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1

Bevezetés
Az utóbbi évtizedekben a polimer (szálerősítéses polimer) alkatrészek egyre
erőteljesebben jelennek meg az ipar különböző területein. Mára már nemcsak burkolati
anyagként, de konkrét szerkezeti elemek anyagaként is szívesen használják a széles
feldolgozhatósági és felhasználhatósági spektrummal rendelkező polimer, illetve
kompozit anyagokat. A polimer anyagokból készült gépalkatrészek az autóiparban is
kitüntetett helyet foglalnak el. Ennek egyik oka, hogy sok esetben jóval olcsóbbak, mint a
fémes anyagok, másik oka pedig, hogy rendkívül könnyűek, ezáltal csökken a gépjármű
össztömege, ami pedig jótékonyan befolyásolja annak üzemanyag fogyasztását is. A
járműipar számára a súlycsökkentés egyébként törvényileg is előírt az Európai Unión
belül. Szintén előírás, hogy a felhasznált alkatrészek jó része újrahasznosítható legyen.
Az újrahasznosítás persze nemcsak a nyersanyagok újrafeldolgozását, hanem adott
esetben a még használható alkatrészek ismételt felhasználását is jelenti. A polimer
szerkezeti anyagokból készült alkatrészek mindkét esetben jól hasznosíthatóak. Ennek
következtében a polimer alkatrészeken alkalmazható újszerű és gazdaságos kötéstípusok
is megjelentek, ezek kutatása pedig, szintén fontossá vált. A kötés gazdaságossága
mellett, egyre inkább fő szempont lett az újrahasznosíthatóság. Az önmetsző csavarkötés
mind a gazdaságossági szempontnak (az alkatrészen csak előfurat készítésére van
szükség), mind pedig, az újrahasznosíthatóság szempontjának különösen megfelel, mivel
a csavar eltávolítása után további szétszerelési műveletre nincs szükség.
A kötéstípus alkalmazhatóságát hátrányosan befolyásolja, hogy a kötésben
létrehozott előfeszítő erő a polimer alkatrész idő- és hőmérsékletfüggő viselkedése,
valamint a polimerek és fémek eltérő hőtágulása miatt folyamatosan változik. Emiatt a
kötést elsősorban rögzítésre használják, ahol teherviselő szerepet nem kell betöltenie.
Háztartási gépek, kisgépek, autóipari alkatrészek esetében gyakran találkozhatunk
önmetsző csavarkötéssel.
Egyszerűsített modellekkel a csavarkötésben lejátszódó fizikai folyamatok a
különböző üzemi állapotok során jól illusztrálhatóak. A különböző csavargyártó cégek az
utóbbi években nagy erőfeszítéseket tettek az irányban, hogy megrendelőiket a lehető
legpontosabb információval lássák el a kötés kialakítását és a kiválasztandó csavart
illetően. Rendelkezésre állnak már olyan kísérleti adatbázisra épülő támogató szoftverek,
amelyek adott anyagpárosításhoz az időbeli és hőterheléseket figyelembe véve, az
előfeszítő erő változását prognosztizálni tudják. Ennek ellenére a konstruktőr még nem
kap képet arról, hogy a kötésben résztvevő polimer alkatrész hogyan deformálódik, és
annak deformációja hogyan befolyásolja az előfeszítő erő változásának mértékét és
módját. Önmetsző csavarok gyártásával foglalkozó szakemberek részéről már régebben
megfogalmazódott az igény, hogy egy olyan numerikus modellt szeretnének, amely
képes nyomon követni nemcsak az előfeszítő erő relaxációját, hanem az egész szerkezet
feszültségi- és alakváltozási állapotát a csavarkötés különböző üzemi fázisaiban. Az
ígéretes próbálkozások ellenére azonban mindeddig nem sikerült olyan végeselem
modellt kidolgozni, ami megfelel ezeknek az elvárásoknak. A kidolgozott végeselem
modellek egyik legnagyobb fogyatékosságát a nagyon leegyszerűsített anyagmodellek
jelentik. Ez a jelenség főként azzal magyarázható, hogy a rendelkezésre álló
anyagjellemzők - legyen szó szakirodalmi adatokról vagy gyártó által közölt értékekről -,
nem elég pontosak és kiterjedtek egy komplex végeselemes modell megalkotásához.
Arról nem is beszélve, hogy magának a numerikus modellnek az igazolása is nagy
nehézséget jelent.
A digitális technika rohamos fejlődése viszont új utakat nyitott a polimer
alkatrészek vizsgálatában is. Lehetővé vált ugyanis, hogy nagy felbontású kamerák
segítségével érintés és roncsolás mentesen vizsgáljunk alkatrészeket a milliméterestől a
több méteres méretekig, gyakorlatilag tetszőleges terhelés hatására. Így például az
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önmetsző csavarkötések esetében már nemcsak az előfeszítő erő változását tudjuk
vizsgálni a rendelkezésre álló módszerekkel, hanem a polimer alkatrész alakváltozási
állapotát is.

1.1 A kutatómunka célja és a vizsgált főbb kérdések
A dolgozat célja a polimer alkatrészeken alkalmazott önmetsző csavarkötések
kísérleti és numerikus vizsgálata, annak érdekében, hogy a következő kérdésekre választ
kapjunk:
• Hogyan és milyen mértékben változik mechanikai és komplex hőterhelés hatására a
kötésben kialakult előfeszítő erő, illetve a polimer tubus alakváltozási állapota?
• Mely tényezők, hogyan befolyásolják az előfeszítő erő és a polimer tubus
alakváltozási állapotának változását?
• Milyen összefüggés áll fenn az előfeszítő erő és a tubus alakváltozása között?
• Milyen hatással bír az anyagválasztás, az anyagi nemlinearitás, vágott üvegszállal
erősített tubus esetén a szálorientáció, valamint a beépítés körülményei az előfeszítő
erő alakulására?
• Hogyan modellezhető a polimer tubus idő- és hőmérsékletfüggő anyagi viselkedése?
Az önmetsző csavarkötésben kialakuló feszültségi-alakváltozási állapot, valamint
az előfeszítő erő változása az idő és a hőmérséklet függvényében mind kísérleti, mind
pedig numerikus módon vizsgálható. A kötésben lejátszódó folyamatok a különböző
üzemi fázisok során, melyek a becsavarás, az előfeszítés, a felmelegítés, a hőntartás, a
lehűtés, az oldás és a kicsavarás, numerikus szimuláció keretében önállóan is
modellezhetőek. Kísérleti úton már valamivel nehezebb ezeket a folyamatokat, illetve a
kötés működésére hatással lévő egyéb paramétereket elkülönítve elemezni. A
végeselemes vizsgálatok fő célja az volt, hogy egy olyan végeselem modellt alkossak,
amellyel követni lehet a polimer tubus összetett anyagi viselkedését. Más szóval egy
olyan modellezési technika kidolgozását tűztem ki célul, amely alkalmas az önmetsző
csavarkötésekben lezajló fizikai folyamatok vizsgálatára.
Az értekezés szakirodalmi áttekintést, a vizsgált csavarkötés bemutatását és a
PA6GF30 anyag jellemzését követő része a vágott üvegszállal erősített poliamid
(PA6GF30) tubus anyagi viselkedésének és anyagjellemzőinek kísérleti meghatározásával
foglalkozik. Mivel az általam vizsgált önmetsző csavarkötésnél a domináns igénybevétel
nyomás, ezért nyomóvizsgálatokat és nyomó típusú relaxációs vizsgálatokat végeztem.
Itt kell megemlíteni, hogy nem szabványos próbatesttel, hanem az általam a csavarkötés
vizsgálata során használt polimer tubusból készült formatesttel végeztem a méréseket
különböző hőmérsékleteken. Ezzel a módszerrel a kísérleti vizsgálatoknál használt
próbatest és a tényleges szerkezeti elem geometriájában és szálorientációjában jelentkező
különbségek kiküszöbölhetők, így e tényezők mért anyagi viselkedésre gyakorolt
hatásával nem kell számolnunk. Vizsgálataimnál az optikai rasztertechnikát
alkalmaztam, a tubus felszínén kialakuló alakváltozás mérésére. A hőmérsékletváltozás
mechanikai viselkedésre gyakorolt hatásának elemzésére ciklikus hőterheléses méréseket
végeztem. A tubus hőtágulását az optikai rasztertechnika segítségével vizsgáltam. A
polimer tubus szálorientációját is tanulmányoztam: a hossztengely menti, illetve arra
merőleges csiszolatokról pásztázó elektronmikroszkópos képek készültek.
A tubus mechanikai viselkedésének vizsgálatát követően egy „hálótöbbszörözés”
(„overlay”) módszerére épülő végeselem modellt fejlesztettem ki. A végeselemes
“overlay” modell több egymáson fekvő, azonos végeselemes hálóból épül fel, ahol az
egymáson elhelyezkedő hálókhoz más-más anyagi viselkedés tartozik. Az általam
kidolgozott modell, mind az időfüggetlen, mind az időfüggő hatásokat figyelembe veszi.
A modell által szolgáltatott eredmények alapján a kidolgozott modellezési
technika alkalmasnak tűnik az önmetsző csavarkötésekben (és más polimerből készült
szerkezeti elemekben) lezajló fizikai folyamatok vizsgálatára.
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Az értekezés második része egy jellegzetes önmetsző csavarkötés kísérleti
vizsgálatával foglalkozik. A kísérletek során az előfeszítő erő relaxációját mértem
erőmérő cella segítségével különböző hőmérséklet profilok esetén, valamint ezzel
párhuzamosan a polimer tubus deformációját is vizsgáltam az optikai rasztertechnika
segítségével. Külön kihívást jelentett a kísérleti elrendezés megtervezése és a járulékos
berendezések (pl. kemence, csavarozógép) optimális elhelyezése annak érdekében, hogy
az optikai méréseket a lehető leghatékonyabban lehessen elvégezni. A kísérleti
elrendezést illetően ugyan álltak rendelkezésre információk korábbi, kezdetleges
mérésekről, ezeknél azonban nem vették figyelembe, hogy a későbbiekben az
eredmények végeselemes számítások igazolásához használhatóak legyenek, így
célszerűen olyan peremfeltételekkel kellett kialakítani a kötést, amelyek a modellezésnél
is pontosan reprodukálhatóak. A már említett különböző üzemi fázisok, illetve a
kötésben kialakuló különböző hatások (pl. menetek hatása, fejfelfekvés hatása)
elkülönített vizsgálatára további méréseket végeztem, amelyekhez újabb kísérleti
elrendezések megtervezésére volt szükség (1.1 ábra). A polimer tubus tengelyirányú
összenyomódását átmenő csavarkötésre épülő konstrukcióval, a menetek hatásait pedig
egy olyan elrendezéssel elemeztem, amelynek használatával a tubus összenyomódását,
így a fejfelfekvést is, megakadályoztam. A különböző hőmérsékletekre való felmelegítési,
lehűtési és relaxációs folyamatokat is külön vizsgáltam.
önmetsző
csavar

önmetsző
csavar

M4 orsó
anya

alátétek

alátétek
alátétek
alátét
rögzítő
lemez
fém alap

erőmérő
cella

alátét

tubus

tubus
leszorító
csavar

erőmérő
cella

fém alap

alátét

erőmérő
cella

rögzítő
keret
tubus

leszorító
csavar
fém alap

(a)
(b)
(c)
1.1. ábra: Vizsgált kísérleti elrendezések: (a) önmetsző csavarkötés, (b) átmenő csavarkötés, (c)
önmetsző csavarkötés (fejfelfekvés nélkül)

[15]

2

Felhasznált vizsgálati módszerek és berendezések
A pásztázó elektronmikroszkópos
elektronmikroszkópos mérések és a felületi érdesség mérések
kivételével valamennyi mérést a Kaiserslauterni Egyetem Lehrstuhl für
Ressourcengerechte Produktgestaltung/Entfertigung tanszékén végeztem el. Az
elektronmikroszkópos méréseket a Kaiserslauterni Egyetem, Institut für
Verbundwerkstoffe intézetében, a felületi érdesség méréseket
et pedig a Kaiserslauterni
Egyetem, Arbeitsgruppe Werkstoff- und Oberflächentechnik
chentechnik (AWOK) intézetében
végezték el.

2.1 Optikai deformációanalízis
Az optikai rasztertechnika [2.1] segítségével az anyag, illetve alkatrész
vizsgálatok során meghatározható a felületen kialakult elmozdulás-mező
elmozdulás
és alakváltozási
állapot statikus vagy dinamikus
dinami
igénybevétel esetén.. A módszer által szolgáltatott
eredmények ugyanakkor anyagjellemzők meghatározására és pl. végeselem modellek
kísérleti igazolására is felhasználhatók [2.2].

(a)

(b)

(c)

2.1.. ábra: A vizsgált tubus (sematikus kép (a), digitális kamerával rögzített valós felvétel (b)) és az
optikai rasztertechnikával meghatározott alakváltozási mező (c)

Az alkatrész felületére olyan, optikailag jó kontrasztot képző mintázat –pl. feketefehér festékszóró spray formájában- kerül felvitelre, amely az alkatrésszel együtt
változtatja az alakját. A különböző terhelési állapotokban a kamerák (két kamera sztereo
látást
ást biztosít) képet készítenek az alkatrészről, majd ezt követően digitális
képfeldolgozás segítségével a kiértékelő szoftver meghatározza az alkatrész felületén
kialakuló elmozdulásokat,
elmozdulásokat majd az alakváltozási állapotot a deformálatlan és a deformált
mintázat
zat összehasonlítása alapján (2.1. ábra).
A próbatest minden egyes pontjának helyzete a felületéhez kapcsolódó raszterraszter
háló képkoordinátáival azonosítható, a képalkotási feltételek figyelembevételével. Ezen
raszter-háló
háló pontjainak a helyvektorai kerülnek meghatározásra. Terhelés hatására
fellépő alakváltozás esetében az eredeti és a deformálódott raszter-háló
raszter
összehasonlítása
után minden raszterpont képkoordinátája a rendelkezésre áll. Egy adott pont
elmozdulásvektora a megfelelő koordinátapárok
koordinátapárok különbségéből nyerhető.
Transzformálás
lás után a raszter-háló
háló által jelölt felületpontok koordinátáit és
elmozdulásvektorait kapjuk meg. Az
A alakváltozások a próbatest felületén mért
elmozdulásmezőből számíthatóak [2.3].
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Példaként, ha egy 10x10 mm2 felületű próbatest felületére egy 10 vonal/mm
raszter-háló kerül, akkor egy nagyfelbontású kamera (pl. 1000x1000 Pixel) segítségével
kb. 100x100 alakváltozási értéket kapunk meg 0,1 %-os pontossági határon belül (a raszter
háló egyetlen elemének deformálatlan állapotbeli kiinduló mérete 0,1x0,1 mm) [2.4]. A
digitális kép felbontása nagymértékben meghatározza a mérés pontosságát. A mérések a
braunschweigi (Németország) GOM mbH Aramis 4.6.5 rendszerével készültek, melynek
részletes leírásával [2.3] irodalom foglalkozik.

2.2 Felhasznált vizsgálati eszközök

(a)

(b)

(c)

(d)

2.2. ábra: (a) BOSCH univerzális csavarozógép, (b) programozható kemence, (c) erőmérő cella (0-10 kN;
-40°C-120°C), (d) termoelem

A mérések során a csavarkötésben kialakuló előfeszítő erő változását vizsgáltam.
A csavarkötés létrehozását a BOSCH cég elektronikusan vezérelhető csavarozójával
végeztem (2.2a ábra). Ez a csavarozó 4-55 Nm-es határon belül nyomaték vagy
szögelfordulás-vezérléssel végzi a kívánt kötés előfeszítését. A csavarozó berendezés
paraméterei a hozzá csatlakozó számítógépes szoftverrel állíthatóak be. Ez a szoftver
emellett nyomon követi a különböző paraméterek alakulását a becsavarási és előfeszítési
folyamatok során is. A 2.3. ábra a csavarkötés létrehozása során mutatja a nyomaték
alakulását a csavar szögelfordulásának függvényében. Az ábrán jól elkülöníthető a
becsavarási (1200°-ig közel lineárisan emelkedő nyomatékértékkel) és előfeszítési
folyamat.
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2.3. ábra: Csavarra működő nyomaték alakulása a becsavarási és az előfeszítési folyamat során a
szögelfordulás függvényében

A csavar becsavarását szögelfordulással vezéreltem (1200°, 500 fordulat/perc
sebességgel), míg meghúzásakor nyomatékvezérléssel (6 Nm, 50 fordulat/perc
sebességgel) értem el a kívánt előfeszítő erőt. Az 6 Nm-es nyomaték 2 kN előfeszítő erőt
eredményezett a kötésben. Az előfeszítő erő változását erőmérő cella (2.2c ábra)
segítségével mértem.
Annak érdekében, hogy a csavarkötést különböző hőterhelések (hőmérséklet
profilok) mellett is vizsgálni tudjam, egy programozható kemence is beépítésre került a
kísérleti elrendezésbe (2.2b ábra). Mivel az alkalmazott mérési technikával (optikai
rasztertechnika) a kemence többrétegű üvegablakán keresztül lehetetlen lett volna
felvételeket készíteni, így egy külön kis kamra került kialakításra a kemence előtt,
amelybe a vizsgálandó kötést helyeztem. A kamrába, melynek hőmérsékletét
termoelemekkel (2.2d ábra) ellenőriztem, két csövön keresztül érkezett a meleg levegő a
kemencéből (2.4. ábra). A kamra felső részén egy furat biztosította a csavarozógép
bevezetését, hogy a csavar becsavarható, illetve előfeszíthető legyen. A kamra zárását
egy üveglappal oldottam meg, mivel a digitális felvételek elkészítéséhez a kötésnek a
kamerák számára láthatónak kell maradnia. A vizsgált kötés mellett minden esetben egy
másik polimer tubus is elhelyezésre került a kamrán belül, amelybe egy másik
termoelemet vezettem, hogy a polimer alkatrész hőmérsékletét is ellenőrizni lehessen. Az
erőmérő cella, a programozható kemence és a termoelemek egy analóg/digitális átalakító
segítségével számítógéphez kapcsolódtak, amin a National Instruments cég DIAdem®
szoftverével rögzítésre, kiértékelésre és archiválásra kerültek.
Fontos megjegyezni, hogy a méréseknél a csavarkötést egy kis fém alapra
rögzítettem (2.4. ábra). Ennek az volt az oka, hogy megfelelő rögzítést kellett kialakítani a
kötéshez, hogy az előfeszítés során ne tudjon elmozdulni a tubus. A tubus talpát egy
lemezzel szorítottam le, a négy sarkán egy-egy M4-es belső kulcsnyílású csavarral a
könnyebb összeszerelés érdekében (2.5. ábra). A tubus teljesen szimmetrikus
leszorításának azért is volt nagy jelentősége, hiszen a végeselemes szimulációkban
tengelyszimmetrikus modellekkel kívánok dolgozni, és a kísérletekkel való
összehasonlíthatóság egyik fontos szempontja, hogy a terheléseknek és a
peremfeltételeknek azonosnak kell lenniük.
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kompozit tubus

programozható kemence

CCD-kamerák

számítógép a felvételek
kiértékeléséhez

2.4. ábra: Kísérleti elrendezés az optikai rasztertechnika eszközeivel

2.5. ábra: Tubus talpának rögzítése

2.2.1

Szakítógép
Az alkalmazott erőmérő cella kalibrálására és a próbatesteken végrehajtott
nyomóvizsgálatok kivitelezésére egy általános szakítógépet használtam, a Zwick cég
1454-es típusú modelljét, melynek méréshatára 20 kN. A szakítógéphez egy temperálható
kamra kapcsolódott, ami lehetővé tette az anyagjellemzők meghatározását magasabb
hőmérsékleten is. A mérési eredmények digitális feldolgozása a National Instruments cég
DIAdem® szoftverével történt.
A nyomóvizsgálat (2.6. ábra) fő célja az volt, hogy a modellezés során használt
anyagmodell paramétereit – szakirodalmi adatokon túl – közvetlenül a fröccsöntéssel
készült tubus vizsgálatából is meghatározhassuk. Ez azért is különösen fontos, mert a
rövid szálerősítésű kompozitok anyagjellemzői a fröccsöntés során kialakuló
szálorientáció, a környezeti viszonyok stb. függvényében jelentősen változhatnak. A
szakirodalomból az is jól ismert, hogy a polimerek eltérően viselkednek húzó- és nyomó
igénybevétel hatására [2.5], [2.6], [2.7]. Mivel az általam vizsgált konfigurációban a
polimer tubus terhelése döntően nyomás, ezért az alkatrész nyomó rugalmassági
modulusát, illetve a feszültség-alakváltozás görbéjét nyomóvizsgálattal határoztam meg.
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2.6. ábra: Nyomóvizsgálat

A nyomóvizsgálatok szobahőmérsékleten kívül magasabb hőmérsékleten is
elvégzésre kerültek, hiszen a csavarkötésben lejátszódó folyamatok megértése
szempontjából, elengedhetetlen a hőmérsékletfüggő anyagjellemzők ismerete.
A nyomóvizsgálatoknál a kompozit tubus alsó, talprészét eltávolítottam, míg a
tubust a felső tehermentesítő furatnak megfelelően átfúrtam
fúrtam. Így gyakorlatilag
formatesteken
n (vastag falú cső) végeztem
végez em el a mérést. Emellett az alsó és felső
felfekvő/érintkező felületeket grafitporral szórtam be, hogy minél kisebb legyen a tubus
homloklapjain fellépő súrlódás. Az összenyomás sebessége 0,8 mm/min volt.
A hagyományos útmérési módszeren kívül, az optikai rasztertechnika
segítségével nem csak a tubus globális viselkedését, hanem lokális anyagjellemzőket is
meg tudtam határozni. A tubus felületén kialakuló alakváltozásokból,
alakváltozásokból illetve a terhelés
nagyságától függően a tubus egészen kis részletére is meghatározható
meghatározh
a rugalmassági
modulus, valamint a feszültség-nyúlás
feszültség
görbe.
2.2.2

Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM)
A polimer tubus metszeteit pásztázó elektronmikroszkóp
elek ronmikroszkóp segítségével vizsgáltam
a benne kialakult szálorientáció tanulmányozása érdekében. A felvételek a
Kaiserslauterni Institut für Verbundwerkstoffe intézetében
intézetében készültek.
A tubusról egy hosszmetszeti, egy felülnézeti és egy hossztengelyre merőleges (a
10 mm-re a felső éltől)
ől) csiszolat készült. Az alábbi kép (2.7.
(
ábra)) a tubus egy jellegzetes
elektronmikroszkópos felvételét mutatja.

2.7. ábra:: Polimer tubusról készült pásztázó elektronmikroszkópos felvétel (hosszmetszeti kép, a tubus
felső élétől 1 mm-re)
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2.3 Felületi topográfia vizsgálata
r[mm]

y-koordináta [mm]

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

-3,1

-3,3

belső
furat

-3,5
2.8. ábra: A tubus homlokfelületén sugárirányú vonal mentén mért topográfia

A terheletlen polimer tubus homlokfelületének topográfiáját (2.8. ábra) is
megvizsgáltam egy sugárirányú vonal mentén fehér fény mikroszkóp segítségével. Ennek
a vizsgálatnak az volt a célja, hogy megállapítható legyen a „lesimulás” mértéke a
homlokfelületen, ami a fejsúrlódás és az összenyomódás hatására jön létre az
alkatrészen. Az alkalmazott mikroszkóp leírását [2.8] tartalmazza. Mérési tartománya
magassági (vertikális) irányban 0,1 nm-1 mm.

2.4 Végeselem módszer
A bemutatásra kerülő végeselem modell célja a vizsgált tubus összetett anyagi
viselkedésének modellezése. A modellek elkészítéséhez és a számítások elvégzéséhez az
MSC.Marc 2007 végeselem rendszert használtam.
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3

Irodalmi áttekintés

3.1 Önmetsző csavarkötés bemutatása, jellemzése
Az utóbbi időben az önmetsző csavarkötések (lásd. 3.1. ábra) tervezésével és
vizsgálatával foglalkozó szakemberek jelentős erőfeszítéseket tettek a csavar és a tubus
geometriájának tubus anyagától függő optimálására. A különböző végeselemes modellek
nagy segítséget jelenthetnek nemcsak a csavarkötés létrehozása során lezajló fizikai
folyamatok
vizsgálatánál,
de
a
csavarkötés
mechanikai
viselkedésének
tanulmányozásánál is, lehetővé téve az egyes ható tényezők, illetve paraméterek fizikai
folyamatra gyakorolt hatásának előrejelzését. Ebből adódóan a végeselemes modellek
komoly támogatást nyújthatnak az önmetsző csavarkötések tervezésével, illetve
optimálásával foglalkozó szakembereknek.

3.1. ábra: Önmetsző csavarkötés polikarbonát (PC) tubussal (a tubus magassága 25 mm) [3.16]

Önmetsző csavarkötésnél nincs szükség előre elkészített menetes furatra, ugyanis
az anya menetet az önmetsző csavar hozza létre a becsavarási folyamat során. Ezért az
önmetsző csavarkötés a menetes kötések különösen gazdaságos formája. A felhasználó
gyakran nem képes a létrehozott menetes kötés minőségét ellenőrizni a használt
elektromos csavarhúzók nagy sebessége miatt. A széles körben használt csavarhúzók a
becsavarási folyamat vezérlésére csak egy egyszerű, beépített nyomatékhatárolót
használnak, amely megszakítja a becsavarási folyamatot, ha a nyomaték elér egy előre
beállított értéket. A becsavarási folyamat automatizált felügyelete fontos a gyakorlatban
használt menetes kötések nagy száma miatt. Ha a becsavarási folyamat során mért
nyomaték-elmozdulás görbét összehasonlítjuk a kialakítandó menetes kötésre jellemző
elméleti nyomaték-szögelfordulás görbével, akkor a csavarkötés készítése felügyelhetővé
válik. Lényegét tekintve ezt úgy is elérhetjük, ha az éppen kialakítás alatt álló
csavarkötésen mérhető nyomaték-elmozdulás görbét egy előzetesen kimért, jól
kivitelezett csavarkötés nyomaték-elmozdulás görbéjével hasonlítjuk össze. Előzetesen
kimért görbék felvétele azonban jelentős munkatöbbletet jelent különösen akkor, ha
több, különböző csavarkötést használunk.
Polimer alkatrészek rögzítésére használt csavarkötés megoldásokat a 3.1. táblázat
foglalja össze. A menetkialakítás tekintetében menetfúró és menetvágó csavarokat
különböztetünk meg:
•

menetfúró csavarokat általában lemezcsavar-menettel vagy facsavar-menettel
készítenek. Ennél a típusú csavarkötésnél a kötés létrehozása során jelentős
feszültségek alakulnak ki a tubusban, így fontos szempont az anyagválasztásnál,
hogy a polimer repedésképződés nélkül tudjon képlékenyen alakváltozni.
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•

Mindezekkel ellentétben a menetvágó csavarok alkalmazása során nem jelentkezik
akkora feszültség a tubusban, hiszen ebben az esetben a csavar gyakorlatilag
forgácsolással állítja elő az anyamenetet. Ez a csavar jól alkalmazható erősített
polimereknél és duromereknél is.

A gyakorlatban alkalmazott önmetsző csavarok fő típusai a 3.2. ábra, önmetsző
csavarkötések létrehozásának folyamatát pedig a 3.3. ábra mutatja. Az előfeszítést
megelőző becsavarási folyamat során a csavarra ható nyomaték a menet kialakítására,
valamint a csavarmenetek és a tubus között fellépő súrlódási ellenállás legyőzésére
fordítódik. A becsavarási folyamat során a polimer anyagban fellépő nagy lokális
képlékeny alakváltozások és a csavarmenet felületén fellépő csúszósúrlódás miatt
hőfejlődéssel is számolni kell. További nehézség, hogy az előfeszítés során létrehozott
előfeszítő erő a polimer anyag időfüggő viselkedése (kúszás, feszültség relaxáció) miatt
változik az idő függvényében [3.1]. Az önmetsző csavarkötés minőségét befolyásoló
tényezőket a 3.4. ábra szemlélteti.
Csavarkötés:
Anyamenet:
Csavarmenet:
Csavartípus:

Fém - betéttel
Betét (insert) nélküli kialakítás
előre készített
önmetsző
menetvágó
menetfúró/nyomó
csavarmenet
lemezvagy
metrikus
metrikus
menettel
vágóéllel
facsavar
menettel ellátott
ellátott csavar
csavar
Alkalmazás:
ritkán,
rideg anyagok:
szívós anyagok:
gyakran oldandó
körülményes,
duromerek,
hőre
lágyuló
kötések,
drága
szálerősítéses
polimerek
habosított
hőre
lágyuló
polimerekhez
polimerek
3.1. táblázat: Polimer alkatrészek csavarkötéssel történő rögzítésének lehetőségei [3.1]

3.2. ábra: Polimereknél használt önmetsző csavarok fő típusai [3.2]
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3.3. ábra: Az önmetsző csavarkötés létrehozásának fő lépései [3.3]

- Kialakításkötőelemek típusa
és geoometriája

összeszorított
alkatrész

- Felhasználásönmetsző
csavar

tubusgeometria

Terhelés nagysága
és iránya

- Anyag-

Terhelési időtartama
- rövid idejű
- tartós idejű

- polimer tulajdonságai
- feldolgozás
- Összeszerelés- fordulatszám
- csavarozó berendezés

Terhelési mód
- statikus
- dinamikus
- ütésszerű

furat

tubus

Környezeti feltételek
- hőmérséklet
- nedvesség
- egyéb hatások

3.4. ábra: Önmetsző csavarkötés minőségét meghatározó tényezők ([3.4] alapján)

Hőre lágyuló polimer alkatrészek rögzítésére használt csavarkötéseket a
szakirodalom általában két csoportra osztja:
•

Az első csoportba tartoznak azok a kötések, amelyeknél az alkatrészt a
csavarfej és a tubus pereme/homlokfelülete közé rögzítik. A polimer
alkatrész ezáltal egy közel állandó, azaz időtől független alakváltozásnak lesz
kitéve (az egyidejű feszültség-nyúlás görbéken a konstans alakváltozás egy
függőleges vonallal szemléltethető, ami mentén haladva figyelembe vehető a
csavarkötés előfeszítése óta eltelt idő hatása)

•

A másik csoportba tartozó csavarkötéseknél a kötésre járulékos terhelés hat,
aminek következtében a polimer alkatrészben közel állandó nagyságú,
feszültség lép fel. (Az egyidejű feszültség-nyúlás görbéken a konstans
feszültségnek, azaz a kúszásnak megfelelő eset egy vízszintes vonal mentén
követhető) [3.5].

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy az önmetsző csavarok napjainkban
alkalmazott geometriája folyamatos fejlesztőmunka eredményeként alakult ki, amit az
EJOT cég által forgalmazott csavarok geometriájának elmúlt évtizedek során
bekövetkező változása is jól mutat (3.5. ábra).
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3.5. ábra: EJOT csavarok geometriájának változása ([3.19] alapján)

3.2 Alkalmazási területek
Az önmetsző csavarkötések jellemző alkalmazási területe a különböző burkolatok,
fedelek rögzítése.
gzítése. Ez elsősorban a járműiparban és a háztartási gépek területén terjedt el.
A következő ábrák (3.6-3.11
3.11 ábrák) néhány alkalmazási példát mutatnak.

