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Rövidítésjegyzék

Rövidítésjegyzék
2D

2 dimenzió

3D

3 dimenzió

CSIRO

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
(Ausztrál tudományos és ipari kutatóintézet)

KES-FB

Kawabata Evaluation System for Fabrics (Kawabata kelmeelemző
rendszer)

KES-FB1

Húzó- és nyíróberendezés

KES-FB2

Hajlítóberendezés

KES-FB3

Nyomóberendezés

KES-FB4

Felületvizsgáló berendezés

KES-G2

Kéttengelyű húzóberendezés

FAST

Fabric Assurance by Simple Testing (Kelmetulajdonságokat vizsgáló
egyszerűsített mérőrendszer)

PA

Poliamid

PE

Polietilén

PES

Poliészter

PP

Polipropilén

PVC

Polivinil-klorid

SEM

Scanning Electron Microscope (Pásztázó elektronmikroszkópia)

UP

Telítetlen poliészter gyanta

Jelölésjegyzék
2HB

[Nm/m]

Hajlító hiszterézis magasság

2HG

[N/m]

Nyíró hiszterézis magasság ±0,5°-os nyírási alakváltozásnál

2HG5

[N/m]

Nyíró hiszterézis magasság ±5°-os nyírási alakváltozásnál

a

[-]

Átlagos négyzetes hibaszámításban a viszonyítási
paraméter

ai

[mm]

Átlós irányú húzóvizsgálathoz mintára felrajzolt
jelölések közötti keresztirányú pillanatnyi távolság
fele
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Jelölésjegyzék

bi

[mm]

Átlós irányú húzóvizsgálathoz mintára felrajzolt
jelölések közötti hosszirányú pillanatnyi távolság fele

2

B

[Nm /m]

Fajlagos hajlítómerevség

C

[mm]

Hajlítási hossz

CIR

[%]

Kör-alakúsági tényező

D

[mm]

Gyűrűátmérő

DC

[%]

Redőződési tényező

ΔDC

[%]

Gyűrű nélkül és 210 mm belső átmérőjű gyűrűvel
mért redőződési tényező különbség

DU

[-]

Egyenlőtlenségi tényező

F

[N]

Húzóerő

f

[N/m]

Fajlagos nyíróerő

Fg

[N]

Gerjesztő erő

Fμ

[N]

Súrlódási erő

G

[N/m/°]

Fajlagos nyírómerevség

GAP

[m]

Résméret

ho

[mm]

Vizsgálati minta kezdeti befogási hossza

Δhi

[mm]

Pillanatnyi nyúlás átlós irányú húzóvizsgálatnál

K

[N]

Fonalkihúzó erő

k

[Ns/m]

Csillapítási tényező

N

[N]

Nyíróerő

n

[-]

Hullámszám

m

[g]

Tömeg

P

[N/m2]

Nyomás

Q

[m]

Redőződő kelmeminta síkvetületének kerülete

R

[Nm]

Hajlítómerevség Flexométerrel mérve

S

[m2]

Redőződő kelmeminta síkvetületének területe

s

[N/m]

Rugómerevség

T

[mm]

Vastagság

T0

[mm]

Vastagság (50 Pa terhelésnél)

t

2

[g/m ]
2

Területi sűrűség

t’

[N/m ]

Egységnyi területre eső kelmesúly

u

[-]

Adatok száma átlagos négyzetes hibaszámításnál
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Jelölésjegyzék

u12

[-]

Fonalkereszteződések száma fonalkihúzás vizsgálatnál

Vf

[%]

Térfogati hányados

wo

[mm]

Vizsgálati minta kezdeti szélessége

WL

[-]

Az egy hullámra eső középponti szög a redőződési
képen

WLi

[rad]

Két szomszédos amplitúdó közötti középponti szög
a redőződési képen

Wfel

[N/m]

Fajlagos nyomómunka felterheléskor

Wle

[N/m]

Fajlagos nyomómunka leterheléskor

x

[mm]

Elmozdulás vektor

x

[m/s]

Sebesség vektor

x

[m/s2]

Gyorsulás vektor

xi

[-]

Átlagos négyzetes hibaszámításban az összehasonlítandó paraméter

α

[rad]

Lánc- és vetülékfonal érintkezési ívének középponti
szöge

γ

[°]

Nyírási szög

δ

[-]

Átlagos négyzetes hiba

ε

[%]

Nyúlás

λ

[-]

Vizsgálati minta kezdeti befogási hossz-szélesség
aránya

μ

[-]

Fonalak közötti súrlódási tényező



[g/cm3]

Sűrűség

Θ

[°]

Lánc- és vetülékfonalak által közrezárt szög fele

ν

[-]

Poisson tényező

Ф

[°]

KES-FB rendszerrel meghatározható nyírási szög

φ

[°]

Szövet mérési iránya hajlítómerevség meghatározásakor
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Bevezetés

1. Bevezetés
A kelméket kiváló teherviselő és deformációs képességük miatt a textíliák hagyományos felhasználási területein túl széles körben alkalmazzák műszaki célokra is. A kelmék már
kis igénybevételek következtében is jelentős mértékben deformálódnak, már a saját súlyuk
hatására is jelentős alakváltozást mutatnak. Ezt a sajátos viselkedést használják ki minden
olyan területen, ahol a kelméket 3D-s formára alakítják, vagy 3D-s testre helyezik rá. Korábban a textíliákból elsősorban hagyományos ruházati és lakástextil termékeket készítettek, napjainkra azonban mind hőre lágyuló, mind hőre keményedő mátrixú kompozitok erősítőanyagaként is teret nyertek. Kompozitok erősítőanyagaként főként a szőtt kelmék, azaz a szövetek
terjedtek el. Ennek oka többek között az, hogy ez esetben ismert a szálorientáció, így a belőle
készült termék deformációja jobban tervezhető, mint más textilszerkezetek esetében. A szöveterősítésű kompozit termékek mechanikai, azon belül különösen deformációs tulajdonságait
elsősorban magának a szövetnek a tulajdonságai határozzák meg. A szövetek összetett szerkezete és sajátos viselkedése miatt azonban minden felhasználási területen továbbra is jelentős
nehézségekbe ütközik térbeli deformációjuk modellezése.
Az utóbbi évtizedekben a szövetek kompozit-erősítő anyagként való alkalmazása kapcsán előtérbe kerültek a deformációs képességükre irányuló vizsgálatok. Az első járműipari,
szöveterősítésű kompozit termékeket az 50-es években készítették repülőgép alkatrészként.
Miután felismerték, hogy a szöveterősítésű kompozit anyagok nagy hajlékonysággal, szilárdsággal és szívósággal rendelkeznek kis fajlagos tömeg mellett, hamarosan széles körben elterjedtek. Az erősítőanyagok először főként üvegszálból készültek, később a szén, az aramid, a
bazalt és a természetes szálak is megjelentek. A kompozit anyagok szerkezeti anyagként való
alkalmazásával egyre bonyolultabb geometriájú darabok létrehozására is igény volt [1]. Ezzel
párhuzamosan nagyobb figyelem fordult az erősítőanyagok teherviselésének tervezésére, amit
azonban a szövetszerkezetek sokfélesége jelentősen nehezített. Ezen kutatások célja a szövetek feldolgozás során kialakuló deformációjának megismerése, továbbá annak becslése, hogy
megfelelően fognak-e illeszkedni a kívánt formára. A megfelelő illeszkedés nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem jelentős szerepe van a késztermék mechanikai tulajdonságaiban is. A 70-es évek óta alkalmazzák az eredetileg a kelme fogásának objektív meghatározására tervezett, mechanikai tulajdonságokat vizsgáló Kawabata kelmeelemző rendszert
(KES-FB) [2]. A KES-FB berendezések mérési tartománya azonban a hagyományos kelmékre
korlátozódik, és így a sokszor ezektől jelentősen eltérő mechanikai tulajdonságokkal rendelkező erősítőszövetek többnyire nem vizsgálhatóak velük.
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Az erősítőszövetek deformációs tulajdonságainak vizsgálatára számos – többnyire képfeldolgozással működő – eljárást fejlesztettek ki [3]. Képfeldolgozás alkalmazásával lehetőség nyílik a nyúláson kívül más, a szövetszerkezetben végbemenő deformációk meghatározására is. A legáltalánosabban képfeldolgozással mért deformáció a szövetszerkezet egyik jellemző alakváltozása, a nyíróigénybevétel hatására fellépő nyírási szög.
A kelmék deformációjának különösen jellegzetes megjelenési formája a redőződés,
amely a kelme térbeli viselkedését globálisan jellemző, egyszerűen mérhető anyagtulajdonság. Az első redőződésmérő berendezéseket az 50-es években fejlesztették ki, amelyekkel
még manuálisan határozták meg a vizsgálati eredményeket [4]. A méréseket ma már számítógépes képfeldolgozással értékelik ki, ami jelentősen meggyorsította az eljárást és pontosabbá
tette az eredményeket. Számos tanulmány [5-7] foglalkozott a redőződés mechanikai anyagjellemzőkkel való leírásával is, amelyeknek legfontosabb célja volt azokat a tulajdonságokat
meghatározni, amelyek a leginkább befolyásolják a kelme térbeli deformációját. Az ehhez
szükséges méréseket leggyakrabban a KES-FB berendezésekkel végezték. Ezekből a vizsgálatokból egyértelműen kiderült, hogy a redőződés különösen szoros összefüggésben áll a kelme nyírási és hajlítási tulajdonságaival. Az erősítőszövetek a hagyományos kelmékhez képest
általában nagyobb merevséggel, lazább szerkezettel rendelkeznek, redőződésméréskor rendszerint kicsi az alakváltozásuk, amit ezért nehéz megmérni. A redőződési tulajdonság meghatározása azonban erősítőszövetek esetén is érdekes, hiszen fontos információkat ad a feldolgozáskori alakíthatóság szempontjából lényeges térbeli deformációs képességről.
A szőtt szerkezetek térbeli deformációjának leírása rendkívül összetett probléma. Bár
sok kutatás foglalkozott a szövet deformációs mechanizmusának feltárásával, még máig sem
sikerült a valós viselkedést elegendően jól közelítő modellt létrehozni. A CAD rendszerek
terjedésével azonban igen fontos lenne a szövetek viselkedését a tervezés igényeit kielégítően
leírni és modellezni, ezért a szövetek viselkedésének kutatása jelenleg is aktuális téma.
Dolgozatom célja a szőtt erősítőszerkezetek térbeli deformációjának elemzése egyszerűen mérhető, elemi mechanikai tulajdonságok felhasználásával, valamint az eredmények
alapján olyan összefüggések felállítása, amelyekből következtetni lehet adott tulajdonságokkal rendelkező erősítőszövet térbeli alakíthatóságára, és amelyek hozzájárulhatnak a szövetek
valós viselkedését jól közelítő modell létrehozásához.
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2. Szakirodalmi áttekintés
Ebben a fejezetben bemutatom a síkbeli szőtt szerkezetek alapanyagait, szerkezeti felépítését, továbbá a szövetek térbeli deformációját és az azt befolyásoló tulajdonságokat vizsgáló berendezésekkel és módszerekkel foglalkozó szakirodalmat.

2.1. Szövetek általános jellemzői
A szövet fonalakból vagy fonalszerű szerkezetekből, azok szabályos keresztezésével,
szövési technológia útján előállított struktúra, amelynek felületi területe jelentős a vastagságához képest [1, 8].
A szőtt szerkezeteket számos iparág használja fel nyersanyagként, szerkezeti anyagként,
vagy szerkezeti elemként. A hagyományos, klasszikus ruházati kelmék (köznapi, ünnepi,
sport- és munkaruházat stb.) és lakástextíliák (terítők, kárpitok, szőnyegek stb.), textíliából
készült sport eszközök (ejtő- és siklóernyő, vitorla, sátor stb.), továbbá a gyógyászatban nélkülözhetetlen orvosi textíliák (gézek, kötszerek, műtéti kendők stb.) mellett egyre nagyobb
jelentőséget nyernek a műszaki textíliák különböző fajtái, mint például az ipari, geo-, agro- és
ökotextíliák, a járműipari textíliák (légzsák, biztonsági öv, üléskárpit stb.), valamint a kompozit termékek erősítőanyagai [9, 10].
A szövet szerkezetének fő jellegzetessége, hogy szálak összességéből áll. A szál általában nagy húzószilárdsággal rendelkezik, mivel polimer jellegű morfológiai szerkezete párhuzamos, szerves láncmolekulákat tartalmaz (kivéve a szervetlen szálakat) a szál hossztengelye
mentén orientálódva. A szál saját szilárdságán túlmenően a szálak összességéből álló speciális
makroszerkezet akadályozza a repedésterjedést a nem folytonos szerkezetből és a szálak mobilitásából adódóan az igénybevétel koncentrálódásának helyén, így megbízható szilárdságot
adva a szövetnek. A gyártási technológiák fejlődésével egyre nagyobb mértékű orientációra
képes láncmolekulák és egyre nagyobb szilárdságú szálak állíthatók elő. A nagy szilárdságú
szálakból álló szövetek nagy húzószilárdságot mutatnak, amely kiterjeszti használatukat az
ipari alkalmazásokra is, beleértve a polimer kompozit szerkezeti anyagok erősítését is. A szöveteknek a nagy húzószilárdság mellett nagyon kicsi a nyíró- és a hajlítómerevsége, és ez nagyon jó formálhatóságot tesz lehetővé. A szőtt szerkezetek jó formálhatósága különösen
hasznos, amikor azokat 3D-s alakú termék erősítésére használják [1].
A szövet térbeli deformációjának pontos leírásához szükséges a deformációt befolyásoló szerkezeti és mechanikai tulajdonságok ismerete. A szövetek térbeli deformációját befolyásoló legfontosabb tulajdonságok [4, 11]:
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 geometriai jellemzők (kötésminta, területi sűrűség, vastagság, fonalsűrűség, valamint a fonalak lineáris sűrűsége és szerkezete)
 műszaki adatok (kereszteződési hányados, kitöltési tényező, fedőtényező, síkbeli
porozitás, térfogati porozitás, relatív szőhetőségi tényező)
 húzó-, nyíró- és hajlító igénybevétel melletti viselkedés, súrlódás

2.1.1. Szövetek alapanyagai
A szálasanyagokat két fő osztályra bonthatjuk: a természetes és a mesterséges szálakra.
Természetes alapanyagok azok a szálasanyagok, amelyek a természetben az ember közreműködése nélkül, közvetlenül szál formájában találhatók meg, például a növények valamely részében, az állatok bőrében, vagy pedig ásványok formájában. A mesterséges alapanyagokat
különböző vegyi és fizikai eljárásokkal állítják elő. Mind a természetes, mind a mesterséges
szálasanyagok két csoportra, szerves és szervetlen szálasanyagokra oszthatók [12]. A textilipari eljárásokkal feldolgozható szálasanyagok eredet szerinti felosztását az 1. ábra szemlélteti
[13, 14].

1. ábra Textilalapanyagok csoportosítása [13, 14]
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Az alapanyag befolyásolja az abból készülő textiltermékek előállításának módját is. A
természetes textilalapanyagok elemi egysége, a szál a természetben megtalálható, míg a mesterséges szálakat a vegyipar állítja elő olvadékos, illetve oldatos eljárással polimerből vagy
szervetlen alapanyagokból (2. ábra).

2. ábra Textíliák feldolgozási folyamata [13]

A továbbiakban azokat az alapanyagokat mutatom be, amelyeknek kompozit-erősítő
anyagként jelentős a felhasználása és amelyeket kísérleti munkám során vizsgáltam. A pamut
elsősorban ruházati és lakástextil alapanyag, de egyre nagyobb jelentőségre tesz szert környezetbarát kompozitok erősítőanyagaként is, például biológiailag lebomló kompozitok előállításánál politejsav mátrix-szal [15-17]. A pamut a mályvafélék családjába tartozó gyapotcserje
magjairól leválasztott szálasanyag. A pamut külső fala 0,5 μm-nél vékonyabb réteg, amelynek
körülbelül 10%-a cellulóz, a többi részét viaszok és pektinek alkotják, a belső fala túlnyomórészt cellulózból áll. A szál közepén bélüreg található. Szerkezetének jellemzője, hogy
fibrillákból felépült, parakristályos szerkezet, koncentrált hibákkal [14].
A szintetikus textilszálak közül a poliészterszálnak is jelentős a műszaki felhasználása.
Poliészter szövetet PVC-vel kenve hőre lágyuló kompozit ponyvát állítanak elő, amelyet elsősorban az építőiparban alkalmaznak sátoranyagként vagy más tetőszerkezet előállítására [18,
19]. A poliészter a kristályos, hőre lágyuló polimerek közé tartozik. Szerkezetének jellemzője,
hogy hajtogatott láncmolekulákból felépülő, közepesen lokalizált micellákat tartalmazó, közepesen rendezett parakristályos szerkezet [14, 20].
A kompozit-erősítő szövetek egyik leggyakoribb alapanyaga az üvegszál [20]. Az üveg,
mint szerkezeti anyag a szilikátok családjába tartozik. Az üveg ömledékéből megfelelő fonófejen át nagy szilárdságú szál húzható, 103 nagyságrendű elemi szálból álló köteg formájában.
Az elemi szálak átmérője 8-14 μm. Az üvegszál felületkezelést igényel. Egyrészről védeni
kell a szövés, fonás és egyéb feldolgozási folyamatok során fellépő károsodástól: ezt írezésnek hívják. Másfelől gondoskodni kell az üvegszál és a polimer mátrix közötti megfelelő határfelületi kapcsolódásról, ami epoxi- és szilánvegyületek, akrilátok, esetleg fenolgyanta típusú kapcsolószerek felvitelével biztosítható.
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A kompozit-erősítő szövetek másik leggyakoribb alapanyaga a grafitos szerkezetű szénszál [20]. A grafit rendkívüli szilárdságát és az ezzel párosuló igen nagy rugalmassági
moduluszát használják ki a kompozitok erősítésében. A szénszálgyártás előterméke, a
prekurzor többféle polimerszál is lehet, ha azt úgy tudják elszenesíteni, hogy közben ne olvadjon meg, ne égjen el, és a kívánt grafitos szerkezet alakuljon ki.
A kompozit-erősítő szövetek szintén gyakori anyaga az aramidszál [20]. A parakapcsolódású aromás poliamid szálak (Kevlar, Twaron, Technora) 3000 MPa feletti szakító
szilárdságukkal és 60-120 GPa közötti húzó moduluszukkal a legjobb acélhuzalokkal vetekszenek, miközben sűrűségük csak 1,44 g/cm3, így még a 1,78 g/cm3 sűrűségű szénszálnál is
könnyebbek. Az aramid szállal erősített kompozit kitűnik rendkívüli szívósságával, ütésállóságával is. Ez adja az aramid szálak előnyét ütő- és nyíróigénybevétel esetén, például golyóálló mellény formájában. Ebből következik az aramid szálak azon előnye is a törékeny üveg- és szénszállal szemben, hogy textilipari eljárásokkal jól feldolgozhatók.

2.1.2. Szövetek szerkezete
A szövés során alapvetően két, egymásra merőlegesen vezetett fonalrendszer, a lánc- és
a vetülékfonalak keresztezése útján állítják elő a szövetet. A láncfonalak a szövet hosszirányával, vagyis gyártási irányával általában párhuzamosan, míg a vetülékfonalak ezekre merőlegesen elhelyezkedő fonalak. A szövetek szerkezetét meghatározó legfontosabb jellemzők a
szövetet felépítő fonalak szerkezete és a szövet kötésmódja, azaz a szövetet alkotó fonalak
kereszteződési rendszere [1].
Sodrat
A fonal textilszerű jellemzőkkel rendelkező, folytonos lineáris szerkezetté rendezett szálak összessége. A textilszerű jellemzők elsősorban az alapvető húzószilárdságot és hajlékonyságot foglalják magukban. A fonal egy vagy több végtelen hosszúságú filamentből, vagy sok
véges hosszúságú szálból épül fel. A fonalak szerkezetének egyik fontos jellemzője a sodrat.
A fonalat felépítő szálak szétcsúszásának elkerülése érdekében és azért, hogy használható
fonalat lehessen kialakítani, a fonalnak általában sodratot adnak. Kettő vagy több fonal szintén összesodorható, amely összetett fonalak tovább sodorhatók egymással. A fonal tulajdonságai az azt alkotó szálak vagy filamentek fizikai tulajdonságaitól és a fonal szerkezetétől
függnek [4].
A fonalban az elemi szálak a sodrat következtében csavarvonalszerűen helyezkednek el.
A fonalak sodratát nagysága mellett iránya is jellemzi. A fonal sodratirányát a függőlegesen
tartott fonal szemközti oldalán elhelyezkedő elemi szálak irányával jellemezzük, és S vagy Z
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betűvel jelöljük. Ha a fonal elemi szálainak iránya a Z betű középső vonalának irányával esik
egybe, akkor a fonal Z sodratú, ha pedig az S betű középső vonalával, akkor a fonal S sodratú
(3. ábra) [4]. A fonalak sodratiránya hatást gyakorolhat a belőle készült szövet mechanikai
tulajdonságaira [21].

3. ábra Fonalak „Z” és „S” irányú sodrata [4]

Kötésmód
A szöveteket megkülönböztethetjük kötésmintájuk szerint. A szövetek kötése igen sok
változatban készíthető, ezek azonban általában visszavezethetők három alapkötésre, illetve
ezek kombinációira. A három alapkötés a vászon-, a sávoly- és az atlaszkötés (4. ábra). Kompozit-erősítő anyagként rendszerint csak ezt a három alapkötést és ezek egyszerű változatait
használják [8, 22]. Az alapkötések általános jellegzetessége, hogy mintaelemük mindig négyzetes, vagyis a mintaelemet alkotó lánc- és vetülékfonalak száma azonos. A mintaelemen belül minden egyes lánc- és vetülékfonal csak kétszer változtatja helyzetét a szín és a fonák oldal között, tehát a kereszteződési számuk kettő. A mintaelem minden lánc-, illetve vetülékfonala különbözően, tehát más vetülékfonalon, illetve láncfonalon kereszteződik [4].

a)

b)

c)

4. ábra Alap kötésminták
a) vászon, b) sávoly, c) atlasz

2.2. A szövetek mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
A szövetek mechanikai vizsgálata végezhető univerzális vizsgáló berendezésekkel, de
találkozhatunk speciálisan kelmék vizsgálatára kifejlesztett eszközökkel is. Ezek közül a legjelentősebb a Kawabata kelmeelemző (KES-FB) mérőrendszer. A KES-FB mérőrendszerrel,
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amelyet Kawabata eredetileg a szövetek fogásának (fogási érzetének) objektív vizsgálatához
fejlesztett ki, a kelme hajlító-, nyíró-, húzó- és nyomóvizsgálata végezhető el, továbbá vizsgálható a szövet súrlódása és felületi egyenetlensége is [2]. A KES-FB rendszert a 3.3. fejezetben részletesen bemutatom, mint a munkám során alkalmazott egyik mérőeszközt. Szintén
a kelmetulajdonságok vizsgálatára fejlesztették ki az Ausztrál Tudományos és Ipari Kutatóintézetben (CSIRO) a hajlító-, húzó- és nyomóvizsgálatra alkalmas, egyszerűsített mérőrendszert (FAST) [23, 24]. Erősítőszövetek esetén azonban nem mindig bizonyulnak alkalmasnak
ezek a berendezések, ezért számos kutató foglalkozik ezen anyagok vizsgálatával és a vizsgálati módszerek fejlesztésével [7, 25, 26].

2.2.1. Fonalak közötti súrlódás szőtt szerkezetekben
A szövetek egyre szélesebb körben való alkalmazása kapcsán szükségessé vált a szövetet alkotó fonalak viselkedésmechanizmusának, ezen belül a fonalak közötti súrlódási viszonyoknak az ismerete a térbeli alakítás alatt [27]. A fonalkihúzó vizsgálattal jól jellemezhető a
fonalak szöveten belüli kölcsönhatása, továbbá előrejelezhetők vele a szövet más mechanikai
tulajdonságai is. A fonalkihúzással az egymást keresztező fonalak közötti súrlódás legyőzéséhez szükséges erő határozható meg. A fonalkihúzó erőt a fonal és a belőle készült szövet
alapvető tulajdonságai befolyásolják, úgymint a szál és a fonal geometriája, mechanikai tulajdonságai, a kihúzandó fonalak száma, a szövet területi sűrűsége, a kötésmódja és a fonalsűrűsége [28-33].
Fonalkihúzás mechanizmusa
A fonalkihúzó vizsgálat során a vizsgálati szövetmintát általában két szemközti oldaláról fogják be, és a minta közepéről egy szabad, a befogott oldalakkal párhuzamos fonalat húznak ki. A vizsgálat során többféle deformáció is fellép: kiegyenesedés és a kihúzandó fonal
nyúlása, nyíródeformáció a kihúzandó fonal két oldalán, a kihúzandó fonal kiszabadulása az
azt keresztező fonalak közül. A fonalkihúzó vizsgálat tekinthető a kihúzandó fonal és a keresztező fonalak közötti súrlódási erő legyőzésének [34].
Prodromou és Chen [27] üvegszövetek fonalkihúzó vizsgálatát végezték el a fonalak
közötti súrlódás meghatározásához.

A súrlódási tényező kiszámításához a kötélsúrlódás

egyenletét használták fel, amelybe a fonalkihúzás során regisztrált erőértékeket és az egymást
keresztező fonalak érintkezési felületéhez tartozó középponti szöget helyettesítették be.
Bilisik és Korkmaz [28] aramidszövetek energiaelnyelő képességét vizsgálták, ehhez az
ütővizsgálatok mellett fonalkihúzó vizsgálatokat is végeztek. A fonalkihúzó vizsgálatot
Instron típusú szakítógéppel végezték, amelyet egy új eszközzel egészítettek ki a szövetminta
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befogásához. Az alkalmazott új készülék befogási szélessége állítható. A befogott szövetmintából a kihúzandó fonalat a szakítógép fonalbefogójával, felülről húzták ki. A kifejlesztett
készülék alkalmazásával vizsgálta Bilisik [29] a fonalkihúzás mechanizmusát aramid szöveteknél. A fonalkihúzás folyamatát különböző szakaszokra osztotta (5. ábra). Megfigyelései
szerint a fonal szövetből való kihúzásának kezdetekor, a statikus súrlódás szakaszában a szövet elmozdul és a bedolgozott fonal megfeszül, ekkor éri el a fonalkihúzó erő a maximum
értéket. A statikus szakaszt követő kinetikus szakaszban, a kihúzandó fonal megcsúszik és
elkezd áthaladni a keresztező fonalakon. Ebben a szakaszban a fonal elmozdulása függvényében regisztrált fonalkihúzó erőnek minden két fonalkereszteződésre esően van egy maximum
és egy minimum értéke. Ebben a kinetikus szakaszban, vagy más néven csúszó-tapadó szakaszban két mozgásforma váltja egymást. Ahol a kihúzandó fonal vége a keresztező fonal
felett vagy alatt halad át, ott a fonal a keresztező fonalakhoz tapadva mozog, ahol a kihúzandó
fonal vége a két keresztező fonal között halad át, ott a fonal a keresztező fonalakon megcsúszva mozog.

