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Rövidítések és jelölések jegyzéke 

 
Az alkalmazott rövidítések 

 AE acoustic emission (akusztikus emisszió) 

 BF basalt fiber (bazaltszál) 

 CB carbon black (korom) 

 CF carbon fiber (szénszál) 

 CTFS cumulative stress transfer function (összegzett terhelésátviteli 
függvény) 

 DSC differential scanning calorimetry (differenciál pásztázó kalorimetria) 

 DWCNT double-walled carbon nanotube (duplafalú szén nanocső) 

 EB electron beam (elektronsugár) 

 ESCA X-ray photoelectron spectroscopy (röntgen-fotoelektronspektroszkópia) 

 EP epoxy (epoxigyanta) 

 FTIR Fourier transform infrared spectroscopy (Fourier-transzformációs 
infravörös spektroszkópia) 

 GF glass fiber (üvegszál) 

 HDPE high density polyethylene (nagysűrűségű polietilén) 

 IFSS interfacial shear strength (határfelületi nyírószilárdság) 

 ISD interlaminar shear device (határfelületi nyírókészülék) 

 MDF medium density fibreboard (közepes sűrűségű forgácslemez) 

 m% tömegszázalék 

 PA polyamide (poliamid) 

 PBO polybenzoxazole (polibenzoxazol) 

 PE polyethylene (polietilén) 

 PET polyethylene terephthalate (polietilén tereftalát) 

 PET-G polyethylene terephthalate glycol-modified (glikollal módosított PET) 

 PEEK polyetheretherketon (poliéteréterketon) 

 PP polypropylene (polipropilén) 

 PPTA p-phenylene terephtalamide (p-fenilén tereftálamid) 

 SEM scanning electron microscopy (pásztázó elektronmikroszkópia) 

 SMC sheet molding compound (lemezformájú előgyártmány) 

 SBS short beam shear test (kis távközű hárompontos hajlítás) 

 UP unsaturated polyester (telítetlen poliészter gyanta) 

 UV ultraviolet (ultraibolya) 

 V% térfogatszázalék 
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 VEM Végeselemes módszer 

 VE vinilester (vinilészter gyanta) 

 XRD X-ray diffraction (röntgen-diffrakció) 

 

Az alkalmazott jelölések 

 α [K-1] hőtágulási együttható 

 αf [K-1] szál hőtágulási együtthatója 

 αm [K-1] mátrix hőtágulási együtthatója 

  [-] alakparaméter 

 1 [-] modulustényező (kis sebességű folyamat) 

 2 [-] modulustényező (nagy sebességű folyamat) 

 δ [-] méretparaméter 

 ∆T [o] hőmérsékletkülönbség 

 Γ [-] Weibull eloszlás gamma függvény 

 εmax [%] maximális nyúlás 

 εB [%] szakadási nyúlás 

 ν [-] Poisson-tényező 

 νf [-] szál Poisson-tényezője 

 νm [-] mátrix Poisson-tényezője 

 ρ [g/cm3] sűrűség 

 σeqv [MPa] von Mieses egyenértékű feszültség 

 σf [MPa] szálban ébredő feszültség 

 σfszab [MPa] szabadon függő szálban ébredő feszültség  

 σb [MPa] szakítószilárdság 

 σd [MPa] szálban ébredő pillanatnyi feszültség 

 σdebond [MPa] Broutman-teszt határfelületi szilárdság 

 σrad+ [MPa] szálkörüli radiális feszültség 

 σm [MPa] mátrixban ébredő feszültség 

 σsf [MPa] határfelületi elválásához tartozó szálfeszültség 

 σyy [MPa] y irányú feszültség 

 σzz [MPa] z irányú feszültség 

 σrr [MPa] radiális irányú feszültség 

 σult [MPa]  gyakorlati adhézió (kapcsolatot biztosító hatások 
összessége) 

 τ [MPa] határfelületi nyírószilárdság  
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 τf [MPa] szálban ébredő nyírófeszültség 

 τ0 [MPa] v0 esetén mérhető nyírószilárdság 

 τ∞ [MPa] v∞ esetén mérhető nyírószilárdság 

 τ1(v) [MPa] nyírószilárdság sebesség szerint csökkenő 
komponense 

 τ2(v) [MPa] nyírószilárdság sebesség szerint növekvő 
komponense 

 τ(v*) [MPa] nyírószilárdság a kritikus sebességnél 

 τrz [MPa] határfelületi nyírófeszültség 

 τm [MPa] mátrixban ébredő nyírófeszültség 

 τmax [MPa] maximális nyírófeszültség 

 ρ0 [μm] referenciahossz 

 Φ [o] csepplehúzó próbatest befogási szöge 

 Θ [o] szögkoordináta szál kerülete mentén 

 a [μm] csepphossz 

 a1 [-] skálatényező (kis sebességű folyamat) 

 a2 [-] skálatényező (nagy sebességű folyamat) 

 b [mm] tapadási felület szélessége 

 r [μm] csepp sugara 

 C’T [-] kumulált erőátadási tényező 

 d [μm] szálátmérő 

 D [μm] hengerteszt lemez furatátmérője 

 Ds [μm] háromszálas módszernél a segédszálak átmérője  

 E [MPa] húzó rugalmassági modulus 

 Ef [MPa] szál húzó rugalmassági modulusa 

 Em [MPa] mátrix húzó rugalmassági modulusa 

 f [N] kötőláncok leválással szembeni ellenállása 

 F [N] húzóerő 

 Fmax [N] maximális húzóerő 

 Fd [N] határfelületi szétválást okozó erő 

 H [μm] hengerteszt lemez vastagsága 

 h [μm] csepp és szál sugarának különbsége 

 K [-] komplex feszültségintenzitási tényező 

 l [mm] tapadási felület hossza 

 ld [μm] repedéshossz a repedés terjedése során 

 L [μm] beágyazott szálhossz 
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 Lc [μm] kritikus szálhossz 

 Lkil [μm] töretfelületből kilógó szálak hossza 

 n [db] határfelületen kötő láncvégek 

 rf [μm] szál sugara 

 R [-] korrelációs hányados 

 S [mm2] beágyazott felület 

 T [o] hőmérséklet 

 Tg [o] üvegesedési hőmérséklet 

 vf [mm3] törési térfogat a szálban 

 vm [mm3] törési térfogat a mátrixban 

 v* [mm/perc] kritikus sebesség (sebességhatás) 

 WA [mJ/m2] adhéziós nyomás 
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1. Bevezetés 
 

 Napjaink meghatározó szerkezeti anyagai a szálerősítésű polimer kompozitok, melyek 

számos területen szinte teljesen kiszorították az eredetileg használt szerkezeti anyagokat. Ma 

már nehéz elképzelni egy sílécet vagy magasugró rudat kompozit felhasználása nélkül, 

akárcsak a sporthajóépítést, az egyszerű túrakajaktól a nagy földkörüli vitorlásversenyeken 

induló hajókig. A járműgyártásban kiemelkedően fontos szerepet játszanak nagy szilárdságuk, 

kis sűrűségük és nem utolsó sorban korrózióállóságuk miatt. Ezért nem csupán a 

versenysportban terjedtek el, hanem egyre inkább a hétköznapi használatra szánt járműgyártás 

területén is. Léteznek olyan megoldások, amelyek megvalósulásukat a kompozitoknak 

köszönhetik, például a kiemelkedően kedvező légellenállású, előrenyilazott szárnyakat a rájuk 

ható nagy légerők miatt szinte lehetetlen hagyományos fémötvözetekből elkészíteni. De 

vannak más területeken is olyan berendezések, amelyek létüket köszönhetik a szálerősített 

kompozitok kiemelkedően jó tulajdonságainak, a nagy szilárdságnak, kis tömegnek és a 

tervezhető anizotrópiának, és gyártásuk más anyagokból szinte megoldhatatlan lenne. Például 

a szélerőművek lapátjait, hogy megfelelő hatásfokkal működjenek, csak kompozitokból 

érdemes elkészíteni. Sokfajta mérnöki szerkezetnél tapasztalható továbbá, hogy a kompozitok 

alternatív anyagként megjelentek, és intenzív kutatás folyik felhasználásukra. Itt érdemes 

megemlíteni a kompozitból készült csöveket, nyomástartó edényeket, sőt teljes hidakat. 

 A polimer kompozitok kiváló szilárdsági tulajdonságai több tényezőre vezethetőek 

vissza. Olyan összetett szerkezeti anyagról van szó, melynek két fő komponense a 

nagyszilárdságú erősítőanyag és az azt befoglaló, összekapcsoló szívós (esetünkben polimer) 

mátrix. Az erősítőanyag tipikusan szálformájú, melyet célirányosan az adott alkatrész 

anizotróp terhelésének megfelelően építhetünk be. Fontos tehát az erősítőszálak szilárdsága, 

valamint a mátrix szívóssága, hogy a rendszer nagy terhelést és az annak megfelelő 

deformációkat is képes legyen elviselni. Kiemelten fontos továbbá a megfelelő 

együttműködést lehetővé tevő, kiváló adhéziós kapcsolat a szálak és a mátrix között, vagyis a 

nagy határfelületi nyírószilárdság (IFSS: interfacial shear strength). A kompozitok szilárdsága 

legegyszerűbben az erősítőszálak mennyiségének növelésével fokozható. Könnyen belátható, 

hogy a szálhányad elméletben sem érheti el a 100%-ot (a szálak kör keresztmetszete miatt), a 

gyakorlatban értéke a technológiai sajátosságok miatt általában kisebb, mint 50-60%. A 

szilárdságnövelés másik lehetséges módja a nagyobb szilárdságú szálak alkalmazása. Ennek 

azonban, azonos körülmények között, csak a szál/mátrix tapadás fokozásával együtt van 

értelme, hiszen ha az nem megfelelő, akkor a szál már kis terhelés esetén is kihúzódik a 
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mátrixból, és nem lehet kihasználni annak nagy szilárdságát. Az adhézió mértéke tehát a 

kompozit termékek kritikus szilárdsági jellemzője. A kompozit szerkezetek méretezéséhez 

elengedhetetlen az adhéziós viszonyok ismerete. Jelenleg a tervezőmérnökök kezében 

azonban többnyire indirekt módszerekből származó, következtetéseken alapuló értékek 

vannak, ezért alapvető fontosságú a jelenlegi mérési eljárások további tökéletesítése az 

adhéziós erők lehetőleg közvetlen mérésére. A problémát bonyolítja, hogy a szálak 

kihúzódása nem csak a szigorúan vett adhéziótól, vagyis a szál és mátrix molekulái közti 

kölcsönhatásoktól függ, hanem a folyamatot a felületi érdesség, a mátrix hődilatációja, 

különböző külső erők és más hatások is befolyásolják. Ezért pontosabb kifejezéssel 

határfelületi nyírószilárdságról kell beszélnünk. Mérnöki szempontból azonban úgy 

gondolom, elegendő mindezen hatások összességét gyakorlati adhéziónak vagy egyszerűen 

adhéziónak neveznünk a továbbiakban. 

 Dolgozatom célja a mikromechanikai adhéziómérő módszerek elemzése, az irodalmi 

adatok alapján leghatékonyabb módszer kiválasztása, annak alkalmazási korlátainak 

gyakorlati felmérése, és azok kiküszöbölésével hatékonyabb mérési módszer kidolgozása. 

Következő lépésként kitűztem a kiválasztott módszer alkalmazási lehetőségeinek feltárását, 

továbbfejlesztését és optimalizálását, valamint modellezését. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

 

 A szál/mátrix határfelületi adhézió vizsgálatára jelenleg használt módszerek két fő 

csoportba, a közvetett és közvetlen eljárások közé sorolhatók.  

 A közvetett eljárások során az adhézió minőségére csupán annak hatásaiból lehet 

következtetni, tehát nem ismerhető meg az adhézió pontos értéke, csupán az, hogy egy másik, 

hasonló feltételekkel végrehajtott méréshez viszonyítva az jobb vagy rosszabb. Ezek közé 

sorolhatók a hagyományos mechanikai vizsgálatok, például a szokványos vagy a speciálisan 

bemetszett próbatesteken végrehajtott szakító vizsgálatok és a kis távközű hárompontos 

hajlítás. Ugyancsak ebbe a csoportba tartoznak az optikai elvű vizsgálatok is. A fény- vagy 

elektronmikroszkóppal készített felvételek kiértékelése során megállapítható, hogy a szál 

elszakadt vagy kihúzódott, de ez a vizsgálat sem szolgáltat számszerű adatokat a tapadásról. 

Hasonló a helyzet az energiafelszabadulás elvén alapuló vizsgálatok esetében is, amelyek a 

terhelés hatására felhalmozódott energiát mérik és értékelik. Az akusztikus emissziós és a 

termokamerás vizsgálati módszerek, amelyek a deformáció, valamint a repedéskialakulás és 

terjedés során keletkező hő- és hanghatásokat és zajokat figyelik, alkalmasak akár a kritikus 

helyek meghatározására is, azonban a határfelületi nyírószilárdságra az észlelt akusztikus 

eseményekből vagy hőmérsékletváltozásából közvetett úton lehet következtetni. 

 A közvetlen vizsgálatokat két csoportba oszthatjuk a terhelés bevezetése szerint. 

Megkülönböztetünk a mátrixra vagy a szálra ható terhelést alapul vevő módszereket. A 

mátrixra ható terhelést alkalmazó két fő eljárás a fragmentációs- és a Broutman-teszt  

(1. ábra). 

  

a)    b) 

1. ábra Közvetlen vizsgálati módszerek, mátrixra ható terheléssel: Fragmentáció a),  
Broutman-teszt b) ([1] alapján) 
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Ezeknél a módszereknél egyetlen elemi szálat ágyazunk be a mátrixba, majd a próbatestet 

húzó, illetve nyomóerővel terheljük, és a beágyazott szál a kialakuló tördelődéséből, illetve a 

határfelületi szétválásokból következtethetünk az adhéziós hatásokra. Az adhézió a kritikus 

szálhossz alapján számítható. A kritikus szálhossz az a beágyazódási hossz, amelynél a szál 

elszakad, azonban még éppen nem húzódik ki a mátrixból. Ennek ismeretében a határfelületi 

nyírószilárdság meghatározható (illetve annak ismeretében a szálhossz) a Kelly-Tyson 

összefüggéssel [2] (1): 

c fL

d 2





      (1) 

ahol Lc a kritikus szálhossz, d a szál átmérője, σf a szál szilárdsága, τ pedig a határfelületi 

nyírószilárdság. 

A határfelületi nyírószilárdság mérésére legígéretesebbek a közvetlenül a szálra ható 

terhelésre alapozott eljárások. Ezekben az esetekben a szálat olyan módon ágyazzuk a 

mátrixba, hogy arra közvetlenül tudunk húzó- vagy nyomóerővel hatni. Lényeges, hogy a szál 

a kritikus szálhossznál kisebb hosszon legyen beágyazva (ha nagyobb, akkor a szál szakad), 

ugyanis a mérés lényege, hogy a szálat kihúzzák vagy kitolják a mátrixból. Ennek során mért 

erő és a tapadási felület felhasználásával az adhézió különböző módszerekkel számítható ki. A 

mérési elrendezés alapján több lehetséges mód különböztethető meg: a szálkitolás, a 

szálkihúzás, a háromszálas módszer és a csepplehúzás (mikrocsepp módszer)  

(2. ábra). 

 

    

a)   b)   c)   d)  

2. ábra Közvetlen vizsgálati módszerek a szál/mátrix adhézió mérésére, szálra ható terheléssel:  
szálkitolás a), szálkihúzás b), háromszálas teszt c), csepplehúzás d) ([1, 3] alapján) 
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2.1. Közvetett adhézióvizsgálat 

 Az adhézió vizsgálatára sokféle, mechanikai, optikai, akusztikus stb. vizsgálati 

módszert alkalmaznak. Fő előnyük az egyszerűség, amely miatt ezek a módszerek széles 

körben elterjedtek. Hátrányuk, hogy alkalmazásukkal közvetlen, számszerű adhézióértékek 

meghatározása nehéz és bizonytalan, valamint a mérések elvégzéséhez a kompozit teljes 

gyártási folyamatát végre kell hajtani. 

 

2.1.1. Hagyományos mechanikai vizsgálatok 

 Az adhézió mérésére a legegyszerűbb módszer a kész kompozitok vizsgálata. Többféle 

mérési elrendezés ismert [1]. Mindegyik elrendezés célja, hogy az erősítőstruktúra a 

szálirányával párhuzamosan nyírófeszültséget alakítson ki. E módszerek előnye, hogy a 

szálak közötti terhelés hatására létrejövő kölcsönhatásokat is magukba foglalják, hátrányuk, 

hogy inkább a szálkötegek, illetve a laminált rétegek közötti kölcsönhatások vizsgálhatóak, a 

szál felületén lezajló folyamatokról kevés információt szolgáltatnak. Ennek megfelelően 

csupán közelítő, illetve összehasonlító határfelületi értékek számolhatók a mérés alapján [4].  

 Iosipescu 1962-ben közölte a róla elnevezett mérési módszert [5, 6] (3/a ábra), mely 

azóta is gyakran használt mérési elrendezés. A mérési módszert szabványban is rögzítették 

(ASTM D5379-98). A módszer az Arcan által 1957-ben közölt eljárással rokon [6]. A 

felhasznált próbatesteket két oldalról, általában derékszögű V bemetszéssel látják el. 

Polimerek esetében a vizsgált próbatest általában 0 vagy 90o-ban erősített unidirekcionális 

kompozit. A befogásnak köszönhetően a bemetszések között közel tiszta nyírás ébred, bár a 

bemetszések feszültséggyűjtő hatása ezt zavarja. A próbatest kialakítása rendkívül nagy 

pontosságot igényel [5, 7, 8]. A módszer továbbfejlesztett változata az úgynevezett biaxiális 

Iosipescu módszer, ahol a terhelés a próbatest hossztengelyével szöget zár be [9, 10]. 

 A Iosipescu-teszt egyszerűsített formáját alkalmazták Kubojima és munkatársai [11]. 

Az általuk alkalmazott, úgynevezett kulcslyuk bemetszés párhuzamos oldalakkal, 6 mm 

mélységű, végén 4 mm átmérőjű furattal készült. Céljuk az volt, hogy a nyírómodulusz minél 

kevésbé függjön a próbatest kialakításától, amit megállapításuk szerint megvalósítottak, 

miközben a nyírófeszültség és a törési szilárdság azonos értéken maradt. Méréseiket 

végeselemes (VEM) analízissel is kiegészítették. 

 A kockateszt során a próbadarab nyírási állapota hasonló a Iosipescu-tesztéhez [1] (3/b 

ábra). Az egy irányban erősített próbatest kocka alakú, amely két pofába van befogva. Az 
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egyik befogópofa áll, a másik mozog. A módszer előnye a viszonylag nagy, közel egyenletes 

feszültségű terhelési zóna a próbatest belsejében. 

 Az ISD teszt (Interlaminar Shear Device) is hasonló a kocka, illetve a Iosipescu-

teszthez (3/c ábra) [1, 12]. A fő különbség, hogy a párhuzamos hatásvonalú terheléseket itt 

egy egyenes és egy körív mentén ható terhelés váltja fel. 

 

 

a)    b)    c)  

3. ábra Szál/mátrix adhéziómérés Iosipescu-féle a), kocka- b), ISD-teszt c) [1] 
 

 Ding és társai [13] ferde szögben, két félből ragasztott Iosipescu próbatest 

optimalizálását végezték el tiszta nyírásra. Megállapításuk szerint a próbatest tengelyére 

merőleges terhelés esetén a legszűkebb keresztmetszetben aszimmetrikus feszültségállapot 

jön létre, ami nyomóterhelést eredményez. Kísérleteikhez speciális befogókészüléket 

készítettek, amelynek segítségével a terhelés iránya tetszés szerint beállítható (biaxiális 

Iosipescu módszer). Méréseiket végeselemes szimulációval is alátámasztották. Vizsgálataik 

szerint a kritikus szög 126o. Hasonló készülék alkalmazási lehetőségeit vizsgálta De Magistris 

és Salmén [14] is ugyancsak végeselemes modellek és ortotrópnak tekintett MDF (fa) 

lemezek felhasználásával. Megállapításuk szerint a módszerrel lehetséges a megfelelő 

nyomó/nyíró feszültségállapot létrehozása. 

 Bansal és Kumosa [7] keresztirányban erősített próbatesteken végzett mérésekkel és 

végeselemes modellezéssel vizsgálta kéttengelyű Iosipescu-teszt során a repedésterjedést. 

Ebben a vizsgálatban a hagyományos próbatestet a tengelyéhez viszonyítva ferdén terhelték 

(10o, 20o, 30o, 40o szögben), és a repedés megindulását a tengelyre merőleges bevágással 

biztosították. Megállapításuk szerint keresztirányú terhelés esetén a repedésterjedés nyíró 

jellegű, amely a terhelési szög növelésével kevert, húzó-nyíró jellegűvé válik, így a módszer 

alkalmas a kompozitok repedésterjedésének vizsgálatára. Tapasztalataik szerint ehhez a 

vizsgálathoz a 20 mm széles próbatestek esetén 3 mm mély V-bemetszés és 8 mm bevágás az 

optimális. 

 Tew és társai [8] szerint nagy nyírószilárdságú anyagok esetén a próbatest gyakran 

nem a bemetszések között megy tönkre, hanem a befogásnál. Ennek kiküszöbölésére újfajta 
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befogópofát terveztek (lekerekített élű és önbeálló), és ezekkel végzett méréseket 

hasonlították össze a szokványos kivitelű próbatestek eredményeivel. Vizsgálataikhoz 

nyúlásmérő bélyeggel látták el az üvegszálas, unidirekcionális vagy SMC technológiával 

készített próbatesteket, valamint végeselemes analízist végeztek. Tapasztalataik szerint a 

módosított befogás csökkenti a megtámasztási helyeken ébredő feszültségcsúcsokat, így 

javítja a mérés pontosságát, és csökkenti a nem megfelelő tönkremenetel esélyét. 

 Sukumar és Kumosa [9] hosszirányban szénszállal erősített PEEK próbatestekkel és 

végeselemes modellezés segítségével különböző terhelési szögek mellett vizsgálták a 

Iosipescu-teszt során a repedésterjedést. Vizsgálataik során a bemetszések csúcsában, 

középpontosan szimmetrikus elrendezésben axiális bevágásokat készítettek, és ezekkel 

tanulmányozták a repedésterjesztő erőt. Megállapításuk szerint, ha a repedés rövid, a húzó 

jellegű repedésterjedés dominál, míg ha hosszú, a nyíró jellegű. Az analitikus és numerikus 

számításaik, különösen hosszú repedés esetén, alátámasztották a tapasztalatokat. Ha a terhelés 

a tengelyirányhoz közelít, a repedésterjesztő erő növekszik (GI, GII). 

 A kis támaszközű hárompontos hajlításra alapozva (SBS: Short Beam Shear Test,  

4/a ábra) számos szabványosított mérési eljárást dolgoztak ki (ASTM D2344-84, NF EN 

2377, NF ISO 4585, L17-142, DIN 29 971 stb.). Ezeknek előnye az egyszerűség, és az, hogy 

a kompozitoknál gyakori hajlítófeszültségi állapot vizsgálható velük. A mérési elrendezést 

fárasztó vizsgálatokra is használják [15, 16]. A próbatestben egyaránt ébred nyomó-húzó, 

illetve nyírófeszültség, továbbá feszültséggócok figyelhetőek meg az alátámasztási 

pontokban, különösen a középső terhelési pontban. Amennyiben az alátámasztási távolság-

magasság viszony kisebb ötnél, a nyíróterhelés válik dominánssá [12]. A mérési elrendezés 

érzékeny a szál/mátrix kapcsolat minőségére, ezért alkalmas az adhézió mérésére is [16]. 

 A négypontos hajlító-nyíróvizsgálat az előző vizsgálati módszer egy változatának 

tekinthető. Fő előnye az alacsonyabb feszültségkoncentráció a megtámasztási pontok 

környezetében [1]. Short cikkében [17] elméleti számításokat végzett, amelyeket mérésekkel 

is igazolt. Kísérleteiben szendvicsszerkezetté összeragasztott acél- és kompozit lemezeket 

vizsgált a négypontos hajlítás módszerével. Megfigyelte és összehasonlította egymással a 

próbatestek tönkremeneteli módjait. Tapasztalatai szerint a tönkremenetel jellemzően a 

nyírásból adódó rétegelválás. 

 Az ötpontos hajlítás módszere kis hajlítónyomaték mellett hosszú próbatesteket 

használ fel a nyírófeszültség vizsgálatára. Az eljárást Kim és Dharan [18] vizsgálta elméleti 

mechanikai megfontolások alapján. Cikkükben javaslatot tesznek az optimálisnak tekintett 

elrendezésre. 
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 Bemetszett próbatestek húzó-, illetve nyomóvizsgálatához egyes kutatók olyan, 

négyszög keresztmetszetű próbatestet használnak [19-21], melyet egymástól bizonyos 

távolságra két szemközti oldalról a középvonalig bemetszenek. Ezzel a bevágások közötti 

területen nyíróterhelés jön létre. Ennek a mérési módszernek is létezik szabványosított 

változata (pl.: DIN 65 148). 

 Különleges geometriájú próbatestek alkalmazásával is van lehetőség határfelületi 

jellemzők meghatározására. Ehhez U, illetve C alakú próbatesteket alkalmaztak (4/b és 4/c 

ábra). Ezeknél a terhelés kombinált tranzverzális és nyírófeszültség. A feszültségeloszlás a 

próbatestek geometriájával befolyásolható (4. ábra) [1]. 

     

a)    b)   c) 

4. ábra Különleges geometriájú próbatestek határfelületi vizsgálatokhoz 
SBS: kis távközű hárompontos hajlítás a), U-alakú b), C-alakú próbatestek c) [1] 

 

 Li társaival [19] az adhézióvizsgálat újabb módszerét közölte. Vizsgálatait szénszálas 

epoxi kompozit felhasználásával végezte (5. ábra). Az alkalmazott próbatest két különböző 

méretű, egymásra laminált, egyrétegű kompozit lemez (1 és 2 jelölés). Az így kialakított 

próbatestet szakítógépen terhelve, a rétegek közötti 3 jelű közös felületen F terhelés hatására 

következik be a határréteg szétválása. 

 

5. ábra A Li-féle adhézióvizsgálat mérési elrendezése [19] (1, 2) kompozit lemez,  
(3) közös felület, F terhelés 

 

A nyírószilárdság meghatározására a (2) összefüggést használták: 

F

bl
         (2) 

ahol F a húzó terhelés [N], b és l a tapadási felület méretei [mm]. Vizsgálták a tapadási felület 

nagyságának hatását a nyírószilárdságra. Tapasztalatuk szerint a felület csökkenésével a 
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fajlagos szilárdság nő. A módszer hátránya véleményem szerint az aszimmetrikus felépítés és 

az ebből adódó bonyolult feszültségi állapot, amivel szemben a számítási módszer tiszta 

nyírást feltételez. 

 

2.1.2. Mikroszkópos vizsgálatok 

 Optikai vizsgálatokat széleskörűen alkalmaznak a különböző adhéziómérési 

módszerekhez kapcsolódóan. Ez jellemzően a mechanikai mérések során a próbatestek 

előkészítő/kiegészítő megfigyelését vagy a vizsgált próbatest utólagos vizsgálatát jelenti. A 

mikromechanikai módszerek során általában a geometriai méretek meghatározását vagy a 

folyamatok megfigyelését, például a szál/mátrix határfelületi szétválások létrejöttét végzik 

optikai úton. Erre a célra legtöbbször hagyományos optikai mikroszkópokat használnak [22-

27], ritkábban pásztázó elektronmikroszkópot (Scanning Electron Microscope, SEM) [3, 28]. 

 Az adhézió minősítésére széleskörűen használt módszer a vizsgált kompozitok 

töretfelületének megfigyelése [29-31]. Ehhez általában pásztázó elektronmikroszkópot 

használnak, mivel a szokványos fénymikroszkópok mélységélessége csupán csiszolat 

készítése után teszi lehetővé kiértékelhető felvételek készítését. Ezekről a felvételekről 

megállapítható, hogy a határfelületi adhézió megfelelő-e. A módszer önmagában az adhézió 

számszerű kifejezésére nem alkalmas, csupán annak megállapítására, hogy a szálak 

szakadtak-e (megfelelő kapcsolat) vagy pedig kihúzódtak (nem megfelelő kapcsolat). Ha a 

felvételeken a szálak a mátrixtól jól elkülönülnek, köztük üregek vannak, valamint üres 

szálhelyek stb. láthatóak, a kapcsolat nem megfelelő (6/a ábra). Ha azonban azt tapasztaljuk, 

hogy a mátrix továbbra is bevonja a szálak felületét, a szálak szakadtak, továbbá tövükben 

nem váltak el a befoglaló mátrixtól, akkor az adott terhelési szinten megfelelő kapcsolat volt a 

kompozit alkotói között (6/b ábra). 

 

    

a)       b) 

6. ábra SEM felvételek gyenge a), illetve erős b) adhéziós kapcsolat esetén [29] 
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 A határfelületi nyírószilárdság becslésére, elsősorban rövidszálas erősítésű 

kompozitok töretfelületéről készített SEM felvételek kiértékelésére fejlesztették ki 

módszerüket Vas és társai [29]. A mérés elve, hogy amennyiben a mikroszkópi felvételen 

lehetséges a kihúzódott, szakadt szálvégek hosszának pontos lemérése, akkor ebből a Kelly-

Tyson összefüggés (1) alapján a határfelületi nyírószilárdság meghatározható. A törés 

jellegéből adódóan a mátrixból kilógó szálak lemérhető hossza ( kilL ) a kritikus szálhosszal 

arányos (3): 

kilc LL  2       (3) 

 A módszerre jelentős hatással van a szálak orientációja, illetve az erősítőszálak 

hosszeloszlása a vizsgált szerkezetben. Ezek ismeretében a gyártástechnológiára jellemző 

számított, illetve mért hosszeloszlás (a kompozitból kioldott állapotban vizsgálható), illetve az 

átlagos hossznak összevetéséből a kritikus szálhossz meghatározható. Ezen felül a különböző 

küszöbértékek mellett vizsgált szálhosszeloszlásokból kapott kritikus szálhosszok eltéréséből 

becsülhető a kritikus tapadási hossz (és így az adhézió minőségének) kompoziton belüli 

ingadozása is. 

 

2.1.3. Energiafelszabadulás elvén alapuló vizsgálatok 

 A kompozitokban az anyag inhomogenitása miatt terhelés hatására a makroszkopikus 

törések létrejötte előtt, illetve azokkal párhuzamosan mikroszintű tönkremeneteli folyamatok 

zajlanak. Ezek a terhelés által bevitt energia felszabadulásával járnak, amelynek nagysága és 

jellege a lezajlott folyamatra jellemző, így ezt megfelelő érzékelőkkel felfogva az eseményre 

következtetni lehet. Erre a célra legtöbbször infravörös kamerát vagy akusztikus emissziós 

berendezéseket alkalmaznak. 