3.6. ábra: Tehergépjármű fűtő
ő egység burkolat lemezcsavarral és gyorsrögzítő anyával [3.6]

3.7.. ábra: Gépjármű műszerfal rögzítése
rögzítés önmetsző csavarkötéssel [3.3]
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3.8.. ábra: Mosogatógép szivattyúház fedelének rögzítése [3.6]

3.9.. ábra: Gépjárműben használt audioegység rögzítése önmetsző csavarkötéssel [3.7]

3.10.. ábra: Gépjármű kesztyűtartó ajtajánál alkalmazott önmetsző csavarkötés [3.7]
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3.11.. ábra: Elektromos megszakító rögzítése önmetsző csavarkötéssel [3.7]

3.3 Kiválasztási és méretezési irányelvek
Jelen dolgozat kutatási eredményei kizárólag önmetsző acél csavar (EJOT PT) és
polimer tubus párosításra vonatkoznak. Ennek megfelelően a kiválasztási és méretezési
irányelvek bemutatásánáll is csak erre a kötéstípusra kívánok
kí
koncentrálni.
3.3.1

Csavar kialakítása
Hőre lágyuló polimer alkatrészeknél
alkatrésze
használt önmetsző csavarok átmérője 1,4-10
1,4
mm között változik. A polimer tubusban fellépő radiális feszültségek csökkentése
érdekében a csavartípusoknál a menetek kisebb profilszögűek
profilszög k (45°, 40° vagy 30°) és a
menetárkok is mélyebbek, mint pl. metrikus menetek esetében. Az alkalmazott
menetprofilok gyártó szerint változnak.
Egy optimális csavarmenetnek a következő kritériumoknak
kritériumoknak kell megfelelnie:



a tubus radiális alakváltozása csekély mértékű legyen,



kis becsavarási nyomatékot igényeljen,
igényeljen



azz érintkező menetfelület nagysága minél nagyobb legyen,



szűk tűrésmező jellemezze.

A vágóéllel kialakított menetprofil megkönnyíti a becsavarási folyamatot, viszont a
VDE 0700 által megkövetelt tízszer megismételhető összeössze és szétszerelési kritériumot már
nehezebben teljesíti. A vágóélnek rideg anyagok esetében különösen nagy jelentősége van a
becsavarás megkönnyítése
önnyítése érdekében A csavarfej felfekvésénél kialakuló feszültségek
minimalizálására pedig gyakran készítenek peremes csavarokat [3.8].. Ilyen peremes csavart
mutatt a 3.12. ábra is, melynek menetkialakítása
me
is látható. A 30°-os
os profilszög mellett
mel
látható
még, hogy a csavarszár geometriája szintén eltér a hagyományos metrikus csavarokétól. Itt
ugyanis úgy alakították ezt ki, hogy a polimer anyag optimálisan tudja kitölteni
kit
a
menetárkot. A napjainkban széles körben használt EJOT PT jelű csavarokkal többszöri oldás
és ismételt előfeszítés után is megfelelő előfeszítő erőt érhetünk el [3.9],, habár ez a típusú
csavar vágóéllel nem rendelkezik. Polimer tubus esetén alkalmazott csavarok általános
jellemzői a következők:
•

metrikus meneteknél kisebb magátmérő, ezáltal nagyobb menetmagasság,

•

metrikus meneteknél nagyobb menetemelkedés,

•

30°-os
os profilszög
eredményez).

(kisebb

radiális

erőt

és

becsavarási

nyomatékot
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3.12. ábra: EJOT PT csavar ([3.9] alapján)

3.3.2

Tubus kialakítása

A 3.13. ábra egy polimer tubus sematikus képét mutatja. A polimer alkatrészen a
rögzítési pontokat gyártási okokból általában egy hengeres szemként (tubus) alakítják ki. A
szerszámból való eltávolíthatóság miatt a tubust 0,5-1°-os kúpossággal látják el. A tubus
nagy terhelésnek kitett felső felületén (nyomóterhelés a csavarfej felfekvését követően)
rendszerint egy nagyobb átmérőjű (ds) belső furat, ún. tehermentesítő furat kerül
kialakításra. Ez a furat, egyrészt megkönnyíti a csavar furatba helyezését (ds>d), másrészt a
felfekvő csavarfej okozta nyomásnak kitett felső részt tehermentesíti a menetek miatt
fellépő további terheléstől. A tubus optimális kialakítása feltétele a maximálisan elérhető
előfeszítő erőnek. A legkedvezőbb belső-furat átmérőt (dk) a következő összefüggéssel
kapjuk meg [3.10]:
dk=0,8xd.

(3.1)

A tapasztalatok szerint szálerősítéses polimereknél a 0,8-as szorzó 0,88-ig növelhető.

3.13. ábra: Polimer tubus sematikus ábrája ([3.10] alapján)

Erhard [3.10] a becsavarási hossz mértékére (lE) a névleges átmérő (d) 2-3-szorosát
ajánlja:
lE = (2...3)d.

(3.2)
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A becsavarási hosszt azért is kell a lehetőségekhez mérten nagyra választani, hogy a
VDE 0700 által előírt 10-szeri újraszerelhetőséget biztosítani lehessen. Ezen felül, a
becsavarási hossz növelésével a csavarkötés teherviselő képessége is növekszik. A
teherviselő képesség felső határát a csavar szilárdsága jelenti. Ellentétben a fém csavar- fém
anya kapcsolattal, fém csavar – polimer tubus esetén a tubus minden egyes menete részt
vesz a terhelésátadásban, ami a két anyag eltérő rugalmassági modulusának
következménye.
3.3.3

Meghúzási nyomaték

3.14. ábra: Önmetsző csavarra ható nyomaték a csavar szögelfordulásának függvényében ([3.11]
alapján)

A 3.14 ábra az önmetsző csavarkötés szerelésekor a csavarfejre kifejtett
nyomatékot szemlélteti a csavar hossztengelye körüli szögelfordulás függvényében. Az
ábra különböző szakaszaihoz tartozó fizikai folyamatokat a későbbiekben részletesen
ismertetem.
A becsavarási sebességről elmondható, hogy minél nagyobb a becsavarási
sebesség, annál kisebb lesz a becsavarási nyomaték (ME). Ez a hatás amorf hőre lágyuló
polimerek esetén erőteljesebben megfigyelhető, mint a részben kristályos anyagoknál.
Ezt a jelenséget [3.12] a súrlódási hőfejlődéssel, illetve az ennek hatására fellépő
anyaglágyulással, azaz anyagjellemző változással magyarázza.
[3.12] arra is rámutat, hogy minél nagyobb az előfeszítő erő, annál nagyobb lesz a
polimer tubus terhelése, illetve, hogy a nagyobb előfeszítő erő időben nagyobb relaxációt
is jelent. A meghúzási nyomaték (MA) nagyságát az
MA = ME + k(MÜ – ME)
(3.3)
összefüggéssel [3.10] határozhatjuk meg, ahol a k tényező értéke 0,2-0,5. Erhard
[3.10] szerint a k tényező értéke a használt csavarozó készülék paramétereinek
függvénye. A becsavarási nyomaték (ME) alatt azt a nyomatékot értjük, amelynél a
csavarfej éppen felfekszik a polimer tubus homlokfelületén, de még nem történik
előfeszítés. A becsavarási nyomaték két részből tevődik össze: a menetképzésre fordított
részből, illetve a súrlódásból adódó részből. A tönkremenetelhez tartozó határnyomaték
(MÜ) pedig az a nyomaték, aminek alkalmazása esetén a kötés tönkremegy. Az önmetsző
csavarkötések tönkremeneteli formáira vonatkozó kutatási eredményeket a 3.4 fejezetben
ismertetem részletesen.
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3.3.4

Előfeszítő erő
A kötés túlterhelését és a túlzott mértékű előfeszítő erő relaxációt úgy kerülhetjük
el, ha az előfeszítő erő értékét körültekintően választjuk meg. Nem célszerű túl nagy
előfeszítő erőt alkalmazni a csavarkötés létrehozása során. Kísérleti vizsgálatok
bizonyították, hogy nagyobb becsavarási sebességgel (500-1000 fordulat/perc) valamivel
nagyobb előfeszítő erő érhető el adott nagyságú meghúzási nyomatékkal, mint kisebb
sebesség esetén. A kötésben fellépő előfeszítő erőt (FV) általában becsülni tudjuk, pontos
értékét méréssel határozzák meg. Feltételezhetjük, hogy az előfeszítő erő és a meghúzási
nyomaték között lineáris összefüggés áll fenn. A felfekvő felületek között fellépő
súrlódást is figyelembe véve az előfeszítő erő nagysága az:
FV =

4 FA ⋅ k (MÜ − M E )
4(MÜ − M E ) + FA ⋅ µ f ⋅ (D + d s )

(3.4)

összefüggéssel határozható meg (lásd. [3.10]). Acél/polimer csúszópár esetén a
súrlódási tényező (μf) nagyságát 0,2 és 0,3 között szokás felvenni.
Az előfeszítő erő a polimer anyag idő – és hőmérsékletfüggő viselkedése miatt
időben folyamatosan csökken. Kísérleti vizsgálatok igazolják, hogy átlagos üzemi
körülmények között nincs szükség nagy előfeszítő erőre, hiszen a nagyobb kiindulási
előfeszítő erő nagyobb mértékben csökken az idő függvényében, mint egy kisebb
előfeszítő erő.

3.4 Témával kapcsolatos kutatási eredmények
A hőre lágyuló polimereken illetve duromereken alkalmazott önmetsző
csavarkötésekre vonatkozóan részletes irodalom áll rendelkezésre. A csavarkötés
különböző aspektusait, mint pl. a csavargeometria, a kötés szilárdsága és az összeszerelés
paraméterei, az összeszerelés automatizálhatósága, a tönkremeneteli formák, kísérleti
úton és elméleti modelleken keresztül vizsgálták. Ezen - nagyrészt - kísérleti vizsgálatok
alapján alkalmazásorientált összefüggéseket alkottak meg, amelyek a csavarkötés
méretezéséhez, anyagválasztáshoz adnak támpontot. Egyre gyakoribb, hogy a kötés
viselkedését, vagy a különböző üzemi fázisok némelyikét numerikus modellekkel
próbálják leírni, közelíteni.
A legtöbb esetben a csavarkötés létrehozásához alkalmazott csavarozó gépet
nyomatékhatárolóval szerelik fel, amely a meghúzási nyomaték egy adott értékénél old,
azonos meghúzási nyomatékot biztosítva minden egyes csavarkötés számára. Az utóbbi
évtizedekben egyre nagyobb igény jelentkezett a szerelési folyamat automatizálására,
ami egy önálló kutatási területté fejlődött a csavarkötésekhez tartozó kutatásokon belül.
Ezen vizsgálatok célja automatizált vezérlési és felügyeleti stratégiák kifejlesztése a
termelékenység fokozása érdekében. Lényegében egy olyan modell megalkotása a cél,
amely képes meghatározni, hogy adott nagyságú meghúzási nyomaték esetén mekkora a
csavar tengelyirányú elmozdulása (lásd pl. 3.18. ábra).
Seneviratne és munkatársai [3.13] elméleti modellt dolgoztak ki önmetsző
csavarkötésre vonatkozóan a nyomaték és a csavar axiális irányú elmozdulása közötti
kapcsolat becslésére. Elméleti munkájukban csavarkötések nyomaték-elmozdulás görbéit
és az önmetsző csavarra ható erőket vizsgálták. Az általuk kidolgozott meghúzási
nyomatékra vonatkozó összefüggéseket a csavar, az előfurat és az anyagjellemzők
függvényében írták fel. A számos feltételezésre épülő modelljük helyességét kísérleti
eredményekkel igazolták. A modell megalkotásakor használt legfontosabb feltételezések
a következők voltak:
• az önmetsző csavar hengeres csavarszárral rendelkezik, amelynek szabad vége
(csavarfejjel ellentétes vége) kúpos kialakítású,
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•
•

az anyag, amibe a menet készül, homogén és izotróp,
a becsavaráskor a csúszó súrlódás és a képlékeny alakváltozás következtében
keletkező hő, és annak anyagjellemzőkre gyakorolt hatása elhanyagolható,
• a csavar hossztengelye egybeesik az előfurat hossztengelyével, azaz a csavar
pontosan pozícionált és a rögzítendő alkatrész felületével 90°-os szöget zár be,
• a csavar menetprofilja háromszög,
• a csavarfejre működő és a csavar hossztengelyében ható axiális erő éppen akkora,
mint a csavarfejre működő nyomaték hatására fellépő tengely irányú reakcióerők
eredője.
A kötés meghúzási nyomatékának becslésére a szerzők négy különböző
folyamatot különítettek el és vizsgáltak meg. Minden egyes folyamat esetén elkészítették
a feltételezett kvázistatikus állapotnak megfelelő erőhatás ábrát (csavarra ható erők
összessége), melyet egyensúlyi egyenlet formájában építettek be a modelljükbe.
1. Menetnyomás vagy vágás: Az anyamenet kialakítása a csavar típusától és az
anya anyagjellemzőitől függően nyomással vagy vágással történhet. Az előbbi esetben a
menet képlékeny alakváltozás következtében, míg az utóbbi esetben anyagleválasztás
(forgácsolás) következtében jön létre. A csavarmenet menetnyomásért vagy
menetvágásért felelős kezdeti részét, amely a csavar kúpos kialakítású végén található,
vágórésznek vagy élnek nevezzük. A vágórészen belül a menetprofil keresztmetszete (Ac)
fokozatosan növekszik egészen annak maximális értékéig (3.15. ábra). A
menetnyomáshoz vagy vágáshoz szükséges nyomaték nagysága, a kidolgozott elméleti
modell szerint, egyenesen arányos az anya folyáshatárával, a menetprofil
keresztmetszetével, a menetprofil súlypontja és a csavar hossztengelye közötti radiális
távolság nagyságával, a menetemelkedési szög koszinuszával, illetve fordítottan arányos
a csavar vágó részének csavarvonal mentén mért hosszának megfelelő forgástengely
körül mért szög nagyságával. A menetprofil keresztmetszetének és ez utóbbinak a
hányadosa megmutatja, hogy milyen ütemben növekszik a menetprofil keresztmetszete a
csavar vágó részén belül.

(a)

(b)

3.15. ábra: (a) Önmetsző csavarkötés elméleti modellje és (b) a menetprofil keresztmetszetének
változása [3.13]

2. Érintkező menetfelületek csúszó súrlódása: A becsavarási folyamat során a
csavar vágórészén fellépő erőhatások reakcióereje kifelé nyomja az anya falában képződő
belső menet körüli anyagmennyiséget. A hatás-ellenhatás törvényének megfelelően az
anyamenet ugyanekkora, de ellentétes irányú erővel nyomja a csavarmenetet. Röviden,
az egymással érintkező csavar- és anyamenet között bizonyos nagyságú érintkezési
nyomás hat, miközben a csavar - a becsavarási folyamat során - fokozatosan halad előre
a hossztengelye mentén. Az egymással érintkező menetfelületek között fellépő súrlódási
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erő legyőzésére (3.16. ábra) nyomatékot kell kifejteni. A súrlódás leküzdéséhez szükséges
nyomaték, a kidolgozott elméleti modell szerint, egyenesen arányos az érintkező
menetfelületek közti súrlódási tényezővel, a menetprofil középpontja és a csavar
hossztengelye közötti radiális távolság nagyságával, az érintkező menet felületek között
fellépő érintkezési nyomással, a menetemelkedési szög koszinuszával.

μ - súrlódási tényező
FN – normál erő
θ – menetemelkedési szög
2β - profilszög

3.16. ábra: A csavar menetén ható súrlódási erő [3.13]

3. Csavar és anya összekapcsolódása (belekapatás): A fenti 1 és 2 pontban
közölt számítások feltételezték, hogy a csavarmenet már csavarvonal mentén mozog,
mialatt elkészíti a menetprofilnak megfelelő belső menetet az anyában. A szerzők
felhívják a figyelmet, hogy ez a mozgásállapot nem alakul ki egyik pillanatról a másikra,
hanem van egy átmenet, ami alatt a csavar mozgásállapota szabad mozgásból a fenti 1 és
2 pont alatt vizsgált menetkészítő mozgásba megy át. Lényegében annak a kezdeti
szakasznak a vizsgálatáról van szó, amikor a csavar menete belekap az anya testébe. A
szerzők feltevése szerint e szakasz addig tart, amíg a csavar megtesz egy teljes fordulatot
a tengelye körül. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a csavar a 360°-os teljes fordulaton túl egy
menetemelkedésnek megfelelő nagyságú tengely irányú elmozdulást is végez. A
kidolgozott elméleti modell szerint – ami megadja a nyomaték változását ezen kezdeti,
átmeneti időszak alatt – a csavar mozgatásához szükséges nyomaték egyenesen arányos
az anya anyagának folyáshatárával, a csavar és az anya között kialakuló érintkezési pont
csavar hossztengelyétől mért sugár irányú távolságával, a menetemelkedés és az előbbi
sugár irányú távolságnak megfelelő sugarú kör kerületének hányadosából koszinusz
függvénnyel számított értékkel. A kifejezés több más paraméteren kívül még figyelembe
veszi a felületek közötti súrlódási tényező nagyságát és a menetprofil keresztmetszetének
nagyságát is.
4. Csavarkötés előfeszítése: Az 1-3 pontban vizsgált állapotok, azt a folyamatot
fedik le, amikor a csavar folyamatosan halad előre és elkészíti a szükséges belső menetet
az anyában előzetesen kialakított előfurat falába. Egy bizonyos idő után, a csavarfej alsó
felülete felfekszik az anya és a csavarfej között rögzítendő alkatrészre. A csavar további
elfordításával a kapcsolódó menetek és a csavarfej közötti anyagamennyiség járulékos
nyomó igénybevételt is szenved. A vizsgálatok során a szerzők feltételezték, hogy a 3.15
ábrán 1-es tételszámmal jelölt alkatrészben az átmenő furat átmérője nagyobb, mint a
csavar átmérője, illetve, hogy az 1-es és 2-es tételszámmal jelölt (anyaként is szolgáló)
alkatrész között nincs relatív elmozdulás. Ez utóbbi feltevés annyit jelent, hogy az
előfeszítés során a járulékos súrlódási ellenállás tekintetében figyelmünket elegendő csak
a csavarfej alsó felületére koncentrálni. A későbbi vizsgálatok szempontjából a
kidolgozott modell előfeszítéssel kapcsolatos részét részletesen is hasznos elemezni.
A csavarfej felfekvését követően a csavarfejre ható, a csavar tengelyével
párhuzamos erő (F) a következő általános összefüggéssel számítható:
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F = ∫ σ dA ,

(3.5)

ahol σ a csavarfej alsó felületére ható nyomófeszültséget, míg A a csavarfej
névleges érintkezési felületének nagyságát jelöli. A nyomófeszültség egyenletes
feszültség eloszlást feltételezve az alábbi alakban is felírható:

σ = E ⋅ε ,

(3.6)

ahol E és ε a rögzítendő alkatrész rugalmassági modulusa, illetve fajlagos
nyúlása.
Ezt felhasználva az (3.5) egyenlet az alábbi alakban is felírható:

( D 2 − d 2 )π
F = E ⋅ε ⋅ A = E ⋅ε ⋅
,
(3.7)
4
ahol D a hengeres csavarfej átmérőjét, míg d a csavar névleges átmérőjét jelöli. A
felfekvő csavarfejre ható erő a csavar menetein keresztül adódik át az anya elkészült
meneteire, míg a hatás-ellenhatás törvény értelmében ezzel azonos nagyságú, de
ellentétes irányú erő hat a csavar meneteire. A csavarszár igénybevétele húzás.
Amennyiben nem hat járulékos axiális erő a csavarhúzóról a csavarfejre, úgy az anya
menetein ébredő erő megegyezik a csavarfejre ható F erővel. Ez az erő megoszló
erőrendszer formájában működik az anyamenet csavarral érintkező felületén.
Figyelembe véve még a csavarfej felfekvő felületéről a rögzítendő alkatrész felületére
ható F-el azonos nagyságú, de azzal ellentétes irányú erőt is, megállapíthatjuk, hogy ezek
az erők az anyában és a rögzítendő alkatrészben nyomó igénybevételt, míg a csavar és az
anya menetein hajlító igénybevételt okoznak. A 3.17. ábrán vékony vonallal határolt
csavarátmérővel azonos nagyságú belső furattal és a csavarfej átmérőjének megfelelő
külső átmérővel rendelkező egyenértékű hengeres rész igénybevétele jó közelítéssel
nyomás. lt1 a rögzítendő alkatrész, míg lt2 az anyaként is szolgáló másik alkatrész
vastagságát jelöli. Amennyiben a csavar még a furaton belül van - azaz nem haladt át
teljesen az anyán (lásd 3.15 a ábra) – a nyomó igénybevételnek kitett hengeres rész
magassága az
(φ / 2π ) ⋅ p
(3.8)
2
összefüggéssel számítható, ahol p a menetemelkedés, míg φ a menetképződés
kezdete óta a csavar által megtett fordulatoknak megfelelő szögelfordulás radiánban
megadva.
Miközben a csavar – a csavarfej felfekvésétől számítva – ∆φ szöggel elfordul, az
egyenértékű hengeres rész ∆lt12 nagysággal összenyomódik, míg a kapcsolódó menetek a
hajlító igénybevétel következtében meghajlanak. A menetek meghajlása (fm) csökkenteni
fogja az egyenértékű hengeres rész összenyomódását, amit az alábbi egyenlet
segítségével vehető figyelembe
l zem =

p ⋅ ∆φ
− fm.
2π
Ezek alapján az egyenértékű hengeres rész alakváltozása
∆lt12 =

(3.9)

∆l t12
(p ⋅ ∆φ / 2π) − f m
=
.
(3.10)
l t1 + l zem
l t1 + l zem
A (3.10) és a (3.7) egyenlet összevonásával a csavarfejre ható erő felírható, mint
ε=
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F=

π ⋅ E ⋅ ( D 2 − d 2 )  p ⋅ ∆φ

 p ⋅ ∆φ

− fm  = s ⋅ 
− f m ,

4 ⋅ (lt1 + lzem )  2π

 2π


(3.11)

lt2
V11

lzem
V15

lt1
V7

ahol s a csavarfej és a kapcsolódó menetek között elhelyezkedő nyomó
igénybevételnek kitett anyagrészek rugómerevsége.
D
V16

V17d
3.17. ábra: Önmetsző csavarkötés modellje felfekvő csavarfejjel (lzem=lt2/2, [3.13] alapján)

A csavarfej felfekvő felületén ébredő súrlódási ellenállás legyőzéséhez szükséges
nyomaték az alábbi összefüggéssel határozható meg:
R2

M s = ∫ µ f ⋅ σ ⋅ r ⋅ dA = ∫ 2π ⋅ µ f ⋅ σ ⋅ r 2 ⋅ dr ,

(3.12)

R1

ahol µf a csavarfej és a rögzítendő alkatrész közti súrlódási tényező, míg
R1 = d 2, R2 = D 2 . Feltételezve, hogy a nyomáseloszlás egyenletes és a súrlódási
tényező állandó az érintkezési tartományon belül, a (3.12) egyenlet az integrálást
követően átírható az alábbi alakra:

M s = π ⋅ µ f ⋅σ ⋅

(D

)

− d3
.
12

3

(3.13)

A (3.5)-(3.11) egyenletekkel meghatározták a csavarfej és a kapcsolódó menetek
között elhelyezkedő nyomó igénybevételnek kitett anyag rugómerevségét (s). Ennél a
pontnál érdemes megvizsgálni azt a feltételezést, miszerint a csavar fejére a meghúzás
során nem hat járulékos axiális erő a csavarhúzóról. Valójában mindig van legalább
akkora járulékos axiális erő, hogy a csavarhúzó feje ne csússzon meg a csavar fején a
csavarkötés meghúzása során. A szerzők modelljükkel kapcsolatban azt feltételezik, hogy
a csavarhúzóról a csavarfejre ható járulékos axiális erő nagysága minden egyes
részfolyamat esetén éppen akkora, mint a csavarra működő nyomaték következtében
fellépő axiális reakcióerők eredője. (Más szóval a járulékos axiális irányú erő teszi a
csavarra működő nyomaték következtében fellépő axiális erőrendszert egyensúlyi
erőrendszerré.) Ez esetben azonban a csavarfej felfekvő felületére ható erőt a
csavarhúzóról a csavarfejre ható járulékos axiális erő egyensúlyozza ki, ami azt jelenti,
hogy nincs húzó igénybevétel a csavarszárban és ennek megfelelően a kapcsolódó
menetek terheletlenek. Ez utóbbi megállapítás közvetlen következménye, hogy a
menetek sem tudnak meghajolni. Ez alapján a csavarfej felfekvő felületére ható erő
nagysága a következő összefüggéssel adható meg:
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 p ⋅ ∆φ 
F = s ⋅
.
 2π 

(3.14)

Behelyettesítve ezt és a σ = F A összefüggést a (3.13) egyenletbe, a ∆φ csavar
elfordulási szögnövekményhez tartozó nyomaték nagysága is meghatározható:
 D 3 − d 3  p ⋅ ∆φ 

(3.15)
M s = µ f ⋅ s ⋅ 
.
2
2 
3
D
d
2
⋅
−
π




[3.13] a nyomaték-elmozdulás görbe becslésére alkalmas modell elméleti
hátterének ismertetésén túl, alkalmazási példákat és kísérleti eredményeket is tartalmaz.
A bemutatott két alkalmazási példánál egyik esetben akril-butadién-sztirol (ABS), másik
esetben polikarbonát (PC) volt az anyaként is szolgáló lemez anyaga. A modell
alkalmazásához input adatként a csavarkötés geometriájára (rögzítendő alkatrészek),
anyagjellemzőkre, súrlódási tényezőkre, előfurat átmérőre, és a csavar geometriai
méreteire van szükség. A PC anyához tartozó elméleti nyomaték-elmozdulás görbe a
3.18. ábrán látható. Az ábrán látható számok a görbe jellegzetes lineáris szakaszait
jelölik. Az egyes szakaszok jelentése a következő:
1. szakasz: A csavar kúpos vége megérinti az anya előfuratát (3.20 ábra T0), majd
a csavar belehatol az anyába egészen addig, amíg a csavarszár érintkezésbe nem kerül az
előfurattal (3.20 ábra TE). Lényegében a becsavarási folyamat kezdő szakasza, amikor az
önmetsző csavar belekap az anyába. A csavarra ható nyomaték a menetkészítésből és a
csúszó súrlódásból származó ellenállás legyőzésére fordítódik.
2. szakasz: A csavar folyamatosan halad az előfuratban (3.20 ábra TP). A
csavarra ható nyomaték a csavar vágórésze által elvégzett menetkészítésből és az
egymással érintkező csavar és anya menetek közti csúszó súrlódásból származó ellenállás
legyőzésére fordítódik. Az anyában elkészült menet hossza folyamatosan növekszik, ami
egyre nagyobb súrlódási ellenállást eredményez.
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)
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3.18. ábra: Elméleti nyomaték-elmozdulás görbe polikarbonát (PC) anya esetén. lt1=0mm, lt2=3mm, E=2,3
GPa, p=1,1mm, D=5,03mm, d=2,87mm ([3.13] alapján)

3. szakasz: A csavar kúpos vége megjelenik az előfurat végénél (3.20 ábra TB),
majd fokozatosan kibújik egészen addig, amíg a csavar hengeres része meg nem jelenik
az előfurat végénél. E szakaszon belül még van menetkészítés és csúszó súrlódás is. Az
anyában elkészült menet ennek a szakasznak a végén éri el a végleges hosszát.
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4. szakasz: A csavar hengeres szára megjelenik az átmenő előfurat végénél (3.20
ábra TF), majd egyre kijjebb és kijjebb bújik. E szakaszon belül már nem történik
menetkészítés, a csavarra ható nyomaték teljes egészében a meneteken jelentkező
súrlódási ellenállás legyőzésére fordítódik. Az állandó nagyságú nyomaték annak a
következménye, hogy az anyában lévő menet hossza ezen szakaszon belül már nem
változik, így a súrlódási ellenállás is megmarad egy állandó értéken.
5. szakasz: A csavar feje felfekszik a rögzítendő alkatrészen (3.20 ábra TF-TF2). A
csavarra ható nyomaték a csavarfej felfekvő felületén ébredő súrlódási ellenállás
legyőzésére fordítódik.

3.19. ábra: Elméleti és mért nyomaték-elmozdulás görbék polikarbonát (PC) anya esetén (a szimbólumos
görbék a mérést, a szimbólum nélküli görbe pedig az elméleti modellel számított nyomaték-elmozdulás
görbét szemlélteti [3.13] alapján)

A fenti öt szakasznak megfelelő különböző állapotok a 3.20. ábrán is jól
követhetők. Végezetül a számított és mért nyomaték-elmozdulás görbe összehasonlítása
az 3.19. ábrán látható. A cikkben bemutatott mérési és számítási eredmények jó egyezést
mutatnak, ami a modell használhatóságát igazolja.

3.20. ábra: Önmetsző csavarkötés kialakításának különböző fázisai [3.14]

Seneviratne és munkatársai, [3.15]-ben méréssel meghatározott nyomatékelmozdulás görbéket közölnek. A mérések egyértelműen igazolják a korábban bemutatott
elméleti modell által előre jelzett öt különböző meredekségű szakasz jelenlétét a mért
nyomaték-elmozdulás görbén belül.
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Althoefer és munkatársai, [3.14], új módszert mutatnak be önmetsző
csavarkötések létrehozásának felügyeletére [3.13] legfontosabb eredményeire építve. A
kidolgozott, elméleti nyomaték-elmozdulás görbére épülő, mesterséges neurális hálózat
képes megkülönböztetni a jól és a rosszul kivitelezett önmetsző csavarkötéseket. A
szerzők megállapítása szerint, a [3.13] modell felhasználásával kiszámítható nyomatékelmozdulás görbe az egymáshoz rögzítendő alkatrészek geometriai és mechanikai
tulajdonságaitól és az azokat összekapcsoló önmetsző csavartól függ. Így a görbe függ a
rugalmassági modulustól, a súrlódási tényezőtől, az anyagok szilárdságától, az
egymáshoz rögzítendő alkatrészek vastagságától, az előfurat átmérőjétől, és a csavar
méreteitől. A különböző előfurat átmérőkhöz kapcsolódó mért nyomaték-elmozdulás
görbék a 3.21 ábrán láthatók. A [3.13]-ban bemutatott elméleti modellel és méréssel
meghatározott nyomaték-elmozdulás görbék összehasonlítása a 3.22 ábrán látható.
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3.21. ábra: Különböző előfurat átmérőhöz tartozó nyomaték-elmozdulás görbe ([3.14] alapján)
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3.22. ábra: Mért (vékony vonalak) és számított (vastag vonal) nyomaték-elmozdulás görbék
összehasonlítása ([3.14] alapján)

Ellwood és szerzőtársai [3.16] egy tengelyszimmetrikus végeselemes modellt
dolgoztak ki a menetképződési folyamat modellezésére. A Deform2D végeselem
programmal kidolgozott kapcsolt termomechanikai modell mind a tubus meneteinél
kialakuló képlékeny alakváltozás, mind a hőfejlődés figyelembe vételére alkalmas.
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Végeselemes modelljükben a hőfejlődés forrása a menetképződéskor kialakuló képlékeny
alakváltozás, és az érintkező menetfelületek közötti csúszó súrlódás. A modell
megalkotásakor alkalmazott legfontosabb feltételezések a következők:
1. A vizsgált polikarbonát (PC) és polipropilén (PP) tubusok alakváltozási sebesség- és
hőmérsékletfüggő folyáshatára az Eyring elmélettel modellezhető.
2. A rugalmassági modulus mindkét anyag esetén (PC és PP) hőmérsékletfüggő, míg a
Poisson tényezők értéke állandó.
3. A menet kialakítása menetnyomó csavarral történik, azaz a csavar – a menetvágó
csavarokkal szemben – a menetképződés során nem távolít el anyagot a tubus
furatának falából. Más szóval a menet intenzív képlékeny alakváltozás
következtében alakul ki.
4. A vizsgált csavarok anyaga acél, amely ideálisan merev anyagként modellezhető a
nagyságrendekkel nagyobb rugalmassági modulusa miatt; továbbá az acél csavar
hővezetési tényezője és fajhője, hőmérséklettől függetlenül, állandónak tekinthető.
5. A menetemelkedés a csavar átmérőjéhez képest kicsi, így a csavarmenet egy
körülforduláshoz tartozó szegmense egy csavar hossztengelyével egybeeső
forgástengellyel és menetprofilnak megfelelő keresztmetszettel rendelkező
gyűrűként modellezhető; az egyes gyűrűk egymástól menetemelkedésnyi távolságra
vannak (3.23. ábra). A menet gyűrűk sorozatával való modellezhetőségének
feltételezése alapvető fontosságú abból a szempontból, hogy a problémát
tengelyszimmetrikus feladatként kezelhessük.