5. ábra Fonalkihúzó erő - fonalelmozdulás görbe és a szövetkeresztmetszet [29]

Pan és Yoon [30] a fonalkihúzás folyamatát vizsgálták elméleti és kísérleti úton, hogy
előre megbecsüljék a kihúzáshoz szükséges maximális erő és a kihúzandó fonal bedolgozott,
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azaz szövetbeli hossza közötti kapcsolatot. Vizsgálataik alapján megállapították, hogy a maximális fonalkihúzó erő nő a bedolgozott fonalhossz függvényében. Továbbá azt találták,
hogy a kritikus bedolgozott fonalhossz egyenesen arányos a fonal szakítóerejével és fordítottan arányos a maximális fonalkihúzó erővel, adott bedolgozott fonalhossznál. A kritikus bedolgozott fonalhossz a fonalnak az a legkisebb hossza, ahol a fonal elszakad, mielőtt még ki
lehetett volna húzni a szövetből. Elméleti úton meghatározták a húzó- és nyírófeszültség hányadosát a bedolgozott fonalhossz függvényében, ezzel lépcsőzetesen növekvő görbét kaptak.
A kísérleti úton meghatározott görbe esetén a fonalkihúzó erőt a kihúzott fonalhossz függvényében ábrázolták, ebben az esetben a görbe csökkent és csúcsokat tartalmazott. Vászon és
sávoly kötésmódú szövetek fonalkihúzási görbéit összehasonlítva azt találták, hogy a fonalkihúzó erő - fonalelmozdulás görbe lefutása megegyezik.
Fonalkihúzó vizsgálati elrendezések
Dong és Sun [31] aramidszövetek fonalkihúzó vizsgálatát végezték és mérték a fonalkihúzó erőt. Mérési elrendezésük a Bilisik és Korkmaz [28] által használt elrendezéshez hasonló
volt. A vizsgálat során a mintát két oldalról fém befogóba fogták be úgy, hogy alulról a kihúzandó fonal szabadon legyen és a fonalat felülről húzták ki megfelelő befogóval (6. ábra/a, b).

a)

b)

6. ábra Fonalkihúzó vizsgálat elrendezése [31]
a) Elvi vázlat b) Felszerelt befogók

A két befogó közötti távolságot a lehető legkisebbre vették, hogy minimalizálják a fonalkihúzó erő hatására a szövetben ébredő nyíródeformációt és átlós irányú nyomást.
Kirkwood és társai [33] a fonalkihúzó vizsgálat során rugó segítségével oldalirányban
előterhelték a szövetmintát. A kihúzandó fonalat vulkanizált gumi felületű befogóval fogták
be, hogy elkerüljék annak kicsúszását.
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Bazhenov [35] egy olyan fonalkihúzó vizsgálati módszert fejlesztett ki, amely során a
vizsgálati szövetminta két oldalát az eddigiektől eltérő módon alulról egy ’U’ alakú eszköz
két szárával rögzítette szabadon hagyva a kihúzandó fonal alsó végét, a kihúzandó fonalat
pedig a szokásos módon, szakítógéppel felülről húzta.
Rao és társai [36] szintén aramidszövet fonalkihúzó vizsgálatát végezték. A vizsgálat
során az előzőekhez hasonlóan szakítógépet használtak, de a vizsgálandó szövetminta befogására – Kirkwood és társaihoz hasonlóan [33] – egy olyan befogó keretet alkalmaztak, amely a
mintát oldalirányban előterhelte egy rugó segítségével. A mérés során az erő-elmozdulás görbét rögzítették.
Fonalkihúzás kapcsolata egyéb vizsgálatokkal
Prodromou és Chen [27] fonalkihúzó vizsgálataikat azért végezték, hogy a fonalkihúzó
és a nyíró vizsgálattal kapott eredményeiket, azaz a szövet nyíróigénybevételével meghatározott, a lánc- és a vetülékfonalak által közrezárt szöget és a fonalak közötti súrlódást összehasonlítsák. A két mérési módszer eredményei közötti kapcsolatot azzal bizonyították, hogy a
méréseket elvégezték az eredeti szöveteken és olyan szöveteken is, ahol a fonalak közötti súrlódási tényezőt megnövelték ragasztó spray segítségével. Vizsgálataikat többször is megismételték, és az eredményeik jól alátámasztották azt az elméletüket, miszerint nagyobb fonalak
közötti súrlódási tényező esetén nagyobb lesz a nyíró vizsgálat során a fonalak által közrezárt
szög is.
Kong és társai [37] szintén végeztek nyíró vizsgálatokat a fonalkihúzó vizsgálatok mellett. Vizsgálataikat varrott szöveteken végezték. Ők is arra jutottak, hogy a fonalak közötti
súrlódás növekedésével nő a szövet átlós irányú húzása során fellépő nyíró ellenállás is.
A golyóálló mellényeket jellemzően aramidszövetből készítik. A szövet golyóállósága
jelentősen összefügg a mérhető fonalkihúzó erővel, ezért ezzel számos kutató foglalkozik [3133, 35]. Dong és Sun [31] vászonszövésű aramidszöveteken végeztek fonalkihúzó és ütővizsgálatokat. A mért fonalkihúzó erőket a szövet energiaelnyelő képességével hasonlították
össze. Eredményeik alapján arra jutottak, hogy a nagyobb fonalkihúzó erők nagyobb energiaelnyelő képességet jelentenek.
Bazhenov [35] szerint a nagy ütőszilárdságot a fonalkihúzódás okozza, amely az ütés
körüli zónában alakul ki. Ennek vizsgálatára ütő és fonalkihúzó vizsgálatokat végzett golyóálló aramidszöveteken. Azt találta, hogy az ütővizsgálat során a fonalkihúzódási zóna, azaz a
kihúzott fonal körüli terület nagysága függ a szövetben a fonalakra átadódó energiától, továbbá, hogy a fonalak közötti súrlódás a fonalkihúzódási zóna továbbterjedéséhez vezet.
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Rao és társai [36] szintén aramidszövet ütő és fonalkihúzó vizsgálatát végezték el. Fonalkihúzási eredményeiket a szövet ütőszilárdságával hasonlították össze, és azt találták, hogy
az ütőszilárdság elsősorban a fonalak súrlódásától függ, mégpedig úgy, hogy az ütőszilárdság
a fonalak közötti súrlódással nő.
Nedvesítés hatása fonalkihúzásra
Kong és társai [37] a fonalkihúzó vizsgálatot folyékony polimer gyanta viszkozitásához
hasonló viszkozitású glicerinnel átitatott szöveten is elvégezték a folyékony polimer gyanta
fonalak csúszására gyakorolt hatásának elemzéséhez. Azt találták, hogy a deformációval
szembeni ellenállást a terhelés mellett a glicerin viszkozitása is befolyásolja. Arra jutottak,
hogy a folyadék jelenlétével csökkent a deformációval szembeni ellenállás, így a fonalkihúzási erő. Ez alapján azt feltételezték, hogy a glicerin kenőanyagként működve csökkenti a fonalak közötti súrlódást.

2.2.2. Szövetek nyírási tulajdonságai
A szövettel erősített 3D-s polimer kompozitok gyártásában elterjedten használják az
alaknyomásos eljárásokat, amelyek során a szövet nagy nyíródeformáción megy keresztül. A
két legjellemzőbb alaktorzulási forma a síkon kívüli gyűrődés és a síkbeli csúszás. A hajlítás
mellett a síkbeli nyírás a legjelentősebb deformációs mód egy kétszeresen görbült felület befedése vagy formázása során [3, 6, 7, 38-43]. A szövet nyírási tulajdonságainak meghatározására a legelterjedtebb módszerek az átlós irányú húzó- és a keretes vizsgálat (7. ábra). A nyírási szög pontos meghatározásához egyre elterjedtebben alkalmazzák a képfeldolgozást [4447].
Szövetek nyíróvizsgálati módszerei
Mohammed és társai cikkükben [3] a szövet nyírási tulajdonságainak meghatározására
három mérési módszert mutattak be, amelyeket különböző berendezésekkel lehet elvégezni. A
KES-FB berendezéssel való mérés során a mintát két szemközti oldalról kell befogni és az
egyik befogó a másik befogóval párhuzamosan, állandó sebességgel mozogva végzi a nyírást.
A FAST berendezés alkalmazásánál átlós irányú húzást végeznek a szöveten a nyírás vizsgálatához. Ennél a vizsgálati módszernél a nyíródeformáció mértéke a minta különböző helyein
eltérő, amit a minta szélességének mérés közbeni folyamatos változása okoz. A szövetek nyírási tulajdonságainak meghatározására alkalmas további módszer az úgynevezett keretes vizsgálat, amelynél a vizsgálati mintát egy négyzet alakú, sarkain csuklós keretbe fogják be. A
mérés során a keret szemközti két sarkát egy szakítógép húzza szét [43, 48-51], miközben a
keret rombusz alakúvá válik.
Al-Gaadi Bidour

18

Szakirodalmi áttekintés

Potluri és társai cikkükben [7] szintén az előzővel azonos, három mérési elvet különböztetik meg (7. ábra), azzal a különbséggel, hogy az átlós irányú húzást szakítógéppel végezték
képfeldolgozással kombinálva. Alkalmazási tapasztalatok alapján összehasonlították a három
nyíróvizsgálati módszert. Vizsgálataik alapján arra a megállapításra jutottak, hogy a keretes
vizsgálat alkalmazásakor befogási problémák lépnek fel, és emiatt a befogáshoz közeli területeken nincs tiszta nyírás, így a mérési eredmények pontatlanok. Ezzel szemben az átlós irányú
húzóvizsgálatból kapott nyírófeszültség értékek a KES-FB berendezéssel mértekkel jó egyezést mutattak. Így arra a következtetésre jutottak, hogy az átlós irányú húzóvizsgálattal pontosabb mérést tudnak végezni, mint a keretes vizsgálattal.

7. ábra Nyíróvizsgálati módszerek [7]

Vizsgálták továbbá a szövetet alkotó fonalak síkbeli és keresztmetszetmenti deformációját 35°
nyírási szögnél síkágyas szkenner, illetve elektronmikroszkóp segítségével. Az elvégzett vizsgálataik eredményeiből megállapították, hogy a vizsgált szövetet alkotó fonalak vastagsága a
nyíróigénybevétel hatására csökken, miközben a fonalak szélessége közel változatlan marad.
Azt is megállapították, hogy a fonalirányú húzás nagy fonalközi terhelést okoz a kereszteződéseknél, hatására összetömörödnek a fonalak, azaz vastagságuk lecsökken, szélességük pedig nő.
Lomov és társai szerint [25, 52] az átlós irányú húzás előnye a keretes vizsgálattal
szemben az egyszerűsége, továbbá, hogy a fonalvégek szabadok a tiszta nyírás zónájában, így
a mérés jobban közelíti a valóságban előforduló nyírást. Szerintük egyedüli hátránya az, hogy
a képfeldolgozás miatt pontatlanság adódhat.
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Nedvesítés hatása a nyíródeformációra
Kong és társai [37] szintén száraz és glicerinnel nedvesített mintákon végeztek átlós irányú húzóvizsgálatot. Azt találták, hogy a glicerin jelenlétében csökkent a deformációval
szembeni ellenállás és ezzel együtt a fonalkihúzó erő is. Tehát a glicerin kenőanyagként működve csökkentette a súrlódást a fonalak között.
Zhu és társai [38] a szövet átlós irányú húzóvizsgálatát különböző hőmérsékleteken és
különböző húzósebesség mellett végezték. A vizsgálati anyag üvegszövet és üvegszövettel
erősített PP kompozit volt. A vizsgálatot 10 és 500 mm/perc húzósebességgel végezték el 20,
illetve 200°C-on. Azt találták, hogy mind a sebesség, mind a hőmérséklet hatással van a vizsgált szövetek nyírási tulajdonságaira. Pontosabban, hogy 200°C-on vizsgálva, ahol a PP megolvad, az anyag merevsége nagyobb húzósebesség mellett nagyobb. Ezt a polimer
ömledékekre jellemző hatványtörvénnyel magyarázták, ahol a deformáció-sebesség az átlósirányú húzás során alkalmazott húzósebességnek felel meg. A PP 180°C-on megolvad, így
folyékonnyá válik, azaz polimer ömledékként viselkedik, ezzel együtt csúszás alakul ki a szilárd üveg szálak és a folyékony PP között.
Wang és társai [53] különböző kötésmintájú szén és üveg erősítőszövetek deformációs
tulajdonságait vizsgálták többek között átlós irányú húzó- és hajlítóvizsgálatokkal. Az átlós
irányú húzóvizsgálatot száraz és nedves állapotban is elvégezték. A minta nedvesítéséhez
hőre keményedő oligomer gyantával közel megegyező viszkozitású glicerint használtak, ezzel
közelítve az erősítő szövet gyantával kezelt állapotát a feldolgozás során. Azt találták, hogy az
alkalmazott glicerin jelentősen növelte a húzás során bekövetkező nyírószög változást, azaz
fokozta a minta alakíthatóságát.
Átlós irányú húzóvizsgálat
Átlós irányú húzás alatt értik azt a vizsgálatot, amikor a vetülékirányhoz képest ±45°-os
szögben kivágott minta húzóvizsgálatából határozzák meg a nyíróerőt és a nyíródeformációt.
A nyíródeformációt a szövet fonalai által bezárt szög megváltozásával jellemzik, és nyírási
szögnek nevezik.
Irodalmi áttekintésem során két fő módszert találtam a nyírási szög meghatározására, a
Lebrun [54] által alkalmazott geometrián alapuló és a Domskiené és Strazdiené [55] által alkalmazott képfeldolgozáson alapuló módszert. Lebrun [54] egy geometriai adatokat felhasználó számítási összefüggéssel határozza meg a húzott szövetmintában létrejövő nyírási szöget,
amelyhez csak a vizsgálati minta kezdeti geometriai adatai és a pillanatnyi nyúlás értéke szükséges. Domskiené és Strazdiené [55] az átlós irányú húzás során a nyírási szög meghatározásához képfeldolgozást alkalmaztak úgy, hogy a szövet fonalai által bezárt szögeket megfelelő
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képfeldolgozó program alkalmazásával közvetlenül meghatározták 4 helyen, majd kiszámították ezek átlagát.
Átlós irányú húzás esetén a nyírás mértéke a vizsgálati minta különböző részein nem
azonos. A nyírási szög meghatározását a mintának abban a tartományában kell elvégezni, ahol
tiszta nyíródeformáció jön létre. Tiszta a nyíródeformáció akkor, ha a fonalak egymáson való
elfordulása közben nem lép fel csúszás. Átlós irányú húzás során a vizsgálati mintában 3 zóna
alakul ki. A 3 zónában a nyírás mértéke a következőképpen alakul (8. ábra) [56]:
 a minta közepén, az A zónában tiszta nyírás jön létre,
 a minta két végén, a C zónákban nem megy végbe nyírás,
 a két zóna között, a B zónákban az A zónában végbemenő nyírás fele megy végbe.
Mivel tiszta nyírás csak a minta közepén, az A zónában jön létre, a nyírási szög meghatározását itt kell elvégezni [7, 25, 56, 57].
Wiggers értekezésében [56] elemezte a vizsgálati minta méretei arányának a
nyíródeformáció alakulására gyakorolt hatását. Wiggers szerint ahhoz, hogy az átlós irányú
húzás során a szövetben a vizsgálathoz szükséges tiszta nyíródeformáció jöjjön létre, a befogott minta kezdeti hossz-szélesség aránya (λ) nagyobb kell legyen 1-nél (8. ábra, λ=h0/w0, ahol
h0 és w0 a minta kezdeti befogási hossza és szélessége). Ha λ<1, akkor egyes fonalak az alsó
és a felső befogóban is befogásra kerülnek és húzáskor akadályozzák a nyíródeformáció kialakulását. Ha 1< λ <2, akkor még mindig nem megfelelőek a deformációk a méréshez. A λ≥2
az az arány, amely biztosítja a befogott minta túlnyomó részének tiszta nyíróigénybevételét a
vizsgálat alatt és a minta megfelelő mennyiségű nyúlását is a minta tönkremenetele előtt [56].

a)

b)

c)

8. ábra Nyírózónák alakulása mérés előtt és után [56]
a) λ<2 mintaméretaránynál b) λ=2 mintaméretaránynál c) λ>2 mintaméretaránynál

A fonalirányú nyíróerő meghatározható a nyírási szög és a húzóerő ismeretében. Mivel
a két fonalrendszer irányában ébredő nyíróerők és a fonalak által közrezárt szög megegyezik,
Al-Gaadi Bidour

21

Szakirodalmi áttekintés

a nyíróerő a lánc- és vetülékfonalak által közrezárt pillanatnyi szög és a pillanatnyi húzóerő
függvényeként írható fel [49, 56].
Domskiené és Strazdiené [55] elemezték az átlós irányú húzóvizsgálat során a vizsgálati
mintában lezajló folyamatokat. Megállapították, hogy a vizsgálat első szakaszában megy végbe a kezdeti nyírás, amikor a nyújtott kelmeminta középső zónájában a fonalak közötti szög
megváltozik, és tisztán nyíródeformáció alakul ki. A 9. ábra szerint 1-el jelölt pontban a nyírási szög eléri azt a kritikus értéket, amelynek következtében a minta közepén a fonalak szorosan összetömörödnek.

9. ábra Szövet átlós irányú húzóerő-nyúlás elvi összefüggése [55]

Ennek hatására a kelme merevsége nő, és ezzel együtt a minta deformálásához szükséges erő
is. A vizsgálat második szakaszában a nyíródeformáció mellett már fonalcsúszás is végbemegy. Az erő-nyúlás (F-ε) görbe 2-vel jelölt pontja jelzi a harmadik szakasz kezdetét, amikor
a jellemző deformációs móddá a fonalak csúszása válik. Ekkor ugyanis a záró nyírási szöget
már elérték a fonalak, és további nyírási szög változás nem tud végbemenni. Megfigyeléseiket
további tanulmányok is alátámasztották [55, 58, 59].

2.2.3. Szövetek hajlítási tulajdonságai
A hajlítási jellemzők a kelmék esésével, tartásával, alakíthatóságával összefüggő tulajdonságok. Minél lágyabb a szövet, annál jobb az esése, viszont minél merevebb, annál jobb a
tartása [4, 60-62].
Peirce [60] a hajlítóvizsgálat elvégzésére és a kelme hajlítómerevségének meghatározására alkalmas berendezést fejlesztett ki. A hajlító vizsgálati módszer Cantilever Test néven
terjedt el. Az egyik végén vízszintesen befogott kelmesáv szabadon lehajló hossza és a lehajlás mértéke alapján számította a vizsgált kelme hajlékonyságát és hajlítómerevségét. A kelme
vastagságát tartotta a hajlítómerevséget legnagyobb mértékben befolyásoló egyik tényezőnek.
A kelmék közötti nagy tulajdonság-eltérések miatt módszere nem volt alkalmazható egységeAl-Gaadi Bidour
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sen, ezért például lágyabb kelmék esetére Peirce az úgynevezett szív alakú hurok tesztet fejlesztette ki [60]. Ennél a vizsgálatnál először a mintadarab két végét összefogva szív alakú
hurkot kell képezni, majd a hajlítómerevség meghatározása e szív alakú kelmehurok függőleges irányú hosszának mérése alapján történik. A szív alakú hurok mellett Peirce gyűrű és
gyöngy alakú hurkokat is vizsgált.
Postle és Postle cikkükben [63] egy nemlineáris matematikai modellt mutattak be.
Olyan nemlineáris differenciálegyenleteket használtak fel, amelyek teljesen integrálhatóak és
analitikusan megoldva hozzásegítenek a 3D-s textilredőződés leírásának dinamikai megoldásához. Szerintük ez az analitikus megoldás minden feltétel mellett alkalmazható, és nem függ
olyan számítógépes nehézségektől, amelyek miatt a nemlineáris problémákra numerikus
megoldást szoktak keresni. Cikkükben azt a feltételezést tették, hogy a textília egy lineárisan
rugalmas anyag. A rugalmas anyag kihajlásának mechanikai modelljét a textília kihajlásának
nemlineáris differenciálegyenlettel kifejezett egyensúlyából származtatták. A 3D-s redőződést
a nemlineáris folyadékok dinamikus áramlási tulajdonságainak analógiájára is megvizsgálták,
mivel úgy gondolták, hogy ahogyan a hullámok terjednek a víz felszínén, úgy terjednek a
deformációk a redőződött textíliában is fonalról fonalra addig, amíg a textília egy térbeli,
egyensúlyi, redőződött alakot fel nem vesz.
Szablewski és Kobza munkájuk során [64] a textíliák hajlítómerevségének vizsgálatához használt, Peirce által kidolgozott Cantilever Test numerikus analízisét végezték el. Matematikai modelljük a textíliát nagy hajlékonyságú, rugalmas anyagnak feltételezte. Vizsgálataik alapján az alkalmazott matematikai modell általában hatásosnak bizonyult a textíliák hajlítási viselkedésének leírására.
Sidabraitė és Masteikaitė [65] az átlagos hajlítómerevség és a redőződési tényező, valamint az átlagos hajlítómerevség és a redőződő textília síkvetületi képének átlagos sugara
közötti összefüggést vizsgálták. Az átlagos hajlítómerevséget kétféleképpen határozták meg,
az egyik módszer szerint 12 irányban megmérték, a másik módszer szerint csak a két főirányban (lánc és vetülék) és átlós irányban mérték meg a hajlítómerevséget és ezt felhasználva a
Cooper-féle elméleti modell [66] szerint számították ki a többi irányban. A modell csak tiszta
hajlítás esetén alkalmazható, vagyis akkor, ha nincs csavarónyomaték. Vizsgálataikhoz 7
anyagmintát használtak, amelyeken szín és fonák oldalról is elvégezték a redőződés és a
hajlítómerevség méréseket. Megállapították, hogy ugyanaz a tendencia jellemző mind az átlagos sugár, mind a redőződési tényező függvényében ábrázolt átlagos hajlítómerevség diagramokra. Továbbá azt is megállapították, hogy a Cooper-féle elméleti modellel (1) számított és
a méréssel meghatározott értékek valóban jól egyeznek.
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B  B1 cos 4   B2 sin 4   4 B3  B1  B2 cos 2  sin 2 

(1)

ahol Bφ a Cooper modell szerint számított hajlítómerevség, B1 a láncirányban, B2 a vetülékirányban és B3 az átlós irányban mért hajlítómerevség, φ az a lánc irányhoz képesti szög,
amely irányban az összefüggéssel meghatározható a hajlítómerevség.
Bilbao és társai cikkükben [67] a lehajlásvizsgáló Flexométer továbbfejlesztett változatát mutatták be, amely alkalmas a hagyományosnál merevebb és vastagabb erősítőszövetek
vizsgálatára. A mérés képfeldolgozáson alapul, a mérés során először képet készítenek a lehajló vizsgálati mintáról, majd az elkészült képről határozzák meg a hajlítási tulajdonság kiszámításához szükséges információkat. Az új berendezés kifejlesztését azért tartották szükségesnek, mert a hagyományos Flexométer és a KES-FB berendezés nem bizonyult teljes mértékben megfelelőnek az erősítőszövetek vizsgálatára. Berendezésüket szénszövet vizsgálatával tesztelték, és arra jutottak, hogy mérési eredményeik jó egyezést mutatnak a KES-FB-vel
mért eredményekkel az adott mérési tartományon belül. Ebből arra következtettek, hogy a
kifejlesztett berendezés jól alkalmazható erősítőszövetek hajlítási tulajdonságainak mérésére.
Dahlberg cikkében [68] a kelme hagyományos szakítógéppel történő kihajlás vizsgálatát
mutatta be. A berendezéssel ismétlődő húzó-nyomóterhelést alkalmazva a vizsgálati anyag
hiszterézisét is meg tudta határozni.
Miroslawa és társai [69] szintén hagyományos szakítógéppel mérték a kelmék
hajlítómerevségét. A vizsgálati minta összenyomását a kihajláskor bekövetkező kritikus maximális erőig folytatták. A minták vizsgálatát a FAST berendezéssel is elvégezték, majd az
eredményeket összehasonlították. Arra a megállapításra jutottak, hogy a korreláció a két mérési módszerrel végzett mérések eredményei között jó.

2.2.4. Szövetek redőződése
Cusick szerint [70] a redőződés az a deformáció, amely elsősorban a gravitáció hatására
jön létre, miközben a kelmének csak egy része rögzített. A rögzítetlen rész szabadon mozoghat, és a gravitáció hatására a kelmére jellemző deformált alakot vesz fel, vagyis különböző
redőket vet. A redőződés vizsgálatára kifejlesztette a Cusick Drape Meter berendezést,
amelynek felépítését a 10. ábra szemlélteti.
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10. ábra Cusick Drape Meter [62, 70]

A 180 mm átmérőjű, kör alakú mintatartó asztallap alatt elhelyezkedő fényforrás és a homorú
tükör által létrehozott párhuzamos fénynyaláb a felső üveglapra helyezett, áttetsző papírra
vetíti a 300 mm átmérőjű, redőződő kelmeminta árnyékát. Korábban az árnyképet másolópapírra kézi átmásolással rögzítették, majd a területét súlyméréses módszerrel határozták meg.
Az árnykép rögzítése ma már digitális kamerával történik. A kamerával rögzített árnykép
alapján a redőződési tényező és a többi jellemző számítógépes képfeldolgozással határozható
meg [71-74].
A minta rázásából vagy forgatásából adódó problémák kiküszöbölésére fejlesztett ki
Mizutani társaival [75] egy olyan szerkezetet, amely „kelmesüllyesztő” elemet tartalmaz. Ennek eredményeként a redők fokozatosan alakulnak ki és jóval kevesebb a véletlenszerű hatás.
Arra jutottak, hogy bár az ezzel a módszerrel mért redőződési tényezők nagyobbak, a reprodukálhatóság jobb, és a mért eredmények szórása kisebb, mint az enélkül a berendezés nélkül
végzett méréseknél.
Tamás és társai cikkükben [76] az általuk kifejlesztett, 3D-s képalkotásra alapozott
Sylvie 3D Drape Tester berendezést mutatták be. A mintatartó asztal és a vizsgálati minta
átmérője ugyanaz, mint a Cusick Drape Meter-nél. Az asztal felemelését egy számítógéppel
vezérelt motor végzi, emiatt a vizsgálati minta redői mindig ugyanazzal a sebességgel, azonos
dinamikai viszonyok között alakulnak ki. A berendezés a redőződő kelme alakját 3D-s optikai
szkennelési technikával beolvassa. A szoftver a beolvasott adatok alapján 3D-ben rekonstruálja a redőződő vizsgálati mintát, majd a síkvetületet szoftveresen előállítva határozza meg a
redőződési tényezőt és a redőződést jellemző további paramétereket. Vizsgálataik alapján
megállapították, hogy a berendezés a kelme redőinek szabályozott kialakulása miatt általában
néhány százalékkal nagyobb redőződési tényezőt mér, mint a Cusick Drape Meter [71].
Redőződést jellemző tényezők
A redőződés vizsgálata a legelterjedtebben a redőződési tényező meghatározásával történik [70]. A mérés során a kör alakban kivágott kelmét egy a kelme átmérőjénél kisebb átméAl-Gaadi Bidour
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rőjű kör alakú asztalra helyezik. A redőződési tényező a (2) definíció alapján számítható
(11. ábra):

S  R12
DC  2
 100 %
R2  R12

(2)

ahol DC a redőződési tényező [%], R22 a kelmeminta területe [m2], S a redőződő kelmeminta
síkvetületének területe [m2], R12 a mintatartó asztallap területe [m2].

