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Jelölés- és rövidítésjegyzék

a

[mm]

Bemetszés mélysége

Ab

[µm2]

Üreg átmérőjéből számolt keresztmetszeti terület

acU

[kJ/m2]

Charpy-féle ütőszilárdság

Af

[μm2]
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Szálkeresztmetszet

Ak

[µm ]

Külső szálátmérőből számolt keresztmetszeti terület

aw

[-]

Weibull szilárdság paraméter

B

[-]

Szálvégpont

bw

[-]

Weibull modulus paraméter

c

[-]

Konstans

CE

[MPa]

Szál állandó

CE,i

[MPa]

Adott szálra vonatkozó szál állandó

D

[Nm2]

Hajlítómerevség

db

[µm]

Belső átmérő

dk

[µm]

Külső átmérő

E

[MPa]

Rugalmassági modulus

Eb

[MPa]

Hajlító rugalmassági modulus

Ec

[MPa]

Nyomó rugalmassági modulus

Efb

[MPa]

Szálhajlító rugalmassági modulus

Eft

[MPa]

Szálhúzó rugalmassági modulus

Ex, Ey

[MPa]

Szálhajlító rugalmassági modulus X és Y irányú szálvégpont
elmozdulásból számolva

Ex,i, Ey,i

[MPa]

Szálhajlító rugalmassági modulus X és Y irányú szálvégpont
elmozdulásból számolva adott szálra

f

[mm]

Lehajlás

F

[N]

fB

[mm]

Fb

[N]

Hajlítóerő

Fc

[N]

Nyomóerő

Fft

[N]

Szakítóerő szálszakításnál

Ft

[N]

Húzóerő

g

[m/s2]

Erő
Szál végpontjának lehajlása

Nehézségi gyorsulás
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Gc

[N/mm]

h

[mm]

Kapilláris magasság

H

[mm]

Kapilláris felszívódási hossz

hE

[-]

Fajlagos repedésterjesztési erő

Minta relatív hiba
4

I

[mm ]

Másodrendű nyomaték

i

[db]

K

[-]

Üregességi arány

k1, k2, k3, k4

[-]

Segédmennyiségek

L

[m]

Szálhossz

l0

[mm]

Kezdeti szálhossz

M

[Nm]

Nyomaték

m

[kg]

Tömeg

n

[db]

Összes mérés száma

p

[Pa]

Nyomás

q

[-]

Ri

[mm]

Görbületi sugár

s

[mm]

Ívhossz

SE

[-]

Rugalmassági modulus tapasztalati szórása

Sx

[-]

Minta tapasztalati szórása

t

[-]

Normált ívhossz

t1-λ

[-]

Változó kritikus értéke

tn,95%

[-]

Relatív kétoldalas hiba, 95%-os valószínűségi szinten

Érték alapján sorrendbe állított mérés sorszáma

Biztonsági intervallum fél szélessége

u

[1/m]

Görbület

v

[m/s]

Sebesség

vf

[%]

w

[N/m]

Wb

[J]

x0, y0

[mm]

Száltérfogat százalék
Megoszló terhelés a súlyból adódóan
Törési energia
X, ,Y irányú egyenes szál menti koordináta

α

[°]

Peremszög

β

[°]

Húrszög

γ

[1/s]

Γ

[-]

δ

[mm]

δ0

[-]

Nyírósebesség
Gamma függvény
Szállehajlás
Előírt hibakorlát félszélessége
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Δl

[mm]

Elmozdulás

Δlft

[mm]

Szakadási elmozdulás szálszakításnál

ΔxB

[mm]

Szálvég vízszintes irányú elmozdulása

εb

[-]

Fajlagos hajlító alakváltozás

εc

[-]

Fajlagos összenyomódási alakváltozás

εft

[-]

Szál relatív szakadási nyúlása

εt

[-]

Fajlagos nyúlási alakváltozás

η

[Pas]

κ

[1/mm]

ν

[-]

Dinamikai viszkozitás
Görbület
Poisson tényező

3

ρ

[kg/m ]

Sűrűség

ρk

[kg/m3]

Kompozit sűrűség

σb

[MPa]

Hajlítófeszültség

σc

[MPa]

Nyomófeszültség

σft

[MPa]

Szál szakítószilárdsága

σs

[Nm/m2]

σt

[MPa]

φ

[°]

Szálszakasz érintőszög

ϕd

[-]

Üreges szál alaktényező

φi

[°]

Adott szálszakaszra vonatkozó érintőszög

ψ

[°]

Szál dőlésszög

Ω

[-]

Szállehajlási állandó

ΩÁ

[-]

Átlagos szállehajlási állandó

Ωx, Ωy

[-]

X, Y irányú elmozdulásból számolt szállehajlási állandó

Ωx,i, Ωx,i

[-]

X, Y irányú elmozdulásból számolt szállehajlási állandó

Felületi feszültség
Húzófeszültség

adott szálra
ÁNH

Átlag relatív kétoldalas hiba

BVID

Alig látható ütéses sérülés (Barely Visible Impact Damage)

CF

Szénszál (Carbon Fiber)

CFRP

Szénszál erősítésű műanyag (Carbon Fiber Reinforced Plastic)

COD

Repedésnyílási elmozdulás (Crack Opening Displacement)

EDS

Energiadiszperzív röntgenspektroszkópia
(Energy Dispersive Spectroscopy)

Jelölés- és rövidítésjegyzék
FMECA

Meghibásodási módok, okok, hatások és tönkremeneteli vizsgálat
(Failure Modes, Effects and Criticality Analysis)

FRP

Szálerősítéses műanyag (Fiber Reinforced Plastic)

GFRP

Üvegszál erősítésű műanyag (Glass Fiber Reinforced Plastic)

HF

Üreges szál (Hollow Fiber)

HGF

Üreges üvegszál (Hollow Glass Fiber)

HGFRP

Üreges üvegszállal erősített műanyag
(Hollow Glass Fiber Reinforced Plastic)

ICP-OES

Induktívan csatolt plazma optikai emissziós spektrometria
(Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry)

PAN

Poliakrilnitril

QI

Kvázi izotróp (Quasi Isotropic)

RelSz

Relatív szórás

RK

Runge-Kutta módszer

SEM

Pásztázó elektronmikroszkóp (Scanning Electron Microscope)

SZKT

Szálkeresztmetszeti Kitöltési Tényező

UD

Unidirekcionális (egy irányban erősített)

UV

Ultraibolya (Ultraviolet)

UVMT

Ultraibolya fényes letapogatási módszer
(Ultraviolet Mapping Technique)

VARTM

Vákuummal segített gyantainjektálás
(Vacuum Assisted Resin Transfer Molding)

VE

Vinilészter (Vinyl Ester)

VEM

Véges Elemes Módszer
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1. Bevezetés
Fejlődő világunkban az erőforrások hatékony felhasználása elengedhetetlen követelmény,
hiszen a fosszilis energiakészletek végesek. Úgy tudunk jól gazdálkodni az erőforrásokkal, ha
például a közlekedésben könnyű járműveket építünk, így helyváltoztatásuk kevesebb energiát
igényel, ami egyben a káros anyag kibocsátást is jelentősen csökkenti.
A polimer kompozitok jól tervezhető és optimálható anizotrop tulajdonságaik miatt
különösen alkalmasak a könnyű szerkezetes építésre. Ha ismert a jellemző igénybevétel
nagysága és iránya, az anizotrópiát tudatosan kihasználva előnyösen alakítható az alkatrészek
anyagtulajdonsága. A kompozitok használata ebből következően egyre szélesebb körű: pl.
repülőgépek szárnya [1] és teste, szélkerekek lapátjai, repülőgép-szállító anyahajó vezérlő
épülete, sportszerek stb. készülnek belőle. A kompozit tipikusan erősítőszálakból és az erőt
közvetítő mátrixból épül fel, amelyek között kiváló adhéziós kapcsolat van. Az erősítőszál
rendkívül vékony (átmérője néhány mikrométer), és a szakítószilárdsága nagy. A
leggyakrabban alkalmazott erősítőszál az üvegszál, a szénszál és az aramidszál, de jelentősen
növekszik a bazalt-, a len-, a kender- és a hőre lágyuló mesterséges szálak használata is [2-4].
Az erősítőszálak anyagának fejlesztése mellett számos kutatás foglalkozik azok alakjának
optimálásával [5-7]. A mátrix szívós anyag, elsődleges feladata a terhelés közvetítése a
szálakhoz, valamint a szálak védelme. A leggyakrabban használt mátrix anyagok a poliészter,
az epoxi és a vinilészter gyanta a hőre keményedő, amíg a poliamid (PA) és a polipropilén
(PP) a hőre lágyuló polimerek közül.
Mint minden anyagnál, a kompozitoknál is az anyag tönkremenetelét, azaz törését
repedéskeletkezés és -terjedés előzi meg, amelyet okozhat külső környezeti terhelés,
mechanikai igénybevétel, esetleg kémiai vagy hőhatás. A homogén belső szerkezetű
anyagokhoz viszonyítva a kompozit nagy előnye, hogy nem hirtelen, katasztrófaszerűen,
hanem lassan törik el, sokszor már szemmel látható jelek figyelmeztetnek a tönkremenetelre,
így van idő beavatkozni, a terhelést csökkenteni, vagy megszüntetni. A kompozit
tönkremenetele úgy kezdődik, hogy a mátrixban mikro repedések jelennek meg, amelyek
közül némelyik terjedni kezd. A repedésterjedést okozhatja ciklikus és változó terhelés,
valamint a polimerek degradációja (pl. ultraibolya sugárzás okozta öregedés) [8]. A repedés
egészen addig gyorsan terjed, amíg egy szálba nem ütközik, itt megáll, és úgy terjed tovább,
hogy megkerüli a szálat, vagy a szál is eltörik.
Jó lenne, ha a repedés terjedését külső beavatkozás nélkül meg lehetne állítani, és így
meg lehetne akadályozni, vagy legalábbis késleltetni a szerkezet tönkremenetelét. A
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kompozitban például üreges erősítőszálak alkalmazása adhat megoldást erre a problémára. Az
üreges szálak lehetőséget adnak egyszerű állapotfelmérésre, illetve öngyógyuló hatás
elérésére is [9-12]. Az állapotfelügyelet például úgy lehetséges, hogy a szálakat fel lehetne
tölteni ultraibolya (UV) fényre érzékeny folyadékkal, amely a repedés keletkezésénél, a szál
törésénél kifolyna, így egy UV lámpával végigvilágítva a szerkezetet gyorsan és egyszerűen
ellenőrizhető lenne a szerkezet állapota és beazonosítható lenne a sérült rész helye.
Az öngyógyuló hatást például az élővilág analógiája alapján lehet megvalósítani. A fa kérge
sérülése után rögtön a sérülés kijavításába, annak meggyógyításába kezd úgy, hogy a sérült
területre gyantát bocsájt, amely a sérülés teljes gyógyulásáig véd a további sérülésektől,
korhadástól. Az emberi bőrréteg sérülését követően a szervezet vérzéssel, majd abból
kialakuló varral pótolja a hiányzó hámréteget. Ez az analógiája az üregükben gyantát
tartalmazó szálakkal erősített kompozitnak is. Ezeknél a kompozitoknál egyes szálakban
gyanta, míg a megfelelő arányban más szálakban térhálósító van. Amint repedés keletkezik a
kompoziton, a szál is eltörik, és a szálakból kifolyik a gyanta és a térhálósító, majd a két
komponens összekeveredve feltölti a repedést, és ott kitérhálósodik. Ezzel helyreáll az anyag
folytonossága és a „javított” rész szilárdsága akár az eredetit is megközelítheti. Ez az anyag
reakciója a külső környezet károsító hatására. Az olyan anyagokat, amelyek a környezet
hatásaira gyors és egyértelmű válaszokkal reagálnak minden külső emberi beavatkozás nélkül,
intelligens anyagoknak nevezzük [13]. Az üreges szálakkal erősített kompozitok is
egyértelmű és gyors választ adhatnak a repedés megjelenésére azzal, hogy az üreges
szálakban tárolt és a repedés miatt azokból kifolyó gyanta a repedést feltöltve és ott
térhálósodva újra szerkezeti kapcsolatot teremt a repedés által kettéválasztott részek között.
Az értekezésem célja ezeknek az intelligens anyagoknak, az üreges szálakkal erősített
polimer mátrixú kompozitoknak a kutatása, üreges szállal erősített kompozit létrehozása,
valamint az állapotjelzés és öngyógyítás hatásmechanizmusának feltérképezése.
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2. Irodalmi áttekintés
Ebben a fejezetben bemutatom a tudomány mai állása alapján az üreges üvegszálakat, az
üreges szénszálakat, ezek gyártási lehetőségeit, mechanikai tulajdonságait, valamint
kompozitba való beépítésüknek lehetőségeit.
Elsőként a tömör üvegszál és a tömör szénszál gyártását tekintem át, ugyanis fontosnak
tartom megismerni az alaptechnológiákat, amiből az üreges szálgyártás technológiái
eredeztethetőek. Ezt követően ezekhez a gyártástechnológiákhoz viszonyítva ismertetem az
üreges szálak gyártástechnológiáit.

