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Szállal erősített műanyagok a járműgyártásban 

 
Kivételes tulajdonságai és a tömegcsökkentésre való törekvés miatt a szállal erősített 
műanyagok egyre inkább részei lesznek a járműgyártásnak. Az üvegszálas anyagokat 
már alkalmazzák, a szénszálas anyagokkal még csak barátkoznak. A nagy teljesítményű 
szénszálas műszaki műanyagokból nagyon jó tulajdonságú siklócsapágyakat is lehet ké-
szíteni.  
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járműelemek; csúszócsapágyak. 

 
 
Az autók energiafelhasználását a gyártáshoz felhasznált szerkezeti anyagok, al-

katrészek és az üzemeltetéshez szükséges energiahordozók hatékony alkalmazása hatá-
rozza meg. Egy VW-Golf esetében kimutatták, hogy teljes forrásfelhasználásának 
11%-át az alapanyagok előállítására, 9%-át a gépkocsi gyártására, 80%-át az üzem-
anyag előállítására és a gépkocsi üzemeltetésére fordították. Modellszámítások szerint 
az autók teljesítményigényét döntő mértékben tömegük határozza meg, ezért az ener-
giafelhasználás túlnyomó hányada az üzemanyag-felhasználásból adódik. Jelenleg az 
igazolható, hogy 100 kg tömegcsökkentéssel 0,3–0,5 l/100 km üzemanyag takarítható 
meg.  

Az üzemanyag-megtakarítás eredménye a környezetkárosító CO2-kibocsátás 
csökkenése is, ami azért nagy jelentőségű, mert ennek 90%-a a járművek üzemeltetése 
során kerül a levegőbe. A különböző benzinüzemű járművek tömegének 100 kg-os 
csökkentésével 1 kg/100 km CO2-megtakarítás érhető el.  

Nyilvánvaló tehát, hogy a járművek tömegének csökkentése jelentős erőforrás-
megtakarítást és környezetkímélő hatást eredményez, ugyanakkor értelmetlen lehet, ha 
az ezt célzó tevékenység során nő az energiafelhasználás és a CO2-kibocsátás.  

A teljesítményszükséglet mértékére ható további fontos műszaki tényező az erő-
átviteli rendszer hatékonysága. Kiszámították, hogy a közúti járműforgalomban fel-
használt energia egyharmada fordítódik 

– a légellenállás és a gördülési súrlódás legyőzésére, 
– a meghajtótengely és a rendszer belső súrlódásának legyőzésére,  
– a gyorsításra. 
Az erősített műanyagok műszaki jellemzői, különösen rugalmassági modulusuk 

és nagy szilárdságuk miatt általában jobbak, mint a többi szerkezeti anyagé. A sűrűsé-
güket figyelmen kívül hagyva a fémekkel szemben kedvezőbb tulajdonságokkal is 
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rendelkezhetnek. Amennyiben a tömegre jellemző tulajdonságok fontos szerepet tölte-
nek be, az anyagok teljesítőképességét a sűrűség figyelembevételével is indokolt mér-
legelni; az erősített műanyagok tömegegységre vetített jellemzői jobbak, ezért különö-
sen előnyösen alkalmazhatók a könnyűszerkezetes konstrukciókban (1. táblázat).  

Az erősített műanyagok – különösen a nagy teljesítményű ún. műszaki műanya-
gok – alkalmazása révén a könnyített szerkezeti elemek mellett műszaki szempontokat 
mérlegelve célszerű siklócsapágyak alkalmazása a hajtórendszerben a súrlódási vesz-
teségek csökkentése érdekében. Természetesen az élettartamot meghatározó kopás 
(elhasználódás) mértéke előírás szerinti szigorú ellenőrzést követel. Korábban már 
kimutatták, hogy a műanyag siklócsapágyak alkalmazása műszaki előnyökkel jár. 
Nagy felületi nyomás és nagy siklási sebesség esetében azonban a műanyagok alkal-
mazási lehetősége korlátozott. Különböző adalékanyagokkal erősítve azonban lehetsé-
ges a polimeralapú tribológiai anyagok tulajdonságait javítani.  

 
1. táblázat 

Néhány anyag sűrűsége, rugalmassági modulusa és szilárdsága, abszolút érték  
és sűrűségre vonatkoztatott fajlagos érték 

 
Anyag ρ6, g/cm3 E, MPa Rm, MPa E/ρ, km/s2 Rm/ρ, km/s2

Acél 7,85 210 000 1000 2 727 13 
Al-ötvözet 2,7 70 000 350 2 643 13 
Ti-ötvözet 4,5 102 000 900 2 311 20 
Mg-ötvözet 1,74 40 000 330 2 343 19 
PP 0,98 1 500 35 156 4 
PA-GF 301 1,36 7 200 130 540 10 
PEEK-CF 301 1,4 23 000 240 1 675 17 
GFK2-UD3 501 1,95 40 000 800 2 091 42 
AFK4-UD 501 1,35 65 000 1500 4 908 113 
CFK5-UD 501 1,4 240 000 1000 17 475 73 
 

1   száltartalom, %, 
2   üvegszál erősítésű műanyag,
3 UD unidirekcionális (egy irányú) erősítés, 
4  aramidszál erősítésű műanyag, 
5   szénszál erősítésű műanyag, 
6 sűrűség. 