11. ábra A redőződő kelmeminta síkvetülete

A redőződési tényező számítási összefüggéséből (2) jól látszik, hogy minél merevebb a kelme, annál nagyobb, és minél lágyabb, annál kisebb a redőződési tényező. A redőződési tényező mellett a redők száma, azaz a hullámszám (n) a másik leggyakrabban vizsgált jellemző.
Számos kutató foglalkozott azzal, hogy a redőződési jellemzőket a kelme KES-FB-vel
meghatározott mechanikai tulajdonságai alapján, empirikus számítási összefüggéssel fejezze
ki [77-82]. Ezenfelül számos más tulajdonság, mint például a szerkezet és a kötésmód redőződésre gyakorolt hatását is vizsgálták [83, 84].
Lam társaival [85] a kelmék redőződésének jellemzésére bevezette a kör-alakúsági tényezőt (3).

 S
CIR  4  2
Q





(3)

ahol CIR a kör-alakúsági tényező, Q a redőződött kelmeminta síkvetületének a kerülete, S a
redőződő kelmeminta síkvetületének területe. A bevezetett tényezőt KES-FB berendezéssel
bemért mechanikai tulajdonságokkal modellezték annak vizsgálatára, hogy melyek befolyásolják legjobban a redőződést. Statisztikai modellek segítségével megállapították, hogy a leírt
modellel a CIR tényező meghatározása kevésbé pontos, mint a DC tényezőé.
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Kokas-Palicska és társai [86] a kelme redőződését spektrum függvénnyel jellemezték. A
spektrum függvény meghatározásához az árnykép határvonalának sugarát a középponti szög
függvényében ábrázolták, Fourier transzformációval szinuszos összetevőkre bontották, majd a
transzformáció eredményét felhasználva az összetevők amplitúdóját ábrázolták a hullámhossz
függvényében. Vizsgálataik alapján azt állapították meg, hogy a spektrum függvény alkalmas
a redőződési képesség és a redőződés szimmetriájának jellemzésére.
Pattanayak és társai [87] pamutszövetet vizsgáltak redőződésmérő berendezéssel és
KES-FB rendszerrel. Eredményeik alapján arra jutottak, hogy a hajlító és nyírási tulajdonságok, valamint a területi sűrűség befolyásolja leginkább a redőződést, míg a húzószilárdság és
az összenyomhatóság kevésbé.
Žunič Lojen és Jevšnik [88] a szövetek redőződését Cusick Drape Meter segítségével
határozták meg. 24 órás kísérlettel vizsgálták az idő hatását a redőződési tényezőre és a hullámszámra. A hajlítómerevség és a redőződési tényező közötti összefüggést is tanulmányozták. Megállapították, hogy a nagyobb (360 mm) átmérőjű szövetminták 24 óra elteltével kisebb változást mutatnak a redőződési tényezőben, mint a kisebb (300 mm) átmérőjűek
(12. ábra).

12. ábra Különböző átmérőjű vizsgálati minták redőződési képe [88]

Szabó munkájában [89] a vizsgálati minta mérete hatásának vizsgálatához különböző
méretű asztalokat és ezzel arányos méretű vizsgálati mintákat használt. Megállapította, hogy a
redőződési tényező az asztal sugárméretének növelésével harmadfokú polinomális függvény
szerint csökken [71].
Jedda és társai vizsgálataikkal [24] összefüggést kerestek a redőződési tényező és a
FAST rendszerrel bemérhető mechanikai tulajdonságok között. Ehhez különböző típusú, vászon- és sávolykötésű textíliákat használtak fel. Regressziós modellel írták le a redőződési
tényező és a mechanikai tulajdonságok közötti összefüggést az egyes szövettípusok esetén.
Megállapították, hogy a hajlító- és a nyírómerevség jobban befolyásolja a redőződési tényezőt, mint a vastagság, továbbá, hogy a szövet kötése nem befolyásolja a mechanikai tulajdonságok és a redőződési tényező közötti kapcsolatot.
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Módosított redőződésmérési módszerek
Morooka és Niwa [5] 138 különböző kelme redőződési tényezőjét és mechanikai tulajdonságait vizsgálták. A redőződést három féle módszerrel mérték meg (13. ábra). Az első
módszernél a mintadarabot az azt a kerek tartólemezre leszorító koronggal együtt háromszor
rázták fel és le, a második módszernél a tartólemezen elhelyezkedő kelmét addig igazították
kézzel, amíg négy hulláma nem lett, a harmadiknál a kelmét a tartólemezre fektették, és azzal
együtt emelték fel. A harmadik módszert tovább módosították azzal, hogy a tartólemez fölé
egy közel akkora átmérőjű gyűrűt helyeztek el, mint a tartólemez, és a kelmemintát ezen keresztül emelték fel. A KES-FB rendszerrel mért mechanikai tulajdonságok felhasználásával
statisztikus korrelációs összefüggést írtak fel a redőződési tényező kiszámítására. Az egyenletek alapján arra jutottak, hogy ahogy növekszik a hiszterézis a kelme nyírásában és hajlításában, úgy növekszik a redőződési tényező instabilitása.

a)

b)

13. ábra Három+1 különböző módszerrel vizsgált redőződés [5]
a) síkvetületi képek, b) redőződési tényező értékek a különböző módszereknél

Shyr és társai [74, 90, 91] természetes alapanyagú szövetek esetén a redőződési tényezőt
befolyásoló, KES-FB berendezéssel mért paramétereket hasonlították össze az – újonnan
Cusick Drape Meter-ből kifejlesztett, a dinamikus redőződést automatikusan mérő rendszerrel
– statikus és dinamikus méréssel nyert eredményeikkel. A dinamikus redőződés meghatározását úgy végezték, hogy a tartólemezt, amelyre a vizsgálati mintát felhelyezték, különböző
szögsebességgel forgatták, és a tényező megállapításához szükséges árnyképet eközben rögzítették. Kutatásaikban öt fordulatszámot alkalmaztak: 0 (statikus), 50, 75, 100, 125 fordulat/perc (14. ábra). A statikus és a dinamikus redőződési tényezők közötti korrelációt vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy a 100 és a 125 fordulat/perces mérésnél rosszul korrelálnak. Azt is megállapították, hogy a bevizsgált anyagok esetén a KES-FB rendszerrel bemért
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tizenhat különböző mechanikai tulajdonság közül a hajlító- és nyírómerevség áll leginkább
kapcsolatban a statikus és dinamikus redőződési tényezőkkel.

14. ábra Pamutszövet redőződési képe különböző szögsebességeknél [90]

Vizsgálták továbbá a mérés közbeni forgatás hatását a redőződési tényezőre és a hullámok
amplitúdójának nagyságára. Azt találták, hogy a szögsebesség növekedésével nő a redőződési
tényező, csökken a hullámok száma és az amplitúdók nagysága.
Matsudaira és társai [78, 79] a hagyományos redőződési tényezőt alapul véve további
háromféle redőződési tényezőt definiáltak. Bevezették a minta forgatása közben bekövetkező
szétterjedést jellemző, forgás közbeni redőnövekedési tényezőt, a minta lassú, alternáló forgatása közben meghatározott lengő redőződési tényezőt, valamint a 200 fordulat/perces sebességgel forgatott minta esetén a dinamikus redőződési tényezőt. Vizsgálataikat poliészter és
selyem szöveteken végezték el. A négyféle redőződési tényezőt KES-FB paraméterekkel,
empirikus összefüggéssekkel írták le. Vizsgálataik alapján arra az eredményre jutottak, hogy
az igénybevétel növekedésével nő a redőződési tényező, továbbá, hogy a hajlító- és nyírómerevség van a legnagyobb hatással a redőződési tulajdonságokra.
Egyéb redőződésmérési módszerek
Hasani munkája [92] során a kelmék redőződését speciális módon határozta meg. Kifejlesztett berendezésével azt az erőt mérte, amely egy kör alakú kelmemintának egy meghatározott méretű, kör alakú nyíláson, állandó sebességgel való áthúzásához szükséges (15. ábra/a).
A vizsgálat során az volt a célja, hogy az áthúzás során ne lépjen fel ellenőrizhetetlen redőképződés, mert ez a mérési eredmények nagyfokú szórását eredményezte volna. Hasani a kör
alakú mintát először az adott átmérőjű, gyűrű alakú, alsó lemezre helyezte. A kelmét a „tűfej”-nek nevezett, kör alakú lemez segítségével húzta át a gyűrűn, miközben a felső lemez
távolságának változatásával befolyásolta a redők képződését. A véletlenszerű redőződéshez
képest így ellenőrzött hullámosodás következett be az áthúzás során (15. ábra/b). A mérésnél
az áthúzási út függvényében az áthúzáshoz szükséges erő értékét rögzítette.
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a)

b)

15. ábra Hasani speciális redőződés vizsgálatának elrendezése [92]
a) Minta redőződésének mérési folyamata b) Kör alakú minta redőződése a gyűrűben az áthúzáskor

Strazdienė és Gutauskas [93] a kelme gyűrűn történő áthúzását – a Hasaniéhoz hasonló
módon [92] – egy szakítógépre szerelt berendezéssel végezte. Megállapították, hogy az áthúzás alatt a gyűrődések képződése, és az emiatt bekövetkező megvastagodások befolyásolják
az áthúzási erőt, vagyis a redőződési ellenállást. Megállapították, hogy az erő mértéke többek
között a kelme hajlékonyságától, összenyomhatóságától, redőződési képességétől függ.
Sun [94] új vizsgálati módszert fejlesztett ki a redőződés és a merevség meghatározására. A mérés során a lánc- és vetülékirányban kivágott kelmesávokat középen egyszerre rögzítette, és a saját súlyuk alatt lehajló sávok végpontjának a középponttól mért vízszintes és függőleges távolságát határozta meg. Eredményeit összehasonlította a FAST lehajlásmérő berendezéssel mért értékekkel, és azt találta, hogy jó a korreláció közöttük.

2.2.5. Összetett alakíthatósági vizsgálatok
Feldolgozásuk, formázásuk során a szövetek a komplex deformációk széles körének
vannak kitéve. A komplex deformációk egyik fontos összetevője, a húzó deformáció egy- és
kéttengelyű húzással is vizsgálható [95]. Másik gyakori vizsgálati módszer a golyónyomó
vizsgálat, amely során a vizsgálati minta összetett igénybevételnek, vagyis húzásnak, nyírásnak, hajlításnak és nyomásnak van egyszerre kitéve [96-98]. A vizsgálatok elvégezhetőek
hagyományos kelméken, kompozit-erősítő anyagokon és hőre lágyuló polimer bevonattal
ellátott kelméken egyaránt. A szövet húzással szembeni viselkedésének modellezése során
tipikusan vagy a szerkezet geometriai jellemzőit és a fonalak tulajdonságait felhasználva
strukturális, vagy a szövetet lineárisan rugalmas, ortotróp anyagként kezelve végeselemes
modellt alkalmaznak [99-108].
Zheng és társai [100] hagyományos, vászonkötésű szöveteken végeztek egy- és kéttengelyű húzóvizsgálatokat KES-G2 berendezésekkel. Az egytengelyű húzóvizsgálati eredményeket a kéttengelyű húzóvizsgálati eredményekből kapott Poisson tényező alapján és az áltaAl-Gaadi Bidour
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luk kidolgozott nemlineáris elméleti úton modellezték. Arra jutottak, hogy a létrehozott modell jól egyezik a mérésekkel kapott eredményekkel.
Xue és társai [101] kompozit-erősítő szövet nagy deformáció melletti viselkedésének
jellemzésére hoztak létre modellt. Kéttengelyű húzóvizsgálatokat és keretes nyíróvizsgálatot
végeztek. A modell felállításához figyelembe vették a geometriai és anyagbeli nemlineáris
viselkedést, ezen felül a lánc- és vetülékfonalak deformáció során bekövetkező átrendeződését
és újra orientálódását. A modellezett és a mérésekkel kapott eredmények összehasonlításából
arra jutottak, hogy modelljük jól közelíti a valós eredményeket.
Buet-Gautier és Boisse [102] szőtt kompozit-erősítő anyagok vizsgálatához olyan keresztben elhelyezett, szakítógépre erősíthető, trapéz elrendezésű berendezést alkalmaztak,
amelybe a vizsgálandó mintát vízszintesen kell befogni. A berendezéssel kéttengelyű húzóvizsgálatot végeztek. A vizsgálati eredmények alapján modellt hoztak létre, amelynek segítségével arra a következtetésre jutottak, hogy a szövet viselkedésének leírásához a szövetet
alkotó fonalak elmozdulása a legmeghatározóbb. Vizsgálataikból megállapították, hogy a
szövet viselkedése erősen nemlineáris a szövetet alkotó fonalak hullámossága és a fonalak
igénybevétel hatására bekövetkező kontrakciója miatt.
Hivet és társai [109] képfeldolgozással kiegészített kéttengelyű húzóvizsgálatot végeztek erősítőszöveteken, amely során a fonalak közötti szög is mérhető volt. A fonalak közötti
szög változását vizsgálták szövet félgömbre illesztésénél is. A szövet geometriája alapján alkottak modellt a deformáció leírására. Megállapításuk szerint a modellezéssel kapott eredmények jó egyezést mutattak a mért értékekkel.
Rozant és társai [96, 110, 111] hőre lágyuló polimer mátrixú és üvegszálas erősítésű
kompozit lapok alakíthatóságát vizsgálták. Az üvegszálas erősítőanyag vászon-, sávoly- és
atlaszkötésű, illetve kötött szerkezetű volt. Ezek húzó- és golyónyomó (16. ábra) vizsgálati
eredményeiből következtettek az alakíthatóságukra.

16. ábra Golyónyomó vizsgálat [96]
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A szövetek húzóvizsgálatánál a húzóerőt és a fonalak közötti szöget határozták meg különböző orientációknál. A golyónyomó vizsgálat eredményeiből a lineáris és a területi nyúlási
arányt számították ki. A nyomófej adott kerületének, illetve a vizsgálati mintán jelölt kerület
mérésének alapján meghatározták a formázáshoz szükséges energiát. Megállapították, hogy a
kötött szerkezet alakítható legnagyobb mértékben a különböző szerkezetű erősítőanyagok
közül.
Mohammed és társai [97] vászon-, sávoly- és atlaszkötésű erősítőszövetek formázhatóságát vizsgálták síkfelületbe foglalt félgömbforma segítségével. A vizsgálat során a fonalak
orientációját és a helyi nyírási szögeket határozták meg. A formázott szövet fonalai közötti
szög segítségével felírt merevségi mátrixból a térfogati hányadost és a mechanikai tulajdonságokat határozták meg. Arra jutottak, hogy a vászonkötésű szövet a legkevésbé formázható
térben. Megállapították továbbá, hogy a legnagyobb nyírási igénybevételnek kitett területeken
a térfogati hányados (4) eléri a tömörödési határt, így az ezt jellemző térfogati hányados ekkor
már nem számítható.

Vf 

t
 100 % 
 T

(4)

ahol Vf a térfogati hányados [%], t a területi sűrűség [g/mm2], ρ a szálanyag sűrűsége [g/mm3],
T a szövet vastagsága [mm] [112].
Hamila és társai [113] új modellt hoztak létre a szövet redőződésének leírásához. A modellben a lánc- és vetülékirányú fonalakat, valamint a húzáshoz és a síkbeli nyíráshoz szükséges energiát vették figyelembe. Vizsgálataikhoz általános húzó- és átlós irányú húzóvizsgálatot végeztek. A modellt szimulációval tesztelték, és arra jutottak, hogy a legjobb szimulációs
eredményt a nyírómerevség, valamint a lánc- és vetülékfonalak közötti szög figyelembevételével kapták (17. ábra).

a)

b)

c)

17. ábra Szövet redőződésének szimulációja
a) a nyírómerevség és a lánc- és vetülék irányú fonal közötti szög figyelembevételével, b) a nyírómerevség elhanyagolásával, c) a szövetet izotróp anyagnak feltételezve [113]
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Gorczyca-Cole és társai [114] üveg és PP szálakból készült, vászonkötésű, hőre lágyuló
mátrixú kompozit gyártására előkészített szövet előgyártmány-feldolgozási folyamat alatti
formázhatóságát vizsgálták. Az előgyártmány feldolgozása során a hőre lágyuló PP megolvad
és körbeveszi az üvegszálakat megfelelő szál-mátrix közötti kapcsolatot kialakítva. Vizsgálataik során a hőformázáskor fellépőhöz hasonló alakváltozási sebességre, a húzóerőre és a mátrix viszkozitására összpontosítottak. Ezek alapján a szövet és az alakadó szerszám közötti
súrlódási tényezőt számították ki. Azt az eredményt kapták, – ami várható volt – hogy az
alakadási sebesség növelésével, és ezzel együtt a szerszám és szövet teljes felülete közötti
súrlódási erő növekedése következtében, jelentősen növekszik az alakadó szerszámban ébredő
erő. Ezzel arra a következtetésre jutottak, hogy a szerszámban ébredő erő növekedését fontos
számításba venni az alakadási folyamat tervezésekor.
Cherouat és társai [115] erősítőszövet alakítási folyamatát vizsgálták szimulációval. A
szimulációhoz a szerszám és az anyag közötti Coulomb súrlódást használták fel. Arra jutottak,
hogy ezt felhasználva jól leírható a formázott szövet és az alakadó szerszám közötti érintkezési területen a szövetet alkotó fonalak között fellépő csúszás.
Skordos és Sutcliffe [116] szintén erősítőszövetek deformációját vizsgálták. Epoxi
gyantával előre impregnált, szénszálas, atlaszkötésű erősítőszövetet vizsgáltak képfeldolgozással kiegészített golyónyomással. A vizsgálat során a szövet fonalainak irányát és az egységnyi kötéscella méretét határozták meg, amely tulajdonságokkal modellezték a deformációt.
Arra jutottak, hogy a formázott szövet geometriája, elsősorban a fonalak orientációja jelentős
hatással van a folyamatra, míg az egységnyi kötéscella méretének hatása elhanyagolható.
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2.3. A szakirodalom kritikai értékelése, a dolgozat célja
A szakirodalom rendszerezése alapján a szövetek speciális vizsgálati módszerei az
igénybevétel összetettsége szerint egytengelyű és többtengelyű igénybevételt alkalmazó csoportokra oszthatók.
Az egytengelyű igénybevételt alkalmazó vizsgálatok közé sorolhatók a hagyományos
berendezésekkel végzett húzó, nyomó, nyíró és hajlító vizsgálatok, valamint a képfeldolgozásos módszereket alkalmazó nyíró, nyírási szög meghatározó vizsgálatok (átlós irányú húzás,
keretes vizsgálat)
A többtengelyű igénybevétellel működő vizsgálatok a kéttengelyű húzás, a speciális
nyírás, a golyónyomás, amelyeknél a deformációt aktív külső erők hozzák létre, valamint a
redőződésmérés, amelynél a deformációt alapvetően csak a gravitáció alakítja ki.
A szöveteket az alkalmazási területek szerint és a feldolgozási folyamat különböző szakaszaiban is vizsgálták. Így a vizsgálatok a vizsgálandó szövet állapota szerint is feloszthatók
száraz, illetve folyékony mátrix-szal átitatott állapotú valamint, hőre lágyuló és hőre keményedő mátrixú kompozitokba beépített erősítőszövetek vizsgálatára. A vizsgálatok összetettség szerint mindhárom esetben lehetnek sík- és térbeliek is.
A szőtt szerkezetek térbeli deformációjának leírása igen összetett probléma. Bár sok kutatás foglalkozott a szövet deformációs mechanizmusának feltárásával, még máig sem sikerült
a valós viselkedést elegendően jól közelítő modellt létrehozni. A szőtt szerkezetek alakváltozását számos mechanikai jellemző befolyásolja, amelyek viszont a különböző geometriai,
szerkezeti jellemzőktől függnek, ide sorolva az alapanyagot, területi sűrűséget, kötésszerkezetet stb. A szövet térbeli deformációt befolyásoló szerkezeti tulajdonságain túl a fonalak szerkezetének, ezen belül főleg sodratirányának hatásaival nem foglalkoztak számottevően. A
fonalak sodratiránya azonban jelentős szerepet játszhat a szövetek mechanikai tulajdonságainak és így térbeli deformációjának alakulásában is.
A kelmék térbeli deformációját legelterjedtebben a redőződéssel jellemezték. A redőződés mérését azonban számos esetben módosítva végezték el, ruhaanyagok vizsgálatánál például a minta forgatásával, ezzel is közelítve a valóságban előforduló helyzeteket. A vizsgálatok kiértékelésénél alkalmazott képfeldolgozás még inkább lehetővé tette a hagyományostól
eltérő mérési módszerek elvégzését. Több tanulmány is utal arra, hogy a redőződési tényező
értéke függhet a redők kialakulásának körülményeitől, azzal együtt, hogy a mérés végzése
közben már csak a gravitáció hat a vizsgált anyagra. Mindezek alapján az a következtetés
vonható le, hogy a mérés körülményeitől és a külső hatásoktól függően a kelme redőződése
instabil, egyazon anyag esetében is széles tartományban változhat.
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A kelme redőződését befolyásoló paraméterek jellemzésére szinte mindig a KES-FB
rendszerrel bemérhető mechanikai tulajdonságokat használták fel. A meghatározott jellemzők
alapján összefüggéseket állítottak fel a redőződési tényező leírására, hogy megállapítsák, melyik paraméter milyen mértékű hatást gyakorolt rá. További cikkek az így kapott eredményeket statisztikailag elemezték szintén annak megállapítására, hogy megtudják, melyik tényező
jellemzi leginkább a redőződési képességet. A tanulmányok többnyire egyetértettek abban,
hogy a nyírási és hajlítási tulajdonságok játsszák a legmeghatározóbb szerepet a kelme térbeli
deformációjában. A levont következtetések eltérése azzal magyarázható, hogy a különböző
kutatások során más-más szerkezeti tulajdonságokkal rendelkező és eltérő alapanyagú kelméket vizsgáltak. Így a statisztikai elemzéssel kapott eredmények hatékonysága nem meggyőző.
Napjainkban az erősítőszövetek vizsgálata növekvő felhasználási területük miatt egyre
fontosabbá válik. Az erősítőszövetek térbeli kompozit héjszerkezetekben való alkalmazása
szükségessé tette a feldolgozás során lejátszódó deformációs folyamatok vizsgálatát. A
KES-FB mérőrendszer azonban korlátozott mérési tartománya miatt nem mindig volt alkalmas a hagyományos kelmékétől sokszor jelentősen, akár nagyságrendekkel eltérő mechanikai
tulajdonságokkal rendelkező erősítőanyagok vizsgálatára. Ezért ezekben az esetekben eltérő
módszereket alkalmaztak, gyakran képfeldolgozás felhasználásával. A tanulmányok szerint a
kompozit-feldolgozás során az erősítőszövetekben végbemenő alakváltozást leginkább a nyírási tulajdonságok és az ezzel szorosan összefüggő fonalak közötti súrlódás befolyásolja
ugyanúgy, mint a redőződést. A szövetet alkotó fonalak közötti súrlódási tényező meghatározása meglehetősen összetett feladat, ezen a területen a szakirodalomban is csak néhány speciális módszerrel vagy berendezéssel lehet találkozni. A fonalkihúzó vizsgálatra jellemző,
fonalkihúzó erő - fonalelmozdulás görbén megjelenő csúcsokról több kutató, közöttük
Prodromou is tévesen úgy gondolta, hogy számuk megegyezik a kihúzandó fonalat keresztező
fonalak számával, de Bilisik részletes vizsgálatok alapján bemutatta, hogy a csúcsok csak 2
keresztező fonalanként alakulnak ki. A nyírási tulajdonságokat a nyíróerő mellett a fonalak
közötti nyírási szöggel jellemzik. A nyíródeformáció vizsgálatára több olyan berendezést,
illetve módszert is kifejlesztettek, amelyeknél a vizsgálat során a mérni kívánt deformáció
meghatározása képfeldolgozással történik. Az egyik legegyszerűbb és leggyakrabban használt
mérési módszer az átlós irányú húzóvizsgálat, amelyhez a keresett nyírási szög kiértékelésére
több megoldást is kidolgoztak. További nyíróvizsgálati módszerek a keretes vizsgálat és a
KES-FB berendezésnél alkalmazott megoldás. Megállapították azt is, hogy az átlós irányú
húzásból kapott nyírófeszültség értékek a KES-FB berendezésen mértekkel jó egyezést mutattak. Az átlós irányú húzóvizsgálat előnye a keretessel szemben az egyszerűsége, és az, hogy a
fonalvégek szabadok a tiszta nyírás zónájában, ezért a folyamat közelebb áll a valóságban
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végbemenőhöz. Bár a keretes vizsgálat közbeni deformációs folyamat valamelyest közelebb
áll a kompozit alkatrészek kialakítása során végbemenőkhöz, mint az átlós irányú húzás esetén, az átlós irányú húzás gyorsabb és megbízhatóbb eredményeket ad. A megismert, sokféle
módszerből látható, hogy az erősítőszövetek nyíróvizsgálatára nem található egységes, bárhol
elérhető, mindenfajta textília vizsgálatára alkalmas módszer.
A feldolgozás során végbemenő deformációs folyamatok vizsgálatára számos más vizsgálati módszert is kifejlesztettek, mint például a kéttengelyű húzást és a golyónyomást, amelyeket többnyire optikai vizsgálattal is kiegészítettek. Ezek a mérési módszerek azonban általában nehezen reprodukálhatóak, és a teljes deformációnak csak egyes részleteit jellemezték a
kiértékelés során. Ezekben az irodalmakban is általában a nyírómerevségnek tulajdonították a
deformációt befolyásoló legnagyobb hatást. Eredményeiket gyakran végeselemes modellezésben használták fel a létrejövő termék alakjának előrebecsléséhez. A végeselemes modellezéssel kapott eredmények a betáplált adatok helyessége és a szoftver korlátaiból adódóan kérdésesek, valódi mérések elvégzésével kapott eredményekből megbízhatóbb következtetéseket
vonhattak volna le.
Áttekintve és elemezve szakterületem irodalmát a következő kutatási célokat tűztem ki:
1.

Szövetek deformációs viselkedésének kutatása képfeldolgozást alkalmazó vizsgálati módszerekkel.

2.

A szövet szerkezete, nevezetesen a fonalak sodratiránya redőződésre gyakorolt hatásának elemzése.

3.

A képfeldolgozáson alapuló Sylvie 3D Drape Testerrel végzett redőződésmérés továbbfejlesztése a redőződési tényező redőkialakulást befolyásoló hatásoktól való
függésének vizsgálata és okainak feltárása céljából.