2.1. Az üvegszál és a szénszál gyártása
Üvegszálak gyártása
A szilikát alapú (SiO2) üvegszálak nagy szilárdságuk és alacsony áruk miatt a
legelterjedtebb erősítőanyagai a polimer mátrixú kompozitoknak. Az üvegszálak SiO2
alapanyagán túl különböző adalékokat tartalmaznak: alumínium, bór, kalcium, magnézium,
nátrium és kálium oxidjai és szilikátjai. Ezeket az adalékokat azért használják, hogy egyrészt
csökkenjen a szilikát olvadáspontja, és ezáltal az alakadáshoz megfelelő viszkozitást kisebb
hőfokon lehessen elérni. Másrészt az adalékok segítenek a légbuborékok eltávolításában,
valamint a végleges termék mechanikai és kémiai tulajdonságainak kialakításában. Az
üvegszál gyártása az üveg ömledék megfelelően viszkózus állapotának elérésével kezdődik.
Az üveget körülbelül 1400°C-on megolvasztják, majd egy fűtött szálhúzó „szitába” vezetik,
amely akár több tízezer lyukat is tartalmazhat (1. ábra).

1. ábra Az üvegszál gyártás sematikus vázlata [1]
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A szálképző furatokon való átjutást követően az üvegszálakat ~50 m/s sebességgel húzzák és
nyújtják, miközben levegőbefúvással vagy finom permettel hűtik, majd egy permetező
berendezés felületkezelő szert juttat a szálakra. Az elkészült szálkötegeket végül egy
rovingban fogják össze és feltekercselik. Az elemi szálátmérő jellemzően 5 és 20 µm közötti,
amely a szálképző furatok átmérőjének, az olvasztott üveg viszkozitásának (üveg összetétele
és hőmérséklete) és a nyújtás mértékének a függvénye. A szálstruktúrának köszönhetően
nagyobb húzószilárdság és nagyobb rugalmassági modulus érhető el, mint a tömb formájú
üvegnél a hibahelyek számának fajlagos csökkenése miatt [1].
Ahogyan a szerves polimereknél,

a

poliszilikát

szerkezetű

üvegszálaknál is

megfigyelhető a molekulák nyújtás hatására bekövetkező rendeződése, amely által a
mechanikai tulajdonságok előnyösen befolyásolhatóak. Minél nagyobb az erő, amellyel a
nyújtás során az üvegszálakat húzzák, és minél nagyobb az ömledék hőmérséklete, annál
nagyobb molekulaorientáció érhető el. Ebből adódóan a vékonyabb keresztmetszetű
üvegszálakban a molekulák nagyobb mértékű rendeződése a mechanikai tulajdonságok
javulását eredményezi [14, 15].
A szénszál gyártása
A szénszál gyártás menete összetett folyamat, amelynek lépéseit a 2. ábra szemlélteti.

2. ábra A szénszál gyártása: 1-prekurzor gyártása, 2-stabilizálás, 3-oxidáló kemence, 4-alacsony
hőmérsékletű gáz elégetés, 5-alacsony hőmérsékletű kemence, 6-magas hőmérsékletű kemence,
7-szálfeszítő, 8-felületkezelés, 9-szárítás, osztályozás, 10-tekercselő [16]

A szénszálat alapvetően poliakrilnitrilből (PAN), ritkábban kátrányból vagy cellulózból
állítják elő. A PAN-t akrilnitrilből állítják elő polimerizációs láncreakcióban. Az ezt követően
PAN-ból szálhúzással előállított szálköteget prekurzornak hívják. Az általánosan alkalmazott

Irodalmi áttekintés

13

szálhúzási módszer szerint a prekurzor PAN anyagát feloldják, és az oldatot kis furatokon
préselik át. Ezt követően a szálakat nagymértékben tovább nyújtják, majd egy vegyi fürdőt
alkalmaznak,

hogy

a

szálak

megszilárduljanak.

A

szálhúzás

fontos

fázisa

a

szénszálgyártásnak, mert a prekurzor szál molekulaszerkezetét ez a szakasz határozza meg. A
szálhúzás előtt a molekulaszerkezet strukturálatlan, és a szálhúzás következtében a PAN
molekulák orientálódnak és rendeződnek. Ennek eredményeként a szálaknak nagyobb
szilárdsága és rugalmassági modulusa lesz [13].
A következő művelet a stabilizálás, vagy más néven oxidáció, amelyre azért van szükség,
hogy a lineáris kötéseket nagyobb hőstabilitású „létrás” kötéssé alakítsák. Az oxidálás készíti
elő a prekurzor szálakat a későbbi gyártási fázisokban alkalmazott nagy hőmérsékletekre,
hogy a szálak ne olvadjanak meg, vagy bomoljanak el. A szálakat 30-120 percig stabilizálják
egy 200-300°C-os kemencében vagy fűtött hengereken. A szálakból hidrogén atomok
kilépésével újrarendeződik az atomszerkezet, kettős kötések alakulnak ki a C-C és a C-N
atomok között. Ezt követően az elszenesítés következik egy 1000-3000°C-os kemencében,
amelyben inert gáz van, amelyre azért van szükség, hogy a nagy hőmérsékleten se tudjanak
elégni a szálak. A hőmérséklet hatására a nem-szén atomok kiválnak a szálakból gáz
formájában (hidrogén, nitrogén, szén-monoxid, szén-dioxid, vízgőz, ammónia). Az
elszenesítés állhat több lépésből, különböző hőmérsékleten, hogy jobban tudják azt
kontrollálni. Az elszenesítés végére grafitrács szerkezet alakul ki, ami a nagy szilárdságot és
modulust biztosítja a szénszálaknak [17, 18].
A szénszál készítés utolsó művelete a felület előkészítés, amelyre azért van szükség, hogy
majd a kompozitokban a szál és a mátrix között erős adhéziós kapcsolat tudjon kialakulni. Ezt
a kapcsolatot úgy érik el, hogy a szálakat különböző gázokon (szén-dioxid, ózon stb.) vezetik
át, vagy a szálak felületére különböző felületkezelő anyagokat (nátrium-hipoklorid,
salétromsav) visznek fel, vagy elektrolízissel változatják meg a felület struktúráját. A
felületkezelő módszerekkel a szénszálak felületén oxidcsoportokat alakítanak ki, amelyek
biztosítják majd a kapcsolódási lehetőséget a kompozit mátrixanyagával. Ennél a gyártási
lépésnél nagyon óvatosnak kell lenni, nehogy megsérüljenek a szálak [16, 18].

2.2. Üreges szálak
Az üreges szálak gyártása eltér a hagyományos szálgyártás technikájától, összetettebb
szerszámra vagy folyamatokra van szükség az előállításukhoz. Ebben az alfejezetben
bemutatom az üreges üvegszál és az üreges szénszál gyártásáról készült publikációkat és
szabadalmakat és a gyártási paraméterek hatását a szálak jellemzőire.
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2.2.1. Üreges szálak gyártása
Üreges üvegszálak gyártása
Jensen szabadalmában [19] bemutatott egy üreges üvegszál gyártási módszert. Az
előállításhoz olyan szálhúzó fejet alkalmazott, amelynél gáz bevezetésével lehet szabályozni a
szál üregességét. A szerszám vázlata az 3. ábrán látható. Az olvadt üveg bevezetése egy
körgyűrű alakú szerszámon keresztül (1) nyomással, a gáz bevezetése pedig ennek a
körgyűrűnek a közepébe történik egy csatornán (2) keresztül. Miután az üveg elhagyja a
szerszámot, a szálakat folyamatosan nyújtják, miközben az adagolt gáz biztosítja az üregesség
szabályosságát egészen addig, amíg ki nem hűl az üveg (3).

3. ábra Üreges üvegszál gyártó fejek. 1 – Szálképző körgyűrű, 2 – Gáz bevezetése,
3 – Szálak nyújtása és hűtése [19]

Az üregesség mértékét lehet szabályozni a körgyűrű méretével, az adagolt gáz és üveg
arányával, valamint a nyújtás mértékével is. Pontosan beállítva a gáz mennyiségét, a
hőmérsékleteket, a nyomásokat és a nyújtás mértékét, a szerkezet 0,6~0,8 üregességi hányadú
szálak gyártására képes.
Hucker és társai [20] a gyártási paraméterek üreges és tömör üvegszálakra gyakorolt
hatását vizsgálták. A nagy külső átmérőjű üreges üvegszálak hátránya, hogy egy adott
keresztmetszetben kisebb az erősítő képességük a nagy külső átmérő miatt. Vizsgálták a
különböző szálhúzási beállítások mellett gyártott szálak szakítószilárdságát. Nagy átmérőjű
(~20 mm) tömör és üreges üveg előgyártmányokat vezettek egyenletes sebességgel izzító
kemencébe, hogy az üveg előgyártmányokból vékony szálat lehessen húzni. A meglágyult
üveget egy állítható forgási sebességű dobra tekerték, amely biztosítja a szálak nyújtását és a
szálhúzási sebességet (4. ábra). A folyamat során pontosan beállítható az előgyártmány izzító
kemencébe etetési sebessége, a kemence hőmérséklete és a tekercselő dob forgási sebessége.
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A tömör és az üreges előgyártmányok összetétele minimális eltéréssel megegyező volt.
Megállapították, hogy minél nagyobb volt a tömör szál átmérője, annál kisebb volt annak
szakítószilárdsága. A húzási sebességet lassítva csökkent, míg a hőmérsékletet csökkentve
nőtt a tömör szálak szilárdsága.

4. ábra A szálhúzás sematikus ábrája ([20] alapján)

A 30-60 µm-es külső átmérőjű szálakban a gyors hűlés ellenére (1000-1200°C-os kemencéből
23°C-os szobahőmérsékleten hűtés) maradnak a szálakban belső feszültségek, ugyanis a külső
keresztmetszet gyorsabban hűl le, mint a keresztmetszet belseje. Az üreges szálaknál úgy
tudtak elérni nagyobb szilárdságot, hogy növelték a szálnyújtás közben a húzófeszültséget,
azaz az üvegcső előgyártmányok etetését a lehető legjobban lelassították, a húzott üveg
viszkozitását növelték a kemence hőmérsékletének csökkentésével, és a szálhúzást a lehető
legkisebb sebességgel végezték. Az üregesség növelésével nőtt a szálak szakítószilárdsága is
(keresztmetszet területe alapján számolt), részben a szálparadoxon okozta kevesebb hibahely,
részben a molekulaláncok hatékonyabb orientálódása miatt. A gyártási paraméterek állításával
növelni tudták a szilárdságot, ami a molekulaláncok rendeződésének volt köszönhető az
üvegszálakban [15].
Üreges szénszálak gyártása
Noland és O’Brien szabadalma [21] áttekintést ad az üreges szálak kialakulásának
történetéről. Noland és O’Brien leírta a szabadalomban, hogy Balasubramanian és társai
1985-ben a 17. Karbon Konferencián beszéltek először olyan PAN alapú szénszálról,
amelyben üregeket találtak. Véleményük szerint az üregek akkor keletkeznek, ha a szálak
nem stabilizálódnak teljesen. Rámutattak, hogy az üregek úgy alakulnak ki, hogy egy nem
teljesen stabilizált rész kiég, és eközben egy szilárd felület alakul ki. Edie és társai [22]
1986-ban leírták, hogy növelni tudták a PAN oldatból húzott szénszál húzószilárdságát
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azáltal, hogy az extrúziós profilt három és ötágú csillag alakúra változtatták. Noland és
O’Brian szerint Abhiraman a „From PAN-based precursor polymers to carbon fibers:
Evolution of structure and properties” művében írta le 1987-ben az üreges szénszálgyártást, és
kimutatta, hogy mely gyártási paramétereken kell változtatni ahhoz, hogy elkerülhető legyen a
mag kiégése az elszenesítés során. Abhiraman bemutatta továbbá, hogy ezek a szálak a
normál stabilizálás és oxidáció sebességénél alkalmazott nagyobb sebesség alkalmazása miatt
keletkeztek valamint, hogy ezeknek az üreges szálaknak nem talált felhasználási területet.
Ferguson [23] már célzottan azt kereste, hogyan lehet üreges szénszálat gyártani.
Különböző szálgyártási technológiákat említett. Az alkalmazott gyártástechnológia attól függ,
hogy mi az alapanyag, és milyen tulajdonságokat szeretnének elérni a szálaknál. Az üreges
szálak gyártásához oldószer segítségével hozzák folyékony állapotba a PAN-t. Az üreges
szénszál gyártásához üreges prekurzorra van szükség, amelyet a 5. ábrán látható speciális
szálhúzóval készítenek.

