérési pontok 80%-át 

tekintettem ideálisnak az irányultság megállapítására. Az orientáció irányát ezáltal a mért 

pontok 80%-os egyezősége határozta meg. A maradék 20% esetében a szemcsék irányultság 

nélkül, rendezetlenül helyezkedtek el a mintákban. Az orientáció meghatározását a 22. ábra 

ismerteti. Más mérési síkban a mérést nem tudtam elvégezni, mivel a kompozitok átlagos 

vastagsága 4 mm. 

 
22. ábra: Orientáció sík szerinti meghatározása 

A hossziránytól való eltérés maximumát, az orientációk mérési eredményeit a 17. táblázat 

ismerteti.  

17. Táblázat: Mikroszkópos szemcseorientáció eredményei 

Minták Hossziránytól való eltérés [°] 
WPVC ± 32 
WM1 ± 22 
WM2 ± 21 
WM5 ± 17 

CcPVC ± 21 
CcM1 ± 20 
CcM2 ± 17 
CcM5 ± 15 

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a bükkfalisztet és MDI-t tartalmazó minták 

az MDI hatására jobban orientálódtak hosszirányban, mint a csak falisztet tartalmazó WPVC 
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minta A kukoricacsutka-liszt töltőanyagú kompozitok esetében a növényi adalék 

morfológiájából adódóan, a részecskék orientációs síktól való eltérése kisebb mértékű volt. 

5.4.2. Kompozitok ultrahangos vizsgálata 

Az ultrahangos mérőberendezéssel detektált ultrahang hullámok terjedési idejéből a hullámok 

terjedési sebessége és a kompozit rugalmassági modulusa is meghatározható. Az ultrahang 

hullám terjedési idejét a berendezés µs-ban méri. Az adó és a vevőegység közvetlen 

összekapcsolódásával folyamatosan mérhető 0,012 µs terjedési idő (készülék állandó), amely 

értékkel a mérési eredményeimet korrigáltam. A kompozitok irányítottságának vizsgálatára az 

ultrahangos vizsgálatot kereszt (a gyártási irányra merőlegesen) és hosszirányban (gyártási 

irányban) is elvégeztem. A mintákon történő ultrahangos mérések számításának levezetését a 

8. számú melléklet tartalmazza.  

A habosított minták mérési és a számítási eredmények a következők: 

a) 0PVC ultrahangos eredményeinek számítása 

 Hosszirány Keresztirány 
Korrigált idő [ns] 40 47 

C [m/s] 1000 851 
E [MPa] 522 378 

 
b) WPVC ultrahangos eredményeinek számítása 

 Hosszirány Keresztirány 
Korrigált idő [ns] 65 49 

C [m/s] 615 816 
E [MPa] 348 613 

c) WM1 ultrahangos eredményeinek számítása 

 Hosszirány Keresztirány 
Korrigált idő [ns] 68 47 

C [m/s] 588 851 
E [MPa] 347 727 

d) WM2 ultrahangos eredményeinek számítása 

 Hosszirány Keresztirány 
Korrigált idő [ns] 70 47 

C [m/s] 571 851 
E [MPa] 273 607 
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e) WM5 ultrahangos eredményeinek számítása 

 Hosszirány Keresztirány 
Korrigált idő [ns] 70 41 

C [m/s] 571 976 
E [MPa] 243 708 

A habosított minták mellett a méréseket a préselt, tömör mintákon is elvégeztem. A préselt 

kompozitokon végzett mérések eredményeit és számítását a 9. számú mellékletben foglaltam 

össze. A 23. ábra az ultrahangos vizsgálattal detektált, ultrahang terjedési idejének változásait 

ismerteti.  

 
23. ábra: 0PVC és falisztet tartalmazó kompozitok ultrahang terjedési ideje 

A habosított szerkezeteknél a tiszta PVC esetén a gázzal töltött habcellák csak elhanyagolható 

mértékben járultak hozzá az ultrahang terjedési idejének csökkenéséhez. Ellenben a habosított 

kompozitok esetében a terjedési idő hosszirányban megnövekedett. A minták gyártásához 

alkalmazott extrudálási technológia velejárója, hogy a kialakult anyagszerkezet nem izotróp, 

hanem abban egyfajta irányítottság figyelhető meg. A kompozithoz használt erősítőanyagok az 

extrudálás hatására, hosszirányban orientációt mutattak. Ezáltal az extrudálási folyamat és az 

erősítőanyag morfológiai adottságai is minták orientációját idézik elő. Az ultrahang terjedési 

idejének irányfüggése arra enged következtetni, hogy a töltőanyagok erősen orientáltak, azaz 

az anyagszerkezet anizotrópiát mutat.  

A préselt minták (viszkoelasztikus tulajdonságai miatt) esetében az ultrahang hullám 

terjedési ideje kisebb a merev cellulóz-lignin fa szerkezetében, mint a 0PVC minta esetében. A 
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préselt minták eredményéből következtethető, hogy a habosított mintáknál kisebb 

mennyiségben van jelen a merev cellulóz-lignin szerkezet. 

A természetes eredetű adalékanyagokat tartalmazó kompozitokban az ultrahang terjedési 

ideje valamivel gyorsabb, mint a mátrix anyagban. Ezenkívül a habok esetében a cellák 

morfológiáját is figyelembe kell venni, mivel az ultrahang hullámok a cellafalban terjednek. A 

terjedési utat a 24. ábra ismerteti.  

 
24. ábra: Ultrahang terjedése a habcellák között 

A cella falakban a hullámok azonban hosszabb utat tesznek meg, mint a szonotródák (adó-vevő) 

távolsága között. A cellák nem gömb alakúak és ráadásul egyenetlen eloszlásúak, ami szintén 

befolyásolta az ultrahang terjedési idejét. Az ultrahang terjedési idejéből (22. egyenlet 

segítségével) az ultrahang terjedési sebessége kiszámítható (25. ábra).  

 
25. ábra: 0PVC és bükkfalisztet tartalmazó kompozitok ultrahang terjedési sebessége 
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A préselt mintákra számított ultrahang hullám terjedési sebességek alapján látható, hogy a 

bükkfalisztet és MDI-t is tartalmazó kompozitokban a terjedési sebesség gyorsabb, a tiszta 

0PVC mintához viszonyítva. Tehát a fa tartalmú mintákban gyorsabban terjedt a hanghullám, 

mint a töltetlen keverékben. Bár a fának alapvetően kisebb a modulusa, mint az alap PVC-é, 

így az ultrahang terjedési sebességét és a modulus növekedését főként a töltőanyag és a mátrix 

közötti erősebb kapcsolata okozta, valamint az extrudált minták orientációja is befolyásolhatta. 

Ezzel szemben ez a tendencia a habosított minták esetében már nem tapasztalható. A 

0PVC habmintában az ultrahang terjedési sebessége gyorsabban terjedt hosszirányban, mint az 

összes falisztet tartalmazó kompozit esetében. A 25. ábra alapján a longitudinális ultrahang 

terjedése azt jelzi, hogy a hosszanti hanghullámok valóban hosszabb utat tesznek meg a cellák 

és az erősítőanyagok között. Az ultrahang terjedési sebessége az MDI jelenlétében és annak 

mennyiségének növelésével keresztirányban kismértékben, de gyorsabb lett. Ez az anizotróp 

viselkedés egyedül a természetes anyagokkal erősített kompozitokban figyelhető meg. 

Az ultrahang hullám terjedési idejéből a minták rugalmassági modulusa kiszámítható a 

(23) egyenlet segítségével. A modulus változásait a 26. ábra ismerteti. Az eddigi eredmények 

alapján azt tapasztaltam, hogy az ultrahang hullám sebessége gyorsabban terjedt a falisztet 

tartalamzó mintákban, ezért feltételezhetően a természetes adalékkal töltött kompozitok 

rugalmassági modulusa is magasabb lesz (az anyag modulusa szorosan kapcsolódik az 

ultrahang terjedési sebességhez) mint a töltetlen 0PVC mintáé.  

 
26. ábra: 0PVC és bükkfalisztet tartalmazó kompozitok ultrahang sebességből számított rugalmassági 

modulusok 
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A préselt minták modulusa egyrészről a minták sűrűsége, másrészről az orientált farészecskék 

jobb hullámvezető-képessége miatt nagyobb, mint a mátrix anyagé. Préselt minták esetén az 

orientációs hatások elhanyagolhatók, az préselési technológiának köszönhetően. 

A habosított rendszerekben az ultrahang sebességéből számított rugalmassági modulusok 

leginkább a cellafalakra jellemzők és nem a makroszkopikusan mérhető rugalmassági 

modulusokra értendők. A habosított minták esetében az MDI alkalmazásának köszönhetően, 

hosszirányban folyamatosan csökkent az ultrahang vizsgálattal meghatározott rugalmassági 

modulus értéke. Ezáltal az a következtetés vonható le, hogy az MDI alacsonyabb rugalmassági 

modulusának hatása érvényesül ezekben a mintákban. Az összes habosított minta esetében 

meglepő módon alacsonyabb hosszirányú modulus értékeket mértem, mint keresztirányban, 

ami szintén az orientációs hatásokra vezethetők vissza. A modulus növekedése ezáltal az 

erősítőanyagok és a mátrix anyaga közötti kapcsolatot, valamint az extudálás során kapott 

orientációs hatásokat mutatja.  

A modulus eredményeket összehasonlítottam a DMA vizsgálat mérési eredményeivel, 

ami szintén a 26. ábrán látható. Az elasztikus modulus értékeket szobahőmérsékleten (23±1°C) 

vizsgáltam. A DMA vizsgálat esetében nagyságrendileg négyszer nagyobb modulus értékeket 

tapasztaltam. A nagyobb modulusok oka a mérési eljárások különbségéből adódik. Az 

ultrahangos vizsgálat esetében a vizsgálati/deformációs mód hosszirányú, míg a DMA mérést 

hajlító deformációs módban végeztem el, amelynek eredménye jellemzően a hab geometriájától 

és az erősítőanyagoktól függ. A könnyebb összehasonlítás érdekében a DMA-val 

meghatározott modulus értékeit negyedelve ábrázoltam a grafikonon. A DMA mérési 

eredményei alapján a 0PVC minta rendelkezett a legalacsonyabb modulussal. A WPVC 

mintához képest az MDI tartalmú kompozitok modulusa pedig csökkentek. Az MDI hatására 

történő csökkenés jelensége az ultrahangos vizsgálatból számított rugalmassági modulusok 

változásaiban is megfigyelhetőek. A csökkenés ezáltal az erősítőfázisok jelenlétét, illetve az 

MDI szerkeztmódosító hatását mutatja. 

Az ultrahangos mérések eredményei alapján az erősítőanyagok orientációja 

meghatározható. Az eredmények tovább analizálása érdekében a keresztirányban tapasztalt 

megnövekedett terjedési sebességet egy sík mentén a minták szélén és közepén is 

megvizsgáltam. A 27. ábra alapján látható, hogy az ultrahang hullám eltérően terjedt a 

mintákon belül. A minták szélessége miatt a lehetséges mérések száma korlátozott volt.  

A legtöbb esetben a minták közepén az ultrahang terjedési sebessége nagyobb, mint a 

minták szélein. A kapott eredmények az extruder nyírási körülményeinek tulajdoníthatók, 
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mivel a minták szélein a cellák deformálódtak, valamint az erősítőanyagok irányítottsága 

megváltozott a feldolgozás során. 

 
27. ábra: 0PVC és falisztet tartalmazó kompozitok keresztirányú ultrahangos vizsgálat eredménye 

Hosszirányban egy adott síkon belül mért majd számított ultrahang hullám sebességek között 

csekély mértékű eltérést tapasztaltam (± 10 m/s). Az eredmények alapján bizonyított, hogy 

hosszirányban a farészecskék eloszlása egyenletesebb. 