4.

Erősítőszövetek nyírási tulajdonságainak meghatározására alkalmas módszer fejlesztése.

5.

A szövet fonalai közötti súrlódás meghatározására szolgáló vizsgálati módszer továbbfejlesztése.

6.

A szövet deformációja – redőződés és nyírási szög – és fonalai közötti súrlódási tényezője összefüggésének elemzése.
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3. Vizsgálati anyagok, berendezések és módszerek
Ebben a fejezetben bemutatom a kutatásaimhoz használt vizsgálati anyagokat és az általam is alkalmazott, ismert vizsgálati módszereket. A KES-FB méréseket a Maribori Egyetem
Ruhaipari Mérnöki Laboratóriumában, a hajlítási vizsgálatokat az Óbudai Egyetem Textilvizsgáló Laboratóriumában, az összes többi mérésemet pedig a BME Polimertechnika Tanszék Laboratóriumában végeztem.

3.1. Vizsgálati anyagok
A kutatási munkám során 4 féle nagyszilárdságú kompozit-erősítő szövetet, valamint 3
féle pamut és 1 poliészter (PES) szövetet vizsgáltam. A kétféle szövetcsoport mechanikai tulajdonságai jelentősen eltérnek egymástól, így ezeket többnyire különböző módszerekkel
vizsgáltam, és ezért két, különálló csoportként is kezeltem őket.
Az erősítőszövetek alapvető tulajdonságait az 1. táblázat, a pamut- és poliészter szövetek tulajdonságait a 2. táblázat tartalmazza. Az anyagok alapvető tulajdonságait a megfelelő
szabványok alapján határoztam meg. A szövetek kötésmódját az ISO 7211-1 [117], fonalsűrűségét egy kijelölt 10×10 mm-es területen az MSZ 93-18-as [118] szabvány alapján optikai
mikroszkóp segítségével állapítottam meg. A szövetek vastagságát vastagságmérő berendezéssel, az MSZ EN ISO 5084-es [119], területi sűrűségét az MSZ ISO 3801-es [120], fonalainak lineáris sűrűségét az MSZ 93-20-as [121] szabvány szerint határoztam meg.
Az üvegszöveteket a PD Interglas és a Saint Gobain Vetrotex cég, a szén- és
aramidszövetet a Sigratex cég gyártotta. Ezeket az erősítőszöveteket különféle kompozit alkatrészek, például járművek, sporteszközök elemeinek előállításához alkalmazzák.

Jelölés Anyag Kötésmód
G163
G220
K170
C160

üveg 2/2 sávoly
üveg
vászon
aramid 2/2 sávoly
szén
vászon

Területi
sűrűség
[g/m2]
163
220
170
160

Lineáris sűrűFonalsűrűség
ség
[1/10 mm]
[tex]
Lánc Vetülék Lánc Vetülék
70
70
12
12
220
220
5
5
130
130
6
6
200
200
4
4

1. táblázat A vizsgált erősítőszövetek jellemzői

A három, 100% pamutból készült, egyébként azonos szerkezeti jellemzőkkel rendelkező
szövet fonalainak sodratiránya különböző azért, hogy a sodratiránynak a szövet mechanikai
tulajdonságaira gyakorolt hatása tanulmányozható legyen. Mind a három szövet azonos váAl-Gaadi Bidour
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szonkötéssel készült, azonos a lánc- és vetüléksűrűsége, valamint azonos a lánc- és vetülékfonalak lineáris sűrűsége is, ebből adódóan területi sűrűségük is megegyezik, vastagságuk azonban eltérő a fonalak váltakozó sodratiránya miatt (2. táblázat). Ezeket a speciális pamut vizsgálati anyagokat Magyarországon, a Csárda-Tex Kft. készítette el számomra. A sodratlan
multifilament fonalból, szintén vászonkötéssel szőtt poliészter szövetet a magyarországi
Lurotex Kft. gyártotta. Ezek a szövetek elsősorban hagyományos textilipari célokra alkalmasak, de előfordulhatnak erősítőanyagként is. A pamutszövet a most egyre inkább fejlődő biológiailag lebomló kompozitok területén fordul elő, a PVC-vel kent PES szövet pedig ponyvák
anyagaként gyakori.

Jelölés
P
K
F
R

Területi Lineáris sűrűség Fonalsűrűség
Sodrat
[tex]
[1/10 mm]
Kötésmód sűrűség
2
[g/m ] Lánc Vetülék Lánc Vetülék Lánc Vetülék
Pamut
vászon
156
29
29
26
22
Z
Z
Pamut
vászon
156
29
29
26
22
Z
S
Pamut
vászon
156
29
29
26
22
Z
Z+S
Poliészter vászon
92
5
18
31
43
Anyag

2. táblázat A vizsgált pamut- és PES szövetek jellemzői

A vizsgált erősítőszövetek szerkezetéről JEOL JSM-6380 LA típusú pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) készítettem felvételeket (18. ábra), ez utóbbihoz a mintákat vékony
aranyréteggel vontam be az elektrosztatikus feltöltődés elkerülése érdekében. Az aranyréteg
felvitelét JEOL FC-1200 típusú katódporlasztásos aranyozó berendezéssel végeztem argon
atmoszférában.
A pamut- (19. ábra) és PES (20. ábra) szövetekről számítógéppel összekapcsolt
Olympus BX 51 típusú optikai mikroszkóppal készítettem felvételeket. A pamut anyagokról
készült mikroszkópos felvételek szemléltetik a három szövet fonalainak különböző
sodratirányát is. Mint ahogy az a 2. táblázatból is látszik, mindhárom pamutszövet láncfonalai
Z sodratirányúak, az eltérések a vetülékfonalak sodratirányában vannak.
-

A P anyag vetülékirányban is Z sodratirányú fonalakat tartalmaz,

-

a K anyag vetülékfonalai S sodratirányúak,

-

az F anyag vetülékfonalai felváltva Z és S sodratirányúak és

-

az R poliészter anyag lánc- és vetülékfonalai sodratlanok.
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G163

G220

K170

C160

18. ábra SEM felvételek a vizsgált erősítőszövetekről

P

K

F

19. ábra Optikai mikroszkóppal készült felvételek a pamut vizsgálati anyagokról

20. ábra Optikai mikroszkóppal készült felvétel az R jelzésű poliészter vizsgálati anyagról
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3.2. Fonalak közötti súrlódási tényező meghatározása fonalkihúzó vizsgálattal
A fonalak közötti súrlódási tényező meghatározása a fonalak alakja, szerkezete és hajlékonysága miatt meglehetősen összetett feladat. Szövetek fonalai közötti súrlódási tényező
meghatározásának egy lehetséges megoldása az úgynevezett fonalkihúzó vizsgálaton alapuló
módszer [27].
A súrlódási tényező meghatározásának elve
A fonalkihúzó vizsgálat során a két szélén és alul befogott szövetmintából egy alulról
nem befogott fonalat fölfelé húzunk ki, miközben a fonal elmozdulása függvényében mérjük a
kihúzáshoz szükséges erőt. A fonalkihúzó vizsgálattal kapható diagramot szemlélteti a
21. ábra. Mivel a szövet lánc- és vetülékfonalai egymást keresztezve görbült formát vesznek
fel, ezt a görbületet és a fonalkihúzó vizsgálattal kapott erőket (21. ábra) felhasználva a kötélsúrlódás számításához használt Euler egyenlet (5) alapján, a (6)-os összefüggés szerint meghatározható a szövetben lévő fonalak közötti súrlódási tényező értéke [27]:
Ki
 e  2( k i )
Kk



ln( K i / K k )
  2  (k  i )

(5)

(6)

ahol Ki és Kk, Ki>Kk, a fonalkihúzó vizsgálat során regisztrált erő - elmozdulás diagram
(21. ábra) i-edik, illetve k-adik csúcsához tartozó fonalkihúzó erő, (k-i)≥1 a két kiválasztott
csúcs sorszámának különbsége, azaz, ahogy ezt az irodalmi részben bemutattam, a vizsgált
szakaszon a keresztező fonalak számának fele, valamint α a kihúzandó és az azt keresztező
fonal érintkezési ívének középponti szöge radiánban.

21. ábra Elvi fonalkihúzó erő - fonalelmozdulás görbe
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Az α szög értelmezését szemlélteti a 22. ábra. Ahhoz, hogy a (6)-os összefüggéssel a súrlódási
tényezőt számítani lehessen, a fonalkihúzó vizsgálat mellett vizsgálatot kell végezni az α szög
meghatározására is.

22. ábra Az α szög definíciója

A szög vászon és sávoly kötésmódú szöveteken azonos módon határozható meg, mivel a fonalkihúzó erő - fonalelmozdulás görbén kialakuló csúcsok a kereszteződések számától és nem
a keresztező fonalak számától függ. Az α szög meghatározására alkalmazott módszeremet a
4.2.64.3.2. fejezetben ismertetem.
Fonalkihúzó vizsgálat
A fonalkihúzó vizsgálattal a szövetek fonalai közötti kölcsönhatásokról, főként a fonalak közötti súrlódásról lehet információkat nyerni. A fonalkihúzó vizsgálat mintáinak előkészítési módszerét és a mérés menetét a 4.3.1. fejezetben ismertetem.
A fonalkihúzó vizsgálat főleg olyan szövetek vizsgálatára alkalmas, amelyek fonalai
nagyszilárdságú, végtelen hosszú szálakból készültek, mint például az erősítőszövetek. A K
erőértékek meghatározásához ugyanis csak olyan fonalkihúzási görbék használhatók fel, ahol
az egyes csúcsok jól elkülöníthetők és egyértelmű maximum pontjuk van. Ez az erősítőszövetek esetében teljesül. A rövid szálakból sodort, az erősítőszövetek fonalainál jóval kisebb szilárdságú fonalakból készült kelmék esetén azonban a fonalkihúzással kapott görbékről nehezen, vagy egyáltalán nem is határozhatóak meg az egyes erőcsúcsok. Ezért az ilyen típusú
szöveteknél a súrlódási tényező meghatározása ezzel a módszerrel többnyire nem lehetséges,
így a fonalkihúzó vizsgálatot csak az erősítőszövetek esetén végeztem el. Megjegyzendő,
hogy fonalkihúzással nem mérhető anyagoknál a fonalak közötti súrlódásról közvetve a
KES-FB berendezéssel, vagy az ahhoz hasonló módon végzett nyíróvizsgálattal lehet információhoz jutni, tekintettel arra, hogy a nyírómerevséget legnagyobb mértékben a fonalak közötti súrlódás befolyásolja.
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3.3. Kawabata kelmeelemző rendszer (KES-FB)
A KES-FB rendszer 4 db, számítógéppel vezérelt és automatikus számítógépes mérés
kiértékeléssel rendelkező berendezésből áll, amelyekkel vizsgálhatók a kelme húzásra, nyírásra (KES-FB1), hajlításra (KES-FB2) és nyomásra (KES-FB3) bekövetkező alakváltozásai,
továbbá a kelme felületi tulajdonságai (KES-FB4) is. A fontosabb mechanikai tulajdonságok
az első 3 berendezéssel mérhetőek. A vizsgálati minták húzó és felületi tulajdonságainak a
jelen munkához kapcsolódóan nincs jelentősége, így ezeket nem vizsgáltam. A vizsgálathoz
3 db, 200×200 mm-es vizsgálati minta szükséges. Az előírás szerint három mintán kell elvégezni a vizsgálatokat, mégpedig az egyes mintákon az összes mérés elvégzésével, mivel a
vizsgálatok nem okoznak károsodást a mintában [2].

3.3.1. Nyíróvizsgálat (KES-FB1)
A KES-FB1 berendezés a kelme mechanikai tulajdonságait határozza meg adott húzó
vagy nyíró terhelésnél. A nyíróvizsgálat menetét a 23. ábra szemlélteti.

a)

b)
23. ábra Nyíróvizsgálat KES-FB1 berendezéssel [2]
a) A berendezés elrendezése b) Nyíróvizsgálati diagram

A nyíróvizsgálat a befogott minta 200 g-os tömeggel történő húzó előfeszítése mellett történik. A motor a hátsó kelmebefogó berendezést párhuzamosan mozgatja a nem meghajtott elsővel, aminek következtében a befogott mintát nyíróigénybevétel terheli. A visszafelé mozgás
akkor kezdődik meg, amikor a Φ nyírási szög a +8°-ot eléri. A hátsó befogófej a 0°-os helyzet
elérése után folyamatosan tovább mozog az ellenkező irányba, így a mintát a második ciklusban az első ciklus vizsgálati irányához képest ellentétes irányú nyíróigénybevétellel terheli. A
Φ=−8°-os nyírási szög elérésekor a befogófej mozgásiránya megfordul. Amikor a befogófej
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ismét visszatért a kiindulási helyzetébe, a második ciklus is befejeződött. A számítógép felrajzolja a minta szélességére fajlagosított nyíróerő-nyírási szög hiszterézis görbét, amellyel a
hagyományos kelmék esetében a fonalak súrlódási ellenállása a legjobban jellemezhető. A
vizsgálatok eredményeinek automatikus kiértékelése megadja a fajlagos nyírómerevséget,
valamint a ±0,5°-nál és a ±5°-nál mért nyíró hiszterézis magasságot (23. ábra/b). A fajlagos
nyírómerevséget (G) a berendezés +0,5° és +5° nyírási szög között számítja ki. Ebből következtetni lehet arra, hogy mennyire képesek a fonalak a szöveten belül elmozdulni. Kawabata
szerint a ±0,5°-nál mért nyíró hiszterézis magasság (2HG) a kelme rugalmasságára utal. Minél
kisebb az értéke, annál nagyobb a szövet rugalmassága. Az 5°-nál mért nyíró hiszterézis magassága (2HG5) a kelme alakíthatóságát jellemzi. Minél kisebb ez az érték, annál könnyebb a
szövetet síkban alakítani [2].

3.3.2. Hajlítóvizsgálat (KES-FB2)
A KES-FB2 berendezéssel végzett hajlítási vizsgálat során a mintát két befogófej segítségével rögzítik úgy, hogy a két befogófej között a minta szabad hossza 1 cm (24. ábra/a). Az
egyik befogófejnél nyomatékmérő-cella helyezkedik el, míg a másik befogót úgy mozgatja a
készülék, hogy az 1 cm hosszú minta egy ív mentén hajlik meg, miközben a minta görbületi
sugara lineárisan csökken. A vizsgálatot a berendezés ±2,5 cm-1 maximális görbületérték eléréséig végzi (24. ábra/b).

a)

b)
24. ábra Hajlítóvizsgálat KES-FB2 berendezéssel [2]
a) A berendezés elrendezése b)Hajlítóvizsgálati diagram

A maximális görbület elérésekor a mozgó befogófej ugyanazon a pályán elindul visszafelé. A
kiindulási helyzet elérése után a mérés ellentétes irányú hajlító ciklussal folytatódik. Ez a két
mérési ciklus a minta szín- és fonákoldali hajlítással szembeni ellenállását vizsgálja. A számíAl-Gaadi Bidour
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tógépes kiértékelő rendszer a mérési eredményeket, azaz a nyomatékot a görbület függvényében, mint hajlítási hiszterézist szemlélteti, és megadja a fajlagos hajlítómerevség (B) és a hajlító hiszterézis magasság (2HB) értékét (24. ábra/b).

3.3.3. Nyomóvizsgálat (KES-FB3)
A KES-FB3 készülék feladata, hogy pontosan meghatározott feltételek mellett megállapítsa a vizsgált szövet nyomó-igénybevételre adott válaszát (25. ábra). A vizsgálat lefolytatásához a mintát a készülék belsejében egy asztalon helyezik el. Ennek az asztalnak a közepén
egy 2 cm2 területű kör alakú nyílásban egy fémtárcsa helyezkedik el, amely az asztallal közös
síkot képez. A méréskor az első lépésben a fentről lefelé mozgó felső fémtárcsa, amelynek
felülete szintén 2 cm2, lesüllyed és egy előre beállított távolságra (GAP) megközelíti az asztalt. A második lépésben a felső tárcsa tovább mozogva lefelé eléri a minta felületét és növekvő nyomással terheli a mintát. Amikor a nyomás eléri a beállított 500 N/m2 maximális értéket,
akkor a felső tárcsa elindul visszafelé. Akkor fejeződik be a vizsgálat, amikor ismét eléri a
GAP értéket. A mérőkészülék kirajzolja a nyomást a minta vastagságának függvényében. Itt is
egy hiszterézist kapunk. A számítógép a kiértékelés során a terhelés és a terhelés megszüntetése során kifejtett munkát hasonlítja össze a görbék alatti területek kiszámításával. A kiértékelő program megadja többek között a vizsgált minta Pmin=5 N/m2 nyomás mellett mért T0
vastagságát is.

a)

b)
25. ábra Nyomóvizsgálat KES-FB3 berendezéssel [2]

a) A berendezés elrendezése b) Nyomóvizsgálati diagram
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3.4. Átlós irányú húzóvizsgálat
Az átlós irányú húzóvizsgálat során, mint ahogy erről a 2.2.2. fejezetben már szó volt, a
vetülékirányhoz képest ±45°-os szögben kivágott minta húzóvizsgálatából határozható meg a
nyíróerő (N) és a nyíródeformációt. A nyíródeformáció a szövet fonalai által bezárt szög (2Θ)
megváltozásával, azaz a nyírási szöggel (γ) jellemezhető (26. ábra).

a)

b)

26. ábra Nyírási szög és a nyíróerők alakulása terhelés hatására
a) Szövet lánc- és vetülékirányú fonala közötti szög terheletlen állapotban
b) Szövet lánc- és vetülékirányú fonala közötti szög terhelt állapotban

Az átlós irányú húzóvizsgálatot 5 kN-os erőmérő cellával felszerelt, Zwick Z005 típusú,
univerzális, számítógép vezérlésű szakítógépen végeztem el. A vizsgálat során a szakítógép a
keresztfej elmozdulás függvényében rögzíti a húzóerőt. A keresztfej elmozdulás függvényében a nyírási szöget az irodalomból ismert geometrián, illetve képfeldolgozáson alapuló módszerek mellett egy saját fejlesztésű új módszerrel is meghatároztam. A szakítógépen kívül a
saját fejlesztésű új módszerhez Messphysik ME-46 Full Image típusú videoextenzométert, a
képfeldolgozásos módszerhez a videoextenzométerhez tartozó kamerát alkalmaztam. A kifejlesztett új módszert a 4.2.1. fejezetben mutatom be.
Geometrián alapuló nyírási szög meghatározási módszer
A geometrián alapuló módszer esetén egy számítási összefüggéssel (7) határozható
meg a húzott szövetmintában létrejövő nyírási szög, amelyhez csak a vizsgálati minta kezdeti
geometriai adatai és a pillanatnyi nyúlás értéke szükséges [54] (27. ábra).
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ahol γi a nyírási szög, θi a lánc- és vetülékirányú fonal közötti szög fele, h0 a minta kezdeti
befogási hossza, Δhi a pillanatnyi nyúlás.

27. ábra Nyírási szög meghatározása átlós irányú húzóvizsgálattal[54]

Képfeldolgozáson alapuló nyírási szög meghatározási módszer
E módszer esetében az átlós irányú húzás során a nyírási szög meghatározása képfeldolgozással történik. Ehhez a mintára a vizsgálat megkezdése előtt a 28. ábra szerint a szövet
fonalaival párhuzamos oldalú rombuszokat kell rajzolni. A vizsgálat során a mintáról fényképfelvételeket kell készíteni, amelyekről a rombuszok oldalai, azaz a szövet fonalai által
bezárt szögek meghatározását megfelelő képfeldolgozó program alkalmazásával kell elvégezni. A θi szögeket minden egyes felvételen a 28. ábra szerinti 4 helyen kell meghatározni, majd
ezek átlagából a (8) összefüggéssel számítható a pillanatnyi igénybevételhez tartozó nyírási
szög [55].
4

i 

 (90  2
k 1

ik

)

4

(8)

ahol γi a pillanatnyi igénybevételhez tartozó nyírási szög, θi a lánc- és vetülékfonalak által
bezárt pillanatnyi szög fele és k=1, 2, 3, 4 a minta 4 vizsgálati pontja.
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28. ábra Nyírási szög meghatározása képfeldolgozással [55]

Nyíróerő meghatározása
A húzás során a húzóerő fonalirányú összetevői nyíró hatást gyakorolnak a szövetre. A
nyírási szög ismeretében az F húzóerőből a fonalirányú N nyíróerő is meghatározható
(29. ábra). Mivel a két fonalrendszer irányában ébredő nyíróerők és a fonalak által közrezárt
szög megegyezik, a szövetben ébredő N nyíróerő [49, 56] a lánc- és vetülékfonalak által közrezárt pillanatnyi szög és a pillanatnyi húzóerő függvényeként írható fel (9). A lánc- és vetülékfonalak által közrezárt pillanatnyi szög a pillanatnyi nyírási szögből az (10) összefüggéssel
számítható.

Ni 

Fi
N 
2 cos i

(9)

2 0   i
2

(10)

i 

ahol Ni az átlagos pillanatnyi nyíróerő, Fi a pillanatnyi húzóerő, θ0 a lánc- és vetülékfonalak
által közrezárt kezdeti szög fele, γi a pillanatnyi nyírási szög, θi a lánc- és vetülékfonalak által
közrezárt pillanatnyi szög fele és i az adott időpillanat.

29. ábra Szövetben ébredő nyíróerő átlós irányú húzás hatására

Al-Gaadi Bidour

47

Vizsgálati anyagok, berendezések és módszerek

3.5. Hajlítómerevség meghatározása
A szövetek hajlítómerevsége legegyszerűbben a Cantilever Test elve szerint működő
Flexométerrel (30. ábra) határozható meg az MSZ 93-4-es szabvány [122] ajánlásait figyelembe véve.

30. ábra Flexométer elvi vázlata [122]

Az erősítőszövetek hajlítóvizsgálatához Flexométert használtam, mivel a KES-FB2 berendezés korlátozott mérési tartománya miatt az erősítőszövetek mérésére nem alkalmazható.
A szabvány alapján a méréshez 3-3 db 20×200 mm-es vizsgálati minta szükséges. A
szabvány szerint a méréseket lánc- és vetülékirányban kivágott mintákon is el kell végezni. A
Flexométer segítségével a C hajlítási hosszt lehet meghatározni. A mérés során a vízszintes
asztallapra fektetett vizsgálati mintát annyira toljuk le az asztalról, hogy a lehajló kelme vége
érintse a berendezés vízszinteshez képest 41,5°-os szögben álló átmérővonalát. Jelölje a lehajlott kelmesáv hosszát l, akkor a hajlítási hossz C=l/2. A vizsgált kelmesáv hajlítómerevsége a
(11) összefüggéssel határozható meg [122].
R  t 'C 3

(11)

ahol R [Nm] az egységnyi szélességű kelmesáv hajlítómerevsége, t’ [N/m2] az egységnyi
területre eső kelmesúly és C [m] a hajlítási hossz.
A hajlítómerevségből meghatározható a hajlító rugalmassági modulusz (12) [60]:
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E

12 R
T3

(12)

ahol E [N/m2] a hajlító rugalmassági modulusz, R [Nm] a hajlítómerevség és T [m] az anyag
vastagsága.

3.6. Redőződésmérés
Méréseimhez

a

Budapesti

Műszaki

és

Gazdaságtudományi

Egyetemen,

a

Polimertechnika Tanszék és a Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
együttműködésében kifejlesztett, képfeldolgozáson alapuló Sylvie 3D Drape Tester berendezést (31. ábra) alkalmaztam. A berendezés geometriai méretei megfelelnek az MSZ 93-4
szabványnak [122], és kiértékelő szoftvere egyéb adatok mellett a szabványnak megfelelő
paramétereket is meghatározza.
Mérés menete
A berendezés 180 mm átmérőjű, kör alakú asztala a mérés előkészítése során az alaplapba
süllyesztve, azzal egy síkot képezve helyezkedik el. A 300 mm átmérőjű, kör alakú vizsgálati
mintát úgy kell az asztalra helyezni, hogy közepét egy tű segítségével pontosan az asztallap
közepéhez kell illeszteni, ügyelve arra, hogy a kelme lánc- és vetülékfonalai az előírt iránnyal
párhuzamosak legyenek. Az asztal felemelését a számítógéppel vezérelt motor végzi 3,25
mm/s egyenletes sebességgel, ezzel biztosítva van, hogy a kelme redői mindig ugyanazzal a
sebességgel, azonos dinamikai viszonyok között alakulhassanak ki. A mérés során a mérőkereten elhelyezett 4 db lézer vonalsugárzó vízszintes síkban egy fényvonalat vetít a kelmére,
ezzel egy vízszintes síkmetszetet kijelölve a redőződő vizsgálati mintán. Ezt a fényvonalat a
mérőkereten, a vonalsugárzók felett elhelyezett, 4 db kamera lefényképezi. A keret magasságát beállított lépésközzel léptetve a berendezés a redőződő kelmét végigpásztázza és ezzel
annak felületét beolvassa. A számítógéppel vezérelt berendezés egy fekete műszerházba van
beépítve, ami biztosítja, hogy a mérés folyamán a mérőtérben sötét legyen. A képek minden
fényképezési lépés után áttöltődnek a számítógépbe. A képfeldolgozó szoftver a kamerák által
szintenként 4 oldalról rögzített képeket a kalibrációs adatok figyelembevételével feldolgozza,
szintenként a metszetet jellemző görbe pontjait – a 4 képből nyert adatokat – egy állományba
egyesíti, majd az aktuális szintnek megfelelő pontfelhőre polár-koordináta rendszerben Fourier polinomot illesztve adja meg a síkmetszetet közelítő görbét [123].
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31. ábra Sylvie 3D Drape Tester

A szoftver az így nyert síkmetszetek felhasználásával térben rekonstruálja a redőződő
kelmemintát, majd a síkvetületet szoftveresen előállítva határozza meg a redőződési tényezőt.
A berendezés az oldalról való fényképezés miatt „alá lát” az asztalnak, így akkor is számolható a redőződési tényező, ha a kelme redői az asztal alá hajlanak [71].
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4. Új mérési módszerek, mérési eredmények és elemzésük
Ebben a fejezetben bemutatom a munkám során kifejlesztett új mérési módszereket és
az elvégzett vizsgálatokkal nyert eredményeket, amelyeket különböző szempontok szerint
elemzek.

4.1. Hajlítóvizsgálatok
A szövetek térbeli alakváltozási tulajdonságait befolyásoló egyik legfontosabb tulajdonság a hajlékonyság. Valamennyi vizsgálati mintám hajlítóvizsgálatát Flexométerrel végeztem.
A pamutszövetek esetén KES-FB2 berendezéssel is meghatároztam a hajlítási tulajdonságokat.

4.1.1. KES-FB2 berendezéssel és Flexométerrel mért eredmények
A KES-FB2 berendezéssel a pamut vizsgálati anyagokból 3-3 mintán végeztem
hajlítóvizsgálatot (3. táblázat).