5. ábra Az üreges prekurzort gyártó szálhúzó nézeti és metszeti ábrája, ahol 1 – víz betáplálás,
2 – PAN oldat betáplálás, 3 – központosító csavar [23]

A szálhúzóba külön lehet adagolni a víz (1) és az oldott PAN (2) mennyiségét. A szálak külső
és belső átmérője a szálhúzó-fej cseréjével állítható. A víz a szilárdító elegy, amely
segítségével az oldószert eltávolítják a szálakból, és ahogy a szál kilép a szálhúzóból, vizet
juttatnak a belsejébe. Ezzel párhuzamosan kívülről vízpermettel vonják be a szálakat, majd az
utónyújtást egy fürdőben végzik. Ezt követően az üreges PAN prekurzorokat a tömör PAN
szállal megegyező módon stabilizálják és szenesítik ügyelve arra, hogy a szálak ne
laposodjanak el.
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2.2.2. Az erősítőszálak üregességének hatása a kompozit mechanikai tulajdonságaira
Hucker és kollegái [24] üreges üvegszálakat (hollow glass fiber-HGF) használtak fel
kompozit lemezek nyomó rugalmassági modulusának növelésére. Az üreges szálaknak
ugyanakkora tömeg/hossz arány mellett nagyobb a másodrendű nyomatéka, mint a tömör
szálaknak. A szálak nagyobb másodrendű nyomatékával hasonló hatás érhető el, mint a
szendvicsszerkezeteknél alkalmazott maganyagokkal, ugyanis mindkettővel növeljük a
szerkezet merevségét. Különböző átmérőjű HGF-eket gyártottak, amelyeket az üregességi
aránnyal jellemeztek (K). Az üregességi arányt az üreges szál belső (db) és külső átmérőjének
(dk) hányadosával definiálták (1):
K

(1)

db
dk

Három különböző külső átmérőjű szálat gyártottak (30 µm, 45 µm, 60 µm) tömör és
üreges változatban, hogy össze tudják hasonlítani az azokból készülő laminátumok
tulajdonságait. Ezekből a szálakból egyirányban erősített (unidirekcionális, UD) epoxi
mátrixú 18 rétegű kompozit lapokat készítettek autoklávban térhálósítva. Az autoklávban a
vákuumot fokozatosan légköri nyomásra engedték, amíg a tartály nyomását 3 bar-ra emelve,
fokozatosan 175°C-ra növelték az autokláv hőmérsékletét, és 1 órán keresztül tartották itt. A
laminátumokra a mechanikai vizsgálatokhoz üvegszál erősítéses befogó lapokat ragasztottak,
hogy a befogás ne sértse meg a vizsgálandó szálakat, és hogy ne csússzon meg a befogás. A
kompozit lapokat próbatestekké darabolták, majd szálirányú nyomó vizsgálatok alá vetették.
A próbatestek erősítőszálainak tulajdonságai, a próbatestek nyomó rugalmassági modulusa
(Ec) és a kompozit lapok sűrűsége (ρk) az 1. táblázatban láthatóak.
Próbatestek erősítőszálainak
tulajdonságai
Szál külső
Üregességi
átmérő [µm] hányad [-]
30
0
30
25
45
0
45
25
45
40
60
0
60
25
60
50

ρk

Ec
[GPa]

[kg/m ]

3

Ec/ρk

27,63
24,54
27,25
21,11
18,50
30,51
22,53
16,33

1641
1417
1573
1341
1249
1682
1441
1294

16,84
17,32
17,32
15,74
14,81
18,14
15,63
12,62

1. táblázat A próbatesteket erősítőszálak adatai, a próbatestek nyomó rugalmassági modulusa, a
sűrűségek, és a fajlagosított nyomó rugalmassági modulusok [24]
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Mivel a szálak keresztmetszete, és ezáltal a kompozitok sűrűsége különböző, célszerű a
modulusokat fajlagosított jellemzők alapján összehasonlítani. Az összehasonlítás alapja a
fajlagosított rugalmassági modulus, azaz a sűrűségre vonatkoztatott rugalmassági modulus
(1. táblázat). Látható, hogy az erősítőszálak üregességi arányát növelve csökken a próbatestek
nyomó rugalmassági modulusa és a sűrűséggel fajlagosított rugalmassági modulus is. Az
üregességi arány növelésével csökkenő rugalmassági modulusra nem tudtak magyarázatot
adni, de feltételezem, hogy a gyártási paraméterekkel lehetett a gond. Leírták, hogy további
vizsgálatok szükségesek.
Hucker és társai [25] egy másik munkájukban kihangsúlyozták, hogy üreges szálból
merevebb szerkezet építhető, mint tömör szálból. Boniface és társai [26] megállapították,
hogy jó energiaelnyelő képességekkel rendelkezik az üreges szálból épített kompozit lemez.
Hucker és társai [20] az üreges szálakat üvegcső előgyártmányból gyártották a már korábban
bemutatott módszerrel (lásd 15. oldal). Az előgyártmányt felmelegítve nyújtották, így
képeztek kis átmérőjű üreges szálat. Céljuk 30 µm átmérő alatti és 40% üregességi arány
feletti üreges szál gyártása volt, de sok nehézség adódott, így ebben a cikkben még nem
mutatták be ezeknek a szálaknak a gyártását. Az előállított szálak külső és belső átmérője
közötti viszonyt a 6. ábra mutatja. Az összefüggést egy egyenessel közelítették, de ez alapján
még nem tudták kapcsolatba hozni a kiinduló üvegcső előgyártmány átmérőket, a nyújtási
mértéket és a végleges üregességi arányt.

6. ábra A külső és a belső átmérő közötti kapcsolat [25]

Szintén Hucker és társai [27] hasonlították össze a 30-60 µm-es külső átmérőjű tömör és
az üreges üvegszál erősítésű UD rudak nyomószilárdságát. Egy sablon segítségével
különböző átmérőjű és üregességi hányadú szálakból reprodukálható módszerrel gyártottak
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UD szálerősítésű nyomó próbatesteket. Ezeket megvizsgálva arra az eredményre jutottak,
hogy az üregesség növelésével minden esetben nő a rudak nyomószilárdsága.
Rosen és társai [28] üreges és tömör üvegszálakat, valamint az azokkal erősített
kompozitok tulajdonságait hasonlították össze. Kimutatták, hogy az üreges szállal erősített
kompozit szerkezetek (HGFRP - Hollow Glass Fiber Reinforced Plastic) merevség és
nyomószilárdság szempontjából előnyösebbek a tömör szállal erősített kompozitoknál.
25 µm-es külső átmérőjű üreges üvegszálat húztak, és az üregességi arányt 0,88-ig sikerült
növelniük. Az elemi szálak szakító vizsgálata alapján megállapították, hogy a szálak külső
átmérőit növelve csökken, amíg a belső átmérőt növelve nő a szakítószilárdság. Az
erősítőszálakat epoxi gyantával impregnálva kompozitokat készítettek, majd ezeket
nyomóvizsgálatoknak vetették alá. Megállapították, hogy a HGFRP szálirányra merőleges
nyomószilárdsága kisebb lesz a tömör szállal erősített kompozitoknál, amennyiben az
üregességi hányad 0,5 fölé emelkedik, mert ebben az esetben már nem a mátrix megy tönkre,
hanem a szálak fala törik össze.
Bayat és Aghdam [29] véges elemes módszerrel (VEM) kimutatták, hogy a gyártás során
a hirtelen hőmérsékletváltozás okozta maradó feszültség az üreges szálakban kisebb a
kedvezőbb hűlési feltételek miatt, mint a tömör szálakban. Szintén VEM módszerrel
kimutatták, hogy a szálerősítéses kompozitok energiaelnyelő képessége nő, amennyiben a
szálak üregességi hányada növekszik.
Modulus mérési eljárások szállehajlás alapján
A szálak és szövetek hajlító merevségének, valamint hajlító modulusának mérései
hárompontos hajlításon, különböző hurokhajlító módszereken [30-32] alapulnak, de
leggyakrabban az egyik végén, fixen befogott szálak saját súlyuk alatti lehajlás mérésével
határozzák meg a hajlítási tulajdonságokat [30, 32]. A saját súlya alatt lehajló szálak mérését
két részre bonthatjuk: Az egyik (a) esetben egy adott hosszúságú (l0 [mm]) szál végpontjának
lehajlását (fB [mm]) kell mérni, másik (b) esetben egy adott húrszög (β [°]) eléréséhez
szükséges szálhossz (l0 [mm]) mérendő. A szállehajlás mérésének jellemzőit az 7. ábra
mutatja be, ahol kékkel jelöltem az egyenes szálat, pirossal a lehajlott szálat. Az (a) módszer
alkalmazásához számos mérési módszert dolgoztak ki [30, 32], amíg a (b) módszer
alkalmazásához egy úgynevezett flexométert szoktak alkalmazni, amely alkalmas szövet-,
kelme-, lap- vagy fóliacsík lehajlásának mérésére is [30, 32]. A szálvég vízszintes irányú
elmozdulása (ΔxB [mm]) nem szerepel az irodalomban fellelhető számításokban [30, 32, 33],
így ennek bevezetésével pontosítható a számítás, amelyet a 4.3. fejezetben mutatok be.
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7. ábra Szállehajlás mérésének jellemzői ([30-32] alapján)

2.3. Öngyógyulás, állapotellenőrzés
Különböző igénybevételek hatására a szálerősített kompozitokban mikrorepedések
alakulhatnak ki, amelyek kijavítása nagyon fontos, hogy később ne vezessenek teljes
tönkremenetelhez. A megoldás egy olyan kompozit fejlesztése, amely öngyógyulással képes
megakadályozni a kialakult mikroszkopikus sérülések további terjedését. Ezt a hatást pl. egy
gyógyító folyadékkal lehet elérni, amelyet a kompozit bocsájt ki magából sérülés esetén. A
gyógyító elegy kompoziton belüli tárolására több variáció kidolgozása is kutatási téma
napjainkban [8, 10, 34]. A gyógyító folyadék tárolható mikrokapszulákban [35-42], a
mátrixanyagban kialakított érrendszerben [43-46], vagy a mátrixba ágyazott üreges
erősítőszálban, amelyek a bennük tárolt gyógyító folyadékot oda és akkor juttatják, ahol a
sérülés bekövetkezik. A gyógyító folyadék a repedésbe befolyik, és a szétrepedt felek között
újra kapcsolatot hoz létre [47-49]. Többkomponensű javító elegy esetén a repedésben történő
térhálósodás kritikus lehet, amennyiben a gyanta érzékeny a keverési arányra, illetve érzékeny
a komponensek megfelelő elkeveredésére. A térhálósodáshoz szükséges arány és keveredés
elérésére az egyes komponensek tároló elemeinek megfelelő elrendezése lehet a megoldás,
vagyis minél sűrűbben és keverten elhelyezett üreges szálakból a kapilláris hatás segítségével
jobb keveredés érhető el.
Az öngyógyulás ötlete a természetből származik, amelyből merített megoldások nem
egyediek a mérnöki gyakorlatban. Annak mintájára, ahogy a fák gyantát juttatnak a
sérülésekhez, vagy ahogyan az emlősök vérzéssel gyógyítják sebeiket, a kompozitokban is a
tárolt gyógyító folyadékkal lehetne a sérüléseket javítani. Az így kialakított kompozitok
könnyebbek lehetnének, mert elegendő lenne egy kisebb biztonsági tényezőt alkalmazni
tervezéskor, mégis hosszabb lehetne az élettartamuk [50]. Az önjavítás és állapotjelzés
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képessége fejlesztés alatt áll betonelemeknél [51-56], polimereknél [48, 57-67] és polimer
kompozitoknál is [11, 68-71]. Az üreges szálak lehetőséget biztosítanak különböző
jelzőfolyadékok tárolására is, amelyekkel egyszerű állapotfelmérés érhető el. A 8. ábrán
látható kompozitban UV fényre fluoreszkáló folyadékkal töltötték fel az üreges szálakat,
amelyekből a sérülések mentén a felszínre folyt a jelző folyadék. Kompozitoknál a javító
elegy üreges szálban való tárolása előnyösebb a mikrokapszulákban vagy az érhálózatokban
történő tárolásnál, mert az üreges szálak nagyobb mennyiségű gyógyító folyadékot képesek
tárolni, könnyen beépíthetőek és közben még erősítő szerepet is betöltenek (9. ábra).
Motoku és társai [9] különböző tömör és üreges szálakat használtak különböző mátrixú
kompozitban az összehasonlíthatóság végett. Alapkoncepciójuk az volt, hogy az üreges
szálakat tömör erősítőszálakkal kombinálva alkalmazták. Ejtősúlyos vizsgálattal elemezték,
hogyan módosul a lemez energiaelnyelő képessége az üreges szálak beépítésével. Vizsgálták
hogyan folyik ki a gyógyító gyanta a sérült területekre, ahol az elegy útjának követését UV
fényre fluoreszkáló, folyékony festékkel segítették elő. A vizsgálati mintákhoz különböző
csöveket alkalmaztak: borszilikát HGF-et (szál tároló kapacitása: 5 µl, külső átmérő: 1,15
mm, hossz: 76 mm), kvarcüveg Pasteur pipettát (60 µl, 1,6 mm, 76 mm), réz csövet (60 µl,
1,6 mm, 76 mm) és alumínium csövet (60 µl, 1,6 mm, 76 mm) használtak arra a célra, hogy
felmérjék a szálak tároló és kieresztő képességét.