 
 
A következőkben bemutatjuk az üvegszállal és a szénszállal erősített műanyagok 

jelenlegi alkalmazási lehetőségeit a járműgyártásban és azokat a fejlesztési irányzato-
kat, amelyek ezeket a lehetőségeket bővíthetik. Bemutatjuk továbbá azt is, hogy mi-
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lyen meggondolások alapján várható, hogy a járművekben a jövőben elterjedhetnek a 
szállal erősített csúszócsapágyak. 

Üvegszállal erősített műanyagok 

A könnyűszerkezetekben alkalmazható erősített műanyagoknak a járműgyártás 
szempontjából számos előnye van. Ezeknek a műanyagcsoportoknak alkalmazásával 
egyes autóalkatrészek (motortetők, ajtók, tetők, padlóelemek) tömege 28–47%-kal 
csökkenthető. Kérdés azonban, miért nem bővül tovább alkalmazásuk?  

A fémek alkalmazását a műanyagokéval és az erősített műanyagokéval összeha-
sonlítva megállapítható (tömegükre vonatkoztatva), hogy az erősített műanyagok to-
vábbra is háttérbe szorulnak. Kitűnő tulajdonságaik ellenére évtizedek óta három fon-
tosabb ok említhető, ami gyorsabb elterjedésüket gátolja: 

– az anyagárak és a gyártás költségei, 
– a hibák felderítésének nehézségei, 
– a javítás korlátozott lehetőségei. 
A légi járművekben bebizonyosodott, hogy a műszaki követelmények kielégíthe-

tők. Az utóbbi négy évben az anyagok kiválasztását megelőző vitákban az utasforgal-
mi repülőgépekre vonatkozó döntés is megszületett. A helikopterek gyártásában már a 
80-as évek óta, a katonai repülőgépek gyártásában a 90-es évek óta az erősített mű-
anyagok javára tolódott el az anyagválasztás. A hosszú távú polgári repülőgépeknek 
mostanáig kellett várni, de a Boeing 787 (2011) és az Aerbus A 350 (2013) tömegének 
mintegy felét már erősített műanyagokból gyártják. 

A jelenlegi fejlesztés során az ágazat számára lehetőség nyílik arra, hogy a leg-
magasabb biztonsági követelményeknek megfelelően, modellről modellre növeljék a 
műanyagok alkalmazását, és a különböző típusok gyártásában szerzett tapasztalatokat 
új megoldások érdekében hasznosítsák. Jelenleg a hosszú távú utasszállító repülőgépek 
piacát az említett két cég uralja. Egyre világosabbá válik, hogy a felhasznált anyagok 
piacán is erősödik a verseny. A 350-es Aerbus törzsét 2006-ig alumínium-litium ötvö-
zetből tervezték. A Boeing 787-es értékesítési sikereit és az utasok véleményét is mér-
legelve, a vállalatvezetés viharos korszakában gyökeres fordulattal 2007-től a szénszá-
las műanyagokból gyártott „fekete törzs” építésére tértek át.  

A gyártási eljárások fejlesztése az autóiparban 

Az autógyártásban a nagy sorozatú tömeggyártás költségei határozzák meg a le-
hetőségeket, ezért ebben az ágazatban a légi járművek gyártásában kialakult eljárások-
kal szemben új stratégiára van szükség. 

 A műanyagok csak az anyagtulajdonságokkal harmonizáló, jó hatásfokú gyártási 
technológia birtokában lehetnek versenyképesek. Napjainkban a műanyaggyártmá-
nyok elterjedését a fröccsöntés térhódítása alapozta meg. A további eredményeket a 
műanyagok és a feldolgozástechnika egyidejű fejlesztése tette lehetővé. Ennek ered-
ményeképpen egy befröccsentéssel akár nagyobb számú, bonyolult formájú, tökélete-
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sen azonos terméket lehet előállítani. Ezzel megalapozták a műanyagok elmúlt 50 évi 
sikertörténetét.  

Más műanyag-feldolgozó eljárások, például a sajtolás, évtizedek óta ugyancsak 
elterjedtek a „végtelen” hosszú szállal erősített műanyagok formázásában Bár ez a 
technológia – például a hőre keményedő gyantával átitatott üvegszálpaplanból (SMC) 
készített gyártmányok sorozatgyártása – az alapanyagtól kiindulva a késztermékig bo-
nyolult idő és költségigényes gyártási lépcsők egymásutánját jelenti.  

Az erősítetlen műanyagok tulajdonságai szerkezeti anyagként való alkalmazásra 
ugyan nem mindig kielégítőek, versenyképességük összehasonlíthatatlanul jobb más 
anyagokénál, ha bonyolult formájú, erősen integrált formadarabot kell előállítani, amit 
fröccsönthetőségük tesz lehetővé. Korlátaik már rövid üvegszállal erősítve is erősen 
tágíthatók, a rövid üvegszálat tartalmazó műanyagok pedig fröccsönthetők, és ilyen 
műanyagokból nagyon jó hatásfokkal lehet tömegterméket gyártani (1. ábra). 