Jelölés
P
K
F

B
2HB
[Nm2/m]
[Nm/m]
Átlag Szórás Átlag Szórás
881 32,34 7,94 0,16
720 28,14 6,08 0,26
694 10,01 6,35 0,14

3. táblázat P, K és F jelzésű pamutszövet KES-FB2 berendezéssel mért hajlító tulajdonságai

A pamut, a PES és az erősítőszövetek hajlítómerevségét 3-3 mintán mértem meg
Flexométerrel lánc-, vetülék- és átlós irányban. A mért értékek átlagát a 4. és az 5. táblázat
tartalmazza.

Jelölés
G163
G220
K170
C160

R 0° [Nm]
Átlag Szórás
4220 0,01
6242 0,04
41504 0,00
19603 0,12

R 45° [Nm]
Átlag Szórás
2071 0,00
3438 0,03
6202 0,04
4767 0,04

R 90° [Nm]
Átlag Szórás
3675 0,00
6714 0,01
41504 0,00
10498 0,01

4. táblázat Erősítőszövetek hajlítómerevsége lánc-, vetülék- és átlós irányban
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Jelölés
P
K
F
R

R 0° [Nm]
Átlag Szórás
1962 0,03
1962 0,01
1337 0,00
2482 0,00

R 45° [Nm]
Átlag Szórás
2277 0,00
2496 0,01
2253 0,01
1578 0,00

R 90° [Nm]
Átlag Szórás
1528 0,01
1288 0,01
1564 0,01
2884 0,00

5. táblázat Pamut és poliészter szövetek hajlítómerevsége lánc -, vetülék- és átlós irányban

4.1.2. Fonalak sodratirányának hatása a szövet hajlítómerevségére
Mivel a szövetet felépítő fonalak sodratiránya jelentősen befolyásolja a fonalak közötti
súrlódást, ezáltal befolyásolja a szövet összes olyan tulajdonságát is, amelyre a fonalak közötti súrlódás hatással van, így a hajlítási tulajdonságokat is.
A P, F és K jelű pamut anyagokra vonatkozóan az 32. ábra szemlélteti a KES-FB2 méréssel meghatározott hajlítási tulajdonságokat. A sodratirány függvényében jelentős különbségek mutatkoznak. Az azonos sodratirányú fonalakból készült P anyag hajlítómerevsége jóval nagyobb, mint a különböző sodratirányú fonalakat tartalmazó F anyagé.

10

800

8

600

6

400

4

200

2

0

B
2HB

Hajlítási hiszterézis
[Nm/m]

Hajlítómerevség
[Nm 2/m]

1000

0
P

F
K
Vizsgálati minta

32. ábra Hajlítómerevség és hajlító hiszterézis szövettípus szerint

4.1.3. Mérési irány hatása a szövet hajlítómerevségére
A szövetek hajlítómerevsége szerkezetükből adódóan nem egyezik meg minden irányban, amely különbség fokozódhat, ha például a szövet kötésmódja nem szimmetrikus. A lánc(0°) és a vetülék- (90°) irányokban, továbbá az átlós irányban, azaz 45°-ban ismert
hajlítómerevség értékek birtokában az irodalmi részben már ismertetett Cooper modell (13)
felhasználásával a szövet hajlítómerevsége bármely más további irányban is megbecsülhető
[65]:
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R  R1 cos 4   R2 sin 4   4 R3  R1  R2 cos 2  sin 2 

(13)

ahol Rφ a Cooper modell szerint számított hajlítómerevség a φ szöggel jellemzett irányban, R1
a láncirányban, R2 a vetülékirányban és R3 az átlós irányban mért hajlítómerevség, φ az a lánc
irányhoz képesti szög, amely irányban az összefüggéssel meghatározható a hajlítómerevség.
A szövetek hajlítómerevségét 10°-80°-os irány között 10° fokonként számítottam ki (33. és
34. ábra). Ezt figyelembe véve ábrázoltam a vizsgált szövetek hajlítómerevségét
polárdiagramban.
Hajlítómerevség
360°/0°
[Nm]
40000
315°

45°

30000
20000

G163

10000

G220
270°

90°

0

K170
C160

225°

135°

180°

33. ábra Erősítőszövetek irányfüggő hajlítómerevségének polárdiagramja
Hajlítómerevség 360°/0°
[Nm]
3000
315°

2500

45°

2000
1500
1000

P

500
270°

K
90°

0

F
R

225°

135°

180°

34. ábra Pamut- és PES szövetek irányfüggő hajlítómerevségének polárdiagramja
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A polárdiagramok is szemléltetik, hogy szövetek hajlítómerevsége jelentősen irányfüggő. A legnagyobb, illetve a legkisebb merevségi érték a szövet tulajdonságaitól függően
más-más irányban adódik. A sodratlan multifilament fonalakból készült szövetek esetén a
maximális hajlítómerevség érték fonalirányban van mind a PES, mind az erősítőszövetek esetén (33. ábra). Ezzel szemben a sodrott fonalakból készült pamutszövetek esetén a legnagyobb
hajlítómerevség átlós irányban van (34. ábra). A háromféle pamutszövet átlós irányú
hajlítómerevsége közel azonos, nagyobb különbségek csak a fonalirányú hajlítómerevségnél
láthatóak, ami a fonalak különböző sodratirányával magyarázható.
A két kelmecsoport viselkedése közötti különbség oka feltételezhetően a szövetek fonalai közötti súrlódási tényezőben és a fonalak hajlékonyságában keresendő. Gyakorlati tapasztalat, hogy az erősítőszövetek sima felületű, sodratlan merev fonalai között kicsi a súrlódási
tényező, ezért ezek könnyen szétcsúsznak, míg a pamutszövetek sodrott, érdes felületű, hajlékony fonalai a jóval nagyobb súrlódási tényező miatt sokkal stabilabb szerkezetet kölcsönöznek a szövetnek.

4.2. Nyíróvizsgálatok
Az erősítőszövetek nyírómerevségét átlós irányú húzóvizsgálattal határoztam meg, képfeldolgozás alkalmazásával. A nyírási szög meghatározását irodalomból ismert módszerekkel
és egy saját fejlesztésű módszerrel is elvégeztem. A pamut és a PES szövetek nyíróvizsgálatát
a KES-FB1 készülékkel végeztem.

4.2.1. Új nyírási szög meghatározási módszer
Az átlós irányú húzóvizsgálat kiértékeléséhez kifejlesztettem egy új módszert, mellyel a
nyírási szög a 3.4. fejezetben bemutatottaknál egyszerűbben és pontosabban határozható meg.
Az új módszer egyik lényeges eleme, hogy a nyírási szög kiszámításához nem csak a vizsgálati minta hosszirányú nyúlását, hanem a keresztirányú szélesség-csökkenését is felhasználom.
A minta méretváltozását képfeldolgozással határozom meg, amelyhez a vizsgálat megkezdése
előtt a mintára a 35. ábra/a szerinti hosszanti és keresztirányú vonalakat kell felrajzolni. A
felrajzolt vonalak a tiszta nyírás tartományában egy téglalapot, ideális minta esetében négyzetet jelölnek ki. Ideális a minta, ha a vizsgálat megkezdése előtt a szövet lánc- és vetülékfonalai
által bezárt szög pontosan 90°. A vonalakat úgy kell felrajzolni, hogy a téglalap, illetve négyzet oldalainak középpontjai egy olyan rombuszt, ideális minta esetében négyzetet határozzanak meg, amelynek oldalai párhuzamosak a szövet fonalaival.
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a)

b)

35. ábra A γ nyírószög meghatározása átlós irányú húzóvizsgálattal és videoextenzométerrel
a) Jelölt vizsgálati minta terheletlen állapotban b) Jelölt vizsgálati minta terhelt állapotban

A vizsgálat során ezeknek a vonalaknak a 35. ábra szerinti helyeken, azaz a minta hossz- és
keresztirányú középvonalában mért pillanatnyi távolságát kell rögzíteni. Ez történhetne fényképfelvételek készítésével és a képek utólagos kiértékelésével is, ami azonban nagyon időigényes megoldás lenne. Az új módszer másik lényeges eleme videoextenzométer alkalmazása,
amelynek eredményeként a mérés során a szükséges távolságokat folyamatosan és automatikusan lehet rögzíteni. A videoextenzométer a vizsgálati mintán látható kontraszt alapján automatikus képfeldolgozással közvetlenül találja meg és gyűjti a kijelölt távolságokat a képek
külön rögzítése nélkül.
A módszer további előnye, hogy figyelembe tudja venni azt is, ha a minta nem ideális,
azaz a lánc- és vetülékfonalak közötti kezdeti szög nem pontosan 90°, mivel ez a szövetek
gyártás közbeni elhúzódása miatt gyakran előfordul. A nyírási szög a szövet hossz- és keresztirányú méretváltozásából (35. ábra) az alábbi egyszerű összefüggéssel számítható (14).

 i  2 0  2 i  2 0  2arctg

ai
bi

(14)

ahol γi a pillanatnyi nyírási szög, θ0 a lánc- és vetülékfonalak által közrezárt kezdeti szög fele,
θi a lánc- és vetülékfonalak által közrezárt pillanatnyi szög fele, ai a felrajzolt jelölések közötti
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keresztirányú pillanatnyi távolság fele, bi a felrajzolt jelölések közötti hosszirányú pillanatnyi
távolság fele.
Nyíróvizsgálat menete
Az átlós irányú húzóvizsgálatokat a vetülékirányhoz képest 45˚-ban kivágott, 50 mm
széles és 200 mm hosszú mintákon, 100 mm vizsgálati hossz alkalmazásával végeztem. A
vizsgálatok során a nyírási szög meghatározását minden egyes vizsgálati minta esetében a
saját fejlesztésű módszer mellett a 3.4. fejezetben bemutatott, 2 ismert módszerrel is elvégeztem, ez teszi lehetővé a módszerek korrekt összehasonlítását. A szövetmintákra felrajzoltam a
képfeldolgozásos módszerhez és a saját módszerhez szükséges jelöléseket is, ami a vizsgálat
során egyidejűleg lehetővé tette a képfeldolgozáshoz szükséges képek elkészítését és az adatok videoextenzométerrel való rögzítését.
A mérés pontossága szempontjából alapvetően fontos a jelölések nagyon gondos, kellően kontrasztos felrajzolása a mintákra, valamint a minták előkészítése és szakítógépbe való
befogás közbeni szétcsúszásának megakadályozása. A szövet szétcsúszásának megakadályozása érdekében a minták előkészítése során az elemi szálak vizsgálatánál szokásos JIS R 7606
szabványnak megfelelő papírkeretes módszerhez hasonló megoldást alkalmaztam [124]. A
mintaelőkészítés első lépésében a szöveten kijelöltem egymás mellett 5 db mintát, ezt követően egy 200 mm széles és 250 mm hosszú papírlap két szélét 50-50 mm-es sávban ráragasztottam a szöveten kijelölt mintákra úgy, hogy a ragasztott szélek a kijelölt minták befogásra
szolgáló végeire kerüljenek. A kijelölt mintákat a felragasztott papírlappal együtt vágtam ki,
majd a mintákra felrajzoltam a szükséges jelöléseket. A kivágott és jelölésekkel ellátott mintákat a papírral együtt fogtam be a szakítógépbe, majd a mérés megkezdése előtt a papír két
befogó szerkezet közötti részét eltávolítottam.
Az átlós irányú húzóvizsgálatot Zwick Z005 univerzális, számítógép vezérlésű szakítógépen, 5 kN-os erőmérő cellával, 10 mm/perc húzósebességgel, szobahőmérsékleten végeztem minden szövetanyagon. A vizsgálat során a keresztfej elmozdulás és a húzóerő mellett a
hosszirányú nyúlást és a keresztirányú szélességcsökkenést a mintára rajzolt jelölések alapján
videoextenzométerrel folyamatosan rögzítettem, valamint a képfeldolgozásos módszerhez
szükséges képeket digitális kamerával készítettem. A 36. ábra szemlélteti a vizsgálati minta
átlós irányú húzás közbeni alakváltozását.
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36. ábra Fényképfelvétel-sorozat a szövetminta átlós irányú húzás közbeni alakváltozásáról

4.2.2. Nyírási szög meghatározási módszerek összehasonlítása
A nyírási szög meghatározására szolgáló geometrián alapuló, képfeldolgozáson alapuló
és saját fejlesztésű módszer összehasonlításához a nyírási szög értékeit a keresztfej elmozdulásának függvényében a 37. ábra szemlélteti. A képfeldolgozáson alapuló módszer esetén a
nyírási szög meghatározását 0 mm; 7,5 mm; 16 mm és 24 mm keresztfej elmozdulásnál végeztem el.
Az irodalomból ismert, képfeldolgozáson alapuló módszerrel meghatározott nyírási
szög hitelesnek tekinthető, hiszen ennél a módszernél közvetlenül mérjük a keresett nyírási
szöget. Nagy hátránya viszont az, hogy a mérés során képeket kell rögzíteni, majd ezeket a
mérést követően egyesével, képfeldolgozó program segítségével, manuálisan kell kiértékelni,
és a keresett szögeket meghatározni. Az időigényesség mellett további hátrány a manuális
kiértékelésben rejlő szubjektivitás, és az ebből következő hibalehetőség. A valós nyírási szög
meghatározásához azonban mindenképpen szükséges a képfeldolgozás alkalmazása, enélkül
ugyanis csak elméleti úton becsülhető az értéke, mint a geometrián alapuló módszer esetén.
A geometrián alapuló módszernél a nyírási szög meghatározása kizárólag a hosszirányú
nyúlásból levezetett geometriai megfontolásokon alapszik, amelyhez a mérés valójában semmilyen információt nem nyújt. A mérésre azért van szükség, hogy a nyíróerő számításához a
húzóerőt a nyúlás függvényében regisztrálják, és a maximális nyírási szög kiszámításához a
maximális nyúlást meghatározzák. A maximális nyúlás meghatározása azonban nem mindig
teszi lehetővé a maximális nyírási szög és így a nyíróerő meghatározását sem, mivel ezzel a
módszerrel csak egy adott nyúlásértékig számítható a nyírási szög. A nyírási szög meghatározására használt (3)-as összefüggésben ugyanis arkusz koszinusz szögfüggvény szerepel,
amelynek argumentumában 1-nél nagyobb szám nem állhat. Az argumentumban álló tört érAl-Gaadi Bidour
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téke azonban jóval a mérés vége előtt elérheti az 1-nél nagyobb értéket, amitől kezdve az öszszefüggés nem használható. A geometrián alapuló módszerrel egy elméleti nyírási szög határozható meg, amely, mint az a 37. ábra diagramjain jól látható, a keresztfej elmozdulás növekedésével egyre jobban eltér a valós értéket jobban megközelítő másik két módszer eredményeitől.

37. ábra A 3 módszerrel meghatározott nyírószög-keresztfej elmozdulás görbék
a négy vizsgált erősítőszövetnél

A 37. ábra diagramjain a képfeldolgozáson alapuló és a saját fejlesztésű módszer eredményeit szemléltető görbék nem a 0 pontból indulnak, mint a geometrián alapuló módszer
görbéje. Ennek oka az, hogy míg a geometrián alapuló módszer minden esetben 90°-os fonalak közötti kiindulási szöggel számol, addig a másik 2 módszer a valóságos szögeket veszi
alapul. Ez azért fontos, mert gyakran előfordul, hogy a terheletlen szövetminta fonalai közötti
szög nem pontosan 90°. A saját fejlesztésű módszer előnye a másik kettővel szemben, hogy a
nyírási szög egynél több mért információ alapján határozható meg, továbbá, hogy univerzális
szakítógép és videoextenzométer birtokában egyszerűen alkalmazható minden egyéb kiegészítő eszköz nélkül.
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Átlagos négyzetes hiba meghatározása
A három módszer összehasonlítása céljából a 6. táblázatban összefoglaltam négy keresztfej elmozdulási értékhez tarozóan a három módszerrel meghatározott nyírási szög értékeket.

Elm.
[mm]
0

7,5

16

24

Geometrián alapuló
G163 G220
Nyírási
0
0
szög [°]
Szórás
Nyírási
18,77 18,77
szög [°]
Szórás
Nyírási
47,25 47,25
szög [°]
Szórás
Nem Nem
Nyírási szá- szászög [°] mítha míth
tó
ató
Szórás
-

Képfeldolgozáson alapuló

Saját fejlesztésű

K170 C160 G163 G220 K170 C160 G163 G220 K170 C160
0

0

2,24

3,45

2,67

2,47

2,94

2,94

2,94

2,94

-

-

1,43

2,29

2,05

1,27

0,001 0,001 0,001 0,001

18,77 18,77 19,93 20,28 19,96 24,53 20,71 20,44 20,49 28,32
-

-

3,03

2,66

2,95

0,04

0,97

2,37

1,10

2,54

47,25 47,25 38,54 42,42 39,30 49,55 41,49 41,24 39,29 50,58
4,20 3,64 3,32 3,94 3,15 5,70 2,61 1,77
Nem Nem
szá- szá58,43 55,00 54,65 63,36 57,71 51,08 49,26 60,98
mítha míth
tó
ató
5,05 2,23 3,43 3,77 3,63 2,15 3,71 1,06

6. táblázat A 3 vizsgálati módszerrel meghatározott nyírási szög értékek 0; 7,5; 16 és 24 mm -es keresztfej elmozdulásnál

A különböző módszerekkel mért, illetve számított értékek összehasonlításánál az eredményeket a képfeldolgozáson alapuló módszerrel kapott eredményekhez viszonyítottam a
(15) átlagos négyzetes hiba meghatározásával (7. táblázat).

 (a) 

  x a 
i

u

2

(15)

ahol δ az átlagos négyzetes hiba, xi az összehasonlítandó paraméter, a az a paraméter, amelyhez viszonyítunk, u az adatok száma.
A 37. ábra diagramjain jól látható, hogy a geometrián alapuló és a saját fejlesztésű módszerrel kapott görbék jellegre is eltérnek egymástól, míg a saját fejlesztésű módszer eredményei jól egyeznek a képfeldolgozásos módszer eredményeivel. Ezt a megállapítást számszerű
értékekkel támasztják alá a 7. táblázatban összefoglalt, átlagos négyzetes hiba számításának
eredményei.
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Geometrián alapuló
Elm.
[mm]
0
7,5
16
24

Saját fejlesztésű

G163 G220 K170 C160 G163 G220 K170 C160
1,12
0,58
4,36
-

1,73 1,33 1,23 0,35
0,76 0,60 2,88 0,39
2,41 3,98 1,15 1,47
0,36

0,26
0,08
0,59
1,96

0,13
0,27
0,00
2,69

0,23
1,90
0,52
1,19

7. táblázat Az átlagos négyzetes hiba a képfeldolgozásos módszer eredményeihez k épest

4.2.3. Nyíróerő átlósirányú húzóvizsgálatból
A saját fejlesztésű módszerrel meghatározott nyírási szög felhasználásával kiszámítottam a vizsgált erősítőszöveteket terhelő nyíróerőket is. A 38. ábra a nyírási szög függvényében a nyíróerők alakulását szemlélteti. Szembetűnő különbség van a C160 jelű szénszövet és
a másik három vizsgálati minta viselkedése között. A szénszövet esetében a nyíródeformáció
megindításához sokkal nagyobb nyíróerő szükséges, mint a másik három minta esetében, és a
görbe további menetének jellege is nagyon különbözik.

38. ábra Nyírási szög - nyíróerő görbék

A görbék közötti különbségeket a fonalakat felépítő szálak különböző alapanyaga és
esetlegesen különböző felületi minősége, így a szövetek fonalai közötti súrlódási tényezők
eltérése, továbbá a szövetek fonalsűrűsége, kötésmódja és egyéb szövetszerkezeti jellemzői is
befolyásolják.
A szélességre ( 0,05  2  szélesség ) vonatkoztatott és 8° nyírási szögnél meghatározott
nyíróerőt fajlagos nyíróerőként (f) definiáltam (8. táblázat), amely így a KES-FB1 mérési
eredményeivel is összehasonlítható.
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Jelölés
G163
G220
K170
C160

f [N/m]
Átlag Szórás
0,92 0,028
1,88 0,034
1,74 0,030
6,42 0,058

8. táblázat Erősítőszövetek fajlagos nyíróerő értékei 8° nyírási szögnél

4.2.4. Átlós irányú húzás hatása a vizsgált szövet vastagságára
A szövetek alakítása során fellépő nyíróigénybevétel hatására a fonalak tömörödnek, és
emiatt megváltozik a szövet vastagsága. A megváltozott vastagság megváltoztatja a szövetből
készült termék mechanikai tulajdonságait, továbbá a termék geometriai kialakításánál is szerepet játszik. Ezért vizsgáltam az átlós irányú húzóvizsgálat, azaz a nyíróigénybevétel hatására bekövetkező szövetvastagság-változást. Ennek meghatározásához a vizsgálati minta vastagságát a minta közepén mértem meg vastagságmérővel (MSZ EN ISO 5084-es szabvány
[119] szerint) a szakítógépbe való befogás előtt és a maximális nyíródeformáció elérésekor a
10-10 db átlós irányú húzóvizsgálat esetén. Azt találtam, hogy a vastagság jelentősen lecsökken a húzóvizsgálat hatására, aminek legfőbb oka a szálkötegek erő hatására történő tömörödése. A szövetvastagság csökkenésével járó fonaltömörödés jól kifejezhető a térfogati hányados változásával. A térfogati hányados értékét a mértékegységek megfelelő átváltásával a
következő (16) összefüggéssel határoztam meg.

Vf 

t
 100 % 
 T

(16)

ahol Vf a térfogati hányados [%], t a területi sűrűség [g/mm2], ρ a szálanyag sűrűsége [g/mm3],
T a szövet vastagsága [mm]. Az anyagok sűrűség értékeit irodalmi adatok alapján vettem figyelembe (9. táblázat).

Jelölés

ρ
[g/mm3]

G163
G220
K170
C160

0,0026
0,0026
0,0014
0,0018

T
[mm]
Átlag Szórás
0,18 0,014
0,23 0,014
0,28 0,006
0,25 0,008

Vf
[%]
Átlag Szórás
34,83 0,027
36,79 0,017
42,16 0,005
35,96 0,008

T γmax-nál
[mm]
Átlag Szórás
0,12 0,018
0,14 0,018
0,20 0,005
0,21 0,011

Vf γmax-nál
[%]
Átlag Szórás
59,69 0,078
79,86 0,058
63,17 0,008
48,67 0,016

9. táblázat Vastagság és térfogati hányados változása átlós irányú húzóvizsgálat hatására
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A vastagság a mért értékek alapján legalább 25%-kal csökken a maximális
nyíródeformáció elérésekor, ezzel együtt a térfogati hányados legalább 34%-kal nő a vizsgálati anyagok esetén (9. táblázat).

4.2.5. Polimer gyanta hatása a szövet nyírási tulajdonságaira
A szövetek nyírási tulajdonságait számos tényező befolyásolja. Alapvetően befolyásolják a nyírási tulajdonságokat azok az anyagok, amelyekkel a fonalakat még a szövés előtt,
vagy a szövetet szövés után kezelik. Az erősítőszövetet kompozit anyaggá történő feldolgozása során, alakításkor tipikusan térhálósodó telítetlen poliészter vagy epoxi gyantával itatják át,
amely szintén erőteljesen befolyásolhatja a szövet nyírási tulajdonságait. A gyanta nyírásra
gyakorolt hatásának vizsgálatához a saját fejlesztésű nyírási szög meghatározó módszert alkalmaztam. A G163-as anyagból kivágott vizsgálati mintákat telítetlen poliészter gyantával
(UP) itattam át, és a gyanta térhálósítása nélkül vizsgáltam meg. Az eredményeket a szárazon
végzett vizsgálatok eredményeivel hasonlítottam össze (39. ábra).
15

Húzóerő [N]

12
9

6
3
0
Száraz szövet

UP-val
átitatott szövet

39. ábra UP gyanta hatása az átlós irányú maximális húzóerőre G163 anyagnál

Az eredményekből jól látható, hogy a gyantával kezelt minták négyszer akkora átlós irányú
húzóerőt viseltek el, mint a szárazak. A várakozással ellentétben a gyanta nem kenőanyagként
hat a fonalak közötti súrlódás csökkentésével, hanem éppen ellenkezőleg, megnehezíti a formázást. A viszkózus gyanta mintegy „összeragasztotta” a szövet szálait, így megnövelve az
egymáshoz képesti elmozdulásukhoz, vagyis a szövet deformációjához szükséges erőt. Ez azt
jelenti, hogy a gyantával átitatott szövet sokkal nehezebben formázható, mint a száraz. Az
átlós irányú húzóvizsgálat sebessége mindkét esetben 10 mm/perc volt, a méréseket 3-3 mintán végeztem el. Ez az eredmény azért nagyon fontos, mert rávilágít arra a tényre, hogy a térhálósodó gyanta nem helyettesíthető glicerinnel, mint ahogy ez több irodalomban is szerepel.
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4.2.6. Nyíróvizsgálat KES-FB1 berendezéssel
A KES-FB1 berendezéssel a pamut és a sodratlan fonalakból készült PES vizsgálati
anyagokból 3-3 mintán végeztem nyíróvizsgálatot (10. táblázat), a fonalsodratirány mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatásának elemzéséhez.

G
2HG
2HG5
[N/m·°]
[N/m]
[N/m]
Jelölés
Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás
P
2,57 0,06 3,70 0,08 8,16 0,30
K
1,61 0,10 2,57 0,22 5,96 0,26
F
2,00 0,08 2,98 0,12 7,04 0,18
R
1,34 0,084 1,55 0,148 7,98 0,304
10. táblázat P, K, F jelzésű pamut- és R jelzésű PES szövet
KES-FB berendezéssel mért tulajdonságai

A P, F, K és R jelű anyagokra vonatkozóan a 40. ábra szemlélteti a KES-FB1 méréssel
meghatározott nyírási tulajdonságokat.

10

Nyírómerevség
[N/m· ]

8

8

6

6

4

4

2

2

0

G
Nyírási hiszterézis
0,5 és 5 -nál
[N/m]

10

2HG

2HG5

0
P

F
K
Vizsgálati minta

R

40. ábra Nyírómerevség és nyírási hiszterézis szövettípus szerint

A sodratirány függvényében jelentős különbségek mutatkoznak. Az azonos sodratirányú fonalakból készült P anyag nyírómerevsége nagyobb, mint a különböző sodratirányú fonalakat
tartalmazó F, K és a sodratlan fonalakat tartalmazó R anyagé, emellett az R anyag nyírómerevsége a legkisebb.
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4.3. A fonalak közötti súrlódási tényező meghatározása
A szövetet alkotó fonalak közötti súrlódási tényező lényegesen befolyásolja a szövet tulajdonságait. A kötélsúrlódás egyenletét felhasználva a fonalkihúzó vizsgálat eredményeiből a
3.2. fejezetben bemutatott módszerrel határoztam meg az erősítőszövetek súrlódási tényezőjét.