Termokamerás módszer 

 Ennél a módszernél termokamerával figyeljük a vizsgálandó testet, amely a 

felszabaduló hőt érzékeli. Jobb szál/mátrix határfelületi kapcsolat esetén a szálkihúzódáshoz 

szükséges energia is nagyobb, vagyis a repedés terjedésekor felszabaduló energia nagyobb 

hőmérsékletnövekedést okoz [32]. Amennyiben rossz a szál/mátrix adhézió, a szál alacsony 

terhelés mellett is kicsúszik a mátrixból, és ez kevesebb hő fejlődését okozza. A legnagyobb 

hőfejlődéssel a szálszakadás jár (7. ábra). Gyakran más vizsgálati módszerekkel, például 

akusztikus emisszióval együtt alkalmazzák [33]. 
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 a)     b) 

7. ábra Termokamerás felvételek: repedés keletkezése a), és terjedése b) szálerősítésű kompozitban 
[32] 

 

Akusztikus emisszió 

 Az akusztikus emissziós (AE) vizsgálat azon az elven alapszik, hogy a szilárd anyagok 

mechanikai igénybevétel vagy hőhatás alatt feszültséghullámot (hangot) bocsátanak ki 

azokról a területekről, ahol fizikai változások lépnek fel (8/a ábra). Kompozit rendszerek 

esetében a terhelés hatására keletkező mikro- és makroszintű események által keltett 

hullámokat detektálják. A módszer egyaránt alkalmas statikus és dinamikus vizsgálatok 

megfigyelésére. A vizsgált anyagra nagy érzékenységű, az ultrahang tartományban működő 

mikrofonokat erősítenek [23, 25-27, [34]. Ezek különféle elveken működnek, például 

készítenek piezoelektromos [35] és Bragg-rács torzulás elvét alkalmazó érzékelőket is [36, 

37] a hagyományos, rezonanciaelvű érzékelők mellett. 

 Az AE mérések segítségével nagy biztonsággal megállapítható, mikor milyen 

károsodási folyamat játszódik le az anyagban (8/b ábra). Így jól elkülöníthetőek a mátrix és az 

erősítőanyag tönkremeneteli formái: a szálszakadás, a mátrix deformációja vagy tépődése, a 

szál/mátrix elválás és a szálkihúzódás [23, 33, 38]. A felvett akusztikai jelet elektronikus 

rendszerben feldolgozzák, analizálják. Gyakori az a módszer, hogy a jobb értékelhetőség 

érdekében az akusztikus jeleket a hagyományos mechanikai vizsgálatok eredményeivel együtt 

diagramban ábrázolják [39]. Az AE technika egyik legnagyobb előnye, hogy amennyiben 

ismert az anyagban a hullámterjedési sebesség, több mikrofont alkalmazva, s a beérkezési 

idők különbségeit mérve, a hangforrás pontos geometriai helye meghatározható [33, 38, 40]. 
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 a)       b) 

8. ábra Az érzékelhető akusztikus jelek jellemző frekvenciái és az anyagvizsgálatok során észlelhető 
jelek frekvenciái [41] a), és különböző tönkremeneteli módok jellemző jelalakja UP/GF kompozitban 

b) [38] 
 

 Az akusztikus emissziót egyaránt fel lehet használni minőség- és gyártásellenőrzési 

módszerként. Gyakori alkalmazási területei a gépkocsi- és repülőgépgyártás, a különféle 

gépek, berendezések, nyomástartó edények, csővezetékek üzem közbeni megfigyelése és a 

hegesztési varratok ellenőrzése. 

 Quispitupa és társai [42] kompozit szendvicsszerkezetek tönkremenetelét vizsgálták 

akusztikus emisszióval húzóvizsgálat közben. A vizsgált próbatestek szénszálas epoxi 

lemezekkel borított papíralapú méhsejtszerkezetből voltak kivágva. Méréseik szerint a 

legtöbb, de alacsony energiaszintű esemény (45-60 dB) a szendvicsmag tönkremeneteléből 

származott, ugyancsak sok és nagyobb energiaszintű jelet adott a határfelületi szétválás (60-

80 dB). Viszonylag kevés, nagy energiájú esemény következett be a mátrixrepedés miatt (80-

90 dB), míg a legkevesebb, de igen nagy energiájú jelet (100 dB) a szálak szakadásakor 

lehetett észlelni. 

 Bohse [43] HDPE/PP blendeket és ezek egyedi szálas, illetve unidirekcionális 

kompozitjainak akusztikus karakterisztikáját vizsgálta hagyományos húzó, valamint a 

szálirányra merőleges tépővizsgálatokkal. A jeleket az energiaspektrumuk szerint 

különböztette meg. Megállapítása szerint az akusztikus emissziós rendszer kiválóan alkalmas 

kompozitok mellett polimer blendek vizsgálatára is, mivel az akusztikus jelek száma és 

energiája korrelál a mikrotönkremeneteli eseményekkel (határfelületi szétválás, fibrillák 

szakadása), akárcsak a kompozitok esetében. 
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2.2. Közvetlen mikromechanikai módszerek 

 Ezekkel a módszerekkel a szál/mátrix határfelületen ébredő hatások közvetlen 

vizsgálata lehetséges. Ezeket az eljárásokat alkalmazva a számszerű adhézióértékek 

meghatározása az eddig tárgyalt módszerekhez viszonyítva lényegesen nagyobb pontossággal 

lehetséges. 

 

2.2.1. Mátrixra ható terhelés 

 Ezen vizsgálatokra jellemző, hogy a mérés során a mérőkészülék az erősítőszállal 

nincs közvetlen kapcsolatban, a terhelés átadása a mátrix közvetítésével történik. A mérési 

eljárások a szál és a mátrix mechanikai tulajdonságai közt tapasztalható különbségeket 

használják ki a határfelületi feszültség létrehozására. A közvetlen mérési módszerek közé 

tartozik a fragmentációs és a Broutman-teszt. Az előbbi esetén a szál mátrixhoz mérten 

nagyobb rugalmassági moduluszát, utóbbinál pedig a Poisson-hatást használják ki. 

 

Fragmentációs teszt 

 A fragmentációs vizsgálatok alapja az, hogy azonos terhelés mellett a mátrix 

megnyúlása nagyobb, mint a szálé. Az alkalmazott próbatest egyszerű piskóta alakú, amely a 

hossztengelyében elhelyezve egyetlen erősítőszálat tartalmaz (1/a ábra) [44-46]. A vizsgálat 

során a próbatestet szakítógépben egyenletes húzó terhelésnek vetjük alá. Ennek hatására a 

mátrix megnyúlik, és a terhelést átadja a beágyazott szálnak, amely ettől rövid szakaszokra 

tördelődik. A töredékek hossza megmérhető, és a Kelly-Tyson összefüggés (1) 

felhasználásával az adhéziós erő számítható [47]. Oshawa és társai megállapítása szerint [48] 

a tényleges kritikus hossz az átlagos töredékhossz 4/3 része. 

 A száltöredékek mérésére több lehetőség is van. Igen elterjedt az optikai megfigyelés, 

ha a mátrix megfelelő mértékben átlátszó. Akkor a mérés során, a polírozott felületeken 

keresztül, megfelelő megvilágításban mikroszkóppal megállapítható a száltörések helye [44-

46, 49, 50]. Ha ezt az alkalmazott mátrix nem teszi lehetővé, akkor a töredékeket általában 

kioldják vagy kiégetik a mátrixból, és így mérik le. Park és társai akusztikus emissziós 

mikrofonokat helyeztek el a próbatest két végén [49]. A hullám terjedési sebességét az adott 

anyagban előzőleg megmérve az esemény helye, így a töredékek hossza meghatározható. 

 Park és társai [49] a fragmentációs teszt elrendezésére alapozva fejlesztették ki a 

vizsgálati módszerüket. A kísérletek végrehajtásához teljes mérő és adatrögzítő rendszert 

állítottak össze. A szokványos próbatesthez viszonyítva eltérés, hogy a szállal párhuzamosan 
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beépítettek egy optikai nyúlásmérő szenzort, annak száloptikáját, valamint a szimmetria 

biztosítására egy további, vékonyabb szálat is alkalmaztak az optikai szállal ellentétes 

oldalon. A húzóterhelésnek kitett próbatestet AE mikrofonokkal is felszerelték, és optikai 

mikroszkóppal figyelték a határfelületen esetlegesen létrejövő elválásokat. Véleményük 

szerint ezzel az elrendezéssel jól követhető a húzás hatására kialakuló alakváltozás, az 

akusztikus események, valamint ezeknek egymáshoz viszonyított ideje. A méréseket a Drzal 

és társai [37, 51] által módosított Kelly-Tyson összefüggéssel értékelték ki (4):  

d 1
1

2

 
      

     (4) 

ahol σd a szálfeszültség, Γ a Weibull eloszlás gamma függvénye, δ méret-, β pedig az 

alakparaméter. 

 Andersons és társai [52] a Weibull-eloszlás alkalmazásával végezték a fragmentációs 

teszt kiértékelését. Elméleti eredményeiket üvegszál-vinilészter, valamint különböző 

módokon felületkezelt szénszál-epoxi kompozitok vizsgálatával ellenőrizték. Méréseik szerint 

a határfelületi nyírószilárdság az alkalmazott üvegszálas kompozitnál mintegy 27 MPa, míg a 

szénszálasnál a szál kezelésétől függően 45-67 MPa. 

 Copponnex [53] a fragmentációs teszt vizsgálatát és újabb modellre alapozott 

kiértékelését végezte el. Modelljében a Nairn-féle háromhengeres modellre alapozva 

megkülönbözteti a szálat, a mátrixot és a kettő közötti határréteget. Az elvi megfontolásokon 

alapuló modellt üvegszál és PP mátrix felhasználásával végzett mérésekkel vetette össze. 

Véleménye szerint a modell segítségével megfelelő pontossággal számítható a határfelületi 

nyírószilárdság. 

 Torres és Cubillas [44] sztearinsavas felületkezelésű szizál szálak és PE mátrix 

határfelületi jellemzőit vizsgálták a fragmentációs módszer alkalmazásával. Véleményük 

szerint a módszer a szintetikus szálak mellett természetes szálak adhéziós viszonyainak 

vizsgálatára is alkalmas. A módszer a vizsgált szálakra jellemző viszonylag alacsony 

szilárdságértékek mellett (1,5-3,5 MPa) is megbízhatóan működött. 

 Tripathi és társai [45] szénszál-epoxi rendszer felhasználásával végezték a 

fragmentációs teszt fejlesztését. Céljuk egy összetett mérőrendszer létrehozása volt, amely 

magában foglalja a megfigyelést, valamint az adatok rögzítését és feldolgozását. A 

mérőrendszer alapja egy vízszintes elrendezésű szakítógép volt, erre szerelték fel a 

videokamerával és monitorral összeépített mikroszkópot. A berendezés vezérlését és az 

adatok gyűjtését a számítógép VisualBasic alapú képfeldolgozó rendszerrel végezte. 
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 A töredék szálhosszok ismeretében a fragmentációs teszt kiértékelésére több módszer 

is ismeretes. Legegyszerűbb a Kelly és Tyson által meghatározott modell (1), valamint ennek 

továbbfejlesztett változatai (például Oshawa [48], illetve Drzal és társaik [51, 54]). Ezek a 

módszerek, bár egyszerűségük miatt széles körben elterjedtek, nem eléggé pontosak, és nem 

tekinthetőek mértékadónak, mivel számos paramétert elhanyagolnak. A feszültségmező 

leírásában a hiányosságok elsősorban a radiális irányú feszültségkomponensek elhanyagolása 

miatt jelentkeznek [35, 38]. Nem kellően feltárt a töredékek hosszának és a kritikus 

szálhossznak a viszonya a megoldására tett erőfeszítések ellenére sem [45]. Továbbá a mért 

értékek bizonyos esetekben nem korrelálnak a felületkezeléssel, nagyobb értéket adhatnak a 

mátrix szilárdságánál [55]. Nagynyúlású mátrixok esetében előfordulhat, hogy rendkívül 

kicsire töredezik a szál, amiből hibásan nagy adhéziós értékek adódnának [55], továbbá ezek a 

mátrixok, bár jól használhatóak a mérés elvégzésére és emiatt szívesen vizsgálják őket, a 

valós életben ritkán kerülnek alkalmazásra. 

 A fragmentációs teszt kiértékelési módszereinek korlátai miatt végzett kutatásokat 

Wagner társaival [56], akik energia alapú megoldást dolgoztak ki. Ez számos jellemzőt vesz 

figyelembe, azonban a felhasznált törési energiát a shear-lag (nyírási eltolódás) elmélet szerint 

számítja, továbbá nem számol a mátrix rézsútos repedéseivel, plasztikus folyásával és egyéb 

(AE hullámok, hő, gyártási feszültségek során elnyelt) energiaveszteségekkel sem. A CTFS-

technikát (cumulative stress-transfer function; összegzett feszültségátviteli függvény) Tripathi 

és Jones [47] dolgozta ki. Ez a függvény töredékszálak mentén ébredő, változó feszültségek 

eredője a szálak összegzett hosszával fajlagosítva. A számítógépes célprogrammal számolható 

módszer előnye, hogy gyors, valamint egyaránt figyelembe veszi a geometriát és a 

feszültségprofilt. 

 

Broutman-teszt 

 A Broutman-teszthez felhasznált próbatest alakja a Poisson-hatásnak köszönhetően 

lehetővé teszi, hogy a nyomóterhelés hatására a szál/mátrix határfelületen a határfelületre 

merőleges húzófeszültség ébredjen (9. ábra) [28, 57-59]. 
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a)   b)     c) 

9. ábra Broutman-teszt elvi elrendezése a) [60], számított b) és mért c) deformációja [59] 
 

A próbatest keresztmetszete középen összeszűkül (a nyakrész keresztmetszete 6x12 mm), így 

a mérés során a legnagyobb nyomófeszültség itt fog kialakulni. Ha a mátrix Poisson-tényezője 

nagyobb, mint a szálé, akkor a mátrix tágulása nagyobb lesz, mint az erősítőszálé, és ez a szál 

felületére merőleges húzófeszültséget indukál a határfelületen. Ez a feltétel a legtöbb 

kompozit esetében teljesül. A határfelületi elválás létrejöttét a próbatesten keresztülvezetett 

fénynek az elvált határfelületen keletkező reflexiójával lehet megállapítani. A határfelületi 

szilárdság (debond) az (5) összefüggéssel számítható: 

 
   

sf m f f
debond 2

m f f f m

E

1 E 1 2 E

  
  

     
.    (5) 

ahol σsf az elválásához tartozó pillanatnyi szálfeszültség, Ef és Em a szál és a mátrix húzó 

rugalmassági modulusa, νf és νm pedig a Poisson-tényezője. 

 Sinclair társaival [59] fluoreszcens mikroszkópia felhasználásával (Raman 

mikroszkóppal) a Broutman-teszt esetén kialakuló axiális és radiális feszültségeloszlást 

vizsgálta. Kísérleteikhez alumínium-oxid szálat és epoxi mátrixot használtak. A mérési 

elrendezés szerint a maximális feszültség a próbatest közepén várható (9/b ábra), a mért 

értékek ennek jól megfelelnek (9/c ábra). 

Ageorges és munkatársai [57] a Broutman-tesztet polarizált fény és akusztikus emisszió 

felhasználásával vizsgálták. Vizsgálataikhoz 80 μm átmérőjű üvegszálat, poliésztergyantát és 

kétféle epoxigyantát alkalmaztak. Kétféle tönkremeneteli módot figyeltek meg: a szál 

kihajlását és törését a nyomóterhelés hatására, illetve a szál és mátrix határfelületi szétválását. 

 Schüller és társai [60] elméleti és numerikus módszerekkel modellezték a Broutman-

teszt feszültségi viszonyait. Véleményük szerint a Broutman-féle összefüggés által 

feltételezett feszültségállapotnál a valós sokkal összetettebb. Analitikus modelljüket Neuber 

kutatásaira alapozva írták fel [60]. Ebben figyelembe vették a maradó feszültségeknek, a szál 

anizotrópiájának és a legszűkebb keresztmetszet alakjának a hatását (hiperbolikus vagy 
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köríves alak). Az elméleti megfontolások eredménye a keresztirányú határfelületi feszültséget 

leíró (6) egyenlet. Az alkalmazott jobbsodrású koordinátarendszerben a Z irány megegyezik a 

szál tengelyével.  

   it m f m f m f m f
0 0 zz yy m f m

m m m m m

1 1 1
2 cos2 E T

1 1 1 3 4 1

        
                     

 (6) 

ahol m illetve f index jelöli a mátrix, illetve a szál anyagtulajdonságait, υ a Poisson-tényező, E 

a modulusz, σ0 a legszűkebb keresztmetszetben ébredő átlagos axiális feszültség, σzz
 és σyy a 

geometriából adódó z és y irányú feszültség ugyancsak a legszűkebb keresztmetszetben, ϴ a 

szögkoordináta szál kerülete mentén, ΔT a gyártási és mérési hőmérsékletek különbsége, α 

pedig a hőtágulási együttható. A kapott eredményeket epoxigyantába ágyazott üveg- és 

szénszál esetében numerikus vizsgálatokkal is alátámasztották. 

 

2.2.2. Szálra ható terhelés 

 A mikromechanikai módszerek másik, gyakran használt változata szerint ugyancsak 

egyedi szálas kompozitokat vizsgálnak. A mérés során a terhelést közvetlenül az erősítőszál 

veszi fel. Általában húzó terhelést alkalmaznak, azonban a mérés elvégezhető a szál 

nyomásával is [61, 62]. A használt módszerek leggyakrabban a szálkihúzás és a csepplehúzás, 

valamint ezek különböző változatai. 

 

Szálkihúzás 

 A szálkihúzás során használt próbatest egy mátrixcseppbe foglalt elemi szál (10/a 

ábra). A cseppet fém lapon helyezik el, mely a kihúzásra használt szakítógép, illetve az erre a 

célra készített speciális berendezés befogókészülékében jól rögzíthető. Az elemi szál 

befogását általában (papír)lemezre ragasztva biztosítják. A mérés során le kell mérni a szál 

átmérőjét és a befoglalt hosszt (10/b 10/c ábra). Ezután a próbatestet a mérőműszerben 

megfelelően rögzítik és pozícionálják, majd elvégzik a szál kihúzását. A mérés során rögzítik 

a kihúzáshoz szükséges erőt az elmozdulás függvényében, amely a kiértékelés alapjául 

szolgál [63, 64]. A pontosabb eredmények elérése érdekében különböző mérőberendezéseket 

építettek [65, 66], és egyre több mérési körülményt figyelembevevő modelleket alkottak [65, 

67, 68]. Ezenfelül mikroszkóppal vagy más módszerekkel, például Raman-spektroszkópiával 

követték a mérés során lezajló eseményeket [22, 26, 69]. Ez lehetővé teszi a cseppben 

keletkező feszültségeloszlás vizsgálatát. 
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a)    b)     c)  

10. ábra Szálkihúzás elvi elrendezése a) és a Hampe és társai [65] által használt elrendezés b) és 
gyakorlati meghatározás (szálátmérő 15 μm) c) 

 

 Yang munkatársaival [70] a próbatestek méretének hatását elemezte szálkihúzás során. 

Vizsgálataikhoz az ANSYS végeselemes programot használták, lineárisan rugalmas testeket 

feltételezve, a hőtágulásból adódó feszültségek és a súrlódás elhanyagolásával. Véleményük 

szerint a nyíró és normális irányú feszültségek jelentős mértékben függenek a próbatestek 

méreteitől (pl.: beágyazott szálhossz, szálátmérő). Megállapításuk szerint egyik 

feszültségkomponens sem konstans a szálhossz mentén, és a szál beágyazódásának kezdetén 

tapasztalható feszültségcsúcs a méretek növekedésével csökken. 

 Bannister társaival [71] Kevlar-epoxi rendszereken, Raman spektroszkópia 

alkalmazásával vizsgálta a szálkihúzást. Elméleti modelljüket Piggott modelljére alapozva 

készítették el. Ennek felhasználásával felírták a szál mentén ébredő feszültségeloszlást, majd 

ezt összevetették a mérésekből származó értékekkel. A 11. ábrán megfigyelhető, hogy a 

szálnak a mátrixba való belépési pontjánál (illetve a repedés megindulása után annak 

csúcsánál) feszültségmaximum alakul ki. Ez a jelenség az egyenletes feszültség esetén 

várhatónál alacsonyabb határfelületi nyírószilárdságot eredményez. 

 Ramanathan és társai [72] szénszálak felületén található savas és bázikus oxidok 

hatását tanulmányozták epoxi mátrix esetében. Különböző száltípusok alkalmazásával, a 

nedvesítési határszög mérésével tanulmányozták az adhézió termodinamikai munkáját, 

szálkihúzással a határfelületi nyírószilárdságot, továbbá ESCA-spektrométerrel vizsgálták a 

szálak felületének kémiai összetevőit. Megállapításuk szerint az adott mátrix esetében a 

kémiailag bázikus jellegű, nagyobb C/O arányú szálak kedvezőbb adhéziós tulajdonságokkal 

bírnak, mint az oxidatív módon felületkezeltek. 
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a)     b) 

11. ábra A szálkihúzás során Raman-spektroszkópiával mért feszültségek különböző megnyúlásnál a) 
[71], valamint a megindult repedés mikroszkópi felvételen (szálátmérő 14-21 μm között) b) [73] 

 

 Fu és társai [74] a rugalmas terhelésátvitelt vizsgálták analitikus módszerekkel egy- és 

többszálas szálkihúzás során. A folyamatot az egy-, illetve kéthengeres modellekkel írták le. 

Ezeknek lényege, hogy a szálat és a környezetében lévő anyagrészeket koncentrikus 

hengerekkel írják le. Az elnevezésnek megfelelően az egyhengeres modell esetében a szál 

körül a mátrix anyagjellemzőivel leírt henger helyezkedik el, a kéthengeres esetén pedig e 

köré még egy, a kompozit tulajdonságaival jellemzett henger kapcsolódik. A számolt 

eredményeket összehasonlították más modellek felhasználásával kapott eredményekkel, és 

megállapították, hogy a Hsuesh és Mai-féle elméletekhez hasonló eredményeket kaptak. 

 Zinck és társai [75] a mikromechanikai módszerek (szálkihúzás és csepplehúzás) 

fizikai és kémiai hatásoktól való függését vizsgálták. Epoxi mátrix és üvegszál 

felhasználásával elemezték a kis térfogatú próbatestek és a tömbméretű agyagok közti 

különbségeket, valamint a mérések fizikai körülményeinek a határfelületi szilárdságra 

gyakorolt hatását. Kétféle katalizátort (utótérhálósítással és anélkül) és három különböző 

lehúzási sebességet vizsgáltak, valamint elemezték a vizsgálat hőmérsékletének hatását 

(üvegesedési hőmérséklet alatt, illetve felett). Megállapításaik szerint a nagyobb térhálósági 

fokú mátrix alacsonyabb terhelést képes átadni, a mérhető szilárdságnak bizonyos lehúzási 

sebességnél pedig maximuma van. Legrészletesebben a vizsgálati hőmérséklet hatásaival 

foglalkoztak. Megállapították, hogy a mátrix üvegesedési hőmérséklete tömb formában akár 

20-50oC-kal is magasabb, mint a cseppformában, ami a mátrix plasztikus tulajdonságainak 

változása miatt jelentős különbséget okoz a mért értékekben (mérethatás). 

 

Csepplehúzás 

 A csepplehúzás tekinthető a szálkihúzásos módszer továbbfejlesztésének is, ezért 

gyakran párhuzamba is állítják őket [76, 77]. Ennél az eljárásnál a mátrix egy-két száz 
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mikrométer átmérőjű csepp alakban van a néhány tíz mikron átmérőjű szálra felhelyezve  

(12. ábra). Ebből adódó lényeges gyakorlati előny, hogy a beágyazott szálhossz ennél a 

mérési módszernél könnyen lemérhető [78], valamint a szálvég okozta problémák is 

elkerülhetőek. A csepp körszimmetriája miatt az egytengelyű befogás követelménye által 

okozott problémák is egyszerűbben kezelhetők. 

 

  

a)     b) 

12. ábra A csepplehúzás elvi elrendezése a), SEM felvétel epoxi cseppről üvegszálon b) [4] 
 

 A mérés előkészítése során először a szálat általában valamiféle kereten vagy lemezen 

rögzítik, majd ezt követően felhelyezik a szálra a cseppet [4, 79-82]. Hőre keményedő 

mátrixok esetén ez nem okoz problémát: a katalizátorral bekevert, viszonylag kis viszkozitású 

gyantát cseppentővel vagy tű hegyével nem nehéz felvinni a szálra, ahol az a felületi 

feszültség hatására veszi fel jellegzetes alakját. Ezzel szemben a hőre lágyuló mátrix 

anyagoknál előkészületek szükségesek. Többféle módszert használnak: a mátrixanyagból 

húzott szálat csomóznak fel vagy behasított polimer fóliacsíkot „ültetnek” a szálra [83, 84]. 

Majd ezeket ráolvasztják a szálra, az ömledék felületi feszültségét kihasználva. Mindkét 

anyagcsaládnál a következő lépés a mintadarabok mikroszkópos vizsgálata és a kiértékeléshez 

szükséges méretek meghatározása (szálátmérő, befoglalt hossz, cseppátmérő), majd maga a 

mérés. Először a preparált szálat a mérőműszerbe fogják, beállítják a lehúzópengéket a csepp 

méretének megfelelően, majd lehúzzák azt. Végül a kiválasztott modellel kiértékelik a mérést. 

 A csepplehúzás módszerét Miller és társai [85] 1987-ben publikálták. Az azóta eltelt 

időszakban a módszert sokan vizsgálták és fejlesztették tovább, aminek három fő iránya 

különíthető el: 

1. A mérési geometria és az ebből adódó, a lehúzás során fellépő feszültségállapot 

különböző módszerekkel történő vizsgálata. 
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2. A mért értékek kiértékelésének problémája, hogy minél több mérési körülményt 

vegyenek figyelembe. A kidolgozott elméletek két fő csoportra, a feszültség és 

energiaalapú modellekre oszthatóak. 

3. A cseppek felrakási módszereinek vizsgálata és különféle javaslatok kidolgozása 

az eljárás módosítására. 

 Természetesen megjelentek az előbbi csoportokba be nem sorolható munkák is. A 

mérés során alkalmazott gépbeállítások és hasonló körülmények hatásaival [80], a kialakuló 

csepp alakjával foglalkozó [86], esetleg a konkrét rendszerek tulajdonságait vizsgáló [4, 27, 

87, 88], valamint összefoglaló jellegű [1, 75, 89] írások. 

 

A mérési geometria és a feszültségállapot vizsgálata 

 A mérési geometria jelentős hatással van a csepplehúzó mérések pontosságára. A 

csepp geometriája és a megtámasztási pontok egymáshoz, illetve a szálhoz viszonyított 

helyzete döntő a reprodukálhatóság szempontjából. A cseppen belüli feszültségeloszlásra 

jellemző, hogy a megtámasztási pontok környezetében, illetve a szálnak a cseppbe való 

belépési pontjánál maximuma van. Ez akár többszöröse is lehet az átlagos értéknek (13. ábra) 

[42, 75, 80, 81, 90, 91]. Ezt többnyire végeselemes modellekkel [22, 70, 92-95], valamely, a 

próbatestben ébredő feszültségeket a folyamat során követni képes módszerrel vizsgálják. Ez 

legtöbbször Raman-spektroszkópia [22, 26, 66, 71, 80], esetleg elvi megfontolásokkal [77] 

kiegészítve, valamint nagyméretű modellek felhasználását jelenti [80, 96]. 

 

  

a)     b) 

13. ábra A feszültség változásának jellege a határfelületen a szál tengelyének irányában  
(le a beágyazott szálhossz) a) [77], valamint a lehúzópenge támaszkodási környezetének 

feszültségeloszlása b) [91] 
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 A cél elsősorban a cseppben ébredő, szálirányú és arra merőleges 

feszültségkomponensek eloszlásának megállapítása. Ugyancsak kiemelten kutatott terület a 

csepp geometriai méreteinek és alakjának, továbbá a beágyazott szálhosszúságnak a hatása, 

valamint a megtámasztási jellemzők, mint a pengetávolság és pengealak változásainak 

következtében észlelhető változások. Ezeken kívül vizsgálják a kompozitokban kialakuló 

maradó feszültségek, tökéletlen hatásfelületek, stb. hatását [97], valamint a repedés terjedését 

is [98]. 

 Day és Rodrigez [22] Kevlar-epoxi rendszert vizsgált Raman-spektroszkópia 

felhasználásával. Az így mért értékeket végeselemes modell készítéséhez is felhasználták. 

Tapasztalataik szerint, amennyiben a lehúzópengék elegendően messze vannak a száltól, 

akkor a cseppben megfigyelhető feszültségeloszlás csaknem érzéketlen a pengék egymáshoz 

és a szálhoz viszonyított elhelyezkedésére. Megfigyelésük szerint a tönkremenetel két 

szakaszra, a repedéskeletkezésre és a repedésterjedésre osztható. Szerintük a határfelületi 

nyírószilárdság a mért erőmaximum alapján egyszerű módszerekkel nem számítható. Helyette 

a szakítógörbe azon pontjához tartozó erő figyelembevételét javasolják, ahol a repedésterjedés 

megindul. Ezt a görbe meredekségének maximum előtti csökkenéséből lehet megállapítani. 

Továbbá javasolják a szálbefogás átalakítását: azonos szálon két, különböző méretű cseppet 

alkalmaznának. A nagyobbikat rögzítve a másikat húznák le, ami az elrendezés 

egytengelyűségét, így a mérés pontosságát javítja. 

 Yang és társai [70] a szálkihúzó vizsgálat esetében végeselemes szimuláció 

felhasználásával elemezték a beágyazott hossz és a szálátmérő változásának hatását a 

határfelületi nyírószilárdságra. Megállapításuk szerint a szál mentén sem a nyíró-, sem a 

normális irányú feszültség nem állandó, valamint a szál mátrixba való belépésénél 

feszültségkoncentráció alakul ki. Hiperbolikus jellegű összefüggést figyeltek meg a szilárdság 

és a próbadarab méretei között (elsősorban a szálátmérő-beágyazott hossz arány szerint). 

 Pisanova és munkatársai [26] aramid-epoxi, valamint üveg-epoxi rendszerek 

felhasználásával vizsgálták a szálkihúzás és a csepplehúzás módszerét, azon belül is 

elsődlegesen a repedés terjedésének folyamatát. Ezek megfigyelésére Raman-spektroszkópiát 

alkalmaztak. Megállapították a nyírófeszültség eloszlását a beágyazott szálhossz mentén 

számítások és mérések alkalmazásával. Az 14a ábrán látható az elméleti feszültségeloszlás, a 

14b ábrán pedig a szál mért, feszültséggel arányos, valós megnyúlása. 
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a)       b) 

14. ábra A nyírófeszültség eloszlása a csepp hossza mentén Pisanova és társai elvi modellje szerint a) 
és a szál mért, valós megnyúlása b) [26] 

 

 Mendels és társai [99] lineárisan rugalmasnak tekintett szál és mátrix esetén 

numerikus és analitikus módszereket alkalmaztak a csepplehúzás kiértékelésére. Az analitikus 

megoldás során a cseppátmérő, a csepphossz, a nedvesítési kúpszög és a szálátmérő 

felhasználásával kiszámítottak egy úgynevezett egyenértékű hengert. Az adhézió 

számításához ezt a hengert használták fel. A numerikus és analitikus módszerrel kapott 

értékek a csepp hossza mentén ábrázolva a 15. ábrán láthatóak. 