8. ábra Állapotfelmérés ultraibolya fényes letapogatási módszerrel (UVMT)
a lemez ütést szenvedett (a) és azzal ellentétes (b) oldalán [11]

A próbatestek gyártása során a próbatestek egy részének az üreges szálait folyékony
festékanyaggal, amíg a másik részt gyógyító gyantával töltötték fel. Az öngyógyuló rendszer
elrendezése a 9. ábrán látható. Az ábra azt szemlélteti, hogy a törött üreges szálakból kijutó
folyadék hogyan folyik be a sérülésekbe és tölti fel a repedést. A cikkben [9] bemutatták,
hogy a javító szálak elrendezése és elhelyezése függ az önjavítási követelményektől, valamint

Irodalmi áttekintés

22

a meghatározó meghibásodási mechanizmusoktól: lehet 0/90°-os, ±45°-os, vagy akármilyen
irányú, a terhelésnek megfelelő elrendezés.

9. ábra Az öngyógyuló mechanizmus ([9] alapján)

A próbatestek gyártásakor ügyeltek arra, hogy a javító szálak pontosan a lemezek középső
rétegébe, a vastagság feléhez kerüljenek. Vinilészter és epoxi gyantát használtak
mátrixanyagnak, hogy azokat is össze tudják hasonlítani. Négy fajta próbatestet készítettek el:
viszonyítási alapnak egy hagyományos, csak tömör szálerősítésű laminátumot, egy-, kettővalamint három üreges tároló szálat tartalmazó laminátumot. A lemezvastagság hatását is
vizsgálták 20 (átlagosan 3,5 mm vastag) és 30 (átlagosan 5,7 mm vastag) rétegből álló
lemezekkel. A javító szálakat az ütés köré helyezték el, és három szállal már a teljes ütési
zónát le tudták fedni. Optikai mikroszkóppal vizsgálták a vinilészter mátrixú lemezt, és
megállapították, hogy a sérülések jellegzetességei megegyeznek a kizárólag tömör
szálerősítésű kompozit lemezével. Erről látható felvétel a 10. ábrán.

10. ábra Optikai mikroszkópos felvétel a roncsolt öngyógyuló kompozit lemezről [9]

Az ábrán a fehér foltok a sérült részek, a fekete foltok pedig a gyógyító folyadék nyomai. Az
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öngyógyuló kompozitok, amelyekbe üvegcsövet helyeztek el, ugyanolyan választ adtak az
ejtősúlyos vizsgálatra, mint a hagyományos laminátumok (11. ábra).

11. ábra Az ejtősúlyos vizsgálat tipikus terhelés-idő görbéi hagyományos és üvegcsöves öngyógyuló
epoxi mátrixú kompozit esetén (ütési energia: a. 45 J, b. 56 J) [9]

Továbbá a roncsolásra adott választ szintén nem befolyásolta érdemlegesen (max. 4% eltérés
az elnyelt energiában) az üvegcsövek mennyisége. Az alumínium- és rézcsövek nem váltak
be, mert egyrészt befolyásolták a laminátumok törésre adott válaszát, másrészt az ütés helyén
összenyomódtak és nem engedték kifolyni a folyadékot. Összességében sikeresen gyártottak
üvegcsöves öngyógyuló kompozitot vákuum infúziós (VARTM) eljárással, és a gyógyító
folyadék kifolyását sikeresen vizsgálták mikroszkóppal (12. ábra).

12. ábra Öngyógyulás jelei a kompozit felületén [9]

Trask és társai [72] munkájuk során szintén üreges üvegszálakat alkalmaztak kompozit
szerkezetek önjavító képességének létrehozásakor. Az alkalmazott HGF-ek átmérője 60±3 µm
és üregességi aránya 55% volt. 16 rétegű üvegszál-, és szénszál-erősítésű epoxi mátrixú
kompozit lemezeket gyártottak, amelyekbe további 2 réteg HGF-et építettek be
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(-45°/90°/45°/0°/HGF/-45°/90°/45°/0°/0°/45°/90°/-45°/HGF/0°/45°/90°/-45°). Az öngyógyító
rétegeket és a tömör erősítő szálakat úgy igyekeztek elhelyezni, hogy a belső mátrixrepedések
és delaminációk önjavítása is lehetséges legyen a lemezek teljes vastagsága mentén. A
lemezek térhálósítása után a HGF-eket vákuum segítségével töltötték fel. A kompozit
lemezbe 70 µm-es távolságban ágyazott HGF-ek esetén a hajlítószilárdságban és a
szálstruktúrában is romlás figyelhető meg. A HGF-ek a legtöbb esetben elcsúsztak, és sok
gyantadús terület alakult ki (13. ábra).

13. ábra A HGF-ek elhelyezése 70 µm-es távolságban egymástól helyesen (a) és helytelenül (b) [72]

Kimutatták, hogy nagyon jó beágyazás érhető el a HGF-nél, ha a szálak távolsága nagyobb,
mint a szálak átmérőjének háromszorosa (200 µm), még a legsűrűbben használt 0°/45°-os
rétegeknél is (14. ábra).

14. ábra Az egymástól 200 µm-es távolságban elhelyezett HGF-ek (a) és a HGF körüli
szálrendeződés (b) [72]

Az öngyógyulási képesség vizsgálata céljából megmérték a referencia GFRP lemezek
hajlítószilárdságát négypontos hajlítóvizsgálattal. Ezután acélgyűrűvel alátámasztva (külső
átmérő: 34 mm, belső átmérő: 19 mm) egy acél félgömb (átmérő: 4,63 mm) ejtésével
roncsolták a további lemezeket. A gyógyulási folyamat után a roncsolt próbatestek
szilárdságát négypontos hajlítóvizsgálattal ellenőrizték. Az eredményeket a 2. táblázat
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tartalmazza, amely alapján megállapítható, hogy a HGF jelenléte nagymértékben (16%)
lecsökkentette a lemez hajlítószilárdságát.

Próbatest
Sértetlen referencia laminátum
Sértetlen öngyógyuló laminátum
Roncsolt referencia laminátum
Gyógyulás előtti roncsolt
öngyógyuló laminátum
100°C-on 2 órát gyógyult
öngyógyuló laminátum

Hajlítószilárdság
[MPa]
668±13
559±12
479±32

Maradó
szilárdság
[%]
100
84
72

494±7

74

578±28

87

2. táblázat GFRP hajlítószilárdsága és gyógyulási képessége [72]

A táblázatban szereplő maradó szilárdság alatt az ép próbatesthez képest mérhető, roncsolás
utáni szilárdságot értem. Megállapították, hogy a 2 órán keresztül 100°C-os kemencében
gyógyult lemez hajlító szilárdsága 13%-ot javult a roncsolthoz képest, és így gyógyult
állapotban 19 MPa-lal jobb lett a hajlítószilárdsága, mint a sértetlen állapotú öngyógyuló
laminátumé. Ezt követően CFRP esetében is vizsgálták a HGF jelenlétének hatásait
ugyanazzal a vizsgálati módszerrel; gyűrűvel alátámasztva golyóval roncsolták, majd mérték
a maradó szilárdságot. Mind a 70 µm távolságra, mind a 200 µm távolságra elhelyezett
gyógyító szálakat tartalmazó laminátumokat vizsgálták. A roncsolás ebben az esetben is
acélgyűrűvel (külső átmérő: 27 mm, belső átmérő: 14 mm) történt kétféle terheléssel. Az
egyik esetben 1700 N, míg a másik esetben 2000 N erővel szorították a lemezhez a gyűrűt. A
roncsolás után 45 percre 70°C-os kemencébe helyezték a laminátumokat, hogy a gyógyító
folyadék viszkozitása lecsökkenjen, és jobban össze tudjon keveredni a két komponens. Ezt
követően a lemezeket 75 percig tartották 125°C-os kemencében, hogy kitérhálósodjon a
repedésekbe befolyt és összekeveredett gyanta. Itt is négypontos hajlító vizsgálatot végeztek
10 sérülésmentes, 5 sérült és 5 gyógyult lemezen. Ezeknek az eredményeit a 3. táblázat
tartalmazza. A 3. táblázat adatai alapján megállapították, hogy a 70 µm-re elhelyezett
gyógyító szálak nagymértékben lecsökkentették a laminátumok hajlítószilárdságát (92%) az
üreges szál nélküli referencia mintához képest. A nagyobb mennyiségű gyógyító folyadék
miatt viszont a gyógyulás után jobb eredményeket kaptak (91%-89%), mint a 200 µm-re
elhelyezett gyógyító szálak esetében (90%-80%). Ezzel szemben az ép laminátum, amelyben
200 µm-re helyezték el a gyógyító szálakat, nem szenvedett olyan nagy hajlító szilárdság
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csökkenést (2%) a referencia CFRP-hez képest, mint az, amelyikben egymástól 70 µm-re
voltak elhelyezve az üreges szálak.

Próbaatest
Referencia CFRP
CFRP-ban HGF
távolsága egymástól

70 µm-re
200 µm-re

Hajlítószilárdság
[MPa]
Maradó
szilárdság
[%]

Sérülésmentes
583,3±13,4
100%
534,9±12,6
92%

Gyógyult
Roncsolt
1700N
2000N
1700N
2000N
538,6±55,5 405±65,5
92%
69%
527,3±8,0 443,7±47,4 529,0±16,7 519,6±28,8
90%
76%
91%
89%

568,8±18,6
98%

490,1±31,9 401,0±52,9 523,4±19,1 466,6±21,8
84%
69%
90%
80%

3. táblázat Szénszállal és üreges üvegszállal erősített öngyógyuló kompozit hajlítószilárdsága és
gyógyulási képessége [72]

Trask és kollégái [72] UV fényre fluoreszkáló folyadékot kevertek a gyógyító anyagba,
hogy szemléltessék a gyógyító elegy folyását és keveredését. Egy meggyógyított lemez UV
lámpával megvilágított keresztmetszetét mutatja a 15. ábra. Az ábrán látható, ahogy a
fluoreszkáló javító folyadék a vizsgálat síkjára merőleges szálakban, illetve a repedésekben
világít. Ez az eredmény arra utal, hogy a négy öngyógyító réteg ideálisan volt elhelyezve,
mivel az összetett sérülési „csatornarendszer” minden részébe befolyt a gyógyító elegy.