 

 

szakaszos folyamatos 

 
1. ábra Különböző erősített műanyagok teljesítménye  

és gyártásuk hatékonysága 
 
 
Az autóiparban az elmúlt 15 évben látványosan fejlődött a hosszú szállal erősített 

hőre lágyuló műanyagok alkalmazása. Az üvegszálpaplannal erősített hőre lágyuló 
műanyagokból (GMT) készített termékek gyártási folyamata fokozatosan rövidült, a 
fejlesztés során módosították a szálelrendeződést (architektúrát) is. Az eredmény a 
hosszú szállal erősített hőre lágyuló műanyag (langfaservestärktes Thermoplast; LFT), 
amely az üvegszállal erősített hőre keményedő műanyagokéval csaknem azonos tulaj-
donságokkal rendelkezik, feldolgozása viszont jóval olcsóbb. 
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Jelentős fejlesztést összpontosítottak a gyártási folyamat lerövidítése érdekében, 
hogy félkész termék közbeiktatása nélkül, egy gyártási lépcsőben állítsanak elő kész-
terméket. Ennek során egyidejűleg két technológiát fejlesztettek, az egyiknek a sajto-
lás, a másiknak a fröccsöntés volt a legfontosabb eleme. Közben számos, mintegy 10 
évvel korábban GMT-ből sajtolással gyártott alkatrészt váltottak fel LFT termékkel. 

1990-ben igazi forradalomnak számított, amikor VW Golf III típus lökhárítóját 
acél helyett GMT-ből kezdték gyártani. A korábban 15 elemből előállított acéltermé-
ket műanyagból egy ütemben készre sajtolták. A lökhárító tömege egyúttal 35%-kal 
lett kisebb. A hosszú próbagyártás és az ezzel járó számos kudarc dacára a gyártási 
költségek 6%-kal csökkentek. Újabb mérföldkő volt továbbá 2003-ban a Golf V egy 
utólag fémelemmel erősített GMT elemének helyettesítése hosszú üvegszállal 
kompaundált műanyagból közvetlen fröccsöntéssel készített elemmel. Ezzel a Golf II-
ben alkalmazott acél fenéklemezhez viszonyítva járművenként 0,7 kg tömegmeg-
takarítást értek el. A Golf VI típusváltozat lökhárítóját jelenleg rövid szállal erősített 
műanyagból fröccsöntik. A legutóbbi hír szerint az Audi A8 2010-es típusába hosszú 
szállal erősített műanyagból gyártott lökhárítót építenek. Ebben a járműben a bizton-
sági öv alsó rögzítőelemét szöveterősítésű „szerves bádog”-ból készítették, ami továb-
bi karcsúsítást tesz lehetővé. 

Míg az üvegszövettel erősített termékeket legtöbbször LCM eljárással (liquid 
composite molding, átitatás folyékony gyantával), mérsékelt gyártáshatékonysággal 
állítják elő, az egy irányba rendezett végtelen szálakkal erősített alkatrészeket még 
mindig nagyon munkaigényes eljárással (rétegenként fektetve és térhálósítva), kis ter-
melékenységgel készítik el. A kivételesen jó anyagtulajdonságokat itt nagyobb gyártá-
si sebességgel kellene ötvözni ahhoz, hogy ezek a végtelen szállal erősített anyagok 
bekerülhessenek a sorozat- és tömeggyártásba.  

Egyirányú végtelen erősítőszálak helyi alkalmazása 

Az időközben bevált vágott erősítőszálak közel rendezetlen, laza szerkezű rétege-
it a műanyagban ügyes gyártási eljárással oly módon sikerült fejleszteni, hogy optimá-
lis gyártási feltételek között kiváló teherbíró alkatrészek gyárhatók belőle. E cél érde-
kében jelenleg számos kutatóhelyen folytatnak kísérleteket, hogy LFT szerkezetekre 
előformázott helyi szöveterősítésű elemeket sajtoljanak. E téren már számos eredmény 
született. 

További lehetőség az általánosan alkalmazott eljárásokat a késztermékgyártás he-
lyén összpontosítani közbenső termék előállítása nélkül. Példaképpen olyan eljárások 
jöhetnek számításba, mint az extrudálás, végtelenszál-impregnálás, extrúziós hegesz-
tés, erősítő szálelemek impregnálása és formába sajtolása. Ezekkel a megoldásokkal 
rövid idő alatt újszerű, a sorozatgyártásba illeszthetően állíthatók elő helyi erősítést 
kapott alkatrészek.  