 

a)       b) 

15. ábra A csepp alakjának meghatározása a numerikus vizsgálatokhoz a) és a szál mentén kialakuló 
feszültségállapot meghatározása analitikus és numerikus számítások segítségével b) [99] 

 

Megállapították, hogy a numerikus megoldás esetén tapasztalható erőmaximum helye 

megfelel a csepp profilján megfigyelhető inflexiós pont helyének. Ennek ismeretében 

véleményük szerint az analitikus megoldás is alkalmazható a megfelelő pontosságú 

számításhoz. Másik cikkükben [100] a fizikai öregedés és a belső feszültségek adhézióra 

gyakorolt hatását vizsgálták a csepplehúzással. 
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 Hann és Hirt [96] a mikrocsepp eljárást elemezték nagyméretű modellek segítségével. 

Elsődlegesen a lehúzópengék elhelyezését és kiképzését, valamint a cseppalak hatását 

vizsgálták. A vizsgált próbatestek 1 mm átmérőjű acélszálon elhelyezett 6 mm magasságú, 

30o és 45o szögű epoxi kúpok voltak. A kétféle kúpszög segítségével szimulálták a csepp 

alakját, a kisebb modellezte a jobban nedvesítő mátrixot. A lehúzást a megszokott két 

pengével (pontszerű megtámasztás) (16/a ábra), illetve a gyűrűszerű, körszimmetrikus 

megtámasztást jelentő furatos lemezzel végezték (16/b ábra), a kiértékeléséhez az IFSS 

eljárást alkalmazták. 

   

a)    b)    c) 

16. ábra Megtámasztás lehetőségei a csepplehúzás során pontszerű a) és gyűrűszerű b) 
megtámasztással [96], a gyűrűszerű megtámasztás máshol megvalósított formája c) [101] 

 

Tapasztalataik szerint a pontszerű (pengék) és a gyűrűszerű (furatos lemez) megtámasztás 

statisztikusan különböző eredményeket szolgáltat. Ezen kívül a további megállapításokat 

tették: ha a lehúzópengéket távolítják a száltól, a mért nyírószilárdság növekszik, ha 

gyűrűszerű megtámasztást alkalmaznak, a szilárdság-megtámasztási távolság kapcsolatnak 

maximuma van. Ha a próbatest kúpszögét növelik, a nyírószilárdság szintén növekszik. A 

tönkremenetel folyamatát három fő szakaszra osztották: az első szakaszban a kúp csúcsánál 

repedés keletkezik és stabilan terjed, a másodikban a feszültség növekszik, a repedésterjedés 

megáll, illetve lassul, a harmadikban pedig a repedés gyorsan végigterjed a felületen. 

 Az előbbihez hasonló, gyűrűszerű megtámasztást alkalmazott Harwell társaival [101] 

(16/c ábra). Ők különböző vastagságú SiC bevonattal ellátott szénszálon vizsgálták epoxi 

mátrix tapadását. Tapasztalatuk szerint az alkalmazott elrendezésben a bevonat vastagsága 

optimalizálható. 

 Schüller és társai [92] az ANSYS végeselemes programmal végezték el a szál 

kihúzódása során fellépő hatások közül a felületi érdesség modellezését. A modell figyelembe 

veszi az érdességi csúcsok magasságát, a felületi érdesség korrelációs hosszát és a súrlódási 

együtthatót. A kidolgozott eljárással meghatározták a szál mentén a feszültségi állapotot, és 

modellezték a csepplehúzás folyamatát, melyre kiválóan alkalmasnak találták a VEM eljárást. 



Morlin Bálint   PhD dolgozat 

 31

 Yang munkatársaival [70] a próbatestek méretének hatását elemezte szálkihúzás során. 

Ehhez ANSYS végeselemes programot használtak, lineárisan rugalmas anyagmodellel, a 

hőtágulásból adódó feszültségeket és a súrlódást elhanyagolták. Véleményük szerint a nyíró 

és a szálra merőleges irányú feszültségek jelentős mértékben függnek a méretektől. 

Megállapításuk szerint a szálhossz mentén egyik sem konstans, és a szál beágyazódásának 

kezdetén tapasztalható feszültségcsúcs a méretek növekedésével csökken. 

 Heilhecker munkatársaival [102] a lehúzópengék távolságának hatását vizsgálta a 

csepplehúzás során. Ennek leírásához paraméterként bevezették a befogási szöget (Φ), amely 

az egyik penge feltámaszkodási pontja és a csepp középpontja által meghatározott egyenes, 

valamint a szál tengelye által bezárt szög. Megkülönböztették az átlagos (τ) és a maximális 

nyírófeszültséget, melyek kapcsolatát az alábbi összefüggéssel határozták meg (7): 

0,261 0,146 0,041
2,828

max avg

L L h
5,45 10

d h d


                 

     
  (7) 

ahol L a befoglalt szálhossz, d a szálátmérő, h a csepp és a szál sugarának különbsége. 

Megállapításuk szerint a maximális feszültség várható értéke és szórása a befogási szög 

növelésével csökken, értéke az átlagosnál 2-37-szer nagyobb. Ha a befogási szög értéke 

meghaladja a 20 fokot, a maximum megközelíti az átlagot. 

 Ash és munkatársai [91] az ABAQUS végeselemes program felhasználásával 

modellezték a csepp lehúzásának körülményeit. A modellekben a csepp körszimmetrikus, 

anyaga lineárisan rugalmas, homogén, izotróp volt. Modellezték a határfelület tulajdonságait, 

a csepp alakját, illetve a pengék távolságának hatását (17. ábra). Úgy találták, hogy a csepp 

profilja jelentősen befolyásolja a kialakuló feszültségeket. A vizsgált elliptikus, körív és 

Carrol-féle profil (meniszkuszgörbe) közül az utóbbit találták a leginkább megfelelőnek. A 

határréteget nagyobb elemsűrűséggel és különböző anyagjellemzőkkel modellezték. A pengék 

távolságát a Heilhecker [102] által is alkalmazott befogási szöggel (Φ) jellemezték (17/a 

ábra). Véleményük szerint a megtámasztás közelében igen jelentős, akár három-négyszeres 

feszültségingadozások is tapasztalhatók. Emellett jelentős, a száltengelyre merőleges 

feszültségkomponens is ébred. Ugyanakkor a feszültségek eloszlása nagymértékben függ a Φ 

befogási szögtől (17/b ábra) is. 
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a)      b) 

17. ábra Ash és társai által a modellalkotásnál alkalmazott méretek és a befogási szög (Φ) a), valamint 
annak hatása a penge megtámaszkodási pontja körül ébredő feszültségekre b) [91]  

 

 Straub és társai [27] a vizsgálati hőmérséklet és a lehúzási sebesség hatásait vizsgálták 

csepplehúzás esetén. Méréseik során epoxi mátrixot és Kevlar szálat alkalmaztak. A vizsgálati 

sebességet 0,1; 2; 10 és 100 mm/perc értékben, a hőmérsékletet 21, 50, 90 és 130oC-ban 

állapították meg. Kiértékeléshez az IFSS modellt használták. A mátrixot előzőleg DSC 

készülékkel megvizsgálták. Megállapításaik szerint Tg alatt a hőmérséklet növelésével a 

határfelületi szilárdság csökken, míg Tg felett nem találtak összefüggést a hőmérséklet és a 

határfelületi szilárdság között. A vizsgálati sebesség növelésével csökkenő szilárdságértékeket 

mértek (18. ábra). 

 

18. ábra Határfelületi szilárdság a lehúzási sebesség és a hőmérséklet függvényében [27] 
 

 Eichhorn társaival [103] PBO és PPTA szálakat, valamint epoxi mátrixot vizsgált. 

Megállapításuk szerint, bár a csepplehúzás egyszerűen elvégezhető, de nem szolgáltat 



Morlin Bálint   PhD dolgozat 

 33

információt a cseppen belüli feszültségekről. E feszültségek mérésére a Raman-

spektroszkópia alkalmazása korlátozott, mert a lehúzópengék miatt éppen a kritikus 

feszültségeloszlású részek vizsgálata nehéz, valamint számolni kell a lézer hőeffektusával is. 

Ezért röntgendiffrakciós vizsgálatokat végeztek. Az általuk vizsgált próbatest hasonló a 

csepplehúzásnál megszokotthoz, de a szálat mindkét irányból húzták. A szálban, illetve a 

határfelületen keletkező feszültség a 19. ábrán látható. A geometriai méreteket 

elektronmikroszkóppal határozták meg, a feszültségeket pedig a röntgenfelvételen megjelenő 

Bragg-csúcsok mozgásából számították ki. 

 

 

19. ábra A szálfeszültség és a határfelületen ébredő feszültségek Eichhorn és társai szerint [103] 
 

 Eichhorn és Young [104] a mikrocsepp módszer alkalmazása során létrejövő 

deformációkat vizsgálta Raman-spektroszkópia felhasználásával. Kísérleteikhez kenderszálat 

és ráhelyezett epoxi cseppet használtak. Megállapították, hogy a módszer alkalmas a 

természetes szálban és a ráhelyezett cseppben ébredő feszültségek és deformációk 

vizsgálatára, valamint a feszültségek eloszlása hasonló az aramid-epoxi, illetve az üveg-epoxi 

rendszerben tapasztalhatóhoz. 

 

A cseppfelrakás fejlesztése 

 Több kutató vizsgálta a mérési módszer pontosabbá tételének lehetőségeit a mérési 

elrendezés célszerű módosításával. 

 Järvelä fejlesztette ki társaival [3] az úgynevezett háromszálas módszert. Az általuk 

alkalmazott berendezés szakítógéphez illeszthető. Kísérleteik során üvegszálat használtak fel, 

a befogást megkönnyítő segédszálak 160 μm, a kihúzott főszál (2/c ábrán sötétvörössel 
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jelölve) 80 μm átmérőjű. Többféle, hőre keményedő mátrixanyagot és ragasztót (epoxi, fenol-

formaldehid, cianoakrilátok), illetve utótérhálósítási módszert vizsgáltak. A szakítógörbe 

alapján (20. ábra) a vizsgálati folyamatot öt részre osztották fel: 1. a szál kifeszülése, 2. a 

feszültségnövekedés, 3. határfelületi törés, 4. súrlódó kihúzódás szakasza, 5. teljesen szétvált 

kihúzódás. 

 

a)    b) 

20. ábra Háromszálas módszerrel [3] (a) és csepplehúzással [105] (b) végzett mérés jellemző erő-
elmozdulás görbéje  

1. A szál kifeszülése, 2. a feszültségnövekedés, 3. határfelületi törés, 4. súrlódó kihúzódás szakasza, 5. 
teljesen szétvált kihúzódás 

 

A kihúzódás különböző fázisaiban a próbadarabokat elektronmikroszkóppal vizsgálták. A 

nyírószilárdságot a (8) összefüggés szerint számították: 

τ= Fmax/πdDs      (8) 

ahol Fmax a maximális erő, d a vizsgált szál átmérője, Ds a segédszálak átmérője (21b ábra). 

Kísérletet végeztek továbbá az emberi tényező felmérésére is. Három különböző személy által 

elkészített próbadarabokon mért értékek összehasonlítása alapján megállapították, hogy az 

eredmények között jelentős (akár 40%) különbség tapasztalható. 

 Gorbatkina és Ivanova-Mumjieva [106] az adhéziós szilárdság változását vizsgálta 

folyadékokba merített (víz, etanol, a kettő keveréke), valamint szabad levegőn lévő 

próbatesteken. Méréseikhez acélhuzalt (átmérő: 0,1-0,15 mm) és epoxi mátrixot használtak. 

Az acélhuzalt megfelelő készülékben függőlegesen rögzítették, miközben minden egyes szálat 

egy-egy, mintegy 8 mm átmérőjű, kalapformájú alumínium tálka közepén vezettek át, majd a 

tálkákat 0,08-2,5 mm mélységben feltöltötték a mátrixanyaggal. Az így felvitt csepp tehát 

lényegében egy nagy átmérőjű, lapos korong volt. Egy másik cikkükben [107] összehasonlító 

méréseikről számolnak be, amelyeket a szilárdság és a méret összefüggéseinek feltárására 

végeztek az említett korong, a háromszálas és hagyományos próbatestek alkalmazásával (21. 

ábra). Méréseik alapján a határfelületi nyírószilárdság a beágyazott felület bizonyos mérete 

alatt ugrásszerűen növekszik. 
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a)      b) 

 

c) 

21. ábra A Gorbatkina és társai által vizsgált próbatestek mért szilárdsági jellemzői a beágyazott 
felület (S) függvényében: korong alakú a), háromszálas b), csepp c) [107] 

 

 Hasonló, korong kialakítású, epoxi, poliszulfon és polipropilén mátrixú kompozitok 

dinamikus vizsgálatát végezte el társaival Brantseva [108]. Vizsgálataik során speciálisan 

átalakított befogójú ütőművet használtak. A mért adhéziós értékeket a befoglalt felület 

függvényében ismertették. Tapasztalatuk szerint a dinamikus és a statikus méréseknél a 

mérethatás hasonlóan jelentkezik. 

 Choi és Park [109, 110] munkáiban egyenletesebbé próbálta tenni a feszültségeloszlást 

úgy, hogy egy jobban kezelhető geometriát alkalmaztak a csepp helyett. A vizsgálataik során 

szénszálat és epoxigyantát használtak. A szálakat átfűzték egy 12,5 m vastag 0,6x0,6 mm 

méretű furatos teflonfilmen, majd alatta cseppet helyeztek el a szálon, és hagyták, hogy a 

teflon a cseppre csússzon. A gyanta nagy része a teflonfilm alatt maradt, így kialakult egy 

ellaposodott formájú csepp, amit egy fém korong segítségével támasztottak meg és húztak le a 

szálról. A próbatesteket mérés előtt 120°C-on 1-10 órán át hőkezelték. A hosszabb hőkezelés 

hatására a nyírószilárdsági mutatók és a keménységi értékek is magasabbak lettek. Az új 

formát, az alap cseppet és egy ideálisnak tekintett hengeres mátrix testet végeselemes szoftver 

segítségével modellezték (22. ábra). A végeselemes modellen végzett számítások szerint az új 
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geometriában a feszültségeloszlás egyenletesebb, mint a hagyományos cseppnél. Hasonló 

mérési elrendezést alkalmazott Liu társaival [111] poliamid 66 szál és vizes diszperziójú 

poliuretán ragasztóval. 

 

   

a)      b)    

22. ábra Choi és Park által vizsgált végeselemes modellek, a szálon levő mátrixcsepp, diszkosz, illetve 
henger rögzítése (a), a VEM számítás eredménye (b) [109] 

 

 Hou és Sun [112] új cseppfelrakási eljárást fejlesztettek ki. Ennek során a használt 

szénszálat acetonnal beállított sűrűségű epoxi mátrixból adott sebességgel kihúzták, aminek 

eredményeként a Rayleigh-instabilitás miatt számos kedvező alakú csepp képződött. 

Megállapításuk szerint a cseppek alakja és mérete a húzás sebességének és a mátrix 

viszkozitásának megválasztásával állítható be, mely a cseppek alakját egységesebbé és 

szimmetrikusabbá teszi, így a mérés megbízhatósága is javulhat. 

 Zu társaival [113] a határfelületi tönkremenetel valószínűségét vizsgálta a beágyazott 

és szabad szálhossz függvényében, hogy támpontot adjon ezek megfelelő arányához a sikeres 

lehúzás érdekében. Hasonló munkát végzett társaival Gao [114] bór/epoxi rendszeren. 

Szerintük az ideális szabad szálhossz az adott rendszeren 0,8 mm. 

 

A csepplehúzó mérések eredményeinek általános felhasználása 

 A csepplehúzást kiterjedten alkalmazzák anyagfejlesztések esetében, illetve 

határfelületi módosítások vagy új technológiák ellenőrzésére laboratóriumi körülmények 

között. A módszert igen kedvezőnek tartják összehasonlítások elvégzésére, mivel már kis 

eltéréseket is képes kimutatni. A mérések kiértékelésére legtöbbször egyszerű IFSS eljárást 

alkalmaznak. 

 Craven és társai [115] különösen szívós, hernyóselyem/epoxi rendszer 

adhézióviszonyait vizsgálták a csepplehúzó módszer segítségével. Referenciaanyagként 
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Kevlar szálat alkalmaztak. Az utóhőkezelést a bomlásra érzékenyebb selyemnél 1 órán át 100-

150oC hőmérsékleten, a Kevlarnál 2 órán át 80oC-on és 1 órán át 150oC-on végezték. A 

mérések kiértékelését az IFSS módszer szerint végezték. Tapasztalataik szerint a 

selyemszálon 15±2 MPa közepes nyírófeszültség mérhető, míg a Kevlar esetén ez az érték 

35±9 MPa. Értékelésük szerint a cseppméret növelésével a mérés bizonytalansága 

csökkenthető, azonban ez csak a kritikus szálhossz eléréséig alkalmazható a szál elszakadása 

nélkül. Külön felhívták a figyelmet az alkalmazott berendezés pontosságára, amely a mérés 

hitelessége és ismételhetősége szempontjából fontos. 

 Baley és munkatársai [116] lenszál-poliészter gyanta rendszer esetén vizsgálták a 

határfelületi tulajdonságokat. Összehasonlításként üvegszál/poliészter rendszert alkalmaztak. 

Hangyasavas, nátriumhidroxidos és ecetsav-anhidrides, illetve ezek kombinációiból álló 

felületkezeléseket végeztek a tapadás fokozására. Méréseik során pásztázó 

elektronmikroszkópiát és FTIR spektroszkópiát is alkalmaztak. A felület módosításának 

eredményességét a nedvesítési határszög mérésével, a felületi energia változását 

csepplehúzással vizsgálták. A mikromechanikai mérések kiértékeléséhez az IFSS-eljárást, 

valamint Scheer és Nairn energiaalapú módszerét alkalmazták. 

 Yalvac társaival [117] nagyteljesítményű, ám rossz adhéziós viszonyokkal rendelkező 

cisz-polibensobisoxazole szálakat fejlesztett különböző műgyanta mátrixokhoz. A kémiai 

módosítások eredményét csepplehúzással ellenőrizték. 

 Huang és társai [118] ultrahanggal kezelt szénszál-epoxi kompozitokat vizsgált 

csepplehúzással. Megállapításuk szerint a térhálósítást megelőző állapotban kezelt gyanta, 

illetve szál/mátrix rendszer határfelületi adhéziója az alkalmazott ultrahangos besugárzás 

módjától és teljesítményétől függően 15-35% növekedést mutatott a kezeletlen rendszerekhez 

képest. 

 Különleges anyagot, fényre térhálósodó fogászati műgyantát és szilanizált üvegszálat 

vizsgált társaival McDonough [119]. Vizsgálataik során infravörös spektroszkópiát és 

csepplehúzást alkalmaztak, az IFSS módszerrel 15,3-33,8 MPa értékeket mértek. 

 Liu és Dai [120] NaOH-val módosított jutaszálak és PP, valamint 

maleinsavanhidriddel ojtott PP felhasználásával vizsgálták a határfelületi jellemzőket 

csepplehúzás alkalmazásával. Méréseik eredményeképpen megállapították, hogy a 

határfelületi szilárdság a kezelés hatására nagymértékben növekedett (3,55 MPa-ról  

9,0 MPa-ra). 
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 Dirand és kollégái [63] nedvesítési vizsgálatok alapján becsülték az üvegszál és 

vinilészter adhézióját, amit csepplehúzó mérésekkel ellenőriztek. Értékelésük szerint az 

alkalmazott egyszerű becslés jól közelíti a csepplehúzással kapott értékeket. 

 Zhang és társai [121] a szénszálak felületére vitt grafén-oxid hatását vizsgálták. 

Megállapították, hogy a szálfelületek ilyen módosítása a határfelületi nyírószilárdságot és a 

rétegközi nyírószilárdságot egyaránt növeli. 

 Chandrasekaran és társai [122] üvegszál és szén nanocsővel töltött módosított epoxi 

gyanta esetén a nyírószilárdság 26% növekedését tapasztalták a kezeletlen esethez képest. A 

hatást a nanocsövek felületi érdességet fokozó hatásának tulajdonították. 

 

2.2.3. Közvetlen mikromechanikai módszerek kiértékelése 

 A csepplehúzás és a szálkihúzás vizsgálata során mért adatok kiértékelésére a kutatók 

különféle modelleket használnak. 

 Zinck és társai [75] dolgozatukban összefoglalták a mikromechanikai módszereket, a 

kiértékelésükre használt eljárásokat, valamint az adhéziót befolyásoló fizikai és kémiai 

hatásokat. A kiértékelési eljárásokat alapvetően két csoportba sorolták, aszerint, hogy a 

lehúzás során keletkező feszültségcsúcsok (feszültségalapú) vagy a szétválási folyamathoz 

szükséges energia alapján becslik az adhéziót (energiaalapú). Összehasonlítottak néhány 

fontosabb modellt, az IFSS és a Greszczuk-féle feszültségkritérium módszereket, Piggott-

Penn és Lee energián alapuló modelljeit, valamint Sheer-Nairn mikromechanikai módszerét, 

mely speciálisan a mikrocsepp módszert írja le. Megállapították, hogy a gyakran használt 

IFSS módszer nem kielégítően pontos, a csepplehúzás eredménye pedig függ a beágyazott 

hossztól. Véleményük szerint a tönkremenetelt a repedés-kiindulás határozza meg, ezért 

célszerűbb az energiakritériumon alapuló modellek használata, mint a maximális 

nyírófeszültségre alapozott modelleké. 

 

Feszültségalapú elméletek 

 A feszültségalapú számítási módszereket (1. táblázat) rendkívül széles körben 

használják, elsősorban egyszerűségük miatt, bár pontosságuk vitatott. Elsőként az IFSS 

módszert kell megemlíteni, amelynek fő jellemzője, hogy a csepp teljes határfelületén azonos 

nyírófeszültséget feltételez [4, 75, 77]. Ez azonban a gyakorlatban egyes kitüntetett helyeken 

az átlagos értéknek többszöröse is lehet, ami a lehúzópengék és a csepp geometriai 
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viszonyaitól erősen függ [99]. Az IFSS-modell a határfelületi nyírószilárdságot (τ) a (9) 

összefüggés szerint számítja: 

maxF

d L
 

 
      (9) 

ahol Fmax a maximális lehúzóerő, d a szálátmérő és L a beágyazott hossz. A modell nem veszi 

figyelembe a mátrixban ébredő húzó- és nyomófeszültségeket, a súrlódás hatásait, a Poisson-

hatást és a visszamaradó, hőtágulásból adódó feszültségeket. 

 Greszczuk 1969-ben ismertette az IFSS módszer javított változatát. Modellje a gyártás 

után visszamaradó, a szál és a mátrix hőtágulásából származó feszültségeket is figyelembe 

veszi (10) [75]: 

maxF
coth( L)

d
    


     (10) 

ahol Fmax a maximális lehúzóerő, d a szálátmérő, L a beágyazott hossz és α a lineáris 

hőtágulási együttható.  

 A feszültségalapú elméleteket többen is továbbfejlesztették (1. táblázat). Lawrence 

modellje (1972) számol a súrlódás hatásaival, Takaku és Arridge modellje egy évvel később 

(1973) már a Poisson-hatást is figyelembe veszi, míg Yue és Cheung 1992-ben megjelent 

elmélete az említett hatások közül nem számol a visszamaradó feszültségekkel. A Hsueh által 

1989-ben felállított összefüggés már az összes említett hatást figyelembe veszi [123]. 

 

 σm σf τm Súrlódás Poisson 
Maradó 

feszültség
Irodalom Év 

Greszczuk n i i n n n [75] 1969 

Lawrence n i i i n n [124] 1972 

Takaku, 

Arridge 
n i i i i n [125] 1973 

Hsueh i i i i i i 
[123, 

126] 
1989 

Yue, Cheung i i i i i n 
[127, 

128] 
1992 

 
1. táblázat Mikromechanikai vizsgálatok feszültségalapú kiértékelési módszerei (i: az adott hatást 

figyelembe veszi, n: nem veszi figyelembe) 
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Energiaalapú elméletek 

 Ezek a modellek többnyire a kritikus repedésterjesztő erőt (GIc) határozzák meg a mért 

maximális erő vagy valamely ebből számított érték függvényében. Mindegyikük figyelembe 

veszi a beágyazott szálban felhalmozódó energiákat. Ezen felül többnyire számolnak a 

mátrixban felhalmozódó súrlódási energiákkal, maradó alakváltozással, stb. is. A 2. 

táblázatban bemutatom az alkalmazott módszereket és azok jellemzőit. 

 

 σfszab σm τm Súrlódás Maradó Poisson
Pre-
crack 

Irodalom Év 

Outwater 
Murphy 

n n n i n n n [75] 1969

Bowling 
Groves 

n n i i n i n [129] 1979

Wells 
Beaumont 

n n n i n i n [130] 1985

Stang 
Shah 

n n n n n n n [131] 1986

Piggott n n i n n n n [132] 1987
Gao n i n i n i i [133] 1988
Penn i n i n n n i [134] 1989
Zhou n i i i n i i [135] 1992

Scheer, 
Nairn 

n i i n i n i [75] 1995

Nairn n i i i i i n [97] 2001
 

2. táblázat Mikromechanikai vizsgálatok energiaalapú kiértékelési módszerei (n: nem veszi 
figyelembe, i: figyelembe veszi) 

 

 Nairn [97] vizsgálta a csepplehúzás és a szálkihúzás során lezajló jelenségeket, a 

repedésterjedéssel szembeni ellenállást, a törési szívósságot, valamint a beágyazási hossz és 

az öregedés hatásait. Számszerű jellemzésükre a G(a)-val jelölt energiafelszabadulási fokot 

javasolja, mint analitikus megoldást, melyet a (11) egyenlet szerint számít. A modell 

figyelembe veszi a próbatest geometriáját, a kritikus szálhosszt, a repedés megindulásához és 

terjedéshez szükséges energiát és mindenfajta súrlódást a szétvált felületen: 

  22
2 m f m 23f

33 3s
33 f

f d 3f
3s T T

a m f 33

vDr
G(a) C 2D T T

2 C v

mv (1 mD T)21 1
D T C (a) C (a)

2 E E r C

  
       
 
 

        
           
         

  (11) 

ahol m konstans, melynek értéke csepplehúzásnál 1, szálkihúzásnál 0, rf a szál sugara, C, D 

anyagállandókból számítható konstansok, ΔT a hőfeszültségtől mentes és a mérési állapot 
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közötti hőmérséklet-különbség, vm, vf a törési térfogat, σd a szálban ébredő feszültség, αf, αm a 

hőtágulási együtthatók. 

 Nairn vizsgálatai során megfigyelte, hogy a szál/mátrix szétválás után továbbra is 

észlelhető súrlódó erőből eredő feszültség, G(a) gyakorlatilag független a törési hossztól és a 

geometriától (növekedésével egy határérték után a határfelületi szívósság gyakorlatilag 

konstanssá válik), a beágyazási hossz közel azonos a csepp hosszával, az öregedés hatására 

jelentősen csökken a határfelületi szívósság (akár negyedére). 

 Liu és Nairn [80] a csepplehúzás törésmechanikai (energia) alapú matematikai 

modelljét a súrlódás és hőfeszültségek figyelembevételével terjesztette ki (12): 

2 2
2 23f m T m

33 d 3s d
33 f 0

Dr v ( )
G(a) C 2D T T

2 C v A

   
         

   
  (12) 

ahol a jelölések azonosak a (11) egyenletével. 

 Scheer és Nairn [136] a (12) egyenlet szerinti modellt fejlesztették tovább. Ehhez 

epoxi hengerbe ágyazott acélrúd kihúzásával végeztek kísérleteket. A mérések kiértékelése 

során szerzett tapasztalatok felhasználásával írták fel a módosított modellt (13): 
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  (13) 

ahol C’T a kumulált erőátadási tényező vagyis a határfelületen átadott erő integrálja a felület 

szerint, k= 2tf/rf a súrlódási erőátadási tényező. 

 Az adhéziós nyomás koncepcióját Nardin és Schultz [4] dolgozta ki. Szerintük ez a 

(14) összefüggéssel határozható meg: 

WA= δ-1(Ef/Em)1/2τ      (14) 

ahol τ a határfelületi nyírószilárdság, δ-1~0,5 nm, a rendszertől és a vizsgálati körülménytől 

független állandó. 

 Pisanova és társai [77] az adhéziós nyomás felhasználásával számított adhézió 

meghatározásának módját vizsgálták. Megkülönböztették a valós, a felületi minőséget, 

hődilatációs hatásokat stb. magába foglaló és az elméleti, ideális körülményeket feltételező, 

kizárólag a molekulák között fellépő erőt tartalmazó adhéziót. Vizsgálták az ismert 

szál/mátrix terhelésátadási modelleket. Elemzéseik alapján megállapították, hogy a vizsgált 

számítási eljárások az adhéziót, a geometriát, a felületi minőséget többnyire belefoglalják a 
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mérőszámba, valamint hibamentes adhéziót feltételeznek. Véleményük szerint a kidolgozott 

VEM modellek a sokféle paraméter miatt nem hangolhatóak össze megfelelően a mért 

eredményekkel. Megállapították, hogy az adhézió mikromechanikai módszerekkel becsülhető, 

ha a felületek közti erők hatása megfelelően elkülöníthető a geometriából, hőtágulásból és 

egyebekből származó hatásoktól. E megfontolások figyelembe vételével az adhézió direkt 

módon mérhető, szemben az addig használt indirekt módszerekkel, mint például a nedvesítés 

vizsgálattal vagy az inverz gázkromatográfiával. A mikromechanikai tesztek alapján történő 

adhézióbecsléshez véleményük szerint szükséges az anyagjellemzők (többnyire a szál és a 

mátrix húzó- és csavaró modulusa, hődilatációja, Poisson együtthatója) és a geometria (pl.: 

szálátmérő, beágyazott hossz) ismerete. A méréssel közvetlenül meghatározott érték a 

szétválasztó erő (Fd), amely nem azonos a maximális erővel, hanem annál jelentősen kisebb 

lehet. 

 Ugyancsak fontosak a repedés megindulása szempontjából a normális feszültségek. 

Scheer és Nairn [136] vizsgálatai szerint ott, ahol a szál belép a mátrixba, a radiális feszültség 

maximális. Ennek következtében a repedés mindig a szál mátrixba való belépési pontjában 

indul meg. Pisanova [77] szerint a módszer hiányossága, hogy τ felhasználásával jellemzi a 

nyírófeszültséget, valamint hogy ezt a Kelly-Tyson elmélet alapján számítják, amit túlzottan 

egyszerűsítettnek tart. További problémát okoz, hogy a határfelületi nyírófeszültség nem 

állandó, mint ezt az IFSS módszer feltételezi. Mindez bonyolítja a számítást. A 

nyírófeszültség lokális értéke (15): 

τloc=llim-0 llátszólagos     (15) 

Ennek figyelembevétele esetén a (15) egyenletben τ helyére egyszerűen annak lokális értéke 

helyettesíthető. Felírta az adhéziós szilárdság és az adhéziós munka közti összefüggést is (16): 

 WA=4+0,32(σult -82)      (16) 

ahol σult [MPa] a gyakorlati adhézió. 