A mintákon végzett mérések az ultrahang terjedésével és az anyag irányítottságával 

állnak szoros kapcsolatban. A mérési eredmény pontosabb értelmezése érdekében töltetlen 

0PVC, valamint bükkfa mintán mért ultrahangos eredményeket hasonlítottam össze az eddigi 

mérési eredményekkel. A mérés eredményei a következők: 

Préselt 0PVC mintán mért eredmények 

 Mért adatok 
Korrigált idő [ns] 42 

C [m/s] 952 
E [MPa] 595 

Bükkfa mintán mért eredmények 

 Hosszirány Keresztirány 
Korrigált idő [ns] 55 79 

C [m/s] 727 506 
E [MPa] 306 148 

A préselt minta eredményei izotróp eloszlást mutattak hossz és keresztirányban. A sima bükkfa 

minta esetében a terjedési sebesség hosszirányban nagyobb, mint keresztirányban. Ezáltal 
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egyértelmű, hogy a bükkfának a rugalmassági modulusa kisebb, ezáltal az ultrahang terjedési 

sebessége is lassabb, mint a tiszta PVC-nek. Ezt azt jelenti, hogy a terjedési sebesség 

függvényében, a tér bármelyik irányában a PVC modulusa nagyobb a bükkfáénál. Tehát a 

farostok hosszirányú rendeződésével növekszik az ultrahang terjedési sebessége. 

Az előző mikroszkópos orientációs eredményekkel összhangban az ultrahang terjedési 

sebességének csökkenése és a csökkenő mikroszkópos szögeltérések között szoros kapcsolat 

állapítható meg. Az ultrahang terjedési sebességének ismeretében a szemcse-orientáció a 570 – 

615 m/s intervallumban a következő egyenlettel közelíthető meg: 

Maximális orientációs eltérés (°) = -123 + 0,248 * ultrahang terjedési sebessége (m/s). 

 
28. ábra: A bükkfaliszt szemcsék maximális szögeltérése a technológiai gyártási iránytól az ultrahang 

kompozitokban mért terjedési sebességek függvényében 

Az ultrahangos vizsgálatot a kukoricacsutka-lisztet tartalmazó keverékeken is elvégeztem. A 

mért és számított adatok így a következők (a számítás menetét mind a habosított és mind a 

préselt minták esetében is a 9. és 10. számú mellékletek tartalmazzák): 

a) CcPVC ultrahangos eredményeinek számítása 

 Hosszirány Keresztirány 
Korrigált idő [ns] 74 53 

C [m/s] 541 754 
E [MPa] 243 472 
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b) CcM1 ultrahangos eredményeinek számítása 

 Hosszirány Keresztirány 
Korrigált idő [ns] 71 50 

C [m/s] 563 800 
E [MPa] 266 537 

c) CcM2 ultrahangos eredményeinek számítása 

 Hosszirány Keresztirány 
Korrigált idő [ns] 72 53 

C [m/s] 555 754 
E [MPa] 257 475 

d) CcM5 ultrahangos eredményeinek számítása 

 Hosszirány Keresztirány 
Korrigált idő [ns] 72 52 

C [m/s] 555 769 
E [MPa] 245 471 

A 29. ábra alapján megállapítható, hogy a kukoricacsutka-lisztes keverékek ultrahang terjedési 

ideje hasonlóan változott, mint a bükkfalisztet tartalmazó minták esetében, hosszirányban az 

ultrahang terjedési ideje megnövekedett. A változásokat ezúttal is szintén természetes 

adalékanyag morfológiája, illetve a deformált cellaszerkezetek okozták. 

 
29. ábra: 0PVC és kukoricacsutka-liszt tartalmazó kompozitok ultrahang terjedési ideje 

A 30. ábra alapján látható, hogy a 0PVC habminta esetében az ultrahang hullámok mind hossz, 

és mind keresztirányban nagyobb sebességgel rendelkeztek a töltött kompozitoknál. A 
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kukoricacsutka-liszt tartalmú kompozitokban lassabban terjedt a hanghullám, ami bizonyítja, 

hogy a kukoricacsutkát felépítő kompozit rendszer rugalmassági modulusa kisebb, mint a PVC 

modulusa. 

 
30. ábra: 0PVC és kukoricacsutka-liszt tartalmazó kompozitok ultrahang terjedési sebessége 

Az ultrahang terjedési idejéből számított rugalmassági modulus és a DMA méréssel 

meghatározott modulus változásokat a 31. ábra ismerteti.  

 
31. ábra: 0PVC és kukoricacsutka-lisztet tartalmazó kompozitok ultrahang sebességből számított rugalmassági 

modulusok 

A mérési eredmények alapján a 0PVC rendelkezett a legnagyobb tárolási modulus értékkel. Az 

MDI mennyiségének változása a WPVC mintához képest pedig a tárolási modulus kismértékű 

növekedését okozta. A DMA mérési eredményekhez leginkább a hosszirányban számított 
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habosított minták rugalmassági modulus értékeivel korrelálnak. A változások így szintén az 

erősítőanyag orientációjára, illetve a cella deformáltságra vezethetőek vissza.  

A kapott eredmények értelmezésével egyértelműen az erősítőanyagok orientációjára lehet 

következtetni. A mikroszkópos orientációs vizsglattal az MDI-t tartalmazó minták orientációja 

és az ultrahang terjedési idejéből számított terjedési sebesség értékeinek változása között szoros 

kapcsolat állapítható meg. Azonban a kukoricacsukta-lisztes kompozitok hossz és 

keresztirányú modulus értékei között kisebb eltérés tapasztalható, amely változás a 

kukoricacsutka-liszt morfológiájának azaz az L/D arányának tulajdonítható. 

5.4.3. CT és SEM szerkezeti vizsgálatok 

A cellaeloszlás, habképződés és adalékanyag orientáció megismerése érdekében CT vizsgálatot 

végeztem. A CT felvételein látható, hogy a 0PVC hab szerkezete közel azonos cellákkal és 

eloszlással jellemezhető (32. ábra). 

  
32. ábra: 0PVC habminta CT felvétele 

A CT berendezés által detektált értékekből meghatároztam a vizsgált 790 mm3 0PVC mintában 

lévő buborékok mennyiségét, ami 126 mm3. Ami azt jelenti, hogy az összes pórusmennyiség 

csupán csak 15,9% a teljes 0PVC mintában. Ez azért is érdekes, mivel ahogyan azt a 32. ábra 

is, illetve a porozitás és gázhasznosítási tényező eredményei is bizonyították, hogy a 0PVC 

minta sok rendezetlen és eltérő méretű cellát tartalmazott. Bükkfaliszt alkalmazásával a 

habszerkezet torzult, roncsolódott, mivel a növényi adalékanyag részecskéi gátolták a 

habképződést (33. ábra). 
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33. ábra: WPVC habminta CT felvétele 

Az eddigi vizsgálatok eredményeit a 35. és 36. ábrán megjelenített felvételek is igazolják, 

miszerint az MDI nagyobb mennyiségben javítja a cellaképződést. Az MDI kis mennyiségű 

alkalmazása ezáltal csúsztatóként is funkcionált. Az MDI nagyobb mennyiségben (5 phr) 

történő alkalmazásával, azonban már az összetartó erő gyengül és a minta szélein a szerkezet 

roncsolódása tapasztalható. A 36. ábrán látható, hogy a nagyobb mennyiségű MDI hatására a 

faliszttel kezelt MDI elvált a PVC-től az extrudálás során. Valószínűsíthető, hogy az MDI 

reagál a fával, de a túl nagy mennyiség következtében a határfelületeken már elválik a jóval 

ridegebb PVC-től. 

A WPVC és az MDI-t tartalmazó keverékek esetében a CT berendezés képelemzéseket 

nem tudott végezni, mivel a mérés alapjaként szolgáló szürkeségi szintek között a különbség 

kicsi (az alapmátrix és a töltőanyag szürkeségének egyezőségét szoftveresen sem lehet 

kiküszöbölni). Az MDI-t tartalmazó kompozitokról készült CT felvételeket a 34 – 36. ábrák 

ismertetik. 

  
34. ábra: WM1 habminta CT felvétele 
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35. ábra: WM2 habminta CT felvétele 

  
36. ábra: WM5 habminta CT felvétele 

A CT szoftverének elemzéséből a habcellák kompaktivitása meghatározható. A kompaktivitás 

szerint a CT által detektált torzult cellák térfogatát arányaiban hasonlítja össze egy teljes gömb 

térfogatával (a gömb térfogatát 1-nek tekinti). A 37. ábra térfogati arányok szerinti kategóriákat 

mutatja be. 

 
37. ábra: 0PVC minta CT eredményekből számított cella deformáltság mértéke 
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A 37. ábrán látható, hogy 0,3 – 0,4 és 0,4 – 0,5 méretkategóriába sorolhatók a cellák többsége, 

amiből következtetni lehet, hogy a cellák ovális és nyújtott formával rendelkeznek.  

A minták felületéről készült SEM felvételek is jól bizonyítják a cellák méretbeli és 

eloszlási különbségeit. A 38. ábra a WPVC, WM1, WM2 és WM5 mintákról készült SEM 

felvételeket ismerteti. 

  

  
38. ábra: a) WPVC, b) WM1, c) WM2 és d) WM5 habminta SEM felvétele  

A 38. ábrák alapján az MDI, mint gócképző van jelen a kompozitban, ezáltal sok apró cellát 

alakít ki, emellett a kismennyiségben vizet tartalmazó faliszttel és kukoricacsutka-liszttel is 

reagálva a fejlődő CO2 is kialakíthat cellákat. 

A kukoricacsutka-lisztet tartalmazó minták esetében is végeztem SEM vizsgálatokat, 

amelyeket a 39. ábra ismertet. Ebben az esetben a cellák mérete és szerkezete független a 

kukoricacsutka-liszt és MDI jelenlététől és mennyiségétől, közel azonos cella méretek és 

eloszlások tapasztalhatók. 

 

a) b) 

c) d) 
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39. ábra: a) CcPVC, b) CcM1, c) CcM2 és d) CcM5 habminta SEM felvétele  

5.4.4. Hajlítóvizsgálat 

A habmintákon a hajlítóvizsgálatot hossz és keresztirányban kivágott mintákon végeztem. 

Mivel a hajlítóvizsgálat során nyomó és húzó igénybevétel is éri a próbatestet, ezáltal a 

vizsgálat a húzó komponense miatt irányfüggő. A mérések eredményeiből a minták 

hajlítómodulus és szilárdsági értékeit határoztam meg, amelyeket a 18. táblázatban foglaltam 

össze. 

18. Táblázat: 0PVC és falisztet tartalmazó kompozitok hajlítószilárdság eredményei 

Szilárdság [MPa] 0PVC WPVC WM1 WM2 WM5 
Hosszirány 22 ± 1,2 56 ± 1,0 60 ± 2,7 50 ± 5,8 51 ± 0,4 

Keresztirány 11 ± 0,1 40 ± 0,7 43 ± 0,2 35 ± 1,7 37 ± 2,2 

A WPVC, WM1, WM2 és WM5 kompozitok a faliszt tartalmuknak köszönhetően erősebb 

szerkezettel, nagyobb szilárdsággal rendelkeztek hossz és keresztirányban is a 0PVC mintához 

képest. A nagyobb szilárdságot az erősítőanyag orientációja okozta. Az MDI mennyiségének 

növelése hatására azonban a kompozitok szilárdsága csökkent, kivéve a WM1 minta esetében, 

ahol valószínűsíthetően a legnagyobb az adhézió a határfelületek között. 

a) b) 

c) d) 
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A hajlítómodulus változásait a 40. ábra ismerteti. Mivel a hajlítóvizsgálat makroszkópos 

mechanikai vizsgálat, így eltérő eredmény keletkezett a gyorsabb ultrahangos vizsgálattal 

szemben. Ebben az esetben a faliszt erősíti a kompozitot és az adalék orientációjának 

köszönhetően hosszirányban megnövekedett modulus tapasztalható. A farészecskék ezáltal 

ebben a kitüntetett irányban, azaz a gyártási irányba orientálódnak és fejtik ki szerkezeterősítő 

hatásukat, míg keresztirányban a szilárdsági és a rugalmassági modulus értékek gyengülése 

következett be. 