3.23. ábra: Csavarmenet tengelyszimmetrikus gyűrűk sorozatával való közelítése ([3.16] alapján)

6.
7.
8.
9.

A PC és PP tubusok hővezetési tényezője és fajhője hőmérsékletfüggő.
A csavarszár hengeres.
A vizsgált tubusok anyaga homogén és izotróp.
A súrlódási tényező nagysága függ az érintkezési nyomástól, de független a
hőmérséklettől.
10. A menetképződés folyamata a 3.24 ábrán látható diszkretizált szemléletnek
megfelelően modellezhető.
A diszkretizálás értelmében a menetes csavarszár menetemelkedésnyi hosszúságú
szegmensekből épül fel, amelyek mindegyike önálló tengelyirányú és radiális mozgásra
képes. A csavarszár egy körülfordulás alatti tengely irányú elmozdulása úgy került
modellezésre, hogy a szerzők az egy körülforduláshoz tartozó idő letelte után a megfelelő
csavarszár-szegmenst egy menetemelkedésnyit elmozdították tengelyirányba.
Természetesen a menetképződés modellezéséhez a csavarszár szegmensek tengely irányú
mozgásán kívül, azok radiális irányú mozgására is szükség van. A menet kialakításáért a
csavarmenet, kezdeti menetnyomó részének megfelelő, első egy vagy több csavarszár-
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szegmens felelős. A csavar egy vagy több menetemelkedésnyi hosszúságú menetnyomó
részén a menetátmérő folyamatosan növekszik a menet mentén haladva. A menetnyomó
rész utáni menetek átmérője ezzel szemben állandó, így az ezekhez tartozó csavarszár
szegmensek csak axiális irányú mozgást végeznek a becsavarási folyamat során. A csavar
egy körülfordulása alatt az első csavarszár szegmens a geometriából adódó mélységig
nyomódik sugár irányba a tubus előfuratának falába. A teljes fordulat végén ez a
szegmens menetemelkedésnyi távolságot mozdul előre, miközben ezzel egyidejűleg
radiális mozgást is végez. A radiális mozgás célja, hogy új pozíciójában az i-edik
menetnyomó csavarszár-szegmens éppen érintse a furat falát. Természetesen a
csavarszár-szegmensek tengelyirányú mozgatása a csomóponti hőmérsékleti értékek
megőrzésével történik. A csavarszár folytonosságának következtében az elmozdított
csavarszár szegmens helyére egy másik szegmens érkezik, ahogy ezt a 3.24. ábra is
mutatja.

3.24. ábra: Menetképződés modellezése különálló csavarszár szegmensek segítségével ([3.16] alapján)

A menetképződés modellezése során ez a folyamat játszódik le újra és újra, ami a
csavarban melegedéshez, az anyában pedig melegedéshez és képlékeny alakváltozáshoz
vezet. A menetképződéshez kapcsolódó hőtani feladatot tranziens hőtani feladatként
oldották meg, amely során az egymással érintkező menetek között fellépő csúszósúrlódás
következtében keletkező hőt a hővezetési tényezők arányában osztották szét az eltérő
anyagú érintkező felületek között. Ennek értelmében a két nagyságrenddel nagyobb
hővezetési tényezőjű acél csavarra jut a fejlődő hő döntő része. A tengelyszimmetrikus
végeselemes modell hálóstruktúrája és jellemző geometriai méretei a 3.25. ábrán
láthatók. Az ideálisan merevnek tekintett csavar végeselemes diszkretizációjára a
hővezetési feladat végeselemes megoldása miatt volt szükség.
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3.25. ábra: Tengelyszimmetrikus végeselemes modell [3.16] (méretek [mm]-ben)

A kapcsolt termo-mechanikai feladat megoldása során használt időlépés
nagysága az egy teljes csavar körülforduláshoz tartozó idő nyolcvanad részével volt
egyenlő. A vizsgálatok során a csavar becsavarási sebességét a szerzők 340 ford/perc
nagyságúnak tekintették. A menetképződési folyamat végéhez tartozó végeselem
módszerrel számított hőmérséklet eloszlás a 3.26. ábrán látható. A 3.26.a ábra a
képlékeny alakváltozás és a csúszó súrlódás következtében, míg a 3.26.b ábra a kizárólag
csak képlékeny alakváltozás következtében kialakuló hőmérséklet eloszlást mutatja. Az
eredmények összehasonlításából kitűnik, hogy a hő domináns része csúszó súrlódás
következtében fejlődik. A szerzők megállapítása szerint kenőanyag, illetve bevonat
segítségével tág határok között változtatható a súrlódási tényező nagysága, ezáltal a
polimer tubus viselkedése. A becsavarási sebesség hőtani állapotra gyakorolt hatásának
vizsgálata során megállapították, hogy a becsavarási sebesség nagysága az anyában
kialakuló hőmérséklet tekintetében másodlagos jelentőségű. A becsavarási sebesség 50%al való csökkenése az anyában kialakuló legmagasabb hőmérsékletet csak kb. 15%-al
csökkentette. A menetképződés befejeződését követően a csavarra működtetett nyomaték
döntően a csavarkötés előfeszítésére fordítódik, aminek modellezésére a szerzők a
következő technikát alkalmazták. A csavarszártól függetlenül mozgatható csavarfejet
érintkezésbe hozták a polimer tubus felső felületével, majd az előfeszítést a csavarszár
tengely irányú függőleges mozgatásával állították be (lásd 3.27 ábra).
A modell eredményeinek igazolására a szerzők méréssel meghatározott
hőmérsékleti értékeket és nyomaték-idő görbéket használtak. A méréssel és végeselemes
modellel meghatározott, a menetképződési folyamat befejeződéséig tartó nyomaték-idő
görbék összehasonlítását a 3.28. ábra mutatja. A szerzők a mért nyomaték enyhe
csökkenését a polimer tubusban kialakuló feszültség relaxációval magyarázzák, aminek
modellezésével azonban nem foglalkoznak.
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(a)

(b)

3.26. ábra: Menetképződés utáni hőmérséklet eloszlás PC tubus esetén: (a) képlékeny alakváltozás és
csúszó súrlódás, (b) csak képlékeny alakváltozás következtében [3.16] alapján (kezdeti hőmérséklet
T=20°C)

3.27. ábra: PC tubusban fellépő függőleges normál feszültség eloszlása a csavarkötés előfeszítését
követően ([3.16] alapján)
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3.28. ábra: PC tubushoz tartozó mért és számított nyomaték-idő görbék összehasonlítása ([3.16] alapján)

Erdős-Sélley [3.17] a becsavarási folyamat és az előfeszítés modellezésére szintén
tengelyszimmetrikus végeselemes modellt javasol. A csavarkötés mechanikai viselkedése
mellett a becsavarás utáni hőtani állapot is modellezésre került, azonban nem kapcsolt,
hanem önálló hőtani feladatként. [3.17] a becsavarást és az előfeszítést az MSc. Marc,
míg az érintkező menetek között fellépő súrlódási hőfejlődést a Cosmos/M végeselem
programmal modellezte. A menetképződés során kialakuló képlékeny alakváltozások
következtében fejlődő hő figyelembe vételével a tanulmány nem foglalkozik. A modell
megalkotása során használt fontosabb feltételezések, a hasonló vizsgálatokat végző
[3.16]-os tanulmánnyal való összehasonlíthatóság érdekében, ugyanolyan sorrendben
kerülnek bemutatásra, mint [3.16] esetén:
1. A vizsgált tubus anyaga rövid üvegszál erősítésű poliamid (PA6GF30, BASF
Ultramid). A tubus folyáshatára alakváltozási sebességtől és hőmérséklettől
függetlenül, állandó. A feszültség analízistől független végeselemes hőtani
modellben az érintkezési nyomás becslésére a szerző egy szakirodalmi analitikus
összefüggést használ, ami az átlagos érintkezési nyomás nagyságát a tubus
folyáshatárának függvényében adja meg. A hőtani modell a tubus folyáshatárát már
hőmérsékletfüggőnek tekinti.
2. A mechanikai modellben a tubus anyagi viselkedését szobahőmérsékletű rugalmasképlékeny anyagmodell írja le, amely, a képlékeny alakváltozás növekedésével,
csökkenő felkeményedést mutat. A rugalmassági modulus hőmérséklet független,
míg a Poisson tényező értéke állandó.
3. A szerző feltételezése szerint a menet menetnyomással kerül kialakításra, azaz a
csavar a menetképződés során nem távolít el anyagot a tubus furatának falából. A
szálerősítéses kompozit tubusoknál alkalmazott önmetsző csavarok a valóságban
azonban menetvágást is végeznek a menetnyomás mellett.
4. Az acél csavar ideálisan merevnek tekinthető. A különálló hőtani végeselem
modellben a menetek közötti csúszó súrlódás következtében fejlődő hő, egymástól
menetemelkedésnyi távolságra lévő hőforrásokkal került modellezésre, melyek a
csavarszár előrehaladásának függvényében különböző időpontokban aktiválódnak.
A csavar hővezetési tényezője és fajhője független a hőmérséklettől.
5. A csavarmenetet tengelyszimmetrikus gyűrűk sorozata helyettesíti.
6. A kompozit tubus hővezetési tényezője és fajhője független a hőmérséklet
nagyságától.
7. A csavarszár hengeres.
8. A tubus anyaga homogén és izotróp.
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9. A súrlódási tényező nagysága független mind az érintkezési nyomástól, mind a
hőmérséklettől.
10. A menetképződés folyamatát nagyon leegyszerűsített formában veszi figyelembe: a
szerző a folyamatot időtől független feszültség analízis keretében vizsgálta, amely
során a csavar menetes szára (valamennyi dolgozó menet egyidejűleg) radiális
irányú merevtest-szerű mozgást végezve nyomódik a tubus előfuratának falába. Az
50 lépésben modellezett benyomódást követően a csavar menetes szára
tengelyirányú mozgást végezve hozza létre a szükséges előfeszítő erőt. A menetes
csavarszárat a végeselem modellben egy merev profilgörbe helyettesíti (3.29. ábra).

3.29. ábra: Menetes csavarszárat helyettesítő merev profilgörbe és deformálható kompozit tubus
tengelyszimmetrikus végeselem modellje (szimuláció kezdetéhez tartozó kiindulási állapot) [3.17]

Mathurin és munkatársai, [3.18], a becsavarási folyamat modellezésére 3D-s egy
nyolcad végeselem modellt javasolnak. A modellezett menetnyomó csavar egy 4 mm
vastag acéllemezbe készít menetet, ami a modell autóipari alkalmazására enged
következtetni. A szerzők becslése szerint a teljes - 360°-os - modell futtatásához szükséges
számítási idő közel egy hónapra adódna, ami irreálisan hosszú időt jelent. A javasolt
modell kompromisszumos megoldást jelent a számítási idő és a menetképződési folyamat
modellezésének pontossága között.
Az előző tanulmányokhoz hasonlóan, a szerzők a csavart itt is ideálisan merev
testként modellezték. A vizsgálatok fő célja a becsavaráshoz szükséges nyomaték
számítása volt, ami a menetképződéshez szükséges nyomatékból és a súrlódás
legyőzéséhez szükséges nyomatékból áll. Annak érdekében, hogy a csavar geometriája –
elkerülve az analitikus leírást - könnyen megadható legyen, a szerzők a csavart is véges
elemekre osztották. A végeselem modell és az alkalmazott hálóstruktúra a 3.30. ábrán
látható. A modell nem veszi figyelembe a menetképződés során fejlődő hő hatását, ami
nagyon fontos a számítás által szolgáltatott eredmények értékelése szempontjából. Meg
kell említeni, hogy a becsavarási folyamat szimulációjához tartozó számítási idő így is
jelentős volt (1,5-4,5 nap).

3.30. ábra: 1/8 végeselem modell a becsavarási folyamat modellezésére [3.18]
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Onasch [3.22] disszertációjában kísérleti és elméleti eredményeket is közöl.
Önmetsző csavarkötéssel foglalkozó munkájában különböző menetkialakítású
csavarokkal a becsavarás során fellépő mechanikai folyamatokat vizsgálta. A feszültségalakváltozás kapcsolatból, illetve a nyomaték- és kihúzódási erő-mérésekből irányelveket
fogalmazott meg a kötés méretezésére vonatkozóan. Csiszolati képek alapján a menetek
körül felhalmozódott polimer anyagot vizsgálta.
Drahtschmidt [3.23] polimer szerkezetekre alkalmazható különféle lehetséges
kötéstípusokat (önmetsző csavarok, réz-insertek, polimer-insertek) hasonlított össze
statikus és dinamikus terhelés esetén. Munkájának célja az volt, hogy irányelveket
fogalmazzon meg dinamikusan terhelt önmetsző csavarkötések kialakítására műanyag
alkatrészek esetén. Az önmetsző csavarkötések esetében egy módosított Findleyösszefüggéssel az előfeszítő erő relaxációjának mértékét becsülte meg.
Tome [3.24] disszertációjában az önmetsző csavarkötésben fellépő előfeszítő erőrelaxációját tekintve kísérleti vizsgálatok segítségével fontos összefüggésekre világított
rá: az előfeszítő erő relaxációja elsősorban a kötésben résztvevő két elem (fém csavar és
polimer tubus) eltérő hőtágulásából adódik, miután a polimer tubusban hőterhelés
hatására kialakuló feszültségek okoznak képlékeny/maradó alakváltozást. Az
erőbevezetés helyétől függően, ez a hatás ciklikus hőterhelés esetén egy karakterisztikus
előfeszítő erő lefutáshoz vezet, ahol a relaxációs effektusok nagy része a kötés első
felmelegítésekor lejátszódnak. Ebben a munkában részletes kísérletek állnak
rendelkezésre, amelyek a becsavarási paramétereket, a tubus anyagát és a
menettípusokat vizsgálják az előfeszítő erőre gyakorolt hatásuk tekintetében.
A DVS-Richtlinie 2241 ”Direktverschraubung von Formteilen aus Kunststoffen” [3.4]
bemutatja a legfőbb paramétereket, amelyek a kötéstechnikában megtalálhatók, és
számos követelményt ismertet a tervező számára, amelyek ennél a kötéstípusnál fontosak
lehetnek. A tartósidejű illetve magas hőmérsékleten üzemelő kötésekkel kapcsolatban
egyelőre az a vélemény fogalmazódott meg, hogy egy számítógéppel támogatott teljes
körű méretezés nem lehetséges a számos befolyásoló tényező miatt.
További kísérleti vizsgálatokat mutat be a [3.11] irodalom, amely elsősorban
dinamikus terhelésnek kitett önmetsző csavarkötésekkel foglalkozik, ugyanakkor néhány
mérést tartalmaz a polimer alkatrész felületi deformációjával kapcsolatban.
Önmetsző csavarkötések és réz betéttel felszerelt kötések tönkremeneteli
formáival foglalkozik Tome és munkatársai tanulmánya [3.25]. A kötéseket dinamikus
terhelés mellett vizsgálták: az önmetsző csavarkötést szakítógép segítségével 3,4 kN-os
maximális szakítóerővel terhelték egyik esetben szakaszos felterheléssel*, másik esetben
pedig egyszeri felterheléssel. Megállapították, hogy a szakaszos felterhelés esetén a
csavar kihúzódása (3.31. ábra), míg az egyszeri felterhelés esetén a csavartörés (3.31.
ábra) a jellegzetes tönkremeneteli mód.
További tönkremeneteli formákat mutat be Drahtschmidt és szerzőtársai
munkája, [3.26]. A szerzők a polimer tubus hibás kialakításából fakadó tönkremenetelre
is felhívják a figyelmet. Ha a tubus falvastagsága túl kicsi, akkor az, jellemzően az utolsó
menetnél, eltörhet (3.31. ábra). Szintén a tubus nem megfelelő falvastagsága vagy a
csavarmenet túl nagy profilszöge esetén a polimerben repedések képződhetnek (3.31.
ábra).

*

Próbatestek esetén, a terhelés ráadására, illetve megszüntetésére még egy bizonyos szakirodalmon belül sincs
egységes elnevezés. A felterhelés-leterhelés, illetve a terhelés-tehermentesítés is használatos elnevezés (lásd.
[3.20], [3.21]). Munkámban egységesen a felterhelés-leterhelés kifejezéseket használom.
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csavar kihúzódás

csavartörés

repedések a polimer
tubusban

tubustörés

(a)

(b)

(c)

(d)

3.31. ábra: Önmetsző csavarkötés tipikus tönkremeneteli formái: (a) csavar kihúzódás, (b) csavartörés,
(c) repedések a polimer tubusban, (d) tubustörés ([3.26] alapján)

A szakirodalom tanulmányozását követően megállapítható, hogy számos
tanulmány foglalkozik a meghúzási nyomaték vizsgálatával, illetve annak optimálásával.
Több elméleti modell látott napvilágot, amelyek a meghúzási nyomatékot a csavar
elmozdulásának függvényében vizsgálják ([3.13], [3.14], [3.15]). Ezen elméleti modellek
analitikus összefüggések segítségével határozzák meg a meghúzási nyomaték értékét. Az
összefüggések figyelembe veszik ugyan a csavar és az előfurat méreteit, valamint az
anyagjellemzőket, de a becsavarás során keletkező hőt, és annak anyagjellemzőkre
gyakorolt hatását már elhanyagolják. Így a polimer tubus viszkoelasztikus tulajdonságai
sem jelennek meg ezekben a modellekben. Az elméleti modelleket legtöbbször
kísérletekkel is igazolták, de a csavarkötés további üzemi fázisaira már nincsenek
eredmények.
A fellelhető tanulmányok egy csoportja numerikus módszereket alkalmazva a
becsavarási folyamatra fókuszál. Elsősorban tengelyszimmetrikus végeselemes
modellekkel találkozhatunk. Kevésbé részletes munka esetén [3.17] a becsavarási
folyamatot két teljesen különálló feladatra bontja: a menetképződés során fejlődő hő
figyelembevételével nem foglalkozik, hanem a becsavarás utáni állapotot önálló (nem
kapcsolt) hőtani modellként vizsgálja. Ezen tanulmány gyenge pontja, hogy a
menetképződés modellezésekor a tubus folyáshatára és rugalmassági modulusa független
a hőmérséklettől, valamint, hogy a menetképződéskor a csavar minden dolgozó menete
egyidejűleg (radiális mozgással) hatol a tubus falába.
Ettől jóval részletesebb tengelyszimmetrikus modellel is találkozhatunk [3.16]. Itt
a menetképződés során fellépő hőfejlődés már kapcsolt hőtani feladatként került
modellezésre, ahol a rugalmassági modulus, ellentétben a súrlódási tényezővel,
hőmérsékletfüggő. A becsavarás modellezésére is egy reálisabb modellt láthatunk, hiszen
itt nem egyidejűleg nyomódik a tubus falába az összes menet. További fontos
megállapítása ennek a munkának, hogy a becsavarási sebességnek nincs döntő befolyása
az anyában kialakuló hőmérsékletre.
3D-s, 1/8-ad végeselemes modellel is találkozhatunk [3.18], azonban itt sem
vették figyelembe a becsavarás során a keletkező hőt.
A numerikus vizsgálatok egyike sem foglakozik a polimer alkatrész
viszkoelasztikus viselkedésével, annak modellezhetőségével, a csavarkötés és/vagy a
polimer alkatrész különböző terhelési esetekre vonatkozó vizsgálatával, az előfeszítő erő
relaxációjának, valamit a tubus deformációjának hatásával.
További lényeges tanulmányok ([3.11], [3.22], [3.23], [3.24], [3.25], [3.26])
segítették munkámat, amelyek leginkább a csavarkötés valós viselkedésére vonatkozó
mérési eredményeket közöltek. Ezek fő sajátosságai, hogy különböző anyagú tubusokkal
szerelt csavarkötéseket vizsgáltak különböző terhelés szinten és értékes megállapításokat
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tettek az előfeszítő erő relaxációjára vonatkozóan. Ezek a megállapítások azonban
mindig csak egy bizonyos polimer tubus/önmetsző csavar párosításra vonatkoztak.
Összefoglalásként megállapítható, hogy a szakirodalomban található önmetsző
csavarkötések vizsgálatával foglalkozó végeselem modellek egyike sem veszi figyelembe
a polimerek egyidejű idő- és hőmérsékletfüggő anyagi viselkedését, így nem alkalmasak
az időfüggő jelenségek (relaxáció, kúszás, alakváltozási sebességtől függő rugalmasképlékeny viselkedés) vizsgálatára.
Az önmetsző csavarkötések kísérleti vizsgálatával kapcsolatban pedig
megállapítható, hogy a szakirodalomban rendelkezésre álló tanulmányok csak az
előfeszítő erő csökkenésének mérésével, tönkremeneteli módok feltárásával, valamint
egyszerű termo-mechanikai igénybevételek hatásának elemzésével foglalkoznak. Nem
térnek ki az összetett termo-mechanikai igénybevételek hatásának, valamint a polimer
tubus deformáció állapotának vizsgálatára.
Ennek megfelelően a jelen PhD dolgozat az alábbi két fő területre koncentrál.
• Szisztematikus kísérlet sorozat elvégzése a valós viselkedés jobb
megértése érdekében.
• Egy idő- és hőmérsékletfüggő anyagi viselkedés modellezésére alkalmas
rugalmas-képlékeny (viszkoplasztikus) anyagmodell kidolgozása és annak
végeselemes környezetbe történő beillesztése.

3.5 Kapcsolódó irodalomjegyzék
[3.1] Ehrenstein, G. W.; Onasch, J.: Fügen von Kunststoffteilen mit
gewindeformenden Metallschrauben, Verbindungstechnik, 13. Jahrgang, (1981)
[3.2] M. J. Troughton (ed.): „Handbook of plastics joining: a practical guide”, William
Andrew Inc. (2008)
[3.3]

www.spax.de

[3.4] DVS 2241: Direktverschraubung von Formteilen aus Kunststoffen, (Entwurf),
(2003)
[3.5] Großberndt, H.: Direktschraubverbindungen an thermoplastischen Werkstoffe,
Kunststoffe 73/11 (1983)
[3.6] Fastening with metal screws – Calculations, Desingn, Applications B.3.2, Ticona
GmbH, Kelsterbach (2004)
[3.7]

Fasteners for plastics, Camcar Textron, Illinois (1999)

[3.8] ICS Handbuch: Automatische Schraubmontage, Hans – Herbert Mönning
Verlag, Iserlohn, 2. Ausgabe (1997)
[3.9] Die EJOT DELTA PT Schraube – Berechnbar mehr Leistung
thermoplastischem Kunststoff, EJOT GmbH&Co. KG, Bad Laasphe (2008)

in

[3.10] Erhard, G.: Konstruieren mit Kunststoffen, 2. Auflage, Carl Hanser Verlag,
München (1999) ISBN 3-446-21016-4
[3.11] Renz, R.; Wendtland, T.; Kasper, F.-J.: Recyclinggerechte Befestigungstechnik
bei Bauteilen aus thermoplastischen Kunststoffen. Abschlussbericht zum FKMForschungsvorhaben Nr. 216 (1998)
[3.12] Ehrenstein, G.W.: Mit Kunststoffen konstruieren, Carl Hanser Verlag, München
(1994)
[3.13] Seneviratne, L. D.; Ngemoh, F. A.; Earles, S. W. E.; Althoefer, K. A.: Theoretical
modelling of the self-tapping screw fastening process, Proc. Instn. Mech. Engrs, Vol.
215 (C), pp: 135-154 (2001)

[46]
[3.14] Althoefer, K.; Lara, B.; Seneviratne, L. D.: Monitoring of self-tapping screw
fastenings using artificial neural networks, Journal of Manufacturing Science and
Engineering, Vol. 127, pp: 236-243 (2005)
[3.15] Seneviratne, L. D.; Ngemoh, F. A.; Earles, S. W. E.: An experimental
investigation of torque signature signals for self-tapping screws, Proc. Instn. Mech.
Engrs, Part C, Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 214 (C2), pp: 399410 (2000)
[3.16] Ellwood, K. R. J.; Fesko, D.; Bauer, D. R.: An axisymmetric model for thread
forming in polycarbonate and polypropylene screw and boss fasteners, Polymer
Engineering and Science, Vol. 44, No. 8, pp: 1498-1508 (2004)
[3.17] Erdős-Sélley, Cs.: FE modelling of the mounting process of metal screw and
composite part, Periodica Polytechnica, Vol. 48, No2, pp: 133-143 (2004)
[3.18] Mathurin, F.; Guillot, J.; Stéphan, P.; Daidié, A.: 3D finite element modeling of
an assembly process with thread froming screw, Journal of Manufacturing Science
and Engineering, Vol. 131, pp: 151-158 (2009)
Gobernatz, J.: State-of-the-art fastening technology in thermoplastics and
thermosets, ATF, Inc. (www.speautomotive.com/SPEA_CD/SPEA2008/pdf/j/BJF02.pdf)

[3.19]

[3.20] Bodor, G.; Vas, L. M.: Polimer anyagszerkezettan, Műegyetemi Kiadó, Budapest
(1995)
[3.21] Czél, Gy.; Kollár, M.: Anyagvizsgálati praktikum, Sunplant, Miskolc (2008)
ISBN 978-963-06-4216-3
[3.22] Onasch, J.: Zum Verschrauben von Bauteilen aus Polymerwerkstoffen mit
gewindeformenden Metallschrauben, Dissertation Universität GH Kassel (1982)
Drahtschmidt, F.: Zur Verbindungstechnik von glasfaserverstärktem Polyamid Schrauben und Inserts, Dissertation Lehrstuhl für Kunststofftechnik, Universität
Erlangen (1999)

[3.23]

[3.24] Tome, A.: Vorspannkraftrelaxation von Kunststoff-Direktverschraubungen,
Dissertation Lehrstuhl für Kunststofftechnik, Universität Erlangen (2000)
[3.25] Tome, A.; Ehrenstein, G. W.; Drahtschmidt, F.: Joint Performance of
Mechanical Fasteners under Dynamic Load – Self-Tapping Screw in Comparison
with Threaded Inserts in Brass and Plastic, In: Moalli, J. (Editor): Plastic Failure
Analysis and Prevention, William Andrew Inc., New York, pp: 53-63 (2001) ISBN 1884207-92-8
[3.26] Drahtschmidt, F.; Ehrenstein, G. W.: Threaded Joints in Glass Fiber Reinforced
Polyamide, Polymer Engineering and Science, Vol. 37, No 4, pp: 744-755 (1997)

[47]

4

Vizsgált csavarkötés és kísérleti elrendezések ismertetése

4.1 Önmetsző csavar és tubus
Értekezésemben a 4.1 ábrán látható polimer tubus és acél csavar párosítását
vizsgáltam különböző üzemi körülmények között. Az acél csavar az EJOT cég PT jelzésű,
kifejezetten polimer alkatrészekhez kifejlesztett terméke. A mérések során 6 mm
névleges átmérőjű (d=6mm) csavart használtam. A polimer tubus 30 tömegszázalék
vágott üvegszálat tartalmazó PA6 (Ultramid, BASF) anyagból készült. Méretei a 4.1.
ábrán láthatók. A kötés kialakításához elengedhetetlen, hogy a polimer tubus belső
átmérője kisebb legyen, mint a csavar névleges (külső) átmérője. Ezen méretarányok
meghatározására a szakirodalomból ismert tapasztalati összefüggéseket alkalmazhatjuk.
A polimer tubusokat a H. Hensel GmbH gyártotta. Fontos megemlíteni, hogy a
fröccsöntés után a polimer tubusokat kondicionálni kellett a poliamid nedvességfelvevő
képessége miatt [4.1]. A fröccsöntött próbatestek nedvességtartalmát thermogravimetriai
módszerrel (a módszer bemutatásával [4.2] irodalom foglalkozik részletesen) határozták
meg a Kaiserslauterni Egyetem egyik társintézetében. A kiszáríttott próbatesteket ezt
követően 1 % nedvességtartalomra kondicionáltam [4.3] alapján. Kondicionálás után a
tubusok nedvességtartalmát súlyméréssel ellenőriztem.
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4.1. ábra: EJOT PT csavar és PA6GF30 tubus (méretek [mm]-ben)

A tubuson látható 2,2 mm mélységű, 6 mm átmérőjű tehermentesítő furat a
csavar pozícionálhatóságát és a tubus homlokfelülete alatti rész részleges
tehermentesítését szolgálja.