Kiinduló anyagok a hőre lágyuló műanyag-granulátumok és a végtelenszálas kö-
tegek (roving). Az adalékanyaggal kevert műanyagot extruderben megolvasztják, ho-
mogenizálják, majd az impregnálótérbe nyomják, melybe egyidejűleg bevezetik a vég-
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telenített szálköteget. A szálak teljes mértékben átitatódnak a polimerömledékkel. A 
szál-mátrix köteget fűtött tömlőn keresztül rugalmas kezelőrendszerbe vezetik, és on-
nan a végső formát közelítő módon rétegenként lefektetik. A végtelen szálak egyirá-
nyú fektetését kombinálni lehet vágott szálak bevitelével. A képlékeny szál-mátrix 
előtermék további kezelőrendszeren keresztül hidraulikus présbe kerül, ahol a ciklus-
idő alatt kialakul a formadarab műanyagtól elvárható végső formája. Az eljárás alatt 
egyidejűleg érvényesül az optimális energiafelhasználás és anyagkihozatal (nincs hul-
ladék és sajtolási maradék). Az eljárás előnyei:  

– egyszeri energiafelhasználás a granulátumtól a késztermékig, 
– erősítés az utolsó gyártási szakaszban, 
– az alkatrész végső formájának kialakulása a gyártási folyamatban. 
Az eljárás az e3-LFT jelölést kapta. A szálköteg impregnálását mind a szakaszos, 

mind pedig folyamatos hosszú szálas erősítés esetében a jól ismert ipari eljárások sze-
rint kell végezni.  

Természetesen a gyártási folyamatban és az egyes lépéseken belül is vannak olyan 
követelmények, melyeket a sorozatgyártás érdekében meg kell oldani. Megemlítendő az 
impregnált szálköteg vezetése és darabolása, a végső formához közelítő előtermék levá-
lasztása a tartószerkezetről, és a képlékeny szál-mátrix előtermék kezelése.  

Ilyen kiválóan teherbíró alkatrészek rövid ciklusidejű (gazdaságos) hatékony 
gyártása során minden esetben jogosan merül fel a szükséges beruházások mérlegelé-
se. Számításokra kínál lehetőséget egy egyszerű formájú, 1800 x 700 x 1,7 mm méretű 
LFT-30 (PP mátrix üvegszál-erősítéssel) lemez gyártási lehetőségeinek elemzése. Ösz-
szehasonlítási alapként a különböző technológiákkal gyártott és azonos hajlító-
merevségű lemezek szolgálnak. Az eredeti mintadarab tömege 2,42 kg. Ha a lemez 
térfogatának 30%-át két 50 %(V/V) üvegszálat tartalmazó egyirányba rendezett végte-
len szálas sávval helyettesítik, az azonos hajlítómerevségű lemez tömege 1,85 kg, fal-
vastagsága 1,1 mm. Üvegszál helyett a két irányban rendezett, végtelen szénszállal 
erősített rendszer tömege elméletben 1,24 kg-ra, falvastagsága 0,8 mm-re csökkenhet.  

Abból kiindulva, hogy a sajtolószerszámban a ciklusidő időtartamát a lehűlés ha-
tározza meg, a falvastagság csökkentésével a ciklusidő jelentősen megrövidül. Ez a 
fejlesztés szükségszerűen az egész költséghelyzetre befolyást gyakorol. A számítás 
alapadatai: a PP ára 1 EUR/kg, az üvegszálé 2 EUR/kg, az acélszálé 10 EUR/kg. A 
viszonylagos gyártási költségek becslése során, hagyományos módon számolva felté-
telezik, hogy a sajtolószerszámban a lehűlés idejének 35%-os csökkentése az egész 
folyamatra hatást gyakorol. A lehűlés időtartamának csökkenése a falvastagság csök-
kenése alapján becsülhető meg. Az erősebben töltött anyag jobb hővezető képességét 
figyelmen kívül hagyták. Az e3-LFT eljárás előnyeinek értékelése során az utómun-
káktól ugyancsak eltekintettek. A számítások eredményeit a 2. táblázat tartalmazza. 

Az e3-LFT eljárás révén elérhető gazdasági és környezeti előnyök minden feltétel 
esetében kedvezőek. A költségek a standard-LFT eljáráshoz viszonyítva az 50%-os 
tömegcsökkentést eredményező szénszállal erősített gyártmány esetében sem romla-
nak. A költségcsökkentés lehetőségeit javíthatják a szénszálgyártás során szerzett ta-
pasztalatok.  
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2. táblázat  
Az azonos hajlítómerevségű lapok jellemzői eltérő anyagösszetétel  

és gyártástechnológia mellett 
 
  Értékek Viszonylagos értékek 
Jellemző Egység 1 2 3 Egység 2/1 3/1 
  LFT e3-LFT-

GF 
e3-LFT-
GF/CF 

   

LFT/CLFT aránya %(V/V) 100/0 70/30 70/30    
LFT/CLFT aránya %(m/m) 100/0 69/31 63/37    
Tömeg kg 2,42 1,85 1,24 % 76 51 
Anyagköltség EUR 3,1 2,7 4 % 87 129 
Hűtési idő s 120 52 28 % 43 23 
rel. gyártási költség % 100 80 73 % 80 73 
rel. előállítási költség % 100 84 100 % 84 100 

 

Szénszállal erősített műanyagok 

A szénszál-erősítésű műanyagok (CFK) jó mechanikai tulajdonságaik miatt al-
kalmasak arra, hogy versenytársai legyenek az alumíniumnak és az acélnak. Ezt indo-
kolja az is, hogy Európában számottevően nő a kereslet az erőteljesen dráguló ipari 
fémek iránt. A szénszállal erősített műanyagok különösen az autógyártásban számít-
hatnak piaci sikerekre, mivel könnyen formálhatók és könnyűek. Elsősorban a leg-
újabb típusú hajtóművekkel gyártott járműfajták gyártásában várható a CFK alkatré-
szek elterjedése.  