 
40. ábra: 0PVC és falisztet tartalmazó kompozitok hajlítóvizsgálat modulus eredményei 

A habstruktúra és az MDI kisebb modulusának (a fánál és a PVC-nél is) köszönhetően WM2 

és WM5 minták hajlító modulusa csökkent. 

Mivel az ultrahang terjedése főként az anyag rugalmassági modulusától és a sűrűségtől 

függ, így mindegyik keveréket sűrűséggel súlyozva - 1 g/cm3 – ábrázoltam az 

összehasonlíthatóságuk érdekében. A súlyozott eredmények elemzéséből, a 41. ábrán látható, 

hogy gyakorlatilag az ultrahangos vizsgálati sebességéből számított rugalmassági modulus nem 

változott hosszirányban, keresztirányban pedig monoton módon növekedett. A hajlítóvizsgálat 

esetében is monoton növekedés tapasztalható hosszirányban mérve. A faliszt L/D arányának 

figyelembevételével megállapítható, hogy az ultrahang terjedéséből számított rugalmassági 

modulus eredményei, annak keresztirányú növekedését, valamint a hosszirányban 

megnövekedett hajlító modulus értékei az erősítőanyag orientációját mutatják. 
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41. ábra: 0PVC és falisztet tartalmazó kompozitok ultrahang és hajlítómodulus eredményének összehasonlítása 

A hajlítóvizsgálatot a kukoricacsutka-lisztet tartalmazó mintákon is elvégeztem, amelynek 

eredményeit a 19. táblázat tartalmazza. Mivel a kukoricacsutka-liszt L/D aránya 1,4, így a 

szilárdságot nem csak hosszirányban, hanem kismértékben keresztirányban is erősítette. A 19. 

táblázatban látható változások -a hossz és keresztirányú szilárdságok közötti kisebb 

különbségek- ezáltal könnyen magyarázhatók. 

19. Táblázat: 0PVC és kukoricacsutka-lisztet tartalmazó kompozitok hajlítószilárdság eredményei 

Szilárdság [MPa] 0PVC CcPVC CcM1 CcM2 CcM5 
Hosszirány 22 ± 1,2 39 ± 0,7 38 ± 1,3 36 ± 1,9 39 ± 0,4 

Keresztirány 11 ± 0,1 35 ± 0,7 30 ± 0,8 27 ± 1,5 31 ± 0,1 

 
42. ábra: 0PVC és kukoricacsutka-lisztet tartalmazó kompozitok hajlítóvizsgálat modulus eredményei 
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A 43. ábra a hajító modulus változásait ismerteti. A kismértékű eltérések főként morfológiai 

okokra és a töltőanyag orientációjára vezethetőek vissza. A minták MDI hatása kevésbé 

releváns a kompozitok szilárdságára és modulusára.  

A kukoricacsutka-lisztes minták esetében a sűrűséggel súlyozott modulus változások 

egyértelműen mutatják, hogy a kukoricacsutkás kompozitokban az erősítőanyag orientációs 

hatása nem mérhető. Ebben az esetben főként az extrudálás hatására kialakuló orientáció 

állapítható meg. 

 

43. ábra: 0PVC és kukoricacsutka-lisztet tartalmazó kompozitok ultrahang és hajlítómodulus eredményének 

összehasonlítása 

5.4.5. Szakítóvizsgálat 

A szakítóvizsgálat során a kompozitok szakítószilárdság és Young modulus értékeit vizsgáltam 

hossz és keresztirányban kivágott próbatesteken. A hajlítóvizsgálat eredményeihez hasonlóan 

hosszirányban nagyobb szilárdságot tapasztaltam, mint keresztirányban, ami főként az 

erősítőanyag orientációjának tulajdonítható (20. táblázat).  

20. Táblázat: 0PVC és falisztet tartalmazó kompozitok szakítószilárdság eredményei 

Szakítószilárdság 0PVC WPVC WM1 WM2 WM5 
Hosszirány 22 ± 1,1 38 ± 1,4 48 ± 0,5 35 ± 0,3 37 ± 1,4 

Keresztirány 13 ± 0,4 29 ± 0,8 37 ± 1,0 25 ± 0,2 27 ± 0,7 

Az MDI 1 phr mennyiségű alkalmazása hossz és keresztirányban is erősítette a WPVC 

szerkezetét. Mind a modulus, mind a szilárdsági értékei kiemelkedőek voltak a többi 
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keverékhez képest. Ezzel szemben az WM2 és WM5 kompozit -a szórás figyelemvételével- a 

szilárdsági és modulus értékei a WPVC kompozit értékeire romlottak vissza. 

A szakítóvizsgálat által meghatározott Young modulusai alacsonyabbak, mint a 

hajlítóvizsgálat által elemzett modulusok. Ennek oka, hogy valójában a hajlítóvizsgálat során a 

húzó komponens modulus változásait lehet a szakítóvizsgálattal kiértékelni. A modulus 

változások tekintetében a 0PVC-hez képest az összes kompozit hossz és keresztirányban is 

nagyobb szilárdsággal rendelkezett. 

 
44. ábra: 0PVC és falisztet tartalmazó kompozitok szakítóvizsgálat modulus változásai 

A vizsgálatot a kukoricacsutka-lisztet tartalmazó keverékeken is elvégeztem. A 

szakítószilárdság tekintetében hossz és keresztirányban is a CcPVC minta rendelkezett a 

legnagyobb értékekkel, míg a CcM1, CcM2 és CcM5 keverékek MDI tartalma főként 

keresztirányban csökkentette a kompozitok szakítószilárdságát. 

21. Táblázat: 0PVC és kukoricacsutka-lisztet tartalmazó kompozitok szakítószilárdság eredményei 

Szakítószilárdság [MPa] 0PVC CcPVC CcM1 CcM2 CcM5 
Hosszirány 22 ± 1,1 27 ± 0,5 26 ± 0,3 27 ± 0,0 27 ± 1,2 

Keresztirány 13 ± 0,4 27 ± 0,7 21 ± 0,4 21 ± 1,0 16 ± 0,5 

A 45.ábrán szereplő kompozitok modulus változásai azonban erősítőanyag morfológiai 

tulajdonságainak köszönhetően a hossz és keresztirányban mért modulusok változások csak 

kismértékben tértek el egymástól. Ellenben ebben az esetben is a 0PVC minta rendelkezett a 

legkisebb hossz és keresztirányú szilárdsággal is. 
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45. ábra: 0PVC és kukoricacsutka-lisztet tartalmazó kompozitok szakítóvizsgálat modulus változásai 

5.5. Az anyag jellemzése termoanalitikai módszerekkel 

5.5.1. Hővezetőképesség mérés 

Az anyagok hővezetőképessége a rugalmassági modulus értékével szoros kapcsolatban áll 

[163]. Általában a nagyobb rugalmassági modulussal rendelkező anyagok nagyobb 

hővezetőképességgel rendelkeznek. A jelenség feltárására és magyarázata érdekében a 

hővezetőképesség méréseket is végeztem a kompozitokon. A mérőműszer radiális hőáramok 

alapján végzi a mérést, így elegendő volt egy irányban elvégeztem a méréseket.  

Mivel a kutatásom témája a társított rendszerek hatáskapcsolatának a megismerése, ezért 

a habosított szerkezetek szigetelő tulajdonságainak vizsgálata során a hővezetőképesség értékét 

is a növényi adalékanyagok és az MDI kapcsolatának függvényében elemeztem. A 

bükkfalisztet és MDI-t tartalmazó habosított és préselt kompozitok mérési eredményeit a 22. 

táblázat foglalja össze. 

22. Táblázat: 0PVC és bükkfalisztet tartalmazó habkompozitok hővezetőképesség mérés eredményei 

Habok 
 0PVC WPVC WM1 WM2 WM5 

Hővezetőképesség 
[Wm-1 K-1] 0,071 0,095 0,112 0,099 0,11 

Tömör minták 
 0PVC WPVC WM1 WM2 WM5 
Hővezetőképesség 

[Wm-1 K-1] 0,200 0,224 0,184 0,233 0,277 
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Tiszta, forgácsolásmentes bükkfa esetében is elvégeztem a hővezetőképesség mérését, 

amelynek hővezetőképesség értéke 0,662 Wm-1K-1. A bükkfa szerkezete anizotróp, de az 

alkalmazott hővezetési mérőmódszer az anizotrópia meghatározására nem alkalmazható. 

Valójában a természetes adalékanyagok hővezetése jobb, mint a PVC-nek, ezáltal a 22. 

táblázatokból látható, hogy a WPVC tömör és habosított minták is az eredeti 0PVC mintához 

képest nagyobb hővezetőtulajdonságokkal rendelkeznek. Az MDI mint felületkezelésre 

alkalmazott adalékanyag a tömör minták hővezetőképességét eleinte csökkentette, majd egy 

értéket meghaladva az MDI mennyiségének növelésével párhuzamosan annak 

hővezetőképessége is növekedett.  

A habosított minták esetében szintén tapasztalható az MDI 1 phr mennyiségének adhézió 

növelő hatásai. A PVC és a bükkfaliszt közötti hézagokat csökkentette az MDI, ezáltal a 

hővezetőképesség növekedése következett be. Majd a porózusabb szerkezet kialakulásával 

(MDI mennyiségének növelése) a szigetelő tulajdonságok javulását tapasztaltam. A MDI 

hatására bekövetkező csökkenő hővezetőképesség valójában jól tükrözi a minták sűrűségének 

változását.  

A hővezetőképesség mérését a kukoricacsutka-liszt tartalmú tömör és habosított minták 

esetében is elvégeztem. A 23. táblázat foglalja össze a hővezetőképességek mérési eredményeit.  

23. Táblázat: 0PVC és kukoricacsutka-liszt tartalmazó habkompozitok hővezetőképesség mérés eredményei 

Habok 
 0PVC CcPVC CcM1 CcM2 CcM5 

Hővezetőképesség 
[Wm-1 K-1] 0,071 0,090 0,130 0,124 0,115 

Tömör minták 
 0PVC CcPVC CcM1 CcM2 CcM5 
Hővezetőképesség 

[Wm-1 K-1] 
0,071 0,267 0,241 0,249 0,263 

A 23. táblázatban feltüntetett tömör minták eredményei a bükkfalisztet tartalmazó kompozitok 

mérési eredményében tapasztalt változásokat reprezentálják. Az eredmények a kukoricacsutka-

liszt nagyobb hővezetőképességét bizonyítják. 

A habosított kompozitok esetében a kukoricacsutka-liszt növeli a hővezetőképességet. Az 

eredmények alapján megállapítható, hogy a PVC és a kukoricacsutka-liszt között csak 

kismértékben tapasztalható az MDI adhézió javító hatása. Az MDI nagyobb mennyiségben 

történő alkalmazásával -porózusabb szerkezet kialakulásával- a szigetelő tulajdonságok 

javulása érhető el.  
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5.5.2. Dinamikus mechanikai analízis (DMA) vizsgálat 

A dinamikus mechanikai vizsgálatok elvégzése érdekében a minták előzetes megmunkálása 

vált szükségessé. Az extrudált lapok mindkét oldalát marógéppel megmunkáltuk, majd 10 mm 

szélességű és körülbelül 1 mm vastag síkban lévő párhuzamos mintákat állítottunk elő. A DMA 

vizsgálat során a megfigyelt változások a tárolási modulus és az üvegesedési hőmérséklet 

értékeiben tapasztalható. A vizsgálat során tapasztaltam, hogy a WPVC minta Tg-je és 

modulusa is csökkent a 0PVC mintához képest. Valószínűsíthető, hogy a bükkfalisztből 

felszabaduló anyagok hatására gyakorlatilag a faliszt lágyítóként funkcionáltak a PVC 

rendszerben. 

 
46. ábra: 0PVC és bükkfalisztet tartalmazó kompozitok üvegesedési átmeneti hőmérséklet és tárolási modulus 

(E’) DMA mérése 

A falisztből kioldódó anyagok azonosítása érdekében a falisztet Soxhlet extraktorban 24 órán 

keresztül éter segítségével extraháltuk. Az extrahálást a BorsodChem Zrt. területén, a vállalat 

egyik munkatársának segítségével végeztem el. Az éter elpárolgatását követően egyfajta zsíros 

kivonatot kaptunk, melynek az IR spektrumát megmértük. A spektrum alapján talált jellemző 

csoportok; parciális észter (3430 cm-1), a hosszú láncú alkil (2850-290 cm-1) és az észter-

karbonil csoportok (1734 cm-1).  