[48]

4.2 Vizsgált csavarkötések
Az általam tervezett és megépített kísérleti elrendezések a 4.2 és a 4.3 ábrán
láthatók.
4.2.1

Önmetsző csavarkötés
Az önmetsző csavarkötésben lezajló fizikai folyamatok megértése érdekében két
eltérő kísérleti elrendezést vizsgáltam (4.2. ábra).
önmetsző
csavar

alátétek
erőmérő
cella

alátét
rögzítő
lemez

tubus
leszorító
csavar

fém alap

(a)
önmetsző
csavar
alátétek
alátét

erőmérő
cella

rögzítő
keret
tubus

fém alap

(b)
4.2. ábra: Önmetsző csavarkötés két különböző elrendezésben: (a) 1. elrendezés (önmetsző csavarkötés),
(b) 2. elrendezés (fejfelfekvés nélküli önmetsző csavarkötés)

Az 1. kísérleti elrendezésben (4.2a ábra) a kompozit tubusra közvetlenül egy
pozicionáló hüvellyel kialakított acél alátét került. Erre helyeztem az erőmérő cellát,
majd erre ismét polírozott alátétek kerültek. Ez a kísérleti elrendezés volt gyakorlatilag
az, amelyen minden mérés kivitelezésre került, és ami hűen tükrözi a valóságban is
létrehozott önmetsző csavarkötések beépítését és terhelését. Ebben az elrendezésben a
tubus homlokfelülete és a tehermentesítő furat környéke jelentős nyomó igénybevételnek
van kitéve a csavarfej alátéten történő felfekvését követően. A tubus és a csavar
terhelésének iránya ellentétes (nyomott tubus, húzott csavar). Az 1. elrendezés további
sajátossága, hogy a becsavarás során a becsavarási nyomaték, míg az előfeszítés során a
meghúzási nyomaték jelent csavaró igénybevételt a tubus számára.
A tubus tehermentesítő furat környéki összenyomódását elkerülendő egy olyan
kísérleti elrendezést is összeállítottam (2. elrendezés, 4.2b ábra), amelynél a csavarfej nem
a tubus homlokfelületén, hanem egy acélból készült távtartón fekszik fel. A távtartó a
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tubus talpával érintkezik, így a tubus talp feletti része járulékos húzó igénybevételnek
van kitéve. A tubus és a csavar terhelésének iránya azonos (húzott tubus, húzott csavar).
A 2. elrendezés esetén a becsavarási folyamat során fellépő becsavarási nyomaték
csavaró igénybevételt jelent a tubus számára, azonban a meghúzási nyomaték csavaró
hatásával ennél az elrendezésnél nem kell számolni. Ezzel a mérési elrendezéssel ciklikus
hőterheléses vizsgálatokat végeztem.
4.2.2

Átmenő csavarkötés
Az 1. kísérleti elrendezéssel vizsgált önmetsző csavarkötésben fellépő fontosabb
igénybevételek a következők:
• menetképződésből adódó terhelések (menetképződési ellenállás, menetsúrlódás, stb.),
• a csavarfej felfekvése következtében fellépő járulékos nyomó igénybevétel,
• előfuratnál nagyobb átmérőjű csavar okozta feszítő hatás,
• becsavarási és meghúzási nyomaték által okozott csavaró igénybevétel.
Annak érdekében, hogy a tubus összenyomódása elkülönítve is vizsgálható
legyen és, hogy a menetképződéssel kapcsolatos terheléseket kiküszöböljem, a 4.3 ábrán
látható kísérleti elrendezést készítettem el. A polimer tubust egy M4-es csavarorsóval és
a hozzá tartozó anyával rögzítettem. Ebben az esetben a kötés előfeszítését manuálisan
oldottam meg. Ennél a mérési elrendezésnél tehát a csavarmentek nem játszanak
szerepet a tubus alakváltozási állapotának, illetve az előfeszítő erő változásának
alakulásában.
A tubus igénybevétele döntően nyomás, amihez – az anya homloklapján fellépő
súrlódási erőből származó nyomaték okozta – csavaró igénybevétel társul.
M4 orsó
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4.3. ábra: 3. kísérleti elrendezés (átmenő csavarkötés)
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Tubus anyagának jellemzése
A csavarkötésben lejátszódó folyamatok megértéséhez és későbbi modellezéséhez
elengedhetetlen a szerkezeti anyag viselkedésének alapos ismerete. Ebben a fejezetben,
szakirodalmi adatok alapján, a vizsgált kötésekben szereplő kompozit tubus anyagát, a
poliamid 6 (PA6) mátrixú, 30 tömegszázalék vágott üvegszállal erősített PA6GF30 anyag
jellemzőit mutatom be. Az kísérleti vizsgálataimban a BASF cég Ultramid B3EG6-os
márkanévvel ellátott termékét használtam a tubus alapanyagául.

5.1 Üvegszál
Az üvegszál gyártása során a porszerű alapanyagokat (SiO2, Al2O3, B2O3, CaO,
MgO) megolvasztják mintegy 1300 °C-on, majd pedig a megfelelő fonófejeken át
nagyszilárdságú szálakat húznak, melyeknek átmérője 10 µm közeli. Ezeket a szálakat
vágott rövid üvegszálként 0,1-0,5 mm-esként, vágott hosszú üvegszálként, 5 mm-esként
hőre lágyuló polimerek erősítő anyagaként alkalmazzák. Az 50 mm hosszúságúak pedig
az SMC (Sheet Molding Compound) előállításhoz használatosak [5.1].
Az üvegszálak, ellentétben a karbonszálakkal, izotróp anyagok, ami azt jelenti,
hogy az anyagjellemzőik minden irányban azonosak. Az üvegszálak rugalmassági
modulusa megközelítőleg akkora, mint az alumíniumé (5.1. táblázat). Szakítószilárdsága
jóval magasabb az acélénál. Más szintetikus szálakkal szemben, az üvegszálak teljesen
rugalmasan viselkednek. Mechanikai tulajdonságait akár 250 °C-os tartós hőterhelés
során is megőrzi.
Szakítószilárdság [MPa]
Rugalmassági modulusz [MPa]
Poisson-tényező
Szakadási nyúlás [%]
Hőtágulási együttható [1/K]
Lágyulási- ill. olvadáspont [°C]
Üvegesedési hőmérséklet [°C]
Sűrűség [g/cm3]
Telítettségi vízfelvétel [%]
Nedvességfelvétel [%]

PA6 (száraz)

Üvegszál

80
3000
0,4
5
80*10-6
263
70
1,14
8,5
2,8

2500
72000
0,18
4,8
4,6*10-6
700
2,6
-

PA6
GF 30
190
11000
0,4
3,1
40*10-6
263
70
1,41
5
8

5.1. táblázat: Általános anyagjellemzők (PA6, üvegszál, PA6GF30) [5.1], [5.2], [5.4]

5.2 Poliamid 6 (PA6)
A PA6 bázisú polimerek kíváló tulajdonságaiknak köszönhetően szinte minden
műszaki alkalmazásra jól használhatóak: nemcsak gépszerekezetek elemeiként, hanem
elektromos szigetelőként és számos különleges alkalmazásban is jól bevált műszaki
polimerek. Az PA6 kiváló szilárdsági, súrlódási tulajdonságokkal rendelkezik, jó hő- és
ütésálló, vegyszerálló, valamint nagyon jól feldolgozható. Ezek az előnyös tulajdonságok
a részben kristályos szerkezetre és az erős molekuláris összetartó erőre vezethetők vissza,
amely a szomszédos amidcsoportok között kialakuló vízhidaknak köszönhető. Hátránya,
hogy érzékeny a levegőnedvességre is, így feldolgozás előtt jól kiszárítandó, és szűk az
olvadási – hőmérséklet tartománya is, valamint nem saválló [5.1].
A mechanikai jellemzők többek között a hőmérséklettől, az időtől, a
nedvességtartalomtól és a próbatest előállítási körülményeitől függnek. A teljesen száraz,
erősítetlen Ultramid szakítószilárdsága 70-100 MPa, míg a szálerősített változatok
esetében a 200 MPa-t is elérheti. Érdemes megemlíteni, hogy a gyártók katalógusaiban,
szinte kivétel nélkül, csak a húzó igénybevételhez tartozó rugalmassági modulus és
szilárdsági értékeket lehet megtalálni. Nyomó igénybevételhez tartozó értékek
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ugyanakkor csak elvétve fordulnak elő. Ebből a szempontból sajnálatos módon még a
CAMPUS adatbank [5.3] sem tekinthető kivételnek.

5.3 Vágott üvegszállal erősített Poliamid 6 (PA6GF30)
5.3.1

Szakirodalmi adatok
A polimer mátrix és az erősítő anyag, jelen esetben üvegszál, szilárdsági
jellemzői, hőtágulása nagyságrendekkel különböznek. Az 5.1. táblázat az üvegszál, a
mátrix anyag és kompozit főbb anyagjellemzőit mutatja. Az 5.1. ábra az Ultramid
márkák pontos leírásához kapcsolódó magyarázatot mutatja [5.2]:
Jelölés
1.betű
1.szám

PA6GF30
B3EG6

2.betű
2. és 3. szám
Adalékok

Magyarázat
B: PA6
3: alacsony viszkozitás, fröccsöntött alkatrészek
számára
E: stabilizált
G: üvegszálerősítés
6: 30% (erősítés mértéke)

5.1. ábra: Az Ultramid márkák pontos leírása

A PA6GF30 nagy merevséget és tartós idejű szilárdságot, valamit hő- és
öregedésállóságot biztosít a belőle készült szerkezeti elemek számára. A mechanikai
jellemzőket jelentősen befolyásolja a száltartalom, a száleloszlás és orientáció, az átlagos
szálhossz és az alkalmazott színezékek.
Egy adott alkatrész hosszabb ideig tartó terhelését egy konstans értékű
feszültséggel vagy alakváltozással fejezhetjük ki. A különböző kúszási vagy relaxációs
vizsgálatok (szabvány szerint) eredményei általában kúszásgörbék, kúszási modulusok
vagy egyidejű feszültség-nyúlás diagrammok (izokrónok) formájában állnak
rendelkezésre.
Szakirodalomból ismert, hogy az erősített típusok esetében a kúszási érzékenység
csekélyebb, és a tartósidejű jellemzők is jobbak az erősítetlen típusokhoz képest [5.5].
Sajnos a legtöbb gyártó cég csak húzóvizsgálatból határoz meg anyagjellemzőket, ezért is
van nagy jelentősége, hogy az általam vizsgált kompozit tubus nyomó viselkedését is
meghatározzam. A különböző gyártói adatok alapján összeállított 5.2. táblázat a
PA6GF30 fő anyagjellemzőit foglalja össze.

Márkanév/
gyártó
Ultramid®/
BASF [5.2]
Durethan®/
Lanxess [5.6]
Grilon®/
EMS Chemie
[5.7]
Zytel®/
DuPont [5.8]
Tecamid®/
Ensinger [5.9]
Akulon®/
DSM [5.10]
Bergamid®/
PolyOne
[5.11]

Mechanikai jellemzők
Hőtani jellemzők száraz/kond.
Egyéb
száraz/kond.
Lin. hőtágulási
Húzó ESzakadási Olvadás- Üvegesedési
Nedv.
Sűrűség
modul
együttható ║/⊥
nyúlás [%] pont [°C] hőm. [°C]
felvétel [%] [g/cm3]
[MPa]
[10-5 1/°C]
9500/
3,5/8
220
60
3/11
2,1
1,36
6200
9800/
3/6
222
60
2/8
2,1
1,38
6100
10000/
6500
10000/
6000
8500/
6000
9500/
6000
9200/
6000

3,5/6,5

222

60

3/11

2

1,35

3/6

221

60

1,5/10

1,9

1,37

2,5/5

220

60

2-3

2,1

1,35

3,5/7

220

60

7/22

1,9

1,35

4/6

223

60

2,4/6,5

2

1,35

5.2. táblázat: Különböző gyártóktól származó PA6GF30 anyagjellemzői (száraz/kondicionált)
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Az anyag hőtani jellemzőivel kapcsolatban a mátrix anyag paraméterei
dominálnak. Meg kell viszont említeni, hogy szálerősítéses esetben, mint ahogy azt az 5.2
táblázat is szemlélteti a hőtágulási együttható értéke erősen szálorientáció függő. A
kondicionált állapot 2 % nedvességtartalomnak felel meg. A CAMPUS adatbázisban a
húzásra vonatkozó adatok 1 mm/perc húzási sebességre vonatkoznak.
Az Ultramidból készült alkatrészek hőterheléssel szembeni viselkedése nemcsak
az adott anyag hőtani jellemzőitől, hanem a hőterhelés idejétől és módjától is függ.
Emellett az alkatrész geometriája is jelentősen befolyásolhatja a viselkedést. A BASF cég
PA6GF30 anyagának hőmérsékletfüggő viselkedését mutatja a DMA méréssel
meghatározható tárolási modulus, veszteségi modulus, illetve veszteségi tényező –
hőmérséklet görbe (5.2. és 5.3. ábra). Ezek a görbék kis alakváltozások és 1 Hz gerjesztési
frekvencia mellett adnak képet a termomechanikai viselkedésről. Gyakorlati
tapasztalatok azt mutatják, hogy az optimálisan kialakított alkatrészek hőállósága jól
egyezik a DMA méréssel kapott hőmérséklethatárokkal.

5.2. ábra: Száraz PA6GF30 (Ultramid) tárolási
és veszteségi modulusa, valamint veszteségi
tényezője a hőmérséklet függvényében ([5.3]
alapján)

5.3. ábra: Kondicionált PA6GF30 (Ultramid)
tárolási és veszteségi modulusa, valamint
veszteségi tényezője a hőmérséklet
függvényében ([5.3] alapján)

A poliamidok különleges képessége, más hőre lágyuló polimerrel szemben, a
nedvességfelvétel. A poliamidból készült alkatrészek vízbe merítve, vagy akár a
levegőből is, időtől, hőmérséklettől és falvastagságtól függően nedvességet vehetnek fel,
vagy adhatnak le, attól függően, hogy mekkora a relatív nedvességtartalmuk. Ennek
következtében csekély mértékű méretváltozással kell számolni. Az 5.4 ábra a PA6GF30
(Ultramid) nedvességfelvételét mutatja a tárolási idő függvényében különböző
körülmények között. Míg a nedvességtartalom növekedésével az anyag ütésállóbb lesz, a
szakadási nyúlása és a kúszásérzékenysége megnő, addig szilárdsága és keménysége
csökken. Itt is meg kell említeni, hogy a nedvességfelvétel hatása a szálerősítéses
változatoknál nem olyan jelentős, mint az erősítetlen poliamidoknál. A
nedvességtartalom PA6GF30 (Ultramid) szakítószilárdságára gyakorolt hatása az 5.5
ábrán látható. Végezetül az 5.6 ábra a PA6GF30 (Ultramid) hőtágulásának hőmérséklet
függését mutatja párhuzamos és merőleges szálorientáció esetén.
Vízbe merítve RT[%]

Vízbe merítve 80 °C[%]

RT 50% páratartalom [%]

Nedvességfelvétel [%]

7
6
5
4
3
2
1
0
0,1

1

10

100

1000

Idő [nap]

5.4. ábra: PA6GF30 (Ultramid) nedvességfelvétele a tárolási idő függvényében (próbatest vastagsága 2
mm) ([5.2]alapján)
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5.5. ábra: PA6GF30 (Ultramid) szakítószilárdsága a
nedvességtartalom függvényében 23°C-on ([5.2]
alapján)
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5.6. ábra: PA6GF30 (Ultramid) hőtágulása a
hőmérséklet függvényében ([5.2] alapján)
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6

PA6GF30 anyagi
szimuláció

viselkedése:

mérés

és

végeselemes

Jelen fejezet a vágott üvegszál erősítésű poliamid 6 (PA6GF30) tubus nyomó
viselkedésének kísérleti vizsgálatával és numerikus szimulációjával, valamint hőtágulási
együtthatójának meghatározásával foglalkozik.
Mano és szerzőtársa [6.1] PA6GF30 viszkoelasztikus viselkedésének vizsgálatára
különböző alakváltozási sebesség és hőmérséklet mellett elvégzett húzó vizsgálatot és
dinamikus mechanikai analízist (DMA) használ. A vizsgált hőmérséklet tartomány a
húzó vizsgálatoknál, 23 és 75°C, a DMA vizsgálatok során pedig -20 és 100°C közé esett.
A vizsgált próbatestek fröccsöntéssel készültek és a vizsgálatokat megelőzően a
kondicionálásukra is sor került. A két hétig tartó kondicionálás során a hőmérséklet 23°C,
a relatív nedvességtartalom pedig 50% volt. A vizsgálatok kimutatták, hogy a
mestergörbe előállításához szükséges eltolási tényező hőmérséklet függése megfelelő
pontossággal leírható a WLF (Williams-Landel-Ferry) egyenlettel. 45°C referencia
hőmérséklet mellett a WLF egyenlet C1 és C2 paramétere 20,9-re, illetve 120°C-ra adódott.
Stan és szerzőtársai [6.2] üvegszál erősítésű poliamid 6.6 (PA66GF30)
viszkoelasztikus tulajdonságainak vizsgálatára DMA és keménység méréseket
használnak. Az utóbbi esetben a viszkoelasztikus viselkedés az anyag állandó nagyságú
terhelésre adott válasza alapján jellemezhető. A DMA tesztek egy hajlított tartónak
megfelelő konfigurációban kerültek elvégzésre -30 és 200°C között, valamint 4°C/perc
melegítési sebesség mellett. A szerzők a tárolási modulus mester görbe előállításakor
(Tr=60°C) az eltolási tényező hőmérséklet függését, hasonlóan az előző esethez, a WLF
egyenlettel írják le. További érdekességként megemlíthető még, hogy a tanulmány a
pontosság növelése érdekében különböző WLF paramétereket használ az üvegesedési
hőmérséklet (Tg≈60°C) alatt, illetve felett. A paraméterek értéke T>Tr esetén C1=69,52,
illetve C2=537,3°C, míg T<Tr esetén C1=93,78 és C2=503°C volt. Érdemes megemlíteni,
hogy miközben a [6.1] és [6.2] által vizsgált anyagok a mátrix anyag tekintetében
különbözőek, addig az eltolási tényező hőmérséklet függése nagyfokú hasonlóságot
mutat (lásd. később).
Launay és munkatársai, [6.3] és [6.4], üvegszál erősítésű poliamid 6.6 (PA66GF35)
próbatestek kísérleti vizsgálatával foglalkoznak szobahőmérsékleten. Valamennyi mérés
feszültség, illetve alakváltozás vezérelt húzó vizsgálatra épül, azonban a terhelés történet
az egyes esetekben egészen összetett. A tanulmányban száraz (fröccsöntésnek megfelelő
nedvesség tartalom) és 50% relatív nedvességet tartalmazó levegőn kondicionált
próbatestek is vizsgálat alá kerültek, ami ismételten csak a nedvesség tartalom
fontosságára hívja fel a figyelmet. A kísérletek között különböző sebességen és
feszültség/alakváltozás szinten elvégzett húzó és ciklikus húzó vizsgálatok szerepelnek,
de találkozhatunk kúszást, feszültség relaxációt és késleltetett rugalmas alakváltozást
vizsgáló összetett mérésekkel is. A cikkben bemutatott méréseknél maradó
alakváltozással a szerzők csak 50-60 MPa feszültség érték felett találkoztak.

6.1 Anyagok és módszerek
A kísérleti vizsgálatokat önmetsző csavarkötéseknél használt 30 tömegszázalék
vágott üvegszálat tartalmazó poliamid 6 (Ultramid B3EG6, BASF) tubusokon végeztem
el. A tubusok fröccsöntéssel készültek. A mérések előtt a tubus alsó kiszélesedő részét
eltávolítottam és a belső átmenő furat átmérőjét fúrással 6 mm-re bővítettem. A tubus
próbatestként való alkalmazása azért előnyös, mert így a próbatest és a vizsgált
szerkezeti elem szálorientációja és geometriája is megegyezik [6.7]. (A tubus méreteit
lásd a 4.1 ábrán.) A kísérletek előtt a próbatestek nedvességtartalmát 1 tömegszázalékra
állítottam be, amit súlyméréssel ellenőriztem (lásd 4.1 fejezet).
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6.1. ábra: Optikai rasztertechnikás mérésre előkészített nyomó kísérlet

Első lépésként a szálorientációt vizsgáltam pásztázó
pásztázó elektronmikroszkóp (SEM)
segítségével, amit különböző kísérleti vizsgálatok követtek. A vizsgálatok között nyomó,
nyomó fel-és
és leterhelés, ciklikus nyomó fel-és
fel és leterhelés, nyomó típusú felterhelésfelterhelés
relaxáció-leterhelés-pihentetés
pihentetés és ciklikus hőterheléses
hőterheléses mérés szerepelt. Ahol a kísérleti
konfiguráció lehetővé tette, ott az alakváltozást extenzométerrel és optikai
rasztertechnikával (lásd 6.1. ábra)) is mértem. Extenzométerrel történő mérés esetén
egészen pontosan az elmozdulást mérjük, amit a kiindulási hossz felhasználásával
átszámíthatunk fajlagos nyúlássá. Az optikai rasztertechnikára
rasztertechnikára épülő méréseket a GOM
cég Aramis rendszerével végeztem el. Az alkalmazott rendszer rövid leírásával [6.5]
foglalkozik. A mérésre előkészített,
előkészített fekete-fehér mintázattal ellátott próbatest, illetve a
tubus felületén mért alakváltozások bemutatása során használt A-A
A vonal a 6.1 ábrán
látható. Kiegészítő vizsgálatként a tubus hőtágulási tényezőjét és homlokfelületének
egyenetlenségét/lesimulását is meghatároztam. A mérések
rések során a hőmérséklet
szobahőmérséklet és 100°C között változott. A pontos értékek a mérési eredmények
részletes tárgyalásánál találhatók. A ciklikus hőterheléses vizsgálat kivételével
valamennyi mérést egy Zwick 1454 típusú szakítógép segítségével végeztem
vég
el
elmozdulás vezérelt módban. A keresztfej
keresztfej sebessége minden esetben 0,8
0, mm/perc volt. A
súrlódási erő mérési eredményekre gyakorolt hatásának és a próbatest hordósodásának
csökkentésére a próbatest homlokfelületeit grafitporral szórtam be a mérések előtt.

6.2 Kísérleti eredmények
6.2.1

Szálorientáció
A szálorientáció, illetve a tubuson
tubuson belüli szálorientáció eltérés vizsgálatára a
tubusból kimunkált részekről csiszolatokat készítettem, melyeket pásztázó
elektronmikroszkóp segítségével tanulmányoztam. A vizsgált csiszolatokon jellegzetes,
eltérő szálorientációval rendelkező héj-mag
héj mag struktúra figyelhető meg. A héj mentén a
szálak párhuzamosak a tubus falával (tengely irány), míg a magon belül merőlegesen
állnak a tubus hossztengelyére (6.2.
(
ábra és 6.3. ábra).
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6.2. ábra: PA6GF30 tubusról készült csiszolatok tubus hossztengelyével párhuzamos vágósík esetén

(a)

(b)
6.3. ábra: PA6GF30 tubus felső (a) és középső részéről (b) készült csiszolatok tubus hossztengelyére
merőleges vágósík esetén

6.2.2

Nyomó igénybevételre épülő vizsgálatok
A mérési eredmények tárgyalása előtt érdemes megemlíteni, hogy a
szakirodalomban nagyon kevés olyan tanulmány található, amely fröccsöntött, 30
tömegszázalék vágott üvegszállal erősített poliamid mechanikai viselkedésének
vizsgálatával foglalkozik. További nehézséget jelent, hogy a kevés fellelhető
szakirodalom szinte mindegyike csak húzó kísérletekre koncentrál. Az iparban használt
önmetsző csavarkötések esetén
etén viszont igen gyakran nyomás a tubus jellemző
igénybevétele. Elsősorban ez az oka annak, hogy jelen fejezetben nyomó igénybevételhez
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tartozó kísérleti eredmények ismertetésével foglalkozom. A későbbi félreértések
elkerülése érdekében itt szeretném megemlíteni, hogy a feszültség-alakváltozás
diagramok ábrázolásánál mind a nyomó feszültséget, mind a nyomó típusú alakváltozást
pozitív előjelűnek tekintettem.
Nyomó vizsgálatok, valamint nyomó fel- és leterhelés kísérletek szobahőmérsékleten
és magasabb hőmérsékleteken
A 6.4. ábra két (M1 és M2) nyomó fel- és leterhelés vizsgálatból származó
feszültség-alakváltozás görbét mutat. A próbatestet állandó keresztfej sebesség mellet 8,5
kN-ig terheltem, majd tehermentesítettem. Az alakváltozás legnagyobb értéke kb. 7%,
amihez valamivel több, mint 90 MPa feszültség tartozik. A tehermentesítés végén, azaz
nulla feszültség mellett mérhető pillanatnyi alakváltozás nagysága kb. 2%. A PA6GF30
tubus viszkózus jellege miatt a leterhelési szakasz végén mérhető alakváltozás azonban
nem tekinthető maradó alakváltozásnak. Az alakváltozás nagysága ugyanis a késleltetett
rugalmas alakváltozás miatt az idő előrehaladtával csökken (lásd később). Amennyiben a
késleltetett rugalmas alakváltozás kisebb, mint a leterhelés végén mérhető pillanatnyi
alakváltozás, akkor az alakváltozások egy része képlékeny, azaz maradó alakváltozás. A
polimer fizikából jól ismert, hogy a maradó alakváltozás viszkózus vagy képlékeny lehet.
Az előbbi esetben ugyan a viszkózus deformáció bármilyen feszültségszinten kialakulhat,
de annak mértéke függ a feszültség nagyságától. Ezzel szemben képlékeny alakváltozás
az anyag folyáshatára alatt nem alakulhat ki. A [6.3] és [6.4] vizsgálatok megállapításai
alapján a továbbiakban azzal a feltételezéssel élek, miszerint a PA6GF30 maradó
deformációja képlékeny alakváltozás következtében alakul ki.
A pihentetési szakasz alatt bekövetkező késleltetett rugalmas alakváltozás
vizsgálatára a felterhelés-relaxáció-leterhelés-pihentetés méréseknél kerül majd sor. A
6.4a ábra megállapítható, hogy mind a felterheléshez, mind a leterheléshez tartozó
feszültség-alakváltozás görbe nemlineáris, és hogy a kialakuló hiszterézis jelentős
nagyságú. A 6.4 ábrán látható feszültség és alakváltozás értékek a szakítógép által jelzett
erőből és az extenzométerrel mérhető elmozdulásokból kerültek kiszámításra.
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6.4. ábra: Szobahőmérsékleten elvégzett nyomó fel- és leterhelés méréshez tartozó (a) feszültségalakváltozás görbe és (b) alakváltozás-idő görbe (Fmax=8,5kN; v (keresztfej sebesség)= 0,8mm/perc)

A 6.5. ábra optikai rasztertechnikával meghatározott feszültség-alakváltozás
görbéket mutat a tubus tetejétől mért 2, 4, 6 és 8 mm-es mélységben (lásd 6.1. ábra A-A
vonal). Az ábrán csak a felterhelési szakaszhoz tartozó görbék láthatók. A tubus
különböző részeihez tartozó feszültség-alakváltozás görbék meghatározását az optikai
rasztertechnika tette lehetővé, mivel az alakváltozások nagysága a tubus teljes felületén
rendelkezésre áll. A feszültséget a pillanatnyi terhelő erő és az eredeti keresztmetszet
hányadosaként számoltam.
A 6.7. ábra egy optikai rasztertechnikával meghatározott jellegzetes eredménysort
mutat. A 6.7a és 6.7b ábra a tengely irányú fajlagos nyúlások A-A vonal menti eloszlását,
míg a 6.7c ábra az alakváltozások palást menti eloszlását mutatja. A terhelő erő nagysága
a 6.7a és 6.7b ábra esetén 1, 1,5 és 2 kN, míg a 6.7c ábra esetén 2 kN volt. Mint látható, a
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próbatest végeitől eltekintve az alakváltozás többé-kevésbé állandó valamennyi terhelési
szinten. Az is megállapítható, hogy a 2 kN-hoz tartozó alakváltozás kb. kétszerese az 1
kN-hoz tartozó alakváltozásnak.

σ [MPa]

100
80
60
40

2 mm
6 mm

20

4 mm
8 mm

0
0

2

4

6

8

ε [%]
6.5. ábra: Szobahőmérsékleten elvégzett nyomó kísérlethez tartozó feszültség-alakváltozás görbék
(Fmax=8,5kN; v=0,8mm/perc). Az alakváltozások optikai rasztertechnikával kerültek meghatározásra a
tubus tetejétől számított 2, 4, 6 és 8 mm-es mélységben.

A 6.7. ábra kapcsán magyarázatot kell adni arra is, hogy miért láthatóak
viszonylag nagy kitérések az alakváltozások értékeiben. Ennek oka elsősorban a tubus
helyileg eltérő szálorientációja és száltartalma. Ennek igazolására a 6.6. ábra alkalmas:
ezen az ábrán egy erősítetlen PA6, illetve a már bemutatott PA6GF30 tubus felületén
kialakult alakváltozási állapot láthatjuk 2 kN-os összenyomást követően. Jól
megfigyelhető, hogy az erősítetlen polimer tubushoz tartozó görbén nincsenek olyan
nagymértékű kitérések, mint a szálerősítéses változatnál. Az 6.6b ábrán már egy terhelés
(F = 2 kN)-felmelegítés-lehűtés ciklus utáni fajlagos alakváltozások értékei láthatók. A
felületi deformációkban tehát az összetettebb terheléstörténet hatására még nagyobb
eltérés mutatkozik a szálerősítéses és az erősítetlen tubus között.
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6.6. ábra: Az εy fajlagos nyúlás A-A vonal menti eloszlása két különböző mérés esetén PA6 és PA6GF30
tubus esetén (RT, F=2kN; v=0,8mm/perc)

A 40, 60 és 80°C-on elvégzett nyomó mérésekhez tartozó feszültség-alakváltozás
görbék a 6.8. ábrán láthatók. A keresztfej sebessége ebben az esetben is v=0,8mm/perc
volt. Az alakváltozások mérése optikai rasztertechnikával történt, míg a feszültségek a
szakítógép által kijelzett erő pillanatnyi értékéből kerültek meghatározásra. A 6.8. ábrán
látható alakváltozásokat a tubus tetejétől mért 4 mm-es (6.8a ábra) és 12mm-es (6.8b
ábra) mélységben mértem. A mérési eredményekből jól látszik, hogy az anyagi
viselkedés hőmérsékletfüggő. A hőmérséklet emelésével az tubus merevsége fokozatosan
csökken.
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6.7. ábra: Az εy fajlagos nyúlás A-A vonal menti eloszlása két különböző mérés esetén ((a) és (b)) és a
tubus palástján mérhető alakváltozás 2 kN terhelés esetén (c). Valamennyi ábra a felterhelési szakasz
végéhez tartozó alakváltozásokat szemlélteti.
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6.8. ábra: 40, 60 és 80°C-on elvégzett nyomó mérésekhez tartozó feszültség-alakváltozás görbék
(Fmax=4,5kN, v=0,8mm/perc). Az alakváltozásokat 4 (a) és 12mm-es (b) mélységben (lásd A-A vonal)
optikai rasztertechnikával határoztam meg.