 Kessler és társai [79] csepplehúzó berendezéssel periodikus, fárasztó jellegű 

méréseket, valamint végeselemes vizsgálatokat végeztek a csepplehúzás repedésterjedési 

modelljének megalkotására. Eredményeik közt szerepel a szívós és elasztikus mátrixra 

számított repedésterjesztő erő átlagos, valamint kritikus értékének meghatározása. 

Matematikai modelljük tartalmazza a már szétvált szál és mátrix közt fellépő súrlódás hatását 

is. 

 Schüller [81] és társai a csepplehúzás törésmechanikai modellezését és végeselemes 

ellenőrzését végezték el. A rendszerben ébredő feszültségeket a szálirány (x) és a sugárirány 
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(y) szerint komplex módon írták fel. Ehhez bevezették a komplex feszültségintenzitási 

tényezőt (K), amelyet a (17) egyenlet szerint értelmeztek: 
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     (17)  

ahol 
ahol σ a megfelelő irányú feszültség, K a komplex feszültségintenzitási tényező, ρ0 a 

referenciahossz, 0  pedig az úgynevezett kevert módú feszültségintenzitási tényező. A K 

tényező és a (18) egyenlet felhasználásával számították ki a repedésterjesztő munkát: 
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A repedésterjesztő erő egyszerű, közelítő meghatározására adták meg a (19) egyenlet szerinti 

számítást: 

2 22
f

d 2 3 2
f f m d

r / bF 1 1
G G(l ,F)

4 r E E 1 (l / a 1)

 
      

   (19) 

ahol F a szálterhelés, rf a szál sugara, 2a a csepphossz, 2b a cseppátmérő, ld a repedéshossz. 

2.2.4. Mikromechanikai mérőmódszerek eredményei 

 A 2.2.1.-2.2.3. fejezetekben bemutatott módszereket, az azok kiértékelésére használt 

eljárásokat és a mért eredmények jellemző értékeit a 3. táblázatban rendszerezem. Elsősorban 

azokat a publikációkat mutatom itt be, amelyekben a szerzők nem az egyes módszerek 

fejlesztésével vagy minősítésével foglalkoztak, hanem meglévő vagy új anyagpárok 

minősítésére használják fel azokat. A célom annak megállapítása volt, hogy a kutatók a szál 

mátrix határfelületi nyírószilárdság jellemzésére mely mérési módszereket és ezek 

kiértékeléséhez milyen módszereket használnak szívesen. Ennek megfelelően a fragmentációs, 

a Broutman-teszt, a szálkihúzás, a szálkitolás, a csepplehúzás, illetve az ahhoz köthető 
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eljárásokat foglaltam össze. A bemutatott eredmények közül hatot fragmentációs teszttel, 

kettőt Broutman-teszttel, nyolcat szálkihúzással, húszat csepplehúzással, egyet pedig a 

csepplehúzásra alapozott módszerrel (quasi-disk) mértek le. 

 Megfigyelhető, hogy többnyire a szokványos kompozit anyagokat, mint üvegszálakat, 

szénszálakat és aramidszálakat és epoxi, poliészter mátrixokat vizsgáltak. Mellettük előfordul 

természetes szál (kender, szizál, juta, selyem) kerámia (bazalt, SiC) és különleges (PBO, 

HOPE) száltípusok, valamint fémszálak (Ti) is. Alkalmaztak általánosan használt hőre 

lágyuló mátrixokat (PP, PE) és különleges anyagokat (BCB, Bismaleimide és speciális 

fogászati anyagok) is.  

 A mérések célja többnyire a meglévő anyagok módosítása és azok hatásainak 

vizsgálata volt vagyis az adhéziómérő módszereket az anyagok fejlesztése során az 

anyagpárok határfelületi jellemzőinek vagy a gyártási körülmények és kezelések hatásainak 

minősítésére használták fel. Előfordult azonban új kísérleti fázisban lévő kompozitok 

vizsgálata is (juta-PP, szizál-PP, szizál-PE). Ennek megfelelően a mért értékek igen jelentős 

eltéréseket mutatnak még azonos anyagcsaládok (pl.: CF-EP) esetében is, ezért a mérési 

módszer esetleges hatásairól ezen adatok alapján nem lehet következtetést levonni. 

 Az összefoglalt eredmények alapján megfigyelhető, hogy az egyszerű IFFS számítási 

módszer alkalmazása elsöprő fölényben van a pontosabb, de bonyolultabb eljárásokkal 

szemben. Mind a régebbi, mind pedig az újabban közölt publikációk szerzői a nyírószilárdság 

meghatározásához legkülönbözőbb anyagpárok esetében is lehetőleg ezt a módszert, illetve a 

fragmentációs teszt esetében a Kelly-Tyson módszerre alapozott eljárást alkalmazták. 

 Ezért nem tartom célszerűnek az előző fejezetben összefoglalt összetett, sok 

különböző hatást magukban foglaló és ennek megfelelően igen bonyolult számítási 

módszerek fejlesztését. Az anyagok és anyagpárok fejlesztését végző kutatók számára 

hasznosabbnak tűnik olyan módszer fejlesztése, amely lehetőleg az általuk használt egyszerű 

számítási módszerek alkalmazása mellett is pontos eredményt szolgáltatnak. 
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Módszer Szál-Mátrix τ [MPa] Modell Irodalom Év 

Fragmentáció GF-EP 30,0 IFSS [50] 2001
Fragmentáció  SiC-EP 23,5-26,8 K-Ty [37] 2003
Fragmentáció  CF-EP 10,1-42,8 K-Ty+AE [49] 2004
Fragmentáció  Szizál-PE 2,16 K-Ty [44] 2005
Fragmentáció  CF-EP 38,3-61,7 K-Ty [45] 1998
Fragmentáció  CF-EP 30,2-67,9 K-Ty [46] 2005

Broutman  Kerámia-EP 11,8 Raman [59] 2004
Broutman  GF-EP 10,0-13,0 IFSS [57] 1999

Szálkihúzás GF-EP 75,0-118,0 IFSS [26] 2001
Szálkihúzás Aramid-EP 38,0-45,0 Raman [26] 2001
Szálkihúzás CF-EP 26,0-84,0 IFSS, Wa [67] 2001
Szálkihúzás PBO-EP 37,0-48,0 Shear-lag alapú [66] 2001
Szálkihúzás Aramid-EP 41,8-59,6 IFSS [90] 2005
Szálkihúzás GF-EP  23,3-34,1 IFSS [90] 2005
Szálkitolás Ti-SiC  127,0 IFSS [62] 1998
Szálkitolás GF-EP 43,0 IFSS [50] 2001

Csepplehúzás Juta-PP  3,5-9 IFSS [120] 2007
Csepplehúzás BF-PP 2,5 IFSS [34] 2006
Csepplehúzás Kender-PP 3,4 IFSS [34] 2006
Csepplehúzás GF-PP 4,1 IFSS [34] 2006
Csepplehúzás CF-PP 4,5 IFSS [34] 2006
Csepplehúzás CF-EP 33,7 IFSS [109] 2009
Csepplehúzás Aramid-Bismaleimide 13,6-27,6 IFSS [24] 2000
Csepplehúzás Aramid-EP 15,0-20,0 IFSS [27] 1997
Csepplehúzás Selyem-EP 15,0 IFSS [27] 1997
Csepplehúzás Aramid-EP 30,0-38,0 IFSS [115] 2000
Csepplehúzás Aramid-EP 15,5-18,8 IFSS [22] 1998
Csepplehúzás Aramid-EP 44, 5(Raman) IFSS, Raman [26] 2001
Csepplehúzás GF-EP 65,0 IFSS [26] 2001
Csepplehúzás EP-GF 46,0-80,0 IFSS [75] 2001
Csepplehúzás PBO-BCB 18,8-24,6 IFSS [117] 1996
Csepplehúzás CF-EP 48,0-70,0 IFSS [118] 2002
Csepplehúzás GF-Fogászati 15,3-33,8 IFSS [119] 2001
Csepplehúzás GF-UP 30,0-38,0 Wa [63] 1996
Csepplehúzás GF-EP 8,6-12,2 IFSS [101] 2000
Csepplehúzás HOPE-EP 1,5 IFSS [137] 2005

Quasi-disk  CF-EP 20,0 IFSS [109] 2009
 

3. táblázat Alkalmazott mikromechanikai módszerek, anyagok, kiértékelési módszerek és eredmények 
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2.3. Szakirodalom értékelése, az értekezés célja 

 A 2. fejezetben áttekintettem a polimer kompozitok adhéziómérési eljárásait, kiemelve 

a mikromechanikai módszereket, különösképpen a csepplehúzó módszert. 

A feldolgozott irodalmak alapján megállapítható, hogy a szál/mátrix határfelületi jellemzők 

meghatározása kiemelten fontos területe a kompozitok fejlesztésének. Ennek az összetett 

feladatnak a megoldására sokféle módszert dolgoztak ki. Ezek az eljárások közvetett és 

közvetlen módszerekre oszthatók fel. A közvetett módszerek, mint a többnyire speciális 

kialakítású kompozit próbatesteken végzett mechanikai mérések, valamint a mikroszkópos, az 

akusztikus és a hőkamerás vizsgálatok kiválóan alkalmasak kész kompozit struktúrák 

elemzésére, sőt akár az alkatrész életciklusa közbeni ellenőrzésekre is. Igen gyakran 

felhasználják őket egymással kombináltan is, főképpen a mechanikai vizsgálatokhoz 

kapcsolódóan, a töretfelületek utólagos mikroszkópi elemzése is gyakori. Ezek a módszerek 

nagy népszerűségnek örvendenek, és rendkívül sok változatuk alakult ki, mivel könnyű 

belőlük a kész termékek tulajdonságaira következtetni, egyszerűek és szemléletesek. 

Ugyanakkor nem megoldott a határfelületi szilárdság értékének megfelelő pontosságú mérése. 

Erre a célra a közvetlen, mikromechanikai módszerek alkalmasabbak, ugyanis a szálstruktúra 

helyett egyedi szálakat vizsgálnak, így a szál felületén létrejövő hatások könnyebben 

megfigyelhetőek és elkülöníthetőek egymástól és számszerűsíthetőek. Két csoportjukat lehet 

megkülönböztetni a terhelésátadás módja szerint. Amíg a Broutman- és a fragmentációs teszt 

esetében a terhelés a mátrixra, addig a szálkihúzás és a csepplehúzás esetén közvetlenül a 

szálra hat. E mikromechanikai módszerek hátránya a viszonylag nagy munkaigény, ami 

egyrészt a próbadarabok kis méretéből, másrészt a pontos kiértékeléshez szükséges 

nagyszámú mérésből adódik 

 A fragmentációs- és a Broutman-teszt esetén a mérés során folyamatos mikroszkópos 

megfigyelésre vagy utólagos vizsgálatokra van szükség, mivel a kiértékeléshez szükséges 

kritikus pontok (töredezett szálhossz, elváláshoz tartozó erő) megállapítása másképpen nem 

lehetséges. 

 A szálkihúzás előnye, hogy elegendő a kihúzáshoz szükséges erőt regisztrálni, 

ugyanakkor hátránya, hogy a befoglalt szálhossz pontos meghatározása nehézkes, valamint a 

mátrix belsejében lévő szabad szálvég okozta jelenségek zavarják a mérést. 

 A csepplehúzásnál is előny, hogy elegendő a kihúzáshoz szükséges erőt regisztrálni, a 

szálkihúzásnál említett hátrányok ennél a módszernél nem jelentkeznek. A szálhossz könnyen 

mérhető, és szálvég sincs a vizsgált rendszerben. E kedvező tulajdonságok miatt a módszert 
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széles körben alkalmazzák és kutatják. Az irodalmi adatok alapján azonban a módszernek 

számos pontja további fejlesztést igényel.  

 Általánosan kutatott terület a cseppen belüli feszültségek eloszlása. Ez nem 

egyenletes, hanem a szálhossz mentén változik. A nyírófeszültség a legmagasabb értéket a 

szál mátrixba való belépésének közelében éri el. Tovább bonyolítja a feszültségmezőt a 

cseppet rögzítő lehúzópengék feltámaszkodása a mátrixon, amely helyi feszültségcsúcsot, sőt 

plasztikus deformációt okozhat. Ez - a befogási hossz minimalizálása által megkövetelt kis 

cseppméretek esetén - a szál körüli folyamatokat igen nagymértékben befolyásolhatja, így a 

mérés pontosságára közvetlen hatással van. 

 Mindezen kérdéseket számos kutató próbálja megoldani. Leggyakrabban a 

kiértékelésnél alkalmazott matematikai modelleket módosítják, illetve újakat állítanak fel, 

amelyeknek célja, hogy az elrendezésből adódó mechanikai hatásokat utólag korrigálják, és a 

próbadarabokban ébredő egyéb hatásokat, mint például a termikus feszültségeket és a 

súrlódást is figyelembe vegyék. A kialakított modellek azonban igen bonyolultakká váltak, 

sok paraméter ismeretét feltételezik, ami a kiértékelést nehézkessé teszi, ezért alkalmazásuk a 

kutatók között nem terjedt el. 

 A probléma megoldásának másik lehetséges módja, az alkalmazott mérési geometria 

módosítása. Ezt eddig csak néhány kutató választotta, céljuk azonban többnyire csupán a 

próbatest rögzítésének és a gyártás lehetőségeinek javítása volt, nem a mérési pontosság 

növelése. Ezért ez a terület új és nagy lehetőségeket kínál. 

 

Az említettek alapján dolgozatom célkitűzései a következők: 

1. A csepplehúzó mérési módszer továbbfejlesztése a mérési elrendezés 

módosításával az ismételhetőség és a mérési pontosság javítása érdekében. 

2. A továbbfejlesztett módszer elemzése, a próbatest méret- és alakváltozás 

hatásainak feltárása a mérés pontosságára. 

3. A továbbfejlesztett módszer pontosságának feltárása különböző terhelési 

sebességeknél. 

4. Modellalkotás a továbbfejlesztett elrendezés tanulmányozásához. 
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3. Kísérleti rész 

 

 Ebben a fejezetben ismertetem a méréseim során használt eszközöket, anyagokat. 

Bemutatom az alkalmazott mérési módszereket, amelyeket a kísérleteim során alkalmaztam, 

valamint a szerzett tapasztalataim alapján végrehajtott műszer- és módszerfejlesztés lépéseit, 

továbbá a kapott eredményeket. 

 

3.1. Alkalmazott anyagok és módszerek 

 Méréseim során különböző anyagpárok adhéziós jellemzőit vizsgáltam, és a 

csepplehúzó módszert fejlesztettem tovább, amelyhez több saját tervezésű berendezést 

készítettem. 

 

3.1.1. Felhasznált anyagok 

 Méréseimhez többféle hőre lágyuló és hőre keményedő mátrixot, valamint különböző 

szintetikus és természetes szálakat alkalmaztam. Célom a csepplehúzó módszer tökéletesítése 

volt, ehhez szükséges a lehető legtöbb, mindkét nagy polimer anyagcsaládba tartozó mátrix 

alkalmazásával is méréseket végezni és az eredményeket összehasonlítani. Az alkalmazott 

anyagok tájékoztató jellegű jellemzőit a 4. és 5. táblázatban foglaltam össze. 

 

Hőre lágyuló mátrixok 

 Ma a kompozitok jelentős része hőre lágyuló mátrixú. Ugyancsak nagy jelentőségű a 

megújuló és természetes alapú vagy lebomló nyersanyagok használata. Ezért kísérleteimet 

részben ilyen anyagokon végeztem el.  

Talán a legáltalánosabb hőre lágyuló, mátrixként felhasznált, mesterséges polimer a 

polipropilén. Széleskörű elterjedése miatt nagyon fontos jellemzőinek ismerete. A 

vizsgálataimhoz TVK Nyzt. Tippelin H-116F típusú PP homopolimer granulátumát 

alkalmaztam, elsősorban referenciaanyagként, természetes szálakon. Ennek az anyagnak 

legfőbb hátránya, hogy hidrofób, aminek következtében a természetes szálakkal 

inkompatibilis, ezért szükség volt kapcsolóanyag alkalmazására is. Erre a célra Orevac 

CA100 típusú, maleinsav-anhidriddel ojtott polipropilént használtam fel.  

 Egyes különleges vizsgálatokhoz, glikollal módosított amorf PET mátrixot is 

használtam. Ezt az Eastman cég gyártja, pontos típusa Eastar Copolyester GN071, PETG. Az 

önerősített kompozitok szerepe egyre nagyobb, mivel mechanikai tulajdonságaik kedvezőek, 
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újrahasznosíthatóságuk pedig a hagyományos kompozitoktól eltérően a homogén 

polimerekéhez hasonló. Az alkalmazott anyag a mátrixban és az erősítőszálban megjelenő 

különböző módosulatai mintegy 40oC szélességű technológiai ablakot biztosítanak az 

önerősített kompozit szerkezet előállításához, melynek mechanikai jellemzői is kiválóak. 

Hasonlóképpen előremutató a biológiailag lebomló polimerek alkalmazása és vizsgálata. A 

Novamont cég keményítőalapú, lebomló biopolimere a MaterBi, melyet egyre szélesebb 

körben alkalmaznak, elsősorban csomagolóanyagok előállításához. Fő előnye, hogy 

biológiailag lebomló anyagról van szó, melyet a megújuló nyersanyagforrás felhasználásával 

gyártanak, ezért ennek és más hasonló anyagoknak széleskörű elterjedése várható. Magasabb 

műszaki igényekhez ajánlja a PURAC cég a Purasorb PL ugyancsak biodegradábilis 

politejsav alapú (PLA) polimert. A kísérleteimhez rendelkezésre bocsátott minta polilaktidból 

és poliglikoidből épül fel. Felhasználásuk sokrétű, műszaki termékek mellett orvosi 

eszközöket is gyártanak belőle (műtétekhez csavarokat, sebzáráshoz kapcsokat). 

 

Hőre keményedő mátrixok 

 A P+M cég Eporezit AH12-ből (gyanta) és Eporezit T58-ból (térhálósító) álló 

alacsony viszkozitású gyantarendszerét használtam, 10 g gyantához 4 g térhálósítót keverési 

arány mellett. Az általánosan elterjedt, olcsó poliésztergyantát is alkalmaztam. Kísérleteim 

döntő többségénél a Viapal VUP 4627 BEMT típusú, 2% kobalt-naftenát gyorsítót tartalmazó 

telítetlen poliészter gyanta tulajdonságait vizsgáltam egyszerű kezelhetősége, megfelelő 

viszkozitása és kedvező teljesítmény/ár aránya miatt. Méréseim során 50 g gyantához 0,75 g 

(1,5%) Butanox M50 metil-etil-keton-peroxid katalizátort kevertem. Dolgozatomban a 

továbbiakban UP jelölés alkalmazásakor e mátrixnak a tulajdonságait vizsgálom. Az 

alapgyantát módosítottam EBECRYL 860 epoxidizált szójaolaj hozzáadásával is, ami a 

mátrixot nagymértékben lágyította. A térhálósítást szobahőmérsékleten végeztem, majd két 

órán keresztül 80oC hőmérsékleten utótérhálósítottam. Ezeken felül egyes előkísérletekhez 

cianoakrilát bázisú ragasztót, a Loctite® 401TM-et használtam gyors kötési ideje és egyszerű 

kezelhetősége miatt. Speciálisan felületkezelt szénszálakkal együtt alkalmaztam a POLYLITE 

33282-07 - Trig 178 poliészter rendszert és a HYDREX 100HF 33375-30 - CHP vinilészter 

rendszert. Mindkét anyag esetében 50 g gyantához 0,75 g katalizátort adtam, 

szobahőmérsékleten térhálósítottam. 

Az alkalmazott mátrixanyagok jellemzőit a 4. táblázatban mutatom be.  
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 Anyagcsalád Típus b  
[MPa]

E 
[MPa] 

B 

[%] 


[g/cm3]

Hőre  
lágyuló 

PP Tippelin H-116F 30 1600 150 0,90 
PET-G Eastar Copolyester GN071 50 2030 20 1,27

Keményítő Mater-Bi 30 1000 560 1,29
PLA Purasorb PL 60 3000 5,0 1,23 

Hőre 
keményedő 

EP AH12-T58 43 1950 6,0 1,21 

UP VIAPAL VUP 4627 BEMT 40 2100 1,5 1,06 

UP POLYLITE 33282-07 51 358 1,7 1,14 

VE HYDREX 100HF 33375-30 83 379 3,0 1,05 

4. táblázat Az alkalmazott mátrixanyagok jellemzői 

 

Természetes szálak 

 A lebomló mátrixok alkalmazása az erősítőszálak esetében is megkívánja a lehetőleg 

lebomló szálasanyagok alkalmazását. A száltípusok fontosabb jellemzőit az 5. táblázatban 

foglaltam össze. 

 Ezek közül vizsgáltam a lenszálat, mivel jó minőségének és finom szálszerkezetének 

köszönhetően jelentős szerepét a mai napig megőrizte. Az általam alkalmazott len a 

Hungarolen Kft-től származó áztatott, kártolt szalag, melynek alapanyagát Franciaországban 

termesztették, 2001-ben. A kender ugyancsak régóta használt, nagyszilárdságú, szálas 

alapanyag. A vizsgálataimhoz a nagylaki Hungarohemp Kenderipari és Logisztikai Rt. 2003-

ban termesztett, 100-as jelű feldolgozottsági szintű kenderszálait alkalmaztam. Ez áztatott, 

nyújtott szalagot jelent, amely nagy tisztaságú, viszonylag sima felületű, könnyen 

szétválasztható kötegekből áll, így egyedi szálak vizsgálatára is alkalmas. A szizál vagy 

szizálkender elsősorban a trópusi országokban igen elterjedt természetes szál. Az elmúlt egy 

évtizedben évi terméshozama két és félszeresére nőtt. Legnagyobb mennyiségben Dél-

Amerikában, elsősorban Brazíliában termelik és alkalmazzák, de másutt is felhasználják. A 

méréseim során alkalmazott szizál ugyancsak 2003-as termésű, 3L minőségi osztályba sorolt, 

és Dél Afrikából, Durbanból származik. 

 

Mesterséges szálak 

 A nagyteljesítményű, mesterséges szálakat tartalmazó kompozitok erősítőanyagai 

közül a következő száltípusokat vizsgáltam (5. táblázat): Szénszál: az alkalmazott anyagot a 

TRI Princeton-tól kaptam. Ezek egyedi, különlegesen felületkezelt szénszálak voltak, 



Morlin Bálint   PhD dolgozat 

 51

amelyeket egy vizsgálatsorozat keretében, különböző mérési módszereket összehasonlító 

vizsgálatokhoz használtam fel. 

Üvegszál: Saint-Gobain RT310 0001 100-as típusú, E-üvegszálakat használtam fel. 

PET: széles körben elterjedt száltípus. A vizsgált szálakat a Formosa Chemicals and Fiber 

Corporation gyártotta. Az erősítőszál roving formában állt a rendelkezésemre. 

 
Anyag 

 
d 

[μm] 


[g/cm3] 
b  

[MPa] 
E 

[GPa] 
B 

[%] 
Hőtűrés

[ºC] 

Természetes 
szálak 

Len 20-80 1,50 345-1100 12,0-46,0 2,7-3,2 280 

Kender 80-200 1,60 380-655 15,0-27,0 1,6 335 

Szizál 130-210 1,50 468-640 9,4-22,0 3,0-7,0 275 

Mesterséges 
szálak 

E-üvegszál 10-22 2,50 2000-3500 70,0 4,8 1250 
Szénszál 6-12 1,78 5500 270,0 1,8 450a

PET 19-30 1,38 930 12,0 14,0 190 
a: oxidáló közegben 

5. táblázat Az alkalmazott szál- és rosttípusok jellemzői  
 

3.1.2. Alkalmazott eszközök 

 Az alábbiakban összefoglalom a dolgozatom megírása során végzett méréseknél 

használt, illetve az azokhoz kifejlesztett és elkészített eszközöket. 

 

Optikai mikroszkóp 

 A szálak és a cseppek méreteit Olympus BX51 mikroszkóp és a hozzá tartozó 

AnalySIS Steel Factory szoftver használata segítségével határoztam meg. A mikroszkópos 

vizsgálatra nem kizárólag a méretek meghatározása miatt van szükség, így lehet kiszűrni a 

hibásan elkészített cseppeket is. A nagyított képről a méréseimhez felhasznált próbatestek 

méretei és geometriája jól megmérhető, továbbá az esetleges hibás próbatestek kiszűrhetők. 

 

Pásztázó elektronmikroszkóp 

 Az optikai mikroszkóp mellett JEOL JSM-6380LA típusú pásztázó 

elektronmikroszkópot is alkalmaztam. Az ezzel készített felvételeket többnyire a próbatestek 

utólagos ellenőrzésére használtam. Az alkalmazott polimer minták esetén követelmény a 

megfelelő földelés, amit aranyozással biztosítottam, a minta vizsgálatát lehetetlenné tevő 

töltődés elkerülése végett, valamint a minták túlzott elektronterhelésének elkerülésére, ami az 

anyagok szerkezetének roncsolódásához vezethet. Ezek elkerülése céljából viszonylag 



Morlin Bálint   PhD dolgozat 

 52

alacsony gyorsítófeszültséget alkalmaztam (5-10 kV), és kerültem ugyanannak a kis 

felületnek hosszú ideig tartó besugárzását is. A mintákat rézhengerekre ragasztottam 

elektromosan vezető ragasztószalaggal, hogy a megfelelő földelést biztosítsam. Az 

alkalmazott aranyozóberendezés argon atmoszférában katódporlasztással működik, típusa: 

JEOL JFC-1200 Fine Coater. 

 
Mérleg 

 A mátrixok komponenseinek nagy pontosságú kimérését az Ohaus Explorer 0,1 mg 

mérési pontosságú analitikai mérlegével végeztem. 

 
Szárítószekrény 

 A hőre keményedő mátrixú próbatestek utótérhálósításához Heraeus UT-20 

szárítószekrényét használtam. 

 
Fűthető mágneses keverő 

 A hőre lágyuló mátrixú próbatestek elkészítéséhez a granulátumot KIKA® Werke 

MHS Basic típusú, fűthető mágneses keverő fűtőlapjával olvasztottam meg, hogy a mátrixból 

az erősítőszálra juttatásához szálat húzhassak. 

 
Forrasztópáka 

 A hőre lágyuló mátrixú próbatestek esetében a csepp alakjának utólagos javításához 

Fahrenheit Digital 28010 típusú, 160oC és 480oC között szabályozható forrasztópákát 

használtam. 

 
Kézi maró 

 A hengerteszt próbatestek gyártása során alkalmazott maró típusa Namyang Novitech 

GB-1801 volt. 

 
Szakítógép 

 A csepplehúzó méréseket Zwick Z005 típusú, számítógép-vezérlésű nagypontosságú 

univerzális szakítógéppel és a hozzá tartozó 20 N méréshatárú erőmérő cella és speciális 

csepplehúzó feltét felhasználásával végeztem. 

 
AE berendezés 

 Akusztikus jelek regisztrálásához Sensophone AED 40/12 típusú berendezést és Micro 

30S AL48 mikrofonokat használtam. Az alkalmazott érzékelési küszöb 17 dB volt. 
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Csepplehúzó berendezés 

 A méréseimhez használt, a szakítógéphez illeszthető csepplehúzó berendezés (feltét) 

saját tervezésű és építésű eszköz. A berendezés alapja egy trapéz alakú alumíniumtömb, mely 

csapszeggel kapcsolható a szakítógéphez. Ez tartja az alumínium tömbre szerelt lehúzópengék 

precíz és akadálymentes oldalirányú mozgatását lehetővé tevő golyós egyenesvezetéket, 

valamint a digitális mikrométereket, amelyekkel a pengék pontos mozgatása és beállítása 

elvégezhető. A lehúzópengék folyamatos, minden pozícióban azonos érzékenységű beállítását 

rugós előfeszítés biztosítja (23. ábra). 

 

         

a)      b) 

23. ábra Az alkalmazott szakítógépre szerelhető csepplehúzó berendezés megvalósult állapota (a) és 
elrendezési rajza (b)  

1) a lehúzópengék tartóelemei és mozgási iránya, 2) lehúzópengék, 3) műszeralap, 4) mikrométer, 5) 
szakítógép szálbefogója 

 

3.2. Előkísérletek 

 Az előkísérletek célja a csepplehúzó módszer tulajdonságainak megismerése és a 

próbatestek gyártása, valamint a mérési módszer alkalmazási lehetőségeinek és nehézségeinek 

feltárása volt. Méréseim során különböző anyagpárok adhéziós jellemzőit vizsgáltam. Az így 

nyert tapasztalatok alapján határoztam meg a csepplehúzó módszer továbbfejlesztésének 

célszerű irányát és az ehhez legalkalmasabb anyagpárokat. 

 

3.2.1. A csepplehúzó módszer általános vizsgálata 

 A csepplehúzó mérés folyamata öt fő részre bontható. Az erősítőszálak előkészítése az 

első, ezt követi a mátrixcseppek felvitele és alakjuk kialakítása. Ezután a kész próbadarabok 

optikai mikroszkópos ellenőrzése, és a geometriai méretek meghatározása következik. A 

következő lépés az ellenőrzött próbadarabok szakítógép és csepplehúzó feltét segítségével 

5

2

1

4

3
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való mérése (csepp lehúzása a szálról). Végül a méretek és a regisztrált erő felhasználásával 

számítottam ki a határfelületi nyírószilárdságot. 

 

A szálak előkészítése 

 A mérés első lépése minden esetben az elemi szálak előkészítése volt. Hogy a vékony 

szálak kezelését megkönnyítsem, minden egyes elemi szálat külön papírkeretre ragasztottam 

fel. Első lépésként kivágószerszámmal elkészítettem a 24. ábra szerinti papírkeretet. 

 

   

      a) b) 

24. ábra Mérőablak rajza (a), mérőablak egy felragasztott, mintegy 15 μm átmérőjű üvegszállal (b) 
 

Ezután a vizsgált szálakból a könnyebb kezelhetőség érdekében mintegy 80 mm hosszú 

darabokat tartalmazó mintákat emeltem ki. A papír mérőablakra enyves ragasztószalaggal 

rögzítettem a szálakat, ügyelve, hogy központosak és feszesek legyenek. Így a vizsgálat során 

a szálat sokkal könnyebb a csepplehúzó készülékbe függőleges helyzetben úgy befogni, hogy 

a csepp és a szál között csak nyírófeszültség ébredjen. A szálpreparálás utolsó lépéseként a 

kész kereteket papírlapok között szárítottam és préseltem, hogy a mikroszkópos mérések 

megkönnyítése érdekében a mérőablakok deformációját csökkentsem. 

 

Cseppfelrakás 

 Hőre lágyuló mátrix esetében a cseppek felhelyezésére kétféle módszert alkalmaztam. 