Az extrahált mintát gázkromatográf – tömegspektrofotometriás (GC-MS) módszerrel is 

elemeztem. A vizsgálatot a Miskolci Egyetem Kémia Intézetének egyik munkatársa végezte el. 

A kapott eredmények alapján azonban az összetevők azonosítása nem volt lehetséges. A 
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program a vegyületek beazonosítását egy referencia könyvtár listázott adathalmazának értékeit 

a mért értékekkel történő összehasonlíthatósága útján végezte. A minták vizsgálata során a 

berendezés olyan típusú és mennyiségű anyagokat detektált, amelyek jelenléte a mintákban 

kizárható. Ezek alapján az elemzések kiértékelése nem tekinthetőek relevánsnak az elemzések 

értékelései. Az IR spektrumot és a GC-MS felvételét a 11. számú melléklet tartalmazza. 

A DMA eredmények alapján látható, hogy a mintákhoz alkalmazott MDI a WPVC 

kompozit tárolási modulusát, illetve Tg-jét a PVC üvegesedési hőmérséklete felé emelte. Ennek 

oka valójában a jobb összeférhetőség és adhéziós kapcsolat, homogénebb szerkezet a PVC és 

a bükkfaliszt között. Ugyan ezen jelenség magyarázata, hogy az MDI már 1 phr mennyiségben 

is diffúziós gátló réteget hozott létre a PVC és a bükkfaliszt között, aminek köszönhetően 

növekedett meg az üvegesedési hőmérséklet 87°C-ra. Az WM1, WM2 és WM5 minták 

eredményei között azonban szignifikáns eltérés nem tapasztalható, köszönhetően a DMA 

berendezés relatív alacsony mérési hibahatárának ± 0,2°C. 

A kukoricacsutkás kompozitok üvegesedési hőmérsékletét a kukoricacsutka-liszt és 

annak eltérő MDI tartalmának mellet szintén megvizsgáltam. A mérési eredmények alapján a 

kukoricacsutka-liszt a faliszthez hasonlóan lágyító hatású volt. Azonban az MDI-t tartalmazó 

mintáknál már ez a diffúziót gátló réteg nem alakult ki. A CcM1 minta esetében az MDI 

mennyisége ezt a lágyító hatást tovább fokozta.  

24. Táblázat: 0PVC és kukoricacsutka-lisztet tartalmazó kompozitok DMA mérési eredményei 

 0PVC CcPVC CcM1 CcM2 CcM5 
Tg [°C] 85,8 84,1 82,3 82,7 83,0 

5.5.3. Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) vizsgálat 

A 0PVC, WPVC, WM1, WM2 és WM5 kompozitok DSC felvételeit a 47. ábra ismerteti. A 

jobb láthatóság érdekében a DSC görbéket eltoltan ábrázoltam. A vizsgálat során a minták 

termikus előélete és üvegesedési hőmérséklete is elemzésre került. A 47. ábrán látható jelölő 

körök az üvegesedési hőmérsékletet, azaz a Tg helyét mutatják, amelyet a műszer szoftveresen 

a hőáram lépcső inflexiós pontjait határozta meg. A görbe lefutása enyhén endoterm (180-

200°C között) változásokra utal. 
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47. ábra: 0PVC és bükkfalisztet tartalmazó kompozitok DSC görbéi 

A tiszta PVC-hez tartozó DSC görbén az üvegesedési hőmérséklet 74,1°C-on azonosítható. Ez 

igen alacsony, ahhoz képest, hogy nem lágyított PVC mintákat vizsgáltam, amelyek Tg értéke 

általában 80℃	felett van. A WPVC minta esetében a Tg 80,9°C-nál található, melyet az MDI 

kezdetben csökkentett, majd a mennyiségének növelésével az üvegesedési hőmérséklet is 

növekedni kezdett. A DSC görbék törési pontjai körülbelül 180 – 190°C-on találhatók. 

Mivel a DSC vizsgálat egy kvázi statikus módszer, így a Tg kiértékelése kevésbé releváns 

a DMA módszerhez képest. Emellett a DSC görbén a feszültségekből adódó energiaváltozások 

is láthatók, melyek a Tg meghatározását bizonytalanabbá teszik. Emellett a DSC alacsonyabb 

mért értéke az idő-hőmérséklet szuperpozícióval magyarázható. A DMA mérést 1 Hz 

frekvencián hajtottam végre, a DSC mérés effektív frekvenciája 10-2 Hz nagyságrendbe esett, 

így az alacsonyabb hőmérsékleti átmenet biztosított. A kapott eredményekből látható, hogy a 

WPVC Tg-jének csökkenését a DSC vizsgálat nem mutatta ki. Emellett a DMA megnövekedett 

mechanikai veszteségi tényezőt mutatott a PVC mátrix és a bükkfaliszt közötti fokozott tapadás 

miatt. A DMA és DSC módszer által detektált Tg értékek között tapasztalható eltéréseket a 

fentebb említett módszerek/berendezések különbözősége és az adatgyűjtés érzékenysége 

okozhatták. 
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25. Táblázat: 0PVC és bükkfalisztet tartalmazó kompozitok DSC és DMA mérési eredményei 

Minta DSC     DMA 
 Tg /°C Tendoterm 

/°C 
ΔHm / Jg-1 Tendoterm

/°C 
ΔHm / Jg-1 Tg/ °C 

0PVC 74,1 151 8,0 211 0,4 85,8 
WPVC 80,9 121 3,4 217 0,4 82,1 
WM1 77,2 139 11,2 218 0,5 87,3 
WM2 78,3 154 8,6 225 0,6 87,7 
WM5 81,1 146 4,7 218 0,6 87,6 

A kukoricacsutka-lisztet tartalmazó keverékek DSC mérési eredményeit a 26. táblázat foglalja 

össze.  

26. Táblázat: 0PVC és kukoricacsutka-lisztet tartalmazó kompozitok DSC és DMA mérési eredményei 

Minta DSC     DMA 
 Tg /°C Tendoterm

/°C 
ΔHm / J g-1 Tendoterm

/°C 
ΔHm / J g-1 Tg/°C 

0PVC 74,1 151 8,0 211 0,4 85,8 
CcPVC 83,0 155 13,2 229 1,0 84,1 
CcM1 81,5 144 11,0 214 0,8 82,3 
CcM2 82,0 148 10,3 219 1,0 82,7 
CcM5 82,1 145 10,9 214 0,9 83,0 

A kapott eredményekből látható, hogy a DSC és DMA mérési eredmények a 0PVC minta 

esetében igen eltérőek, míg a kompozitok eredményei között csak csekély változás 

tapasztalható. Míg a DSC vizsgálat szerint a CcPVC esetében megemelte az üvegesedési 

hőmérsékletet, addig a DMA mérés eredménye értelmében a kukoricacsutka-lisztet és MDI-t is 

tartalmazó mintáknál az anyagok lágyultak az eredeti 0PVC keverékhez képest. A DSC mérés 

eredményei alapján viszont csak az MDI Tg-t csökkentő hatása egyezik meg. 

5.6. MDI optimális mennyiségének a vizsgálata 

A fentebb bemutatott vizsgálatok többségénél a WM1 minta kiugró eltéréseket és eredményeket 

mutatott a többi bükkfalisztet, illetve MDI-t tartalmazó kompozithoz képest. Ezáltal 

megállapítottam, hogy ezek a domináns változások/eltérések valójában a PVC és a bükkfaliszt 

közötti fellépő magasabb adhéziós kapcsolatot megnyilvánulásai. Mivel 0,5 és 1,5 phr 

mennyiségben nem állítottam elő MDI-t tartalmazó kompozitokat, így a fentebb bemutatott 

vizsgálati eredményekből számítás útján határoztam meg MDI mennyiségének optimumát. 

Viszont az kijelenthető, hogy az 1, 2, és 5 phr mennyiségű MDI-t tartalmazó kompozitok közül 
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a 1 phr mennyiségű erősítette leginkább a határfelületek kapcsolatát, azaz a legjobb adhéziós 

kapcsolat a WM1 mintánál alakult ki. A vizsgálati eredményekre polinomiális egyenletet 

illesztetettem, amellyel az adhézió maximalizálásához szükséges MDI mennyiségét határoztam 

meg. A sűrűségmérés eredményeire illesztett polinomiális egyenletet a (31). egyenlet ismerteti. 

A x tulajdonságot az MDI koncentráció függvényében a következő négyzetes egyenlettel 

közelíthető meg: 

    y = 1,2395 + 0,2806x + (-0,1681)x2     (31) 

      x= 0,835 

ahol x – az optimális MDI mennyisége tömegrészben.  

A sűrűségmérés, porozitás számítás, keménységmérés, hajlító és szakítóvizsgálat, illetve 

a hővezetőképesség mérési eredmények alapján meghatároztam az alkalmazott MDI 

mennyiségének optimumát 100 phr PVC-hez és 20 phr bükkfaliszthez viszonyítva, ahol az 

anyag tulajdonságok minimuma (porozitás) és maximuma (sűrűség, keménység, 

hajlítószilárdság, szakítószilárdság, hővezetés) van. 

 A 27. táblázat a vizsgálati módszerekhez tartozó optimális MDI tartalmat foglalja össze, 

amely alapján a 100 phr PVC és 20 phr mennyiségű bükkfaliszt felületi adhéziójának a 

növelésére alkalmazott MDI optimális mennyisége 0,85 ± 0,15 phr. 

27. Táblázat: MDI optimumának meghatározása 

Vizsgálati módszerek MDI optimum [phr] 
Sűrűség 0,835 

Keménység 0,733 
Hővezetőképesség 0,995 

Porozitás 0,84 
Szakítószilárdság 0,93 
Hajlítószilárdság 0,79 

Átlag 0,85 

A 48. és 49. ábra a különböző tulajdonságok függését ábrázolja az MDI mennyiségének 

függvényében. 
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48 ábra: PVC, bükkfaliszt és MDI kompozitok különböző tulajdonságainak függése az adagolt MDI 

mennyiségétől (a tulajdonságok mértékegységei az ábra y tengelyén: keménység [-], szakítószilárdság [MPa], 
hajlítószilárdság [MPa] 

 

 

49. ábra: PVC, bükkfaliszt és MDI kompozitok különböző tulajdonságainak függése az adagolt MDI 
mennyiségétől (a tulajdonságok mértékegységei az ábra y tengelyén: sűrűség (g/cm3), porozitás [-] 

Továbbá a bükkfalisztnek és a kukoricacsutka-lisztnek a fajlagos felületének ismeretében 

kiszámítottam a növényi adalékanyagok felületkezelésére alkalmazott MDI átlagos vastagságát 

is. Mivel a bükkfaliszt fajlagos felülete BET = 1,95 m2/g és mennyisége a kompozitban 20 g, 

ezáltal a bükkfa teljes felülete 39 m2. A fentebb bemutatott optimummal (0,85 ± 0,15), illetve 

az MDI sűrűséggel (1,21 g/cm3) számítva, meghatározható a bükkfaliszt térfogata a 
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kompozitokban, ami 0,70 ± 0,12 cm3 = (7,0 ± 1,2)*10-7 m3. A térfogat és a teljes felület 

hányadosából ezáltal MDI vastagsága is kiszámítható: 

(7,0 ± 1,2	) ∗ 10-.

39 = (1,8 ± 0,31) ∗ 10-/m = 18 ± 3,1nm 

Ezáltal megállapítható, hogy a PVC és bükkfaliszt határfelületén az MDI 18 ± 3,1 nm 

vastagságban van jelen. Az optimális mennyiségnél kevesebb MDI nem képes a teljes PVC/ 

bükkfaliszt határfelületét befedni, míg az optimálisnál nagyobb mennyiségű MDI felesleges és 

már csak balaszt-anyagként viselkedik a kompozitokban. 

