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3  Tézisfüzet 

Bevezetés 

Az utóbbi évtizedekben a polimer és szálerősítéses polimer alkatrészek egyre 

erőteljesebben jelentek 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 egyre nagyobb 

jelentőséggel bírnak. Ennek egyik oka, hogy sok esetben jóval olcsóbbak a fémes 

anyagoknál, másik oka pedig, hogy rendkívül könnyűek, ezáltal csökken a gépjármű 

össztömege, ami pedig jótékonyan befolyásolja annak üzemanyag fogyasztását is. 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. 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 tudják ellátni a kötés kialakítását és a kiválasztandó csavart illetően. 

Rendelkezésre állnak már olyan kísérleti adatbázisra épülő támogató szoftverek, amelyek 

adott anyagpárosításhoz az időbeli és hőmérsékleti terheléseket 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 
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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 önmetsző csavarkötések esetében 

már nemcsak az előfeszítő erő változását tudjuk vizsgálni a rendelkezésre álló 

módszerekkel, hanem a polimer alkatrész alakváltozási állapotát is. 

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 vizsgálhatóak. Kísérleti 

vizsgálatokkal 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 
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összetett anyagi viselkedését. Más szóval egy olyan modellezési technika kidolgozását 

tűztem ki célul, amely alkalmas az önmetsző csavarkötésekben lezajló fizikai folyamatok 

vizsgálatára. 

A vonatkozó szakirodalom kritikai elemzése 

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 ([1.1]). Ezen analitikus modellek nemcsak a geometria 

tekintetében, de az anyagi viselkedés és a fellépő fizikai folyamatok tekintetében is jelentős 

egyszerűsítésekre épülnek. A meghúzási nyomaték szimulálásával foglalkozó elméleti 

modelleket kísérletekkel is igazolták, de a kötés meghúzását követő viselkedése ezekkel a 

modellekkel már nem vizsgálható. 

[1.2] tengelyszimmetrikus végeselem modellt használ a menetképződés és az 

előfeszítés modellezésére. A használt anyagjellemzők tekintetében meg kell említeni, hogy 

sem a mechanikai anyagjellemzők idő- és hőmérsékletfüggését, sem a hőtani jellemzők 

hőmérsékletfüggését nem veszi figyelembe a szerző. Tekintettel a polimerek valós 

viselkedésére a használt időtől és hőmérséklettől független rugalmas-képlékeny 

anyagmodell a valós viselkedés jelentős egyszerűsítésének tekinthető. 

[1.3] a csavar menetét ugyancsak koncentrikus gyűrűkkel modellezi, de a gyűrűk 

radiális és tengelyirányú pozíciója külön-külön vezérelhető. A végeselem modelljükben 

használt mechanikai és hőtani jellemzők alapvetően hőmérsékletfüggők, azonban a használt 

rugalmas-képlékeny anyagmodell nem veszi figyelembe az anyagi viselkedés időfüggését. 

Az idő hatása kizárólag a folyáshatárnál kerül figyelembe vételre, így az anyagmodell a 

polimerek időfüggő viselkedését csak közelítőleg képes modellezni. 

[1.4] a tengelyszimmetrikus megközelítés helyett 1/8 végeselem modellt javasol a 

menetképződés modellezésére, ami azonban a jelentős számítási igény miatt a hőtani 

jelenségek vizsgálatát nem teszi lehetővé. Az alkalmazott-rugalmas képlékeny anyagmodell 

ebben az esetben sem alkalmas az időfüggő, és a hőmérsékletfüggő anyagi viselkedés 

modellezésére [1.5]. 

További lényeges tanulmányok ([1.6], [1.7], [1.8]) segítették munkámat, amelyek 

elsősorban önmetsző csavarkötés valós viselkedésére vonatkozó mérési eredményeket 

közöltek. Ezek fő sajátosságai, hogy különböző anyagú tubusokkal szerelt csavarkötéseket 
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vizsgáltak különböző terhelés szinten és értékes megállapításokat tettek az előfeszítő erő 

relaxációjára vonatkozóan.  

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 rugalmas-képlékeny 

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. 

Vizsgálati módszerek 

Munkám során a kötésben kialakuló előfeszítő erő változását, valamint az egyes 

üzemi fázisokban (becsavarás, előfeszítés, felmelegítés, hőntartás, lehűtés, oldás, kicsavarás) 

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 érdekében a csavarkötést három különböző kísérleti elrendezésben 

vizsgáltam. Elsőként az önmetsző csavarkötést valós elrendezésben, 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 hőmérsékletekre való felmelegítési, lehűtési és relaxációs 

folyamatokat is külön vizsgáltam. A különböző elrendezésekben a kötéseket ciklikus 

hőterhelésnek tettem ki. Külön kihívást jelentett a kísérleti elrendezés megtervezése és a 
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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 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. Itt kell 

megemlíteni, hogy nem szabványos próbatesttel, hanem az általam a csavarkötés vizsgálata 

során használt polimer tubusból készült formatesten végeztem a méréseket különböző 

hőmérsékleteken. Ezáltal a kísérleti vizsgálatoknál használt próbatest és a tényleges 

szerkezeti elem geometriájában és szálorientációjában jelentkező különbségek 

kiküszöbölhetők. 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 40-ágú 

Maxwell-modellt használtam. A viszkoplasztikus viselkedést pedig egy „overlay” technikán 

alapuló végeselemes szimuláció segítségével modelleztem. 
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1. ábra: Vizsgált kísérleti elrendezések: (a) önmetsző csavarkötés, (b) átmenő csavarkötés, (c) 
önmetsző csavarkötés (fejfelfekvés nélkül) 
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2. ábra: Tengelyirányú alakváltozások a tubus felületén (a) önmetsző csavarkötés, (b) átmenő 

csavarkötés, (c) fejfelfekvés nélküli önmetsző csavarkötés 
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3. ábra: Az alkalmazott hőmérsékletprofil és az előfeszítő erő változása az idő függvényében a 

három különböző kísérleti elrendezés esetén 
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Új tudományos eredmények 

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 
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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 felmelegítés-hőntartás-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] 

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. implantátum-

rögzítés 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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