Hőre nem érzékeny szál esetében kevés mátrixot fűtőlapon (mágneses keverő fűthető 

lemezén) olvasztottam meg, majd az ömledékcseppből tű hegyével szálat húztam, és még 

megdermedése előtt az erősítőszálra fektettem. Ehhez a mérőablakba ragasztott szálat a 

fűtőlaphoz közel kellett tartani, hogy a mátrix ömledékállapotban maradjon, minél kevésbé 
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hűljön ki, és a szálat körbevéve megtapadjon rajta. Így kialakult egy mátrixtömb a szálon, 

amit forrasztópáka felhasználásával ismét addig melegítettem, amíg viszkozitása annyira le 

nem csökkent, hogy a felületi feszültség kialakította a körszimmetrikus cseppalakot. Fontos a 

lehető legrövidebb idejű hőntartás a degradáció elkerülése érdekében. Ha azonban a szál hőre 

lágyuló volt, ügyelni kellett a közölt hőmennyiség minimalizálására, különben az erősítőszál 

is megolvadt és elszakadt volna. Ezért a mátrixanyagból készített pálcából külön vékony 

szálat húztam, amit kihűlése után az erősítőszálra csomóztam, és a felesleges szálvégeket 

levágtam. Végül az így az erősítőszálra juttatott mátrixot forrasztópákával megömlesztve 

alakítottam ki a cseppet. Így az előzetes melegítés elmaradhatott, azonban a megfelelő 

cseppalak kialakítása nehezebbé vált, több lett a hibás próbatest. 

 Hőre keményedő mátrix esetében a cseppek kialakítása lényegesen egyszerűbb volt. A 

gyanta előkészítése során a keverési arányokat pontosan betartva kevertem össze a megfelelő 

komponenseket. A keverés nagy gondosságot igényel, ezért radiális keverőfejet alkalmaztam 

a művelethez. A gyantából a cseppet az előzőekhez teljesen hasonló módon előkészített szálra 

tű hegyén vittem fel. A tűt csak annyira kell a gyantába mártani, hogy a hegyén képződő 

csepp ne legyen sokkal nagyobb, mint a felhelyezni kívánt. Ha a mátrix nem nedvesíti 

megfelelőképpen a szálat, amit okozhat szennyeződés vagy felületkezelési hiba, szintén nem 

lesz megfelelő a mintadarab. Az alkalmazott anyagok viszkozitása elegendően alacsony 

(mintegy 1 Pas), így a csepp alakját a felületi feszültség szobahőmérsékleten is ki tudta 

alakítani. A próbatesteket szobahőmérsékleten térhálósítottam, majd minden esetben 2 órán 

keresztül 85°C-on hőkezelésnek vetettem alá a megfelelő utótérhálósítás érdekében. 

 

Optikai ellenőrzés 

 A mérés előtti utolsó lépés az ellenőrzés, amelynek célja egyrészt a hibás cseppek 

kiszűrése, másrészt az alkalmazott IFSS modellhez szükséges szálátmérő és beágyazott 

szálhossz meghatározása. Minden esetben a következő négy méretet mértem le optikai 

mikroszkóppal: a befoglalt szálhosszt, a szálátmérőt a csepp két végén és a csepp átmérőjét. A 

számítások során alkalmazott átmérőt a két mért értékből átlagoltam. A csepp átmérőjének 

mérése a lehúzópengék távolságának pontos beállítása miatt szükséges. 

 

Csepplehúzás 

 Következő lépés a mérés végrehajtása, vagyis a cseppek lehúzása. Az eszközök 

egytengelyűségének beállítása, azaz a szakítógép szálbefogó feltétének és a csepplehúzó 

készülék pengéi helyzetének finom összehangolása után következett maga a mérés. A hasonló 
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feszültségeloszlás érdekében a lehúzópengéket annyira közel állítottam, hogy a köztük lévő 

távolság mindig a pillanatnyi cseppátmérő fele és kétharmada között legyen. A lehúzást 

szobahőmérsékleten végeztem 2 mm/perc sebességgel. 

 

Kiértékelés 

 A mért értékek kiértékelését minden mérésnél egységesen az IFSS módszer 

alkalmazásával (9) végeztem el. 

 

Mérések 

 Méréseket végeztem szén- és üvegszállal, mátrixként telítetlen poliészter- és 

epoxigyantákat, valamint cianoakrilát bázisú ragasztót (Loctite) használva. Anyagpáronként 

mintegy 30 eredményes mérést végeztem. Célom a technológiából és mérési elrendezésből 

adódó bizonytalanságok feltárása mellett a módszer fejlesztéséhez leginkább megfelelő 

anyagok kiválasztása volt. A kapott mérési értékek átlagait a 6. táblázatban foglaltam össze. 

 

 τ [MPa] 

 Üvegszál Szénszál 

EP 18,56±6,20 40,72±11,68

UP 14,42±2,77 10,30±3,36 

Loctite 14,93±4,33 16,86±3,00 

 
6. táblázat Anyagválasztás során végzett mérések összefoglalása (30 eredményes mérés 

anyagpáronként) 
 

A mérések alapján megállapítottam, hogy a szórás jelentős, amit az egyes sorozatokba tartozó 

mérések számának növelése ugyan kismértékben csökkenthet, ugyanakkor ez rendkívül nagy 

munkaráfordítást igényel. Ennek megfelelően a mérési bizonytalanság csökkentése érdekében 

indokolt a módszer továbbfejlesztése. Tapasztalataim szerint a mérések szénszál 

alkalmazásával nehezebbek azok kis átmérője és színe miatt. Alkalmazásuk a mérési módszer 

fejlesztéséhez ezért kevésbé célszerű. Ez nagyszámú összehasonlító mérés esetén jelentős 

hátrány, így az üvegszál használata mellett döntöttem. Ugyancsak fontos a mérések 

megbízhatósága szempontjából a cseppek alakja és felületének jellege (25. ábra). E 

szempontból legjobb az epoxigyanta, míg a Loctite ragasztót kizártam, mivel alakja és 
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felszíne a kötés során bekövetkező zsugorodás miatt rendkívül egyenetlenné válik (25/a ábra). 

E szempontból kedvezőbb volt az UP (25/b ábra) és az epoxi a legjobb (25/c ábra). 

 

   

a)    b)    c) 
25. ábra Cseppek az üvegszálon, LOCTITE (a), UP (b), epoxi (c) alkalmazása esetén 

 

 A különböző mátrixok esetében az eltérő módon vagy csupán más időben készült 

próbatestek összehasonlítása során alapvető fontosságú az anyag ismételt keverése során 

mutatkozó minőségi eltérések mértéke. Ebből a szempontból a legmegfelelőbb anyagok a 

hőre lágyuló polimerek és az egykomponensű rendszerekkel készített cseppek, mivel a 

poliészter- és epoxigyanták alkalmazásakor azok mechanikai tulajdonságai a komponensek 

esetleg eltérő aránya miatt a leggondosabb keverés ellenére is változhat, így az egymás utáni 

mérési sorozatok eltérései a mérési bizonytalanságot növelik, ezért összehasonlító méréseknél 

ezt figyelembe kell venni. 

 Amennyiben az alkalmazott mátrixanyag érzékeny a komponensek pontos keverési 

arányára, akkor a mérési bizonytalansághoz ez jelentős mértékben hozzájárul. Ezért a mérési 

módszer fejlesztéséhez szükséges volt az erre legkevésbé érzékeny mátrix kiválasztása. A 

különböző mátrixok és üvegszál alkalmazásával mért határfelületi nyírószilárdság értékeket, 

azaz az azonos anyagpárokkal végzett független méréseket és a határfelületi 

nyírószilárdsággal fajlagosított szórást a 7. táblázat tartalmazza.  

 A határfelületi adhéziót az alkalmazott mátrix nyírószilárdsága fölé növelni nem 

érdemes, mert akkor ugyan a határfelület nem sérül, de a mátrix tépődése miatt a kompozit 

ugyanúgy tönkremegy, és feladatát többé nem töltheti be. A kapott nyírószilárdságokat az 

adott mátrix szilárdságával fajlagosítva megkapjuk annak százalékos kihasználtságát  

(26. ábra). 

 

 

 

0,2 mm 
 

0,2 mm 
 

0,2 mm 
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Anyag 
τ 

[MPa] 

Fajlagos szórás

[%] 

UP 
1. sorozat 14,42±2,77 19,21 

2. sorozat 14,12±3,54 25,07 

EP 
1. sorozat 18,56±6,20 33,41 

2. sorozat 16,68±5,60 33,57 

 
7. táblázat A különböző anyagpárok határfelületi nyírószilárdsága üvegszálon, annak ismételhetősége, 

szórása és fajlagos szórása (30 eredményes mérés anyagpáronként) 
 

 Az irodalmi adatok feldolgozása és az előkísérletek során szerzett tapasztalatok 

alapján a csepplehúzó módszerből nyert eredmények pontossága több szempontból is kritikus 

lehet: 

 A próbatestet előkészítő személy felkészültsége, ügyessége, sőt pillanatnyi hangulata 

nagyban befolyásolja a csepp minőségét, így a különböző időben és emberek által 

előkészített és elvégzett mérések között nagy eltérések lehetnek. 

 A cseppek mérete és az azokba befoglalt szálhossz tág határok között változhat, így a 

mérések a mérethatás következtében nehezen hasonlíthatóak össze. 

 A kiértékelés során általában használt egyszerűbb modellek feltételezik a szál mentén 

az egyenletes feszültségeloszlást, ami a csepp és a mérési elrendezés geometriája, 

valamint a lehúzópengék alatt keletkező helyi deformációk következtében nem valósul 

meg. Ugyanakkor az összetett számítási eljárások bonyolultságuk miatt nem terjedtek 

el. 

 

 Ezen okok miatt szükségesnek tartottam a módszer továbbfejlesztését úgy, hogy a 

próbatestek mérete és alakja, valamint ezek arányai a korábbiaknál sokkal jobban 

hasonlítsanak egymáshoz, és a próbatestek gyártása során minél kevesebb személyes tényező 

okozhasson problémát. 

 Értékelésem szerint a legnagyobb problémát okozó tényezők a lehúzópengék 

feltámaszkodása a csepp felületén, az ebből adódó feszültséggyűjtő helyek kialakulása, 

valamint a feszültségeloszlás ingadozása a szál mentén. A pontszerű (gyakorlatban felületi) 

feltámaszkodás miatt bonyolult feszültségállapot alakul ki (13. ábra), másrészt a pengék 

távolsága és a beágyazott hossz befolyásolja a mért értékeket. Az ábrán megfigyelhető, hogy a 

pengék feltámaszkodásánál mérhető maximális feszültségérték mintegy kétszerese a szál 
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mentén távolabb megfigyelhető feszültségeknek. Ennek következtében a határfelületen az 

átlagosnál jóval alacsonyabb feszültségértékeknél megindul a mátrixcsepp leszakadását okozó 

repedés, és a csepp csúcsa is leszakadhat (27. ábra). Ez a számítható határfelületi 

nyírószilárdság értékének csökkenését eredményezi. Ezeket a hatásokat jelenleg bonyolult 

számítási és modellezési eljárásokkal igyekeznek figyelembe venni (lásd 2.2.3. fejezet,  

37. oldal). 

 

3.2.2. Környezetben részben, illetve teljesen lebomló kompozitok vizsgálata 

 Először lenszál és PP mátrix határfelületi jellemzőit vizsgáltam a mátrixhoz adagolt 

maleinsavanhidriddel ojtott PP függvényében, majd MaterBi és a Purac Purasorb PL típusú 

lebomló mátrixanyagok, valamint len, kender és szizál erősítőszálak hatá0rfelületi jellemzőit 

hasonlítottam össze. Az eredmények várható nagy szórása miatt minél több értékelhető 

mérésre volt szükség, ezért anyagpáronként 30 eredményes mérést végeztem el.  

 

A határfelületi adhézió módosítása kapcsolóanyag alkalmazásával 

 Az első mérési sorozatban a kapcsolóanyag mennyiségének hatását vizsgáltam a 

határfelületi adhézió nagyságára len és PP esetében. A kapott eredményeket a 8. táblázatban 

foglaltam össze. 

Anyagok τ [MPa] 

Len - PP 3,39±0,61

Len – 1m/m% Ma-PP 3,80±0,71

Len – 2m/m% Ma-PP 4,21±0,41

Len – 3m/m% Ma-PP 4,40±0,60

Len – 4m/m% Ma-PP 4,61±0,61

 
8. táblázat A PP-len határfelületi nyírószilárdsága a kapcsolóanyag mennyiségének függvényében (30 

eredményes mérés anyagpáronként) 
 

 A maleinsavanhidridet különböző arányokban kevertem a PP-hez, melynek 

eredményeképpen az adalékanyag növekvő részarányának megfelelően egyenes arányban nőtt 

a mérhető határfelületi nyírószilárdság is. Az egyre nagyobb koncentráció javítja ugyan a 

határfelületi adhéziót, ugyanakkor a maleinsav korrozív hatása miatt nem alkalmazható túl 

nagy arányban a feldolgozógépek védelme érdekében. 
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Természetben lebomló kompozit rendszerek vizsgálata 

 Ebben a sorozatban különböző természetben lebomló erősítőszál–mátrix 

kombinációkat vizsgáltam és hasonlítottam össze PP mátrixú rendszerekkel. Az eredmények a 

9. táblázatban illetve a 26. ábrán láthatóak. 

 

 τ [MPa] 

 Len Kender Szizál 

PP 3,39±0,61 5,07±1,41 4,60±1,83 

MaterBi 4,18±0,55 2,97±0,89 3,22±1,13 

Purasorb PL 8,98±2,99 11,33±3,40 14,26±3,71 

 
9. táblázat Különböző természetes szál-hőre lágyuló mátrix párok határfelületi jellemzői 

(30 eredményes mérés anyagpáronként) 

 
26. ábra A mátrix szilárdságához viszonyított határfelületi nyírószilárdságok összehasonlítása 

 

 A Purasorb (politejsav alapú polimer) mind a három száltípussal sokkal jobb adhéziót 

létesített, lenszál esetében kb. kétszer, kenderszál esetében majd négyszer és a szizál esetében 

majd ötször magasabb nyírófeszültséget mértem, mint a MaterBi esetében. A vizsgálati 

eredmények alapján megállapítható, hogy a len-MaterBi határfelületi kompatibilitása és a len-

kezeletlen PP határfelületi inkompatibilitása a határfelületi nyírószilárdsági eredményeken jól 

megmutatkozik. A len-MaterBi határfelületi nyírószilárdsága nagyobb, mint a kezeletlen PP 
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határfelületi nyírószilárdsága. A maleinsavanhidrides kezelés hatására javult a len-PP közötti 

adhézió, és kb. 2 m%-os maleinansavanhidrid-tartalomnál eléri a len-MaterBi értékét. 

 Az összes mérésre jellemző a mért értékek nagy szórása, ami részben a természetes 

anyagok minőségének ingadozásával, másrészt a módszer gyakorlati nehézségeivel 

magyarázható. Nagy figyelmet fordítottam a megfelelő minőségű cseppek elkészítésére, de 

gyakran észleltem a cseppek csúcsának leszakadását az irodalmi forrásokban is említett [91], 

nagymértékben változó és összetett feszültségeloszlás következtében (27. ábra). Ennek oka a 

lehúzópenge feltámaszkodása miatt létrejövő helyi deformáció, ami feszültséggyűjtő helyként 

jelentkezik, tovább rontva az ezen a kis felületen átadott terhelés eloszlását. 

 

  

a)      b) 

27. ábra A csepp megtámasztási pontja közelében kialakuló koncentrált feszültségmaximum 
következtében leszakadt csúcsa (a) és maga a csepp (b) 

 

 Azért, hogy a mérési elrendezésből, illetve a természetes anyagok 

minőségingadozásából adódó bizonytalanságot megbízhatóan elkülöníthessem egymástól, az 

elvégzett mérések eredményeit összehasonlítottam a szintetikus szálakkal és hőre keményedő 

mátrixokkal is. A szórásokat a mért nyírószilárdságok átlagával fajlagosítottam, az 

eredményeket a 10. táblázatban mutatom be.  

 A bemutatott értékek alapján az egykomponensű mátrix rendszerek (Loctite, PP, 

MaterBi, Purasorb) relatív szórása nem mutat eltérést a többkomponensűekhez viszonyítva. 

Ugyanakkor a természetes és a mesterséges szálak alkalmazásával mért értékek közötti eltérés 

sem mutat összefüggést a mérési bizonytalansággal, tehát azt olyan jelenség okozza, ami 

mindkét anyagtípusnál megjelenik, és jelentősen nagyobb hatású a szálak minőségénél. A 

mért értékek és az irodalmi adatokkal összhangban lévő saját tapasztalatok alapján az okot a 

csepp geometriájában, a feltámasztásban és az ezekkel összefüggő feszültségállapotban látom. 
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 Az elvégzett mérések alapján a módszer fejlesztéséhez az üvegszál/poliészter 

anyagpárt választottam, mivel a mátrix ismételt keverésre hasonló eredményt szolgáltat, 

viszkozitása kedvező, ugyanakkor a szál szilárdsága elegendően nagy, minősége egységes, 

rugalmassága és világos színe miatt kezelése egyszerű. 

 
 

Anyagpár 

τ 

[MPa] 

Fajlagos 

szórás [%] 

EP/GF 18,56±6,20 33,41 
EP/CF  40,72±11,68 28,68 
UP/GF 14,42±2,77 19,21 
UP/CF 10,30±3,36 32,62 

Loctite/GF 14,93±4,33 29,00 
Loctite/CF 16,86±3,00 17,79 

PP/len  3,39±0,61 17,99 
PP/kender  5,07±1,41 27,81 
PP/szizál  4,60±1,83 39,78 

MaterBi/len  4,18±0,61 13,16 
MaterBi/kender  2,97±0,89 29,97 
MaterBi/szizál  3,22±1,13 35,09 
Purasorb/len 8,98±2,99 33,30 

Purasorb/kender 11,33±3,40 30,01 
Purasorb/szizál 14,26±3,71 26,02 

 

10. táblázat Különböző szál- mátrix párok határfelületi nyírószilárdsága csepplehúzással és a mérési 
bizonytalanság (30 eredményes mérés anyagpáronként) 

 

3.3. Mérési módszer fejlesztése 

 Az előkísérletek alapján megállapítottam, hogy bár a csepplehúzó módszer lehetőséget 

ad a szál/mátrix adhézió nagypontosságú mérésére, ennek gyakorlati elérésében számos 

körülmény támaszt nehézségeket. Így a kis méretek miatt egyébként is kritikus 

méretpontosság jelentőségét tovább fokozzák a próbatestek előállítását végző személy 

képességei, és további problémát okoz az előállított próbatestek lehúzása során a cseppeken 

belül kialakuló feszültségállapot esetlegessége. Ezért úgy ítéltem meg, hogy ezen folyamatok 

figyelemmel kísérése, megelőzése, de legalábbis csökkentése a mérés megbízhatóságának 

szempontjából döntő jelentőségű lehet. 

 

3.3.1. Akusztikus emisszióval kiegészített csepplehúzás 

 A kompozit termékek állapotfelméréséhez és felügyeletéhez általánosan használják az 

akusztikus emissziós (AE) módszert. Ezért méréseim során vizsgáltam a csepplehúzás során 
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ultrahangtartományban érzékelhető jeleket. Ez egyrészt segítheti a kész kompozitok 

akusztikus vizsgálatai során észlelhető jelek azonosítását, másrészt a csepplehúzás során 

lehetővé teszi az esetleges hibás mérések könnyebb felismerését (főleg természetes szálakkal 

erősített rendszerek esetén), így a bizonytalanság csökkentését. 

 Az akusztikus emissziós berendezés mikrofonjának elhelyezésére több lehetséges 

módszert dolgoztam ki és valósítottam meg. A mérés nagyobb pontossága érdekében a 

mikrofont először közvetlenül az egyedi szálon helyeztem el. Így a szálból az akusztikus jelek 

közvetlenül érzékelhetőek, és nem torzultak. Követelmény volt, hogy a mikrofon úgy legyen 

elhelyezve, hogy az a szállal együtt mozogjon, azon el ne csúszhasson, így a súrlódásból 

származó jelek a mérés pontosságát ne ronthassák, valamint a szálon semmiféle oldalirányú 

erő ne keletkezhessen, mert az a csepp megtámasztásánál okozhat hibás mérést. Ezt a 

feladatot a szimmetria biztosítása érdekében mikrofonpárral oldottam meg, amelyek 

rézlemezből készített, és egy, a szálbefogón rögzített, a szál helyén kivágással ellátott tartóban 

nyugodtak (28/a ábra). A mikrofonokat csipesszel egymáshoz szorítottam, így biztosítva a 

megfelelő kapcsolatot a szállal. Csatolóanyagként szilikonzsírt használtam. 

 Az előbbiekben leírt mérés ugyan kizárja a közvetítő anyagok esetleges torzítását, 

azonban rendkívüli precizitást és figyelmet igényel a szál szakadásának veszélye miatt, így 

végrehajtása nehéz. Ezért a mikrofonok elhelyezésére más mérési elrendezést is kialakítottam. 

A második esetben az egyik lehúzópenge meghosszabbított nyúlványán (28/b ábra) helyeztem 

el egy mikrofont, ugyancsak szilikonzsír csatolóanyaggal. 

 

  
a)     b)  

 
28. ábra Az AE mikrofon elhelyezése: a mikrofontartó kengyel a szál mellett (mikrofon jobb 

megfigyelhetőség végett eltávolítva) és a lehúzópengén b) 
 

Ezzel elértem, hogy a szokványos méréshez képest az akusztikus emissziós mérés semmiféle 

technikai nehézséget nem okozott, azonban a jelnek végig kellett haladnia az acél 

lehúzópengén is. Külön vizsgáltam a háttérzaj szintjét álló és működő szakítógép esetén, hogy 
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pontosan megállapíthassam a kritikus küszöbértékét. Vizsgálataim alapján ezt 17 dB-re 

állítottam be. 

 A kétféle elrendezéssel összehasonlító méréseket végeztem. A 29. ábra egy-egy 

jellegzetes, erő-idő görbébe helyezett akusztikus amplitúdó-idő diagram, a szálra (29/a ábra) 

és a lehúzópengére (29/b ábra) helyezett mikrofonok esetében. Megfigyelhető, hogy az 

erőmaximum elérésével azonos időben észlelhető egy erős jel, ami a határfelületi szétválással 

azonosítható, a továbbiak során csak a súrlódásból adódó gyengébb jelek regisztrálhatóak. A 

rögzített jelek számában és intenzitásában a kétféle elrendezés között érzékelhető különbséget 

nem tapasztaltam. Esetlegesen előfordultak jelek a repedés megindulása előtt is, ezeket 

azonban csak természetes szálak esetén tapasztaltam, melyeket a szálak rostszerkezeti 

deformációiként azonosítottam. 

 

 
a)       b) 

29. ábra A csepplehúzás során felvett AE jelek a szálra (a), és a lehúzópengére (b) helyezett 
mikrofonok alkalmazása esetén szizál-PP anyagpár esetében 

 

3.3.2. Továbbfejlesztett csepplehúzás: Hengerteszt 

 Megítélésem szerint a próbatesten belül észlelhető, a lehúzópenge feltámaszkodása 

által okozott feszültséggyűjtő hatás, a bizonytalan geometria miatt kialakuló 

feszültségingadozások és a mérések ezekből következő nagy szórása csökkenthető a mérési 

geometria átalakításával is. A cél érdekében ezért új formájú próbatestet és cseppfelrakási 

módszert dolgoztam ki. Ennek lényege, hogy a bizonytalan cseppalakot egy határozott henger 

formájú próbatesttel helyettesítettem, és a feltámasztáshoz külön fém alkatrészt alkalmaztam, 

mely lehetővé teszi a terhelés átadását nagy felületen. A módszer előnye lenne a nagyobb 

pontosság, az egyszerűbb, körszimmetrikus feszültségállapot, valamint a mérethatás 

kiküszöbölése a cseppek átmérőjének és beágyazott szálhossz állandósításával. Javulna 

továbbá a mérés ismételhetősége, valamint csökkenne az eredményeknek a próbatesteket 
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előkészítő személyektől való függése. Mindez a mérések megbízhatóságát növeli, 

amennyiben a próbadarabok megfelelően precíz elkészítése, a szál és a gyűrű koncentrikus és 

egytengelyű elrendezése biztosítható. 

 Ennek megvalósításához szükség van valamiféle segédelemre, amelynek feladata a 

mátrix alakjának egyértelmű meghatározása és a terhelések egyenletes továbbítása a 

próbatesten belül. A kísérleteim kezdetén ez a segédelem egy fémgyűrű volt. A próbatestek 

gyártása során ezt felfűztem a szálra, feltöltöttem mátrixszal, majd a térhálósodás 

időtartamára megfelelő pozícióban rögzítettem (30/a ábra). A lehúzás során a pengék 

távolságát úgy választottam meg, hogy azok csak a fémgyűrűn támaszkodjanak fel. Így a 

terhelés átadása az eddigi, pontszerű érintkezés helyett a teljes hengerpaláston történt. A 

gyakorlatban azonban a gyűrű megfelelő rögzítése, mozgatása a mátrix pontos adagolása és 

mennyiségének megállapítása szinte megoldhatatlan volt, ami a próbatestek esetében a 

központosság és az egytengelyűség hiányát, valamint a beágyazott szálhossz nagymértékű 

ingadozását okozta. Ehhez adódott az egytengelyűségi hibából adódó ferde befogás okozta 

összetett terhelési állapot. 

 Ezért néhány próbamérés után a gyűrűk helyett áttértem a sokkal jobban kezelhető és 

könnyebben előállítható furatos fémlemez alkalmazására (30/b ábra). A lehúzópengék ezen a 

lemezen fekszenek fel a mátrix helyett, így a terhelés megoszlik a szál felszíne és a furat belső 

oldala, mint koncentrikus hengerpalástok mentén, tehát nem alakul ki a korábban említett 

pontszerű terhelés által okozott feszültséggyűjtő hatás. 

 

  

a)      b) 

30. ábra Továbbfejlesztett csepplehúzó módszer elvi elrendezése gyűrű (a) és lemez (b) segédelem 
alkalmazásával 

 

 A fémlemezeknek a próbatest előállítása során való biztonságos rögzítéséhez, valamint 

a párhuzamosság és merőlegesség megfelelő pontosságú biztosítására cseppfelrakó 
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berendezést terveztem és készítettem el. A készülék feladata a fémlemez és a szál megfelelő 

pozícióba hozása és rögzítése, amíg a furatban a mátrix térhálósodik.  

 

A cseppfelrakó berendezés első változata 

 A berendezés (31/a ábra) legfontosabb alkatrészei a hagyományos módszerhez 

hasonlóan papírablakra ragasztott szálat tartó keret (1) és a lemezt két csipeszes rögzítéssel 

tartó kar (2). Ez egy kétfogú fésűre emlékeztető alkatrész, amelynek fogai közé esik a lemez 

furata, ahol a szál is áthalad (31/b ábra). A kart és a keretet foglalja egységbe az alaplemez 

(3), amelynek része a kar vízszintes helyzetét biztosító oszlop (4). Az oszlop bevágásában 

lazán illesztett kar rögzítését felülről egy csavarral (5) oldottam meg. Az oszlop bevágásának 

alsó éle párhuzamos kell legyen az alaplemez vízszintes fő irányaival. Ha a készülék ezt a 

feltételt megfelelő pontossággal teljesíti, tehát a karra helyezett lemez furata párhuzamos a 

szállal, akkor a kar mozgatásával a központosság beállítható. Ez a módszer lehetővé teszi, 

hogy az oszlopban lazán illesztett kart vízszintes síkban, tetszőleges helyzetben lehessen 

rögzíteni. 

 A próbatest előkészítéséhez az első lépés a furatos lemez elkészítése volt. Ez egy  

2x5 mm méretű alumínium lemez, a közepén 300 μm-es furattal. A furatot kézi fúróval 

készítettem el, így a vékony fúrószerszám kevésbé törik, és a furat is jobb minőségű lesz, 

mivel a fúrógépek rezonanciája nem tágítja a furatot. Mikroszkópos méréseim szerint a furat 

valós átmérője 409-412 μm között változott. Ez az érték a korábbi, hagyományos cseppeken 

mért átmérőkhöz képest (102-216 μm) gyakorlatilag állandónak tekinthető. A lemez 

vastagsága 200 μm volt, mintegy 4% ingadozással. Ez a cseppeken mért 180-322 μm 

befoglalt szálhosszhoz mérten ugyancsak elhanyagolható. 