15. ábra Gyűrűvel alátámasztott, golyóval roncsolt lemez keresztmetszete
UV-fénnyel megvilágítva [72]

A 16. ábrán is egy gyógyult lemez keresztmetszetéről fénymikroszkóppal készített kép
látható. Ez az ábra azt szemlélteti, hogy a 30 µm-nél nagyobb repedésekbe nem, vagy csak
nagyon kis mértékben folyt bele a fluoreszkáló anyaggal kevert gyógyító folyadék.
Rámutattak, hogy a 30 µm-nél nagyobb repedések kitöltetlensége egyrészt annak a
következménye lehet, hogy ezekben a laminátumokban a szálak belső átmérője átlagosan 33
µm volt.
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16. ábra A repedésekbe beáramlott fluoreszkáló festékanyaggal kevert gyanta
UV lámpával megvilágítva [72]

A szálak belső átmérőjénél nagyobb repedésekbe ugyanis nem tud átjutni a gyógyító anyag,
mert a kapilláris hatás a szálban tartja a folyadékot. A másik ok az lehet, hogy a próbatestek
csak 40 mm hosszúak voltak, és így nem lehetett a HGF-be megfelelő mennyiségű gyógyító
folyadékot tölteni. Trask és társai munkájukból azt a következtetést vonták le, hogy egy
rétegben egyenletesen, szabályosan elhelyezett HGF-ek jelenléte nem befolyásolja a
repedésterjedés irányát, ami arra utal, hogy az üreges szálak nem gyengítik a beágyazás
helyét. Ugyanakkor azok a csomópontok, ahol a HGF kombinálódik a gyantagazdag
helyekkel, jelentősen befolyásolhatják a repedésterjedés irányát. Rétegközi nyírórepedések és
delaminációk a HGF-ek törését eredményezik, amelynek következtében az üvegszálból ki, a
szétvált rétegekbe pedig be tud folyni a gyógyító folyadék. Ugyanakkor a 30 µm-nél távolabb
szétvált rétegeknél a kapilláris elv nem működik, vagy nem lesz elég térfogatú gyanta, hogy
kitöltse a sérülést. A HGF-ek beépítése egy olyan kompozit rendszerhez vezet, amely pozitív
nyomás alatt képes „vérezni”, és ezáltal biztosítani tudja a hibahelyek teljes kitöltését.
Általánosságban ezek az eredmények arra utalnak, hogy a természet analógiájára
megvalósított öngyógyulás révén már lehetséges fejlett kompozit szerkezetek előállítása.
Toohey és társai [73] a természetet utánozó, az élőlények érrendszere által ihletett
öngyógyuló struktúrát tanulmányoztak (17. ábra). Az elmélet lényege az, hogy a gyantában
egy olyan „érrendszert” (kapilláris csatornarendszert) alakítanak ki, amelyben jelen vannak
vastag erek, amelyek a javító elegy nagy részét raktározzák, és kisebb erek is, amelyeken
keresztül a gyanta el tud jutni a sérült területre. Az elmélet komoly hátránya, hogy bonyolult,
és nagyon nehéz ilyen mesterséges anyagokat úgy kialakítani, hogy a gyakorlatban is
használhatóak legyenek. Az ebben a tanulmányban bemutatott munka során vazelin és viasz
keverékű támaszanyagot (érrendszert) helyeztek el a térben egy gyorsprototípus gyártási
módszerrel (Direct-ink assembly) [74], és az ezek közötti részt epoxi gyantával töltötték fel.
Az epoxi gyanta kitérhálósodását követően, a támaszanyagot eltávolították, amely maga
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mögött hagyta a jól meghatározható kapcsolatokkal rendelkező összefüggő érrendszert.
Toohey és társai tapasztalatai szerint tehát a mikroérhálózatot tartalmazó polimer rendszerek
úgy készíthetőek el, hogy egy eltávolítható vázra térhálósítják vagy öntik rá az anyagot, majd
a például kiolvadással eltávolított váz érhálózatot hagy maga után.

17. ábra Mikroérhálózat modellezése az emberi érrendszer alapján [73]

Hamilton és társai [75] szintén érhálózatos öngyógyuló rendszert állítottak elő. Ők nem
csak a hámréteg sérülésének gyógyulásához, hanem a csontok törésénél lejátszódó
folyamatokhoz is hasonló megoldást alkalmaztak. Ez azért nagyon fontos, mert a csont
szivacsos szerkezetű, úgy, mint sok szendvicsszerkezetű kompozit maganyaga. Ezzel a
rendszerrel megoldható lenne a maganyag öngyógyulóvá tétele. A vizsgálatokhoz a
próbadarabokat gyorsprototípus gyártási módszerrel gyártották le. A próbadarabokban
kialakított 200 µm-es furatokat epoxi gyanta komponenssel és annak térhálósítójával töltötték
fel, majd az így előkészített mintákat roncsolásos vizsgálatnak vetették alá. Referencia
gyanánt gyártottak furat nélküli próbatesteket is. A megterhelés után vizsgálták a repedéseket.
A gyantához UV fényre fluoreszkáló folyadékot adtak, ezért jól látható, ahogyan a gyanta
terjed a repedésekben (18. ábra).

18. ábra A repedésben a gyanta terjedése [75]
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Mivel a repedés több gyantacsatornát és több edzőcsatornát keresztezett, a keveredés jól
végbement. A próbadarabokon a roncsolásból és az azt követő gyógyulásból álló ciklust
többször is elvégezték. Eközben vizsgálták a gyógyulási hatásfokot, amelyet a meggyógyult
darabok és a referenciaképpen gyártott próbatestek törési szilárdságának a hányadosából
számoltak
(19. ábra).

19. ábra A gyógyulási hatásfok és a ciklusok kapcsolata [75]

A görbe alapján megállapítható, hogy ciklusról-ciklusra a gyógyulási hatásfok folyamatosan
csökkent. Ennek oka a gyógyító elegy fogyása és az, hogy a járatokban térhálósodott gyanta
akadályozza a gyógyító elegy repedésekbe való eljutását.
Pang és Bond [11] számára egy természetet utánozó anyag létrehozása volt a cél, amit
üreges szálak alkalmazásával kívántak elérni. Gyantával és UV fényre fluoreszkáló anyaggal
töltötték fel a szálakat, amivel az öngyógyulási képesség kialakítása volt a cél, és az, hogy UV
lámpával lehessen ellenőrizni a kompozit lemez sérüléseit és gyógyulásait. 60 µm-es külső
átmérőjű és 50%-os üregességű bórszilikát HGF-et használtak. Azért ezt az átmérőt
választották, mert a szálaknak így már elég nagy a tároló kapacitása, viszont bizonyos
szempontból a nagy átmérő miatt még nem túl gyengék a mechanikai tulajdonságaik.
Laminátokat készítettek, amelyeknek a külső rétege hagyományos E-üvegszálból készült
0/90°-os elrendezésben. Az üreges szálakat a középső rétegekben helyezték el szintén 0/90°os szálelrendezéssel. A 0°-os szálakat a gyantakomponenssel, a 90°-os szálakat pedig a
térhálósító és az UV fényre fluoreszkáló folyadék keverékével töltötték fel. Úgy gondolták,
hogy ez az elrendezés biztosítani fogja repedés esetén a komponensek megfelelő keveredését.
A próbatestek kivágását követően gondos tisztítás és szárítás után töltötték fel a szálakat
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vákuum rásegítéssel. Ezután a szálak végét egy szobahőmérsékleten térhálósodó epoxi
gyurmával lezárták. Hat fajta 18 rétegű laminátumot készítettek, amelyek vastagsága 2 mm
volt és A-tól F-ig jelölték őket.. A lemezeket kézi laminálással készítették, majd a
térhálósítást

a

gyártók

előírásai

szerint

végezték.

A

rétegekre

([90°/0°](tömör),

[90°/0°/90°/0°](üreges), [90°/0°/90°](tömör))S elrendezést alkalmaztak, amely szerint az üreges
szálakat nem a külső rétegekben helyezték el. Ezt azzal indokolták, hogy egy teljesen
szimmetrikus rétegrendet szerettek volna létrehozni, hogy ne keletkezzen semmilyen
maradandó feszültség a lemezekben. A hat próbatest típus közül az A és F jelű próbatestek
üreges szálait üresen hagyták, amíg a többi négy csoportét (B, C, D, E) a már ismertetett
módon feltöltötték. Annak érdekében, hogy az idő gyógyító elegyre gyakorolt hatását
megvizsgálják, a B, C, D és E próbatesteket különböző időtartamokon keresztül állni hagyták
(0, 3, 6 és 9 hét). Ezután a B, C, D, E és F próbatesteket roncsolták. A 24 órás gyógyulási
periódust követően (gyanta térhálósodási ideje) megvizsgálták a sérüléseket, majd az összes
mintát négypontos hajlító vizsgálatnak vetették alá. A 20. ábra a hat próbatest csoport
négypontos

hajlítóvizsgálatának

eredményeit

mutatja.

Az

oszlopdiagramok

alapján

megállapították, hogy a roncsolásnak komoly hatása van a hajlítószilárdságra: Az F csoport
próbatestei (roncsolt, töltetlen) 25%-os szilárdságcsökkenést mutattak az A csoporttal
szemben (sértetlen, töltetlen).

20. ábra Az idő gyógyító elegyre gyakorolt hatása öngyógyuló próbatestek gyógyulás utáni
négypontos hajlítószilárdságával szemléltetve [11]
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A gyógyító hatás eredményessége látható a B sorozat mintáin, amelyek hajlítószilárdsága
elérte a sértetlen próbatest hajlítószilárdságának 93%-át. A javítás hatékonysága a 9 hetes
várakozási periódus után jelentősen leromlott, a gyógyító hatás elmaradt (E csoport). Ezt a
viselkedést azzal magyarázták, hogy a gyanta nem volt optimálva, ahogy az adalékok sem
(UV fényre fluoreszkáló tinta, aceton). Különösen furcsa, hogy az E csoport próbatesteinek
hajlítószilárdsága alacsonyabb, mint a referencia F csoport próbatesteké. Ez feltehetően a
nehezen reprodukálható roncsolási mód eredménye. Leírták, hogy az adalékok bekeverése
nem okozott különösebb mechanikai változást a gyantában, azonban más fizikai, vagy kémiai
folyamatok végbemehettek a hosszabb várakozási idő alatt. A szálakban tárolt gyógyító elegy
mennyisége nagyon kritikus hatással van az öngyógyulási folyamatra. Azt vették észre, hogy
a gyógyító gyanta mennyisége tekintetében nagyon nagy eltérések voltak a próbatestek
között. Néhány üreges szál csatornája elzáródott a próbatestek gyártása közben. A vágás során
üvegszilánkok kerültek a szálak végeibe, amelyek nem engedték a gyantát a szálba juttatni.
Ezeket a szilánkokat még ultrahangos fürdővel sem sikerült eltávolítaniuk.
Környezeti behatások visszajelzése színváltozással
A kompozitokban is alkalmazhatunk információk közlésére színváltoztató anyagokat,
amelyek esetében a színváltoztatás egy külső hatás által kiváltott automatikus reakció. Az
információközlésen felül a színváltoztatás lehet védekezés is, ilyen reakció figyelhető meg pl.
az UV fény hatására elsötétedő szemüveglencséknél is. Léteznek reverzibilisen és
irreverzibilisen színváltoztató (kromogén) anyagok, amelyek alkalmazása a felhasználási
területtől függ. A kromogén anyagok belekeverhetőek a mátrixba, vagy speciális esetekben az
üreges szálakba színváltoztató folyadékok is feltölthetőek. Az ionokróm színváltoztató
családba tartozó irreverzibilisen termokróm anyagok hő hatására változtatják meg pH
értéküket, ami a színváltozást eredményezi. Az ionokróm anyagok az ionok rendeződésével
változtatják színüket más színűre, színtelenről színesre vagy fordítva, általában reverzibilisen
vagy

irreverzibilisen.

Az

elsötétedő

ablakokhoz

felhasznált

elektrokróm

anyagok

elektronáramlás hatására változtatják színüket. A gázkróm anyagok jellemzően valamilyen
fém-oxid hatására váltanak színt. A mechanokróm anyagok feszültség és nyomás hatására
változtatják meg a színüket, így nagyon hasznosak lehetnek a repedések és magas feszültségű
helyek felderítésére. Ezen anyagoknak a legnagyobb hátránya, hogy egyelőre csak 1 GPa
feszültség körül változtatják meg a színüket, miközben a színváltozásra ennél jóval kisebb
feszültségértéknél lenne szükség [76-78].
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2.4. A kapilláris hatás
Az öngyógyuló kompozitok esetében nagyon fontos a kapilláris hatás, mert a szálakat
ezen a hatáson alapuló módszerrel lehet a legegyszerűbben feltölteni gyantával, valamint a
gyógyító folyadék is e hatás alapján jut a repedésekbe.
A folyadékokban a molekulák között közelségük miatt vonzó erő alakul ki. Amíg a
folyadék belsejében lévő molekulákra minden irányból erő hat, addig a határfelületen lévők
kiegyensúlyozatlanok, ezért viselkedik úgy a folyadékok felülete, mint egy flexibilis hártya. A
kiegyensúlyozatlan molekuláris erők a felületet minél kisebbre próbálják összehúzni, ezért
tartja meg a vízfelszín a zsíros tűt, és ezért tudnak rajta futni egyes rovarok [79].
A határfelületnek a hosszegységre vett húzószilárdságát felületi feszültségnek nevezzük,
értéke függ a két folyadéktól vagy gáztól, amelyek kapcsolatban vannak, valamint a
hőmérséklettől. A σs [Nm/m2] felületi feszültségnek egy fontos következménye, hogy a két
közeg határfelületén feszültségugrás jöhet létre, ezért lehet a határfelület ívelt. Egy R rádiuszú
gömb alakú határfelület (21. ábra) pi és po nyomással a két oldalán a (2) összefüggéssel leírt
erőegyensúlyt adja:

 s 2R    pi  p0 R 2

(2)

A (2) átrendezésével kapott (3) összefüggés mutatja, hogy a konkáv oldalon nagyobb a
nyomás:
pi  p 0 

2 s
R

(3)

Amennyiben kicsi a nyomáskülönbség, úgy a görbület is kicsi lesz.