4.3.1. Fonalkihúzó vizsgálati módszer továbbfejlesztése
A vizsgálati minta megfelelő befogásának biztosítása és a fonalak szétcsúszásának megakadályozása céljából a fonalkihúzó vizsgálati mintákon laminált részeket alakítottam ki
(41. ábra). A laminált részeket a próbatesteken a 41. ábra/a sraffozott részeinek megfelelően
két oldalt és alul, 50-50 mm szélességben üvegpaplan sávok, valamint telítetlen poliészter
gyanta (UP) felhasználásával, kézi laminálás technológiával alakítottam ki.

a)

b)

41. ábra A fonalkihúzó vizsgálat elrendezése
a) Minta méretei b) Vizsgálati elrendezés

A fonalkihúzást Zwick Z005 univerzális, számítógép vezérlésű szakítógépen, 20 N-os
erőmérő cellával, szobahőmérsékleten végeztem. A szakítógépbe való befogás során a vizsgálati minta laminált alsó részét általános, 60 mm széles befogóval, felülről a kihúzandó fonalat
fonalbefogóval rögzítettem, míg az oldalirányú befogásról a minta belaminált szélei automatikusan gondoskodtak. A mérés megkezdése előtt a szövetben a kihúzandó fonal alsó végét a
vizsgálni kívánt keresztező fonalszám után átvágtam. A fonalkihúzó vizsgálat elrendezését a
41. ábra/b szemlélteti.
A mérést kiegészítettem képfeldolgozásos vizsgálattal is, így a kihúzandó fonalakat keresztező fonalak mérés közbeni elmozdulását is megfigyelhettem. Az előkísérlet tapasztalatai
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szerint azonban a vizsgált erősítőszövetekben a fonalkihúzás hatására nem ment végbe regisztrálható mértékű nyíró alakváltozás, így ezzel a továbbiakban nem foglalkoztam.

4.3.2. Egymást keresztező fonalak érintkezési ívéhez tartozó középponti szög meghatározása
A súrlódási tényező kiszámításához szükséges az egymást keresztező fonalak érintkezési ívéhez tartozó középponti szög meghatározása. Ehhez képet kell készíteni a szövet keresztmetszetéről, amely képről képfeldolgozás alkalmazásával lehet a keresett szöget meghatározni. Ahhoz, hogy a szövet keresztmetszetéről olyan képet lehessen készíteni, amelyről
valóban meghatározható a keresett szög, meg kell oldani a keresztmetszet megfelelően stabil
rögzítését. A szövet keresztmetszetének rögzítéséhez kompozitkészítési módszert alkalmaztam. Ennek során a szövetekből először poliészter gyantával átitatva kompozit lapokat készítettem, majd ezeket élükre állítva gyanta korongokba ágyaztam és a vizsgálni kívánt keresztmetszetet síkba csiszoltam, így a szövetek keresztmetszete jól vizsgálhatóvá vált. A szövetek
keresztmetszetéről pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) készítettem felvételeket (42. ábra),
amelyekről képfeldolgozó program segítségével határoztam meg a fonalak érintkezési ívének
középponti szögét. A SEM berendezéssel készített képek használatának előnye az optikai
mikroszkóppal készítettekkel szemben, hogy a felvételek kiértékelésénél a leolvasást nem
befolyásolja a hátsó fonalak láthatósága.
A képfeldolgozás során először a fonal ívét határoztam meg. Az erősítőszövetekre jellemzően a keresztező fonal keresztmetszete erősen ellapult, ezért a két fonal kereszteződésének íve is lapos. A fonal íve alapján meghatároztam a befoglaló kör középpontját és ennek
felhasználásával a fonalak érintkezéséhez tartozó középponti szöget.

42. ábra A lánc- és a vetülékfonal érintkezési íve középponti szögének meghatározása erősítőszöveteknél
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A szög vászon és sávoly kötésmódnál azonosan határozható meg (43. ábra/a, b).

a)

b)

43. ábra A lánc- és a vetülékfonal érintkezési íve középponti szöge
a) Vászon kötésmód b) Sávoly kötésmód

A szövetek keresztmetszetéről 6-6 helyen határoztam meg a szögértékeket, majd az
eredményekből kiszámítottam az átlag és szórás értékeket, amelyeket a 11. táblázat tartalmazza.

Jelölés
G163
G220
K170
C160

α [rad]
Átlag Szórás
0,31 0,034
0,17 0,018
0,32 0,036
0,19 0,020

11. táblázat Erősítőszövetek fonalainak érintkezési ívéhez tartozó középponti szögek

4.3.3. Súrlódási tényező meghatározása
A számításhoz szükséges erőértékeket fonalkihúzó vizsgálattal határoztam meg. A fonalkihúzó vizsgálatot a 4 erősítőszöveten 10 mm/perc sebességgel végeztem, anyagonként 5-5
vizsgálati mintán.
Az előkísérletek során 10, 20 és 36 keresztező fonallal is végeztem méréseket. A különböző számú keresztező fonallal végzett mérések eredményeként kapott görbék azonos fonalszámú szakaszain a görbék meredeksége és az erőmaximumok azonosak. Mivel az eredményeket nem befolyásolja a méréskor alkalmazott keresztező fonalak száma, a súrlódási tényező meghatározásához a jobb kiértékelhetőséget biztosító mérést célszerű választani.
Mivel csak a 36 keresztező fonal esetén alakultak ki a diagramokon a kiértékeléshez
szükséges jól elkülöníthető csúcsok, a súrlódási tényező meghatározásához szükséges méréseket 36 keresztező fonallal végeztem (44. ábra), így a vizsgálati minta méreteit is egységesen
lehetett kialakítani a 4 féle vizsgálati anyag esetén.
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44. ábra Fonalkihúzó erő - fonalelmozdulás görbe 36 keresztező fonal esetén a négy vizsgált erősítőanyagnál

A 36 keresztező fonalhoz tartozó mérési diagramokból (44. ábra) az első négy csúcsponthoz tartozó erőértékeket határoztam meg (12. táblázat) és használtam fel a súrlódási tényező számításához.

Jelölés
G163
G220
K170
C160

K1[N]
Átlag Szórás
0,087 0,026
0,226 0,006
0,182 0,002
0,348 0,008

K2[N]
Átlag Szórás
0,068 0,014
0,193 0,012
0,140 0,002
0,282 0,006

K3[N]
Átlag Szórás
0,056 0,012
0,173 0,010
0,114 0,002
0,244 0,006

K4[N]
Átlag Szórás
0,048 0,012
0,155 0,008
0,093 0,004
0,212 0,012

12. táblázat Erősítőszövetek 36 keresztező fonal esetén meghatározott fonalkihúzási görbéj e első 4 csúcsának erőértékei

Az (6)-os összefüggés alapján a fonalkihúzás és a szögmeghatározás eredményeit felhasználva kiszámítottam a négy erősítőszövethez tartozó, fonalak közötti súrlódási tényező
értékeket (13. táblázat). Az egyes minták fonalai közötti súrlódási tényezők különbségét a
fonalakat felépítő szálak különböző alapanyaga és esetlegesen különböző felületi minősége,
valamint a különböző, a fonalak felszínére felvitt „íranyag” – a későbbi kompozitgyártás során a mátrixanyaghoz való tapadást segítő bevonat – indokolja.

Jelölés
G163
G220
K170
C160

μ [-]
Átlag Szórás
0,32 0,062
0,36 0,061
0,35 0,044
0,44 0,073

13. táblázat Számított fonalak közötti súrlódási tényező
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4.4. Redőződésmérés képfeldolgozáson alapuló módszerrel
A vizsgálati anyagaim redőződését a képfeldolgozásos módszerrel működő Sylvie 3D
Drape Testerrel határoztam meg. A redőződés közbeni külső hatások vizsgálatához a berendezést körgyűrűkkel egészítettem ki.

4.4.1. Vizsgálati minta szöveten belüli elhelyezkedésének hatása
A szövet tulajdonságaiban különbségek lehetnek mind a szélessége, mind a hossza mentén egyrészt a bedolgozott fonalak tulajdonságainak ingadozásából, másrészt a szövés folyamatából adódóan. Ezért a minta helyének a redőződésre gyakorolt hatását is vizsgáltam. Ebből a célból a redőződésméréshez szükséges köralakú vizsgálati mintákat a szövet két széléről
és középről vágtam ki úgy, hogy ne tartalmazzanak azonos lánc- és vetülékfonalakat (45. ábra). Az adott elhelyezkedésben 3-3 mintát vágtam ki a vizsgált anyagokból, és a vizsgálati
minta helye szerint 20-20 mérést végeztem. A részletes eredményeket vizsgálati mintánként a
8. melléklet tartalmazza.

45. ábra Kivágott vizsgálati minták helye a szövetben

Az F-próba szerint a szórásnégyzetek 0,05-ös megbízhatósági szinten megegyeznek (9. melléklet), így t-próbával igazolhattam, hogy az egy anyagon belüli 3-3 különböző helyről kivett
vizsgálati minta redőződési tényezője 0,05-ös megbízhatósági szinten megegyezik (10. melléklet). Az eredmények alapján a továbbiakban nem teszek különbséget az azonos szöveten
belül különböző helyről kivágott minták között.

4.4.2. Új redőződésmérési módszer ugrásszerű deformáció-gerjesztéssel
A redőződés vizsgálata során azt tapasztaltam, hogy az eredmények között a kelméknél
szokásos szórásokat is meghaladó mértékű eltérések tapasztalhatók. Irodalmi adatok is arra
utalnak, hogy a vizsgálati minta redőződött alakját jelentős mértékben befolyásolják azok a
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mechanikai hatások, amelyek a mintát a redők kialakulása közben érik. Ez a jelenség tapasztalható annak ellenére, hogy mérés közben már kizárólag csak a gravitáció hat a vizsgálati
mintára. Azért, hogy ezt a jelenséget reprodukálható módon lehessen tanulmányozni, a Sylvie
3D Drape Tester berendezést egy olyan új eszközzel egészítettem ki, amelynek segítségével
jól definiált, mechanikus hatás után lehet a kelme redőződését vizsgálni. A kiegészítő eszköz
egy körgyűrű alakú lemez, amelyből 3(+1) változat készült, 270 mm, 240 mm és 210 mm
belső átmérővel. A mérések egységes kezelhetősége érdekében ide sorolom a gyűrű nélküli
alapmérést is, 300 mm belső átmérőjű gyűrűvel végzett mérésnek tekintve (46. ábra).

46. ábra Gyűrűk különböző belső átmérővel

Az új mérési módszer lényege, hogy az optikai beolvasást megelőzően a berendezés a
mintatartó asztalra helyezett vizsgálati mintát a 47. ábra szerint, a körgyűrűn keresztül emeli
fel, aminek hatására a minta redőződése megváltozik.

47. ábra Körgyűrűvel kiegészített redőződésmérés

A minta redői a gyűrű hatására először összenyomódnak, majd a gyűrű hatása alól hirtelen kiszabadulva jutnak nyugalmi állapotba. A gyűrű – állandó belső átmérője által – egy ugrásszerű deformáció-gerjesztéssel hat a mintára. Ennek eredményeképpen a redőződési tényeAl-Gaadi Bidour
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ző reprodukálhatósága a mintatartó mindig azonos emelési sebessége és az állandó gyűrűparaméterek következtében igen jó. Azért, hogy a gyűrű nélkül és a gyűrűk alkalmazásával végzett mérések eredményeit egységesen lehessen kezelni, a gyűrű nélküli esetet úgy tekintem,
mintha egy 300 mm belső átmérőjű gyűrűt alkalmaztam volna (46. ábra). Ez megtehető, mivel
egy 300 mm-es gyűrű nem befolyásolná a redőződést, a gyűrű ugyanis a mérés során nem is
érinthetné a szintén 300 mm átmérőjű vizsgálati mintát, azaz teljesen mindegy, hogy a valóságban van-e gyűrű, vagy nincs.
A különböző méretű gyűrűk belső átmérőjüknek megfelelő nagyságú ugrásszerű deformáció-gerjesztéssel befolyásolják a redőződést. Általánosságban megállapítható, hogy egy
kisebb átmérőjű gyűrű nagyobb deformációt okozva nagyobb befolyásoló hatást fejt ki a kelmére, mint egy nagyobb átmérőjű. A különböző méretű gyűrűkkel végzett mérésekkel különböző intenzitással szimulálhatók például az erősítőszövetek feldolgozása során lejátszódó
alakítási folyamatok.

4.4.3. Redőződésmérési eredmények
A pamutszövetek redőződését mindhárom gyűrűvel 60-60-szor mértem meg, a poliészter szövet esetén 15-15-ször végeztem el a redőződésmérést. A mérési eredményeket a
14. táblázat foglalja össze.

DC300
[%]
Jelölés
Átlag Szórás
P
84,13 2,93
K
78,39 1,91
F
82,48 3,18
R
88,81 1,79

DC270
[%]
Átlag Szórás
74,27 1,71
69,80 1,57
72,85 1,75
88,82 1,21

DC240
[%]
Átlag Szórás
72,08 1,51
68,07 1,38
71,59 1,71
86,63 1,08

DC210
[%]
Átlag Szórás
71,76 1,36
66,79 1,29
70,21 2,38
85,58 1,04

14. táblázat Pamut és poliészter szövet 300, 270, 240 és 210 mm belső átmérőjű gyűrűvel mért redőződ ési tényezője

Az előkísérletek során az erősítőszövetek redőződését mindhárom méretű gyűrűvel
megmértem, de az eredmények azt mutatták és 2 mintás t-próbával is igazoltam, hogy a 240
és 270 mm belső átmérőjű gyűrű hatása elhanyagolhatóan kicsi. Így az erősítőszövetek redőződését a gyűrű nélküli mérések mellett csak a 210 mm belső átmérőjű gyűrűvel mértem meg.
A mérési eredményeket a 15. táblázat tartalmazza.
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DC300
[%]
Jelölés
Átlag Szórás
G163 88,00 3,67
G220 94,80 2,22
K170 97,76 1,85
C160 98,20 2,62

DC210
[%]
Átlag Szórás
83,33 1,44
92,31 0,80
92,21 1,61
82,42 2,58

15. táblázat Erősítőszövetek 300 és 210 mm belső átmérőjű gyűrűvel mért redőződési tényezője

4.4.4. Redőződési egyenlőtlenség
A redőződésméréskor tapasztalható nagy szórások együtt járnak a kialakuló hullámok
egyenlőtlenségével és a véletlenszerű, aszimmetrikus redőződési képpel (48. ábra). A redőződő kelme geometriai aszimmetriájának és a redőződéskor kialakuló hullámok egyenlőtlenségének számszerűsítésére egy új, e területen eddig nem használt jellemzőt alkalmaztam. Az új
jellemző a DU-val jelölt redőződési egyenlőtlenség (Drape Unevenness), amely matematikailag a redőződő kelme síkvetülete kerületén kialakult hullámok hullámhosszának relatív szórása (17).
n

 (WL
i 1

DU 

i

 WL ) 2

n 1
WL

[ ]

(17)

ahol a WLi két szomszédos maximum amplitúdó közötti középponti szög (azaz az egyes hullámok hullámhossza), WL az egy hullámra eső átlagos középponti szög (azaz az átlagos hullámhossz, WL = 360/n), n pedig a hullámok száma (48. ábra).

48. ábra A redőződő minta síkvetülete kerületén kialakult hullámok hullámhossza
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Minél kisebb a redőződési egyenlőtlenség értéke, annál egyenletesebb a vizsgált kelme redőződése, azaz a minta síkvetületén a hullámok hullámhossza között kicsi a különbség. A redőződési egyenlőtlenség számítása beépítésre került a Sylvie 3D Drape Tester kiértékelő szoftverébe, így a program a redőződési tényezőn, a hullámok számán, a minimum és maximum
amplitúdón, valamint az amplitúdó szórásán kívül a redőződési egyenlőtlenséget is automatikusan kiszámítja.
E jellemző jól mutatja, hogy például a szövet fonalainak sodratiránya vagy a dinamikusan befolyásoló gyűrű milyen hatással van a redőződés egyenletességére. A tényezőt gyűrű
nélküli és gyűrűs mérések esetén is meghatároztam a pamut vizsgálati anyagok esetén. A pamutszövetek redőződési egyenlőtlenségét 15-15 mérésből határoztam meg (16. táblázat).

Jelölés DU300 DU270 DU240 DU210
P
0,23
0,19
0,18
0,11
K
0,35
0,30
0,29
0,23
F
0,23
0,20
0,19
0,18
16. táblázat Pamutszövetek redőződési egyenlőtlensége gyűrű nélküli és a gyűrűkkel végzett mér ések
esetén

4.4.5. Ugrásszerű deformáció-gerjesztés hatása a redőződésre
A gyűrű nélküli és a gyűrűs méréssel meghatározott redőződési tényező, hullámszám és
redőződési egyenlőtlenség értékeket diagramban ábrázoltam a gyűrűk hatásának vizsgálatához. A gyűrűk okozta hatás nagyon jelentős a redőződési tényezőben (49. ábra), míg a hullámszámban kevésbé (50. ábra/a).

Redőződési tényező [%]

100

R
P
F
K

95

90
85
80

75
70
65

60
210

240
270
300
Gyűrű átmérő [mm]

49. ábra A redőződési tényező a gyűrűátmérő függvényében
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A gyűrűátmérő csökkenésével, azaz a külső hatás erősödésével a pamut anyagok esetén csökken a redőződési tényező és szórása, enyhén nő a hullámszám és csökken a redőződési egyenlőtlenség (50. ábra/b). A PES anyagok esetén csak a legkisebb belső átmérőjű gyűrűvel végzett mérés esetén tapasztalható csökkenés a redőződési tényezőben. Mivel a PES anyagnál
már a redőződési tényezőnél sem volt látható jelentősebb eltérés a gyűrű hatására, ezért a változásokra kevésbé érzékeny hullámszámot és redőződési egyenlőtlenséget nem határoztam
meg.

Redőződési egyenlőtlenség [-]

10

Hullámszám [-]

9
8
7
6

5
4
210

240
270
300
Gyűrű átmérő [mm]

0,4
P
F0,35
K 0,3

K
F
P

0,25

0,2
0,15

0,1
0,05

0
210

240
270
300
Gyűrű átmérő [mm]

a)

b)

50. ábra A hullámszám (a) és a redőződési egyenlőtlenség (b) a gyűrűátmérő függvényében

Mérési eredmények elemzése
Az 51. ábra szemlélteti a különböző gyűrűkkel végzett mérések eredményeit. Szabad
szemmel is jól megfigyelhetők a méréssel kapott fő tendenciák, nevezetesen, hogy a gyűrűk
használatakor a redőződési kép kontúrjának átlagos sugara, azaz a redőződési tényező csökken, a hullámszám nő, a redőződött alak pedig egyenletesebb lesz.

D210

D240

D270

D300

51. ábra P jelű szövetminta redőződése különböző gyűrűátmérőkkel
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Méréseim egyértelműen bizonyítják, hogy a redők kialakulása közben a kelmét érő külső hatások befolyásolják a redőződési jellemzőket, annak ellenére, hogy a külső befolyás az
adatok rögzítésének pillanatában már rég nem hat a kelmére. Ez az oka például annak is, hogy
azokon a berendezéseken, ahol a kelme emelése manuálisan történik, a redőződésmérés eredményeinek szórása határozottan nagyobb, mint az olyan berendezések esetében, ahol motorikus meghajtás gondoskodik a mintatartó asztal mindig azonos, külső hatásoktól mentes,
egyenletes emelési sebességéről. Az új módszerrel a redőződési tényező értékek szórása átlagosan 39%-kal, a hullámszám értékek szórása pedig átlagosan 8%-kal kisebb, mint a gyűrű
használata nélkül.
A P, F és K jelű pamut anyagok 240 és 270 mm belső átmérőjű gyűrűvel mért redőződési tényező eredményei a szórást is figyelembe véve nagyon közel állnak egymáshoz
(49. ábra). Ezért ezeknél kétmintás t-próbával ellenőriztem, hogy az eredmények szignifikánsan különböznek-e. Eltérő t-próbát kell alkalmazni attól függően, hogy az eredmények szórása
megegyezik vagy különbözik. A szórások egyezését F-próbával vizsgáltam, amely alapján
(11. melléklet) a szórások 0,05-ös megbízhatósági szinten megegyeznek. A t-próba alapján a
240 és 270 mm belső átmérőjű gyűrűvel mért értékek a P és a K anyagnál 0,05-ös
(12. melléklet), az F anyagnál 0,1-es (13. melléklet) megbízhatósági szinten szignifikánsan
eltérnek.
Görbeillesztés gyűrűátmérő függvényében meghatározott paraméterekre
A mérési eredményeket tanulmányozva megállapítható, hogy a gyűrűátmérő függvényében ábrázolt redőződési tényező értékek, alulról és felülről is korlátosak. Az alsó korlátot
elméletileg a 180 mm-es belső átmérőjű gyűrűvel meghatározott redőződési tényező érték
adná, amely gyűrűátmérő megegyezne a mintatartó asztal átmérőjével. Ilyen méretű és ennél
kisebb gyűrűvel azonban nyilvánvalóan lehetetlen mérni. Megállapítható azonban az is, hogy
a gyűrűátmérő csökkenésével a redőződési tényező egyre kevésbé csökken, végül már alig
változik.
A redőződési tényező értékek felső korlátját a gyűrű nélkül, illetve az elméletileg
300 mm átmérőjű gyűrűvel mért redőződési tényező érték jelenti, ennél nagyobb redőződési
tényező érték nem lehetséges, hiszen hiába növelnénk a gyűrűátmérőt, az már semmilyen hatással nem lenne a 300 mm átmérőjű minta redőződésére.
A 210 mm és a 300 mm gyűrűátmérő között tehát e két érték között változik a redőződési tényező értéke. A pontosabb görbeillesztés érdekében meghatároztam azt a legnagyobb
gyűrűátmérőt, amely esetén a gyűrű már éppen nem érne hozzá a minta redőihez. Ez az érték
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296 mm, tehát egy 296 mm átmérőjű gyűrű esetén már pontosan ugyanazt a redőződési tényező értéket mérnénk, mint az ennél nagyobb átmérőjű gyűrűkkel, illetve gyűrű nélkül.
Ezen megfontolások alapján egy olyan típusú közelítő görbére van szükség, amely ezt
az alulról és felülről korlátosságot megfelelően képes követni. Ilyen típusú a logisztikus görbe. A telítődésbe átmenő, vagyis az úgynevezett logisztikus görbe olyan folyamatokat ír le,
ahol a görbe progresszív növekedés után degresszívbe, majd telítődésbe megy át [125]. A
vizsgált pamutszövetek és a PES szövet mért értékeire logisztikus görbe illeszthető (52. ábra),
a görbét leíró (18) egyenletben eltérő konstansokkal (17. táblázat).

P

F

K

R

52. ábra Görbeillesztés pamut- és PES szövetek esetén
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DC 

1
c
1  e aDb

(18)

ahol DC a redőződési tényező [%], D a gyűrűátmérő [mm], a, b, c dimenzió nélküli konstansok.

Jelölés
P
K
F
R

a
0,15
0,12
0,16
0,14

b
c
42,42 6,54
33,21 6,25
45,92 6,92
35,71 29,67

17. táblázat Az illesztett logisztikus görbékhez tartozó konstansok

A pamutszövetek hullámszámának enyhe növekedése a gyűrűátmérő csökkenésének
függvényében közel azonos meredekségű, lineáris tendenciát mutat.
A pamutszövetek redőződési egyenlőtlenségének csökkenése a gyűrűátmérő csökkenésének függvényében szintén lineáris egyenlettel (19) jó determinációs együtthatók mellett
közelíthető eltérő konstansokkal (18. táblázat).

DU  aD  b

(19)

ahol DU a redőződési egyenlőtlenség [-], D a gyűrű belső átmérője [mm], a, b dimenzió nélküli konstansok (50. ábra/b).
Jelölés
a
b
R2
P
0,038 0,085 0,907
K
0,035 0,206 0,934
F
0,018 0,154 0,931
18. táblázat Az illesztett lineáris trendvonalhoz tarozó konstansok és determinációs együtthatók

4.4.6. Fonal sodratirányának hatása a redőződésre
A szövet lánc- és vetülékfonalainak sodratiránya fontos szerepet játszik a redőződés kialakulásában, ugyanis leginkább ez határozza meg a fonalak elemi szálai egymással való
érintkezésének körülményeit. Az 53. ábra illusztrálja a Z-Z (P szövet) és Z-S (K szövet)
sodratirányú lánc- és vetülékfonalak kapcsolatát. Az alsó fonal – a felülről látható – felső felével, míg a felső fonal – a felülnézetből takart – alsó oldalával érintkezik a rá merőleges másik fonallal. A fonal alsó részén a felülnézethez képest fordított átlós irányban helyezkednek
el az elemi szálak. A P jelű anyagnál, amelynek lánc- és vetülékfonalai is Z sodratúak, a rajz
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szemlélteti, hogy a lánc- és vetülékfonal kereszteződésénél a két fonal elemi szálai közel párhuzamosan találkoznak. A K jelű anyagban ezek az elemi szálak az ellentétes sodratirány miatt egymásra közel merőlegesen fekszenek fel.

P anyag

K anyag

53. ábra Fonalak kapcsolódása

Az elemi szálak találkozását szemlélteti az 54. ábra is. Az ábrán jól látszik, hogy az
egymást keresztező fonalak közel párhuzamosan találkozó elemi szálai (Z-Z sodratirány) a
fonalakat összenyomó erő hatására egymás közé tudnak illeszkedni, míg ez az elemi szálak
közel merőleges találkozása esetén (Z-S sodratirány) nem lehetséges.

P anyag, Z-Z sodratirány

K anyag, Z-S sodratirány

54. ábra Az érintkező fonalak felszíne közötti távolság párhuzamosan és merőlegesen találkozó el emi
szálak esetén

Ezt a jelenséget egyértelműen bizonyítja a kelmék vastagsága is (55. ábra). A K jelű
anyag vastagsága 0,79 mm, míg a P jelű anyagé 0,66 mm annak ellenére, hogy szövetszerkezeti tulajdonságaik minden más tekintetben megegyeznek. Ebből következően a különbséget
csakis a vetülékfonalak különböző sodratiránya okozhatja.
Z-Z sodratirány esetén a fonalak közel párhuzamosan találkozó elemi szálai egyrészt a
nagyobb érintkezési felület miatt nagyobb súrlódást eredményeznek, másrészt a fonalak közel
párhuzamos „menetei”, mint egy a fogaskerék fogaihoz hasonló alakkal záró kötés, egymásba
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kapcsolódnak. Mindezek együttesen akadályozzák a lánc- és vetülékfonalak egymáshoz képesti elfordulását - elcsúszását, és ezzel mind a nyíró, mind a hajlító deformáció kialakulását.
Ezzel szemben, Z-S sodratirány esetén a fonalak közel merőlegesen találkozó elemi szálai egyrészt sokkal kisebb felületen érintkeznek egymással, másrészt a fonalak közel merőleges „menetei” nem tudnak egymásba kapcsolódni. Ennek eredményeképpen a lánc- és vetülékfonalak egymáshoz képest sokkal könnyebben el tudnak csúszni és fordulni, mint Z-Z
sodratirány esetén.