A járműiparban a hagyományos szerkezeti anyagokon kívül a már elterjedt üveg-
szál-erősítésű műanyagok mellett a CFK kitűnő fajlagos rugalmassági modulusa és 
fajlagos húzószilárdsága miatt számíthat növekvő keresletre (2. ábra). A szénszálas 
műanyagok különösen a rideg és erősen igénybe vett járműszerkezetek gyártásban le-
hetnek versenyképesek. A terhelés jellegétől (hajlítás, csavarás) és az üzemeltetési cik-
lusoktól függően ismert számítási eljárásokkal meghatározható, hogy a járművek  
mely teherviselő szerkezeti elemei készíthetők el a könnyűszerkezetes eljárások elve 
szerint. 

Napjainkban a CFK alkalmazása (csaknem) kizárólag 500–2000 darabból álló kis 
sorozatban előállított sporteszközökre és szabadidőcikkekre korlátozódik. Az erős 
igénybevételre szánt és nagy sorozatban gyártott termékek piaci bevezetésének feltéte-
le a jelenlegi gyártási eljárások, méretezésre vonatkozó irányelvek, szabványok, elő-
írások folyamatos javítása, ill. újak kialakítása. Csak így lehet elfogadhatóan alacsony 
gyártási költségeket elérni és magas minőségi követelményeket kielégíteni, a szavatos-
sági kockázatot számításba venni. Ehhez alapul szolgálhatnak az üvegszállal erősített 
teherhordó építőelemek járműiparra vonatkozó egyedi irányelvei és a többnyire a légi 
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közlekedéssel összefüggő CFK-t érintő szabványok. A járműgyártásban a különféle 
CFK alkatrészcsoportok alkalmazási lehetőségének végső értékelésére csak a gyártási 
ciklus minden vonatkozását szem előtt tartó, minden műszaki tulajdonságra kiterjedő 
vizsgálatokat és szerkezetmechanikai elemzést követően kerülhet sor. Ezen belül ki-
emelhető: 

– az alapanyag minősítése és szilárdsági tulajdonságainak meghatározása, 
– a szerkezeti elemek nagy sorozatú gyártásfeltételeinek kidolgozása, 
– az összeillesztés és szerelés technikai megoldásainak elemzése, 
– a minőségbiztosítás, az engedélyezés, a mindennapi alkalmazhatóság és a kar-

bantartás módozatainak megállapítása,  
– a szavatosság, 
– a környezeti hatások és újrahasznosítás lehetőségeinek feltárása. 

 

 

CFK 

rendezett 
üvegszál 

fa
jla

go
s 

sz
ilá

rd
sá

g 

acél, alu-
mínium 

hosszú 
üvegszál 

rövid 
üvegszál 

fajlagos rugalmassági modulus 

 
2. ábra A járműgyártásban használt szálerősítésű műanyagok összehasonlítása  

a „klasszikus” acéllal és alumíniummal 
 

Anyagtechnológiai szempontok 

A CFK kompaund alapvető tulajdonságait nemcsak a szálak, hanem a mátrixot 
képező polimer szívóssága és a közöttük jelentkező tapadás együttesen határozzák 
meg. Ilyen tulajdonságok:  

– a rétegek közötti tapadás, 
– a szálirányra merőleges szilárdság és a horonyszilárdság, 
– a nyíró igénybevételre adott válaszok, 
– a viszkoelasztikus viselkedés. 
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Ezek a mátrixra jellemző szilárdsági értékek a CFK-ban hasonló szintűek lehetnek, 
mint a már nagy sorozatokban gyártott üvegszál-erősítésű teherhordó építőelemek. A 
CFK-ban ugyan a feszültségszint a szénszálak sokkal magasabb E-modulusa miatt 
négyszer nagyobb lehet, de itt gyakran a mátrixban következik be a törés, emiatt a szén-
szálak kiemelkedően jó szilárdsági tulajdonságai nem hasznosíthatók optimálisan.  

Az anyagfelépítés, az építőelem terhelése és a szerkezeti követelmények után az 
alkalmazhatóság lehetőségének megítélésekor azt is figyelembe kell venni, hogy az 
elsősorban a mátrix által meghatározott tönkremenetel szimulációtechnikai és kísérleti 
szilárdságvizsgálata nagyon idő- és költségigényes. Törés esetében változatlanul na-
gyon nehéz megállapítani a rétegek közötti terhelést és a hiba mechanizmusát. A CFK 
rendszerek energiafelvétele a nagy alakváltozási képesség (nyúlás >1%) miatt igen 
nagy mértékű lehet, amely törés esetében a szerkezeti anyag rétegeinek többnyire ütés-
szerű, hirtelen elválását okozhatja. A komplex szerkezetben az energia rétegelválás 
kiterjedése és száltördelődés miatti leépülése végeselemes módszerrel írható le, térfo-
gatelemek és a rétegek közötti energiafelszabadulás sebességének segítségével. A kri-
tikus építőelemek elemzésének alapfeltétele: 

– az anyag jellemzőinek nagyon körültekintő, kísérletekre támaszkodó pontos 
meghatározása, 

– a kritikus helyek pontos és részletes modellezése a fontos terhelési vizsgálatok 
számára, 

– a CFK építőelem-csoport viselkedésének kísérleti körülmények közötti ellen-
őrzése (verifikálása) az azonosított terhelés hatására. 