21. ábra Szelet egy határfelületről (a), ami mutatja a felületi feszültséget és
a görbületek sugarait (b) [80]

A (3) összefüggés csak gömb, egyszeresen görbült felületekre igaz. Egy általános felület
alakját egy adott pontban általában több sugárral lehet jellemezni: pl. R1 és R2 (21. ábra).
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Hasonlóan levezetve, a határfelületi nyomáskülönbségre ebben az esetben a (4) összefüggés
adódik:
 1
1 

pi  p 0   s  
 R1 R2 

(4)

amely megegyezik a (3) összefüggéssel, ha R1=R2. A folyadék szabad felülete egy szűk
csőben a felületi feszültség miatt a csövet körülvevő folyadék rész fölé akar emelkedni. Az
ilyen vékony csöveket kapilláris csöveknek hívják [80].
Vegyünk egy dx, dy és dz oldalú elemi kockát függőleges z tengellyel (22. ábra). A
kockára ható x irányú erők egyensúlya z irányú gravitációs térben azt mutatja, hogy az x
irányra merőleges két oldalt terhelő nyomások egyenlő nagyságúak. Ugyanez érvényes y
irányban is (5):
p p

0
x y

(5)

Az egyensúlyt Pascal törvénye írja le [81], amely kimondja, hogy a nyugalomban lévő
folyadék minden pontja (amely ugyanolyan folyadékkal kapcsolódik) azonos nyomású, ha
azonos magasságban van.

22. ábra Nyugalomban levő folyadékelem [80]

Ebből következően a 23. ábrán az F és a G pontban a nyomás megegyezik. A függőleges
erőegyensúlyt a 22. ábra szerint a (6) összefüggés mutatja:
p  dx  dy   p  dp   dx  dy    g  dx  dy  dz  0

ahol ρ a folyadék sűrűsége, g a nehézségi gyorsulás (9,81 m/s2).

(6)
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23. ábra A vékony csövek emelő hatása [80]

A (6) összefüggést egyszerűsítve a (7) összefüggés adódik:
dp
  g
dz

(7)

A (7) összefüggés azt mutatja, hogy nyugalomban levő folyadékban a nyomás csökken a
magassággal. Konstans sűrűség esetén (7) integrálásával a (8) összefüggést kapjuk:
p  p0  gz

(8)

ahol p0 a nyomás a z=0 pontban. A (8) összefüggés azt mutatja, hogy folyadékban a nyomás
lineárisan emelkedik a magasság csökkenésével. Ez azt jelenti, hogy a szabad felület alatt a
nyomás megegyezik a folyadék súlyából származó nyomással, amely egyenlő ρgh-val [80]. A
23. ábra jelöléseivel az R sugarú vékony csőben a felemelkedő folyadék h magassága a (9)
összefüggéssel írható fel:

h

2 s cos 
gR

(9)

ahol α a peremszög [80]. Amennyiben a kapilláris cső a függőlegestől eltérő helyzetű, a (9)
összefüggéssel a függőleges irányú elmozdulást számolhatjuk [82].
A kapilláris töltődésének időbeli függését a Lucas-Washburn összefüggés (10) írja le:
dh  2c
h
dt
h

(10)

ahol c konstans, amely a (11) összefüggéssel írható le:
c

R s cos 
4

(11)

ahol η a folyadék dinamikai viszkozitása. Ebből adódóan a kapilláris töltődésének sebessége h
növekedésével folyamatosan csökken. A folyadék nagy felületi feszültsége, kis peremszöge és
kis viszkozitása növeli a töltődés sebességét.
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Bárczy és Kaptay levezették [83], hogy a kapillárisban a folyadékoszlop magassága a
küszöbnyomástól függ. Amennyiben a folyadékoszlop magasságából adódó súly (ρgh) és a
kapilláris felület (R2π) hányadosának értéke eléri a küszöbnyomást, úgy a kapilláris töltődése
leáll, és beáll az egyensúly. Kaptay leírta [84], hogy a feltöltődés beindulásához szükséges,
hogy a kapilláris cső vége szabad legyen, ne legyenek a csőben szennyeződések, és a
kiszorított levegő el tudjon távozni.
Az öngyógyító kompozitok fejlesztésében a kapilláris hatás nem csak a szálak töltésnél,
hanem a gyógyító folyadék szálakból a repedésekbe áramlásánál is kulcskérdés. A kapilláris
hatás abban az esetben képes a tároló elemből a repedésbe juttatni a javító folyadékot,
amennyiben a repedésben nagyobb a kapilláris erő, mint a tároló elemben. Ehhez vagy a
repedés méretének kell kisebbnek lennie, mint a tároló elem belső átmérőjének, vagy a
peremszögnek kell kisebbnek lennie a repedésben a folyadékkal, mint a tároló elemnek [82].

2.5. Az irodalom kritikai elemzése, az értekezés célja
Az irodalom áttekintése alapján megállapítottam, hogy már az 1980-as évek elején
megjelentek cikkek üreges szálakkal kapcsolatos kutatásokról [21]. Néhány forrás szerint már
a 60-as években is foglalkoztak ilyenfajta szálakkal, de a nagy előállítási költség és a rossz
kihasználtság miatt leálltak a gyártásukkal. A felhasználásnak alapvetően mindig is két célja
volt: először a szálak jobb mechanikai tulajdonságainak elérésére, majd később az
öngyógyuló kompozitokhoz való alkalmazás megvalósítása.
Az üreges szálak alkalmazásának korlátja még a mai napig is a magas előállítási költség,
így elég nehéz hozzájutni ezekhez a szálakhoz. Különböző szabadalmak születtek az
előállításukra vonatkozóan [19, 21, 23], de ezek a megoldások is még mindig jóval drágábbak
a hagyományos tömör szál gyártásánál. Néhány kutató magának állított elő HGF-eket
vastagabb üvegcső felhevítésével és nyújtásával [24, 27, 69]. Ezzel a módszerrel különböző
üregességi hányadú szálakat tudtak előállítani, amelyek eredményeként lehetővé vált azok
mechanikai tulajdonságainak vizsgálata. Természetesen a szálak külső átmérője és az
üregességi hányad is befolyásolta a szálak, így az azokból készített kompozit lemezek
mechanikai tulajdonságait. Habár az egyes kutatók ugyanolyan anyagú üvegszálakat
használták fel azok összehasonlításhoz, az eredményekben mégis nagy különbségek adódtak,
ami a falvastagság csökkenésének hatására növekvő molekulaorientációval magyarázható,
amely minden anyagnál jelentkezik [15].
Az üreges szálakkal erősített öngyógyuló kompozitok fejlesztésével kapcsolatban nem
lelhető fel sok irodalom. Születtek ezen a területen is szabadalmak [57, 58] és néhány
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tanulmány, de a témával a legrészletesebben a Bristoli Egyetemen, a Repülésmérnöki
Tanszéken foglalkoztak [11, 69, 72], ahol két hetes szakmai utam során saját kezűleg
gyárthattam magamnak vastag üreges üvegszálat (75 µm külső, 50 µm belső átmérő). Az
öngyógyulással foglalkozó tanulmányokban próbálták minden esetben azonos mértékben
roncsolni a próbatesteket, majd vizsgálták a gyógyulási fokot, és emellett az állapotjelző
funkciókat, hogy a sérülések könnyen azonosíthatóak legyenek. Találkoztam olyan
tanulmánnyal is [9], amikor az üreges szálakat a lemez elkészítése után a már előre bekevert
gyógyító eleggyel töltötték fel, és még annak térhálósodása előtt elvégezték a roncsolást.
Az irodalomban fellelhető üreges szállal erősített öngyógyuló kompozitokban minden
esetben az átlagos tömör üvegszálnál (~15 µm) jóval vastagabb üreges szálakban (>30 µm)
tárolták a gyógyító elegyet. A vastag szálak azonban gyenge mechanikai tulajdonságaik miatt
nagyban lerontották a kompozit tulajdonságait, és ezzel sok hibahelyet vittek be a kompozit
lemezekbe. Sokkal eredményesebb lehet vékonyabb üreges szálak alkalmazása, amelyek
ténylegesen erősítő funkciót látnak el amellett, hogy még valamilyen jelző vagy gyógyító
folyadékkal fel is tölthetőek.
Az irodalomkutatás során megismert eredmények alapján a kutatómunkám célkitűzései:
1. A piacon jelen lévő HGF-ek elemzése, geometriai, mechanikai tulajdonságaik
tanulmányozása és azok mérésének pontosítása, kémiai összetevőik meghatározása,
és az egyes tulajdonságok közötti összefüggések megállapítása.
2. A szálak feltöltését befolyásoló körülmények meghatározása, valamint a töltési
sebesség és az egyes befolyásoló tényezők közötti összefüggések megállapítása.
3. Szálak mechanikai tulajdonságainak feltérképezése, mérési módszer fejlesztése
4. Módszer kidolgozása a szálak kompozit lemezbe építés előtti töltésére, hogy a
gyógyító eleggyel töltött üreges szálak, szövetek valós szerkezetekben is
alkalmazhatók legyenek.
5. Üreges szállal és hagyományos tömör szállal erősített kompozit lemezek
összehasonlítása különböző mechanikai vizsgálatok segítségével.
6. Az üreges szállal erősített kompozitokban a szálak jelzőfolyadékkal való feltöltése,
és az állapotellenőrző funkciók vizsgálata.
7. Kompozit lemez gyártása 0/90°-os elrendezésű üreges szálakkal, a szálak utólagos
feltöltése a gyógyító elegy két komponensével, majd különböző körülmények
között az öngyógyuló képesség vizsgálata.
8. Egykomponensű gyógyító eleggyel töltött öngyógyító kompozit lemezek
vizsgálata.
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3. Felhasznált anyagok, alkalmazott vizsgálati módszerek
Ebben

a

fejezetben

a

felhasznált

anyagokat,

a

mérőberendezéseket,

a

gyártástechnológiákat, a mérési módszereket és a mérési körülményeket ismertetem.

3.1. Gyanták és vizsgálatuk
Gyanta típusok

A méréseim során különböző típusú és tulajdonságú, lamináló- és injektáló gyantákat
használtam fel. A gyantarendszereket úgy választottam ki, hogy a viszkozitásuk minél
szélesebb skálát fedjen le, hogy vizsgálni tudjam a viszkozitás befolyásoló hatását. A
kiválasztott gyanták tulajdonságait a 4. táblázatban foglaltam össze.

Gyanta (A)

Gyanta dinamikai
viszkozitása 25°C-on
[mPa·s]

Térhálósító (B)

Térhálósító dinamikai
Keverési arány Fazékidő
viszkozitása 25°C-on
A:B
[min]
[mPa·s]

Ipox MS90 A

660-790

Ipox MS90 B

10-30

100:33

570

Ciba Araldit LY5082

1700-2200

Ciba Araldit HY5083

10-25

100:23

100

Eporezit AH12

100-200

Eporezit T58

80-120

100:40

100

Polimal 1058

150-200

Butanox M50

20-25

100:1-100:4

5-20

4. táblázat Felhasznált gyanták névleges tulajdonságai

A jobb láthatóság érdekében a gyanták színező anyagaként Eporezit SZPM fekete és
fehér színezőanyagot (Ipox, Magyarország), vas-oxid alapú por pigmentet, valamint Keystone
Rhodamine B Base (Keystone, USA) UV fényre fluoreszkáló anyagot használtam.
A kétkomponensű javító folyadék választásánál fontos szempont volt, hogy a gyanta a
keverési arányra kevéssé legyen érzékeny, és az elégtelen keveredési folyamat se jelentsen
problémát a repedésben. Amennyiben csak részleges polimerizáció jön létre, úgy az egyes
molekulák nem kapcsolódnak tökéletesen egymáshoz, és így a mechanikai tulajdonságok
romlanak, amelyek befolyásolják a húzó, nyomó, hajlító tulajdonságát, illetve az energia
elnyelő képességét a kompozitoknak [85]. Ezek alapján Polimal 1058 típusú injektáló
poliészter gyantát (Polimal, Lengyelország) választottam, térhálósítóként pedig dimetil
ftalátban oldott metil etil keton peroxidot (Butanox M-50). Egykomponensű javító elegyként
Loctite 493 típusú metil-cianoakrilátot használtam.
A gyanták számomra lényeges tulajdonságait saját magam is megmértem, hogy pontosan
össze tudjam őket hasonlítani. A következőkben bemutatom ezeket a mérési módszereket.
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Viszkozitás mérés

A folyadékok viszkozitásának ismerete a jelző és gyógyító folyadékok megfelelő
kiválasztásához és a száltöltési kísérletekhez szükséges. A dinamikai viszkozitást TA
Instruments AR2000ex típusú rotációs reométerrel (USA) mértem. A mérési paraméterek
beállítását és a mért adatok rögzítését az AR Instrument Control programmal végeztem. A
berendezés a viszkozitást két párhuzamos, forgó tárcsa között méri, egy tányér alakú alsó tartó
tárcsával, amelybe a vizsgálandó folyadékot kell helyezni, valamint egy sík tárcsával, amelyet
a folyadékhoz érintve forgat a gép. A gép a síktárcsa forgatásához szükséges nyomatékot méri
és a mért nyomatékból számítja a dinamikai viszkozitást. A nullpont beállítása után az alsó
tányérban a vizsgálandó folyadékot 1 mm-nél kisebb vastagságban úgy helyeztem el, hogy
teljesen ellepje az edény alját. Ezután a felső, forgó tárcsát pontosan a folyadékfelület tetejéig
közelítettem úgy, hogy csak a tárcsa alja érintkezzen a gyantával. A forgó tárcsa falát nem
érheti a gyanta, ugyanis a viszkozitást csak az alsó felület nagyságával számítja a berendezés.
A mérés állandó 23°C-os hőmérsékleten zajlott, a nyírási sebességet pedig 65
másodpercenként léptettem 0,01-10 1/s között 13 fokozatban.
Peremszög mérés

A felhasznált folyadékok és üveg felületén kialakuló peremszögekre szükség van a
száltöltési vizsgálatok kiértékeléséhez, valamint ez a tulajdonság befolyásolja a szálba való
(ki-be) áramlási képességét a folyadéknak. A peremszög mérési vizsgálatot egy Ramé-Hart
NRL C.A. 100 típusú goniométer (USA) segítségével végeztem. A peremszög leolvasásához
a mérendő anyagból folyadékcseppet helyeztem a vízszintes üveglapra, és mikroszkóppal a
csepp szélére közelítve egy skála segítségével olvastam le a folyadék és a lap közötti
peremszöget. Minden mérés előtt acetonnal tisztítottam az üveglapokat. Anyagfajtánként 10
db mérést végeztem, majd ezeket átlagolva kaptam meg a vizsgált anyagok üvegre vonatkozó
peremszögét. A méréseket 23°C-on végeztem.