6.2.4

Ciklikus nyomó fel- és leterhelés kísérlet szobahőmérsékleten
A vizsgálat során a próbatestet állandó keresztfej sebesség (v=0,8 mm/perc)
mellett terheltem meg 0,5 kN-os erővel, amit egy azonos sebességű tehermentesítés
követett. Ezután a próbatestet pihentetés (próbatest nulla feszültségen tartása) nélkül
újraterheltem egy előzőnél 0,5 kN-al nagyobb terheléssel. Ez a ciklikus felterhelésleterhelés vizsgálat (6.9. ábra) addig tartott, amíg a terhelő erő nagysága el nem érte a 6,5
kN-os értéket. A legnagyobb terhelő erőnél a felterhelés-leterhelés ciklus 60 s alatt zajlott
le. Amint látható, a leterhelési szakasz végén (nulla feszültségnél) mérhető pillanatnyi
alakváltozás a terhelő erő növelésével egyre nagyobbá válik (6.9. ábra). Az is
megállapítható, hogy míg kis feszültségnél az alakváltozás a leterhelési szakasz végére
zérussá válik, addig nagyobb feszültségek esetén zérustól eltérő alakváltozás mérhető a
terhelési szakasz végén. Tehát az utóbbi esetben a próbatest nem nyeri vissza eredeti
alakját a leterhelést követően.
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6.9. ábra: Szobahőmérsékleten elvégzett ciklikus nyomó fel- és leterhelés kísérlethez tartozó (a)
feszültség-alakváltozás és (b) alakváltozás-idő görbe (F=0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 és 6,5kN)

A felterhelési és a leterhelési szakasz végéhez tartozó A-A vonal menti
alakváltozás eloszlás öt egymást követő ciklus esetén a 6.10a és b ábrán látható. Az
ábrázolt ciklusokban a terhelő erő nagysága 0,5; 1; 1,5; 2 és 2,5 kN volt. Az eredmények
könnyebb értelmezhetőségének érdekében a 6.10a és 6.10b ábrán az azonos ciklushoz
tartozó mérési eredményeket azonos mintával jelöltem. A 6.10. ábra alapján
megállapítható, hogy a 2,5 kN-os felterhelést követő leterhelés végére csak kb. 10%-a
marad meg a felterhelés végén mért alakváltozásoknak. Ugyanakkor, mint már korábban
is említettem, a leterhelés végén mérhető pillanatnyi alakváltozás a PA6GF30 tubus
viszkózus jellege miatt nem tekinthető tisztán maradó alakváltozásnak. Polimerek esetén
az alakváltozás ugyanis zérus feszültség mellett is csökken az alakváltozás késleltetett
rugalmas része miatt.
A próbatest végeitől eltekintve az alakváltozás nagysága az A-A vonal mentén
enyhén csökken, ami a tubus kúposságával magyarázható. A kúposság miatt a tubus
terhelt keresztmetszetének nagysága az A-A vonal mentén (növekvő A-A) távolság
folyamatosan növekszik.
A 6.10 ábra jelöléseinél a „z”-karakter az állapotra utal, z0 és z1 a terheletlen
állapotot jelenti, az első terhelt állapot pedig minden esetben z2-vel jelölt. Ezután minden
egyes z-vel jelölt állapot egy terhelési szinthez tartozik. A 6.10 ábrán található jelöléseket
mutatja grafikusan a 6.9b ábra kinagyított részlete. Ez a jelölésrendszer az optikai
rasztertechnika alkalmazása miatt használatos. Itt az első két digitális kép, ami az adott
próbatestről készül, a referencia kép (z0-val és z1-gyel jelöljük). Az összevont jelölés, pl.
z0z2, jelentése a fentieknek megfelelően, hogy a z2 állapotot vetjük össze a terheletlen
állapottal, azaz ilyen esetben mindig a teljes alakváltozás-értékeket kapjuk meg.
Lehetőség van arra is, ahogy az a későbbiekben is látható lesz, hogy két különböző
terhelési szint közötti alakváltozás-különbséget vizsgáljuk meg, ilyenkor a jelölés pl. z2z3
lehetne.
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6.10. ábra: Az εy fajlagos nyúlás A-A vonal menti változása (a) a fel- és (b) a leterhelési szakasz végén
szobahőmérsékleten elvégzett ciklikus nyomó fel-és leterhelés kísérlet esetén. Az azonos ciklushoz
tartozó eredményeket azonos vonaltípus jelöli. (v=0,8mm/perc, F=0,5; 1; 1,5; 2 és 2,5kN)
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6.2.5

Nyomó felterhelés-relaxáció-leterhelés-pihentetés (FRLP) mérés szobahőmérsékleten
A nyomó felterhelés-relaxáció-leterhelés-pihentetés (FRLP) mérés esetén a
próbatesteket 2 kN nyomó erőig (22 MPa nyomó feszültségnek felel meg) terheltem
állandó, v=0,8 mm/perc nagyságú keresztfej sebesség mellett. Ezt követően egy 16 órás
relaxációs szakasz következett, amely során a szakítógép keresztfejének pozíciója nem
változott (állandó nagyságú alakváltozás). Ahogy a 6.11. ábra is mutatja a feszültség a
relaxáció során intenzíven csökken. A mérések azt mutatták, hogy a relaxáció alatt
bekövetkező feszültség csökkenés kevesebb, mint 40%. Ennek megfelelően, a feszültség 22
MPa-ról 13,5 MPa-ra csökken a 16 órás relaxáció során. A 16 órás relaxációt követően a
próbatestet, szintén v=0,8 mm/perc nagyságú keresztfej sebesség mellett,
tehermentesítettem. A leterhelés után egy pihentetési szakasz következett, amelynek
során a próbatest nulla feszültség mellett bekövetkező alakváltozását (késleltetett
rugalmas alakváltozás) az optikai rasztertechnika segítségével követtem nyomon. Így az
alakváltozásokat nemcsak a felterhelési, a relaxációs és a leterhelési szakasz végén, de a
leterhelést követően is mértem. Az utóbbi esetben a leterhelés után 0,5 és 1 óra elteltével
is készítettem felvételt a próbatest palást felületén kialakult alakváltozási állapotról. A
6.11b ábra az A-A vonal mentén kialakult fajlagos nyúlásokat mutatja a 2 kN-os
felterhelést, a 16 órás relaxációt, a leterhelést, valamint a 0,5 és 1 órás pihentetést
követően. Megfigyelhető, hogy a leterhelést követően mért alakváltozások egy jelentős
része eltűnik a pihentetési szakasz során. Az is jól látható, hogy az alakváltozás az első
fél órában sokkal intenzívebben csökken, mint a másodikban. Ebből a megállapításból
egyenesen következik, hogy az alakváltozások fél óra pihentetést követően is tovább
csökkennek, ami egy hosszú ideig tartó késleltetett rugalmas alakváltozást vetít előre.
Mint látható még 1 óra pihentetés sem volt elegendő ahhoz, hogy a próbatest
visszanyerje eredeti alakját. [6.3]-hoz és [6.4]-hez hasonlóan itt is nehéz eldönteni, hogy
az 1 óra pihentetést követően mért alakváltozás már maradó alakváltozás-e, vagy csak a
pihentetési idő nem volt elég hosszú ahhoz, hogy a próbatest visszanyerje eredeti alakját.
Ugyanis ahogy az jól ismert a szakirodalomból, a viszkoelasztikus deformáció
mechanikailag reverzibilis, így bizonyos nagyságú pihentetési időt követően eltűnik. A
6.11b ábra alapján megállapítható, hogy 22 MPa nagyságú csúcsfeszültség esetén
számottevő képlékeny alakváltozással nem kell számolni.
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6.11. ábra: (a) Feszültség csökkenés a relaxáció során és (b) az FRLP teszt különböző időpillanataihoz
tartozó A-A vonal menti fajlagos nyúlás eloszlás (T=25°C, v=0,8mm/perc)

6.2.6

Ciklikus hőterhelés
Az önmetsző csavarkötésben fellépő igénybevételek közül az egyik legfontosabb a
polimer tubus tengelyirányú összenyomódása. Annak érdekében, hogy a tubus
összenyomódása elkülönítve is vizsgálható legyen különböző terhelések esetén, a polimer
tubust egy átmenő csavarkötéssel rögzítettem (lásd 4. fejezet, 3. kísérleti elrendezés, 4.3.
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ábra) Ennél a mérési elrendezésnél a csavarmenetek nem befolyásolják a tubus
alakváltozási állapotát, illetve az előfeszítő erő változását. A ciklikus hőterheléses
vizsgálatok célja az, hogy megvizsgáljuk a tubus mechanikai viselkedését ciklikusan
változó üzemi hőmérsékletek esetén. Ilyen ciklikus hőterhelést szenvedhet el a kötés, ha
pl. egy gépjárművet csak rövid ideig üzemeltetnek, majd leállítják és később újból
elindítják.
Első lépésként a teljes kísérleti konfigurációt (átmenő csavarkötéssel
összeszorított tubus) egy temperálható kamrába helyeztem, majd a csavarkötés
előfeszítését követően (F=2 kN) a kamrán belüli hőmérsékletet a 6.12a ábrán látható
hőmérséklet profilnak megfelelően változtattam. A hőmérséklet profil négy fő részre
osztható (1., 2., 3., és 4. rész). Minden egyes rész egy adott hőmérsékletre történő
felmelegítéssel kezdődik (a hőmérséklet változás sebessége 2°C/perc), amit egy 30 percig
tartó hőntartási szakasz követ. A hőntartást lehűtés követi, amelynél a hőmérséklet
változás sebessége megegyezik a felmelegítésnél használt értékkel. A 20°C-ra történő
lehűtést követően ismét egy 30 percig tartó hőntartás következik. A leírtaknak megfelelő
hőmérséklet profilokat (felmelegítés-hőntartás-lehűtés-hőntartás) vessző nélküli számok
jelölik a 6.12a ábrán. A vessző nélküli ciklusokat minden esetben egy vesszős ciklus
követi, ami mindenben megegyezik a vessző nélküli ciklussal. Ennek megfelelően a 6.12a
ábrán látható hőmérséklet profil mind a négy fő része egy egymást követő vessző nélküli
és vesszős terhelési ciklusból áll (1-1’, 2-2’, 3-3’, 4-4’). Az 1-1’ rész esetén a legmagasabb
hőmérséklet 40°C, a 2-2’ résznél 60°C, a 3-3’ résznél 80°C, míg a 4-4’ résznél 100°C. A
6.12a, illetve 6.12b ábra a kötésben lévő előfeszítő erő nagyságának változását mutatja az
alkalmazott ciklikus hőterhelés hatására az idő, valamint a hőmérséklet függvényében. A
mérés legszembetűnőbb eredménye az, hogy az előírt hőmérséklet profil végére az
előfeszítő erő nagysága 0,1 kN-ra csökken. A csavarkötés előfeszítését követően egy
gyors relaxáció veszi kezdetét, amit a 40°C-ra történő felmelegítésből (∆T=15°C)
származó hőtágulás (a tubus hőtágulása nagyobb, mint az acél csavaré:
α PA 6GF 30 = 3,2 ⋅10 −5 1 / °C , α acél = 1,17 ⋅10 −5 1 / °C ) is csak lassítani képes. Ha nem lenne
relaxáció és a tubus modulusa nem lenne hőmérsékletfüggő (méréseim szerint a tubus
modulusa T=25°C és 80°C között kb. 4400 MPa-ról 1200 MPa-ra csökken), akkor a 15°C-al
történő felmelegítés hatására a kezdeti előfeszítő erő 2 kN-ról kb. 2,1 kN-ra emelkedne,
majd a 25°C-al történő lehűtés hatására 2,1 kN-ról kb. 1,9 kN-ra csökkenne. Ezzel
szemben a valóságban az előfeszítő erő jelentős mértékben csökken a 25°C-ról 40°C-ra
történő első felmelegítés során (6.12b ábra). A PA6GF30 tubus kezdetben igen intenzíven
relaxál, amit jól mutat a 6.12a ábrába berajzolt szobahőmérsékletű (6.11a ábrán látható)
relaxációs vizsgálathoz tartozó előfeszítő erő-idő görbe. Nagyon tanúlságos a 6.12b ábrán
látható vessző nélküli és vesszős ciklusok összehasonlítása. Minden egyes hőmérséklet
esetén megállapítható, hogy az első felmelegítés-hőntartás-lehűtés során (vessző nélküli
ciklusok) az előfeszítő erő csökkenése sokkal intenzívebb, mint az ismételt, ugyanazon
hőmérsékletre történő felmelegítés-hőntartás-lehűtés során (vesszős ciklusok). Továbbá
az is megállapítható, hogy amikor a csavarkötést magasabb hőmérsékletnek tesszük ki,
mint az azt megelőző felmelegítés-hőntartás-lehűtés során, akkor az előfeszítő erő
nagysága jelentősen csökken. Miközben az ugyanazon hőmérsékletre történő ismételt
felmelegítés-hőntartás-lehűtés-nek az előfeszítő erő nagyságára gyakorolt hatása közel
azonos a tubus anyagának relaxációjából adódó előfeszítő erő csökkenéssel.
A 6.12. ábrán látható összetett termo-mechanikai folyamatokat három fizikai
tulajdonság határozza meg: (a) a tubus anyagának viszkózus tulajdonsága (előfeszítő erő
ernyedése/relaxációja az idő függvényében), (b) a rugalmassági modulus hőmérséklet
függése és (c) a hőmérséklet változás hatására bekövetkező hőtágulás, illetve zsugorodás.
Ahogy az szakirodalomból [6.8] is ismert, a 20…100°C hőmérséklet tartományon belül a
vizsgált Ultramid rugalmassági modulusa jelentősen változik, mivel ezek a
hőmérsékletek közel vannak az Ultramid üvegesedési hőmérsékletéhez (lásd 5.2. ábra).
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6.12. ábra: (a) Az előfeszítő erő és a hőmérséklet változása az idő függvényében, valamint (b) az
előfeszítő erő változása a hőmérséklet függvényében a 3. kísérleti elrendezés alkalmazása esetén

Kiegészítő vizsgálatként további ciklikus méréseket is végeztem az átmenő
csavarkötéses elrendezéssel (3. kísérleti elrendezés).
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6.13. ábra: (a) Hőmérséklet időbeli változása, (b) az előfeszítő erő csökkenés az idő függvényében és (c)
az y-irányú fajlagos nyúlás A-A vonal menti eloszlása a kötés előfeszítését és oldását követően
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Az első kiegészítő vizsgálat keretében gyakorlatilag megismételtem a 6.12. ábra 1-1’
ciklusainak megfelelő mérést (előfeszítés-felmelegítés 40°C-on-hőntartás 30 perciglehűtés-hőntartás szobahőmérsékleten 30 percig majd egy ismételt felmelegítés 40°C-rahőntartás 30 percig-lehűtés-hőntartás szobahőmérsékleten 30 percig, a folyamat a
csavarkötés oldásával végződött, amire a szobahőmérsékleti hőntartás után került sor). A
szobahőmérsékletről 40°C-ra, illetve 80°C-ra történő felmelegítés 10, illetve 30 percig
tartott, míg a lehűtés ugyanazzal a sebességgel történt, mint a felmelegítés. Az
alkalmazott hőmérséklet profil a 6.13a ábrán látható. A mérés megismétlésére azért
került sor, hogy tanulmányozni tudjam a tubusban kialakuló alakváltozási állapotot az
optikai rasztertechnika segítségével. A megismételt méréshez tartozó eredmények a
6.13b-c ábrákon láthatók. A 6.13b ábra az előfeszítő erő idő függvényében történő
változását, míg a 6.13c ábra a fajlagos alakváltozásokat szemlélteti az A-A vonal mentén
a kötés előfeszítését, valamint a kötés oldását követően. A csavarkötés oldását követően
mérhető jelentős alakváltozás nem tekinthető tisztán maradó alakváltozásnak, mert a
késleltetett rugalmas viselkedés miatt az alakváltozás egy része az idő előrehaladtával
fokozatosan eltűnik.
A 6.14. ábra az első (6.14a ábra) és a második (6.14b ábra) felmelegítési ciklus
során kialakuló alakváltozásokat szemlélteti a tubus hossztengelye mentén húzódó A-A
vonal mentén. Az ábra lényeges eltéréseket mutat az első és a második ciklus
tekintetében. Az első ciklus esetén – a felmelegítési szakasz kivételével – az alakváltozás
fokozatosan növekszik a 40°C-os hőntartás-lehűtés-szobahőmérsékleti hőntartás során.
Annak ellenére, hogy a hőmérséklet profil melegítést és hűtést is tartalmaz, a ciklikus
viselkedés az alakváltozások tekintetében nem figyelhető meg. A kivételt képező
felmelegítési szakasz során az alakváltozás gyakorlatilag állandó.
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6.14. ábra: A 6.13a ábrán látható hőmérséklet profil töréspontjaihoz tartozó alakváltozások: (a)
előfeszítés-felmelegítés 40°C-ra-hőntartás 40°C-on 30percig-lehűtés szobahőmérsékletre (RT)-hőntartás
szobahőmérsékleten 30percig; (b) szobahőmérsékleti kiinduló állapot-ismételt felmelegítés 40°C-rahőntartás 40°C-on 30percig-lehűtés szobahőmérsékletre (RT)-hőntartás szobahőmérsékleten 30percig

A második, ismételt felmelegítési ciklus során már az alakváltozások esetén is
megfigyelhető a ciklikusság. A tubus alakváltozása a felmelegítés-hőntartás-lehűtés
folyamat végére gyakorlatilag visszatér a felmelegítés előtti állapotra (reverzibilis
folyamatok). A lehűtést követő szobahőmérsékleti hőntartás során az alakváltozás
lefutásában további változások figyelhetők meg. Az alakváltozási állapotra vonatkozó
mérési eredmények részletes elemzését követően az alábbi megállapítások tehetők:
•

Az első és a második felmelegítési szakasz elején mérhető alakváltozások (z2 és z6
pontok) jelentős eltérést mutatnak.

•

Az első felmelegítés során (z2-z3 szakasz) az alakváltozás gyakorlatilag állandó, míg
a második, ismételt felmelegítésnél (z6-z7 szakasz) az alakváltozás nagysága
jelentősen változik.

•

Az első 40°C-os hőntartás során (z3-z4 szakasz) az alakváltozás folyamatosan
változik, míg a második, ismételt hőntartás során (z7-z8 szakasz) gyakorlatilag
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állandó. Az első és a második hőntartási szakasz végére (z4 és z8 pontok)
gyakorlatilag azonos tengely irányú alakváltozásokhoz jutunk.
•

Az első és a második, ismételt lehűtési szakasz kezdő és végpontjaiban (z4, z8 és z5,
z9 pontok) gyakorlatilag azonosak az alakváltozások. Más szóval, a lehűtés
alakváltozásra gyakorolt hatása azonos az első és második ciklus során.

•

Miközben az első és második ciklus elején (z2 és z6 pont) az alakváltozások
számottevő eltérést mutatnak, addig a két ciklus végén (z6 és z10 pont) az
alakváltozási állapot gyakorlatilag azonos.

•

A második felmelegítés-hőntartás-lehűtés ciklus során az alakváltozásban
megfigyelhető változások reverzibilisek (az alakváltozás a z6 és z9 pontban
gyakorlatilag azonos), míg az első ciklus esetén nem.
A 6. 15 és a 6.16. ábrán látható ciklikus hőterheléses vizsgálatokkal az volt a
célom, hogy megvizsgáljam, mekkora előfeszítő erő relaxáció tapasztalható a hőntartási
fázisok elhagyásával. Emellett azt is meg akartam vizsgálni, hogy mekkora szerepet
játszik a tubus homlokfelületének lesimulása (a tubus nagy térfogatában uralkodó
anyagjellemzőktől eltérő anyagjellemzőkkel rendelkező, tubus tetején lévő réteg maradó
alakváltozása) az előfeszítést követően. Hiszen ha az első előfeszítés után ugyanazt a
kötést újra előfeszítem ugyanarra az értékre, akkor a tubus homlokfelületének
lesimulásával már nem, vagy csak csekély mértékben kell számolni.
A mérések kivitelezésénél a következő elvet követtem: az első előfeszítést követő
felmelegítés-lehűtés után a kötést oldottam, majd újból előfeszítettem az eredeti 2 kN-ra.
Ezután következett az újabb felmelegítés-lehűtés-oldás ciklus. Ezt követően 12 órát
pihentettem a kötést a következő, immár harmadik előfeszítés-felmelegítés-lehűtés-oldás
ciklusig. Itt kell megemlíteni, hogy a második és harmadik ciklus között lévő 12 órás
pihentetést nem jelöltem a 6.15-6.16. ábrákon. A szobahőmérsékletről 40°C-ra történő
felmelegítés, illetve a 40°C-ról szobahőmérsékletre való hűtés 10-10 percig tartott. 80°C
esetén ez az időtartam 30 perc volt.
A 6.15a ábra a Tmax=40°C-os, ciklikus mérés hőmérséklet profilját ábrázolja. A
6.15b ábra az első előfeszítést követő felmelegítés-lehűtés során folyamatos előfeszítő erő
csökkenést mutat. A felmelegítési szakasz előfeszítő erő-változásra gyakorolt hatása,
egészen tisztán, csak a harmadik (12 órás pihentetést követő) felmelegítés során
figyelhető meg. Ebben az esetben ugyanis az előfeszítő erő csökkenése, amint az ábrán is
látható, jelentősen lelassul. A pihentetést követő harmadik ciklus végén pedig az is
látható, hogy a megmaradó előfeszítő erő nagyobb, mint az első ciklus végén. A 6.15c-d
ábrákon a három egymást követő előfeszítéshez és oldáshoz tartozó alakváltozások
összehasonlítása látható. A második előfeszítés során kialakuló alakváltozások valamivel
nagyobbak, míg a harmadik előfeszítés során kialakuló alakváltozások valamivel
kisebbek, mint az első előfeszítést követően mért értékek. A tubus felső részén (kis A-A
távolság) mért alakváltozások ugyanakkor sokkal nagyobbak, mint a tubus többi részén.
A tubus fejénél mért alakváltozások nagysága azonban az első előfeszítést követően
jelentősen csökken. A csavarkötés oldását követően mérhető pillanatnyi alakváltozások
értéke az ismételt fel-leterhelések következtében szintén csökken. A mért alakváltozások
elemzésével a 80°C-os mérésnél (6.16. ábra) fogok részletesen foglalkozni, ott ugyanis, a
magasabb hőmérsékletek miatt, a hőmérséklet-változás alakváltozásokra gyakorolt
hatása sokkal hangsúlyosabban jelenik meg.
A 6.16. ábrán látható erő csökkenésekből jól látszik, hogy a megmaradó előfeszítő
erő a második és a harmadik ciklus végén közel azonos és az első leterhelést követően
mért értéknél lényegesen nagyobb. A felmelegítés előfeszítő erőre gyakorolt hatása a 12
órás pihentetés utáni ciklusnál (harmadik ciklus) a legjelentősebb.
A 6.17. ábra alapján lényeges megállapítások tehetők az első, második és
harmadik ciklusra vonatkozóan. Fontos még egyszer megemlíteni, hogy ebben az esetben
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az egymást követő ciklusok között a csavarkötést oldjuk, azaz a vizsgált eset nemcsak a
hőntartási szakasz hiányában, de a ciklusok közti leterhelés tekintetében is eltér a 6.13.6.14. ábrán tárgyalt esettől.
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(c)
6.17. ábra: (a) 6.16. ábrán látható hőmérséklet profil töréspontjaihoz tartozó alakváltozások: (a) első
előfeszítés-felmelegítés 80°C-lehűtés szobahőmérsékletre (RT)-oldás ciklus, (b) második előfeszítésfelmelegítés 80°C-lehűtés szobahőmérsékletre (RT)-oldás ciklus, (c) harmadik előfeszítés-felmelegítés
80°C-lehűtés szobahőmérsékletre (RT)-oldás ciklus

Az első ciklus esetén (6.17a ábra) az alakváltozás fokozatosan növekszik az
előfeszítés-felmelegítés-lehűtés során. Annak ellenére, hogy a hőmérséklet profil
melegítést és hűtést is tartalmaz, a ciklikus viselkedés az alakváltozások tekintetében
nem figyelhető meg. A leterhelést (oldást) követő alakváltozásból jól látszik, hogy csak
az alakváltozások egy része tűnik el közvetlenül a leterhelés során. A tubus viszkózus
tulajdonsága miatt azonban a megmaradó alakváltozásról sem állíthatjuk azt, hogy az
maradó alakváltozás lenne. Továbbá az is megfigyelhető, hogy az oldást követő
pillanatnyi alakváltozások nagyobbak, mint az előfeszítés következtében kialakuló
alakváltozások.
A leterhelést követő második, ismételt felmelegítési ciklus (6.17b ábra) során az
alakváltozások tekintetében a tendenciák hasonlók az első ciklushoz. Az ismételt
előfeszítés-felmelegítés-lehűtés során az alakváltozás megint csak növekszik, de az egyes
alakváltozások közti eltérések kisebbek. Miközben a tubus nagy térfogatában a második
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előfeszítés során nagyobb alakváltozások alakulnak ki, mint az első előfeszítés során,
addig az oldást követően alakváltozásokra éppen ennek fordítottja igaz. (A második
oldást követően az alakváltozások kisebbek, mint az első oldást követően.) A második
lehűtést követően kialakuló alakváltozások nagyon hasonlók az első lehűtést követően
fellépő alakváltozásokhoz, azaz alakváltozások tekintetében gyakorlatilag ugyanoda
jutunk az első és a második lehűtést követően. Továbbá az is megállapítható, hogy a
második oldást követő pillanatnyi alakváltozások kisebbek, mint a második előfeszítés
következtében kialakuló alakváltozások.
A 12 órás pihentetést követő, harmadik előfeszítés során (6.17c ábra) kialakuló
alakváltozások valamivel kisebbek, mint az első előfeszítés következtében fellépő
alakváltozások, miközben az A-A vonal menti eloszlásuk tekintetében nagyfokú
hasonlóságot mutatnak. Ezen felül, mind a felmelegítést, lehűtést, mind az oldást követő
állapotra igaz, hogy az alakváltozások a harmadik ciklus esetén a legkisebbek.
A 6.17a-c ábrák összehasonlítását követően még egy érdekes megállapítást lehet
tenni az alakváltozások nagyságára vonatkozóan. Az első ciklus esetén a tubus feje alatt
(kis A-A távolság) az alakváltozásoknak igen nagy a gradiense, sőt még a számszerű
értéke is. Ez a tendencia az ismételt ciklusok esetén már nem figyelhető meg.
Összefoglalásként megállapítható, hogy az előfeszítés ciklikus ismétlődésével az
előfeszítő erő csökkenése egyre kisebbé válik. A 12 órás pihentetés alkalmazását
követően az előfeszítő erő csökkenése tovább lassul. Az eddig bemutatott vizsgálati
eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy az előfeszítő erő relaxációja erősen terheléstörténet függő.
6.2.7

A tubus hőtágulásának meghatározása optikai rasztertechnikával
A fenti vizsgálatokat kiegészítendő a tubus hőmérsékletfüggő hőtágulási
együtthatóját is meghatároztam az optikai rasztertechnika segítségével. A 6.18. ábra a
80°C-ra történő felmelegítést követően kialakuló y-irányú alakváltozásokat mutatja, míg
a 6.19. ábrán látható diagrammok a különböző hőmérsékleteken mért x- és y- irányú
alakváltozásokat mutatják az A-A metszetben. Ezen a képen is jól látható, hogy a tubus a
felső részén nagyobb hőtágulással rendelkezik, ami szintén arra enged következtetni,
hogy ezen a részen sokkal inkább a mátrix anyag tulajdonságai dominálnak.
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Mint a szakirodalomból ismert [6.8] a szálerősített PA6 hőtágulása szálorientáció
függő, és hőtágulásának nagysága jóval kisebb, mint a mátrix anyagé. Az Ultramid
hőtágulási együtthatója szálirányra merőlegesen nagyobb, mint szálirányban. Ennek
megfelelően vagy alacsonyabb száltérfogatarány, vagy merőleges szálorientáció található
a tubus felső részén. Miután a tubust a alsó talprésztől fröccsöntötték be, nyilvánvaló,
hogy a felső részén merőleges szálorientácóval találkozunk. Ennek igazolására
elektronmikroszkópos felvételeket is készítettem (lásd. 6.2.1 fejezet).
A tubus felmelegítés hatására bekövetkező méretváltozása a ∆l = α ⋅ l0 ⋅ ∆T
összefüggéssel határozható meg, ahol ∆l a hosszváltozást, α a lineáris hőtágulási
együtthatót, l0 az eredeti hosszat, ∆T pedig a hőmérsékletváltozást jelöli. Ez alapján
könnyen belátható, hogy a hőtágulási együttható és a fajlagos alakváltozás között
érvényes a α =

ε

összefüggés, ahol ε a fajlagos alakváltozást jelöli. A különböző
∆T
hőmérsékleteken mért x- és y-irányú alakváltozásokból jól látszik, hogy a tubus tetején
az x-irányú alakváltozások kisebbek, mint az y-irányúak, ami azt erősíti, hogy a szálak
orientációja a tubus homlokfelületével párhuzamos. Az erősítő szálak orientációjának AA metszet menti változását a 6.19. ábra is jól mutatja. A mérések alapján a tubus nagy
térfogatában a hőtágulási együttható nagysága x-, valamint y-irányban
α x = 8 ⋅10 −5 1 / °C és α y = 4 ⋅10 −5 1 / °C . A tubus különböző tartományaihoz tartozó
hőtágulási tényezők nagyságát a 6.1. táblázat mutatja.