A kísérleti költségek jól bevált anyagmodellek és hatékony szimulációs eljárá-
sokkal jelentősen csökkenthetők.  

Az alkalmazhatósági vizsgálatok lényeges eleme a kiválasztott réteges szerkezet 
felépítése. A járműiparban gyakran használnak rétegelt lemezeket (laminátumokat), 
amelyekhez a szállal erősített anyagoknál megszokott szilárdság-hipotézisek nem, 
vagy csak részben alkalmazhatók. Ide sorolhatók a szövettel rétegelt és az ún. kevert 
vagy vegyes laminátumok (Mischlaminate), amint azt például az üvegszállal erősített 
anyagokra vonatkozóan a DIN 18820 szabvány meghatározza.  

A vegyes laminátumokban egyirányban rendezett szálkötegek, szövetek és hosz-
szú szálas tűzdelt paplanok rétegei váltakozhatnak. Költségcsökkentés és gyártástech-
nológiai okokból az alkalmazott gyanták folyóképességét javítani kell. Az említett szi-
lárdság-hipotézisek a hosszú szálas paplanok rétegei között összegabalyodó szálak 
erősítő hatása, ill. ezek szakadása miatt ilyen szerkezetek esetében nem érvényesek. 
Vegyes szálerősítésű teherhordó szerkezeteknél az említett DIN szabvány módszere 
szerint lehet eljárni. Emellett a hosszú szállal erősített SMC-vel kapcsolatban alkalma-
zott csökkentőfaktorokat is lehet alkalmazni.  

Nagy sorozatú gyártás és szerelés 

A teherhordó CFK szerkezetek alkalmazhatóságát a sorozatgyártás és a szerelés 
fázisában az építőelemtől függő anyagi és szerkezetmechanikai szempontok is befo-
lyásolják. 
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A járműelemek sorozatgyártásában évi 20 000 darab felett általánosak a gyanta-
injektáláson alapuló eljárások. Az elkészült szerkezeti elemek minőségét és valószí-
nűsíthető szórását az első vizsgálatok és a futó gyártás ellenőrzése alapján lehet kimu-
tatni. Az anyagtól függő folyamatbiztonságot meghatározó tényezők: 

– a gyanta és a szál egyenletes eloszlása, 
– a szálak elrendeződési szögének és hullámosodásának szórása, 
– a gyorsan reagáló gyantarendszer kémiai térhálósodásának minőségkülönbsé-

gei.  
Mivel a sorozatgyártásban készített nagyméretű komplex építőelemek költség-

hatékony minőség-ellenőrzése még nincs megoldva, az anyag és a formadarabok tulaj-
donságait a DIN szabványok előírásainak megfelelően statisztikailag értékelik. Míg a 
nagy felületű, lapos elemek ellenőrzése kevés ráfordítást követel, a különböző réte-
gekből felépített, görbített elemek vizsgálata sok anyagba és sok pénzbe kerül.  

A beszerelés során kötelező a szerkezeti anyag és az illesztési helyek terhelésére 
tekintettel a geometriai szerelési tűréseket betartani. Döntő jelentőségű a járműgyár-
tásban a különleges követelményeknek megfelelően kipróbált illesztési és szerelési 
tapasztalatok hasznosítása: 

– a gyártási tűrések kiegyenlítése, 
– a hőfeszültségek kiegyenlítése, 
– a csatlakozási pontok korrodálásának megelőzése, 
– törés-terhelés esetében a szerkezetintegritás biztosítása, 
– javításkor a kötések oldhatósága. 
A teherviselő CFK szerkezetekben a metszéspontok és a rétegek átlapolásainak 

számával és helyével befolyásolható a gyártás és a szerelés biztonsága. Lényeges érté-
kelési szempont, hogy a terméket külső beszállító vagy maga az autógyár állítja elő.  

Mindennapi használat és ellenőrzés 

A járműgyártásban biztosítani kell a szerkezetek alkalmazhatóságát a napi hasz-
nálatban. CFK elemek esetében ez különleges kihívást jelent. A jármű vezetője fele-
lősségének tudatában megköveteli, hogy járműve az előírtaknak megfelelően üzemké-
pes legyen. Ennek ellenőrzése reggelente otthon és a hivatalos vizsgálóállomásokon is 
a jármű szemrevételezése. A külső ütésnyomokat az acél plasztikus anyagjellemzői 
miatt könnyű felismerni. A fémszerkezetek sérüléseit benyomódások vagy horzsolások 
jelzik. Az alakítható fémszerkezetek sérült területei egyszerűen javíthatók. 