3.2. Szálak és vizsgálatuk
Száltípusok

Az előkísérleteimhez felhasznált üreges és tömör szénszálakat a Zoltek Zrt.-től
(Magyarország) szereztem be. A PAN alapú szálakat roving formájában kaptam. Az üreges
szénszálak tulajdonképpen egy gyártási pontatlanság következtében alakultak ki.
Az üreges üvegszálat a R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH-tól (Németország)
szereztem be atlaszszövésű szövet formájában. A termék adatlapjából kiderül, hogy az
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üvegszálak alkáli-mentes alumínium-borszilikát szabadalmazott keverékéből készültek egy
(szabadalmazott gyártási eljárással) és a szövet felületi tömege 216 g/m2. Amikor roving
formában volt szükségem az üreges szálakra, akkor a szövet vetülék irányú rovingjait
fejtettem le a szövetből. Az üreges szövetet 150 sodrat/m sodrású rovingokból szőtték. A
tömör szálakat a 3b fiberglass (Belgium) gyártotta, és roving formájában jutottam hozzá. A
szálak E-üvegből készültek és a rovingok lineáris sűrűsége 134 tex volt.
Bristoli

tanulmányutam

során

vastag

üreges

üvegszálat

gyártottam

üvegcső

előgyártmányból (Glass 8252) a Bond és társai által fejlesztett berendezéssel, amelyet az
irodalmi áttekintésben már ismertettem [20, 25, 86]. Az előgyártmányt az egyik végén
befogtam, és egy csőkemencében közel 1000°C-ig hevítettem. A szál szabad végét egy forgó
dob segítségével egyenletes sebességgel húztam. Az előgyártmány csőkemencébe való etetési
sebességének és a dob-forgás sebességének pontos beállításával állandó keresztmetszetű
szálat tudtam húzni. Az értekezésben felhasznált szálak adatai az 5. táblázatban láthatók.

Szál típusa
R&G üreges üvegszál
3b Advantex 608 tömör
üvegszál
Általam gyártott bristoli
üreges üvegszál
Zoltek szénszál
Zoltek üreges szénszál

Névleges
külső átmérő
[µm]

Névleges
belső átmérő
[µm]

10-13

5-8

10

-

75

50

7
22

11

5. táblázat Felhasznált száltípusok

A szálak kémiai elemzése

A szálak pontos elemi összetételét azért volt fontos meghatározni, hogy ugyanolyan
összetételű szálakkal tudjak dolgozni. A cél az volt, hogy a mechanikai tulajdonságok
összehasonlításánál csak a geometria, illetve az ebből adódó molekulaorientációk okozta
különbségek mutatkozzanak meg.
A szálak felületi elemösszetételét energiadiszperzív röntgenspektroszkópia (EDS)
segítségével határoztam meg. Így ellenőrizni tudtam a szálak felületén az írezőanyagok
összetételét.
A szálak pontos elemi összetételét induktívan csatolt plazma optikai emissziós
spektrometria (ICP-OES - Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry)
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módszerrel határoztam meg. Az eljárás lényege, hogy a vizsgálni kívánt anyagból oldatot kell
készíteni. Üveg esetében az oldószer bórsav, hidrogén-fluorid, sósav és salétromsav. Az
oldatot egy porlasztó aeroszollá alakítja, és ebben az állapotban egy plazmasugár a mintát
alkotó elemeket szabad atomos és ionos állapotba viszi. A plazma által sugárzott fényt az
elemek szétszórják, és ezt egy érzékelő spektrálisan felbontja, és az egyes elemek
spektrumvonalait elkülöníti. A spektrumvonalak helyzete, összetétele és koncentrációja
alapján meghatározható a minta elemi összetétele [87].
Szálak átmérőjének és szakítószilárdságának meghatározása

Az üreges szálakat gyantába ágyaztam, majd a laminátumból úgy készítettem csiszolatot,
hogy a szálak hosszanti tengelyére merőleges legyen a felület, így mikroszkóppal jól tudtam
vizsgálni a szálak keresztmetszetét.
A szálak átmérőjét Olympus BX 51M (Japán) típusú optikai mikroszkóp segítségével
mértem 50x-es nagyítással, alsó megvilágítással. Olympus CAMEDIA C-5060 típusú (Japán)
digitális fényképezőgéppel felvételeket készítettem, és AnalySIS képfeldolgozó programmal
mértem le a szálak átmérőjét. Az üreges szálak esetében pontosan a szálkeresztmetszet
feléhez fókuszálva jól látható volt a szálak külső és belső átmérője is. Minden szálat 3 helyen
mértem a szálhossz mentén egyenletesen elosztva. A szálszakító vizsgálatokat a MSZ EN ISO
5079 [88] szabvány alapján, minden száltípus esetében 100 db elemi szálon végeztem 25 mm
befogási hosszal. A próbatesteket Zwick Z005 típusú szakítógéppel, 2 mm/perc sebességgel
szakítottam. Az ismert szálátmérőkkel, minden esetben kör, ill. körgyűrű keresztmetszetet
feltételezve, keresztmetszeti területet számoltam. A szakítóerőből (Fft) a szakítószilárdságot
(σft), a szakadási nyúlásból (Δlft) a relatív szakadási nyúlásokat számolhattam (εft). Ezen felül
rugalmassági modulust (Eft) is számoltam a szakítógörbe 0,05 és 0,25% fajlagos nyúlások
közötti szakaszának meredekségéből.
Szálhajlékonysági vizsgálatok

Az üreges és tömör szálak hajlékonysági tulajdonságait összehasonlítva az eredményeket
a szálátmérőre, valamint a szálkeresztmetszetre fajlagosítva összegeztem.
Hurokhajlítás. A szálak hajlékonyságát meg lehet határozni hurokhajlításos módszerrel,
amelynek vázlata a 24. (a) ábrán látható. Ennek a módszernek az a hátránya, hogy problémás
meghatározni, hogy mekkorák a hurok legkisebb görbületi méretei az eltörés előtti pillanatban
[89]. A másik módszer, amikor egy kúpon folyamatosan csúsztatni kell az áttekert szálat, és
ott pontosan meghatározható, hogy hol, melyik átmérőnél történt a száltörés.
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Csomózott szálszakítás. Textiliparban alkalmazott vizsgálati módszer, hogy a
szálkötegekre csomót kötve szakítják el őket, miközben mérik a szakítási erőt. A vizsgálatot
elemi szálakon, a csomó megkötése után ugyanúgy végeztem, mint a hagyományos
szálszakító eljárás esetén. A papírablakokba beragasztott szálak átmérőjét Olympus BX 51M
típusú optikai mikroszkóp segítségével mértem. Minden szál átmérőjét 3 helyen határoztam
meg a szál mentén egyenletesen elosztva. A próbatesteket Zwick Z005 típusú szakítógéppel,
20 N-os erőmérő cellával, 1 mm/perc sebességgel szakítottam [30].

24. ábra Szálhajlító vizsgálatok szemléltetése: hurokhajlító vizsgálat (a) [89], hurokszakító vizsgálat
(b), szállehajlás vizsgálat (c)

Hurokszakító vizsgálat. A textiliparban alkalmazott vizsgálati módszer a hurokszakító
vizsgálat. Az egyik szálat „U” alakban meghajlítva a 25 mm hosszú és 5 mm széles
papírablakra ragasztottam fel, és a másik szálat az elsőn keresztül fűzve szintén „U” alakban
ragasztottam fel a papírablak másik oldalára (24. (b) ábra).
A próbatestek elkészítése után optikai mikroszkóppal megmértem a szálak átmérőjét, majd a
próbatesteket szakítógépbe fogtam, és a papírablak függőleges kereteinek elvágását követően
az egyik szál szakadásáig folytattam a szakító vizsgálatot. A mérési paraméterek
megegyeznek a csomózott szálszakításnál alkalmazottakkal [30].
Szállehajlás vizsgálat. A szál hajlékonysága meghatározható a szál lehajlásának
mérésével is (24. (c) ábra). Az egyik végén befogott {1} 50 mm hosszú szál {2} másik
végének δ lehajlását, pontosabban függőleges irányú elmozdulását mértem le a mérőskála {3}
segítségével [90]. A rugalmassági modulus azonban nem számítható az egyszerű szálvég
elmozdulás alapján, mert a nagymértékű alakváltozás következtében módosul a terhelési
feltétel, és nem lineáris terhelési esetet kapunk. A rúd hossza mentén megoszló terhelést és az
egyik végén fixen befogott tartót figyelembe véve Holden definiálta [33] az összefüggést a
nemlineáris, nagy alakváltozású lehajlásra a nagy hajlító merevséget illetően (12).
Amennyiben ismerjük a szál hosszát (L [mm]), a lehajlás nagyságát (δ [mm]) és a hossz
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mentén megoszló terhelés mértékét (w [N/m]), akkor meg tudjuk határozni a szál
hajlítómerevségét (D [Nm2]).
D

w  L3
k

(12)

„k” konstans értékét a 25. ábrán látható görbéről lehet leolvasni δ/L függvényében.

25. ábra k konstans értéke a szál hajlítómerevségének számításához [33]

A lehajlás mérést a tömör szálak esetében 50, az üreges szálak esetében 75 szálon végeztem
el, ugyanis az üreges szálak esetében nagyobb szórást tapasztaltam. A szálakat
ragasztószalaggal rögzítettem egy vízszintes felületre. A szál felragasztásánál ügyeltem arra,
hogy a vizsgált szál 50 mm hosszú legyen, a lehajlást pedig a 24. c ábrán látható 3-as
mérőskáláról olvastam le. Ezután „k” értéke már meghatározható volt. A szálak átmérőit 3
helyen mértem, és ennek átlagából számoltam szálkeresztmetszetet. A szálkeresztmetszet és
az üveg sűrűsége alapján számítottam ki a w megoszló terhelést. A hajlítómerevség a
rugalmassági modulus és a másodrendű nyomaték szorzata, amelyet átrendezve kaptam a (13)
összefüggést a hajlító rugalmassági modulusra:
E fb 

D
I

(13)

ahol Efb [MPa] a szál hajlító rugalmassági modulusa, I [mm4] a szál keresztmetszetének
másodrendű nyomatéka. A 25. ábrán látható folytonos vonal Rhode [91] számításai alapján
készült el, de Holden szerint a szaggatott vonal jelöli a pontos görbét, amely az EulerBernoulli rúdelmélettel is megegyezik. Ellenőrző számításokat végeztem VEM-mel, és ez
alapján a szaggatott vonalat használtam a számításaimhoz. Ezzel a módszerrel sok mérési
hibát

viszek

a

szálak

hajlító

rugalmassági

modulusának

meghatározásába,

ezért
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továbbfejlesztettem a mérési módszert. A hibaelemzést és a pontosítást a 4.2.3. fejezetben
fejtem ki bővebben.
Üreges szálak folyadékkal töltése

A szálakat különböző gyantakomponensekkel és térhálósítókkal töltöttem, és vizsgáltam
a felszívás folyamatát vízszintes helyzetben. A szálakat egy 10 mm-enként bekarcolt
üveglapra fektettem, és a 0, valamint az 50 mm-es vonalnál elvágtam a szálakat. Olympus BX
51M típusú fénymikroszkóp alá helyeztem az üveglapot rajta a szálakkal, majd azok végéhez
gyantát cseppentettem. A kapilláris elvnek megfelelően a szálak elkezdték felszívni a gyantát,
miközben a mérőskála segítségével figyelemmel kísértem a gyantafront haladását a szálban.
A gyantacsepp teteje által megtett minden 10 mm-es szakasz után regisztráltam a cseppentés
óta eltelt időt. A mérés hőmérséklete 23°C volt.
Az áramlási jellemzők számításához a Newtoni folyadékokra vonatkozó összefüggéseket
alkalmaztam. A nyírási sebességet a cső falán Hagen-Poiseuille összefüggés átalakításával
(14) számoltam [14, 92].