Vastagság [mm]

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
P

F
K
Vizsgálati minta

R

55. ábra Vizsgálati anyagok vastagsága

Az előbbi gondolatmenettel egyértelműen magyarázható, hogy a P anyag határozottan
merevebb, nagyobb a redőződési tényezője (56. ábra) és a hullámszáma is (57. ábra/a), továbbá ezzel összhangban nagyobb a hajlító és a nyíró modulusza és hiszterézise is, mint a K
anyagnak (32. és 40. ábra).
Megvizsgálva a redőződési egyenlőtlenség alakulását (57. ábra/b), a redőződési tényező
értékekkel ellentétes tendenciát tapasztalunk. Ez az érték a K anyag esetében sokkal nagyobb,
mint a P anyagnál, azaz a P anyag redőződési képe egyenletesebb. A fonalak sodratiránya
tehát jelentősen befolyásolja a redőződés egyenletességét is.
A harmadik, F jelzésű vizsgált anyag tulajdonságai minden esetben a másik kettő között
helyezkednek el, ami azzal magyarázható, hogy ennek az anyagnak a szerkezete körülbelül a
másik kettő között található. Ez egyúttal megerősíti az előzőekben levont következtetéseket is.
A P és az F anyag különböző gyűrűkkel mért redőződési tényező értékei a szórásokat is
figyelembe véve közel állnak egymáshoz (56. ábra), ezért a közöttük lévő eltérést t-próbával
ellenőriztem. Ehhez először elvégeztem az F-próbát, amely szerint (14. melléklet) a P és az F
anyag szórásértékei a 300 és a 270 mm belső átmérőjű gyűrűknél 0,05-ös megbízhatósági
szinten megegyeznek, a 210 és a 240 mm belső átmérőjű gyűrűknél nem egyeznek meg. Az
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egyenlő szórásnégyzetekre végzett t-próba szerint (15. melléklet) a P és F anyag 270 és
300 mm belső átmérőjű gyűrűknél mért redőződési tényezői közötti eltérés 0,05-ös megbízhatósági szinten szignifikáns. A nem egyenlő szórásnégyzetekre végzett t-próba szerint a
210 mm belső átmérőjű gyűrűnél mért eredmények 0,05-ös (16. melléklet), a 240 mm belső
átmérőjű gyűrűnél mért eredmények 0,1-es (17. melléklet) megbízhatósági szinten szignifi-

Redőződési tényező [%]

kánsan eltérnek.
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56. ábra A redőződési tényező szövettípus szerint
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57. ábra A hullámszám (a) és a redőződési egyenlőtlenség (b) szövettípus szerint
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4.4.7. Erősítőszövetek redőződése
Az erősítőszövetek redőződését szintén a Sylvie 3D Drape Testerrel mértem meg körgyűrűvel és gyűrű nélkül is. A berendezés hátránya, hogy a sötét színű vizsgálati mintán a
lézerfény nem látható. Így a C160-as jelzésű fekete szénszövet beolvasása során egyáltalán
nem jelentek meg a mintára vetített lézervonalak. A problémát azzal oldottam meg, hogy a
szövetet finom szemcsés fehér porral szórtam be, így a lézervonalak láthatóvá váltak a vizsgálat során.
A fekete szénszövet redőződésének vizsgálatához használt fehér por befolyásolhatja a
vizsgálati minta redőződését. A fehér por hatásának vizsgálatához a porral beszórt és a nem
beszórt szénszöveten is átlós irányú húzóvizsgálatot végeztem. A beszórt és a nem beszórt
szövetek a kezdeti szakaszban egyformán viselkednek, majd a beszórt szövet húzóereje adott
pont után meredekebben növekszik, mint a nem beszórt szöveté (58. ábra). A beszórt szövet
maximális húzóereje több mint másfélszerese a nem beszórt szövetének. A redőződés mérés
során a nyíróigénybevétel a kezdeti tartományba esik, ahol nincs különbség a porral beszórt és
nem beszórt szövet nyírással szembeni ellenállásában.
4

C160

3,5

C160 f ehér
porral

Erő [N]

3
2,5
2
1,5

1
0,5
0
Kezdeti
szakasz

0
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58. ábra Fehér por hatása a C160 szövet átlós irányú húzóvizsgálatára

A szövetek redőződési tényezője (59. ábra) hagyományos mérés esetén annál kisebb,
minél kisebb a szövet nyírással szembeni ellenállása. Hagyományos redőződésmérés esetén a
nyírómerevséggel és a fonalkihúzó erővel egyenes arányban változó redőződési tényező várható. Jelen esetben azonban a redőződést a redők kialakulását külső hatással befolyásoló gyűrűvel felszerelt berendezéssel is mértem.
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Redőződési tényező [%]
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59. ábra Erősítőszövetek 210 mm és 300 mm átmérőjű gyűrűvel mért redőződési tényezője a fonalak közti
súrlódási tényező függvényében

A körgyűrűvel kiegészített berendezéssel végzett mérés eredményeképpen jól mérhető,
egymástól megkülönböztethető redőződés alakult ki (60. ábra). Különösen szembetűnő ez a
C160 jelű szénszövet esetében (59. ábra). A gyűrű által gerjesztett deformáció – főként a fonalak közötti tapadó súrlódás gátló hatása miatt – csak részben tud rugalmasan visszaalakulni,
így a minta alakváltozása nagyobb, a redőződési tényezője pedig kisebb lesz, mint a gyűrű
nélküli esetben. A gyűrűvel végzett méréseknél éppen ezért növekvő nyírómerevség esetén –
ami általában növekvő fonalak közötti súrlódási tényezőt jelent – a gyűrű nélküli mérésekhez
képest csökken a redőződési tényező, mint ahogy például a legnagyobb nyírómerevséget mutató szénszövet esetében mértem a legkisebb redőződési tényezőt. Ezzel a módszerrel mérve a
redőződést az alakítás közbeni körülményekhez hasonlóbbak a feltételek, mintha hagyományos módon mértem volna.

a)

b)

c)

60. ábra G163-as minta redőződése 210 mm-es átmérőjű gyűrű alkalmazásával
a) Felülnézeti kép b) 3D-s rekonstrukció és építővonalai c) 3D-s rekonstrukció
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Fonalak közötti súrlódás és a redőződési tényező különbség közötti összefüggés

4.5.

Ebben a fejezetben a különböző vizsgálatokkal nyert eredmények összefüggéseit elemzem. Ismertetem a fonalkihúzó vizsgálat és a súrlódási tényező, továbbá a súrlódási tényező,
illetve a fajlagos nyíróerő és a redőződési tényező különbség közötti kapcsolatot.

4.5.1. Fonalkihúzási és nyíróvizsgálatok eredményeinek összehasonlítása
A fonalkihúzó vizsgálat eredményeinek jellemzésére a 36 keresztező fonallal végzett
vizsgálat során mért maximális fonalkihúzó erőt választottam, mivel ez az érték a legjellemzőbb. Ezzel a fonalkihúzó erővel jellemzem a továbbiakban a vizsgált szövetek fonalkihúzással szembeni ellenállását. A nyíróvizsgálat eredményeinek jellemzésére a 8°-os nyírási szöghöz tartozó nyíróerőt választottam, mivel az általánosan használt KES-FB mérőberendezés is
8° nyírási szögig végzi a vizsgálatot. Ezzel a nyíróerővel jellemzem a továbbiakban a vizsgált
szövetek nyírással szembeni ellenállását. A vizsgált szöveteknél a nyíróerő (61. ábra/a) szorosan összefügg a fonalkihúzó erővel (61. ábra/b), és mint ahogy a diagramokon is jól látszik,
egymáshoz hasonló tendenciát mutatnak a vizsgált anyag függvényében. Ez az eredmény arra
utal, hogy mindkét jellemző értéket legnagyobb mértékben ugyanaz a tényező, mégpedig a
fonalak közötti súrlódási tényező befolyásolja.

0,4
0,35

0,5

Fonalkihúzó erő [N]

Nyíróerő 8°-nál [N]

0,6

0,4
0,3
0,2
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0,15
0,1
0,05

0

0
G163

G220
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C160

G163

a)

G220
K170
Anyagminta

C160

b)
61. ábra Az erősítőszövetek jellemzői

a) Nyíróerő 8°-os nyírási szögnél b) Maximális fonalkihúzó erő 36 keresztező fonalnál

A nyíróvizsgálatból meghatározott fajlagos nyíróerő és a fonalkihúzó erőből meghatározott súrlódási tényező között lévő korreláció vizsgálata szintén a két tényező szoros kapcsolatát bizonyítja (62. ábra).
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Fajlagos nyíróerő [N/m]
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62. ábra A 8°-nál meghatározott fajlagos nyíróerő és a súrlódási tényező közötti korreláció meghatár ozása az erősítőszövetek esetén

A 8°-nál meghatározott fajlagos nyíróerő és a súrlódási tényező közötti kapcsolat a 0,32
és 0,44 közötti súrlódási tényező tartományban a (20)-as exponenciális függvénnyel írható le.
A függvény meghatározásánál feltételeztem, hogy a súrlódási tényező 0 értéke mellett a fajlagos nyíróerő értéke is 0 lenne. Az illesztett görbe magas, R2=0,999 determinációs együttható
mellett közelíti a mért adatok összefüggését.

f  0,0098 (e14,56  1)

(20)

ahol f a 8°-nál meghatározott fajlagos nyíróerő [N/m], μ a súrlódási tényező [-]. Az összefüggés lehetővé teszi, hogy a 0,32 és 0,44 közötti súrlódási tényező, illetve a 0,9 és 6,4 N/m fajlagos nyíróerő tartományban a hasonló szövetszerkezeti jellemzőkkel rendelkező és hasonlóan
nagy szilárdságú fonalakból felépülő erősítőszövetek esetén az egyszerűbben nyerhető nyíróvizsgálati eredményekből következtetni lehessen a fonalak közötti súrlódási tényezőre vagy
fordítva.

4.5.2. Súrlódási tényező és nyírással szembeni ellenállás befolyása a redőződési tényező különbségre
A redőződésmérés eredményeinek további elemzéséhez bevezettem egy új jellemzőt, a
redőződési tényező különbséget.
Redőződési tényező különbség
A redőződési tényező különbség (ΔDC) a gyűrű nélkül és a 210 mm belső átmérőjű
gyűrűvel mért redőződési tényező értékének különbségét jelenti. A redőződési tényező különbséget egyéb befolyásoló tényezők mellett leginkább a szövetet alkotó fonalak közötti súrAl-Gaadi Bidour
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lódási tényező befolyásolja. Minél nagyobb egy anyag súrlódási tényezője, annál nagyobb a
redőződési tényező különbsége is, mivel a nagy nyírási és súrlódási ellenállás miatt gyűrű
nélküli esetben kevéssé redőződik a vizsgálati minta, gyűrűs mérés esetén pedig nehezebben
alakul vissza a külső befolyás hatására létrejött formából. A 19. táblázat az erősítőszövetek
redőződési tényező különbség értékeit foglalja össze.

Jelölés
G163
G220
K170
C160

ΔDC
Átlag Szórás
4,67
2,22
4,49
1,42
5,55
0,24
15,78 0,04

19. táblázat Erősítőszövetek redőződési tényező különbsége

Súrlódási tényező és redőződési tényező különbség összefüggése
Az erősítőszövetek redőződési tényező különbségének értékeit a fonalak közti súrlódási
tényező függvényében a 63. ábra szemlélteti. A két tényező összefüggésének ábrázolásához
meghatároztam a diagram elméleti kezdő pontját. A redőződési tényező különbség elméleti
minimális értéke akkor adódna, ha nem lenne különbség a gyűrűvel és a gyűrű nélkül mért
értékek között, tehát az értéke 0% lenne. Ekkor a súrlódási tényező értéke is 0-nak tekinthető.
Ha a diagramot az előbb meghatározott elméleti kezdő értékkel kiegészítem, akkor a diagram
pontjaira a vizsgált 0,32 és 0,44 súrlódási tényező tartományban a (21) képlettel meghatározott exponenciális közelítő görbe illeszthető. A (21) egyenlet a vizsgált tartományban magas,
R2=0,993 determinációs együttható mellett írja le a súrlódási tényező és a redőződési tényező

Redőződési tényező különbség
[%]

különbség összefüggését.
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63. ábra Redőződési tényező különbség súrlódási tényezőtől való függése erősítőszövetek esetén
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DC  0,101(e11,3  1)

(21)

ahol ΔDC a redőződési tényező különbség [%], μ a súrlódási tényező [-]. Az összefüggés lehetővé teszi, hogy a 0,32 és 0,44 közötti súrlódási tényező, illetve a 4 és 16% közötti redőződési tényező különbség tartományban a hasonló szövetszerkezeti jellemzőkkel rendelkező és
hasonlóan nagy szilárdságú fonalakból felépülő erősítőszövetek esetén a redőződésmérési
eredményekből következtetni lehessen a fonalak közötti súrlódási tényezőre vagy fordítva.
Nyírással szembeni ellenállás és redőződési tényező különbség összefüggése
Mind az erősítőszövetek, mind a pamut- és PES szövetek redőződési tényező különbsége a nyírással szembeni ellenállás függvényében növekszik (64. ábra), a két paraméter közötti
kapcsolat lineáris összefüggéssel leírható. A nyírással szembeni ellenállást az erősítőszövetek
esetében az átlós irányú húzóvizsgálattal 8° nyírási szögnél meghatározott fajlagos nyíróerővel, a pamut- és PES szöveteknél a KES-FB rendszerrel meghatározott nyírómerevséggel jellemzem.
A 64. ábra/b diagramon a PES anyag adatpontja is beleillik a tendenciába, bár nem lehet
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64. ábra Redeződési tényező különbség és nyírással szembeni ellenállás összefüggése
a) Erősítőszövetek esetén b) Pamut- és PES szövetek esetén
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Az erősítőszövetek esetén a redőződési tényező különbség és a fajlagos nyíróerő kapcsolata 2,31 meredekségű lineáris trend (22) szerint változik R2=0,968 determinációs együttható mellett (64. ábra/a).
DC  2,31 f

(22)

ahol ΔDC a redőződési tényező különbség [%], amely a befolyásoló gyűrű nélkül mért redőződési tényező és 210 mm átmérőjű gyűrűvel mért redőződési tényező különbségét jelenti, f a
8°-nál meghatározott fajlagos nyíróerő [N/m].
Mivel a szövetek nyírással szembeni ellenállása is nagyon szorosan összefügg a fonalak
közötti súrlódási tényezővel, valójában a 64. ábra diagramjai is azt támasztják alá, hogy a redőződési tényező különbség alapvetően a fonalak közti súrlódási tényező függvénye.

4.5.3. A fonalak közötti súrlódás és a redőződési tényező különbség kialakulása közti összefüggés
A gyűrűkkel való redőződésmérés során a gyűrűn áthaladó kelme redői összenyomódnak, majd a gyűrűt elhagyva részben rugalmasan visszaalakulnak ugyan, de nem nyerik vissza
teljesen a gyűrű elérése előtti alakjukat. Ezáltal a kelme redőződési tulajdonságai megváltoznak. A gyűrű elhagyásának pillanatában a gyűrű a vizsgálati mintára ugrásszerű deformáció-gerjesztéssel hat, ezt követően ismét csak a gravitáció hat a kelmére. A kelme gyűrűn való
áthaladása rövid idő alatt végbemegy, ezért a jelenség nem írható a feszültség-relaxáció számlájára, maradó alakváltozást pedig ez az igénybevétel nem tud okozni. Mivel azonban az ugrásszerű gerjesztő hatás után nem ugyanazokat a redőződési tulajdonságokat tapasztaljuk,
mint e hatás nélküli esetben, a kelme viselkedésében a pillanatnyi rugalmas és a késleltetett
rugalmas alakváltozások mellett más tényezőknek is szerepet kell játszaniuk. A redőződési
jellemzők gyűrű hatására végbemenő változására a kelme fonalai között ébredő tapadó-csúszó
súrlódás ad magyarázatot. Az, hogy a gyűrű hatására a redőződött alak egyenletesebb lesz,
szintén a tapadó-csúszó súrlódás jelenlétére utal. A gyűrű ugyanis a redőket összenyomva
kiegyenlítő hatást gyakorol a kelme különböző helyein a nem teljesen azonos nagyságú tapadó-csúszó súrlódási erők következtében kialakuló különböző mértékű alakváltozásokra.
Eredményeim tehát azt is alátámasztják, hogy a kelme fonalai között ébredő, tapadó-csúszó
súrlódási erő szórásának jelentős szerepe van az aszimmetrikus redőződött alak kialakulásában.
A szövet redőződési viselkedését leíró, egyik leggyakrabban alkalmazott anyagmodell
tömegpontokból, valamint hajlító, nyíró és húzó kapcsolóelemekből áll. Ezek a kapcsolóelemek a rugalmas viselkedést modellező rugó mellett belső csillapító hatásként csak a viszkózus
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súrlódást veszik figyelembe [126]. Méréseim azonban egyértelműen bizonyítják, hogy a kelmék viselkedését befolyásoló belső ellenállásként a tapadó-csúszó Coulomb súrlódás is,
amely elsősorban a fonalak közötti tapadó-csúszó súrlódásból adódik, jelen van. Ennek figyelembe vételével egyértelműen magyarázható az anyagoknak a gyűrűk alkalmazása mellett
tapasztalt viselkedése. Ezt a viselkedést a következőkben egy egyszerűsített modell segítségével elemzem. Az egyszerűsített viszkoelasztikus modell egy egytömegű lengő rendszer,
amelynek erőegyensúlyát a (23) egyenlet írja le.
m  x  k  x  s  x  sign( x )  F  Fg

(23)

ahol x elmozdulás vektor, x sebesség vektor, x gyorsulás vektor, m tömeg, s rugómerevség, k
viszkózus csillapítóelem csillapítási tényezője, F csúszó-tapadó súrlódási erő, Fg gerjesztő
erők.
A 65. ábra szerinti modellnek megfelelően a redőződő kelme – amelyet az m tömeg jelképez – lehajlását a g gravitációs erő okozza. A gravitációs erő okozta lehajlás – az m tömeg x
elmozdulása – ellen dolgozó erők a kelme anyagában fellépő rugalmas és súrlódó erők, amelyeket a modellben a tapadó-csúszó súrlódás, a viszkózus csillapítás és a rugó képvisel. A
gyűrű hatását az Fg gerjesztő erővel lehet figyelembe venni.

65. ábra Szövet egyszerűsített viszkoelasztikus modellje

A 66. ábra a kelmetartó asztalon elhelyezkedő kelme metszetével szemlélteti a redők kialakulási folyamatát. A folyamat elemzése során bizonytalansági sávnak nevezem azt a tartományt, amelyen belül a kelme redőződési tényezője a körülményektől függően változhat. A
kelmeminta a mérés kezdetekor mindig az 1. helyzetből indul és a redőződési tényező meghatározásának pillanatában csak a gravitáció hat rá.
Ha a kelmét a mintatartó asztal segítségével szabályozott sebességgel emeljük és eközben a kelme asztalon túlnyúló szélének lehajlását külső erővel fékezzük (például a Sylvie
Drape Testernél a kelmét emelkedés közben fékezi az alaplap, amelyről a kelmetartó asztal a
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kelmét állandó sebességgel felemeli), a lassan kialakuló redők megállnak a bizonytalansági
sáv felső szélénél. Ezen a módon lehet a vizsgált anyag legnagyobb redőződési tényezőjét
megmérni.
Ha a kelmét az 1. helyzetből szabadon leejtjük, akkor a kelme behatolva a bizonytalansági sávba, azon belül az erőegyensúlynak megfelelő helyen megáll (2. helyzet), vagy esetleg
azon áthaladva csillapodó szabad lengőmozgást fog végezni, és végül mégis a bizonytalansági
sávon belül áll meg (4. helyzet).
Ha a mérésnél gyűrűt alkalmazunk, akkor a gyűrű – átmérőjétől függő mértékben – a
kelmén már kialakult redőket a kelme ellenállását legyőzve a bizonytalansági sávba vagy az
alá, a 3. helyzetbe kényszeríti. A kelme a gyűrű hatása alól felszabadulva az előbbi esetben
alakját megtartva a bizonytalansági sávban marad (2. helyzet), utóbbi esetben visszalendül, és
a bizonytalansági sávot elérve azon belül megáll, vagy esetleg azon áthaladva csillapodó szabad lengőmozgást fog végezni, és végül mégis a bizonytalansági sávon belül áll meg
(4. helyzet).

a)

b)
66. ábra Redőződés kialakulásának folyamat

a) A redőződő kelme metszete b) A redőződési tényező változása az idő függvényében

Az, hogy milyen széles a bizonytalansági sáv, és hogy a kelme az egyes esetekben pontosan hol áll meg, attól függ, hogy milyenek a kelme mechanikai paraméterei, azaz milyen
arányban állnak egymással a fajlagos tömeg, a rugómerevség, a viszkózus csillapítási tényező
és a tapadó-csúszó súrlódási tényező. Ha a rugalmas erőkhöz képest a tapadási súrlódási erő
nagy, akkor a bizonytalansági tartomány széles, és valószínű, hogy a kelme lengések nélkül
áll meg, mert a nagy súrlódási erő hamar legyőzi a rugalmas erőket. Ha a tapadó-csúszó súrlódási erő a rugalmas erőkhöz képest kicsi, akkor a bizonytalansági tartomány kevésbé széles,
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és bekövetkezhet, hogy a kelme csak csillapodó szabad lengőmozgást követően találja meg
egyensúlyi helyzetét, mivel ebben az esetben a rugalmas erők egy darabig legyőzik a súrlódó
erőt.
Ahhoz, hogy a tömegpontokból és a tömegpontokat összekötő kapcsolóelemekből felépülő anyagmodell az elemzett folyamatot a valóságot jobban megközelítően tudja leírni, a
modell minden egyes húzó, hajlító és nyíró kapcsoló elemében a bemutatott egyszerűsített
anyagmodell mintájára a rugó és a viszkózus csillapítás mellett figyelembe kell venni a tapadó-csúszó súrlódást modellező elemet is.
A bizonytalansági sávot illetően, ennek felső határát pontosan tudom mérni a gyűrű nélküli Sylvie 3D Drape Testerrel. Az alsó határt csak közelíteni lehet, de véleményem szerint a
210 mm-es belső átmérőjű gyűrűvel mért értékek ehhez nagyon közel állnak, legalábbis az
általam vizsgált anyagok esetében.
Összegzésként megállapítható, hogy a vizsgálataim értékelése során alkalmazott redőződési tényező különbség jó közelítéssel pont ennek a bizonytalansági sávnak a szélességét
adja meg.
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5. Összefoglalás
Szövetekből a polimer kompozitok technológiájával sokféle bonyolult, térbeli, nagyszilárdságú héjszerkezet készülhet, ugyanis a szövetek bizonyos határok között jól illeszkedve
követik például az adott járműburkolat áramlástechnikailag optimalizált görbületeit. Ennek
kapcsán különösen fontos a szőtt erősítőszerkezetek külső erők által létrehozott, gyűrődéstől
mentes deformációjának és a gravitáció által meghatározott redőződésének mérése, valamint
az ezekkel kapcsolatos összefüggések feltárása. Kutatómunkám során áttekintettem a szőtt
szerkezetek – önsúly és külső igénybevétel hatására bekövetkező – deformációjával foglalkozó szakirodalmat. Bemutattam a szövetek térbeli deformációját vizsgáló berendezéseket és
módszereket, továbbá ismertettem az ezt befolyásoló szerkezeti, mechanikai tulajdonságokat.
A szakirodalom alapján megállapítottam, hogy a szövetek térbeli alakváltozását, alakíthatóságát legnagyobb mértékben a nyírási és a hajlítási tulajdonságok befolyásolják.
A szőtt szerkezetek deformációs tulajdonságainak elemzése céljából üveg, aramid, szén,
pamut és poliészter (PES) alapanyagból készült szöveteket vizsgáltam. A pamut és poliészter
szövetek nyírási és hajlítási tulajdonságait Kawabata kelmeelemző rendszerrel (KES-FB) határoztam meg, és vizsgáltam ezen tulajdonságok redőződésre gyakorolt befolyását. A hagyományos kelméknél nagyobb szilárdsággal rendelkező üveg-, aramid- és szénszövetek nyírási
és hajlítási tulajdonságait a KES-FB rendszer korlátozott mérési tartománya miatt eltérő módon vizsgáltam, továbbá az ezeknek az anyagoknak a vizsgálatára alkalmazott egyes eljárások
esetében a méréskivitelezési, illetve kiértékelési módszert továbbfejlesztettem.
Az erősítőszövetek hajlítómerevségét a szokásos Cantilever teszt szerint, Flexométerrel
határoztam meg. A nyírómerevség meghatározására alkalmazott vizsgálati módszerhez azonban egy új, képfeldolgozást alkalmazó kiértékelési eljárást fejlesztettem ki. A mérés során a
vizsgált szövetben a nyíróigénybevételt átlós irányú húzás hozza létre, miközben a minta
hossz- és keresztirányú deformációját videoextenzométer folyamatosan rögzíti. A
videoextenzométer által rögzített adatokból egyszerű összefüggés segítségével meghatározható a szövet nyírómerevség - nyírási szög diagramja. Mérési eredményeimmel igazoltam, hogy
az új nyíróvizsgálati módszerrel mérhető értékek pontossága egyes meglévő mérőrendszerekével megegyezik, továbbiaknál pedig jobb, és fő előnye, hogy a meglévő, hasonlóan képfeldolgozással működő módszereknél egyszerűbben, már meglévő rendszereken, más mérőeszközök használata nélkül alkalmazható.
Annak tisztázására, hogy a szövetek nyírási és a hajlítási tulajdonságai, ezen keresztül
térbeli alakváltozásuk milyen összefüggésben állnak a fonalaik között ébredő súrlódó erőkkel,
vizsgálatokat végeztem a fonalak közötti súrlódási tényező meghatározására. Az erősítőszöveAl-Gaadi Bidour
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tek fonalai közötti súrlódási tényezőt fonalkihúzási vizsgálatokkal határoztam meg. A vizsgálat megkönnyítésére ebben az esetben is új módszert alkalmaztam, a vizsgálati minta megfelelő rögzítéséhez speciális, kompozittechnológiai eljárással készítettem befogó keretet.
A szövetek térbeli deformációs vizsgálatai közül az önsúly hatására kialakuló redőződés
mérésével foglalkoztam mélyrehatóan. A kiválasztott szövetek redőződési tulajdonságait,
azaz a redőződési tényezőt és a hullámszámot a BME-n kifejlesztett, 3D-s optikai szkennelést
és számítógépes képfeldolgozást alkalmazó Sylvie 3D Drape Testerrel vizsgáltam. A tapasztalatok szerint hagyományos módon végzett mérés esetén a redőződési tényező szórása még a
textiliparban szokásos nagyobb szórásoknál is nagyobb, valamint a redőződő kelmén a redők
eloszlása is jelentős aszimmetriát mutat. A redőződés egyenletességének jellemzésére bevezettem a redőződési egyenlőtlenség fogalmát, amely a redőződő kelme síkvetülete kerületén
kialakult hullámok hullámhosszának relatív szórása. Feltételezésem szerint a redőződési tényező nagy szórását az okozza, hogy a kelmék redőződése többnyire nem stabil, függ a kelmét a redők kialakulása közben ért mechanikai hatásoktól. A redőződés jól definiált külső
hatásra szabályozottabbá és ezáltal egyenletesebbé válik. Ennek bizonyítására a Sylvie 3D
Drape Tester berendezés mérés-kivitelezési módszerét a redők kialakulását külső hatással
befolyásoló, ugrásszerű deformációt gerjesztő, cserélhető körgyűrű bevezetésével fejlesztettem tovább. A körgyűrűk által a mérés a hagyományos mérésnél reprodukálhatóbbá vált. A
cserélhető körgyűrű három méretben, 210, 240 és 270 mm-es belső átmérővel készült el. A
hagyományos, gyűrű nélküli mérést 300 mm belső átmérőjű gyűrűvel – amely már nincs hatással a 300 mm átmérőjű kelmemintára – végzett mérésként vettem figyelembe.
Megállapítottam, hogy a különböző belső átmérőjű gyűrűk különböző mértékben befolyásolják a redők kialakulását. A pamutszövetek és a PES szövet redőződési tényezője a külső
hatás mértékének növekedésével, azaz a gyűrű átmérőjének csökkenésével egy felső határértéktől indulva és egy alsó határértékhez tartva csökken. Megállapítottam továbbá, hogy a szövet deformációs viselkedését jól jellemzi a 210 mm belső átmérőjű gyűrűvel és a gyűrű nélkül
mért redőződési tényező értékek közötti különbség. Rámutattam, hogy ez a redőződési tényező különbség nagymértékben összefügg a fonalak közötti súrlódási tényezővel, azaz minél
nagyobb a súrlódási tényező értéke, annál nagyobbra adódik a redőződési tényező különbség
is.
A pamutszövetek esetén a fonalak sodratirányának redőződésre és mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását is vizsgáltam. A vizsgálatokhoz használt speciális szövetek
sodratirányukban különböző – Z és S sodratú –, de minden egyéb tulajdonságukban megegyező fonalakból készültek. Megállapítottam, hogy az egymást keresztező fonalak sodratiránya
és az ettől függően változó kapcsolódása erősen befolyásolja a közöttük ébredő súrlódást és
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ezáltal a szövet redőződését, azaz a redőződési tényező az egymást keresztező fonalak azonos
sodratiránya (Z-Z) esetén szignifikánsan nagyobb, mint különböző sodratirány (Z-S) esetén.
A fonalkihúzó és átlós irányú húzóvizsgálati, továbbá redőződésmérési eredményeim
elemzésével bizonyítottam, hogy a szövetek egymást keresztező fonalai közötti súrlódás szoros összefüggésben áll a szövetek nyírási és redőződési tulajdonságaival. Mindezen eredményeimmel pedig rámutattam arra, hogy a szőtt szerkezetek térbeli deformációs viselkedésének
modellezése során a rugalmas viselkedés mellett nem elég a viszkózus csillapítás figyelembe
vétele, hanem figyelembe kell venni a fonalak között ébredő súrlódást is, ha a valóságot jobban megközelítő számítógépes szimulációs eredmény elérése a cél.
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5.1. Tézisek

Az elért új tudományos eredményeimet a következő tézispontokban foglaltam össze:

1.