A kukoricacsutka-liszt fajlagos felülete ezzel szemben BET = 0,818 m2/g, ezáltal a 

kukoricacsutka-liszt felszínén kialakított réteg 7,55 ± 1,3 nm vastagságú lesz. Az eredmények 

alapján kiszámítható, hogy a 100 phr PVC és 20 phr kukoricacsutka-liszt közötti adhézió 

javítására szolgáló MDI optimális mennyisége 0,35 ± 0,06 phr. Így a fentebb bemutatott 

kukoricacsutka-lisztet és MDI-t tartalmazó minták mérési eredményei azért nem nyújtottak 

kiemelkedő változásokat, hiszen a 0,35 ± 0,06 phr mennyiségű MDI már az 1 phr mennyiséghez 

képest is távoli. Valójában már az 1 phr mennyiségű mintáknál az MDI feleslegként, azaz 

balaszt-anyagként viselkedett.  
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6. Összefoglalás 

Értekezésemben PVC alapú természetes kompozitok habosodásának és habszerkezet módosító 

hatásainak megismerésével foglalkoztam. Eltérő összetételű PVC kompozitokat vizsgáltam, 

amelyek között egyedüli különbség a felhasznált bükkfaliszt, kukoricacsutka-liszt és az MDI 

mennyiségében volt. A szerkezeti módosulások megismerésére több vizsgálati módszert 

alkalmaztam, amelyek mechanikai, roncsolásmentes, illetve anyagstruktúrát feltáró vizsgálatok 

szerepeltek.  

Kutatásaim során a kompozitok sűrűségének változásait a növényi eredetű erősítő 

adalékok függvényében vizsgáltam. A számításos módszerrel a tömör, préselt minták elméleti 

sűrűsége jó közelítéssel meghatározhatók. Számításos módszerrel továbbá a 

sűrűségváltozásokból adódó porozitást, azaz a kompozitban lévő hézagtérfogat mennyiségét is 

vizsgáltam. A kompozitot alkotó komponensek receptúra szerinti tömegéből számítás útján az 

elméleti habosított sűrűségeit határoztam meg. Az elméleti sűrűséget ismeretében pedig az 

alkalmazott habosítóanyag gázfejlesztő képességével kiegészítve a gázhasznosítási tényező 

értékét, azaz a kompozitokban bent maradó gázok mennyiségét határoztam meg. A porozitások 

és gázhasznosítási tényezők eredményei alapján megállapítottam, hogy a bükkfaliszt és a 

kukoricacsutka-liszt nagymértékben befolyásolja a cellás struktúra kialakulást, gátolja a 

habosodást. 

A kompozitokat felépítő komponensek közötti összeférhetőséget számítással elemeztem, 

aminek eredményéből azt az újszerű tényt állapítottam meg, miszerint a természetes eredetű 

adalék anyagai cellulóz, pentozán és lignin tartalma semmilyen összeférhetőséget nem mutat a 

PVC-vel. Az összeférhetőség és az adhézió javítása érdekében kapcsoló ágenst alkalmaztam a 

PVC és a növényi eredetű adalékanyagok között. Ezáltal az adhézió növelő adalékanyag az 

MDI volt. A határfelületek között kialakult adhéziós kapcsolat erősségének meghatározása 

érdekében tapadásvizsgálatot végeztem. A mérési eredmények bizonyították, hogy az izocianát 

megfelelő adhézió növelő adalékanyagként alkalmazható. Emellett a tapadásvizsgálat és a 

kompozit felületi érdesség mérési eredményei bizonyították, hogy a habminták felületi 

egyenetlensége és a tapadási szilárdság közötti eredmények között szoros kapcsolat áll fenn. 

Az MDI összeférhetőséget mutat a növényi adalék lignin tartalmával, ami a kapcsolódást 

kémiai kötéssel is erősítette. Az MDI-vel új anyagösszetételű habkompozitokat hoztam létre, 

mely összetételű habosított PVC kompozitokkal eddig még nem foglalkoztak. 

A roncsolásmentes, azaz az ultrahangos vizsgálatot a kompozitok modulusának és 

szálorientációs változásainak megismerésére alkalmaztam. Az ultrahangos vizsgálatok 
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eredményei alapján a bükkfaliszt kompozitok erősen orientáltak. A Fakopp Ultrasonic Timer 

berendezést az orientációs hatások megállapítására, valamint a PVC habkompozitok 

vizsgálatára eddig még nem alkalmazták. Az ultrahangos és a CT vizsgálat mérési 

eredményeiből az a következtetés vonható le, hogy a cellák nyújtottak és torzultak, emellett a 

növényi adalékok orientáltan helyezkednek el a kompozitban. Az ultrahanggal mért orientációs 

változásokat a fénymikroszkóppal mért szálorientációs eredmények is alátámasztják, miszerint 

az MDI hatására jobb szálorientáció érhető el a kompozit mintákban.  

A hajlító és szakítóvizsgálat mérési eredményeiből megállapítottam egyrészt az 

erősítőanyagok orientációját és morfológiai különbségeit, másrészt az MDI optimális 

mennyiségét, amely a határfelületek közötti adhézió erősítésére szolgál. A hajlítóvizsgálat 

modulus értékei az ultrahang terjedési idejéből számított rugalmassági modulusok értékeivel 

jól korrelálnak, ezáltal bizonyítható, hogy ugyan azon orientációs hatások roncsolásmentes 

anyagvizsgálattal is ellenőrizhetők.  

A DMA vizsgálatok bizonyították, hogy a bükkfaliszt és az MDI is hatással van az 

anyagok üvegesedési hőmérséklet és rugalmassági modulus változásaira. A bükkfalisztet 

tartalmazó kompozitok DMA és a faliszt extrakciós eredményeiből látható, hogy a falisztből 

kioldódó anyag lágyítóként viselkedett a polimer mátrixban. Az faliszt lágyító hatását pedig az 

MDI kompenzálja, csökkenti a falisztből kioldódó anyagok PVC-be történő migrálását, ezáltal 

az üvegesedési hőmérséklet -az eredeti referencia minta Tg-je felé- növekedése valósult meg.  

A mérési eredményeket összegezve megállapítható az MDI alkalmazási mennyiségének 

optimuma. A sűrűségmérés, keménységmérés, hajlítóvizsgálat, szakítóvizsgálat, számított 

porozitás és a hővezetőképesség mérési eredményeire illesztett polinomiális egyenlet alapján 

az MDI optimális mennyisége 0,85 ± 0,15 phr 20 phr bükkfaliszthez és 100 phr PVC-hez 

viszonyítva. 

A növényi adalékanyagokkal töltött kompozitok tulajdonságainak különbségeit főként a 

faliszt és kukoricacsutka-liszt adalékok morfológiai eltérése okozza. A vizsgálatok többsége azt 

bizonyította, hogy a természetes adalékanyagok gátolják a habcella képződését, emellett erősen 

orientálják a kompozitokat. 
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7. Summary 

The aim of this research is to investigate the foaming of PVC based natural composites and 

determine the effects of modifier on the foam structure. Different compositions of PVC 

composites were investigated, where the differences between the alternatives were the 

application of wood flour, corncob flour and the amount of MDI. Several tests were performed 

in order to analyse the structural changes. The tests included mechanical, non-destructive and 

material structure analyser methods as well. 

During my research I have examined the density alteration of the different composites 

according to the different natural filler types. A new mathematical calculation method has been 

developed to be able to follow and define the density changes of composites without any 

measurements. The densities of composites could be calculated by using the compact densities 

of composite components and their mass fractions. The density with acceptable accuracy of 

pressed, compact samples can be determined by utilizing of this method. The porosity was 

calculated by the density changes of foam and pressed samples. Based on the composite receipt 

and mass fractions, the factor of the gas utilization factor was determined. The wood flour and 

corncob greatly influence the formation of cellular structure and inhibited the foaming, which 

was determined from the results of porosities and gas utilization factors. 

The compatibility of the components in the different composites were also calculated and 

investigated. Based on the results of the calculations the following novel facts have been 

identified. The components of natural sourced additives, such as cellulose, pentosan and lignin 

are not compatible with the PVC as matrix material. In order to improve the compatibility and 

adhesion between PVC and the natural additives, coupling agent between PVC and the natural 

additives was used. In order to determine the strength of the adhesion bond formed between the 

interfaces, an adhesion test was performed. The results of measurements showed that isocyanate 

can be used as a suitable adhesion improver additive. In addition, further tests were performed 

to determine the adhesion and surface roughness of the composites. The relationship between 

the results of the surface rugosity of the foam samples and the values of adhesion strength was 

determined. 

MDI as an adhesion improver material was used. The results of mechanical measurements 

and materials structure analysis confirmed that, the isocyanate could be applied as appropriate 

and suitable adhesive improver for the examined materials. The compatibility of MDI with the 

lignin content of the natural filler, strengthens the connection to the matrix materials by 

chemical bonds. The results of adhesion test and surface roughness tests also proved that the 
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surface roughness of foam composites largely determined the adhesion strength with MDI. New 

foamed PVC based material compositions were produced with application of MDI, which is a 

great invention because these materials have never been researched and introduced before. 

Non-destructive ultrasonic test was used to study the modulus and fiber orientation 

changes of the composites. The results of ultrasonic examination confirmed that the additive of 

wood flour is strongly oriented in the material. The Fakopp Ultrasonic measuring device has 

never been used to define such characteristics, as well as to analyse the PVC based foamed 

composites. The results of ultrasound and CT analysis concluded that, the cells are elongated 

and oriented. The changes in orientation results were determined by ultrasound are also 

supported by the fibre orientation results by light microscopy. MDI results a better fibre 

orientation in composites samples.  

The results of the flexural and tensile tests determined the orientation and morphological 

changes of the reinforcing materials. In addition, the optimal amount of MDI - to improve 

adhesion between interfaces - can be examined. The resulted modulus values of the flexural 

tests correlate well with the values of the modulus of elasticity of the ultrasound measurements. 

Thereby the orientation effects could be demonstrated and controlled by non-destructive and 

destructive testing as well.  

The results of DMA measurements proved that the presence of wood filler and MDI also 

has effect on the glass transition temperature and modulus of the composite materials. During 

the DMA and wood extraction the material, which was initially migrated out from the wood 

flour, acted as a plasticizer in the polymer matrix. The plasticizer effect of wood flour was 

compensated by MDI. It reduces the migration of wood into PVC, it was increasing the glass 

transition temperature to half the Tg of the original reference sample. 

Summarizing the tests results of all the conducted experiments the optimum amount of 

MDI could be determined in the composites. It is determined according to the fitted polynomial 

equation fitted to the results of density and hardness measurements, flexural, tensile tests, 

calculated porosity and thermal conductivity measurements. The optimal amount of MDI in the 

PVC/beech wood composites defined as 0,85 ± 0,15 compared to 20 phr beech wood flour and 

100 phr PVC.  

The morphology of wood and corncob flour has great influence on formation of the 

cellular structure of composites. Thus, additives of natural origins slightly inhibit the foam and 

cell formation as well as orientation of composite structure. 
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8. Új Tudományos Eredmények 

Kutatásaim során a poli(vinil-klorid) (PVC) mátrixú növényi adalékokkal erősített 

kompozitokat vizsgáltam. A PVC kis molekulatömegű K-58-as szuszpenziós típusú. A préselt 

PVC minta sűrűsége 1,4066 g/cm3, a habosított minta sűrűsége 0,7027 g/cm3. Növényi 

adalékanyagként 200-300 𝜇m szemcseméretű, 5,1 L/D arányú, 1,52 g/cm3 sűrűségű és 1,95 

m2/g (= 2,96*106 1/m) fajlagos felületű bükkfalisztet és 400-500	𝜇m szemcseméretű, 1,4 L/D 

arányú, 1,62 g/cm3 sűrűségű és 0,82 m2/g (= 1,33*106 1/m) fajlagos felületű kukoricacsutka-

lisztet alkalmaztam. A növényi adalékanyag mennyisége 20 tömegrész (phr) 100 phr PVC-hez 

viszonyítva. Az adhézió javítására 1,21 g/cm3 sűrűségű polifenilén-polimetilén-poliizocianátot 

(MDI) alkalmaztam, amivel a növényi adalékokat felületkezeltem. Az MDI mennyisége 1 vagy 

2, vagy 5 phr a növényi adalékanyag 20 phr mennyiségéhez viszonyítva. A tömör kompozitokat 

170°C-on hengerléssel majd 175°C-on préseléssel, míg a habosított mintákat 175-190°C-os 

extrudálással állítottam elő.  