 A második lépés a szálak preparálása, melynek során a hagyományos csepplehúzáshoz 

hasonló papírablakokra ragasztottam őket, de ez esetben az előkészített lemezt is felfűztem a 

szálra. Következő lépésként a papírablakot rögzítettem a tartókereten, és beállítottam a 

készülék függőleges tengelyével párhuzamosra, majd a tartókart a szálra forgattam, 

ráhelyeztem a lemezt és rögzítettem. Végül nagyító segítségével ellenőriztem, illetve szükség 

esetén korrigáltam a központosságot, és injekciós fecskendővel feltöltöttem a furatot 

mátrixanyaggal. Az esetlegesen túl sok, illetve kevés gyantával feltöltött, hibás 

mintadarabokat mikroszkópos ellenőrzéssel szűrtem ki. A kész mintadarabokat a 

korábbiakban leírt módon mértem le és értékeltem ki. 
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a)      b) 

31. ábra Cseppfelrakó berendezés elvi ábrája (a) és a cseppfelrakó kar (b) 
 

 Üvegszál/poliészter (GF-UP) anyagpár esetében a hagyományos csepplehúzás során 

14,28±3,09 MPa, míg a módosított hengerteszt esetében 26,19±7,59 MPa határfelületi 

nyírószilárdságot mértem. A továbbfejlesztett módszer tehát magasabb nyírószilárdságot 

eredményezett, ami egyenletesebb feszültségeloszlásra utal. Ez az érték a valóságosat jobban 

megközelíti, mivel a két módszer során a határfelületeket befolyásoló jellemzők azonosak 

(szál kezelése és típusa, mátrix típusa, utókezelés, egy időben készültek stb.) Az átlagos 

nyírószilárdsághoz viszonyított fajlagos szórás azonban a hagyományos módszerhez mérten 

21%-ról 29%-ra növekedett, amely az előzőekben leírt cseppfelrakó készülék 

kiforratlanságának és a nem tökéletesen feltöltött furat (túl sok vagy kevés mátrix) miatt 

bizonytalan befoglalt szálhossz hatásának tudható be. Az eszköz túl sok egymáshoz képest 

elmozdítható alkatrészt tartalmazott, amelyek összehangolt mozgatása nehéz volt, állandóan 

fennállt a szál vagy a már elkészült próbatest sérülésének veszélye. Ugyancsak a sok 

egymáshoz ismételten beállítandó alkatrész következtében a próbatestgyártás (és így a mérés 

eredménye) még mindig erősen függött a próbatesteket előkészítő személytől. További 

problémának bizonyult, hogy a készülék tömege csekély, stabilitása az asztalra letéve pedig 

rossz volt, felborulásakor a beállítások elmozdulása, sőt a próbadarab teljes tönkremenetele is 

gyakran előfordult. A módszer megkövetelte továbbá a mátrix mennyiségének rendkívül 

pontos adagolását, ami a kis méretek miatt a gyakorlatban igen nehéznek bizonyult. Ezek 

miatt a módszer és a készülék továbbfejlesztése vált szükségessé. 
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A cseppfelrakó berendezés második változata 

 A tapasztalataim alapján, a mérési elv megtartásával, a készüléket úgy fejlesztettem 

tovább, hogy elhagytam az eddig általánosan használt papírablakot. Helyette a szálat a 

cseppfelrakó készülékhez közvetlenül rögzítettem, csak a szál egyik vége kapott a befogást 

segítő papírfület. Az eszköz alapeleme egy C alakú alumínium keret, amely a szálat rögzítő 

befogókarokat tartja (32. ábra). A lemezt itt egyenes, villás karon rögzítettem, amelynek 

felfekvése az alapkeretben biztosítja a próbatestekben a párhuzamosságot és a 

merőlegességet. A vízszintes pozicionálás, vagyis az egytengelyűség beszabályozása után a 

kar csavarral rögzíthető. A készülék felépítése megtalálható az 1. mellékletben. 

   
 a)      b) 

32. ábra A módosított cseppfelrakó készülék elvi ábrája (a) és a készülék (b) 
(1) rögzítő csavar, (2) C-keret, (3) bevágás a szálnak, (4) felső szállefogó, (5) villa, (6) alsó szállefogó 
 

 Először az előzőekben leírtakhoz teljesen hasonló kialakítású lemezeket készítettem 

(alumínium, 2x5 mm, központos furat). Az elkészült lemezeket az (5) villa laprugói 

segítségével rögzítettem (32. ábra). Ezután az elemi szál egyik végére enyves 

ragasztószalagból a befogást könnyítő csíkot ragasztottam fel. Ezt befogtam a (2) számmal 

jelölt alumínium C keretbe az alsó rögzítőfül (6) segítségével (a ráhajtott fület szárnyas 

csavarral rögzítve). Ezt követően az (5) villát beillesztettem a keret nyílásába, és az (1) 

csavarral rögzítettem. A szálat befűztem a furatba, majd a villát a (3) résen keresztülnézve 

megfelelő helyzetbe hoztam és rögzítettem. A szál szabad végét megfeszítettem a (3) résen 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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keresztül, és rögzítettem a felső rögzítőfüllel (4). Fontos, hogy a szál központos legyen, ezt a 

villa (5) utólagos mozgatásával, nagyító alatt megfigyelve értem el. Miután az összes (11 db) 

keretbe bekerült a szál, egy tű hegyével felülről vittem fel a gyantát (a szükséges 

anyagmennyiség a furat térfogatának két-háromszorosa). A tűhegyen kialakult cseppet először 

a szál lemez feletti részéhez érintettem, majd lefelé mozgattam, így az teljesen kitöltötte a 

furatot. A felesleges anyagmennyiség cseppet képzett a lemezen, melyet a későbbiek során 

eltávolítottam. 

 Az elkészült darabokat a térhálósodás után kibontottam a cseppfelrakó készülékből. 

Először elvágtam a szálat a lemez fölött, azután az alsó rögzítő fület oldottam, így a szál alsó 

vége (a ragasztószalagból kialakított füllel) szabaddá vált. A villát leszorító csavart 

meglazítva a villát kivettem a C keretből. A lemez felső részén a cseppet (33/c ábra) GB-180 

típusú marógép (fogorvosihoz hasonló barkácsgép) és éles penge segítségével a lemez síkjáig 

lemunkáltam (33/d ábra), így kialakul a henger formájú mátrixtömb a belefoglalt szállal, és a 

megoszló terhelést biztosító fémlemezzel. Az elkészült próbatestet mutatja be a 33. ábra. A 

próbatest szál felőli oldala a felületi feszültség hatására alakul ki (33/a-b ábra), ami az 

egyetlen nem tökéletesen meghatározott formájú felület (azonban az alkalmazott anyagok 

esetén a geometria bizonytalansága elhanyagolhatóan kicsi). Az ezzel átellenes (lemunkált) 

oldal és a furat által meghatározott palást geometriája állandó, ami biztosítja a módszer 

pontosságát. A mért értékek az előbbiekben ismertetettekhez képest magasabbak, szórásuk 

alacsonyabb (26,19±3,55 MPa). 

 Az itt bemutatott módszer alkalmas a próbatestek viszonylag egyszerű, gyors 

előállítására. Hiányossága azonban, hogy a szál központosítása nincs nagy pontosságú, 

mikroszkópi módszerekkel megfigyelve, ezért a tökéletes központosságot csak bizonyos 

hibával közelíti meg. Ennek és a szálközpontosítás hatásának vizsgálatához, a mérés 

pontosságára szükséges volt megteremteni a megfigyelés lehetőségét. 
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a)      b) 

 

  

c)       d) 

33. ábra A próbatest szál felőli oldala, a szál kihúzása után (a, b), a lemunkálandó felület a 
megmunkálás előtt (c) és után (d) készített pásztázó elektronmikroszkópi (SEM) felvételen 

 

A cseppfelrakó berendezés harmadik változata, szálközpontosítás mikroszkóppal 

 Annak megállapítására, hogy a legfontosabb mérési körülmények közül (mint a 

vizsgált próbatest méretei és arányai, a terhelési sebesség) a szál esetleges központossági 

hibájának mekkora hatása van a mérhető értékekre, olyan berendezést kellett tervezni és 

építeni, amely alkalmas a szál pozíciójának nagy pontosságú beállítására. A cél eléréséhez 

szükséges a szálat olyan helyzetbe állítani, hogy optikai mikroszkóppal is jól ráláthassunk a 

szál helyzetére a furatban, továbbá az, hogy a szál befogása, szerelése és beállítása könnyen 

elvégezhető legyen, az alapvető preparálási módszer megtartása mellett. A szál beállításához 

szükséges jobb rálátás és a könnyebb, kényelmesebb kezelhetőség érdekében a célt a C-keret 

átalakításával értem el, felhasználva a korábban végzett mérések tapasztalatát (34/a ábra). A 

szál behelyezését megkönnyítendő, a C-keret magasságát megnöveltem, hogy az 

kényelmesebben megfogható legyen, illetve a szélességét csökkentettem, hogy könnyebben 

kezelhető legyen a szálbefűzés során kézben tartva is. A magasság növelését úgy hajtottam 
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végre, hogy azzal a villában lévő lemez furatára jobb rálátást biztosítsak. Ezt a villa és a C-

keret felső szára közötti távolság növelésével értem el. A C-keret felső szárának egyik oldalát 

45°-os szögben lemunkáltam, hogy a központosítás során ne akadályozza a szál láthatóságát. 

Ezen felül számos apró változtatást hajtottam végre, mint a csavarok süllyesztését, a 

leszorítók teljes kihajthatóságának biztosítását, a villaleszorító csavar átmérőjének növelését, 

stb. Ezek ugyan nem voltak jelentős változások, de összességében kényelmesebbé tették az 

eszköz kezelését. Ezeken felül szükséges volt egy további készülék megtervezése és 

elkészítése, amelynek feladata a C-keret rögzítése és mozgatása. A mikroszkóp alá helyezhető 

készülék a módosított C-keret stabil rögzítése mellett biztosítja a furatos lemezt tartó villa 

biztonságos és precíz állítását, miközben a mikroszkóp számára tiszta rálátást kell lehetővé 

tegyen két, egymásra merőleges irányból. A feladatot a 34/b ábrán, és a 2. mellékletben 

bemutatott berendezéssel oldottam meg. 

 

a)    b)    c)  

34. ábra A továbbfejlesztett C-keret (a) és a mikroszkóp alá helyezhető beállító készülék (b):  
1: C-keret, 2: állítócsavarok, 3: állítócsavar-villák, 4: tartóalap, valamint a lemez képe a beállítás alatt 
a mikroszkóp optikáján keresztül fényképezve. Megfigyelhető a furatos lemez a befűzött szállal és a  

2 számú állítócsavar vége (c) 
 

 A készülék fő része a két, merőlegesen illeszkedő (3) állítócsavar-villa egymáshoz 

csavarral rögzíthető. Az így kialakított szerkezetbe (kicsavart (2) állítócsavarok esetén) 

beilleszthető a C-keret, amit ugyancsak csavarral rögzítettem (alulról). Az így kialakult 

egységben a lemezt tartó villát az állítócsavarokkal szabályoztam (34/c ábra). A mikroszkóp 

alatti stabilitást és a kétirányú rálátást a (4) tartóalap biztosítja, melynek kereszt alakú 

bemarásába az állítóvilla-C-keret együttes két, egymáshoz képest derékszögben elfordított 

pozícióban is beilleszthető. Mindezek eredményeként a készülékegyüttes lehetővé teszi a 

próbatesteken belül a szálak nagypontosságú pozicionálását, így a központosság hiányából 

eredő hibák elkerülését és vizsgálatát (3.4.2. fejezet). 

3 

1 4 
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Cseppfelrakás termoplasztikus mátrix esetén 

 A hőre lágyuló anyagoknak a hengerteszt során ki kell tölteniük a szál és a furat fala 

közti keskeny rést, amihez megfelelően alacsony ömledékviszkozitásra van szükség. Ehhez 

kis területen a lehető leggyorsabban kell megfelelő hőmérsékletet elérni, hogy a hővezetés 

okozta veszteségek a lehető legkisebbek legyenek. Ugyancsak fontos követelmény a beállított 

hőmérséklet pontos tartása, az anyag magas hőmérsékleten előforduló degradációjának 

elkerülése érdekében. 

A követelmények figyelembevételével SOLDER01 típusú, szabályozható hőmérsékletű 

forrasztópáka alkalmazása és a speciális követelményeknek megfelelő átalakítása mellett 

döntöttem. A páka csúcsa cserélhető, menettel rögzíthető. Ezt cseréltem ki egy megfelelő 

kialakítású réz fűtőelemre (35/a ábra). A csepp felrakása során a furatos lemezt tartó villa a 

fűtőelem falához szorul, így jó a hőátadás. A szál a függőleges vájatban helyezkedik el. A 

próbatestek elkészítéséhez szükséges volt a lemezt tartó villák a fűtőelemhez illeszkedő 

változatának kialakítására is. Ezeket két rézlemezből állítottam össze, a furatos lemezt pedig a 

két felet összeszorító csavarral rögzítettem (35/b és c ábra). A villa és a pákacsúcs között az 

illeszkedést a felületek kúpos kialakításával biztosítottam. 

 

a)   b)   c) 

35. ábra A próbatestek elkészítéséhez alkalmazott fűtőelem (a) termoplasztikus anyagokon végzett 
hengerteszthez, valamint a hozzá tervezett villa (b) és ennek alkalmazása (c) 

 

 A próbatestek előkészítésének menete az eddigiekhez képest csak kismértékben 

módosult: a furatos lemezt rögzítettem a villában, befűztem és központosítottam a szálat, az 

eddigiekhez hasonló módon. A fűtőelemet felcsavartam a szabályozható forrasztópákára, és 

beállítottam a szükséges hőmérsékletet (a páka szabályzója szerint 350-400 oC). Ezután a 

lemezre a szál mellé elhelyeztem megfelelő mennyiséget az alkalmazott mátrixból, végül 

pedig a szálra ügyelve, a forrasztópákát a villára szorítottam. Megfelelő idő (általában 20-30 

másodperc) elteltével a mátrix ömledékállapotba került, és kitöltötte a furatot. Természetesen 

a lemez hőmérséklete a hővezetés korlátai miatt a pákáénál jóval alacsonyabb volt, csupán a 

mátrix megömlesztéséhez elegendő. Ezért és a rövid tartózkodási idő miatt degradáció nem 
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valószínű. Ekkor eltávolítottam a pákát, majd a kész próbatestet az eddigiekhez hasonló 

módon kibontottam a cseppfelrakó készülékből. 

 A hőre lágyuló mátrixok ömledékállapotban általában túl nagy viszkozitásúak ahhoz, 

hogy a lemez felületére helyezve a furatot külső nyomás nélkül kitöltsék. Ezért egy polimer 

granulátumot fűtőlapra helyeztem, azon ömledékállapotba hoztam, majd rányomtam a kifúrt 

lemezt, ekkor a furatot az ömledék kitöltötte. Ezután a lemez egyik oldalán a mátrixot a lemez 

síkjáig lemunkáltam, majd egy 0,15 mm átmérőjű fúróval a mátrixhengert kifúrtam. A furat 

elhelyezkedését mikroszkóppal ellenőriztem. Ezután a lemezt a villába rögzítettem, majd a 

villát behelyeztem a C-keretbe, és a mátrix furatába befűztem a szálat. Végül a pákával 

felmelegítettem a lemezt, aminek a furatában a kifúrt mátrixhenger a hő hatására teljes 

hosszában megolvadt, és újra kitöltötte a lemez furatát, immár a rajta áthúzott szállal együtt. 

Mivel a lemez egyik oldala nem volt lecsiszolva, az ott lévő mátrixanyag segített a hézag 

teljes kitöltésében. Ezt az oldalt a csepplehúzás előtt a hőre keményedő eljáráshoz hasonlóan 

síkba munkáltam, így a szálat csak a lemez vastagságában meglévő mátrixhenger fogta körbe. 

 

3.4. Mérési módszer gyakorlati vizsgálata 

 Méréseim célja a kidolgozott adhéziómérő módszer és a hozzá kifejlesztett eszközök 

lehetőségeinek feltárása, az alkalmazás előnyeinek és korlátainak megállapítása volt. Az 

előkísérletek és a próbatestek gyártása során szerzett tapasztalatok, a mérések, valamint a 

mikroszkópos és akusztikus emissziós vizsgálatok eredményei alapján, a módszer tesztelésére 

az üvegszál-poliészter anyagpárt választottam ki. Ezután a méréseimhez minden alkalommal 

ezeket használtam, elsősorban az üvegszál viszonylagos nagy átmérője, rugalmassága, jó 

láthatósága, valamint a poliészter-peroxid keverési arány iránti csekély érzékenysége és a 

próbatestek ezeknek köszönhető kedvező reprodukálhatósága miatt. A módszer és a mérési 

körülmények vizsgálata során először megvizsgáltam a próbatest készítése folyamán 

felmerülő lehetséges eltéréseket, így a preparálás közben előforduló központossági és 

tengelyferdeségi hibák hatását, majd a különböző vastagságúra választott lemezek, illetve az 

azokban készített furatok befolyását. Ezeken túl a kész próbatestek mérése során a szakítógép 

különböző keresztfejsebességének hatását is vizsgáltam. 

 

3.4.1. Csepplehúzás és a hengerteszt összehasonlítása 

 A hagyományos csepplehúzással és a hengerteszt korábbi változatú próbatestjével (cső 

befoglaló elem) mért eredményeket összehasonlítottam a végleges, furatos lemezt alkalmazó 
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hengerteszt próbatestje alkalmazása során mért értékekkel, amelyeket a 11. táblázatban 

foglaltam össze. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a hagyományos 

csepplehúzással kapott értékek minden esetben alacsonyabbak, mint a hengerteszttel 

meghatározott értékek. A hengerteszt első változatai (cső befoglalás és az első cseppfelrakó 

készülék) és a csepplehúzás módszer közül kisebb fajlagos szórást a hagyományos 

csepplehúzó módszer esetén kaptam, ez a korai hengeres próbatestek és a cseppfelrakó 

készülék hibájának következménye. Ugyanakkor a mért nyírószilárdság értéke a 

hiányosságok ellenére nagyobb, ami egyenletesebb feszültségi állapotra utal. Ez bizonyította, 

hogy a mérési elrendezés továbbfejlesztése lehetséges és célszerű. A lemezt alkalmazó 

hengerteszt esetén mind az átlagos érték, mind a szórás további javulást mutat, vagyis az 

üvegszál-poliészter rendszer alkalmazása esetén az ideális körülmények közötti 

nyírófeszültséget jobban megközelítjük. A csepplehúzás és hengerteszt összehasonlító 

méréseit további anyagpárok felhasználásával is elvégezve (PolyLite poliészter és Hydrex 

vinilészter gyanták üvegszállal) hasonló eredményeket kaptam, vagyis a jelenség nem csupán 

egy anyagpár sajátja, hanem az egyszerűbb geometriának köszönhető homogénebb 

feszültségmező alakul ki, és ez a mérés során nagyobb szilárdságot, továbbá kisebb szórást 

eredményez. 

 

Módszer Csepplehúzás 
Hengerteszt 

Cső Lemez 

Anyagpár 
Viapal/ 

GF 

Hydrex/

GF 

PolyLite/

GF 

Viapal/

GF 

Viapal/

GF 

Hydrex/ 

GF 

PolyLite/

GF 

τ [MPa] 
14,28 

±4,09 

17,20 

±4,53 

16,47 

±3,05 

18,93 

±7,14 

26,19 

±3,55 

23,34 

±2,78 

26,10 

±1,88 

Fajlagos szórás 
[%] 

28,6 26,31 18,51 37,7 13,6 11,88 7,18 

 
11. táblázat Mért határfelületi nyírószilárdság értékek (Viapal és PolyLite: poliészter, Hydrex: 

vinilészter gyantarendszerek) (30 eredményes csepplehúzó mérés, 10 hengerteszt átlaga) 
 

 A mérési módszeren elvégzett fejlesztések miatt egy-egy próbatest elkészítése 

többletmunkát igényel a hagyományos csepplehúzás próbatesteinek elkészítéséhez 

viszonyítva, viszont azonos mennyiségű jó méréshez kevesebb próbatest szükséges. A 

hengerteszt alkalmazása egyszerűbb feladatoknál (pl.: minőségellenőrzés) akkor célszerű, ha 

az egy mérési sorozathoz szükséges, különféle hibák miatt még a próbatestgyártás során 

kidobandó csepplehúzó minták elkészítésére fordítandó időmennyiség több, mint amennyi 



Morlin Bálint   PhD dolgozat 

 75

időt a hengerteszt egy sorozatának elkészítése igényel. Ellenkező esetben akkor indokolt az új 

módszer alkalmazása, ha a nagyobb pontosság miatt megéri több munkával is elkészíteni a 

szükséges próbatesteket (pl.: anyagfejlesztés). Ezt kiegészíti vagy különleges igények esetén 

pótolhatja a módosított mérés mindenképpen jobb megbízhatósága. 

 Jelentős eltérés figyelhető meg a hibás és a sikeresen lemért próbatestek arányában. 

Egy konkrét, de tipikusnak tekinthető hagyományos csepplehúzással végzett mérési 

sorozatban az előkísérletek során kiválasztott poliészter-üvegszál anyagpárból 63 db 

próbatestet készítettem elő. Ezek közül 11 próbatestet a csepp hibás alakja miatt kellett 

kiszűrni, további 3 esetében dupla szálat találtam a mikroszkópi ellenőrzés során. 16 minta 

esetében a vizsgálat sikertelen volt, mert mérés közben a szál elszakadt a túl nagy beágyazott 

szálhossz miatt. Végül további 6 minta esetén egyéb ok, legtöbbször hibás rögzítés miatt 

kellett a próbadarabokat, illetve a mért értékeket törölni. Tehát különböző okokból összesen 

36 próbatest mérése eredménytelen volt és 27 próbatestnél sikerült eredményes mérést 

elvégeznem (45%). Az eredménytelen mérésekhez adódnak hozzá a preparálás során 

elszakadt szálak, ezeket azonban nem regisztráltam pontosan, mivel túl korai fázisban mentek 

tönkre (mintegy 5-10 szál). 

 Az általam kifejlesztett hengerteszt esetében az egy munkafolyamatban elkészíthető 

próbatestek számát befolyásolja a rendelkezésre álló készülékek száma (esetemben összesen 

11 darab). A munkafolyamat jellegéből adódóan a dupla szál preparálásának esélye 

elhanyagolható, a „csepp” alakja és mérete egységes, és a befoglalt szálhossz azonos. 

Helyesen megválasztott lemezvastagság, azaz befoglalt szálhossz esetén ebből adódó 

szálszakadással nem kell számolni. A lehúzópengék felfekvése a lemezen biztonságos és 

határozott. Tapasztalataim szerint próbatestek mérésen kívüli tönkremenetelét csak a 

preparálás során elkövetett hiba miatt elszakadó szálak okozták. Ebből adódóan minden 

sorozatnál egy, néha két próbatest ment tönkre. A fentieken felül a kész próbatestekkel a 

mérés végrehajtása is jelentősen gyorsabb, a csepplehúzás időigényének kevesebb, mint a 

fele. Összességében a hagyományos csepplehúzáshoz viszonyítva a hengerteszthez szükséges 

munkaráfordítás jelentősen kisebb, hiszen míg előbbinél a hibák aránya mintegy 60%, addig 

utóbbinál ez 20% alatti érték volt. 

 A hengertesztnek további előnye, hogy kevéssé érzékeny a preparálás során a 

személyzet kezéről a szálra tapadó szennyeződésekre. Amíg a csepplehúzás során komoly 

figyelmet vagy például gumikesztyűt igényel a szál tisztaságának biztosítása, addig a 

hengerteszt esetén a preparáló személy a szál beágyazott részét nem fogja meg kézzel; a 

befogásnál papírfület használ, a befűzés során pedig a később eltávolításra kerülő szakaszt 



Morlin Bálint   PhD dolgozat 

 76

fogja meg. Ennek bizonyítására összehasonlító méréseket végeztem a hengerteszttel a 

kidolgozott eljárással, illetve úgy, hogy a próbatestek egyik részénél a beágyazott szakaszt két 

ujjam között külön megfogtam, és így szennyeztem (lemezvastagság 200 μm, a furat 300 μm, 

a lehúzás sebessége 2 mm/perc volt, 12. táblázat).  

 

Módszer Csepplehúzás 

Anyagpár GFtiszta/UP GFszennyezett/UP 

τ [MPa] 23,76±2,06 18,35±2,32 

Fajlagos szórás [%] 8,67 12,64 

 
12. táblázat Mért határfelületi nyírószilárdság értékek tiszta és szennyezett felületű szállal (10 mérés 

sorozatonként, Viapal UP gyanta) 

 
 A két mérési sorozat közül a szennyezett mintákon végzett mintegy 30%-kal 

alacsonyabb értéket eredményezett, ugyanakkor ezeknek a méréseknek a fajlagos szórása is 

kismértékben nagyobbra adódott, mint a szabályosan elvégzett mérési sorozat esetében. 

Vizsgáltam a mérést végző személy hatását a mért eredményekre. Egy-egy diplomázó, illetve 

szakdolgozó hallgató (H1, H2) végzett méréseket hengerteszttel, azonos poliészter-üveg 

anyagpáron, egyikük csepplehúzást is végzett. Munkájukkal párhuzamosan elvégeztem én is 

(MB) ugyanazokat a méréseket azonos anyagokon (13. táblázat). A hengerteszt esetén a 

lemezvastagság 200 μm, míg a furat átmérője 300 μm volt. 

 Az eredményeket összehasonlítva megállapítható, hogy az első hallgatóval közösen 

végzett csepplehúzó mérések szórása jelentős (~24%), míg az átlagérték alacsony (20 MPa 

alatti érték). Ugyanekkor a hallgató által egyedül végzett mérés átlaga, az általam végzettnél 

mintegy 20%-kal alacsonyabb. Ugyanezzel a hallgatóval hengerteszt alkalmazása esetén az 

átlagok eltérése csupán 1,8%, miközben a mérés bizonytalanságát jellemző szórás is 

nagymértékben csökkent (kevesebb, mint egyharmadára). A második hallgató csepplehúzást 

nem végzett, de a hengerteszttel végzett méréseink eltérése rendkívül kicsi. Mindkét hallgató 

által végzett hengertesztek fajlagos szórása 10%-nál kevesebb. Az általam végzett hengerteszt 

mérések fajlagos szórása szinte azonosra adódott, a hallgatóké ennél kismértékben nagyobb. 

Ezen eredmények alapján, a csepplehúzáshoz viszonyítva, a hengerteszt még eltérő 

mérőszemélyzettel is egységesebb és ismételhetőbb mérési értékeket eredményez. 
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Mérő személy Mérési módszer τ [MPa] Fajlagos szórás [%] 

MB Csepplehúzás 20,71±4,90 23,65 

H1 Csepplehúzás 17,14±4,32 25,19 

MB Hengerteszt 29,89±2,31 7,13 

H1 Hengerteszt 29,35±2,16 7,35 

MB Hengerteszt 31,60±2,22 7,01 

H2 Hengerteszt 31,82±3,11 9,79 

 
13. táblázat Mért határfelületi nyírószilárdság értékek (GF-UP) MB: saját mérés, H1, H2 hallgatók 

eredményei (30 eredményes csepplehúzó mérés, 10 hengerteszt) 
 

Hengerteszt ellenőrzése akusztikus emisszióval 

 A mérés megbízhatósága szempontjából fontos tudni, hogy a hengerteszt során hol 

következik be a repedés (repedések) keletkezése. Az eredmény csak akkor megbízható, ha a 

mátrix és a lemez között határfelületi elválás nem következik be. Ennek ellenőrzésére a 

mikroszkópi felvételek kevéssé alkalmasak, mivel az esetlegesen megindult, ám végig nem 

terjedt repedések a felületen nem megfigyelhetőek. Ezért összehasonlító méréseket végeztem 

AE műszerrel kiegészített csepplehúzással és hengerteszttel azonos körülmények között (2 

mm/perc keresztfejsebesség, 17 dB észlelési küszöb), hogy meghatározzam az egyedi szál 

szakadása, valamint a mátrix és az alkalmazott alumíniumlemez közti rétegszétválás során 

keletkező akusztikus jelek jellemzőit. A szál/mátrix határfelületi szétválás energiáját 

hagyományos csepplehúzással ellenőriztem, az alumínium-mátrixét a 36/a ábrán látható 

elrendezésben a mérésekhez többnyire alkalmazott UP gyanta felhasználásával, kis 

átlapolással összeragasztott alumínium lemezekkel mértem ki. A szál szakadása során 

észlelhető akusztikus jelenségeket pedig az 36/b ábra szerint kialakított elrendezésben, egyedi 

szálszakítás alkalmazásával vizsgáltam. 

 Ezek alapján a szálszakadás során mintegy 80-90 dB energiájú jel észlelhető, a fém-

mátrix szétválás pedig mintegy 42-55 dB nagyságút eredményezett. Az egymás után végzett 

csepplehúzás és hengerteszt során egymáshoz hasonló jeleket kaptam. Ezeknek közös 

jellemzőjük, hogy a határfelületi szétváláskor, a lehúzógörbe alapján is jól azonosítható 

időpontban egy-egy jelet észleltem 62-69 dB között (csepplehúzásnál 62-69 dB, 

hengertesztnél 66-68 dB). Ezek az eredmények emlékeztetnek a Quispitupa és társai által mért 

értékekre [42] (17. oldal), az értékbeli eltérések az általuk használt szénszál-epoxi anyag 

jellemzői miatt figyelhetők meg. 
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a)    b) 

36. ábra A továbbfejlesztett csepplehúzás során esetlegesen keletkező akusztikus események 
ellenőrzésére kialakított próbadarabok: fém-mátrix (a) és egyedi szálszakítás (b) 

 

Figyelemre méltó, hogy a hengerteszt esetében észlelt jelek szórása kisebb, ami az 

egyenletesebb terhelésre és a jobb mérési körülményekre, így megbízhatóbb mérésre utal. Az 

eredmények alapján megállapítható, hogy az AE mérések eredményei összhangban vannak a 

mikroszkópos mérések során tapasztaltakkal, vagyis a tönkremenetel mindig a szál/mátrix 

határfelületen történik. A módosított csepplehúzás során szálszakadásra vagy lemez-mátrix 

határfelületen történő szétválásra utaló jelet nem tapasztaltam. A maximális erőnél kizárólag a 

hagyományos módszernél is észlelhető szál/mátrix határfelületi szétválásra utaló akusztikus 

eseményeket rögzítettem. 

 

3.4.2. Központossági hiba hatása a hengertesztre 

 Igen nagy jelentősége van annak, hogy a szál és a mátrixhenger központossága, illetve 

ennek hibája a mért eredményekben milyen eltéréseket okozhat. A lemezben a furat és a szál 

tengelyének párhuzamossága a készülékek felépítéséből adódóan kis hibával megvalósítható. 

A centrikusság kérdése különösen fontos a mérések megbízhatósága szempontjából. Ugyanis 

a próbatestek előkészítése során az egyszerűbb, mikroszkópos megfigyelést nem alkalmazó 

módszer, melynek során a szálat nagyító alatt kézzel központosítottam, bizonyos 

egytengelyűségi hibát mindig eredményezett, ugyanakkor a mikroszkóp alatt végzett nagy 

pontosságú eljárás igen időigényes. A fenti kérdések vizsgálata érdekében összehasonlító 

méréseket végeztem a kézi központosítással készített, valamint a nagy pontosságú eljárás 

összehasonlítására. Összesen három sorozat próbatestet készítettem, az elsőt szándékosan 

Mikrofon 



Morlin Bálint   PhD dolgozat 

 79

excentrikusan elhelyezett szállal, úgy, hogy a szál érintette a furat palástját, a másodikat 

központosítva mikroszkópi beállítással, míg a harmadikat kézzel, nagyító alatt készítettem el. 

Minden méréshez a lemezvastagság egységesen 200 μm, a furat átmérője 300 μm, míg a 

lehúzás sebessége 2 mm/perc volt. A mért értékeket a 14. táblázatban mutatom be. 

 

Sorozat Próbatest 
τ 

[MPa] 

Fajlagos szórás

[%] 
Megjegyzés 

1. Excentrikus 24,48±2,34 9,56 Szál érinti a furat palástját 

2. Centrikus 26,08±1,60 6,14 Mikroszkóppal központosítva

3. Kézi 26,98±2,06 7,64 Kézzel központosítva 

 
14. táblázat Különböző módon központosított hengerteszt próbatesteken mért nyírószilárdságok 

(üvegszál/UP, 10 mérés sorozatonként) 
 

 Az eredmények alapján megállapítható, hogy a várakozásoknak megfelelően a 

centrikus próbatestek (2. sorozat) mutatják a legkedvezőbb, legkisebb szórású jellemzőket, 

míg ezekhez képest az excentrikus próbatesteknél (1. sorozat) a határfelületi nyírószilárdság 

kismértékben csökken, és ugyanakkor a szórás megnövekedésével kell számolni. Ez a szál 

körül, annak hatására és a furat palástjának köszönhetően aszimmetrikusan kialakuló térháló 

szerkezettel és geometriával, valamint a részint ezeknek, részint az excentricitásból adódó 

aszimmetrikus befogásnak köszönhető bonyolultabb feszültségállapottal magyarázható. 

Ugyanekkor a kézzel központosított 3. sorozat az alkalmanként a furatpalást közelébe kerülő 

szál által okozott aszimmetria miatt, szórása a centrikusnál (2. sorozat) nagyobb, azonban ez 

csupán viszonylag kismértékű. Amennyiben a szál nem érinti a furat palástját, a szál körül 

kialakuló morfológiai szerkezet és feszültségállapot közel szimmetrikusnak tekinthető (a szál 

átmérője ~10 μm, a furat 300 μm), és a szálátmérőhöz mérten aránylag nagy, homogén 

anyagjellemzőkkel bíró mátrix lehetőséget teremt a feszültségkülönbségek kiegyenlítődésére. 