40 [°C]
60 [°C]
80 [°C]
100 [°C]

0-2 mm
αx [1/°C]
αy [1/°C]
3,16E-5
4,82E-5
5,24E-5
7,41E-5
6,52E-5
8,8E-5
6,49E-5
4,12E-4

2-10 mm
αx [1/°C]
αy [1/°C]
4,13E-5
3,42E-5
7,11E-5
4,19E-5
7,72E-5
4,35E-5
8,24E-5
2,07E-4

10-23 mm
αx [1/°C]
αy [1/°C]
1,42E-5
1,31E-5
2,49E-5
3,24E-5
4,07E-5
3,79E-5
4,71E-5
1,84E-4

6.1. táblázat: A tubus különböző tartományaihoz tartozó hőtágulási tényezők értéke 40, 60, 80, 100 °C-on

6.2.8

Felületi topográfia vizsgálata
A Kaiserslauterni Egyetem egyik társintézetében a kompozit tubus
homlokfelületének felületi topográfiáját is megvizsgálták optikai módszerrel (fehér fény
mikroszkóp segítségével). Ezzel a vizsgálattal a felületi egyenetlenségek nagyságát
próbáltam megbecsülni, illetve az volt a célom, hogy képet kapjak ennek a felületnek a
minőségéről. A vizsgálat egy vonal mentén történt terheletlen és terhelés (2 kN) utáni
állapotban. Ezzel megfigyelhetővé válik, hogy milyen mértékben simultak le a felületi
egyenetlenségek az előfeszítés hatására. A mért profil legalacsonyabb és legmagasabb
pontja közti távolság terheletlen állapotban kb. 0,2 mm, míg 2 kN nagyságú terhelést
követően kb. 0,07 mm (lásd. 6.20. ábra).
2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

y-koordináta [mm]

-3,00
r [mm]
-3,30

Terheletlen
felület

-3,60

-3,90

Terhelt (2kN)
felület

6.20. ábra: PA6GF30 tubus felületi topográfiájának változása sugár irányban terheletlen és 2kN-os
terhelés utáni állapotban
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6.3 Modellezés
Az önmetsző csavarkötések széles körű elterjedésének következtében nagy igény
mutatkozik egy szimulációs célra használható anyagmodellre, amellyel a működés során
fellépő jelenségek megfelelő pontossággal előre jelezhetők. Annak érdekében, hogy
modellezni tudjuk az Ultramid tubus mechanikai viselkedését egy olyan anyagmodellre
van szükségünk, amely nemcsak a viszkoelasztikus, de a viszkoplasztikus viselkedés
modellezésére is alkalmas. Jelen fejezet egy ilyen modell kidolgozásával és bemutatásával
foglalkozik. Az egyszerűség érdekében az inhomogén és anizotróp Ultramid tubus jelen
fejezetben homogén és izotróp anyagként kerül modellezésre.
6.3.1

Dinamikus mechanikai analízis
Az anyag viszkoelasztikus válaszának kis alakváltozások melletti vizsgálata,
többek között, a dinamikus mechanikai analízissel (DMA) végezhető el. A DMA
vizsgálatnál a próbatest kis amplitúdójú, ismétlődő alakváltozást szenved, miközben a
hőmérsékletet és/vagy a gerjesztési frekvencia nagyságát változtatjuk. Saját DMA
vizsgálat hiányában, első közelítésként, a CAMPUS adatbázis (lásd [6.8]) Ultramid
anyagra vonatkozó hőmérsékletfüggő tárolási modulus görbéjét használtam szimulációs
célra. A [6.8] adatbázis száraz és kondicionált Ultramid anyagra vonatkozó mérési
eredményeket is tartalmaz, amint az a 6.21. ábrán is látható. A BASF cég által
szolgáltatott információk alapján a száraz és a kondicionált állapot 0,2, valamint 2
tömegszázalék nedvesség tartalomnak felel meg. Mivel az általam vizsgált tubus
nedvesség tartalma ezen két érték közé esik, ezért feltételezhettem, hogy a tubusom
anyagi viselkedése is a két állapotnak megfelelő anyagi viselkedés közé esik. Ez az oka
annak, hogy a végeselemes szimulációk során mind a száraz, mind a kondicionált
állapotnak megfelelő anyagi viselkedéssel számoltam. A száraz és a kondicionált
Ultramid (PA6GF30, BASF) üvegesedési hőmérséklete (Tg) a [6.8] adatbázis alapján kb.
60, illetve 20°C. Ebből jól látszik, hogy a nedvesség tartalom növekedésével az Ultramid
üvegesedési hőmérséklete csökken.
0,12

2500
kondicionált
[Campus]

2000

száraz [Campus]

0,1

tan(delta) [-]

száraz [Campus]

1500
G’[MPa]

kondicionált [Campus]

1000

0,08
0,06
0,04

500

0,02

0
-100

0
-50

0

50

100

T [°C]

150

200

250

-100

-50

0

50

100

150

200

250

T [°C]

(a)
(b)
6.21. ábra: Száraz és kondicionált PA6GF30 (Ultramid, BASF) tárolási (nyíró) modulus-hőmérséklet (a),
valamint veszteségi tényező-hőmérséklet (b) görbéi (f=1Hz) [6.8] alapján

Sajnos [6.8] csak f=1Hz gerjesztési frekvenciához tartozó hőmérsékletfüggő
tárolási modulus görbéket tartalmaz, így pusztán az adatbázisban található
információkból nem lehet megszerkeszteni az Ultramid tárolási modulus mestergörbéjét
(adott referencia hőmérséklethez tartozó tárolási modulus-frekvencia görbe). Ha a
tárolási modulus mestergörbe rendelkezésre állna, akkor a megfelelő viszkoelasztikus
modell paramétereit görbeillesztéssel meg lehetne határozni.
A [6.8] adatbázisban található hiányos DMA eredmények okozta nehézségek
leküzdésére, elvégeztem egy rövid szakirodalmi áttekintést. Ez az áttekintés
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egyértelművé tette, hogy az üvegszál erősítésű poliamidok hőmérséklet függése leírható
a WLF (Williams-Landel-Ferry) egyenlettel. A WLF egyenlet a
− C1 (T − Tr )
log aT =
(6.1)
C 2 + (T − Tr )
formában írható fel, ahol aT az eltolási tényezőt, Tr a referencia hőmérsékletet,
míg C1 és C2 a Tr referencia hőmérséklethez tartozó WLF paramétereket jelöli. Itt kell
megemlíteni, hogy az üvegesedési hőmérséklet alatt a PA6 és más részben kristályos
polimerek hőmérsékletfüggése az Arrhenius-egyenlet segítségével pontosabban írható le
[6.9].
Mano és Viana [6.1] mérései szerint a PA6GF30 anyag 45°C referencia
hőmérséklethez tartozó WLF paraméterei a következők: C1=20,9, C2=120°C. Sajnos a [6.8]
adatbázis sem a tárolási modulus mestergörbét, sem a WLF paraméterek értékeit nem
tartalmazza. Érdemes megemlíteni, hogy a PA66GF30 anyag (lásd. [6.2]) WLF
paraméterei első látásra ugyan nagyon különböznek a PA6GF30 anyag (lásd. [6.1]) WLF
paramétereitől, de valójában az eltolási tényező hőmérséklet függése nagyon hasonló a
két anyag esetén. [6.2] a mért és a WLF egyenlet által szolgáltatott eltolási tényező közti
egyezést azzal próbálta javítani, hogy eltérő WLF paramétereket használt az üvegesedési
hőmérséklet felett és alatt. Az üvegesedési hőmérséklet nagysága egyébként jó
közelítéssel megegyezett a referencia hőmérséklet nagyságával (Tr=Tg=60°C). Az így
előállított WLF paraméterek a következők voltak: (a) T>Tr esetén C1=69,52, C2=537,3°C,
(b) T<Tr esetén pedig C1=93,78, C2=503°C. Az [6.1]-ben és [6.2]-ben publikált WLF
paramétereket nehéz összehasonlítani, mivel eltérő referencia hőmérséklethez tartoznak.
Azonban, ahogy az jól ismert (lásd. [6.10]), Tr referencia hőmérséklethez tartozó WLF
paraméterek (C1 és C2) könnyen kapcsolatba hozhatók másik Tg referencia
hőmérséklethez tartozó WLF paraméterekkel (C1g és C2g) az alábbi egyenletek
segítségével:
C1 g ⋅ C 2 g
(6.2)
C1 =
,
C 2 g + (Tr − Tg )
és
(6.3)
C 2 = C 2 g + (Tr − Tg ).
A fenti egyenletekkel meghatározott PA6GF30 és PA66GF30 anyaghoz tartozó
hőmérsékletfüggő eltolási tényező szobahőmérsékletnek megfelelő referencia
hőmérséklet esetén (Tr =25°C) a 6.22 ábrán látható. Megállapítható, hogy 0 és 150°C
között nagyon jó egyezés van a két eltérő anyaghoz tartozó eltolási tényező között. 0°C
alatt az eltérés a hőmérséklet csökkenésével jelentősen nő. Ebben a hőmérséklet
tartományban a PA6GF30 anyaghoz tartozó eltolási tényezők kevésbé megbízhatók,
ugyanis a vizsgált hőmérséklet tartomány [6.1] esetén szűkebb volt, mint [6.2] esetén.
Továbbá a PA66GF30 anyaghoz tartozó eredmények ebben a hőmérséklet tartományban
reálisabbnak tűnnek. Ugyanez mondható el a 150°C fölött lévő hőmérséklet tartomány
esetén is, ugyanis a [6.1]-ben bemutatott DMA méréseknél a legmagasabb vizsgálati
hőmérséklet 100°C volt. Ezzel szemben, a legmagasabb hőmérséklet a [6.2]-es
tanulmányban 200°C volt. Ezen eltérések ellenére megállapíthatjuk, hogy a PA6GF30 és a
PA66GF30 anyaghoz tartozó eltolási tényezők hőmérsékletfüggése nagyon hasonló.
A 6.22. ábrán látható PA6GF30 anyaghoz tartozó WLF paraméterek segítségével és a
6.21a ábrán látható CAMPUS adatok figyelembe vételével most már megbecsülhető az
Ultramid tárolási modulus mestergörbéje. A száraz és a kondicionált Ultramidhoz tartozó
becsült tárolási modulus mestergörbe a 6.23. ábrán látható. Fontos megemlíteni, hogy
saját DMA mérések hiányában azzal az egyszerűsítéssel éltem, hogy ugyanazokat a WLF
paramétereket (C1=25, C2=100°C) használtam mind a száraz, mind a kondicionált
Ultramid esetén.
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6.22. ábra: (a) A PA6GF30 (C1=25, C2=100°C) és (b) a PA66GF30 (C1=74,4, C2=502,3°C ha T>Tr, C1=100,
C2=468°C ha T<Tr) anyaghoz tartozó eltolási tényező (aT) hőmérsékletfüggése szobahőmérsékletnek
megfelelő referencia hőmérséklet esetén (Tr=25°C). A WLF paraméterek a [6.1] és [6.2] tanulmányban
publikált WLF paraméterekből kerültek meghatározásra (lásd. (6.2) és (6.3) egyenlet).
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6.23. ábra: Ultramid (PA6GF30, BASF) becsült tárolási (nyíró) modulus mestergörbéje
szobahőmérsékleten (T=25°C)

6.3.2

Anyagmodell
Ahogy a saját vizsgálataimból és a szakirodalomban található egyéb
vizsgálatokból látszik, az Ultramid viszkoelasztikus/viszkoplasztikus anyagi viselkedést
mutat. Az értekezésemben ezen összetett anyagi viselkedés modellezésére rugócsillapítás modellt használok. Az ilyen fenomenológiai modellek, mint köztudott, nem
veszik figyelembe az anyag valódi mikro-szerkezetét, de jól használhatóak az anyag
makro-szintű válaszának modellezésére. A viszkoplasztikus anyagmodell megalkotásánál
Bardenhagen és munkatársai [6.6] modellezési megközelítéséből indultam ki, amely a
viszkoelasztikus és a rugalmas-képlékeny anyagi viselkedéshez tartozó feszültségek
összegzésére épül.
Első lépésként egy viszkoelasztikus modellt (40-ágú általánosított Maxwellmodell) hoztam létre az Ultramid becsült tárolási modulus mestergörbéjének (lásd. 6.23.
ábra) leírására. Második lépésként pedig elvégeztem a viszkoelasztikus modell
módosítását annak érdekében, hogy a modell alkalmas legyen az időfüggetlen képlékeny
viselkedés modellezésére is.
Ahogy az jól ismert, az általam használt viszkoelasztikus modell lineáris rugókat
és lineáris csillapító elemeket tartalmaz. Lineáris rugó esetén a modulus állandó, a
feszültség-alakváltozás kapcsolat pedig lineáris. Ezzel szemben, lineáris csillapítás esetén
a feszültség-alakváltozási sebesség kapcsolat lineáris, míg ezek hányadosa, a viszkozitás,
pedig állandó (feszültség vagy alakváltozási sebesség független viszkozitás).
Az általánosított Maxwell-modell párhuzamosan kapcsolt Maxwell elemeket (egy
lineáris rugó és egy lineáris csillapító elem sorba kötve) és egy Maxwell elemekkel
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párhuzamosan kötött különálló lineáris rugót tartalmaz (6.24a ábra). Ennek megfelelően
az általánosított Maxwell-modellhez tartozó feszültség a Maxwell elemekben és a
különálló rugóban fellépő feszültségek összege. A legegyszerűbb általánosított Maxwellmodell az 1-ágú, amit a szakirodalom standard-solid modellként ismer. Ezen modell
viselkedésével [6.12]-ben foglalkoztam részletesen. Itt kell megjegyezni, hogy a
különböző szakirodalmakban az általam általánosított Maxwell-modellnek nevezett
rugó-csillapítás modellre számos elnevezés használatos: Bodor és Vas [6.17], valamint
Thamm [6.18] az általánosított Standard-Solid elnevezést használja, Betten [6.16]
Poynting-Thomson modellként hivatkozik rá, emellett a Wiechert és a Zener modell is
használatos elnevezések. A végeselem módszerrel foglalkozó szakirodalmakban az
általánosított Maxwell-modell az elterjedt elnevezés.
Munkámban a 40-ágú általánosított Maxwell-modell használatát az Ultramid kb.
negyven nagyságrendnek megfelelő frekvencia tartományra kiterjedő tárolási modulus
mestergörbéje indokolja (lásd. 6.23. ábra). A száraz és a kondicionált Ultramid 40-ágú
általánosított Maxwell-modell paramétereit a tárolási modulus mestergörbére történő
görbeillesztésből határoztam meg. A görbeillesztéshez a ViscoData szoftvert [6.13]
használtam.
n. Maxwell-elem

„rugalmas-képlékeny
rugó”

n. Maxwell-elem

Standard-Solid
modell

(a)
(b)
6.24. ábra: Az alkalmazott (a) viszkoelasztikus (általánosított Maxwell-modell) és (b) viszkoplasztikus
modell (E∞-relaxált modulus, Ei- i-edik rugó modulusa, ηi- i-edik csillapító elem viszkozitása, nMaxwell ágak száma, Es, ET- “rugalmas-képlékeny rugó” modulusai, σy-folyáshatár, εy-folyáshatárhoz
tartozó alakváltozás). A feszültség-alakváltozás ábra a “rugalmas-képlékeny rugó” anyagi viselkedését
szemlélteti.
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6.25. ábra: Száraz és kondicionált Ultramid becsült tárolási modulus mestergörbéjének és a
görbeillesztéssel meghatározott 40-ágú általánosított Maxwell-modelljének összehasonlítása. (T=25°C,
Poisson tényező=0.4)
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A becsült mestergörbék, és a görbeillesztéssel meghatározott anyagmodellekhez
tartozó görbék összehasonlítását a 6.25. ábra mutatja. Mint látható, az egyezés nagyon jó
mind száraz, mind kondicionált esetben. Ennél a pontnál érdemes megemlíteni, hogy az
általánosított Maxwell-modellel (6.24a ábra) nem lehet maradó alakváltozást modellezni,
ugyanis az alakváltozások ennél a rugó-csillapítás modellnél reverzibilisek.
Következésképp, ha figyelembe akarom venni a képlékeny alakváltozásokat, akkor
módosítanom kell az anyagmodellt, ahogy azt egyszerűbb modellre vonatkozóan [6.6] is
javasolja.
A 6.24a ábrán látható anyagmodell időben állandó alakváltozásra időben
csökkenő feszültség választ ad, ami egytengelyű feszültségállapot esetén a

σ (t ) = E(t ) ⋅ ε

(6.4)

összefüggéssel adható meg. Az egyenletben szereplő E(t) a relaxációs modulust
jelöli, ami n-ágú általánosított Maxwell-modell esetén a
t
n

−

τi

E (t ) = E0 1 − ∑ ei ⋅ 1 − e
 i =1 

t
n
−

 = E + E ⋅ e τ i
∑
∞
i

i =1


(6.5)
n

kifejezéssel adható meg. E0 az üveges rugalmassági modulust ( E 0 = E ∞ + ∑ Ei ),
τi az i-edik relaxációs időt ( τ i =

ηi
Ei

i =1

), míg ei az i-edik ág dimenziótlan energia

Ei
) jelöli.
E0
Mindezek mellett az alábbi összefüggés is felírható:

paraméterét ( ei =

n

E∞

∑e + E
i =1

i

= 1.

0

(6.6)

[6.14] által javasolt módszert követve, állandó sebességű húzó vagy nyomó vizsgálat
esetén a vizsgálat kezdete óta eltelt idő és a próbatest alakváltozása közötti kapcsolat a
felterhelési szakaszon belül az alábbi összefüggéssel írható fel:

t=

ε ⋅ l0
v

.

(6.7)

A (6.7) egyenletben ε a fajlagos nyúlást, l0 a próbatest kezdeti (deformálatlan)
hosszát, v pedig a húzás vagy nyomás sebességét jelöli.
Ha a (6.7) egyenletet behelyettesítjük az (6.5) egyenletbe és felhasználjuk, hogy
ε

σ (ε ) = ∫ E (ε )dε ,
0

akkor a húzó/nyomó vizsgálathoz tartozó feszültség-alakváltozás görbe a

(6.8)
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l ⋅ε

n
− 0 


σ (ε ) = ∫ E 0 1 − ∑ ei ⋅ 1 − e v⋅τ i dε


(6.9)
 i =1
0


összefüggéssel adható meg.
A (6.9) egyenletben látható integrálás 1-ágú Maxwell-modell esetén könnyen
elvégezhető. Ez esetben a (6.9) egyenlet által megadott integrálást elvégezve a feszültségalakváltozás kapcsolat a következőképpen írható fel:

ε

l ⋅ε
−

E0 ⋅ e1 ⋅ v ⋅ τ 1 
v⋅τ1 
1− e
σ (ε ) = E0 ⋅ ε − E0 ⋅ e1 ⋅ ε +
.


l



(6.10)

A (6.10) egyenletet n-ágú Maxwell modellre vonatkozóan a következőképpen
általánosíthatjuk [6.14]:
l⋅ε
n
n
−

E 0 ⋅ ei ⋅ v ⋅ τi 
v⋅τi 
σ(ε ) = E 0 ⋅ ε − ∑ E 0 ⋅ ei ⋅ ε + ∑
1− e
.
(6.11)


l
i =1
i =1


A (6.11)-es egyenlet segítségével meghatározhatjuk a különböző nyúlásértékekhez
tartozó feszültségértékeket a felterhelés során, és ezáltal betekintést nyerhetünk az
anyagmodell által szolgáltatott anyagi viselkedésbe. Nagyon kicsi sebesség mellett (v→0)
a feszültség-alakváltozás kapcsolat lineáris, a rugalmassági modulus nagysága pedig
megegyezik az E∞ relaxált modulussal. Nagyon nagy sebességek esetén (v→∞) a
feszültség-alakváltozás kapcsolat ugyancsak lineáris, de ez esetben a rugalmassági
n

modulus nagysága az ún. üveges modulus ( E 0 = E ∞ + ∑ Ei ) nagyságával egyezik meg.
i =1

Köztes sebességek esetén a feszültség-alakváltozás kapcsolat nemlineáris, ami jól
mutatja, hogy lineáris rugók és csillapítások felhasználásával is elő lehet állítani
nemlineáris anyagi viselkedést.
Az általánosított Maxwell modellhez tartozó tárolási modulus-frekvencia (E’-f) és
veszteségi modulus-frekvencia (E”-f) görbéket, a levezetések mellőzésével, az alábbi
összefüggések szolgáltatják [6.13], [6.15].
n
n
e ⋅ τ ⋅ (2 ⋅ π ⋅ f )


,
E ′( f ) = E0 1 − ∑ ei  + E0 ∑ i i 2
2
i =1 1 + τ i ⋅ (2 ⋅ π ⋅ f )
 i =1 
n
e ⋅ τ ⋅ (2 ⋅ π ⋅ f )
E ′′( f ) = E0 ∑ i 2i
,
2
i =1 1 + τ i ⋅ (2 ⋅ π ⋅ f )
2

2

(6.12)
(6.13)

ahol f [Hz] a gerjesztési frekvenciát jelöli.
Követve [6.6] ajánlását a 40-ágú általánosított Maxwell-modell viszkoplasztikus
változatát a különálló lineáris rugó “rugalmas-képlékeny” rugóval való helyettesítésével
állítom elő. Az egyszerűség kedvéért a disszertációmban egy olyan “rugalmasképlékeny” rugót használok, amely két darab, egymással sorba kötött lineáris rugót és
egy csúszkát tartalmaz (6.24b ábra).
A “rugalmas-képlékeny” rugó lineárisan viselkedik mindaddig, amíg a benne
fellépő feszültség el nem éri a σy folyáshatárt. A “rugalmas-képlékeny” rugó modulusa
ebben a tartományban ES nagyságú, mivel a csúszka a σy folyáshatár alatt ideálisan
mereven viselkedik. Amikor a “rugalmas-képlékeny” rugóban fellépő feszültség nagysága
eléri, vagy meghaladja a folyáshatárt, a csúszka megcsúszik, ami aktiválja az ET
modulussal rendelkező rugót. Más szóval, képlékeny alakváltozás csak a modellbe

[76]
beépített folyási feltétel teljesülése esetén alakulhat ki. A folyáshatárnál, illetve a
folyáshatár felett, a “rugalmas-képlékeny” rugó lineáris

E = (E S ⋅ ET ) / (E S + ET )

(6.14)

nagyságú modulussal rendelkező rugóként működik, mivel a két rugó (ES és ET)
sorba van egymással kapcsolva. Látva a “rugalmas-képlékeny” rugó viselkedését azt is
mondhatjuk, hogy ez a rugó egy lineárisan keményedő képlékeny anyagi viselkedést
mutat, amiből következik, hogy az alakváltozás csak növekvő feszültség hatására
növekedhet.
Mint már korábban leírtam az ET modulus nagysága független a képlékeny
alakváltozás nagyságától, így a “rugalmas-képlékeny” rugó E modulusa sem függ a
képlékeny alakváltozás nagyságától. Amennyiben egy képlékeny alakváltozás
nagyságától függő “rugalmas-képlékeny” rugóra lenne szükségünk, akkor az ET
modulussal rendelkező rugót egy nemlineáris rugóval kellene helyettesítenünk. Az
általam vizsgált esetben a “rugalmas-képlékeny” rugó három paraméterrel rendelkezik
(ES, ET, σy), amelyek közül csak kettőt kell további mérésekből meghatározni. ES
nagysága ugyanis már ismertnek tekinthető, amennyiben a tárolási modulus
mestergörbe rendelkezésre áll (ES=E∞, ahol E∞ a viszkoelasztikus 40-ágú általánosított
Maxwell-modell relaxált modulusa).
Tanulmányozva a [6.8] adatbázisban található Ultramid anyagra vonatkozó
mérési eredményeket megállapítható, hogy mind a folyáshatár, mind a képlékeny
tartományban megfigyelhető keményedő viselkedés hőmérsékletfüggő. Továbbá az is
megállapítható, hogy az Ultramid folyáshatárának nagyságát az alakváltozási sebesség
mellett a nedvesség tartalom is befolyásolja. A folyáshatár a nedvességtartalom
növekedésével csökken, míg az alakváltozási sebesség növekedésével növekszik.
Megfelelő mérési eredmények hiányában az általam elvégzett végeselemes
szimulációkban feltételezett anyagjellemzőkkel dolgoztam. Ennek megfelelően a
végeselemes szimulációk fő célja nem a mérések mennyiségileg pontos modellezése,
hanem a kidolgozott végeselemes modell képességeinek bemutatása. Az egyes
szimulációknál használt, “rugalmas-képlékeny” rugóhoz tartozó modell paraméterek
értékeit az eredményeket bemutató ábránál közlöm.
A viszkoplasztikus végeselemes szimulációk során Mises-féle folyási feltételt és
izotróp keményedési feltételt használtam.
6.3.3

Végeselem modellek
Az előző fejezetben bemutatott viszkoelasztikus és viszkoplasztikus
anyagmodellek képességének vizsgálatára végeselem modelleket készítettem. A komplex
viszkoplasztikus modell végeselemes környezetbe történő beillesztésére az un. “overlay”
modellezési technikát használtam fel. Az “overlay” modell alapját az a feltételezés jelenti,
miszerint az anyag komplex anyagi viselkedése egymással párhuzamosan kapcsolt
egyszerű anyagmodellek összességeként adható meg [6.11]. Ennek megfelelően egy
végeselemes “overlay” modell több egymáson fekvő, azonos végeselemes hálóból épül
fel, ahol az egymáson elhelyezkedő egybevágó elemek csomópontjai közösek. Mivel
minden egyes hálóhoz más-más anyagi viselkedés tartozhat, ezért igen összetett eredő
anyagi viselkedés modellezésére is lehetőséget kínál ez a technika. Az általam
kidolgozott “overlay” modell - szemben [6.11]-zel, ahol az időfüggő anyagi viselkedés
elhanyagolásra került – mind az időfüggetlen, mind az időfüggő hatásokat figyelembe
veszi.
A vizsgálataimban az Ultramid anyagi viselkedését két részre bontottam: egy
időfüggetlen rugalmas-képlékeny és egy időfüggő viszkoelasztikus részre. Az
időfüggetlen rész modellezésére egy “rugalmas-képlékeny” rugót (képlékeny modell),
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míg az időfüggő rész modellezésére egy 40-ágú általánosított Maxwell-modellt
(viszkoelasztikus modell) használtam. Következésképp az általam kidolgozott “overlay”
modellek minden esetben két darab egymáson fekvő, egybevágó végeselemes hálóból
épültek fel. Viszkoplasztikus “overlay” modell esetén az egyik háló az időfüggő
viszkoelasztikus viselkedésért, míg a másik az időfüggetlen képlékeny viselkedésért
felelős.
Az Ultramid szobahőmérsékletű nyomó kísérletének modellezésére három
különböző tengelyszimmetrikus végeselem modellt dolgoztam ki. Az első egy lineárisan
viszkoelasztikus modell volt, ahol az anyagi viselkedés modellezésére egy 40-ágú
általánosított Maxwell-modellt használtam (lásd. 6.24a ábra). Itt kell megemlíteni, hogy
ebben az esetben a végeselem modell nem az “overlay” technikára épül, így csak egyetlen
végeselem hálót tartalmaz.
A második végeselem modellt ellenőrzéséként készítettem, hogy igazolni tudjam
az “overlay” technika használhatóságát időfüggő anyagi viselkedés esetén is. Ennek
megfelelően ugyanazt a viszkoelasztikus anyagi viselkedést próbáltam meg modellezni,
mint az első modellnél, de ebben az esetben az “overlay” technika felhasználásával. A
második modell így két egymáson fekvő végeselemes hálóval rendelkezett, szemben az
első modellnél használt egyetlen hálóval. A második modellnél egy módosított 40-ágú
általánosított Maxwell-modell, valamint egy lineárisan rugalmas anyagmodell tartozott
az egyik, illetve a másik hálóhoz. A módosított 40-ágú általánosított Maxwell-modell
úgy készült, hogy az Ultramid becsült tárolási modulus mestergörbéjét függőlegesen
eltoltam a relaxált modulusnak megfelelő értékkel, majd görbeillesztéssel meghatároztam
az ehhez tartozó módosított 40-ágú általánosított Maxwell-modell paramétereit. Ezzel
egy olyan 40-ágú modellt állítottam elő, amelynek a relaxált modulusa elhanyagolhatóan
kicsi az első modellnél használt 40-ágú modell relaxált modulusához képest.
Természetesen a lineárisan rugalmas anyagi viselkedést mutató hálóhoz, ezek után, az
első modellnél használt 40-ágú modell relaxált modulusát rendeltem hozzá. Ahogy
egyébként az várható volt, az első modellnél használt 40-ágú modell módosításának
(függőleges eltolása) nincs hatása a relaxációs idők nagyságára.
A harmadik végeselem modell ismételten egy “overlay” technikára épülő modell
volt, amit viszkoplasztikus “overlay” modellnek neveztem el. Ebben az esetben az egyik
hálóhoz a második modellnél már használt, módosított 40-ágú általánosított Maxwellmodellt, míg a másikhoz a 6.26b ábrán látható “rugalmas-képlékeny” rugónak megfelelő
anyagi viselkedést rendeltem hozzá. Ezzel egy olyan végeselem modellt dolgoztam ki,
amely a 6.24b ábrán látható viszkoplasztikus anyagmodellel dolgozik.
6.3.4

Végeselemes eredmények
A végeselemes szimulációkat az MSC.Marc [6.15] kereskedelmi rendszer
felhasználásával végeztem el.
A 6.26. ábra az első ún. viszkoelasztikus modellre, míg a 6.27. ábra az első és a
második („overlay”) viszkoelasztikus modellre vonatkozó számítási eredményeket
szemlélteti. Ahogy az előzetesen várható volt, kis alakváltozások esetén a száraz és a
kondicionált állapothoz tartozó végeselemes feszültség-alakváltozás görbék közrefogják a
méréssel meghatározott görbét.
Nagyobb alakváltozások esetén azonban a mért görbe alakja jelentősen eltér a
szimulációval előállított görbék alakjától, ami arra enged következtetni, hogy egy adott
feszültségszint fölött képlékeny alakváltozások lépnek fel a tubusban. Ezt erősíti az a
megfigyelés is, miszerint nagy alakváltozások esetén a mért feszültség-alakváltozás görbe
alatti terület nagysága (hiszterézis) sokszorosa a lineárisan viszkoelasztikus 40-ágú
Maxwell-modellel számítható hiszterézis nagyságának.
A szimulációval előállított feszültség-alakváltozás görbék fel- és leterheléshez
tartozó szakasza nemlineáris, de a számítással meghatározható hiszterézis nagysága az
alakváltozások növekedésével egyre jobban eltér a méréssel meghatározható értéktől. Azt
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is érdemes megemlíteni, hogy a száraz és a kondicionált PA6GF30-hoz tartozó
számítással meghatározott hiszterézis között jelentős eltérés nem figyelhető meg.
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6.26. ábra: Mérési és lineárisan viszkoelasztikus 40-ágú általánosított Maxwell-modellre épülő
végeselemes eredmények összehasonlítása PA6GF30 tubus esetén: (a) F=3 kN, (b) F=8 kN (nyomó fel- és
leterhelés, T=25°C, kondicionált tubus)

A 6.27. ábra az első és a második, ún. „overlay” technikával készült lineárisan
viszkoelasztikus modell által szolgáltatott szimulált anyagi viselkedést szemlélteti. Mint
látható, az „overlay” modell tökéletesen visszaadja az egyetlen végeselemes hálóval
számítható viszkoelasztikus anyagi viselkedést.
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6.27. ábra: A viszkoelasztikus és a viszkoelasztikus „overlay” modell által szolgáltatott eredmények
összehasonlítása PA6GF30 tubus esetén (nyomó fel- és leterhelés, T=25°C, kondicionált tubus)