A kísérletekhez alkalmazott jelölési rendszer bemutatása: 

Jelölés Leírás 
0PVC PVC minta 

WPVC 100 phr PVC + 20 phr bükkfaliszt 

WM1 100 phr PVC + 20 phr bükkfaliszt +1 phr MDI 

WM2 100 phr PVC + 20 phr bükkfaliszt + 2 phr MDI 

WM5 100 phr PVC + 20 phr bükkfaliszt + 5 phr MDI 

 

1.  Tézis 

Az MDI hatással van a PVC és növényi adalékanyagok közötti adhézióra. A bükkfaliszt, 

kukoricacsutka-liszt és PVC komponenseinek termodinamikai összeférhetetlenségét az 

oldhatósági paraméterek kiszámításával határoztam meg. A 9,91 cal1/2cm3/2 oldhatósági 

paraméterrel rendelkező PVC, a 12,72 cal1/2cm3/2 rendelkező lignin és 49,26 cal1/2cm3/2 

oldhatósági paraméterrel rendelkező cellulóz komponensek között semmilyen összeférhetőség 

nem állapítható meg. A PVC és a 12,18 cal1/2cm3/2 oldhatósági paraméterű MDI közelebb állnak 

egymáshoz a szélső határértékeik figyelembevételével, ezáltal kapcsolódásuk valószínűsíthető. 

A bükkfaliszt és kukoricacsutka-liszt lignin tartalmával az MDI jó összeférhetőséget mutat, 

ezáltal bizonyítható, hogy az MDI várhatóan alkalmas a PVC és a növényi adalékok közötti 

adhézió javítására. 
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a) Az MDI felületkezelés hatékonyságát szobahőmérsékleten 0,5 mm/perc húzási sebesség 

mellett mért tapadásvizsgálattal bizonyítottam. A növényi adalékanyagot tartalmazó kompozit 

minták tapadási szilárdsága az MDI-hez minden esetben nagyobb volt a PVC/MDI tapadási 

szilárdságához képest. A préselt kompozitok a bükkfaliszt hatására 210%-os, a kukoricacsutka-

liszt hatására 170%-os, míg a habosított minták esetében a bükkfaliszt hatására 180%-os, a 

kukoricacsutka-liszt hatására 140%-os tapadási szilárdság növekedést állapítottam meg a tiszta 

PVC préselt és habosított mintákhoz képest. Az eredmények bizonyítják, hogy a bükkfaliszt és 

a kukoricacsutka-liszt felületkezelése céljából alkalmazott MDI alkalmas a PVC és a növényi 

adalékanyagok közötti adhézió növelésére. Megállapítottam, hogy az MDI-vel szembeni 

tapadási szilárdság közel lineáris függvénye az anyag bükkfa tömegarányának a következő 

egyenlet szerint: 

Tapadási szilárdság (N/cm2) = (7,0 ± 1,5) + (44 ± 1,8) * bükkfa tömegarány 

b) A habosított minták tapadási szilárdság értékeinek növekedését mutattam ki a préselt minták 

MDI-hez történő tapadásához képest. A PVC minta esetében 500%-os, a bükkfalisztet és 

kukoricacsutka-lisztet tartalmazó minták esetében 420 %-os növekedést állapítottam meg. 

Megmutattam, hogy hasonló mértékben nőtt a habosított minták felületi érdessége és felületi 

egyenetlensége a préselt mintákhoz képest, így megállapítottam, hogy a habosított mintákon 

mért növelt tapadási szilárdság a préselt mintákhoz képest elsősorban a habosítás során 

megnövekedett felületi egyenetlenség miatt alakul ki, a következő korreláció szerint:  

Tapadási szilárdság [N/cm2] = (6,5 ± 1,5) + (0,80 ± 0,18) * felületi egyenetlenség [μm] 

2.  Tézis 

Sűrűségmérésen alapuló számítási módszeren keresztül a porozitás és a gázhasznosítási tényező 

változásaiból megállapítottam, hogy a bükkfaliszt és a kukoricacsutka-liszt gátolják a 

habosodást és a habképződést a kiindulási PVC mintához képest. A habosított PVC minta 

porozitása 50%-os, ehhez viszonyítva a kompozit mintákban lévő hézagtérfogatot a bükkfaliszt 

37,1%-kal csökkentette. A felületkezelési célból alkalmazott 1 phr mennyiségű MDI pedig 

45,1%-kal csökkenti a porozitást és 21,8% csökkenti a gázhasznosítási tényezőt a kiindulási 

PVC mintához képest.  

a) A sűrűségmérés, porozitás-számítás, keménységmérés, a hajlító- és szakítóvizsgálat, illetve 

a hővezetőképesség mérési eredményei alapján megállapítottam az adagolt MDI mennyiség a 

100 phr PVC + 20 phr bükkfaliszt kompozithoz adagolt optimumát, ahol az egyes 
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tulajdonságoknak maximuma (sűrűség, keménység, hővezetés, hajlítószilárdság, 

szakítószilárdság) vagy minimuma (porozitás) van. A mérési eredményekre felírt polinomiális 

egyenletek alapján az adagolt MDI mennyiség optimuma: 0,85 ± 0,15 phr értékre adódott, 20 

phr bükkfaliszthez és 100 phr PVC-hez viszonyítva.  

b) A bükkfaliszt 1,95 m2/g fajlagos felületének, a fentebb optimálisnak talált (0,85 ± 0,15) g 

MDI/20 g bükkfaliszt aránynak és az MDI 1,21 g/cm3 sűrűségének az ismeretében 

meghatároztam, hogy a PVC/bükkfaliszt határfelületen optimális esetben az MDI 18 ± 3,1 nm 

átlagos vastagságban van jelen. Az optimálisnál kevesebb MDI adagolása esetén az MDI nem 

képes a teljes PVC/bükkfaliszt határfelületet befedni, míg az optimálisnál több MDI adagolása 

már nem növeli tovább a PVC/bükkfaliszt adhéziót, hanem a feleslegben lévő MDI már csak 

balaszt-anyagként viselkedik a kompozitban. 

3.  Tézis 

Az ultrahang terjedési sebesség értékeiből megállapítottam a kompozitokban lévő növényi 

adalékanyagok orientációs irányát. A bükkfaliszt részecskék lassítják az ultrahang terjedési 

idejét, ezáltal az ultrahang hullám terjedési sebességét csökkentik. Az ultrahanggal detektált 

terjedési sebességek eredményei alapján megállapítottam, hogy az MDI elősegíti a bükkfaliszt 

szemcsék orientálódását gyártási irányban. 

a) Mikroszkópos felvételek analízisével megállapítottam a hosszúkás bükkfaliszt szemcsék 

orientációját, azaz a technológiai gyártási iránnyal bezárt szög értékeit: 0-30° (WPVC), 0-22° 

(WM1), 0-21° (WM2), 0-17° (WM5). Az előző tézisponttal összhangban az orientáció 

legtöbbet az 1 phr MDI adagolásával köszönhetően javult. Az ultrahang terjedési sebességének 

csökkenése is ezt az eredményt erősíti: 615 m/s (WPVC), 588 m/s (WM1), 571 m/s (WM2), 

571 m/s (WM5), avagy az ultrahang terjedési sebességek csökkenése és a mikroszkóppal 

megállapított csökkenő szögeltérések között szoros kapcsolat állapítható meg. A szemcse-

orientáció az ultrahang terjedési sebességének mért értéke alapján az 570...615 m/s 

intervallumban a következő egyenlettel közelíthető: 

Maximális orientációs eltérés (°) / -123 + 0,248 * ultrahang terjedési sebessége (m/s). 

 

 

 

DOI: 10.14750/ME.2021.006



98 
 

4. Tézis 

A PVC és az abból készült különböző kompozitok üvegesedési és rugalmassági modulus 

változásait határoztam meg dinamikus mechanikai analízis (DMA) módszerrel (felfűtési 

sebesség 2°C/perc, frekvencia 1 Hz, hőmérsékleti intervallum 20 és 100°C között). 

Megállapítottam, hogy a PVC 85°C-os üvegesedési hőmérséklete 82°C-ra csökkent a 

bükkfaliszt adagolásával. A csökkenésnek az oka a bükkfaliszt extraktumában talált észter- és 

alkil csoportú vegyületek PVC-be történő migrálása, amelyek lágyítóként funkcionáltak a PVC 

rendszerében. Ugyanezt a jelenséget megakadályozta az MDI már 1 phr mennyiségben is, mivel 

diffúziós gátló réteget hozott létre a PVC és a bükkfaliszt között, így az MDI-t tartalmazó 

kompozitokban az üvegesedési hőmérséklet 87°C-ra emelkedett. 
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Melléklet 

Rövidítések jegyzéke 

Cc  Corncob 

CT  computer tomograpy 

CPE  klórozott polietilén 

COCA  kókuszolaj 

DSC  differenciális pásztázó kalorimetria 

DMA  dinamikus mechanikai analízis 

DTA  derivált termogravimetrikus görbe 

ESBO  epoxidált szójaolaj 

MAH  maleinsavanhidrid 

MAPP  maleinsavval oljtott polipropilén 

MDI  polifenilén-polimetilén-poliizocianát 

MIM  mikrocelluláris fröccsöntés 

NaOH  nátrium-hidroxid 

NBR  nitril kaucsuk 

PE  polietilén 

phr  per hundred resin 

PS  polisztirol 

PUR  poliuretán 

PVC  poli(vinil-klorid) 

SEM  pásztázó elektronmikroszkóp 

SPI  szójafehérje-izolátum 

Tg  üvegesedési hőmérséklet 

TG  termogravimetriás görbe 

UT  ultrahang hullámok 

W  wood 
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Jelölések jegyzéke 

A  felület     [cm2] 

C   terjedési sebesség    [m/s] 

d  átmérő     [cm] 

d  átlagos cellaméret   [mm] 

E  rugalmassági modulus   [MPa] 

∆𝐸%  párolgáshő    [J/mol] 

Fi   csoportjárulék    [J1/2 m3/2] 

G  felhajtóerő    [N] 

Gm  szabadentalpia    [Jmol-1] 

Hm  elegyítési entalpia   [J mol-1] 

k  hatványtörvény álladó  [-]  

m,W  tömeg     [kg] 

n  cellaszám    [db] 

n  hatványtörvény állandó  [-] 

N  cellafal vastagság   [1/cm3] 

M  monomer molekula tömege  [g/mol] 

R   egyetemes gázállandó  (8,314) [Jmol-1K-1] 

Sm  elegyítési entrópia   [Jmol-1K-1] 

t  húrhosszúság    [cm] 

V  térfogat    [cm3] 

δ  cellafalvastagság   [mm] 

δ  cellaméret    [mm] 

δ  oldhatósági pataméter   [cal1/2 cm3/2] 

λ   távolság     [m] 

µg  gázhasznosítási tényező  [-] 

ρ  sűrűség    [g/cm3] 

σ  habszilárdság    [MPa] 

φ  hab/szilárd polimer sűrűség aránya [-] 

χ  kölcsönhatási paraméter  [-] 

𝑣   Poisson tényező   [-]  
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1. számú melléklet 

Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek a minták 20x névleges nagyítású töretfelületről 

 
60 fordulat/perc gyártási paraméter 

 
80 fordulat/perc gyártási paraméter 

 
100 fordulat/perc gyártási paraméter  
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2. számú melléklet 

Eltérő mennyiségű habosítószer hatása a falvastagságra és cellamérete 

  
5 phr mennyiségű habosítótszert tartalmazó PVC minta falvastagsága és cellamérete 

