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Kompozitok - biokompozitok

• A kompozitok két vagy több anyag együttes 
felhasználása annak érdekében, hogy a kiinduló 
anyagoknál jobb tulajdonságú és/vagy olcsóbb terméket 
állítsunk elő. Tulajdonságaik előre tervezhetők, adott 
célra optimalizálhatók.

• A biokompozitok olyan összetett (kompozit) anyagok, 
amelyek egy mátrix anyagból (pl. műanyag) és egy 
erősítő anyagból állnak, amelyek közül legalább az egyik, 
de inkább mind a kettő biológiai eredetű. A mátrix (vagy 
beágyazó vagy kötő anyag fázis) lehet ásványi eredetű, 
mint a cement vagy a gipsz vagy lehet megújuló vagy 
nem megújuló eredetű polimer.





Anyagok - mátrix

• Polimerek (műanyagok)

• Hőre keményedő
• UF, PF, MUF, EPOXI, poliészter, ...

• Hőre lágyuló
• PP, PE, PVC

• PLA, TPS, PHA, PHB, cellulóz alapú, 
fehérje alapú

• Ásványi anyagok

• Cement

• Gipsz



Erősítő szálak
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Szár rostok len, kender, fa...
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Termés rostok kókuszdió...
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Műanyagok aramid, PA, PET...



Kompozitok piaci részesedése
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SoE kompozit bútorok
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SoE kompozit bútorok
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SoE kompozit bútorok
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Hazai kompozit „bútor”
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Soproni Egyetem – Biokompozit Kutatócsoport

• ~10 éve

• 76 tudományos publikáció 
(63 nemzetközi angol, 11 magyar, 2 szabadalom)

• 1-3 ipari projekt évente

• 2-10 mFt bevétel évente

• 8 jelentős K+F pályázati részvét

• 5 egyetemi tanár és egyetemi docens

• 10 PhD hallgató (3 végzett, 4 folyamatban)

• 20 hallgató (17 végzet, 3 folyamatban)



Biompozit anyagok kutatása, fejlesztése 
a Soproni Egyetemen



Természetes szál erősítésű PLA kompozit

• SEM-en - jobb felületi kölcsönhatás a szál és a mátrix között PLA esetén a
PP-vel ellentétben.

• Jobb felületi kölcsönhatás tiszta PLA esetén, mint 5% maleinsavanhidridet
tartalmazó PP esetén.

• A lenszálak fehérítése csökkenti a rost-mátrix kompatibilitást.

• Len szövetek esetén a kompozitok hajlítási jellemzői a szövési
paraméterekkel határozhatók meg.

• A rugalmassági modulusz és a deformáció széles tartományban állítható 
(10-40 GPa),

• és a hajlítószilárdság csak 10-15% tartományban változik

Bixiális len szövet + PLA ill. PP

Markó G., Halász K., Alpár T.
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Műanyag nanokompozitok fejlesztése üveg és kender szövetből

Jellemzők:
• Természetes és szintetikus szálak felhasználása
• Ezüst nanorészecskék zöldkémiai szintézise, valamint

üveg- és kenderszál bevonat a funkcionalitás javítására
• Üveg és kender szövetek sikeres hibridizálása

lamináláshoz
• A kompozit lemezek termomechanikai és fizikai

tulajdonságainak javítása

Lehetséges alkalmazások:
• Repülőgépgyártás
• Járműipar
• Hajógyártás
• Háztartási eszközök, bútorok

Ezüst-nitrát
vizes oldata

Falevél főzése
Nanokolloid Nanoezüsttel

kezelt anyag

Szintézis
SEM 

felvétel

Hasan F., Alpár T.



Szőtt üveg- és lenszövet erősítésű hibrid polimer kompozitok fejlesztése

Üvegszövet

Lenszövet

MDI

Kompozitok

Jellemzők:
• Hibrid polimer kompozitok

fejlesztése üveg- és
lenszövetből

• Javított termikus és
mechanikai tulajdonságok

• Javított fizikai
tulajdonságok, például
vízfelvétel és vastagsági
dagadás

Lehetséges alkalmazások:
• Repülőgépgyártás
• Járműipar
• Hajógyártás
• Háztartási eszközök, 

bútorok

Hasan F., Alpár T.



Zöldkémiai úton készült ezüst nanorészecskékkel bevont lenszövet erősítésű MUF kompozit
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Jellemzők:
• Nanoezüst zöldkémiai

szintézise len szöveten
• Réteges lenszövet kompozit

MUF-fel
• Javított termikus és

mechanikai tulajdonságok
• Javított fizikai tulajdonságok, 

például vízfelvétel és
vastagságduzzadás

Lehetséges alkalmazások:
• Repülőgépgyártás
• Járműipar
• Hajógyártás
• Háztartási eszközök, 

bútorok

Hasan F., Alpár T.



Rizsszalma és energianád erősítésű hibrid biokompozit

Hasan F., Alpár T.

Rostok

PF ragasztó
Teríték

Biokompozit lemezek

Jellemzők:
• Rizsszalma és energianád biokompozitok előállítása
• Az energianád arányának növekedése magasabb

termomechanikai teljesítményt mutatott
• Jobb fizikai tulajdonságok
• Új lignocellulóz alapanyagforrás

Lehetséges alkalmazások:
• Háztartási eszközök és bűtorok



Biokompozit fejlesztése kókuszrostokból hőre keményedő polimerekkel

Hasan F., Alpár T.

Jellemzők:
• Kókusz apríték és -rostok felhasználása többrétegű kompozitok

készítése
• Javított hőszigetelés
• Javított termomechanikai és fizikai jellemzők
• Javított fizikai tulajdonságok
• Szintetikus szálakatól mentes

PF

Lehetséges alkalmazások:
• Háztartási eszközök és bűtorok



Szizál/pamut és jutaszál erősítésű PLA biokompozitok

Hasan F., Alpár T.

Hot-pressing

Jellemzők:
• Természetes juta és szizál/pamut szál erősítésű polimer

kompozitok
• Javított mechanikai és fizikai tulajdonságok
• Szintetikus szálaktól mentes
• 100%-ban biológiailag lebomló

Lehetséges alkalmazások:
• Repülőgépgyártás
• Járműipar
• Hajógyártás
• Háztartási eszközök, bútorok



Farost és szénszál alapú kompozitok epoxi ragasztóanyaggal

Hasan F., Alpár T.

Jellemzők:
• Szénszálak kombinálása farosttal
• Jobb mechanikai jellemzők
• Jobb fizikai tulajdonságok
• Szénszálak révén javított égésgátlás

Hot-pressing

Epoxi ragasztó

Farost

Rövid szénszálak Rost kompozitok

Lehetséges alkalmazások:
• Háztartási eszközök és bűtorok
• Belsőépítészet
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