A járművek rétegesen kialakított CFK szerkezeteinek belső károsodása ezzel 
szemben a felületen nem érzékelhető. Bár a formadarab belsejében bekövetkező réteg-
elválás erősen kihat a teherhordó képességre, maga a jelenség csak viszonylag költsé-
ges vizsgálattal, pl. ultrahangos méréssel mutatható ki. A rétegesen felépített CFK 
laminátumok megerősítése a delaminálódásra érzékeny helyeken és várhatóan nagy 
terhelés esetén meglehetősen költséges.  

Egy építőelem megfelelő anyagának kiválasztásakor figyelembe kell venni a ja-
víthatóságot, az ütközéseknél, töréseknél tapasztalt jelenségeket. A CFK szerkezetek 
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bizonyos körülmények között éles szögben repednek, nagyobb mennyiségű repesz szó-
ródik szét és por szabadul fel. Költséges rétegszerkezettel és megfelelő eljárással ezek 
a következmények messzemenően elháríthatók. CFK és fém társításával jó kármegelő-
ző megoldások születtek, ilyeneket jelenleg számos gépkocsiban (pl. KTM X-boksz, 
Lotus Elise, Opel Spider) alkalmaznak. Az ütközés következményeit nagymértékben a 
fém alkotóelem rugalmas alakváltozása határozza meg. Érdemes azonban kipróbálni, 
hogy nagy energiatároló képessége révén milyen magasra tud felrepülni egy CFK elem 
egy szilárd hátlapról. A közlekedés résztvevőinek biztonsága érdekében ezért szigorú-
an ki kell zárni a könnyen leváló nagyobb CFK elemek alkalmazását. 

Az alkalmazás további lehetőségei 

A drága CFK építőelemek gazdasági haszna magas funkcionalitásukból és a vá-
sárlók számára többletértékként számon tartott voltukból ered. Ez az értéktöbblet na-
gyobb darabszámnál fokozódik. A fejlesztés céljai a CO2-csökkentés, a mérettarto-
mány növelése, a járműbiztonság fokozása. Előtérbe kerülnek a járművek utasterében 
kínálkozó lehetőségek. Ebben az esetben a CFK szerkezetek nem a díszítést szolgálják 
és nem feltétlenül láthatók. 

A lehetőségek mérlegelése az előállítási gyártási folyamat során minden területen 
megkülönböztetett figyelemre kötelez. A laminátumok felépítését és a biztonsági stra-
tégiát az építőelemmel szemben támasztott követelmények (mechanikai tulajdonságok, 
szerelés feltételei, törési jellemzők, az ellenőrzés lehetőségei, javíthatóság) határozzák 
meg. A hőtágulást figyelembe véve vegyes rendszerekkel, tetők, oldalfalak, merevítő-
oszlopok alkalmazásával jelentős tömegmegtakarítás és kedvezőbb törési mutatók ér-
hetők el.  

Az alternatív üzemanyagok alkalmazása a nagy nyomású CFK üzemanyagtartá-
lyok számára jelentős piaci lehetőséget ígér. Ezek kitűnő fajlagos mechanikai tulaj-
donságaik miatt a fémtartályokhoz képest jelentős tömegmegtakarítást eredményez-
hetnek. A CFK hajtótengelyek is könnyebbek, mint a fémből gyártottak, ezért alkal-
mazásukkal tovább csökken a jármű tömege. A futómű rugóelemeit üvegszál-erősítésű 
műanyagokból készítik ezek nagyobb energiaelnyelő képessége és kisebb anyagkölt-
sége miatt.  

Szállal erősített műanyag csúszócsapágyak 

A műanyagokat évtizedek óta sikeresen alkalmazzák tribológiai rendszerekben. 
Az egymáson csúszó műanyagalapú komponensek előnyei:  

– a kenésmentesség, 
– a kíméletes indítás, 
– a jó kényszerfutási tulajdonságok, 
– a csekély karbantartási igény, 
– a vegyszerállóság. 
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Különösen járművekben a hagyományos siklócsapágyak elérik teljesítőképes-
ségük határát. A fejlesztések célja:  

– a nagyobb terhelhetőség, 
– a kisebb súrlódási együtthatók, 
– a csekélyebb kopási sebesség, 
– a ciklikus megcsúszás-blokkolás megszüntetése, 
– a zajtalan üzemeltetés.  
Ha egy szénszálas poli(éter-éter-keton) (PEEK) műanyagmátrixába ellentest, pl. 

egy kúp 90°-os csúcsszöge hatol be – amely az érintkező felületek felületi durvaságá-
nak egy kiemelkedő pontját képviseli – és ott mozogni kezd, a normálerő az út függ-
vényében folyamatosan nő. A növekvő erő hatására a súrlódó anyagban egyre nagyobb 
lesz a kúp behatolásának mélysége. Amikor a behatoló test kemény szénszállal talál-
kozik, a behatolás mértéke hirtelen csökken. A kúp átsiklik a szál felett, majd ismét a 
műanyagmátrixba mélyed. Kísérletek igazolták, hogy az első szálkárosodások kb. 15 
mN normálerő fellépése után ismerhetők fel. A növekvő normálerő fokozódásával a 
kúp egyre nagyobb arányban töri szét a szénszálakat és 30 mN felett teljes mértékű 
károsodás megy végbe. 