 
10 phr mennyiségű habosítószert tartalmazó PVC minta falvastagsága és cellamérete 

  
20 phr mennyiségű habosítószert tartalmazó PVC minta falvastagsága és cellamérete 
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3. számú melléklet 

Habosítószerek derivatográfos elemzései 

 
Luvopor VP65/50 típusú habosítószer mérési eredménye 

 

Tramaco Tracel DB161 típusú habosítószer mérési eredménye 

 
Tramaco TP3 2144 típusú habosítószer mérési eredménye  
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4. számú melléklet 

Tömör kompozitok elméleti sűrűségének meghatározása 

a) WPVC sűrűségének meghatározása  

Faliszt tömegarány számítása: 

20
100 + 20 = 0,167 

PVC és faliszt keverék tömegarány/sűrűség hányadosa: 

1 − 0,167
1,4066 +	

0,167
1,52 = 	0,702 

WPVC kompozit sűrűsége: 

𝜌0123 =	
1

0,702 = 1,4243	𝑔/𝑐𝑚4 

b) WM1 kompozit sűrűségének meghatározása két lépésben  

Faliszt tömegarány számítása a faliszt – MDI keverékben: 

𝑚5# 	= 	
20
21 	= 0,952 

MDI tömegarány számítása a faliszt – MDI keverékben: 

𝑚678 	= 	
1
21 	= 0,048 

Faliszt és MDI keverék tömegarány/sűrűség hányadosa: 

0,952
1,52 +

0,048
1,21 	= 	0,665 

Faliszt és MDI sűrűsége: 

𝜌5#	678	& =	
1

0,665 = 	1,505	𝑔/𝑐𝑚4 

Faliszt és MDI tömegarány számítása a kompozitban: 

21
100 + 21 = 0,174 

PVC és faliszt/MDI keverék tömegarány/sűrűség hányadosa:  

1 − 0,174
1,4066 +	

0,174
1,505 = 	0,703 

WM1 kompozit sűrűsége: 
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𝜌06&	 =
1

0,703 = 1,4228	𝑔/𝑐𝑚4 

c) WM2 kompozit sűrűségének meghatározása  

Faliszt tömegarány számítása a faliszt – MDI keverékben: 

𝑚5# 	= 	
20
22 	= 0,909 

MDI tömegarány számítása a faliszt – MDI keverékben: 

𝑚678 	= 	
2
22 	= 0,091 

Faliszt és MDI keverék tömegarány/sűrűség hányadosa: 

0,909
1,520 +

0,091
1,210 	= 	0,6732 

Faliszt és MDI sűrűsége: 

𝜌5#	678	' =
1

0,6732 = 1,4854	𝑔/𝑐𝑚4 

Faliszt és MDI tömegarány számítása a kompozitban: 
22

100 + 22 = 0,180 

PVC és Faliszt/MDI keverék tömegarány/sűrűség hányadosa: 
1 − 0,180
1,4066 +	

0,180
1,4854 = 	0,7041 

WM2 kompozit sűrűsége: 

𝜌06'	 =
1

0,704 = 1,4202	𝑔/𝑐𝑚4 

d) WM5 kompozit sűrűségének meghatározása  

Faliszt tömegarány számítása a faliszt – MDI keverékben: 

𝑚5# 	= 	
20
25 	= 0,8 

MDI tömegarány számítása a faliszt – MDI keverékben: 

𝑚678 	= 	
5
25 	= 0,2 

Faliszt és MDI keverék tömegarány/sűrűség hányadosa: 
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0,8
1,52 +

0,2
1,21 	= 0,692 

Faliszt és MDI sűrűsége: 

𝜌5#	678	: =
1

0,692 = 1,4459	𝑔/𝑐𝑚4 

Faliszt és MDI tömegarány számítása a kompozitban: 

25
100 + 25 = 0,2 

PVC és Faliszt/MDI keverék tömegarány/sűrűség hányadosa: 
1 − 0,2
1,4066 +	

0,2
1,4459 = 	0,707 

WM5 kompozit sűrűsége: 

𝜌06:	 =
1

0,707 = 1,4143	𝑔/𝑐𝑚4 
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5. számú melléklet 

Tömör kompozitok elméleti sűrűség számításának levezetése 

a) CcPVC sűrűségének meghatározása 

Kukoricsacsutka-liszt tömegarány számítása: 

20
100 + 20 = 0,167 

PVC és kukoricsacsutka-liszt keverék tömegarány/sűrűség hányadosa: 

1 − 0,167
1,4066 +	

0,167
1,62 = 	0,6953 

CcPVC kompozit sűrűsége: 

𝜌3;123 =	
1

0,6953 = 1,4382	𝑔/𝑐𝑚4 

b) CcM1 kompozit sűrűségének meghatározása két lépésben  

Kukoricsacsutka-liszt tömegarány számítása a kukoricsacsutka-liszt – MDI keverékben: 

𝑚5# 	= 	
20
21 	= 0,952 

MDI tömegarány számítása a kukoricsacsutka-liszt – MDI keverékben: 

𝑚678 	= 	
1
21 	= 0,048 

Kukoricsacsutka-liszt és MDI keverék tömegarány/sűrűség hányadosa: 

0,952
1,62 +

0,048
1,21 	= 	0,6273 

Kukoricsacsutka-liszt és MDI sűrűsége: 

𝜌<=>	678	& =	
1

0,6273 = 	1,5941	𝑔/𝑐𝑚4 

Kukoricsacsutka-liszt és MDI tömegarány számítása a kompozitban: 

21
100 + 21 = 0,174 

PVC és kukoricsacsutka-liszt /MDI keverék tömegarány/sűrűség hányadosa: 

1 − 0,174
1,4066 +	

0,174
1,5941 = 	0,6964 

CcM1 kompozit sűrűsége: 
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𝜌3;6&	 =
1

0,6964 = 1,4359	𝑔/𝑐𝑚4 

c) CcM2 kompozit sűrűségének meghatározása 

Kukoricsacsutka-liszt tömegarány számítása a kukoricsacsutka-liszt – MDI keverékben: 

𝑚<=> 	= 	
20
22 	= 0,909 

MDI tömegarány számítása a kukoricsacsutka-liszt – MDI keverékben: 

𝑚678 	= 	
2
22 	= 0,091 

Kukoricsacsutka-liszt és MDI keverék tömegarány/sűrűség hányadosa: 

0,909
1,620 +

0,091
1,210 	= 	0,6363 

Kukoricsacsutka-liszt és MDI sűrűsége: 

𝜌<=>	678	' =
1

0,6363 = 1,5715	𝑔/𝑐𝑚4 

 

 

Kukoricsacsutka-liszt és MDI tömegarány számítása a kompozitban: 

22
100 + 22 = 0,180 

PVC és kukoricsacsutka-liszt /MDI keverék tömegarány/sűrűség hányadosa:  

1 − 0,180
1,4066 +	

0,180
1,5715 = 	0,6975 

CcM2 kompozit sűrűsége: 

𝜌3;6'	 =
1

0,6975 = 1,4337	𝑔/𝑐𝑚4 

d) CcM5 kompozit sűrűségének meghatározása 

Kukoricsacsutka-liszt tömegarány számítása a kukoricsacsutka-liszt – MDI keverékben: 

𝑚<=> 	= 	
20
25 	= 0,8 

MDI tömegarány számítása a kukoricsacsutka-liszt – MDI keverékben: 
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𝑚678 	= 	
5
25 	= 0,2 

Kukoricsacsutka-liszt és MDI keverék tömegarány/sűrűség hányadosa: 

0,8
1,62 +

0,2
1,21 	= 0,6591 

Kukoricsacsutka-liszt és MDI sűrűsége: 

𝜌<=>	678	: =
1

0,6591 = 1,5172	𝑔/𝑐𝑚4 

Kukoricsacsutka-liszt és MDI tömegarány számítása a kompozitban: 

25
100 + 25 = 0,2 

PVC és kukoricsacsutka-liszt /MDI keverék tömegarány/sűrűség hányadosa:  
1 − 0,2
1,4066 +	

0,2
1,5172 = 	0,7005 

CcM5 kompozit sűrűsége: 

𝜌3;6:	 =
1

0,7005 = 1,4274	𝑔/𝑐𝑚4 
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6. számú melléklet 

Gázhasznosítási tényező  

0PVC minta: 

𝜌+", =	
114,15

114,15
1,4066 + 1,5 × 150

=
114,15

81,53 + 225 = 0,372 

𝜇? =	
0,372
0,7027 = 0,53 × 100 = 	53% 

WPVC minta: 

𝜌+", =	
134,15

134,15
1,3773 + 1,5 × 150

=
134,15

97,4 + 225 = 0,416 

𝜇? =	
0,416
1,2395 = 0,336 × 100 = 	34% 

WM1 minta: 

𝜌+", =	
135,15

135,15
1,4197 + 1,5 × 150

=
135,15

95,19 + 225 = 0,422 

𝜇? =	
0,422
1,3520 = 0,318 × 100 = 	31,8% 

WM2 minta: 

𝜌+", =	
136,15

136,15
1,4191 + 1,5 × 150

=
136,15

95,94 + 225 = 0,424 

𝜇? =	
0,424
1,1283 = 0,376 × 100 = 	37,6% 

WM5 minta: 

𝜌+", =	
139,15

139,15
1,4180 + 1,5 × 150

=
139,15

98,13 + 225 = 0,431 

𝜇? =	
0,431
1,0030 = 0,43 × 100 = 	43% 

CcPVC minta: 

𝜌+", =	
134,15

134,15
1,434 + 1,5 × 150

=
134,15

93,56 + 225 = 0,421 
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𝜇? =	
0,421
1,1168 = 0,377 × 100 = 	37,7% 

CcM1 minta: 

𝜌+", =	
135,15

135,15
1,4260 + 1,5 × 150

=
135,15

94,77 + 225 = 0,423 

𝜇? =	
0,423
1,1288 = 0,374 × 100 = 	37,4% 

CcM2 minta: 

𝜌+", =	
136,15

136,15
1,4323 + 1,5 × 150

=
136,15

95,06 + 225 = 0,425 

𝜇? =	
0,425
1,1245 = 0,378 × 100 = 	37,8% 

CcM5 minta: 

𝜌+", =	
139,15

139,15
1,4270 + 1,5 × 150

=
139,15

97,51 + 225 = 0,431 

𝜇? =	
0,431
1,0716 = 0,403 × 100 = 	40,3% 
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7. számú melléklet 

Összeférhetőségi határok meghatározása 

a) PVC és MDI összeférhetőségi határok számítása:  

PVC   Móltömeg 42 kg/mol; sűrűség: 1400 kg/m3; ebből a móltérfogat: 0,03 m3 

MDI  Móltömeg 0,484 kg/mol; (kis móltömegű, számátlag); sűrűség: 1210 

kg/m3; móltérfogat: 0,0004 m3 

𝑚 =
0,03
0,0004 = 75 

T = 298 K 

R = 8,314 J mol-1 K-1 

χS = 0,2 

8,314	 ∗ 	298	 F(1 +	√75)
'

2 ∗ 75 − 0,2H

0,0004 = 2614685 

√2614685 = 1616,99 

∆𝛿 = 1617	(𝐽𝑚-4)& '@  
1617	
1000 = 1,617	𝑀𝑃𝑎& '@  

1,617
2,04 = 0,79	(𝑐𝑎𝑙	𝑐𝑚-4)& '@  

Egyszerű polimerek, könnyen leírható molekulával esetén a χS egyszerűen meghatározható, de 

mivel a lignin és a cellulóz könnyen nem írható le, így középértéknek 0,2 értéket vettem. 

b) PVC és Lignin összeférhetőségi határok számítása 

PVC   Móltérfogat: 0,03 m3 

Lignin   Móltömeg 1000 kg/mol, sűrűség: 1300 kg/m3; móltérfogat: 0,769 m3 

𝑚 =
0,769
0,03 = 25,63 

T = 298 K 

R = 8,314 J mol-1 K-1 

χS = 0,2 
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8,314	 ∗ 	298	 F(1 +	N25,63)
'