Így a szál környezete, ha nem is ideális, de még kielégítő mértékben egyenletes terhelést kap. 

Ez megmutatkozik a centrikushoz igen közeli (gyakorlatilag azonos) átlagos értékekben és a 

csak kismértékben eltérő szórásban. Az eredményeket összegezve megállapítható, hogy 

nagyszámú mérésből álló vizsgálati sorozat esetén érdemes a kézi központosítású módszert 

alkalmazni, ami jelentős időmegtakarítást eredményez, de a pontosságra csak kismértékben 

van hatással. Ezért a továbbiakban, a sebesség- és mérethatással foglalkozó fejezetek során 

ezt az egyszerűbb megoldást alkalmaztam. 
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3.4.3. Geometriai méretek hatása a hengertesztre 

 Az irodalmi adatok alapján a próbatestek méreteinek [22, 26, 81, 115] és főképpen 

azok arányainak [91] jelentős hatása van a mérhető határfelületi nyírószilárdságra. Annak 

érdekében, hogy a mérések ebből adódó szórása csökkenjen, egyforma próbatestek 

alkalmazására van szükség. A hengerteszt esetében az egységes geometriának köszönhetően 

az alaktól való függés elhanyagolható (illetve a H/D viszony beállításával meghatározható). 

Négyféle lemezvastagság (H) esetén vizsgáltam a különböző furatátmérők hatását a 

határfelületi nyírószilárdságra. A vizsgált névleges méreteket és a mért határfelületi 

nyírószilárdságokat a 15. táblázat foglalja össze. A lemezvastagságok növelésének az 

alkalmazott anyagpár kritikus szálhossza, csökkentésének pedig a vékony lemez mérés során 

történő deformációja és az ebből adódó hibák szabtak határt. Ugyancsak gyakorlati okokból a 

furatátmérőt (D) 200-500 µm között választottam. 

 A lehúzott mátrixhenger átmérője és a beágyazott szálhossz mért értékekre gyakorolt 

hatását mutatom be a 37. ábrán. A változtatott jellemzők a lemezvastagság és a furat, vagyis a 

mátrixhenger átmérője. Két jelenség figyelhető meg: a lemezvastagság csökkenésével a 

mérhető határfelületi nyírószilárdság nő akkor is, ha a H/D viszony közel azonos. Ugyanakkor 

bármelyik lemezvastagságot vizsgálva az tapasztalható, hogy a szilárdságértékek egy (a H 

lemezvastagságtól függő) H/D viszonynál maximálisak, míg ettől eltérő arányoknál annál 

kisebbek lesznek. 

 Annak megállapítására, hogy ez csupán az előzőekben tárgyalt üvegszál-poliészter 

rendszerben vagy pedig más szál/mátrix párok esetén is igaz, hasonló vizsgálatot végeztem el 

az üvegszál/Loctite® 401TM rendszer alkalmazásával is 200, 240 és 300 µm lemezvastagságok 

esetén (15. táblázat). A mért értékekben ennek az anyagpárnak az esetében is hasonló hatás 

tapasztalható, tehát a jelenség kialakulásában a próbatestek geometriája és nem az anyagpár a 

döntő tényező. 

 A gyakorlatban a lemezek vastagsága az ellenőrző mérések alapján mintegy 5 µm 

ingadozással a névleges érték körül volt, míg a furatok mérete ugyancsak 5 µm 

bizonytalanságot mutatott. Ugyanezeket az eredményeket a lemezvastagság (beágyazott 

hossz) és a furatátmérő hányadosának függvényében szemlélteti a 38. ábra üvegszál/poliészter 

anyagpárra. 
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Próbatest geometriája 
τ [MPa] 

GF+UP 
GF+Loctite® 

401TM H/D H [µm] 

1,20 300 18,10±4,54 22,51±5,37 

1,00 240 21,00±3,95 - 

0,94 300 19,52±2,28 24,40±2,86 

0,80 240 23,27±2,31 - 

0,80 200 24,49±1,97 29,39±2,37 

0,71 300 21,31±4,32 24,06±2,30 

0,63 200 26,50±1,21 31,80±4,87 

0,60 240 22,27±2,76 - 

0,58 300 19,25±1,84 26,64±5,04 

0,56 140 27,87±4,47 - 

0,48 200 19,01±2,31 28,84±3,82 

0,48 200 27,52±3,32 - 

0,47 140 29,64±2,33 - 

0,38 200 21,97±4,20 21,93±3,18 

0,35 140 30,05±5,59 - 

0,28 140 28,41±4,20 - 

15. táblázat A mérethatás vizsgálata során mért próbatestek és azok határfelületi nyírószilárdsága 
(beállításonként 10 mérés, UP: Viapal VUP 4627 BEMT) 

 

 Megállapítható, hogy a beágyazott szálhossz növelésével csökken a mérhető 

határfelületi nyírószilárdság, ami a szálhossz mentén hamarabb megjelenő és végigterjedő 

repedéssel, illetve az esetleges hibahelyek relatív nagyobb számával magyarázható. Az 

ábrázolt csepplehúzó mérések elhelyezkedése ezt a megállapítást támogatja. A vizsgált üveg-

poliészter anyagpár esetén a nyírószilárdság a furatátmérő csökkenésével egy bizonyos 

határértékig növekszik, majd újra csökkenni kezd. A kis furatátmérőknél mérhető értékek 

közelítik meg legjobban a tiszta nyírás állapotát (ennek elméleti határértéke a d=D lenne, ahol 

d a szálátmérő). A furatátmérő növekedésével azonban, a terhelés hatására a próbadarabban 

(mátrix) egyre erősebbé válik a hajlító igénybevétel hatása is. A kétféle domináns terhelés 

közti átmenet bizonyos H/D viszonynál maximális mérhető nyírószilárdságot eredményez. 

Amennyiben tovább növeljük a furat átmérőjét, a domináns terhelés a hajlítás lesz, amely a 
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szál belépési pontjánál normális irányú húzó, illetve nyomófeszültséget eredményez. Ez 

utóbbi elrendezés alkalmassá teheti a hengertesztet a normális irányú teherbírás vizsgálatára 

is. 

 

 
a)     b) 

37. ábra A lemezvastagság (a) és a furatátmérő (b) hatása a hengerteszttel mérhető nyírószilárdságra 
(GF-UP rendszer) 

 

 A 38. ábrán látható, hogy a vizsgált üveg-poliészter anyagpár esetén a nyírószilárdság 

a H/D arány csökkenésével egy bizonyos határértékig növekszik, majd újra csökkenni kezd. 

Az ábrán bemutatott csepplehúzó mérések elhelyezkedése az eltérő cseppforma és az 

ingadozó feszültségek ellenére ezt szintén alátámasztja. 

 Annak megállapítására, hogy ez csupán az előzőekben tárgyalt üvegszál-poliészter 

rendszerben vagy pedig más szál/mátrix párok esetén is jellemző, hasonló vizsgálatot 

végeztem üvegszál-Loctite® 401TM rendszer alkalmazásával is 200 és 300 µm 

lemezvastagságok esetén (15. táblázat, 39. ábra). A 39. ábrán a mérési pontok hasonló 

elhelyezkedését figyelhetjük meg az üveg-Loctite® 401TM anyagpár esetében is, ami arra utal, 

hogy a jelenség kialakulásában a próbatestek geometriája és nem az anyagpár a döntő 

tényező. Ugyan a 300 µm lemezvastagság esetében a mért értékek nem zárnák ki az optimum 

pozíciójának kismértékű ingadozását (amit az eltérő anyagszerkezet megfelelően 

megmagyarázna), azonban a 200 µm lemezvastagságnál mért értékeknél ez a hatás nem 

figyelhető meg, ott az optimumpont a poliészteren mért értékéhez közel van. 
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38. ábra A lemezvastagság és a furatátmérő hatása a hengerteszttel mérhető nyírószilárdságra 
üvegszál-poliészter rendszer esetén 

.  

39. ábra A lemezvastagság és a furatátmérő hatása a hengerteszttel mérhető határfelületi 
nyírószilárdságra üveg-Loctite® 401TM rendszer esetén 
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A mérethatás szimulációs vizsgálata 

 A mérethatás vizsgálata során alkalmazott méreteket jelentős mértékben nem lehet 

tovább változtatni, a vizsgált méretekkel elértem a gyakorlatban megvalósítható méretek 

határát. A lemezvastagság növelésének a kritikus szálhossz megközelítése, csökkentésének 

pedig a lemez deformációja szab határt. A mátrixhenger (lemez furat) átmérőjének alsó 

határát a készíthető furat mérete, míg felső határát, a nagy átmérő esetén, a mátrixhenger 

síktól már jelentős mértékben eltérő felső felülete határozza meg (felületi feszültség hatása). 

 Gyakorlati vizsgálataimat egyszerű végeselemes modell vizsgálatával egészítettem ki. 

Az ANSYS v.12.1 típusú végeselemes program segítségével készített modell lehetővé tette a 

gyakorlatban meg nem valósítható arányok esetében is a kialakuló feszültségállapot és az 

abból következő jelenségek elméleti vizsgálatát (40. ábra). A modellben lineáris anyagmodellt 

használtam. A mátrixhenger külső felületén a merevnek tekintett lemezt fix megfogással 

(fixed support) modelleztem, a szál/mátrix kapcsolatot tökéletesnek állítottam be (bonded), a 

terhelést pedig a szál végére helyezett axiális irányú erővel modelleztem. A szál beállított 

anyagjellemzői E=72 GPa, ν=0,20 a mátrixé 1,2 GPa, ν=0,23. Az elemek típusa kvadratikus, 

számuk mintegy 8-30 ezer, a csomópontoké 40-160 ezer között változott a próbatest térfogata 

szerint. A hálózásnál törekedtem az egyenletes elemméretekre, az esetleges finomabb vagy 

durvább elemek okozta eltérést külön futtatásokkal ellenőriztem. A vizsgálatokat 0,05 és 0,1 

N szálterhelés mellett végeztem. 

 A modellek hálózásánál a fő szempont az volt, hogy az elemek közel állandó méretűek 

legyenek. Ez biztosította a különböző arányú próbatestek esetében is, hogy az adott 

átmérőhöz tartozó elemszámok megegyezzenek. Ellenőrzésként a futtatások egy részét 

elvégeztem az alkalmazottnál finomabb és durvább hálózással is. Ha a hálózás finomabbá 

vált, akkor a számított maximális feszültségértékek növekedtek, és csökkentek, ha a hálózás 

durvult, de a kapott görbék jellege nem változott meg. A szálban lévő feszültség a beágyazott 

hossz mentén nem egyenletesen adódik át, mivel a szál sem tökéletesen merev anyag, ezért a 

szál belépési pontja közelében jelentősen nagyobb feszültségek alakulnak ki, mint az alsó 

végén. Ráadásul a szál belépési pontja körül radiális irányban a húzófeszültségek nagyobbak, 

amíg alul ez inkább nyomó irányú. Ezért a tönkremenetel a hengerteszt esetében is a 

mátrixhenger felső felén indul meg, hasonlóan a csepplehúzásnál tapasztaltakhoz [75, 92]. 
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a) 

 

 

b) 

 

c) 

40. ábra VEM modellezés alapján létrejövő deformáció nagy (a) közepes (b), valamint kicsi (c) H/D 
viszony esetén a mátrixhengerben (a szál a jobb áttekinthetőség miatt nincs ábrázolva) 
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 A modellekkel a valós mérések maximális lehúzóerejéhez hasonló terhelőerő esetén a 

mért értékekhez hasonló nagyságrendű, azoknál kevéssel nagyobb feszültségértékeket 

kaptam. Ez a csekély különbség az ideálisnak tekintett határfelületi kapcsolattal, és a 

modellben nem szereplő, ám a valóságban meglévő hibákkal magyarázható (idegen anyagok a 

határfelületen, egytengelyűségi és ferdeségi hibák stb.). 

 Fontos jelenség, hogy minden egyes vizsgált H lemezvastagságnál H/D=0,4 - 0,8 

viszonyszám körül a vizsgált határfelületi nyírószilárdságban maximális értéket tapasztaltam. 

Ha a henger D átmérőjét a szál d átmérőjéig, mint elméleti határig csökkentjük, akkor tiszta 

nyírófeszültséget kapunk, tehát elvben tiszta nyírószilárdságot mérhetnénk. Ha pedig a D 

átmérőt a végtelenségig növeljük, akkor összetett feszültségi állapotot kapunk, amelyben 

mind szálirányú nyíró, mind a szálra radiális irányú húzó/nyomó feszültségkomponensek 

megjelennek. Az ehhez a feszültségállapothoz tartozó határfelületi szilárdság ezért várhatóan 

alacsonyabb értékű, mint amikor d közel azonos a D furatátmérővel. Ha azonban a végtelen 

nagy D átmérőt csökkenteni kezdjük (D>>d), akkor a radiális irányú terhelések csökkenni 

fognak, közelítünk a tiszta nyírófeszültségi állapothoz, tehát a mért nyíró szilárdság nőni fog. 

Ez a szilárdságnövekedés lehet szigorúan monoton (vagyis nem haladja meg a tiszta 

nyírófeszültséghez tartozó értéket), de a mérések alapján nem az, hanem maximuma van. 

Feltételezve, hogy a maximum jelenségét a geometriai arányok okozta eltérő feszültségmező 

okozza (és ezt a polimer anyag viszkoelasztikus tulajdonságai és molekuláris szerkezete 

esetlegesen erősíti vagy gyengíti), ezt végeselemes modellezéssel alá lehet támasztani. 

 Amennyiben adott geometriánál a szálat adott erővel terheljük, akkor válaszképpen 

ennek megfelelő feszültséget kapunk. Tegyük fel, hogy ezen a feszültségen a próbatest 

határfelülete még éppen épségben marad. Ha ugyanezt a terhelést eltérő arányú geometriára 

alkalmazzuk, és ennek hatására az előbbinél nagyobb válaszfeszültség ébred, akkor a második 

próbatest az adott erőnél kevesebbet bír el, vagyis a valós próbatesttel mérhető határfelületi 

szilárdság is kisebb lesz. Tehát amennyiben adott arányoknál a számított feszültség 

alacsonyabb, a várható szilárdság magasabb lesz. Ha a beágyazott szálhossz nagy, a 

határfelület két végső pontja között jelentős különbségek alakulhatnak ki a deformációban és 

feszültségben. Természetesen amint a határfelületen bárhol (esetemben felül) létrejön egy 

repedés, akkor az a teljes felületen gyorsan végig fog terjedni, így a nyírószilárdság értéke 

kisebb lesz. Ezért a valós szilárdság mérésére alkalmasabbak a kis lemezvastagsággal 

készített próbatestek (összhangban a mért eredményekkel: 38-39. ábra, 15. táblázat). 

A végzett futtatások eredményeit a 16. táblázatban és a 41. ábrán mutatom be. 
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Terhelés 

0,1 N 

D [µm] 20 30 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

τmax 

[MPa] 
32,1 29,5 27,5 27,4 27,5 28,0 30,8 33,3 32,0 31,0 31,0 31,0

σrad+ 

[MPa] 
75,7 74,9 70,3 67,6 72,9 76,2 78,8 79,2 82,0 88,0 88,0 91,0

σeqv 

[MPa] 
70,9 70,7 68,5 68,4 73,9 78,3 81,0 84,3 84,0 88,4 88,8 93,0

Terhelés 
0,05 N 

τmax 

[MPa] 
16,1 14,8 14,2 14,3 14,3 15,7 15,6 14,9 15,2 15,3 15,5 15,5

σrad+ 

[MPa] 
38,4 37,9 36,3 36,4 36,9 38,6 40,1 40,4 41,8 43,8 44,2 47,7

σeqv 

[MPa] 
35,6 35,5 35,3 35,4 37,9 39,8 41,5 42,1 42,1 44,8 44,8 48,8

 
16. táblázat A VEM modellek felhasználásával számított feszültségek 200 μm beágyazott hossz esetén 

a hengerátmérő függvényében. 
τmax a határfelületi nyírófeszültség, σrad+ a radiális húzófeszültség a szál felszínén,  

σeqv a von Mieses-féle egyenértékű feszültség a szál felszínén 

 

 

a)       b) 

41. ábra A VEM modellek felhasználásával számított feszültségek 200 μm beágyazott hossz esetén a 
hengerátmérő függvényében 0,05 N (a) és 0,1 N (b) terhelőerő esetében.  

 

 Megfigyelhető, hogy mindkét terhelési szintnél 50 és 100 μm átmérők körül a 

számított nyíró, radiális húzófeszültségeknek minimuma van, míg az eredő feszültség 

esetében ez kisebb mértékben figyelhető meg, inkább, ha nem is monotonon, de növekszik. 

Vagyis a tönkremenetelt dominánsan megindító nyíró és radiális húzófeszültségek közül ezen 

H/D értékek körül azonos (határfelületi tönkremenetelt okozó) feszültséget nagyobb 

terhelőerő mellett érhetünk el, ami a mérhető szilárdság növekedését okozza. Ugyanekkor a 
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modellezés alapján új megfigyelés a nyírófeszültség nagy átmérők esetén észlelhető 

állandósulása, hiszen ilyen alacsony H/D viszonyú próbatesteket nem sikerült gyártani. A 

jelenség lehetséges magyarázata, hogy a határfelületre bizonyos átmérő elérése után már 

azonos nyíróterhelés jut. Eközben azonban a radiális irányú és ezzel az eredő feszültség is 

tovább növekszik, ezért a szilárdság csökkenése várható. 

 

3.4.4. Mérési sebesség hatása a hengertesztre 

 A mérési eredményeket befolyásoló egyik legfontosabb tényező a szakítógépen 

beállított vizsgálati sebesség (keresztfejsebesség) hatása a mérhető értékekre. Ezért méréseket 

végeztem annak megállapítására, hogy a hengerteszt alkalmazása esetén milyen eltérések 

várhatóak 0,01; 0,05; 0,1; 0,2; 2; 10; 20; 50; 100; 200 mm/perc lehúzási sebességeknél. 

 Általánosságban megállapítottam, hogy kis sebességnél (0,2 mm/perc) a lehúzógörbén 

észlelhető a szál kihúzódása közbeni súrlódás hatására ébredő kis erő (hasonlóan a 

csepplehúzáshoz), amit 2 mm/perc sebességnél már nem tapasztaltam. Ennek oka 

valószínűleg az, hogy a megfeszített szál átmérője a Poisson-hatás miatt rugalmasan 

lecsökken, amíg benne a feszültség értéke magas. Ez azonban a határfelületi szétválás után 

megszűnik, így a szál visszanyeri közel eredeti alakját. Ehhez csekély idő szükséges. 

Amennyiben a kihúzás sebessége elegendően nagy, a befoglalt szálhossz még ennek a 

folyamatnak (teljes) lezajlása előtt elhagyja a mátrixot vagy annak jelentős részét, így 

súrlódási erő már nem ébred. Ezt a hatást erősíti, hogy a teljes rendszer megfeszített 

állapotban van, hasonlóan egy olyan gumidugóhoz, amely a palástján és tengelyében 

elhelyezett befogásokkal van terhelve. A határfelületi szétválás pillanatában ez az előfeszítés 

megszűnik, az elraktározott energia pedig „lelövi” a mátrixot a szálról. A szál próbatesten 

belüli esetleges elszakadásának nyomát nem figyeltem meg (42. ábra). 

 A különböző sebességeknél mért határfelületi nyírószilárdságok értékeit a 43. ábra 

mutatja be üvegszál/poliészter mátrix anyag esetében. Az ábráról megállapítható, hogy 0,5 

mm/perc érték feletti sebességeknél a nyírószilárdság egyenesen arányos a sebességgel, 

mintegy 10 mm/perc értékig, amelytől kezdve közel állandó értékre áll be. Ugyanakkor 

egészen kis sebességek esetében (0,1 mm/perc) a τ értéke újra növekszik.  
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42. ábra A mátrixból nagy lehúzási sebességeknél kihúzódott szál helye 
 

 Ugyanezeket a méréseket egyes sebességeknél elvégeztem úgy is, hogy a mátrix 

felvitele előtt a szálak felületére szilikonolajat juttattam, ezzel megváltoztatva a 

határfelületeket, csökkentve az adhéziót. A vizsgálati sebességeket a korábbi mérések 

tapasztalatai alapján úgy választottam meg, hogy azok a korábban tapasztalt jellegzetes 

pontok közelében legyenek (0,01; 0,05; 0,1; 2; 10; 50 mm/perc). A mérések eredményei 

szerint a mérhető szilárdság jelentős mértékben csökken, a sebességektől függően mintegy a 

felére. Ugyanakkor a lehúzási sebesség nyírószilárdság összefüggés jellege nem változik meg, 

a sebesség növekedésével a τ értéke előbb csökken, majd növekszik, végül állandósul. 

 A kis deformációs sebességeknél tapasztalt jelenség molekuláris szinten a polimer 

láncok újrarendeződésével magyarázható. Ez esetben ugyanis elegendő idő áll rendelkezésre, 

hogy a szál és mátrix között új adhéziós kapcsolatok alakuljanak ki a felbomlottak helyett. 

Hasonló jelenség észlelhető gumi/acél felületek súrlódásánál is [138]. A mérési sebesség 

növelésével a másodlagos kötések újraalakulásához már nincsen elegendő idő, tehát a 

nyírószilárdság csökken, majd a domináns szerepet átveszik a molekuláris szint feletti 

deformációk és felületi érdességek hatása. A sebesség további növelésével azonban ezeknek a 

folyamatoknak a lejátszódásához szükséges idő nem áll rendelkezésre, ezért a karakterisztika 

ellaposodik. Mivel a kritikus sebesség felett (esetemben 10 mm/perc) jelentős eltérést már 

nem tapasztaltam, valamint a lemez által biztosított határozott felfekvési felületek miatt a 

nagyobb sebességű vizsgálatokat veszélyeztető befogási hibákból adódó bizonytalanságra 

sem kell számítani, ezért javasolható a mérések e sebesség feletti elvégzése. 

 Az üvegszál/poliészter mátrix próbatesteken végzett hengerteszt méréseimmel a 

nyírószilárdság és a lehúzási sebesség közötti összefüggésre kapott eredményeket a 43. ábra 

szemlélteti. Mind a 43. mind a 44. ábrán látható eredmény azt sugallja, a nyírószilárdság a 

lehúzási sebesség függvényében két folyamat eredőjeként alakult ki: az egyik egy, a sebesség 
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növekedésével szigorúan monoton csökkenő, a másik pedig szigorúan monoton növekvő 

összetevő. 

 

 

43. ábra Hengerteszttel mért nyírószilárdság a lehúzási sebesség függvényében üvegszál/UP mátrix 
anyag esetében, valamint a szilikonolajjal módosított határfelületeknél (olajos szálak) 

 

 Elvégeztem a hengertesztet különböző sebességekkel üvegszál és 10% EBECRYL 860 

epoxidizált szójaolaj hozzáadásával módosított poliészter gyantával is (44. ábra). Célom volt 

megállapítani, hogy ez csupán az adott anyagpárra jellemző jelenség vagy általánosan is igaz. 

Az EBECRYL 860 tartalom a gyantát lágyította, valamint a határfelületi jellemzőket is 

rontotta. Azt tapasztaltam, hogy a mért szilárdságértékek egységesen alacsonyabbak, mint a 

korábban mért adalékolatlan poliészter esetében, ám a sebesség függvényében mutatott 

változásuk hasonló. Bizonyos sebességeknél elvégeztem a mérést olyan próbatestekkel is, 

amelyeknél a határfelületet szilikonolajjal kezeltem, hogy csökkentett határfelületi 

kölcsönhatások esetén is megvizsgáljam az anyagpár viselkedését. Tapasztalatom szerint a 

nyírószilárdság és a lehúzási sebesség összefüggése a korábbi esetekhez hasonló jellegű volt. 

 Ezek az eredmények azt támasztják alá, hogy a határfelületi nyírószilárdság a lehúzási 

sebesség függvényében mutatott jellegzetes lefutása független a vizsgált próbatestek 

anyagától. 
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44. ábra Hengerteszttel mért nyírószilárdság a lehúzási sebesség függvényében üvegszál/módosított 
poliészter (EBECRYL 860-nal) mátrix anyag esetében, valamint szilikonolajjal módosított 

határfelületeknél (olajos szálak) 
 

A sebességhatás elméleti leírása 

 A 43. és 44. ábrán a határfelületi nyírószilárdság kis sebességeknél megfigyelhető 

monoton csökkenése a szál és a mátrix határfelületét összekapcsoló kötésekkel függ össze. A 

mátrix és a szál felületét összekötő (kötőszálaknak, kötőláncoknak tekinthető) 

molekulaláncok többsége göngyölődött állapotú. Kis sebességű igénybevétel esetén elegendő 

idő van relaxációs folyamatokra, így a kötőláncok kigöngyölődve, rugóként megnyúlnak, 

majd leszakadnak, de ha ez a terhelési sebesség elég kicsi, akkor ezek jelentős része 

rekombinálódik más helyeken (45. ábra). Hasonló jelenséget a gumi-acél súrlódás során is 

leírtak [138]. Ezt egy hullámos szálakból álló szálköteg deformációs és tönkremeneteli 

viselkedésével lehet modellezni. 

 A sebesség növelésére a rekombinálódó kötések száma egyre csökken, majd a 

folyamat lényegében megszűnik. Nagyobb sebességen ugyancsak csökken a kigöngyölődött, s 

így a terhelést felvenni képes, molekulaláncok száma. Összességében tehát a sebesség 

növelésével csökken az aktív kötőláncok száma, ugyanakkor ezek egyre merevebben 

viselkednek, így a deformáció egyre inkább áttevődik a szálfelülettől távolabbi mátrixrétegre. 

Az aktív zóna térfogata nő, ezen belül több, egymáshoz kapcsolódó molekulaláncot kell 

megmozgatni, ezért a szilárdság is nő, amivel a növekvő komponens magyarázható. 
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  a)   b)   c)   d) 

45. ábra. Az aktív kötőláncok magyarázata: nyugalmi állapot (a), terhelés hatására megfeszülő 
molekulaláncok (b), egyes molekulaláncok elválása és relaxálódása (c), a relaxálódott láncok 

rekombinációja új helyen (d) 
 

 Az aktív kötőláncok elméletének igazolására egy további kísérletsorozatot is 

elvégeztem. Ennek során a szál és mátrix határfelületére idegen anyagot (szilikonolajat) 

juttattam, hogy az aktív kötőláncok kialakulását gátoljam. Ennek eredményeként a szilárdság 

-a sebességfüggés jellegének megtartása mellett az olajjal kezeletlen határfelülethez képest- a 

várakozásnak megfelelően csökkent (43. és 44. ábra, olajos szálak). Ugyanakkor azonban 

azonos sebességcsökkenés esetében kisebb szilárdságnövekedés tapasztalható. Ennek oka, 

hogy az aktív kötőláncok száma csökkent, ugyanakkor azonban az egyéb hatásokból (felületi 

érdesség, térhálósodási zsugorodás stb.) származó erők csaknem változatlanok maradtak. Ez a 

rendszer lehúzási sebesség változására mutatott érzékenységét csökkentette. 

 Ugyancsak a várakozásnak megfelelően, a próbatestekről a szál kihúzása után készített 

SEM felvételek kis sebességnél (0.01 mm/perc) nem mutatták nyomait maradó 

alakváltozásnak. A mátrix felületén a kihúzott szál helye sérülés, anyagkiszakadás nélkül 

látszik (46/a ábra), míg a nagy sebességgel (200 mm/perc) vizsgáltak esetében a szál kilépési 

pontján kúpszerű (maradó) deformáció figyelhető meg, ami kiterjedt deformációs zónára utal 

(46/b ábra). A nagy sebesség esetében is csak igen ritkán tapasztaltam nyomát a szál által 

okozott roncsolásnak. Ez arra utal, hogy a próbatest felső felületén mindenképpen a 

húzófeszültségek dominálnak, ami alátámasztja az előző fejezetben ismertetett VEM 

modellek megbízhatóságát. 
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a)      b)  
46. ábra A kihúzott szál helye 0,01 mm/perc sebességnél (a), illetve 200 mm/perc (b) üvegszál-UP 

mátrix anyag esetében 
 

A sebességhatás matematikai leírása: 

 A 43-44. ábra alapján a mérési pontok mindkét esetben lényegében egy törtlineáris 

vonalra, azaz három egyenes szakaszból álló függvényre illeszkednek. A korábbi 

gondolatmenet alapján a hengerteszttel mért nyírószilárdság értékek két additív folyamat 

eredői (20): 

)()()( 21 vvv       (20) 

ahol a 1(v) a kezdeti, kis sebességeknél jellemző és a 2(v) a nagy sebességű folyamat, v 

lehúzási sebesség függvényében (mm/perc). 

 

Kis sebességű folyamat:  

 Legyen o a v0 esetén mérhető nyírószilárdság és tekintsük a hozzá viszonyított 

1(v) értékeket, ahol a – feltevés szerint állandó – nyírási felülettel (A) a nyírófeszültségek 

nyíróerővé alakíthatók (21): 

 

(21) 

 

Legyen n1(v) a szálfelületet és a mátrixot összekötő aktív láncok száma v lehúzási sebesség 

mellett (ekkor a v=0-hoz nyilván n1(0) tartozik), és tegyük fel, hogy az egyes kötőláncok 

átlagos leválással szembeni ellenállása az f1 erőérték. Ezzel a (21)-ben az (innentől már 

közelítő) egyenlőséglánc folytatható, és egyszerűsítéssel az aktív kötőláncok hányadosához 

jutunk, amellyel egy valószínűség definiálható. Erről tudjuk, hogy monoton csökken a v-vel. 

Legyen tehát X egy szilárdságjellegű statisztikus mennyiség, egyfajta nyírószilárdság 
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komponens, amely a h monoton növő és invertálható függvénykapcsolatban van a v lehúzási 

sebességgel. Így képezhető a h-1(X) sebességjellegű, szilárdsággal összefüggő statisztikus 

változó, amelyre nézve annak valószínűsége, hogy a v-nél nem kisebb, monoton csökken a 

v-vel. Az ilyen típusú, szilárdsági jellemzőkkel kapcsolatos valószínűségek általában jól 

leírhatók a minimumok határeloszlását képviselő Weibull-eloszlással, amelynek itt a 

kétparaméteres formáját alkalmaztam (22): 

1

1

v

a
(v) eo1


 
 
          (22) 

ahol a1 az ún. skálatényező és 1 az ún. modulustényező. 