Különböző erősítetlen és erősített műanyagok súrlódási tulajdonságait a „Stift 
und Scheibe” módszerrel vizsgálták. A vizsgálandó anyagból készített, 1 m/s sebes-
séggel forgó korong felületére ellentestként 100 Cr6 típusú acélból készített merőleges 
rúd nehezedett 1 MPa nyomással, amely a korongból kör alakú sávot koptat ki. A 
vizsgálatot szobahőmérsékleten végezték. A súrlódási együttható és a fajlagos kopási 
sebesség összefüggését a 3. ábra mutatja. Az erősítetlen és az erősített műanyagpárok 
(10–11, 21–22) eredményeiből látható, hogy az erősítés a kopásállóságra és a súrlódási 
együtthatóra is pozitív hatást fejtett ki: az előbbi nőtt, az utóbbi csökkent. 
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3. ábra Különböző műanyagalapú tribológiai anyagok súrlódási együtthatója  

és fajlagos kopási sebessége 
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A nanotechnológia alkalmazása 

Nanoméretű erősítőanyagokkal a hatékonyság jelentősen javítható. A kitűnően 
kopásálló, szálerősített PEEK siklási tulajdonságai nanoméretű töltőanyag adagolá-
sával jelentősen javíthatók (lásd az 5. ábrán a 26-24 keveréket). A nanoméretű ré-
szecskék nyilvánvalóan védelmet nyújtanak a keveréket alkotó erősítőszálaknak. A 
mikroszkópikus és nanoméretű erősítés kölcsönhatásának eredményeképpen mind a 
kopási, mind csúszási tulajdonságok lényegesen javulnak, amit ma két mechanizmus-
nak tulajdonítanak: 

– egyrészt a nanoméretű erősítőanyagok bedolgozása oly módon növeli a szer-
kezeti anyag integritását (belső összetartó erejét), hogy az erősített műanyagok 
az ellentest felületi egyenlőtlenségcsúcsain áthaladó, ismételt igénybevételt ki-
fáradás, illetve az erősített mátrix károsodása nélkül viselik el, 

– másrészt a nanoméretű komponens révén kialakul a háromtest-kölcsönhatás, a 
mátrix legmagasabb egyenetlensége felett áthaladó ellentest a polimermátrix-
ból különösen kiemelkedő teherviselő szénszálakat visszanyomja a polimerbe.  

A gyakorlatban az ilyen jó siklási tulajdonságokkal rendelkező és kopásálló, ún. 
triboanyagokat fémhordozóra viszik fel. A hordozó és a tribológiai réteg közötti kötés 
erősítésére tapadást közvetítő szinterező bronzréteget alkalmaznak. A bronzréteg 
azonban csak egészségre káros kémiai eljárással alakítható ki, ezért kifejlesztettek egy 
olyan technikát, amellyel a triboanyag közvetlenül is felvihető fémfelületre a 
tribológiai teljesítmény csorbulása nélkül. A vizsgálatok szerint alumíniumhordozóra 
felvitt tribológiai rétegnek jobbak a tribológiai tulajdonságai, ami ennek a szerkezet-
nek a hőháztartásából következik. Vizsgálatokkal igazolták, hogy a triboanyagok hő-
vezető képessége és tribológiai tulajdonságai között összefüggés van. Az epoxigyantá-
ban például kimutatták, hogy nagyobb siklási sebesség esetében a határfelületen a hő-
mérséklet az üvegesedési hőmérsékletet megközelítő értékig emelkedhet, és ezzel pár-
huzamosan csökken a tribológiai teljesítmény.  

Már kapható 

Szénszálas PEEK csúszócsapágy már kapható a piacon. A németországi 
CirComp GmbH (Karlsruhe) gyártja a nagy-britanniai Thornton cég (Cleveleys) 
Victrex plc márkanevű szénszálas PEEK anyagából. A PEEK mátrixként a korábbi 
hőre keményedő gyantát helyettesíti. A szénszálas kompozit hőállósága ettől 
megnövekedett, üvegesedési hőmérséklete 143–162 °C, olvadáspontja 343–387 °C 
közé esik. A belőle készített csúszócsapágy kopásállósága és vegyszerállósága rendkí-
vül jó, és szilárdsága is kivételesen nagy. A csapágyat alkotó anyagok közötti súrlódási 
együttható 28%-kal, a kopás 68%-kal kisebb, mint a szokásos hőre keményedő gyan-
tával készített csapágyaké. Ha a végtelen szénszálak mellett szénnanocsöveket is ada-
golnak a kompozitba, a súrlódási együttható 25%-kal csökken. A csapágy 260 °C-ig 
hőalaktartó, szárazfutási tulajdonságai kitűnőek. Ezért a kenőrendszer hibája esetén is 
tovább futtathatók. 

Összeállította: Pál Károlyné 

www.quattroplast.hu 



Schlarb, A. K.: Lösungspotenziale für die Automobilindustrie = Kunststoffe, 101. k. 7. sz. 
2011. p. 82–89. 
Horoschenkoff, A.: Statt Stahl und Aluminium = Kunststoffe, 100. k. 5. sz. 2010. p. 50–54.  
Weniger Verschleiß, geringere Reibung = Kunststoffe, 101. k. 7. sz. 2011. p. 89. 

www.quattroplast.hu 