Kidolgoztam egy új, a vizsgálati szövetminta redőinek kialakulását különböző belső átmérőjű, cserélhető körgyűrűvel befolyásoló redőződésmérési módszert, amely a valós,
használati körülményeket közelíti, miközben a gyűrű nélküli méréshez képest növeli a
szövetek redőződésének mértékét, szabályosabbá teszi a redőződési képet és csökkenti a
redőződési tényező szórását. Az új mérési módszer lényege, hogy a berendezés az optikai
beolvasást megelőzően a kelmemintát állandó sebességgel a körgyűrűn keresztül emeli
fel, amelynek során a körgyűrű a kelmével érintkezve az átmérője által meghatározott ugrásszerű deformáció-gerjesztéssel befolyásolja a kelme alakjának változását, csökkentve a
redők kialakulására ható tényezők véletlenszerűségét. Mérésekkel igazoltam, hogy a körgyűrűvel befolyásolt, képfeldolgozáson alapuló redőződésméréskor a 156 g/m2 területi
sűrűségű, vászonkötésű, azonos lánc- és vetülékfonalakból, azonos lánc- és vetüléksűrűséggel szőtt pamutszövetek esetén a 210 mm belső átmérőjű gyűrűvel mért redőződési
tényező szórása átlagosan 39%-kal kisebb, mint a gyűrű nélkül mért redőződési tényezőé.
[127-130]

2.

Mérésekkel kimutattam, hogy a körgyűrűkkel kifejtett ugrásszerű deformáció-gerjesztés
következtében a gyűrű belső átmérőjének csökkenésével a pamutszövetek redőződése
egyenletesebb lesz, azaz a redőződési egyenlőtlenség csökken, valamint a redőződési kép
egyenletesebbé válik. A redőződési egyenlőtlenség gyűrűátmérőtől való függése a (T1)
összefüggéssel közelíthető lineáris trenddel írható le.

DU  aD  b

(T1)

ahol DU a redőződési egyenlőtlenség [-], D a gyűrű belső átmérője [m] és D≥210 mm. A
paraméterek értékei és a közelítő egyenest jellemző determinációs együttható értéke az
azonos sodratirányú fonalakból (Z-Z) készült szöveteknél: a=0,0378; b=0,085; R2=0,907;
az ellentétes sodratirányú fonalakból (Z-S) készült szöveteknél: a=0,0345; b=0,2064;
R2=0,9338 és a láncirányban azonos (Z), vetülékirányban váltakozó sodratirányú fonalakból (Z/S) készült szöveteknél: a=0,0183; b=0,1542; R2=0,9308. [127-130]
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3.

Mérésekkel igazoltam, hogy redőződésméréskor a redők kialakulását befolyásoló gyűrű
belső átmérőjének csökkenésével a redőződési tényező csökken. Pamut- és poliészter
szöveteknél a 210 mm és annál nagyobb gyűrűátmérők esetén a redőződési tényező értékének változását a (T2) logisztikus görbe írja le.
DC 

1
c
1  e aDb

(T2)

ahol DC a redőződési tényező [%] és D a gyűrű belső átmérője [m]. A paraméterek értékei az azonos sodratirányú fonalakból (Z-Z) készült pamutszövetnél: a=0,15; b=42,42;
c=6,54, az ellentétes sodratirányú fonalakból (Z-S) készült pamutszövetnél: a=0,12;
b=33,21; c=6,25, a láncirányban azonos (Z), vetülékirányban váltakozó sodratirányú fonalakból (Z/S) készült pamutszövetnél: a=0,16; b=45,92; c=6,92 és a sodratlan fonalakból készült poliészter szövetnél: a=0,14; b=35,71; c=29,67. [127, 128, 130-132]

4.

Mérésekkel igazoltam, hogy a fonalak sodratiránya hatással van a redőződési tényezőre.
A Z-Z, a Z-S és a Z-Z/S sodratirányú lánc- és vetülékfonalakból szőtt, pamut alapanyagú
kelmék vizsgálata alapján kimutattam, hogy az azonos sodratirányú fonalakból készült
szövet esetén a redőződési tényező átlagosan 7%-kal nagyobb, mint az ellentétes
sodratirányú fonalakból készült szövet esetén. Ez azzal magyarázható, hogy a fonalak
sodratiránya befolyásolja az egymást keresztező fonalak egymáson való elfordulását, azaz súrlódását és ezáltal a redők kialakulását akadályozó nyíró ellenállást. Amennyiben az
egymást keresztező fonalak azonos sodratirányúak, a sodrat következtében a kereszteződő fonalak felületein elhelyezkedő elemi szálak közel párhuzamosan találkoznak egymással, és egymás közé hatolva jobban akadályozzák a fonalak egymáson való elfordulását,
ezáltal átlagosan 37%-kal nagyobb nyíró ellenállást okoznak, mint ellenkező sodratirányú
fonalak esetében, ahol a sodrat következtében a kereszteződő fonalak felületein elhelyezkedő elemi szálak egymást keresztezően találkoznak, és emiatt nem tudnak egymás közé
hatolni. Az azonos sodratirányú, kereszteződő fonalak felületén elhelyezkedő elemi szálak egymás közé hatolását bizonyítottam azzal is, hogy az ilyen fonalakból szőtt szövet
vastagsága átlagosan 16%-kal kisebb, mint ellenkező sodratirányú fonalak esetében.
[127, 133, 134]
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5.

Kifejlesztettem egy videoextenzométert alkalmazó kiértékelési módszert az erősítőszövetek nyíródeformációját jellemző nyírási szög átlós irányú húzóvizsgálattal történő meghatározásához. Az új módszer lényege, hogy a szövet vetülékirányához képest 45°-ban kivágott mintára felrajzolt jelölések közötti hossz- és keresztirányú távolságok rögzítése a
teljes vizsgálat alatt folyamatosan videoextenzométerrel történik, és a nyírási szög, azaz a
nyíróigénybevétel következtében a szövet fonalai által bezárt szög megváltozása a szövet
hossz- és keresztirányú méretváltozásából a (T3) összefüggéssel számítható.

 i  2 0  2 i  2 0  2arctg

ai
bi

(T3)

ahol γi a pillanatnyi nyírási szög [°], θ0 a lánc- és vetülékfonalak által közbezárt kezdeti
szög fele [°], θi a lánc- és vetülékfonalak által közbezárt pillanatnyi szög fele [°], ai a felrajzolt jelölések közötti keresztirányú pillanatnyi távolság fele [mm], bi a felrajzolt jelölések közötti hosszirányú pillanatnyi távolság fele [mm]. Az új módszer pontossága azonos
a „képfeldolgozáson alapuló”, közismert és elfogadott kiértékelési módszer pontosságával, és jobb, mint a „geometrián alapuló” módszeré. Mérésekkel igazoltam, hogy a mérési
eredményeknek a „képfeldolgozáson alapuló” kiértékelési módszer eredményeihez képest
kiszámított négyzetes hibája a saját fejlesztésű, videoextenzométeres módszer esetében
átlagosan 30%-kal kisebb, mint a „geometrián alapuló” módszernél. A saját fejlesztésű
módszer további előnye, hogy univerzális szakítógép és videoextenzométer birtokában
egyszerűen alkalmazható minden egyéb kiegészítő eszköz nélkül. [135, 136]

6.

Vizsgálataimmal kimutattam, hogy a fonalak közötti súrlódási tényező és a fajlagos nyíróerő között szoros összefüggés van. Mérésekkel igazoltam, hogy vászon- és sávolykötésű erősítőszövetekre a jellemző 8°-os nyírási szögnél meghatározott fajlagos nyíróerő a
fonalak közötti súrlódási tényező növekedésével a (T4) összefüggés szerint a 0,32 és a
0,44 súrlódási tényező közötti tartományban R2=0,999 determinációs együttható mellett
exponenciálisan nő.

f  0,0098 (e14,56  1)

(T4)

ahol f a fajlagos nyíróerő [N/m], μ a fonalak közötti súrlódási tényező [-]. [136, 137]
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7.

Vizsgálataimmal kimutattam, hogy a vizsgált erősítőszövetek redőződési tényező különbsége a fonalak közötti súrlódási tényező növekedésével a (T5) összefüggés szerint exponenciálisan nő a 0,32 és a 0,44 súrlódási tényező közötti tartományban R2=0,993 determinációs együttható mellett.

DC  0,101(e11,3  1)

(T5)

ahol ΔDC a redőződési tényező különbség [%], amely az ugrásszerű deformáció-gerjesztést kiváltó gyűrű nélkül és a – 210 mm belső átmérőjű – gyűrűvel mért redőződési tényezők különbségét jelenti, μ a fonalak közötti súrlódási tényező [-].
Hasonló tendencia mutatható ki a pamutszövetek vizsgálatával is, ahol a fonalak közötti
súrlódási tényezővel szoros összefüggésben álló nyírómerevség 0,5 N/m mértékű növekedésével a redőződési tényező különbség átlagosan 0,5%-ot növekszik. [136, 137]
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5.2. Eredmények várható hasznosulása
Doktori disszertációm eredményei a gyakorlatban is jól hasznosíthatók:
 A kifejlesztett, képfeldolgozáson alapuló nyíróvizsgálati módszerem jól alkalmazható erősítőszövetek nyíródeformációjának egyszerű és gyors meghatározására.
 A

továbbfejlesztett,

külső

hatás

kifejtésére

körgyűrűvel

kiegészített

redőződésmérő berendezés alkalmas erősítőszövetek redőződésének meghatározására is. Az erősítőszövetek redőződésének meghatározása hozzásegíthet azok
feldolgozása során végbemenő deformációjának megismerésére.
 A továbbfejlesztett redőződésmérő berendezés alkalmas továbbá a szövetek redőződési tényezője és a külső hatás mértéke között felállított összefüggés alapján a deformációval szembeni ellenállás előre becslésére, ami jól hasznosítható
például RTM technológia esetén.
 A redőződés leírásához javasolt tömeg, rugó, csillapító és súrlódási elemet tartalmazó modell felhasználható a szövetek térbeli deformációját szimuláló programokhoz.
 A fonalak közötti súrlódási tényező és a redőződési tényező különbség közötti
összefüggés segítségével a szövetek redőződése a súrlódási tényező ismeretében
előre becsülhető, az eredmények felhasználhatók a szövet térbeli deformációjának modellezéséhez.
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5.3. További megoldásra váró feladatok
Doktori disszertációmban törekedtem a vizsgálati terület teljes feltárására, azonban
számos további lehetőség maradt a kutatások folytatására:
 Szövetek képfeldolgozással kiegészített kéttengelyű húzóvizsgálatával a térbeli
deformáció további okait, befolyásoló tényezőit lehet elemezni [138].
 A szövetek hajlítási vizsgálata is továbbfejleszthető képfeldolgozás alkalmazásával, amelynek eredményei közvetlenül hozzájárulhatnak a szövetek viselkedését szimuláló programok működéséhez szükséges mechanikai paraméterek meghatározásához [139, 140].
 Az

átlagosnál

nagyobb

hajlítómerevséggel

rendelkező

erősítőszövetek

redőződésvizsgálatához a szokásos 300 mm-nél nagyobb átmérőjű vizsgálati
minták alkalmazása a jobb redőződés érdekében. A jobb redőződéssel az adott
vizsgálati anyagra jobban jellemző értékek határozhatók meg.
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1. melléklet Flexométerrel végzett mérések eredményei

Minta

R 0° R 45° R 90°
[Nm] [Nm] [Nm]

G163_1 3975

2115

3578

G163_2 4401

2049

3675

G163_3 4292

2049

3773

G220_1 7209

4330

6554

G220_2 6876

3438

6397

G220_3 4829

2677

7209

K170_1 24600 5313 41504
K170_2 24600 5836 41504
K170_3 24600 7606 41504
C160_1 23153 6289 11027
C160_2 23153 3607 10240
C160_3 13629 4652 10240
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P_1

1209

2184

1404

P_2

2471

2253

1620

P_3

2397

2397

1564

K_1

1919

2184

1404

K_2

2115

2703

1163

K_3

1857

2624

1304

F_1

1354

2253

1456

F_2

1354

2049

1677

F_3

1304

2471

1564

R_1

2442

1700

2951

R_2

2563

1476

2884

R_3

2442

1563

2818

I

Mellékletek

2. melléklet Pamutszövetek KES-FB2 készülékkel végzett hajlításmérési eredményei

B
2
[Nm /m]

Minta

2HB
[Nm/m]

Lánc Vetülék Átlag Lánc Vetülék Átlag
P_1

963

821

892

915

667

791

P_2

981

834

907

952

670

811

P_3

943

747

845

898

664

781

K_1

900

549

724

782

435

608

K_2

800

582

691

717

449

583

K_3

886

632

747

797

470

633

F_1

759

609

684

763

498

630

F_2

776

615

695

762

487

624

F_3

769

640

704

754

547

650

3. melléklet Pamut- és PES szövetek KES-FB1 készülékkel végzett nyírásmérési eredményei

G
[N/m·°]

Minta

2HG
[N/m]

2HG5
[N/m]

Lánc Vetülék Átlag Lánc Vetülék Átlag Lánc Vetülék Átlag
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P_1

2,55

2,49

2,52 3,94

3,45

3,69 7,64

8,10

6,89

P_2

2,58

2,55

2,56 4,20

3,37

3,78 8,40

7,88

7,01

P_3

2,65

2,62

2,63 3,91

3,38

3,64 8,13

8,79

7,23

K_1

1,54

1,48

1,51 2,37

2,32

2,34 5,78

5,65

5,71

K_2

1,61

1,67

1,64 2,66

2,54

2,60 5,75

6,19

5,97

K_3

1,66

1,72

1,69 2,93

2,61

2,77 6,14

6,29

6,21

F_1

1,99

1,88

1,93 3,15

2,66

2,90 7,00

6,78

6,89

F_2

2,05

1,93

1,99 3,10

2,74

2,92 7,05

6,97

7,01

F_3

2,16

1,99

2,07 3,37

2,88

3,12 7,19

7,27

7,23

R_1

1,41

1,15

1,28 1,80

1,51

1,65 8,32

7,20

7,76

R_2

1,54

1,26

1,40 1,66

1,22

1,44 8,84

7,54

8,19

R_3

1,48

1,21

1,34 1,73

1,37

1,55 8,58

7,37

7,98
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Mellékletek
4. melléklet G163-as erősítőszövet keresztmetszetének SEM felvételei
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IV

Mellékletek
5. melléklet G220-as erősítőszövet keresztmetszetének SEM felvételei
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VI

Mellékletek
6. melléklet K170-es erősítőszövet keresztmetszetének SEM felvételei
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VIII

Mellékletek
7. melléklet C160-as erősítőszövet keresztmetszetének SEM felvételei
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8. melléklet Pamutszövetek redőződésmérési eredményei

Mérés
DC
Minta
száma
[%]
1.
85,3
2.
84,8
3.
85,8
4.
82,7
5.
87,6
6.
82,1
7.
81,4
8.
81,5
9.
78,0
10.
85,1
P_1
11.
84,1
12.
84,1
13.
81,1
14.
82,1
15.
80,3
16.
88,3
17.
87,8
18.
85,4
19.
87,4
20.
87,7
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n
DC
Minta
[-]
[%]
7
87,9
7
86,9
8
84,8
6
83,3
8
83,5
5
82,3
8
82,7
8
81,3
7
78,7
9
84,9
P_2
7
85,9
7
84,8
7
80,2
8
80,6
6
80
7
87,8
7
89,6
5
87
7
85,5
6
87,7

n
DC
Minta
[-]
[%]
7
87,9
8
83,3
6
84,5
6
82
6
85,9
8
84
8
79,8
7
82,3
7
77,4
7
84,8
P_3
8
83,8
8
85
7
81,8
7
81,6
6
81,1
6
86,3
7
89,6
7
85,4
6
84,9
7
88,1

n
DC
Minta
[-]
[%]
8
84,1
6
85,7
7
86,2
6
85,8
8
85,7
7
85,1
7
83,9
7
84,2
7
85,4
7
84,6
F_1
8
80,5
8
78,8
8
78
8
77,2
8
77
6
84,2
7
81,3
6
83,7
5
83,4
7
80,9

n
DC
Minta
[-]
[%]
6
84,8
6
85,2
7
84,1
7
83,9
6
82,5
7
84,5
6
81,9
6
86,3
7
84,9
7
83,5
F_2
8
80,1
7
78,4
7
77,4
7
76
7
75,8
6
77,4
6
84
6
82,4
6
80,7
5
81,3

n
DC
Minta
[-]
[%]
6
85,9
6
82,6
6
83,1
6
85,7
6
85
7
83,7
6
83,5
7
82,6
6
83,4
5
83,8
F_1
8
80,4
8
79,8
7
80
8
77
7
74,2
6
86,3
8
87,3
7
86,3
6
82,9
7
84,6

n
DC
Minta
[-]
[%]
8
78,3
6
78,4
6
81,3
8
81,9
7
79,7
7
81,8
7
81,2
7
79,7
7
79,5
7
75,1
K_1
8
77,5
8
79,3
9
75,4
7
74,5
7
77,3
8
78,6
8
78,9
7
78,8
6
80,4
8
78,2

n
DC
Minta
[-]
[%]
6
81
5
78,6
6
79,3
7
81,6
8
77,6
8
76,8
7
79,5
6
77,2
8
75,9
7
74,5
K_2
6
77
8
77,2
7
75,8
7
75
7
77,4
7
79,5
7
77
8
78
6
79,7
5
79,3

n
DC
Minta
[-]
[%]
7
77,2
6
77,2
6
79,4
7
80,3
5
79,2
6
79,2
7
81,1
6
80,2
6
78,9
6
79,9
K_3
5
77,5
7
76
6
76
6
75,7
7
77
7
77,1
6
78,5
7
80,4
6
80,5
7
78,1

n
[-]
5
5
6
7
6
6
7
7
7
6
6
7
7
7
7
6
6
7
7
6
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9. melléklet Kétmintás F-próba a szórásnégyzetre, 0,05 megbízhatósági szinten

P_2 P_1 P_3 P_1 P_2 P_3
F_2
F_1
F_3
F_1
F_3
F_2 K_1 K_2 K_1 K_3 K_2 K_3
Várható érték
84,27 84,13 83,98 84,13 84,27 83,98 81,76 82,79 82,91 82,79 82,91 81,76 78,79 77,90 78,79 78,47 77,90 78,47
Szórás
9,54 8,40 8,66 8,40 9,54 8,66 10,54 9,26 10,72 9,26 10,72 10,54 4,42 3,61 4,42 2,81 3,61 2,81
Megfigyelések
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
df
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
F
1,1361
1,0312
1,1018
1,1387
1,1582
1,0172
1,2249
1,5713
1,2829
P(F<=f) egyszélű
0,3919
0,4737
0,4175
0,3900
0,3761
0,4854
0,3314
0,1665
0,2963
F kritikus egyszélű
2,1683
2,1683
2,1683
2,1683
2,1683
2,1683
2,1683
2,1683
2,1683

10. melléklet Kétmintás t-próba egyenlő szórásnégyzeteknél, 0,05 megbízhatósági szinten

P_1 P_2 P_1 P_3 P_2 P_3 F_1
F_2
F_1
F_3
F_2
F_3 K_1 K_2 K_1 K_2 K_2 K_3
Várható érték
84,13 84,27 84,13 83,98 84,27 83,98 82,79 81,76 82,79 82,91 81,76 82,91 78,79 77,90 78,79 78,47 77,90 78,47
Szórás
8,40 9,54 8,40 8,66 9,54 8,66 9,26 10,54 9,26 10,72 10,54 10,72 4,42 3,61 4,42 2,81 3,61 2,81
Megfigyelések
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Súlyozott szórás
8,97
8,53
9,10
9,90
9,99
10,63
4,02
3,62
3,21
Feltételezett átlagos eltérés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
df
38
38
38
38
38
38
38
38
38
t érték
-0,1478
0,1678
0,3092
1,0354
-0,1201
-1,1155
1,4121
0,5319
-1,0144
P(T<=t) kétszélű
0,8833
0,8676
0,7588
0,3070
0,9051
0,2717
0,1661
0,5979
0,3168
t kritikus kétszélű
2,0244
2,0244
2,0244
2,0244
2,0244
2,0244
2,0244
2,0244
2,0244
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11. melléklet Kétmintás F-próba a szórásnégyzetre, 0,05 megbízhatósági szinten

P270 P240 F270 F240 K270 K240
Várható érték
74,27 72,08 72,85 71,59 69,80 68,07
Szórás
2,27 1,85 3,05 2,91 2,48 1,89
Megfigyelések
60
60
60
60
60
60
df
59
59
59
59
59
59
F
1,2311
1,0494
1,3098
P(F<=f) egyszélű
0,3061
0,3976
0,2723
F kritikus egyszélű
2,3710
2,3710
2,3710

12. melléklet Kétmintás t-próba egyenlő szórásnégyzeteknél, 0,05 megbízhatósági szinten

P270 P240 F270 F240 K270 K240
Várható érték
74,27 72,08 72,85 71,59 69,80 68,07
Szórás
2,27 1,85 3,05 2,91 2,48 1,89
Megfigyelések
60
60
60
60
60
60
Súlyozott variancia
1,88
2,92
1,94
Feltételezett átlagos eltérés
0
0
0
df
64
64
64
t érték
3,7208
1,7271
2,9070
P(T<=t) kétszélű
0,0004
0,0890
0,0050
t kritikus kétszélű
1,9977
1,9977
1,9977

13. melléklet Kétmintás t-próba egyenlő szórásnégyzeteknél, 0,1 megbízhatósági szinten

F270 F240
Várható érték
72,85 71,59
Szórás
3,05 2,91
Megfigyelések
60
60
Súlyozott variancia
2,92
Feltételezett átlagos eltérés
0
df
64
t érték
1,7271
P(T<=t) kétszélű
0,0890
t kritikus kétszélű
1,6690
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Mellékletek
14. melléklet Kétmintás F-próba a szórásnégyzetre, 0,05 megbízhatósági szinten

F300 P300 F270 P270 F240 P240 F210 P210
Várható érték
82,48 84,13 72,85 74,27 71,59 72,08 70,21 71,76
Szórás
10,10 8,58 3,05 2,27 2,91 1,85 5,65 2,91
Megfigyelések
60
60
60
60
60
60
60
60
df
59
59
59
59
59
59
59
59
F
1,1766
1,3413
1,5735
1,9398
P(F<=f) egyszélű
0,2671
0,3776
0,0421
0,0060
F kritikus egyszélű
1,5400
5,0503
1,5400
1,5400

15. melléklet Kétmintás t-próba egyenlő szórásnégyzeteknél, 0,05 megbízhatósági szinten

P300 F300 P270 F270
Várható érték
84,13 82,48 74,27 72,85
Szórás
8,58 10,10 2,27 3,05
Megfigyelések
60
60
60
60
Súlyozott variancia
9,34
2,66
Feltételezett átlagos eltérés
0
0
df
118
118
t érték
2,9453
1,5037
P(T<=t) kétszélű
0,0039
0,1636
t kritikus kétszélű
1,9803
2,2281

16. melléklet Kétmintás t-próba nem-egyenlő szórásnégyzeteknél, 0,05 megbízhatósági szinten

P240 F240 P210 F210
Várható érték
72,08 71,59 71,76 70,21
Szórás
1,85 2,91 2,91 5,65
Megfigyelések
60
60
60
60
Feltételezett átlagos eltérés
0
0
df
112
107
t érték
1,7584
4,1180
P(T<=t) kétszélű
0,0814
0,0001
t kritikus kétszélű
1,9814
1,9824

17. melléklet Kétmintás t-próba nem-egyenlő szórásnégyzeteknél, 0,1 megbízhatósági szinten

P240 F240
Várható érték
72,08 71,59
Szórás
1,85 2,91
Megfigyelések
60
60
Feltételezett átlagos eltérés
0
df
112
t érték
1,7584
P(T<=t) kétszélű
0,0814
t kritikus kétszélű
1,6586
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