A 6.28-6.30. ábrák a viszkoplasztikus „overlay” modellel számított anyagi
viselkedést és annak mért anyagi viselkedéssel történő összehasonlítását mutatják. Az
ábrákhoz tartozó szimulációk viszkoplasztikus 40-ágú általánosított Maxwell-modellel
készültek, ahol a „rugalmas-képlékeny” rugó folyáshatára σy=20MPa, míg a képlékeny
anyagi viselkedéshez tartozó modulusa (ET) zérus volt. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a
szimulációkban alkalmazott „rugalmas-képlékeny” rugó lineárisan rugalmas-tökéletesen
képlékeny anyagi viselkedéssel rendelkezett. Ennek megfelelően a 6.28-6.30. ábrák közti
egyetlen különbséget a felterhelés-leterhelés-pihentetés során alkalmazott nyomó erő
nagysága jelenti.
A 6.28. ábrán látható anyagi viselkedés tulajdonképpen azonos a viszkoelasztikus
anyagi viselkedéssel, ugyanis a „rugalmas-képlékeny” rugóban kialakuló legnagyobb
Mises-féle egyenértékű feszültség nem éri el a beállított folyáshatárt (σy=20MPa). Az
anyagmodell viszkoelasztikus (40-ágú Maxwell-modell) és rugalmas-képlékeny
(„rugalmas-képlékeny” rugó) részéhez tartozó tengelyirányú feszültség- tengelyirányú
alakváltozás görbék mellett a 6.28b-c ábrák az eredő anyagi viselkedést is mutatják. Jól
látható, hogy egy adott alakváltozás esetén az „overlay” modell feszültségválasza a
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viszkoelasztikus hálóban és a rugalmas-képlékeny halóban külön-külön fellépő
feszültségek összegeként adódik ki. A 6.28c ábrán a 6.28b ábra origóhoz közeli része
látható. Mint várható volt, a rugalmas-képlékeny rugó esetén a felterhelésnek és a
leterhelésnek megfelelő feszültség-alakváltozás görbe gyakorlatilag egybeesik. A
leterhelés végén, amikor az eredő feszültség eléri a zérus értéket, a viszkoelasztikus és a
rugalmas-képlékeny hálóban fellépő feszültség ugyan abszolút értékben azonos
nagyságú, de ellentétes előjelű. A tengelyirányú feszültség-alakváltozás görbék
ábrázolásánál az eddig is alkalmazott előjel-konvenciónak megfelelően a nyomó
alakváltozások pozitív, míg a húzó alakváltozások negatív értékként jelennek meg az
ábrán. Ennek alapján tehát megállapíthatjuk, hogy a leterhelés során a viszkoelasztikus
hálóban fellépő tengelyirányú feszültség előjelet vált. A leterhelés végére a nyomó
feszültségeket húzó feszültségek váltják fel. A pihentetés során a leterhelés végén
számított viszkoelasztikus és „rugalmas- képlékeny” hányadhoz tartozó feszültségek
nagysága csökken, miközben az eredő feszültség nagysága továbbra is zérus marad. E
pihentetési szakasz során, mint az a 6.28d ábrán is látható, a késleltetett rugalmas
alakváltozás következtében az alakváltozások nagysága fokozatosan csökken. Elegendően
hosszú pihentetési idő esetén a tubus visszanyerné eredeti alakját, mivel képlékeny
deformáció nem alakult ki.
6.29-6.30. ábrák, hasonlóan a 6.28. ábrához, a tubus felterhelés-leterheléspihentetés mérésre adott feszültségválaszát szemléltetik viszkoplasztikus „overlay”
modell esetén. A 6.28. ábrától eltérően a 6.29. és 6.30. ábrán már a képlékeny deformációk
megjelenése is látható. Amennyiben a rugalmas-képlékeny hálóban a Mises-féle
egyenértékű feszültség eléri a 20 MPa-t a folyási feltétel teljesül és a rugalmas
alakváltozás mellett képlékeny alakváltozás is kialakul. Mint látható a folyás
megindulásakor a tengelyirányú feszültség valamivel kisebb, mint 20 MPa, mivel a
rugalmas-képlékeny hálóval párhuzamosan kötött viszkoelasztikus háló miatt a
feszültségi állapot a rugalmas-képlékeny hálóban nem egytengelyű. Eltérően a 6.28.
ábrától a leterhelés során a rugalmas-képlékeny hálóban fellépő tengelyirányú feszültség
vált előjelet. A mérés és a szimuláció közti egyezés (lásd. 6.29a és 6.30a ábra)
elfogadhatónak tekinthető, különösen annak fényében, hogy az anyagmodell
megalkotása során használt mérési eredmények sok bizonytalanságot tartalmaznak.
Például a CAMPUS adatbankban található DMA méréseknél nincs megadva az
igénybevételi mód. Ahogy látható, a rugalmas-képlékeny rugó ugyan csökkentette a
mérési és szimulációs eredmények közötti eltérést, de az alkalmazott anyagmodell még
így is alul becsüli a hiszterézis nagyságát. Ezen kívül mérési eredményeket csak száraz és
kondicionált esetre közöl az adatbank, melyek közül egyiknek a nedvességtartalma sem
egyezik meg az általam vizsgált tubus nedvességtartalmával. Továbbá a mestergörbe
előállítása során használt WLF paraméterek sem saját mérésekből származnak, így ezek
is a bizonytalanságot növelik.
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6.28. ábra: Nyomó felterhelés-leterhelés-pihentetés mérésre vonatkozó viszkoplasztikus végeselemes
eredmények: (a) mérés kontra szimuláció, (b) az eredő, valamint a viszkoelasztikus és „rugalmasképlékeny” anyagmodell hányad által szolgáltatott tengelyirányú feszültség-tengelyirányú alakváltozás
görbék, (c) a (b) ábra kinagyított részlete, (d) az alakváltozás-idő görbe (kondicionált PA6GF30 tubus,
mért σmax=18MPa, σy=20MPa, lineárisan rugalmas-tökéletesen képlékeny (ET=0MPa) „rugalmasképlékeny” rugó)
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6.29. ábra: Nyomó felterhelés-leterhelés-pihentetés mérésre vonatkozó viszkoplasztikus végeselemes
eredmények: (a) mérés kontra szimuláció, (b) az eredő, valamint a viszkoelasztikus és „rugalmasképlékeny” anyagmodell hányad által szolgáltatott tengelyirányú feszültség-tengelyirányú alakváltozás
görbék, (c) az alakváltozás-idő görbe (kondicionált PA6GF30 tubus, mért σmax=70MPa, σy=20MPa,
lineárisan rugalmas-tökéletesen képlékeny (ET=0MPa) „rugalmas-képlékeny” rugó)

[82]

120

mérés
viszkoelasztikusrugalmas/képlékeny overlay
modell

σ [MPa]

80

40

0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

ε [%]
(a)
0,0
100

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

40-ágú Maxwell modell (viszkoelasztikus)

80

σ [MPa]

0,5

ε [%]

viszkoelasztikus-rugalmas/képlékeny
overlay modell
rugalmas-képlékeny rugó

60
40
20
0
-20

(b)

5

εy [%]

4
3
2
1
0
0

40

80

120

160

Idő [s]
(c)
6.30. ábra: Nyomó felterhelés-leterhelés-pihentetés mérésre vonatkozó viszkoplasztikus végeselemes
eredmények: (a) mérés kontra szimuláció, (b) az eredő, valamint a viszkoelasztikus és „rugalmasképlékeny” anyagmodell hányad által szolgáltatott tengelyirányú feszültség-tengelyirányú alakváltozás
görbék, (c) az alakváltozás-idő görbe (kondicionált PA6GF30 tubus, mért σmax=85MPa, σy=20MPa,
lineárisan rugalmas-tökéletesen képlékeny (ET=0MPa) „rugalmas-képlékeny” rugó)
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Önmetsző csavarkötésekkel végzett kísérleti vizsgálatok
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7.1 Felmelegítés-hőntartás-lehűtés (1. kísérleti elrendezés)
A méréseket a már bemutatott EJOT PT-csavarral illetve a már szintén
bemutatott polimer tubusokkal végeztem. A kísérleti vizsgálatok során poliamidból
(PA6), polioximetilénből (POM) és üvegszálas poliamidból (PA6GF30, BASF) készült
tubusokat használtam.
7.1.1

PA6GF30 (Ultramid)
A kompozit tubus esetén, a szobahőmérsékleten előfeszített kötésben 2 kN
nagyságú előfeszítő erőt hoztam létre. A becsavarási és a meghúzási folyamat jellemző
paramétereit a 2.2 fejezet tartalmazza. Az előfeszítést követően a kötést felmelegítettem
100 °C-ra, majd 1 órán keresztül állandó 100°C hőmérsékleten tartottam (7.1. ábra). A
hőntartást követő lehűtés ugyanolyan sebességgel történt, mint a felmelegítés. A
vizsgálati ciklus a kötés oldásával és a csavar kicsavarásával fejeződött be. Az előfeszítő
erő változását – az előző fejezetben bemutatott vizsgálatokhoz hasonlóan – a teljes ciklus
során nyomon követtem. Az előfeszítő erő csökkenése (előfeszítéstől a kötés oldása előtti
állapotig) minden esetben 87-88% körül mozgott. A 7.1. táblázat a különböző
kísérleteknél mért előfeszítő erő nagyságát mutatja. Az Fv az előfeszítő erő kezdeti
értékét, míg az Fmaradó az előfeszítő erő kötés oldása előtti állapothoz tartozó pillanatnyi
értékét jelöli. A 7.2 ábra a 7.1 táblázatban látható értékeket szemlélteti grafikusan.

7.1. ábra: Az alkalmazott hőmérséklet profil és az előfeszítő erő változása a felmelegítés-hőntartáslehűtés folyamat során (PA6GF30 tubus, PT csavar)

Mérés
FV [kN]
azonosítója

Fmaradó
[kN]

Tmax
[°C]

050202 (M1) 1,948

0,22

100

060201 (M2) 1,85

0,26

100

060202 (M3) 2,1

0,29

100

7.1. táblázat: Előfeszítő erő értéke három, azonos
paraméterek mellet elvégzett mérés esetén (PA6GF30
tubus, PT csavar)

7.2. ábra: Az előfeszítő erő változása a
felmelegítés-hőntartás-lehűtés folyamat során
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Jól látható, hogy az előfeszítést (felterhelést) követően egy hirtelen esés
következik be az előfeszítő erő értékében hasonlóan a 6. fejezetben bemutatott,
szobahőmérsékleten elvégzett relaxációs vizsgálathoz. Az előfeszítő erő csökkenése
néhány perc relaxációt követően jelentősen lelassul, sőt emelkedésnek is indul, amint a
felmelegítési folyamat megkezdődik. Ez utóbbi jelenség a tubus nagyobb hőtágulásával
magyarázható. A tubus rugalmassági modulusa azonban a 30-70°C-os hőmérséklet
tartományon belül (üvegesedési hőmérséklet körüli tartomány) jelentősen csökken
(lásd.5.3. ábra), amihez még egy magasabb hőmérsékleteken felgyorsuló relaxációs
folyamat is társul. Ennek a két jelenségnek az előfeszítő erő csökkenését kiváltó
hatásával szemben csak a tubus nagyobb hőtágulásából eredő előfeszítő erőt növelő
hatás áll. Az előfeszítő erőnek a felmelegítési szakasz kezdetén tapasztalható meredek
csökkenése (felmelegítési folyamat első fele) azt mutatja, hogy az erőcsökkenés irányába
ható jelenségek dominálnak. t = 1400 s környékén az előfeszítő erő meredek zuhanása
lelassul és az erőcsökkenés lényegesen kisebb sebességgel folytatódik a felmelegítési
szakasz hátralévő részében (felmelegítési folyamat második fele). Ahogy az a
szakirodalomból is jól ismert, magasabb terhelési szint esetén - a lineárisan
viszkoelasztikus elmélet szerint - a relaxáció is gyorsabb. Adott nagyságú modulus
csökkenés nagyobb feszültségek esetén, nagyobb feszültség csökkenést idéz elő, mint
kisebb feszültségek esetén. Elérve a 100°C hőmérsékletet az előfeszítő erő csökkenésének
sebessége tovább mérséklődik, így a hőntartási szakasz alatt az előfeszítő erő kismértékű,
állandó sebességű csökkenést mutat. Állandó hőmérséklet mellet ugyanis a geometriai
méretek nem változnak és a tubus anyagának modulusa is csak az eltelt idő
következtében csökken. A hőntartási folyamat végeztével az előfeszítő erő ismét
erőteljes, a teljes lehűtési folyamat tekintetében állandó sebességű, csökkenésnek indul.
Az erőcsökkenés sebessége kisebb, mint a felmelegítési folyamat első felében, de
nagyobb, mint a felmelegítési folyamat második felében. A szobahőmérsékletre történő
lehűtést követően az előfeszítő erőnek 11-13%-a marad csak meg a kötésben.
7.1.1.1

Alakváltozási állapot
A polimer tubus felületén kialakuló alakváltozásokat az optikai rasztertechnika
segítségével vizsgáltam (lásd. 2.1 fejezet). A terhelési ciklus során valamennyi jellegzetes
pontban felvételt készítettem a tubusról a pillanatnyi alakváltozások nagyságának
meghatározása céljából. A mérési eredmények értelmezése során használt
koordinátarendszer és tengelyirányú vonalszakasz a 7.3 ábrán látható.

7.3. ábra: Kódolt polimer tubus és az alkalmazott koordinátarendszer/kiértékelő
vonal

A következő ábrákon (7.4-7.8 ábra) a 7.1. táblázat méréseihez kapcsolódó mérési
eredményeket közlöm. Az M1-3 jelölés a három különböző mérésre utal.
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7.4. ábra: A tubus felületén a csavar becsavarását követően mért (a) x- és (b) y-irányú alakváltozás az AA metszetben

A 7.4 ábra jól mutatja, hogy a becsavarás során - amikor csak menetvágásról van
szó, de előfeszítés még nem történik - konstans x-irányú (kerületi irány), fajlagos nyúlás
lép fel azon a hosszon, melyen a csavar menetei belehatoltak a tubusba. Ebben az esetben
a tubus – a folyamatokat nagyon leegyszerűsítve - belső nyomással terhelt csőnek
tekinthető. A kerületi irányú fajlagos nyúlás nagysága kb. 0,1-0,12%. Ezen túl
tengelyirányban (y-irány) is fellép fajlagos nyúlás, aminek A-A vonal menti eloszlását a
7.4b ábra mutatja. Zérustól különböző alakváltozások ez esetben is csak a becsavarási
hosszon belül alakulnak ki. A 7.4a és b ábra alapján egyértelműen megállapítható, hogy a
legnagyobb alakváltozás a becsavarási hossz kb. felénél alakul ki. A 7.4b ábrán a 2,1kN
előfeszítő erőhöz tartozó görbén, közvetlenül a tubus feje alatt látható negatív
alakváltozások (fajlagos rövidülés) a csavarfej részleges felfekvésének a következtében
alakultak ki.
Az előfeszítés után kialakult kerületi és tengelyirányú alakváltozásokat mutatja a
7.5 ábra. Hasonlóan az előző eredményekhez itt is jól behatárolható a becsavarási
hossznak megfelelő tartomány a görbék vízszintes tengelyén. A tengelyirányú
alakváltozások (y-irány) tekintetében megállapítható, hogy a nyomó alakváltozások
nagysága a tubus teteje (fejrésze) felé közeledve egyre nagyobbá válik. Azt, hogy a tubus
fej részénél az eltérő szálorientáció miatt nagyobb alakváltozások alakulnak ki, már a 6.
fejezetben tárgyalt átmenő csavarkötéses kísérleteknél is láttuk. Ehhez, itt még hozzájön
a meneteken fellépő terhelés-torlódás (az első menetek nagyobb terhelést hordanak, mint
a rá következők), ami azonban a vizsgált acél csavar/kompozit tubus esetén nem olyan
nagy, mint a nagyságrendekkel nagyobb rugalmassági modulussal rendelkező acél
csavarkötéseknél. Ez a két jelenség együttesen hozza létre a 7.5b ábrán látható
alakváltozás lefutást. A legnagyobb tengelyirányú alakváltozás nagysága -1,5…2% között
van. Mindezek mellett azt a tényt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a tubus első
2,2 mm-es hosszán a süllyeszték miatt kisebb a teherhordó keresztmetszet. Ez utóbbi
szintén az alakváltozások tubus fejrészénél való koncentrálódásának irányába hat. Sőt,
azt is meg kell említeni, hogy a becsavarás során a meneteknél képlékeny alakváltozás
alakul ki a tubusban, így az újabb terhelést kénytelen a még kevésbé terhelt anyagrész
(külső palástfelület irányába eső anyagrész) felvenni. Az is jól látható, hogy a menetes
kötésben részt nem vevő alsó tubus-rész gyakorlatilag egyáltalán nem alakváltozik.
Figyelembe véve a tubus tengelyirányú összenyomódását és a Poisson hatást a jelentős,
kerületi irányú (x-irány) fajlagos nyúlások jelenléte is érthetővé válik.
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7.5. ábra: A tubus felületén a csavarkötés előfeszítését követően mért (a) x- és (b) y-irányú alakváltozás
az A-A metszetben

A kötés előfeszítését a 100°C-ra történő felmelegítési szakasz követte, amely 40
percig tartott. Ennek a viszonylag hosszú időnek az volt az oka, hogy a kötés nem
közvetlenül a kemencében került elhelyezésre, hanem az előtte kialakított kis kamrában
és ebbe a kamrában került befújásra a meleg levegő a kemencéből. Erre azért volt
szükség, hogy a tubusról képeket lehessen készíteni egy kis üveg ablakon keresztül. A
polimerek azon jól ismert tulajdonsága, hogy hőtágulási együtthatójuk a fémekénél
nagyobb, jól látható az alakváltozásokon (7.6 ábra) és az előfeszítő erő-idő diagrammon
is. Az alakváltozások nagysága a felmelegítés következtében megnövekedett, amely
megállapítás mind az x-, mind az y-irányú alakváltozásokra igaz. A hőtágulás hatása
legjobban a tubus becsavarási hossz (kb. 8-9 mm) alatti részénél figyelhető meg. Az x- és
y-irányú fajlagos nyúlás nagysága ezen tartományon belül kb. 0,6%. A felmelegítést
követő hőntartás 100°C-on egy óráig tartott. Ez idő alatt jól megfigyelhető volt az
előfeszítő erő relaxációja. A 7.7 ábrán látható görbékből az látszik, hogy az
alakváltozások nagysága, illetve lefutása gyakorlatilag nem változik a hőntartás során.
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7.6. ábra: A tubus felületén a csavarkötés felmelegítését követően mért (a) x- és (b) y-irányú
alakváltozások az A-A metszetben
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7.7. ábra: A tubus felületén a hőntartási szakaszt követően mért (a) x- és (b) y-irányú alakváltozások az
A-A metszetben

A szobahőmérsékletre történő lehűtés a felmelegítésnek megfelelően szintén 40
percig tartott. A tubus hőtágulása (zsugorodása) jól megfigyelhető a 7.8a-b ábra azon
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részein, amelyek a becsavarási hosszon kívül esnek. Itt az alakváltozások a lehűtést
követően visszatérnek a felmelegítés előtt mérhető zérus szintre. Összehasonlítva a
felmelegítés előtti (7.5 ábra) és a lehűtés utáni (7.8 ábra) alakváltozásokat megállapítható,
hogy az alakváltozások lefutása nem, de nagysága megváltozott a felmelegítés-hőntartáslehűtés ciklus hatására. A szobahőmérsékleten végzett előfeszítést, illetve a
szobahőmérsékleti állapot ismételt elérése között az alakváltozások nagysága megnőtt.
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7.8. ábra: A tubus felületén a lehűtési szakaszt követően mért (a) X- és (b) y-irányú alakváltozások az AA metszetben
1,0
0

4

6

8

Távolság A-A [mm]
10 12 14 16 18

0,0

0

2

-1,0

4

6

8

10

12

14

16

18

Távolság A-A [mm]

tehermentesítő
furat

-0,1
-0,2

-2,0
-3,0

εy [%]

0,0

εy [%]

2

Előfeszítés

Kicsavarás

Lehűtés -Kicsavarás

-0,3
tehermentesítő
furat

(a)
(b)
7.9. ábra: (a) A kötés meghúzását és a csavar kicsavarását követően mért y-irányú alakváltozások az AA metszetben és (b) a lehűtés és a csavar kicsavarását követően mért y-irányú alakváltozások
különbsége

A vizsgálati ciklus a csavarkötés oldásával, illetve a csavar kicsavarásával
fejeződött be. A csavar eltávolítását (7.9 ábra) és a lehűtést követően mért (7.8b ábra)
alakváltozások összehasonlításából látszik, hogy mekkora a tubus pillanatnyi rugalmas
visszarugózása (7.9b ábra). Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a kicsavarást
követően mérhető alakváltozások nagyobbak a kötés előfeszítését követően mért
alakváltozásoknál. A késleltetett rugalmas alakváltozások jelenlétét már az előző
vizsgálataimmal igazoltam, így feltételezhetően az alakváltozások egy esetleges
pihentetés hatására további csökkenést mutatnának. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy
[7.1]-hez és [7.2]-höz hasonlóan itt sem lehet egyértelműen eldönteni, hogy egy adott
időpillanathoz tartozó alakváltozás képlékeny deformáció, vagy nagyon hosszú ideig
tartó késleltetett rugalmas alakváltozás következménye-e.
7.1.2

PA6
Kiegészítő vizsgálatként néhány mérést végeztem a mátrix anyagból (poliamid-6,
PA6, BASF) készült polimer tubussal is. Az önmetsző csavarkötést ebben az esetben csak
80°C maximális hőmérsékletre hevítettem az egyszerű felmelegítés-hőntartás-lehűtés
mérés során. A meghúzási nyomaték 4 Nm volt, ami 1,7 kN körüli előfeszítő erőt
eredményezett a kötésben. Az alkalmazott hőmérséklet profilt és az előfeszítő erő
előfeszítés-felmelegítés-hőntartás-lehűtés ciklus során bekövetkező csökkenését a 7.10a
és b ábra mutatja. A felmelegítés és a lehűtés 30-30 percig, míg a hőntartás 60 percig
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tartott. A 7.2 táblázat a különböző kísérleteknél mért előfeszítő erő nagyságát mutatja.
Az Felőfeszítő az előfeszítő erő kezdeti értékét, míg az Fmaradó az előfeszítő erő kötés oldása
előtti állapothoz tartozó pillanatnyi értékét jelöli. A 7.11 ábra a 7.2 táblázatban látható
értékeket szemlélteti grafikusan.
PA6 tubus esetén az előfeszítő erő csökkenése hasonló módon zajlik le, mint a
PA6GF30 tubus esetén. Az előfeszítő erő csökkenését előidéző fizikai jelenségek is
ugyanazok, mint PA6GF30 esetén. Egyetlen egy szembetűnő különbséget lehet csupán
felfedezni: az előfeszítő erő csökkenésének mértéke a felmelegítési és a lehűtési szakasz
alatt jelentősen eltér. PA6 tubus esetén az előfeszítő erő a felmelegítési szakasz során kb.
három és félszer annyit csökken, mint a lehűtési szakasz során. A vágott üvegszál
erősítés ezt a különbséget jelentősen csökkenti.
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7.10. ábra: (a) Az alkalmazott hőmérséklet profil és (b) az előfeszítő erő változása a felmelegítéshőntartás-lehűtés folyamata során (PA6 tubus, PT csavar)

Mérés
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Fmaradó
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1,6

0,16
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100202

1,8

0,15
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7.2. táblázat: Előfeszítő erő értéke két azonos
paraméter mellet elvégzett mérés esetén (PA6
tubus, PT csavar)

7.11. ábra: Az előfeszítő erő változása a
felmelegítés-hőntartás-lehűtés folyamat során (PA6
tubus, PT csavar)

Az előfeszítő erő csökkenése (előfeszítéstől a kötés oldása előtti állapotig) minden
esetben 90-92% körül mozgott, ami annyit jelent, hogy az előfeszítő erő csökkenése PA6
tubus esetén már 85°C hőmérséklet alkalmazása esetén is meghaladja a PA6GF30 tubus
esetén 100°C-os ciklusnál mérhető erő csökkenés értékét.
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7.1.3

POM
A polioximetilén (POM, Hostaform, Ticona) tubuson végzett mérések eredményei
a 7.12, 7.13 ábrákon és a 7.3 táblázatban láthatók. Az önmetsző csavarkötést ebben az
esetben is csak 80°C maximális hőmérsékletre hevítettem az egyszerű felmelegítéshőntartás-lehűtés mérés során. A felmelegítés és a lehűtés 30-30 percig, míg a hőntartás
60 percig tartott. A meghúzási nyomaték nagysága 3,5 Nm volt, ami 1,2 kN körüli
előfeszítő erőt eredményezett a kötésben. Az alkalmazott hőmérséklet profilt és az
előfeszítő erő előfeszítés-felmelegítés-hőntartás-lehűtés ciklus során bekövetkező
csökkenését a 7.12 ábra szemlélteti. A 7.3 táblázat a különböző kísérleteknél mért
előfeszítő erő nagyságát mutatja. Az Felőfeszítő az előfeszítő erő kezdeti értékét, míg az
Fmaradó az előfeszítő erő kötés oldása előtti állapothoz tartozó pillanatnyi értékét jelöli. A
7.13 ábra a 7.3 táblázatban látható értékeket szemlélteti grafikusan.
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7.12. ábra: Az alkalmazott hőmérséklet profil és az előfeszítő erő változása a felmelegítés-hőntartáslehűtés folyamata során (POM tubus, PT csavar)
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7.3. táblázat: Előfeszítő erő értéke négy, azonos
paraméterek mellet elvégzett mérés esetén (POM
tubus, PT csavar)

7.13. ábra: Az előfeszítő erő változása a
felmelegítés-hőntartás-lehűtés folyamat
során négy, egyező paraméterű mérés esetén
(POM tubus, PT csavar)

Az előfeszítő erő csökkenése hasonló, mint PA6 tubus esetén, azonban a
felmelegítés és a lehűtés alatt bekövetkező előfeszítő erő csökkenésben nincs olyan nagy
különbség, mint a PA6 tubus esetén. Az is megállapítható, hogy a ciklus végén maradó
előfeszítő erő nagyságában sokkal nagyobb a szórás, mint PA6 tubus esetén. Az
előfeszítő erő csökkenés 85-92% között változik.
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7.2 Felmelegítés-hőntartás-lehűtés 3 mm-rel rövidebb tubus esetén (1.
kísérleti elrendezés)

Hőmérséklet [°C]

A méréseket a már bemutatott EJOT PT-csavarral, illetve a már szintén
bemutatott PA6GF30 tubussal végeztem. A kísérletek célja az volt, hogy tubus felső
részében a fröccsöntés során kialakuló eltérő tulajdonságokkal (szálorientáció,
száltérfogatarány) rendelkező réteg mechanikai viselkedésre gyakorolt hatását
vizsgáljam. Az már az eddigi mérésekből is látszik, hogy a tubus legfelső részének teljes
képlékeny alakváltozását kizárhatjuk, miután ennek szabad szemmel látható nyomának
kellett volna lennie, mégpedig pl. „szakállképződés” formájában.
A jelen fejezetben bemutatásra kerülő kísérleteknél a tubusok felső részéből 3 mm
esztergálással eltávolításra került, majd új tehermentesítő furat került kialakításra. A
mérések összehasonlíthatósága érdekében ezeknél a méréseknél is a 2 kN-os előfeszítő
erőt alkalmaztam. A kísérlet paraméterei és az alkalmazott hőmérséklet profil
megegyezett a 7.1.1 fejezetben közöltekkel. Az alkalmazott hőmérséklet profilt és az
előfeszítő erő előfeszítés-felmelegítés-hőntartás-lehűtés ciklus során bekövetkező
csökkenését a 7.14 ábra szemlélteti. A 7.4 táblázat a különböző kísérleteknél mért
előfeszítő erő nagyságát mutatja. Az Felőfeszítő az előfeszítő erő kezdeti értékét, míg az
Fmaradó az előfeszítő erő kötés oldása előtti állapothoz tartozó pillanatnyi értékét jelöli.
Az előfeszítő erő változását, illetve az alkatrész alakváltozási állapotát a rövidített
tubusok esetén is figyelemmel követtem. Az előfeszítő erő változásáról elmondható, hogy
lényeges különbség nem következett be a teljes méretű tubus esetéhez képest, az erő
gyakorlatilag ugyanarra a szintre esett le a lehűtési folyamat végére. Sőt az erő változás
lefutása is megegyezik – szakaszról szakaszra – a teljes tubusnál tapasztaltakkal.
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7.14. ábra: Az alkalmazott hőmérséklet profil és az előfeszítő erő változása a felmelegítés-hőntartáslehűtés folyamat során (3mm-rel rövidebb PA6GF30 tubus, PT csavar)
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7.4. táblázat: Előfeszítő erő értéke három egyező paraméterű mérés esetén (3mm-rel rövidebb PA6GF30
tubus, PT csavar)
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7.15. ábra: Az (a) x- és (b) y-irányú alakváltozások az A-A metszetben; előfeszítés és kicsavarás utáni
állapot, teljes illetve 3 mm-rel rövidebb tubus esetén

Az előfeszítő erő változásában, mint látható, jelentős változást nem tapasztaltam.
Ennek ellenére az alakváltozás értékeiben, főként a becsavarási hosszon, jelentősebb
változás érzékelhető. A 7.15. ábra alapján elmondható, hogy mind az x- mind pedig az yirányú alakváltozások kisebb értéket mutatnak ebben az esetben, mit a teljes tubussal
történt méréseknél. Sőt, leginkább a tubus felső részén releváns a különbség, y-irányban
pl. a meghúzás után kétszer nagyobb alakváltozás mérhető a csavarfej alatt, mint a
rövidített tubus esetén. Ez mindenképpen arra enged következtetni, hogy az alkatrész
anyagában illetve anyagszerkezetében van különbség, tehát a teljes tubus esetében
feltételezhető, hogy a legfelső kb. 4 mm-es szakaszon egy „lágyabb” anyaggal állunk
szemben. Ugyanezt a különbséget a kicsavarás utáni alakváltozási értékek is tükrözik.
Ennek ellenére ez a jelenség nem befolyásolja a kötés globális viselkedését, hiszen az
előfeszítő erő az eredeti állapotnak (teljes tubusméret) megfelelően változott.

7.3 Ciklikus hőterhelés (1. kísérleti elrendezés)
A ciklikus hőterheléses mérések során kétféle vizsgálatot végeztem: egyrészt
ugyanarra a hőmérsékletre melegítettem a kötést egymás után háromszor, úgy hogy a
hőmérséklet állandósulásakor fél órán át ugyanazon az értéken tartottam a kötést (7.16b
ábra), másrészt hőmérséklet-növekményes méréseket is végeztem teljes és 3 mm-rel
rövidebb tubus esetére is (7.16a ábra).
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7.16. ábra: (a) Hőmérséklet-növekményes felmelegítés-hőntartás-lehűtés; (b) ugyanazon hőmérsékletre
való ismételt felmelegítés-hőntartás-lehűtés. A harmadik felmelegítés-hőntartás-lehűtés ciklus nincs
ábrázolva.
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Első lépésként a teljes kísérleti konfigurációt egy temperálható kamrába
helyeztem, majd a csavarkötés előfeszítését követően (F=2 kN) a kamrán belüli
hőmérsékletet a 7.17a ábrán látható hőmérséklet profilnak megfelelően változtattam. A
hőmérséklet profil négy fő részre osztható (1., 2., 3., és 4. rész). Minden egyes rész egy
adott hőmérsékletre történő felmelegítéssel kezdődik (a hőmérséklet változás sebessége
2°C/perc), amit egy 30 percig tartó hőntartási szakasz követ. A hőntartást lehűtés követi,
amelynél a hőmérséklet-változás sebessége megegyezik a felmelegítésnél használt
értékkel. A 20°C-ra történő lehűtést követően ismét egy 30 percig tartó hőntartás
következik. A leírtaknak megfelelő hőmérséklet profilokat (felmelegítés-hőntartáslehűtés-hőntartás) vessző nélküli számok jelölik a 7.17a ábrán. A vessző nélküli
ciklusokat minden esetben egy vesszős ciklus követi, ami mindenben megegyezik a
vessző nélküli ciklussal. Ennek megfelelően a 7.17a ábrán látható hőmérséklet profil
mind a négy fő része egy egymást követő vessző nélküli és vesszős terhelési ciklusból áll
(1-1’, 2-2’, 3-3’, 4-4’). Az 1-1’ rész esetén a legmagasabb hőmérséklet 40°C, a 2-2’ résznél
60°C, a 3-3’ résznél 80°C, míg a 4-4’ résznél 100°C. A hőmérséklet-növekményes
felmelegítés-hőntartás-lehűtés során mért előfeszítő erő-változást a 7.17 ábra szemlélteti.
A 7.18 ábra az előfeszítő erő és a hőmérséklet idő függvényében való változását mutatja
3 mm-rel rövidebb tubus esetén.

(a)

(b)
7.17. ábra: (a) Az előfeszítő erő és a hőmérséklet változása az idő függvényében, valamint (b) az
előfeszítő erő változása a hőmérséklet függvényében az 1. kísérleti elrendezés alkalmazása esetén
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Az első felmelegítés-hőntartás-lehűtés (1-es terhelési ciklus) során lezajló fizikai
folyamatok részletes elemzése a 7.1.1 fejezetben található. Meg kell említeni, hogy a 7.1.1
fejezetben található megállapítások 100°C-ra történő felmelegítéshez tartoznak, azonban
a folyamatok 40°C-ra történő felmelegítés esetén is hasonlóan játszódnak le, csak a
hőmérsékletváltozás okozta hatások kevésbé karakterisztikusan jelennek meg. Ennek
megfelelően jelen fejezetben figyelmemet inkább a második (1’ ciklus), és az azt követő
ciklusok által okozott változások tanulmányozására koncentráltam.