2 ∗ 	25,63 − 0,2H

0,03 = 42700 

√42700 = 206,64 

∆𝛿 = 207	(𝐽𝑚-4)& '@  
207
1000 = 0,207	𝑀𝑃𝑎& '@  

0,207
2,04 = 0,10	(𝑐𝑎𝑙	𝑐𝑚-4)& '@  

c) PVC és cellulóz összeférhetőségi határok számítása 

PVC   Móltérfogat: 0,03 m3 

Cellulóz  Móltömeg 1000 kg/mol, sűrűség: 1500 kg/m3; ebből a móltérfogat: 

0,6666 m3 

𝑚 =
0,6666
0,03 = 22,22 

T = 298 K 

R = 8,314 J mol-1 K-1 

χS = 0,2 

8,314	 ∗ 	298	 F(1 +	√22,22)
'

2 ∗ 22,22 − 0,2H

0,03 = 44154 

√44154 = 210,13 

∆𝛿 = 210	(𝐽𝑚-4)& '@  
210
1000 = 0,21	𝑀𝑃𝑎& '@  

0,21
2,04 = 0,10	(𝑐𝑎𝑙	𝑐𝑚-4)& '@  

d) MDI és lignin összeférhetőségi határok számítása 

MDI   Móltérfogat: 0,0004 m3 

Lignin   Móltérfogat: 0,769 m3 

𝑚 =
0,769
0,0004 = 1922,5 
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T = 298 K 

R = 8,314 J mol-1 K-1 

χS = 0,2 

8,314	 ∗ 	298	 F(1 +	N1922,5)
'

2	 ∗ 1922,5 − 0,2H

0,0004 = 2001054 

√2001054 = 1414,59 

∆𝛿 = 1415	(𝐽𝑚-4)& '@  
1415
1000 = 1,415	𝑀𝑃𝑎& '@  

1,415
2,04 = 0,69	(𝑐𝑎𝑙	𝑐𝑚-4)& '@  

e) MDI és cellulóz összeférhetőségi határok számítása 

MDI   Móltérfogat: 0,0004 m3 

Cellulóz  Móltérfogat: 0,6666 m3 

𝑚 =
0,6666
0,0004 = 1666,5 

T = 298 K 

R = 8,314 J mol-1 K-1 

χS = 0,2 

8,314	 ∗ 	298	 F(1 +	N1666,5)
'

2	 ∗ 	1666,5 − 0,2H

0,0004 = 2011764 

√2011764 = 1418,37 

∆𝛿 = 1418	(𝐽𝑚-4)& '@  
1418
1000 = 1,418	𝑀𝑃𝑎& '@  

1,418
2,04 = 0,70	(𝑐𝑎𝑙	𝑐𝑚-4)& '@  
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8. számú melléklet 

Falisztet tartalmazó habkompozitok ultrahangos méréseinek számolása  

Hosszirány Keresztirány 

t = 0052 – 0012 = 0040 µs = 0,000040 sec t = 0059 – 0012 = 0047 µs = 0,000047 sec 

λ = 0,04 m λ = 0,04 m 

C = 1000 m/s C = 851,06 m/s 

1000! =	
𝐸(1 − 0,3)

702,7 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)
 851! =	

𝐸(1 − 0,3)
702,7 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)

 

E = 522005714 Pa E = 378037060 Pa 

E = 522 MPa E = 378 MPa 

a) WPVC ultrahangos eredményeinek számítása 

Hosszirány Keresztirány 

t = 0077 – 0012 = 0065 µs = 0,000065 sec t = 0061 – 0012 = 0049 µs = 0,000049 sec 

λ = 0,04 m λ = 0,04 m 

C = 615 m/s C = 816 m/s 

615! =	
𝐸(1 − 0,3)

1239 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)
 816! =	

𝐸(1 − 0,3)
1239 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)

 

E = 348118290 Pa E = 612853862 Pa 

E = 348 MPa E = 613 MPa 

b) WM1 ultrahangos eredményeinek számítása 

Hosszirány Keresztirány 

t = 0080 – 0012 = 0068µs = 0,000068 sec t = 0059 – 0012 = 0047µs = 0,000047 sec 

λ = 0,04 m λ = 0,04 m 

C = 588,24 m/s C = 851,06 m/s 

588! =	
𝐸(1 − 0,3)

1352 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)
 851! =	

𝐸(1 − 0,3)
1352 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)

 

E = 347245516 E = 727346101 Pa 

E = 347 MPa E = 727 MPa 
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c) WM2 ultrahangos eredményeinek számítása 

Hosszirány Keresztirány 

t = 0082– 0012 = 0070 µs = 0,000070 sec t = 0059 – 0012 = 0047 µs = 0,000047 sec 

λ = 0,04 m λ = 0,04 m 

C = 571,43 m/s C = 851,06 m/s 

571! =	
𝐸(1 − 0,3)

1128 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)
 851! =	

𝐸(1 − 0,3)
1128 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)

 

E = 273203727 Pa E = 606839055 Pa  

E = 273 MPa E = 607 MPa 

d) WM5 ultrahangos eredményeinek számítása 

Hosszirány Keresztirány 

t = 0082 – 0012 = 0070 µs = 0,000070 sec t = 0053 – 0012 = 0041 µs = 0,000041 sec 

λ = 0,04 m λ = 0,04 m 

C = 571,43 m/s C = 975,61 m/s 

571! =	
𝐸(1 − 0,3)

1003 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)
 975! =	

𝐸(1 − 0,3)
1003 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)

 

E = 242928491 Pa E = 708297107 Pa 

E = 243 MPa E = 708 MPa 
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9. számú melléklet 

Falisztet és kukoricacsutka-lisztet tartalmazó préselt kompozitok ultrahangos méréseinek 

számolása  

a) 0PVC ultrahangos eredményeinek számítása 

t = 0054 – 0012 = 0042 µs = 0,000042 sec 

λ = 0,04 m 

C = 952,38 m/s 

952! =	
𝐸(1 − 0,4)

1406,6 ∗ (1 + 0,4) ∗ (1 − 2 ∗ 0,4)
 

E = 5954910029 Pa 

E = 595 MPa 

 

b) WPVC és CcPVC ultrahangos eredményeinek számítása 

WPVC CcPVC 

t = 0049 – 0012 = 0037 µs = 0,000037 sec t = 0044 – 0012 = 0032 µs = 0,000032 sec 

λ = 0,04 m λ = 0,04 m 

C = 1081,08 m/s C = 1250 m/s 

1081! =	
𝐸(1 − 0,4)

1377,3 ∗ (1 + 0,4) ∗ (1 − 2 ∗ 0,4)
 1250! =	

𝐸(1 − 0,4)
1434 ∗ (1 + 0,4) ∗ (1 − 2 ∗ 0,4)

 

E = 751080897 Pa E = 1045625000 Pa 

E = 751 MPa E = 1046 MPa 

 

c) WM1 és CcM1 ultrahangos eredményeinek számítása 

WM1 CcM1 

t = 0049 – 0012 = 0037µs = 0,000037 sec t = 0052 – 0012 = 0040µs = 0,000040 sec 

λ = 0,04 m λ = 0,04 m 

C = 1081,08 m/s C = 1000 m/s 

1081	! =	
𝐸(1 − 0,4)

1419,7 ∗ (1 + 0,4) ∗ (1 − 2 ∗ 0,4)
 1000! =	

𝐸(1 − 0,4)
1426,1 ∗ (1 + 0,4) ∗ (1 − 2 ∗ 0,4)

 

E = 774202824 Pa E = 665513333 Pa 

E = 774 MPa E = 665 MPa 
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d) WM2 és CcM2 ultrahangos eredményeinek számítása 

WM2 CcM2 

t = 0045– 0012 = 0033 µs = 0,000033 sec t = 0047– 0012 = 0035 µs = 0,000035 sec 

λ = 0,04 m λ = 0,04 m 

C = 1212,12 m/s C = 1143 m/s 

1212	! =	
𝐸(1 − 0,4)

1419,1 ∗ (1 + 0,4) ∗ (1 − 2 ∗ 0,4)
 1143! =	

𝐸(1 − 0,4)
1432,3 ∗ (1 + 0,4) ∗ (1 − 2 ∗ 0,4)

 

E = 972803267 Pa E = 873239221 Pa 

E = 973 MPa E = 873 MPa 

 

e) WM5 és CcM5 ultrahangos eredményeinek számítása 

WM5 CcM5 

t = 0049 – 0012 = 0037µs = 0,000037 sec t = 0044 – 0012 = 0032µs = 0,000032 sec 

λ = 0,04 m λ = 0,04 m 

C = 1081,08 m/s C = 1250 m/s 

1081! =	
𝐸(1 − 0,4)

1418 ∗ (1 + 0,4) ∗ (1 − 2 ∗ 0,4)
 1250! =	

𝐸(1 − 0,4)
1427 ∗ (1 + 0,4) ∗ (1 − 2 ∗ 0,4)

 

E = 773275765 Pa E = 1040520833 Pa 

E = 773 MPa E = 1040 MPa 
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10. számú melléklet 

Kukoricacsutka-lisztet tartalmazó habkompozitok ultrahangos méréseinek számolása  

a) 0PVC ultrahangos eredményeinek számítása 

Hosszirány Keresztirány 

t = 0052 – 0012 = 0040 µs = 0,000040 sec t = 0059 – 0012 = 0047 µs = 0,000047 sec 

λ = 0,04 m λ = 0,04 m 

C = 1000 m/s C = 851,06 m/s 

1000! =	
𝐸(1 − 0,3)

702,7 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)
 851	! =	

𝐸(1 − 0,3)
702,7 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)

 

E = 522005714 Pa E = 378037060 Pa 

E = 522 MPa E = 378 MPa 

b) CcPVC ultrahangos eredményeinek számítása 

Hosszirány Keresztirány 

t = 0086 – 0012 = 0074 µs = 0,000074 sec t = 0065 – 0012 = 0053 µs = 0,000053 sec 

λ = 0,04 m λ = 0,04 m 

C = 541 m/s C = 754 m/s 

541! =	
𝐸(1 − 0,3)

1116,8 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)
 754! =	

𝐸(1 − 0,3)
1116,8 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)

 

E = 242814847 Pa E = 471653868 Pa 

E = 243 MPa E = 472 MPa 

c) CcM1 ultrahangos eredményeinek számítása 

Hosszirány Keresztirány 

t = 0083 – 0012 = 0071µs = 0,000071 sec t = 0062 – 0012 = 0050µs = 0,000050 sec 

λ = 0,04 m λ = 0,04 m 

C = 563 m/s C = 800 m/s 

563! =	
𝐸(1 − 0,3)

1128,8 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)
 800! =	

𝐸(1 − 0,3)
1128,8 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)

 

E = 265790279  E = 536663771 Pa 

E = 266 MPa E = 537 MPa 
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d) CcM2 ultrahangos eredményeinek számítása 

Hosszirány Keresztirány 

t = 0084– 0012 = 0072 µs = 0,000072 sec t = 0065 – 0012 = 0053 µs = 0,000053 sec 

λ = 0,04 m λ = 0,04 m 

C = 555 m/s C = 754 m/s 

555! =	
𝐸(1 − 0,3)

1124,5 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)
 754! =	

𝐸(1 − 0,3)
1124,5 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)

 

E = 257306484 Pa E = 474905779 Pa  

E = 257 MPa E = 475 MPa 

e) CcM5 ultrahangos eredményeinek számítása 

Hosszirány Keresztirány 

t = 0084 – 0012 = 0072 µs = 0,000072 sec t = 0064 – 0012 = 0052 µs = 0,000052 sec 

λ = 0,04 m λ = 0,04 m 

C = 555 m/s C = 769 m/s 

555! =	
𝐸(1 − 0,3)

1071,6 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)
 769! =	

𝐸(1 − 0,3)
1071,6 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 − 2 ∗ 0,3)

 

E = 245201981 Pa E = 470750390 Pa 

E = 245 MPa E = 471 MPa 
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11. számú melléklet 

A bükkfából gyűjtött kivonat IR spektruma 

 
 

Faliszt GC-MS vizsgálat mérési eredménye  
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