 

Nagy sebességű folyamat:  

 Itt is hasonlóan járunk el. Legyen  a v esetén kapható állandósult 

nyírószilárdság, és tekintsük a hozzá viszonyított 2(v) értékeket, ahol a – feltevés szerint 

szintén állandó – nyírási felülettel (A) a nyírófeszültségek nyíróerővé alakíthatók (23): 
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  (23) 

Legyen a mátrixnak a szál környezetében lévő rétegében, ahol a nyíró deformáció a 

legintenzívebb, s így a nyírási tönkremenetel is bekövetkezik, n2(v) az aktív térhálóláncok 

száma a v lehúzási sebesség mellett, n2(0) az összes térhálólánc ebben a környezetben, és 

tegyük fel, hogy a térhálóláncok leválással szembeni átlagos ellenállása az f2 erőérték. Ezzel a 

(23)-ban az egyszerűsítés az aktív térhálóláncok – egy valószínűséget definiáló – hányadát 

adja, ami monoton nő a v-vel. Legyen az előzőhöz hasonlóan Y egy szilárdságjellegű 

statisztikus mennyiség, egyfajta nyírószilárdság komponens, amely a g monoton növekvő és 

invertálható függvénykapcsolatban van a v lehúzási sebességgel. Így képezhető a g-1(Y) 

sebességjellegű, szilárdsággal összefüggő statisztikus változó, amelyre nézve annak 

valószínűsége, hogy a v-nél kisebb, monoton nő a v-vel. Ezt szintén Weibull-eloszlással adjuk 

meg (24): 

 

     (24 ) 
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ahol a2 és 2 a skála- és modulustényező. 

A (22) és (24) figyelembe vételével az eredő nyírószilárdság (25): 

 

  (25) 

 

 A nyírószilárdság-sebesség összefüggés (25) egyenlet szerinti komponenseit és az 

eredő görbét a mért értékekre illesztve a 47. ábra szemlélteti. Az eredő görbét a mérési 

eredményekhez manuális iterálással illesztettem, az egyenlet különböző anyagokra vonatkozó 

paramétereit a 17. táblázatban foglalom össze, ahol v* az eredő görbe minimumához tartozó 

sebesség és R az illesztett jellemző korrelációs hányadosa. Mindkét esetben megfigyelhetők a 

mért pontok, az eredeti és a szilikonolajjal módosított esetben is, valamint az illesztett görbék 

és annak komponensei is. A 48. ábra együtt szemlélteti a lágyított és lágyítatlan UP esetén 

illesztett görbéket.  

 

a)       b) 

47. ábra A különböző sebességeknél mért határfelületi szilárdságértékekre illesztett görbék üvegszál-
UP (a) és üvegszál-módosított UP (b) anyagok esetében 

 

 Kezdeti szakasz További szakasz Teljes görbe 

Mátrix o 
[MPa]

a1 
[mm/perc] 

1 

[-] 
 

[MPa]
a2 

[mm/perc]
2 

[-] 
min(v*)
[MPa] 

v* 
[mm/perc] 

R 
[-] 

UP 48 0,029 0,5 29 0,85 0.5 14,6 0,21 0,93 
UP_EBECRYL 35 0,015 0,5 22 1,35 0.5 7,7 0,15 0,92 

 
17. táblázat A mérési pontokra illesztett határfelületi nyírószilárdság-sebesség összefüggés görbéjét 

leíró egyenlet paraméterei 
 

1 2

1 2

v v

a a
(v) (v) (v) e 1 eo1 2
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48. ábra A lágyított és lágyítatlan UP esetén illesztett görbék 
 

 Az eredmények alapján megállapítható, hogy a korrelációs hányados értékek magasak 

(17. táblázat). A modulustényezők ( kitevők) a vizsgálatok szerint megegyeznek nem csak 

az adott anyagpárra nézve, hanem mindkét esetben is, értékük így egységesen 0,5. Ez a két 

komponens hasonló mechanizmusára utal (kötőláncok és a hozzájuk kapcsolódó 

térhálóláncok deformációja), megerősítve a hipotézisekben foglaltakat. A lágyítás 

csökkentette a szál/UP rendszer  állandósult nyírószilárdságát és a o kezdeti szilárdságot 

azaz a felületi kapcsolatok számát, ugyanakkor nem változtatta meg jellegét. Megváltozott 

viszont a skálatényező, 50%-al csökkent, ami azt jelenti, hogy intenzívebbé vált a sebesség 

hatása, a 1(v) értékek a lágyított esetben kisebbek lettek v>0 esetén. A lágyítás 13 MPa-lal 

csökkentette a szál/UP rendszer o kezdeti, végtelenül kicsi sebességhez tartozó 

nyírószilárdságát is. A lágyítás mintegy felére csökkentette a nyírószilárdság minimum 

értékét, és annak helye is mintegy 25%-kal kisebb sebességnél jött létre. 
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4. Összefoglalás 

 

 A kompozit szerkezeti anyagok alkalmazásának egyik legfontosabb kritériuma a 

legfeljebb néhány tíz mikron átmérőjű erősítőszál és a mátrix között kialakuló erős 

határfelületi kapcsolat. Ennek a minősítésére megbízható mérési módszerre van szükség, 

amely fejlesztésére az utóbbi években intenzív kutatómunka folyik, de általánosan elfogadott 

eljárás nem alakult ki.  

 Dolgozatomban áttekintettem a kompozitok szál/mátrix közötti határfelületi 

jellemzőinek minősítésére, illetve mérésére alkalmas módszereket. Ismertettem őket abból a 

szempontból, hogy mennyire képesek számszerű, közvetlenül mérhető szilárdsági adatokat 

szolgáltatni a tervezőmérnökök számára. Ebből a szempontból a közvetett módszerek, bár 

elterjedten használják őket, nem célszerűek, hiszen az alkalmazott teljes, összetett kompozit 

szerkezet makroszintű tulajdonságaiból a határfelületen lezajló mikroszintű folyamatokra 

következtetni nem lehetséges. Erre a feladatra kedvezőbbek a szerkezetek, illetve azok 

töretfelületeinek akusztikus emissziós, hőkamerás, illetve mikroszkópi vizsgálatán alapuló 

módszerek, hiszen ezekkel lehetőség van a határfelületi események helyének és bizonyos 

mértékig tulajdonságainak feltárására. Azonban ezen előnyök ellenére a kapott eredmények 

számszerű meghatározása nehézségekbe ütközik, ezért használatuk korlátozott. A célra 

legalkalmasabbak a közvetlen, mikromechanikai vizsgálati módszerek. Ezeknek több 

változata is elterjedt. Gyakran használják a fragmentációs és a Broutman-tesztet, amelyek 

esetében a határfelületre a terhelés a körülvevő mátrix közvetítésével jut el. Hátrányuk, hogy a 

tönkremenetelt általában optikai módszerekkel figyelemmel kell kísérni, ami az alkalmazható 

anyagok körét szűkíti, illetve hogy a vizsgálat után is számos utómunkálat szükséges. Ezért a 

legkedvezőbbek a szálra közvetlenül ható terhelést alkalmazó mikromechanikai módszerek, 

mint a szálkitolás, a szálkihúzás és elsősorban a csepplehúzás. Utóbbi lényegében a 

csepplehúzás továbbfejlesztésének tekinthető, kiküszöbölve annak néhány hátrányos 

tulajdonságát, mint a szálvég körüli bizonytalanságokat és a beágyazott szálhossz okozta 

nehézségeket. 

 A fenti okok alapján a csepplehúzó módszer vizsgálatát és továbbfejlesztését tűztem ki 

célul. Ebben a legfeljebb néhány 10 μm átmérőjű szálra ugyancsak mikroméretű (~100-300 

μm átmérőjű) cseppet visznek fel, és a lehúzáskor mérhető tized Newton nagyságrendű erőket 

mérik. Előkísérleteim során különböző természetes és szintetikus anyagpárokkal végeztem 

vizsgálatokat, feltártam a módszer alkalmazásának előnyeit és gyenge pontjait, majd 
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belekezdtem a fejlesztésébe. Kezdetben a meglévő módszer kiegészítésével foglalkoztam, 

hogy különböző, egymással párhuzamosan végzett mérések alkalmazásával minél több 

információt gyűjthessek az adott próbatestről. Az akusztikus emissziós módszer alkalmazása 

mellett döntöttem, mivel ez lehetőséget teremt a határfelületi szétválás akusztikus 

jellemzőinek meghatározására, amit kész kompozit termékek vizsgálata, állapotfelmérése 

során is eredményesen lehet felhasználni. Megállapítottam, hogy a mikrofonok 

elhelyezhetőek a cseppet rögzítő lehúzópengéken, ami a mérés menetét nem lassítja, 

ugyanakkor az akusztikus eseményeket képes torzulásmentesen továbbítani. 

 Kutatásaim következő lépcsője az előkísérletek során tapasztalt és az irodalmi 

forrásokban is szereplő hibák vizsgálata volt. A körszimmetrikus cseppben ugyanis, 

formájának és a lehúzásához szükséges befogás (a lehúzópengék pontszerű feltámaszkodása) 

miatt rendkívül összetett és nagymértékben (egy nagyságrend) ingadozó feszültség alakul ki, 

ami a mért értékekre jelentős hatással van. Az irodalmi adatokban fellelhető megoldás, hogy 

ezeket a hatásokat a kiértékeléshez használt számítási eljárásokkal figyelembe vegyék, nem 

célszerű. Ezeket a kiértékelési módszereket rendkívüli bonyolultságuk miatt a kutatók döntő 

többsége nem is használja. Ezért elhatároztam a módszer olyan átalakítását, hogy a szokásos 

eljárásokkal is megfelelően pontos eredményt szolgáltasson. 

 Hengeres felületek vizsgálata esetében (szál felszíne és a környező mátrix) az 

optimális megoldás, ha merevnek tekinthető, koncentrikus felületek között hozzuk létre a 

nyírófeszültséget. A szál merevsége nagyságrenddel nagyobb a mátrixénál, így ott ez (jó 

közelítéssel) biztosított, míg a külső hengerpaláston fém alkatrész alkalmazása mellett 

döntöttem, hogy az ideális terhelésátadást biztosítsam. Az így kialakuló, elveiben új 

elrendezésű és terhelésátadású módszert a próbatest alakja után hengertesztnek neveztem el. 

Több kísérlet eredményeként kidolgoztam a furattal ellátott lemezt alkalmazó eljárást, 

valamint megterveztem és elkészítettem annak eszközeit, amelyek lehetővé teszik a 

megfelelő, magas színvonalú munkát. Ezek felhasználásával elvégeztem a kialakított mérési 

módszer minősítését, az irodalmi adatok alapján legjobbnak bizonyuló csepplehúzó 

módszerrel összehasonlítva, melynek során bemutattam, hogy a hengerteszt mérési 

bizonytalansága kisebb, a mérhető átlagos határfelületi szilárdság pedig az elérhető 

legegyenletesebb feszültségi állapot következtében nagyobb, mint a korábbi módszernél. 

 Következő lépésként a már kidolgozott hengerteszt vizsgálatát végeztem el, a 

lehetséges paraméterek függvényében (szálközpontosság, próbatest méreteinek aránya, 

lehúzás sebessége). Ezek között kiemelkedő helyet foglal el a szál központossága, hiszen az 

egyenletes feszültségállapot feltételezi a körszimmetrikus állapotot, az attól való eltérés a 
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mérés bizonytalanságának növekedését okozza. Ennek bizonyítására méréseket végeztem 

egyrészt excentrikus, másrészt a lehetőségekhez mérten maximálisan centrikus (mikroszkópi 

megfigyeléssel) és bizonyos hibával középpontos (nagyító alatti) beállítással. Tapasztalataim 

szerint az excentrikus beállítás szórása nagy, átlagos nyírószilárdsága alacsonyabb a másik két 

esetnél. A központos elrendezés mutatta minden szempontból a legkedvezőbb értékeket, míg 

a harmadik sorozat átlagos szilárdsága megközelítette a központos esetét, azonban szórása 

annál csak csekély mértékben volt nagyobb. Ezek alapján megállapítható, hogy a hengerteszt 

még az egyszerű központosítási módszer mellett is alkalmas a nyírószilárdság kielégítő 

pontosságú mérésére. 

 A következő fontos paraméter a hengerteszt során a mátrixhenger átmérőjének 

(lemezfurat, D) és magasságának (beágyazott szálhossz, H) aránya. Nyilvánvaló, hogy ezek a 

jellemzők nagy jelentőséggel bírnak a kialakuló feszültségállapotra és ezzel a mérhető 

szilárdsági jellemzőkre is. Ideális esetben a szálátmérőnél minimális mértékben nagyobb 

csupán a mátrixhenger átmérője, ez tiszta nyírást eredményez. Méréseim alapján, ha a henger 

átmérője növekszik, a mérhető nyírószilárdság is növekszik egy bizonyos H/D arányig, majd 

csökkenni kezd. Ez az arány függ a beágyazott szálhossztól, minimális H értékeknél a 

legmagasabb, és a beágyazott szálhossz növekedésével csökken. A mért anyagoknál (GF-UP 

és GF-Loctite® 401TM) ez az arány mintegy 0,4-0,8 között változott, az anyagpártól 

függetlenül. A geometriai arányokat a mért értékeken túl technikai okok miatt tovább 

változtatni nem lehetséges, azonban a valós mérések esetén esetlegesen feltételezhető hibák és 

a gyakorlati korlátok miatt fontos annak ismerete, hogy a próbatestek markánsan eltérő 

méreteknél és elméleti modellek esetén hogyan viselkednének. Ezért Ansys 12.1 végeselemes 

program alkalmazásával szimulációkat végeztem a mérések ellenőrzésére. Egyszerű, lineáris 

anyagmodelleket alkalmaztam, megadott terhelések (kihúzóerő) esetén vizsgáltam a 

modellben ébredő feszültségeket. A terhelést a mért lehúzóerők nagyságrendjében határoztam 

meg. Amennyiben adott terhelésre adott H/D aránynál kisebb feszültség ébred, mint 

ugyanerre a terhelésre egy másik arány esetében, akkor elmondható, hogy az első esetben a 

várható szilárdság nagyobb. A szimulációk eredményei alapján a minimális feszültségértékek 

a méréseknek megfelelő H/D arány körül adódtak, a számított feszültségek pedig a mért 

nyírószilárdsághoz közel azonos értékűek voltak. A végeselemes vizsgálatok tehát 

alátámasztják az értékek mért változásait, sőt a meg nem valósított arányok esetében ki is 

egészítik azokat azzal, hogy bizonyos átmérő fölött a nyírófeszültség állandósulására 

számíthatunk. Ezen eredmények alapján lehetőség van megválasztani azt a határfelületi húzó-
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nyíró feszültségállapot kombinációt, amely a legkedvezőbb a vizsgált rendszer 

modellezéséhez. 

 Végül a lehúzási sebesség hatását vizsgáltam széles sebességtartományban (0,01-200 

mm/perc). Tapasztalataim szerint egészen kis sebességeknél (0,01-0,5) a szilárdság a sebesség 

növekedésével fordítottan arányos. Egy kritikus érték felett azonban a szilárdság növekedni 

kezd, egészen mintegy 10 mm/perc értékig, amely felett állandóvá válik. A méréseket 

megismételtem lágyított poliészter mátrix alkalmazásával, ahol hasonló jellegűen változó, 

csupán alacsonyabb értékeket mértem. A jelenséget két egymással ellentétes folyamat 

eredőjével magyaráztam. A szál/mátrix határfelületen a kapcsolatot egyes molekulaláncok 

biztosítják. A lehúzás során ezek a láncok előbb megfeszülnek, majd a kapcsolat megszakad, 

és a megfeszült láncok (lánccsoportok) relaxálódnak. Kis sebességeknél van elegendő idő a 

relaxálódó molekulák rekombinációjára, új kötési pontok kialakulására a határfelületen, így az 

aktív, kötést biztosító molekulák száma magas. A sebesség növekedésével ez a folyamat 

egyre kevésbé képes lezajlani, és átadja a helyét egy másiknak. Ha ugyanis a kapcsolatot 

biztosító rugalmas láncok megfeszülnek, de még nem válnak le, akkor a terhelést továbbadják 

a hozzájuk kapcsolódó molekuláknak, majd azok is a szomszédjaiknak. Minél nagyobb a 

sebesség, annál több molekula vagy molekulaszakasz feszül meg egyre nagyobb térfogatban, 

aminek jelentős energiaigénye van. Minél több láncot tudok tehát megmozgatni a törés előtt, 

annál nagyobb erőre van szükségem ehhez, vagyis nagyobb erőt, így nagyobb szilárdságot 

lehet mérni. Természetesen ennek a dinamikus folyamatnak határa van, bizonyos sebesség 

felett nem lehet több lánctagot megfeszíteni, tehát a jelenség telítődik, a szilárdság nem 

növekszik tovább. A jelenség okozta plasztikus deformáció a nagy sebességű mérések után 

elektronmikroszkópi felvételeken jól megfigyelhető. Az aktív kötőláncok elméletének 

ellenőrzésére elhatároztam, hogy a felület olajozásával csökkentem az aktív lánctagok számát. 

Ennek eredményeként a szilárdság csökkent, a sebességfüggés jellege lényegében változatlan 

maradt, kivéve, hogy az azonos sebességcsökkenés esetében a szilárdságnövekedés kisebb, 

mivel az aktív kötőláncok száma csökkent, azonban az egyéb hatások (felületi érdesség, 

zsugorodás stb.) változatlanok maradtak. A jelenség matematikai leírását is elvégeztem, az 

aktív kötőláncokat egy nagy hullámosságú szálakból álló szálköteg deformációs és 

tönkremeneteli viselkedésével modellezve. Ez esetben a két összeadódó folyamat Weibull-

eloszlással modellezhető, a mért pontokra eredő görbét illesztve. Az így kapott paraméterek 

(skála és modulustényező) jellemzőek az anyag viselkedésére. A módosított és módosítatlan 

mátrixanyag esetén a modulustényezők megegyeznek, ami azonos hatásmechanizmust jelez, 

ugyanakkor a skálatényező a módosított esetben kisebb, ami a sebesség intenzívebb hatására 
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utal (a kötőláncok kötetlenebb mozgására). Ennek megfelel, hogy a minimális szilárdság 

helye is a kisebb sebességek felé tolódott el. 

 Disszertációmban sikerült olyan módszert létrehoznom, mely az eddig 

alkalmazottaknál pontosabb, a mérés az emberi tényezőtől csaknem független, és jobban 

ismételhető eredményeket szolgáltat. Elvégeztem a módszer alapvető vizsgálatát, 

meghatároztam érzékenységét olyan alapvető vizsgálati paraméterekre, mint a próbadarab 

geometriai arányai és a terhelési sebesség, mely kísérletek során az alapvető célon felül 

további, az anyag szerkezetére és a kialakuló határszerkezetre jellemző összefüggéseket is 

feltártam. 

 

4.1. Tézisek 

 A dolgozatban bemutatott eredmények alapján az alábbi téziseket fogalmaztam meg: 

 

1. tézis: 

Kifejlesztettem egy újfajta mikromechanikai mérési módszert (hengerteszt) a szál/mátrix 

határfelületi nyírószilárdság nagy pontosságú meghatározására, amelyet a szabályos hengeres 

alakú mátrixban központosan elhelyezett szál által biztosított ideális geometriai viszonyok és 

terhelésátvitel jellemez a henger külső és belső palástja között. Megterveztem és elkészítettem 

a próbatestek gyártásához nélkülözhetetlen eszközöket és kidolgoztam a mérések 

végrehajtásához szükséges eljárásokat, amelyekkel az ideális körülmények a gyakorlatban 

megközelíthetőek. Mérésekkel igazoltam, hogy az új módszer az eddig alkalmazottaknál 

alkalmasabb a határfelületi nyírószilárdság megbízható, nagy pontosságú és reprodukálható 

mérésére [139-141]. 

 

2. tézis: 

a) 

Megállapítottam, hogy a hengerteszttel mért határfelületi nyírószilárdság (τ) nagymértékben 

(akár 40%) függ a beágyazott szálhossztól (H), és a próbadarab beágyazott szálhossz/átmérő 

viszonyától (H/D). Elvi megfontolásokkal és mérésekkel igazoltam, hogy a beágyazott 

szálhossz növelésével a határfelületi nyírószilárdság csökken, míg adott H értéknél 

maximuma van (a vizsgált anyagpárok esetén H/D=0,4-0,8 esetén). Bemutattam, hogy a 

jelenség oka a H/D viszony függvényében változó nyírófeszültség [141-143]. 
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b) 

Kimutattam, hogy a hengerteszt során a határfelületi nyírószilárdság változásának elsődleges 

oka az azonos terhelés mellett a henger átmérőjének és magasságának (H/D viszony) 

változása következtében módosuló határfelületi feszültség. Ehhez végeselemes modellezést és 

lineáris anyagmodelleket használtam, amelyek alkalmazásával az eltérő H/D viszony 

függvényében a mért értékekhez hasonló jellegű feszültségállapotot állapítottam meg [143]. 

 

3. tézis: 

a) 

Megállapítottam, hogy a hengerteszttel mért határfelületi nyírószilárdság (τ) nagymértékben 

(akár 40%) függ a terhelési sebességtől (v). A τ(v) függvény egy csökkenő és egy növekvő, 

határértékhez tartó szilárdsági komponensből tevődik össze, amelyek eredője bizonyos 

kritikus sebességnél minimális szilárdságot eredményez. A jelenség a viszkoelasztikus 

polimerekben kis sebességek esetén, a határfelületen a kapcsolatot létrehozó aktív kötőláncok 

számával, a felbomló kötések rekombinációjával, nagyobb sebességek esetén pedig a 

molekulák egymás közti terhelésátadásából következő aktív térfogat növekedésével 

magyarázható [142, 143]. 

 

b) 

Bemutattam, hogy a hengerteszt alkalmazásánál fellépő sebességhatás esetében a várható 

nyírószilárdság értéke leírható a kapcsolatot biztosító aktív kötőláncok számaránya alapján a 

kétparaméteres Weibull eloszlásfüggvénnyel, amely felbontható egy, a kis sebességeknél 

jellemző, csökkenő τ1(ν), és egy a nagyobb sebességeknél domináns, növekvő τ2(ν) 

összetevőre: 

1 2

1 2

v v

a a
1 2 o(v) (v) (v) e 1 e

 
   

    
   



 
          
 
   

ahol a1, a2 és 1, 2 a skála- és modulustényezők, o,  a nulla és végtelen sebességeknél 

várható nyírószilárdságok [143]. 

 

4. tézis: 

Bebizonyítottam, hogy szabadon függő egyedi szálat alkalmazó módszereknél (szálkihúzás, 

csepplehúzás stb.) lehetséges az akusztikus emissziós módszer alkalmazása, ami lehetővé 

teszi a szál/mátrix határfelület tönkremenetele során keletkező akusztikus jelek nagy 
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pontosságú azonosítását, és alkalmas a tönkremeneteli formák (szálszakadás, határfelületi 

szétválás stb.) azonosítására. Kifejlesztettem és kidolgoztam a módszer alkalmazásához 

szükséges eszközöket és eljárásokat. A létrehozott módszer alkalmazásával bizonyítottam, 

hogy a hengerteszt során repedés csak a szál-mátrix határfelületen indul meg [140, 141, 144]. 

 

4.2. Eredmények hasznosíthatósága 

 A kompozit szerkezeti anyagok műszaki mechanikai célú alkalmazhatóságának 

legfontosabb kritériuma az erősítőanyag és a befoglaló mátrix közötti tapadás. E két fő 

összetevő fázis határán fellépő nyírószilárdság maximalizálásához megbízható 

minőségellenőrző módszerre van szükség. A mikroméretű elemi üvegszál, szénszál vagy 

egyéb erősítőszál tapadásának mérésére intenzív kutatómunka folyik, de általánosan 

elfogadott módszer a mai napig sem alakult ki. Ezért fontos a lehetséges módszerek 

fejlesztése és vizsgálata. 

 Az általam kidolgozott módszer alkalmas a szál/mátrix határfelületi jellemzők 

meghatározására polimer kompozitokban. Ezzel lehetségessé válik a szál/mátrix határfelületi 

jellemzők nagy pontosságú meghatározása laboratóriumi körülmények között. Bizonyos 

mértékig lehetőség van a szál körüli feszültségállapot, a radiális és nyíróerők arányának 

megválasztására, és így többféle terhelés vizsgálatára. Ezért a módszer célszerű 

kutatóintézetek számára, mivel pontos, reprodukálható körülmények között teszi lehetővé a 

határfelületi kapcsolatok vizsgálatát és minősítését, valamint az anyagjellemzők 

számszerűsítését. Ezt elősegíti, hogy a módszer megfelelően rugalmas, sokféle anyag 

felhasználását lehetővé teszi. Vizsgálataimat nagyrészt hőre keményedő anyagokon végeztem, 

de lehetőség van a hőre lágyuló anyagcsalád alkalmazására is. A módszer által szolgáltatott 

értékek a szál mikrokörnyezetére jellemzők, ezért ez alapján a kompozit termékek méretezése 

nagy pontossággal lehetséges, akkor is, ha a szokványos módszerek (pl.: a termék 

bonyolultsága miatt) kielégítő pontossággal már nem alkalmazhatók. 

 Mivel a módszer minden eleme szabványosítható méretű (furatos lemez), illetve 

automatizáltan kezelhetővé tehető (szál és mátrix), ezért megfelelő automata készülékek 

alkalmazásával lehetséges gyártóüzemekben a termékek minőségellenőrzésére. 

Ezek mellett hengerteszt alkalmazása lehetőséget teremt olyan anyagpárok vizsgálatára, amire 

a csepplehúzó módszer nem alkalmas. Ilyen anyagpárral magam is dolgoztam (Juta szál: 

Műszaki Konfekció Kft. 350/R és módosított epoxi alapú mátrixrendszer: IPOX MR3012 

gyanta, ARADUR 917 anhidrides térhálósító és DY 070 tercier aminos katalizátor Edenol 

D81 epoxidált szójaolaj). A vizsgált anyagpár jó nedvesítése és emelt hőmérsékletű 
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térhálósítása miatt a mátrix a szálon szétfutott, hagyományos cseppek kialakítása nem volt 

lehetséges. Azonban a hengertesztnél a lemez-szál hézagban már kialakult a sikeresen 

lemérhető próbatest. 

 

4.3. További megoldásra váró feladatok 

 A munkám során kifejlesztettem egy új típusú vizsgálati módszert. Ennek során egyes 

felmerülő problémákat teljes mértékben nem tudtam megoldani. A megkezdett kísérletek 

folytatására számos lehetőség kínálkozik. 

 A próbatestek előállításának automatizálása. Ez lehetővé tenné nagyobb mérési 

sorozatok gyors elkészítését és mérését akár labor, akár üzemi körülmények között. 

Ezzel párhuzamosan az eredmények még inkább függetlenné válnának a 

mérőszemélyzet képességeitől. 

 Hőre lágyuló mátrixú próbatestek (automatizált) gyártása és vizsgálata. Ugyan 

kialakítottam gyártási módszert hőre lágyuló anyagok esetében, és az előállított 

próbatestekkel méréseket is végeztem, azonban ezek eredménye még a mátrix 

ömledékek nagy viszkozitása miatt nem tökéletesen megbízható, fejlesztése és további 

kísérletek végzése szükséges. Lehetőség szerint szükség van nagy és kis feldolgozási 

sebességű (fröccsöntés és préselés vagy extrudálás) feldolgozás-technológiáknak 

megfelelő próbatestgyártási módszerekre. 

 További mérési körülmények vizsgálata, mint például a vizsgálati hőmérséklet és a 

páratartalom. Ezekkel eddig nem foglalkoztam, mert vizsgálatukkal inkább az 

anyagpárra, mint a mérési módszerre jellemző eredményekre lehet számítani. Ennek 

ellenére nem kizárható vizsgálatuk során általános érvényű következtetések levonása 

sem. 
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6. Mellékletek 

1. Melléklet: Hengerteszt próbatest-gyártó készülék 

 

  

 

M1. ábra A készülék felépítése 

1: Villa rögzítőcsavar; 2: Felső szállefogó tengelycsavar; 3: Felső szállefogó; 

4: Felső szállefogó, rögzítőcsavar; 5: Alsó szállefogó; 6: Alsó szállefogó rögzítőcsavar; 

7: Alsó szállefogó tengelycsavar; 8: C keret; 9: Villa 

  

1 

2 
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2. Melléklet: Mikroszkópi központosítású próbatest-gyártó készülék 

 

 

M2. ábra A beállító csavarokkal ellátott mikroszkópi állvány felépítése 

1: Próbatest-gyártó készülék; 2: Beállítócsavarok; 3: Hosszanti tartóvilla;  

4: Keresztirányú tartóvilla; 5: Villák rögzítőcsavarja; 6: Műszeralap;  

7: Készülék rögzítőcsavarja 

1 

3 

5 

4 

7 
6 

2 
2 
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Development of a new method and process to determine the fiber/matrix 

adhesion 

 

PhD dissertation short summary 

Written by Morlin 

 

The goal of my PhD dissertation was to develop a test method that can be used to 

characterize the fiber/matrix interfacial interaction with high precision in polymer composites. 

Based on a literature search I have selected the micro-droplet method using a single fiber as 

starting point. The essence of this method is that the fiber is pulled out form a matrix droplet 

applied onto the fiber. The interfacial characteristics can be determined from the geometrical 

size and from the recorded force. The disadvantage of the process is that the stress in the 

droplet varies a lot during the test leading to an uncertain result. The researchers mostly use 

the simplest calculation method for evaluation (the so-called IFSS method), which does not 

take into account these effects, thus decreasing further the reliability of the results.  

Based on all these it is desirable to develop this method further, which was achieved 

by modifying the test specimen. The new method has been called cylinder test. The droplet 

has been replaced by a matrix cylinder prepared in the borehole of an aluminum plate. The 

interfacial shear strength values determined by this method proved to be higher for each 

material pair studied and their standard deviation also decreased, which was the result of more 

uniform stress, better load-transfer and better reproducibility of the test specimens. A problem 

may appear in the new test method if an interfacial crack appears between the plate and the 

matrix, which would reduce the reliability of the test method. An acoustic emission technique 

was used to check this out. The characteristics of fiber fracture, fiber/matrix and 

matrix/aluminum interfacial failures have been determined by measurements. From these only 

the signals characteristic of fiber/matrix pair have been detected during the cylinder test. The 

non-perfectly centered position if the fiber may also cause problems. In order to control it the 

test rig has been further developed so that the central position could be adjusted under 

microscope. Comparative tests have been made on samples centralized by microscope and on 

samples centralized by the original technology. It was concluded that the microscopic 

centralization improved only slightly the results, i.e. the microscopic centralization technique 

is usually not required.  
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Afterwards the test has been analyzed for various embedded length (H) and cylinder 

diameter (D) ratios and for more material pairs (GF-UP, and GF-Loctite® 401TM). Based on 

my results it can be stated that with an increasing cylinder diameter the resulting shear 

strength also increases to a certain H/D ratio (0.4-0.8), thereafter it starts to decrease, the shear 

strength is inversely proportional to the embedded fiber length. Simulations using Ansys 12.1 

finite element program have been performed to check the test results. The simulation results 

support the test results. The effect of drawing speed has been studied for the GF-UP materials 

pair. According to my tests the shear strength decreases up to about 0.5 mm/min, then 

increases (up to 10 mm/min), thereafter it becomes constant, which was explained by the 

active molecular chains coupled to the fiber surface. At low speeds the expanding, then 

detaching, molecular segments have time to recombine, resulting in higher strength. With 

increasing test speed there is not enough time for this, instead the molecular segments coupled 

to each other are loaded in an increasing volume, resulting in higher strength until the chain 

ends do not detach from the surface. In order to check it the tests were repeated with 

plasticized matrix (UP+EBECRYL 860) and for oily interface, with similar results. The 

phenomenon was modeled by a two-parameter Weibull distribution function. The results 

supported the theory of active binding chains.  
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