7.18. ábra: Az előfeszítő erő és a hőmérséklet változása az idő függvényében az 1. kísérleti elrendezés
alkalmazása esetén (3mm-rel rövidebb tubus)

Az első ciklust követő jelenségek vizsgálata szempontjából különösen hasznos a
7.17b ábrán látható vessző nélküli és vesszős ciklusok összehasonlítása. Minden egyes
hőmérséklet esetén megállapítható, hogy az első felmelegítés-hőntartás-lehűtés során
(vessző nélküli ciklusok) az előfeszítő erő csökkenése sokkal drasztikusabb, mint az
ismételt, ugyanazon hőmérsékletre történő felmelegítés-hőntartás-lehűtés során (vesszős
ciklusok). Tehát az azonos hőmérsékletre történő második felmelegítés esetén az
előfeszítő erőben újabb, jelentős csökkenés nem következik be, az előfeszítő erő nagysága
a hőtágulásnak megfelelően reverzibilisen változik. Továbbá az is megállapítható, hogy
amikor a csavarkötést magasabb hőmérsékletnek tesszük ki, mint az azt megelőző
felmelegítés-hőntartás-lehűtés során, akkor az előfeszítő erő számottevően csökken.
Vagyis minden újabb/magasabb hőmérséklet elérésekor előfeszítő erő-növekedést, majd
egy újabb intenzívebb relaxációt tapasztalunk. Miközben az ugyanazon hőmérsékletre
történő ismételt felmelegítés-hőntartás-lehűtés-nek az előfeszítő erő nagyságára
gyakorolt hatása közel azonos a tubus anyagának relaxációjából adódó előfeszítő erő
csökkenéssel. Ha ugyanazon hőmérsékletre melegítem ismételten a kötést, akkor az
előfeszítő erő nagyságában bekövetkező változás gyakorlatilag reverzibilis, hiszen a
felmelegítés során erőnövekedés, a lehűtés során pedig erőcsökkenés lép fel, a
hőtágulásnak megfelelően. Ezek a megállapítások lényegében azonosak a 6. fejezetben
vizsgált átmenő csavarkötéses konfigurációra (3. kísérleti elrendezés) vonatkozó
megállapításokkal. A két különböző kísérleti elrendezéshez tartozó kísérleti eredmények
hasonlóságával egy későbbi fejezetben foglalkozom. A 7.18. ábra jól szemlélteti, hogy a 3
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mm-rel rövidebb tubus esetén az előfeszítő erő csökkenése ugyanúgy játszódik le, mint
az eredeti, teljes hosszúságú tubus esetén. Ez utóbbi azt igazolja, hogy a tubus
fejrészének eltávolítása érdemben nem módosítja az önmetsző csavarkötés
termomechanikai viselkedését.
A 7.19 ábra a hőmérséklet-növekményes kísérlet során kialakuló jellegzetes
alakváltozásokat, illetve a különböző időpillanatokhoz tartozó jellegzetes alakváltozások
különbségeit szemlélteti. Az alakváltozások különbségét bemutató görbék (7.19a és b
ábra) előállítása gyakorlatilag úgy történik, hogy az egyes fázisokhoz tartozó
alakváltozási értékekből kivonjuk, vagy éppen hozzáadjuk a másik állapothoz tartozó
alakváltozási értéket (ezt az optikai rasztertechnika eredményinek kiértékelésére szolgáló
programmal is elvégezhetjük).
A 7.19a ábrán látható alakváltozások az első 60, 80, illetve 100°C-ra történő
felmelegítés után és a második 40, 60, és 80°C-ra történő felmelegítés után kialakuló
alakváltozások különbségeként értelmezhetők. A 20°C-os hőmérséklet különbség
alakváltozásra gyakorolt hatása számottevő, de mindhárom esetben gyakorlatilag
azonos. Az előzőnél magasabb hőmérsékletre történő felmelegítés hatására a tubusban
lévő nyomó alakváltozások lecsökkennek, aminek következtében a nyomó alakváltozások
különbsége pozitív előjelű lesz.
A 7.19b ábra jól mutatja, hogy egy adott hőmérsékleten végbemenő első és
második felmelegítéshez tartozó alakváltozások – az első ciklus kivételével –
gyakorlatilag azonosak. Egyedül a tubus fejrészénél figyelhető meg némi növekedés a
nyomó alakváltozásokban, azonban a hőmérséklet növekedésével ez is fokozatosan
csökken.
A 7.19c és d ábra különböző hőmérsékleteken végbemenő első, illetve második
hőntartást követően kialakuló alakváltozásokat szemlélteti. Az első 40°C-os felmelegítést
követő hőntartási szakasz végén kialakuló alakváltozások jelentősen eltérnek az első 60,
80 és 100°C-os hőntartás után kialakuló alakváltozásoktól mind nagyságban, mind az AA metszetbeli lefutás tekintetében. Érdemes megemlíteni, hogy az első 60, 80, illetve
100°C-os hőntartást követően kialakuló alakváltozások ezzel szemben alig térnek el
egymástól. A második 40, 60, 80 és 100°C-os felmelegítést követő hőntartás után
kialakuló alakváltozások tekintetében pedig megállapíthatjuk, hogy A-A metszetbeli
lefutásuk azonos, de nagyságuk eltérő. Ez alól csupán a második 80 és 100°C-os
hőntartáshoz tartozó alakváltozás kivétel, ez utóbbi esetben ugyanis az alakváltozások
nagysága gyakorlatilag azonos.
A 7.19e és f ábra különböző hőmérsékletekről (40, 60, 80 és 100°C) történő első és
második lehűtést követően végbemenő szobahőmérsékleti hőntartás végén kialakuló
alakváltozásokat szemlélteti. Az első lehűtés tekintetében az alakváltozások A-A
metszetbeli lefutása ugyan azonos, de nagyságuk jelentős eltérést mutat. A 40 és a 60,
valamint a 80 és a 100°C-ról történő lehűtés esetén az alakváltozások nagysága közel
azonos. A második lehűtés esetén csak a 40°C-ról történő hűtéshez tartozó alakváltozások
térnek el jelentősen a többitől. Miközben a 80 és 100°C-ról történő hűtéshez tartozó
alakváltozások gyakorlatilag megegyeznek, addig a 60°C-os értékek is csak kis mértékben
térnek el az előző kettőtől. A görbék lefutása ugyanakkor azonos.
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7.19. ábra: Y-irányú fajlagos nyúlások (alakváltozások) az A-A metszetben: (a) újabb, előzőnél
magasabb hőmérsékletre való felmelegítés hatása, (b) előzővel azonos hőmérsékletre való felmelegítés
hatása, (c) az első felmelegítést követő hőntartás végén kialakuló alakváltozások, (d) a második
felmelegítést követő hőntartás végén kialakuló alakváltozások, (e) első lehűtést követő
szobahőmérsékleti relaxáció végén kialakuló alakváltozások, (f) második lehűtést követő
szobahőmérsékleti relaxáció végén kialakuló alakváltozások

Ahogy már említésre került, a hőmérséklet-növekményes mérések mellett olyan
kísérleteket is végeztem, amikor ugyanarra a hőmérsékletre melegítettem a kötést
egymás után háromszor. Mint látható lesz, 40 (7.16b ábra) és 80°C mellet is végeztem
ismétlődő felmelegítés-hőntartás-lehűtés-hőntartás ciklusokból álló méréseket. A
hőmérséklet, illetve az előfeszítő erő idő függvényében kialakuló változását a 7.20 és 7.21
ábrák szemléltetik. Látható, hogy 80°C esetén az előfeszítő erő csökkenése sokkal
nagyobb, mint 40°C-os esetben. 80°C-nál 0,3 kN, míg 40°C-nál 1 kN nagyságú a három
felmelegítés-hőntartás-lehűtés-hőntartás ciklus után megmaradó előfeszítő erő. Mindkét
mérés azt mutatja, hogy az előfeszítő erő csökkenése szempontjából az első
felmelegítésnek van kitüntetett szerepe.
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7.20. ábra: A hőmérséklet és az előfeszítő erő változása az idő függvényében ismétlődő felmelegítéshőntartás-lehűtés-hőntartás ciklusokból álló mérés esetén (40°C)
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7.21. ábra: A hőmérséklet és az előfeszítő erő változása az idő függvényében ismétlődő felmelegítéshőntartás-lehűtés-hőntartás ciklusokból álló mérés esetén (80°C)

7.4 Ciklikus hőterhelés fejfelfekvés nélkül (2. kísérleti elrendezés)
A tubus összenyomódását elkerülendő, olyan kísérleti elrendezést állítottam
össze, ahol a tubus mértékadó terhelése húzás. A csavarfej (illetve a hozzá tartozó
alátétek) nem a tubus felső felületén fekszik fel, hanem egy „távtartón”. Ezt a 2. kísérleti
elrendezést mutatja a 4. fejezet 4.2b ábrája. Meg kell jegyezni, hogy szereléskor a tubust
még csavaró nyomaték is terheli a menetvágáshoz tartozó barázdaképzési ellenállás és a
már kész meneteken ébredő súrlódás miatt. A 2. elrendezésnél a tubus terhelési iránya
megegyezik a csavar terhelésének irányával (mindkettő húzott), míg az 1. elrendezés
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esetén a tubus és a csavar terhelésének iránya ellentétes (nyomott tubus, húzott csavar).
Ezzel a berendezéssel tehát kikerülhető a tubus tengelyirányú összenyomása illetve a
felfekvő felületek lesimulása is. Ebben az állapotban is a már ismertetett ciklikus
hőterhelésnek vetettem alá a kötést. A teljes hőmérséklet profil négy fő részre osztható.
Minden egyes rész tartalmaz egy felmelegítés-hőntartás-lehűtés-hőntartás ciklust, amit
egy hasonló ciklus követ, mielőtt a kötést az előzőnél magasabb hőmérsékletre
melegítenénk. A hőntartás minden esetben 30 percig tart, míg a hőmérsékletváltozás
sebessége a felmelegítésnél és a lehűtésnél azonos. A 40, 60, 80, illetve 100°C-ra történő
felmelegítés 10, 20, 30, illetve 40 percet vett igénybe. A 7.22 ábra az előfeszítő erő és a
hőmérséklet változását mutatja az idő függvényében. A legszembetűnőbb különbség az 1.
és 3. kísérleti elrendezéshez képest az, hogy a 2. kísérleti elrendezés esetén minden egyes
felmelegítéskor előfeszítő erő csökkenést, illetve minden egyes lehűtéskor előfeszítő erő
növekedést tapasztalunk. Más szóval a hőtágulás erő csökkenést, míg a zsugorodás erő
növekedést idéz elő. Ugyanakkor továbbra is megfigyelhető az első, a kötés által
korábban tapasztalt hőmérsékletnél magasabb hőmérsékletre történő felmelegítés és az
azt követő hőntartás kitüntetett szerepe az előfeszítő erő csökkenése szempontjából.

7.22. ábra: Az előfeszítő erő és a hőmérséklet változása az idő függvényében a 2. kísérleti elrendezés
alkalmazása során

Az alakváltozások vizsgálatához annyi kiegészítést tettem, hogy ebben az esetben
minden újabb hőmérsékletre való melegítés során a már korábban tapasztalt hőmérséklet
elérésekor újabb felvételt készítettem, hogy ezzel is igazolhatóvá váljon az
újabb/magasabb hőmérsékletek hatása.
A 7.23a ábra jól mutatja, hogy az előfeszítés után tengelyirányban (y-irány) csak
húzó alakváltozások figyelhetőek meg. Ennek az az oka, hogy a polimer tubus a 2.
kísérleti elrendezés esetén húzott. Az első 2-2,5 mm-en, ahol még nincsenek menetek,
minimális alakváltozást tapasztalunk, míg a menetekkel ellátott részen már jóval
nagyobbak a húzó alakváltozások értékei. A tubusban a legnagyobb alakváltozások a
menetek alatti részen figyelhetők meg. A felmelegítési szakaszokban a tubus szabadon
hőtágulhat, mivel nem akadályozza ebben semmi. Ennek megfelelően a felmelegítési
folyamatokban a húzó alakváltozások tovább növekednek. A tubus alsó részén a jelentős
húzó igénybevétel hatására keresztirányú (x-irány) kontrakció lép fel, ami jól látható a
7.23b ábrán. A becsavarási hossznak megfelelő tartományon belül a csavar szétfeszíti a
tubus, ezért x-irányban pozitív előjelű (húzó) alakváltozások alakulnak ki.
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7.23. ábra: y- és x-irányú alakváltozások a tubus felszínén az előfeszítés után

A 7.24a ábra az adott hőmérsékleten végbemenő második és első felmelegítéshez
tartozó alakváltozások különbségét mutatja. Mint látható, egy adott hőmérsékleten
végbemenő első és második felmelegítéshez tartozó alakváltozások – az első ciklus
kivételével – gyakorlatilag azonosak.
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7.24. ábra: Y-irányú fajlagos nyúlások (alakváltozások) az A-A metszetben: (a) azonos hőmérsékletre
való ismételt felmelegítés hatása, (b) újabb, előzőnél magasabb hőmérsékletre való felmelegítés hatása

A 7.24b ábrán látható alakváltozások az első 60, 80, illetve 100°C-ra történő
felmelegítés után és a második 40, 60, és 80°C-ra történő felmelegítés után kialakuló
alakváltozások különbségeiként értelmezhetők. A 20°C-os hőmérséklet különbség
alakváltozásra gyakorolt hatása számottevő, de mindhárom esetben gyakorlatilag
azonos. Az előzőnél magasabb hőmérsékletre történő felmelegítés hatására a tubusban
lévő húzó alakváltozások megnövekednek, aminek következtében a húzó alakváltozások
különbsége pozitív előjelű (kb. 0,18-0,2%) lesz.

7.5 A három különböző (1., 2. és 3.) kísérleti elrendezés viselkedésének
összehasonlítása ciklikus hőterhelés esetén
A három különböző kísérleti elrendezéshez tartozó hőmérséklet-növekményes
mérések eredményei a 7.25 ábrán láthatók. Az önmetsző (1. elrendezés) és az átmenő
csavarkötés (3. elrendezés) esetén az előfeszítő erő csökkenésének jellege nagyon
hasonló, azonban az átmenő csavarkötésnél az erő sokkal intenzívebben csökken. A 2.
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Előfeszítő erő [kN]

kísérleti elrendezés (fejfelfekvés nélküli önmetsző csavarkötés) esetén az előfeszítő erő
kezdetben gyorsabban csökken, mint az 1. elrendezésnek megfelelő önmetsző
csavarkötésnél, később azonban ez a tendencia éppen az ellenkezőjére változik. A
felmelegítés, illetve lehűtés előfeszítő erőre gyakorolt hatása a fejfelfekvés nélküli
önmetsző csavarkötésnél a legkisebb, és az átmenő csavarkötésnél a legnagyobb.
Továbbá mindhárom kísérleti elrendezés esetén igaz, hogy az újabb, a kötés által
korábban tapasztalt hőmérsékletnél magasabb hőmérsékletre történő melegítést követően
az előfeszítő erő csökkenése sokkal nagyobb, mint az ismételt, ugyanazon hőmérsékletre
történő felmelegítést követően.
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7.25. ábra: Az előfeszítő erő és a hőmérséklet változása az idő függvényében a három különböző
kísérleti elrendezés alkalmazása során

A három különböző csavarkötés (kísérleti elrendezés) előfeszítését követően mért
alakváltozások a 7.26 ábrán láthatók. A görbék közti legszembetűnőbb különbség az,
hogy az 1. (önmetsző csavarkötés) és 3. kísérleti elrendezés (átmenő csavarkötés) esetén
nyomó, míg a 2. elrendezés (fejfelfekvés nélküli önmetsző csavarkötés) esetén húzó
típusú alakváltozások alakulnak ki y-irányban. A 7.26. ábra alapján elmondható, hogy az
átmenő és a fejfelfekvés nélküli önmetsző csavarkötéshez tartozó y-irányú
alakváltozások összege jellegre helyesen visszaadja az alakváltozások önmetsző
csavarkötésnél tapasztalható A-A metszetbeli lefutását. Az is jól látszik, hogy nyomott
tubus esetén a tubus fejrészénél sokkal nagyobb alakváltozások alakulnak ki, mint a
fejrésztől távolabb.
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7.26. ábra: Az előfeszítést követően kialakuló Y-irányú alakváltozások az A-A metszetben három
különböző kísérleti elrendezés esetén

Adott hőmérsékleten végbemenő második és első felmelegítéshez tartozó
alakváltozások különbségét a 7.27 ábra mutatja a három különböző kísérleti elrendezésre
vonatkozóan. Az első fontos megállapítás az, hogy az önmetsző (1. elrendezés) és az
átmenő csavarkötés (3. elrendezés) esetén kialakuló alakváltozások lefutása nagyon
hasonló, de nagyságukban jelentős eltérés tapasztalható. A fejfelfekvés nélküli önmetsző
csavarkötéses elrendezés (2. elrendezés) esetén 60, 80 és 100°C-on gyakorlatilag nincs
eltérés a két egymást követő felmelegítéshez tartozó alakváltozás között. Az is jól látszik,
hogy a két különböző önmetsző csavarkötéses elrendezéshez tartozó alakváltozás között
80 és 100°C-on alig van eltérés.
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7.27. ábra: Adott hőmérsékleten végbemenő második és első felmelegítéshez tartozó alakváltozások
különbsége a három különböző kísérleti elrendezés esetén: (a) 40°C, (b) 60°C, (c) 80°C, (d) 100°C

A 7.28 ábrán a három különböző kísérleti elrendezésre vonatkozó kicsavarást
követően (csavar eltávolítás) mért y-irányú alakváltozások láthatók. Ha a csavar
eltávolítását követően mért alakváltozások nagyságát összehasonlítjuk a 7.26 ábrán
látható csavarkötések előfeszítését követően mért alakváltozások nagyságaival, akkor
megállapíthatjuk, hogy a fejfelfekvés nélküli önmetsző csavarkötéses elrendezés esetén a
kicsavarást követően mérhető pillanatnyi alakváltozások megegyeznek az előfeszítés
után mérhető alakváltozások nagyságával. Ezzel ellentétben, ha a kötés létrehozásakor a
polimer tubus összenyomásra kerül - ami egyébként normál üzemi körülmények között

[102]
is fennáll -, akkor a terhelési ciklust követő kicsavarás után jóval nagyobb alakváltozások
mérhetők a tubus felületén, mint az előfeszítést követően.

1,0

Távolság A-A [mm]

0,0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

εy [%]

-1,0
-2,0
-3,0
-4,0

átmenő csavarkötés kicsavarás
fejfelfekvés nélküli csavarkötés kicsavarás
önmetsző csavarkötés kicsavarás

-5,0

7.28. ábra: A csavar eltávolítását követően kialakuló alakváltozások az A-A metszetben három
különböző kísérleti elrendezés esetén

7.6 Kapcsolódó irodalomjegyzék
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[7.2] Launay, A.; Maitournam, M.H.; Marco, Y.; Raoult, I.; Szmytka, F.: Cyclic
behaviour of short glass fibre reinforced polyamide: Experimental study and
constitutive equations, International Journal of Plasticity, Vol. 27, pp: 1267-1293
(2011)
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Új tudományos eredmények, tézisek

1. Átmenő- és fejfelfekvés nélküli önmetsző csavarkötésnél (PA6GF30 tubus esetén) is
igazoltam azt az önmetsző csavarkötésekre vonatkozó kísérleti megállapítást, miszerint az
előfeszítő erő relaxációjának döntő része ismételt felmelegítés-lehűtés során az első,
csavarkötés által előzőleg tapasztalt hőmérsékletnél magasabb hőmérsékletre történő
felmelegítés, illetve az azt követő lehűtés során zajlik le. Azonos hőmérsékletre történő
második felmelegítés esetén az előfeszítő erőben újabb, jelentős nagyságú erőcsökkenés nem
következik be, az előfeszítő erő nagysága a hőtágulásnak/zsugorodásnak megfelelően
reverzibilisen változik. Előző hőmérsékletnél magasabb hőmérsékletre történő felmelegítés
esetén azonban az előfeszítő erő nagysága ismételten jelentősen csökken.
Kapcsolódó publikáció: [S10]
2. Önmetsző csavarkötéseken elvégzett kísérletek alapján megállapítottam, hogy a
poliamid 6 tubusnál alkalmazott 30 tömegszázalék vágott üvegszál erősítés nemcsak az
előfeszítő erő - első felmelegítés és az azt követő lehűtés során bekövetkező - csökkenését
mérsékli, hanem a felmelegítés, illetve lehűtés során fellépő erőcsökkenés egymáshoz
viszonyított arányát az erősítetlen esetben tapasztalt három és félről kb. egyre módosítja.
Kapcsolódó publikációk: [S2], [S5], [S12]
3. Az önmetsző és az átmenő csavarkötésnél kapott kísérleti eredmények
összehasonlítását követően megállapítottam, hogy az előfeszítő erő azonos kísérleti
feltételek mellett és ciklikus hőterhelés esetén sokkal intenzívebben csökken az átmenő
csavarkötésnél, mint az önmetszőnél. Az önmetsző csavarkötésben maradó előfeszítő erő kb.
5-ször akkora, mint az átmenő csavarkötésben.
Kapcsolódó publikációk: [S3], [S10]
4. A 30 tömegszázalék vágott üvegszállal erősített poliamid 6 (PA6GF30) tubus
viszkoelasztikus/viszkoplasztikus viselkedése modellezhető a kidolgozott „overlay”
technikára épülő viszkoplasztikus viselkedést is figyelembe vevő 40-ágú általánosított
Maxwell-modellt használó végeselem modellel.
Kapcsolódó publikációk: [S9], [S11]
5. Megállapítottam, hogy a tubus tetején található eltérő szálorientációval rendelkező
résznek gyakorlatilag nincs hatása az önmetsző csavarkötés globális viselkedésére, illetve az
előfeszítő erő csökkenésére. Más szóval a tubus fejrészének eltávolítása érdemben nem
módosítja az önmetsző csavarkötés mechanikai viselkedését. Továbbá azt is
megállapítottam, hogy az első felmelegítés-hőntartás-lehűtés ciklus kezdetén és végén
mérhető tengelyirányú alakváltozások nagysága eltérő. A lehűtést követően mérhető
alakváltozások nagyobbak, mint a felmelegítés előtt mérhetőek.
Kapcsolódó publikációk: [S3], [S5]
6.
Átmenő csavarkötésben alkalmazott PA6GF30 tubus esetén kísérletileg igazoltam,
hogy az ismételt előfeszítés-felmelegítés-lehűtés-oldás esetén az előfeszítő erő relaxációja
fokozatosan csökken. 12 órás pihentetés alkalmazását követően az előfeszítő erő csökkenése
tovább lassul. Továbbá azt is megállapítottam, hogy előfeszített csavarkötésnél alkalmazott
ismételt felmelegítés-hőntartás-lehűtés esetén a tengelyirányú alakváltozások első és
második ciklus alatt bekövetkező változása eltérő. A második ismételt felmelegítéshőntartás-lehűtés során az alakváltozási állapotban bekövetkező változások reverzibilisek,
azaz a felmelegítés előtt és a lehűtés után mérhető alakváltozások gyakorlatilag azonosak.
Az első ciklus során ezzel szemben az alakváltozás fokozatosan növekszik, így a felmelegítés
előtt és a lehűtést követően mérhető alakváltozások eltérőek. Más szóval az első ciklus során
a tengelyirányú alakváltozásokban bekövetkező változások irreverzibilisek.
Kapcsolódó publikáció: [S9]
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9

Az eredmények hasznosítása
Az általam kifejlesztett viszkoplasztikus „overlay” modellezési eljárással
lehetőség nyílik az önmetsző csavarkötésben lezajló folyamatok modellezésére,
amelyeket a bemutatott kísérletekkel verifikálni is lehet. A kísérleti igazolást követően,
második lépésként, a csavarkötés optimálása is elvégezhetővé válik. Egy ilyen modell
segítségével a kötés viselkedésére vonatkozó előrejelzések tovább pontosíthatók, illetve a
csavarkötés fejlesztési fázisához kapcsolódó kísérletek száma is csökkenthető.
Az önmetsző csavarkötések, az autóipar illetve a különböző háztartási és egyéb
gépburkolatok rögzítésein kívül, az orvostechnikában is megtalálhatók (pl. implantátumrögzítés vagy teljes csavar implantátum). Ennek megfelelően rendkívül hasznos lehet a
tervezőmérnök számára egy olyan eszköz, aminek segítségével a különböző kialakítású
és anyagpárosítású önmetsző csavarkötések viselkedését már a tervezés korai fázisában
kellő pontossággal megbecsülhetjük.
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10 Összefoglaló
A disszertációban önmetsző fémcsavarból és polimer kompozit tubusból
(PA6GF30) álló csavarkötések vizsgálatával foglalkoztam. A költségcsökkentés, valamint
–elsősorban az autóiparban- a súlycsökkentés révén az utóbbi időben egyre inkább
előtérbe kerül ez a kötésforma.
Munkám során a kötésben kialakuló előfeszítő erő változását, valamint a
különböző üzemi fázisokban a kompozit tubus felületén kialakuló alakváltozási
állapotokat követtem nyomon különböző hőmérsékleteken. Előbbit erőmérő cella,
utóbbit pedig az optikai deformációanalízis egy típusával, az optikai rasztertechnikával.
A fizikai folyamatok jobb megértése, és szétválasztása miatt a csavarkötést három
különböző kísérleti elrendezésben vizsgáltam. Elsőként az önmetsző csavarkötést valós
elrendezésben vizsgáltam, majd egy olyan önmetsző csavarkötés-elrendezést alakítottam
ki, ahol a csavarfej nem fekszik fel a tubus homlokfelületén, így elkerülhető a tubus
összenyomása, csak a menetek húzó hatása illetve a hőtágulás érvényesül. A harmadik
esetben pedig a menetek okozta hatást zártam ki egy átmenő csavarkötés segítségével
(ebben az esetben csak a tubus összenyomódásával kellett számolnom). A különböző
elrendezésekben a kötéseket ciklikus hőterhelésnek tettem ki.
A különböző kísérleti elrendezések esetén a ciklikus hőterhelés mellett az
egyszerű felmelegítés-hőntartás-lehűtés folyamatát is vizsgáltam. A tubus anyagának
hatását a kötésben kialakuló előfeszítő erőre vonatkozóan is vizsgáltam, mivel a
PA6GF30 anyag mellet a mátrix anyaggal (PA6) is végeztem méréseket.
A numerikus szimulációkat elősegítendő, a kompozit anyagjellemzőinek
meghatározására is végeztem kísérleteket. Mivel a tubus döntően nyomó terhelést
szenved a kötésben, nyomóvizsgálatok segítségével határoztam meg az
anyagjellemzőket. Emellett a tubusról készített metszetek és elektronmikroszkópos
felvételek segítségével megvizsgáltam a kompozit szálorientációját is.
A végeselemes modellezés során figyelembe vettem a kompozit viszkoelasztikus
és rugalmas-képlékeny viselkedését is. A viszkoelasztikus viselkedés modellezésére 40ágú Maxwell-modellt használtam. A viszkoplasztikus viselkedést pedig egy „overlay”
technikán alapuló viszkoplasztikus szimuláció segítségével modelleztem.
Disszertációm első fejezete a probléma vázolásával és a főbb célkitűzésekkel
foglalkozik. A második fejezet a különböző felhasznált eszközöket és módszereket
mutatja be. A harmadik fejezet a rendelkezésre álló szakirodalmat tekinti át különböző
aspektusok szerint (előfeszítő erő relaxációja, szimulációs eredmények, a kötés optimális
kialakítása). A negyedik fejezet a különböző kísérleti elrendezéseket tárgyalja, míg az
ötödik fejezet a felhasznált anyag, a PA6GF30 bemutatásával foglalkozik. A hatodik
fejezetben a kompozit tubus anyagjellemzőinek meghatározására irányult vizsgálataim
kerülnek közlésre: egyrészt kísérleti, másrészt szimulációs/számítási eredmények
formájában. A hetedik fejezet az önmetsző csavarkötésen végzett különböző mérési
eredményeket tárgyalja, illetve összehasonlító megállapításokkal egészül ki a három
különböző kísérleti elrendezésre vonatkozóan.
A dolgozat az új tudományos eredmények, tézisek közlésével zárul.
A dolgozat jelentős lépést tesz egy olyan kísérletileg igazolt végeselem modell
kidolgozásának irányába, amely lehetővé teszi, hogy a különböző kialakítású önmetsző
csavarkötések viselkedését már a tervezés korai fázisában megbecsüljük.

[106]

11 Summary
My dissertation discusses screw joints consisting of a self-cutting metal screw
and a polymer composite boss (PA6GF30). This type of joint is increasingly in the focus
of attention by reason of cost reductions as well as weight reductions, primarily in the
automotive industry.
In the course of my work, I measured pretightening force changes in the joint
and deformation states along the surface of the composite boss in different operational
phases at various temperatures. The former was performed by a load cell, and the latter
by a new type of optical deformation analysis, the optical grating method. In order to
better understand and separate physical processes, the screw joint was examined in three
different test arrangements. The first scenario included a real arrangement of the selfcutting screw joint, followed by a self-cutting screw arrangement where the head of the
screw is not seated on the end face of the boss, so boss compression can be avoided and
only the tightening impact of threads and thermal expansion prevail. In the third case,
the impact of threads was excluded by a bolted joint (here only boss compression had to
be taken into account). Joints in the different arrangements were subjected to cyclic
thermal loads.
In addition to cyclic thermal loads, the simple process of heat-up / holding / cooldown was also examined in the various test arrangements. The impact of boss material
on the pretightening force produced in the joint was also investigated as measurements
were performed on a matrix material (PA6) in addition to a PA6GF30 material.
In order to support numerical simulations, experiments were also completed to
determine composite material properties. As the boss is predominantly compressed in
the joint, material properties were determined by compression tests. Besides, composite
fiber orientation was also studied using cross-sections and electron microscopic images
of the boss.
In the course of FE modeling, both the viscoelastic and elastic-plastic behavior of
the composite were taken into consideration. A 40-term generalized Maxwell model was
used for modeling viscoelastic behavior. The viscoplastic behavior was modeled by FE
simulation based on an ”overlay” technique.
Chapter One of my dissertation outlines the problem and the main aims. Chapter
Two presents the equipment and methods used. Chapter Three provides an overview of
the literature available according to various aspects (pretightening force relaxation,
simulation results, and optimal joint design). Chapter Four discusses various test
arrangements, while Chapter Five introduces PA6GF30, the material used. Chapter Six
reports on my investigations to determine the material properties of the composite boss,
both in the form of experimental and simulation results. Chapter Seven discusses the
results of various measurements performed on self-cutting screw joints, and
supplemented by comparative statements with reference to the three different test
arrangements.
My dissertation ends with the publication of new scientific results and theses.
This dissertation paper makes great strides towards the development of an
experimentally verified FE model to make it possible to estimate the behavior of selfcutting screw joints already in an early phase of design.
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