 

8v
db

(14)

ahol  [1/s] a nyírósebesség, v [m/s] a folyadékfront sebessége, db [µm] az üreges szál belső
átmérője.
Különböző átmérőjű üreges szálakat töltöttem folyadékkal a kapilláris hatás segítségével,
és vizsgáltam a kapilláris hossz alakulását a szögállások függvényében. Elsőként függőleges
állapotban töltöttem a szálakat, majd a vízszintes irány felé forgattam, amikor egyensúlyi
állapotot ért el a töltődés. Készítettem egy skálát, amellyel a kapilláris hossz könnyen
leolvasható, és a dőlésszöget pontosan be lehet állítani. A mérési elrendezés a 26. ábrán
látható. A szálat és a folyadékfelszínt úgy helyeztem el, hogy azok keresztezzék a
forgáspontot, amely körül a tábla forgatható. A forgatható tábla bal oldalán látható,
sugárirányban elhelyezkedő vonalakkal állítottam a dőlésszöget, a jobb oldalon látható
mérőskála segítségével olvastam le a kapilláris hosszt. A mérés környezetének hőmérsékletét
a mérés során végig regisztráltam digitális hőmérővel. A mért kapilláris hosszt és az elméleti
kapilláris hosszt (cosinus tétel segítségével a kapilláris magasságot kapilláris hosszra
számoltam át) ábrázoltam a szögállás függvényében.
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26. ábra Kapilláris hossz mérése különböző szögállásokban

3.3. Kompozit lemezek vizsgálata
Üreges és tömör szállal erősített kompozit lemezek mechanikai tulajdonságait
hasonlítottam össze. A száraz rovingokat lemezre tekercseltem megfelelő vastagságban, majd
ezeket VARTM módszerrel impregnáltam. Az összehasonlítandó lemezeket egyszerre, egy
vákuumzsákban injektáltam, hogy az összes körülmény megegyezzen a gyártás során.
Az üreges és tömör szállal erősített kompozit lemezek gyártása

Alapanyagként 3b Advantex 608 tömör üvegszálat, R&G által forgalmazott üreges
üvegszálat és ipox MS 90 epoxi gyantarendszert használtam fel.
Az UD kompozit lemezek készítését az egyirányú szálstruktúra felállításával kezdtem.
Ezt egy a BME Polimertechnika Tanszéken kifejlesztett tekercselő szerkezettel tettem,
amelynek vázlata a 27. ábrán látható.
Az egyirányban erősített kompozitok szabványos húzó, nyomó, hajlító és Charpy
vizsgálatainak elvégzéséhez kétféle vastagságú lemezre van szükség, ezért 1, illetve 2 mm
vastag lemezeket készítettem. A szabványok előírásai alapján a vékonyabb lemezek a
húzóvizsgálatok elvégzéséhez szükségesek, a vastagabb lemezekre a hajlításnál, nyomásnál és
a Charpy vizsgálatoknál van szükség. A lemezekhez csak tömör és csak üreges szálakból
tekercseltem, illetve ezek kombinációjából hibrid formában (hibrid szó alatt a tömör és üreges
szálerősítés vegyes alkalmazását értem).
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27. ábra A tekercselő berendezés sematikus vázlata ahol 1 – villanymotor, 2 – tekercselő lemez,
3 – száraz szálak, 4 – pozicionáló vezetőgyűrű

A hibrid lemezeknél a szálak elrendezése 25% üreges szál, 50% tömör szál, 25% üreges szál
volt. Azért alkalmaztam ezt az elrendezést, mert hajlításnál a szélső szálakban alakul ki a
legnagyobb feszültség, ezért innen indulnak a repedések, így a szélső rétegekben elhelyezett
töltött szálak esetén az öngyógyulás az első repedés megjelenésével meg tud kezdődni. A
szálak impregnálását VARTM módszerrel végeztem, az azonos vastagságú lemezeket egy
fázisban injektálva, hogy minden körülmény megegyezzen. 24 óra térhálósodás után a
lemezeket további 8 órán keresztül 80°C-on utótérhálósítottam a gyanta gyártójának
javaslatára. Az így elkészített lemezekből vágtam ki a szabványok által meghatározott méretű
próbatesteket.
Az UD erősítésű lemezek mellett bidirekcionális, szövet erősítésű lemezeket is
készítettem. Az üreges üvegszálból készült szövettel erősített kompozit lemezeket azért
készítettem, hogy azokat folyadékokkal tölthessem fel. A lemezek vázanyaga az R&G
Faserverbundwerkstoffe GmbH által forgalmazott üreges üvegszövet, amíg a mátrixanyaga
ipox MS 90 gyantarendszer volt. A mátrixanyagba 5%-os arányban Eporezit SZPM fehér
színezőanyagot is kevertem, hogy az állapotjelző funkciók jobban láthatók legyenek. A
színezésre az állapotjelző funkció vizsgálatánál volt szükség, mert a színezett jelzőfolyadék
teljesen átlátszik az üvegszálakon és a színezetlen mátrixanyagon keresztül, így nagyon
nehezen lehetne észlelni a repedésben a felszínre kifolyt jelzőfolyadékot az azonos színű
háttér mellett. A kompozit lemezek gyártásakor különösen ügyeltem arra, hogy a gyanta ne
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folyjon be az üreges szálakba, amit a szövet széleinek felhajtásával biztosítottam, így ezek a
részek nem kerültek impregnálásra. Az öngyógyulás vizsgálatoknál az impregnálást kétféle
módszerrel végeztem, hogy megbizonyosodjak az egyes gyártástechnológiáknál elérhető
gyógyulási mértékről. Az egyik esetben kézi laminálást alkalmaztam, és miután a megfelelő
számú rétegből elkészítettem a laminátot, üveglapon keresztül súlyoztam le, hogy egyenletes
legyen a gyanta eloszlása. A másik esetben VARTM módszerrel készítettem a lemezeket a
jobb minőség biztosítása érdekében. A lemezek 24 órán keresztül szobahőmérsékleten
térhálósodtak, majd a gyártás a gyanta gyártójának javaslata alapján további 8 órán keresztül
80°C-on történő utótérhálósítással fejeződött be.
Üreges üvegszállal erősített kompozit lemezek töltése folyadékkal

Az üreges szállal erősített lemezek töltésénél nagyon fontos, hogy a szálak végei ne
legyenek eltömítve. Azért, hogy biztosítani tudjam a szabad szálvégeket, összehasonlítottam
néhány lemezvágási módszert. Az összehasonlításhoz a lemezek vágott végeit pásztázó
elektronmikroszkóppal (SEM, Scanning Electron Microscope) vizsgáltam. A lemezeket
ollóval, gyémánt tárcsás körfűrésszel, szalagfűrésszel vágtam valamint folyékony nitrogénben
való hűtés után törtem. A különböző módszerekkel kivágott próbatesteket vizsgáltam
ultrahangos tisztítás után, illetve anélkül is. A legjobb eredményt a szalagfűrésszel végzett
vágás és az azt követő, aceton fürdőben végzett 30 perces ultrahangos tisztítás eredményezte,
így innentől kezdve ezt a módszert alkalmaztam. A kivágás és az ultrahangos tisztítás után a
próbatesteket Heraeus UT6 típusú levegőcirkulációs szárítószekrényben (Németország)
kondicionáltam 10 órán keresztül 60°C hőmérsékleten. Az üreges szállal erősített lemezek
folyadékkal való feltöltésének elrendezése a 28. (a) ábrán látható. Szárítás után a próbatestek
egyik végét vákuumzsákba {1} zártam úgy, hogy a próbatest két oldalára gyantavezető hálót
{2} helyeztem, hogy a zsák ne tudja eltömíteni a szálak végeit. A próbatestek másik végét a
feltöltendő folyadékba {3} merítettem. Egy 100 mm hosszú próbatestet 12 órán keresztül
töltöttem vákuum segítségével, mire az összes szál feltöltődött a teljes keresztmetszetben (a
próbatestek a teljes hossz mentén elszíneződtek).
Az üreges üvegszál szövettel erősített kompozit lemezek kétkomponensű javító eleggyel,
telítetlen poliészter gyantával, és annak iniciátorával, butanox-szal való feltöltését három
lépésben végeztem. A cél az volt, hogy a szálaknak csak egy kisebb hányada (maximum 10%)
töltődjön fel a gyanta iniciátorával, és a szálak nagyobb hányadába a gyanta komponens
kerüljön. Ehhez különleges, fésű formájú lemezekre (28. (b) ábra {4}) volt szükség, amely
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forma lehetővé tette, hogy az egymás mellett futó párhuzamos szálakba különböző anyag
kerülhessen, akár a poliészter: butanox-nál ideális 100:4-es arányban.

28. ábra Üreges szállal erősített kompozitok töltése vákuum segítségével egy (a), illetve
kétkomponensű (b) javító elegy esetén, ahol 1 – vákuumzsák, 2 – gyantavezető háló,
3 – feltöltendő folyadék, 4 – fog

Amennyiben ennél valamivel kevesebb vagy több butanox kerül a repedésbe, úgy is
végbemegy a térhálósodás, ugyanis a poliészter gyanta láncreakció során keményedik, és
ennek a folyamatnak elég az első lépcsőjét beindítani. Kísérletekkel meghatároztam, hogy
100:1-100:10-es keverési arányig a gyanta térhálósodik. A lemezek előkészítése az alaplap
körbevágásával

kezdődött

a

korábban

legkedvezőbb

vágási

módnak

bizonyuló

szalagfűrésszel. A fésű alak kialakításához a lemezek azon oldalára, ahonnan az iniciátor
töltését akartam végezni, bemetszéseket készítettem. A bevágások közötti részeket fogóval
letörtem, amelynek eredményeként kialakult a fésű alak. Ezután ultrahangos tisztítást
végeztem a lemez összes élén 30 percen keresztül aceton közegben. A tisztítás után 12 órán
keresztül szárítottam a próbatesteket 60°C-on. A fogazott próbatest feltöltésének elrendezését
a 28. (b) ábra szemlélteti. A töltést elsőként a butanoxszal végeztem úgy, hogy a lemez fogait
{4} a folyadékba mártottam, és a másik oldalról, felülről, vákuumzsák segítségével szívtam.
Ezt követően a töltött szálakat eltömítettem vákuumtömítő ragasztóval, hogy azok később ne
érintkezzenek a poliészter gyantával, valamint azért, hogy a következő lépésben a már
feltöltött szálakból ne szívjam ki a butanoxot. Második lépésben a lemezt megfordítottam, és
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arra az oldalra is, ahonnan a butanox töltését végeztem, légzáró zsákot tettem. Ezt követően a
poliészter gyanta komponenst töltöttem az előzőleg töltött irány üresen maradt szálaiba a felső
él felől az alsó él felé, amelynek során a gravitáció is a töltés segítségére volt. A töltési
oldalon a vákuumzsákba egy injekciós tűt építettem be, hogy ezen keresztül tudjam a
folyadékot a kész zsákba juttatni úgy, hogy a lehető legkevesebb levegővel érintkezzen. A
lemezek mindkét végének, mindkét oldalán szükség volt gyantavezető hálóra {2}, hogy a
vákuumzsák ne tudja a szálak végeit lezárni. Amikor a töltőanyag végigért a szálakon,
leszedtem a gyantával töltött zsákot a lemez végéről. A harmadik lépésben a lemez eddig
feltöltött szálaira merőleges szálakat töltöttem, a fogazatlan oldalt, a korábban már leírt
módszer, 28. (a) ábra alapján.
Üreges üvegszálak töltése folyadékkal kompozitba építés előtt

Üreges üvegszálakat töltöttem annak érdekében, hogy az állapotjelzés, illetve az
öngyógyítás lehetséges legyen tetszőleges geometriájú termékeknél is. Ennél a módszernél is
vákuumzsákos technológiát alkalmaztam, így meg kellett oldani a szálak légmentes
szigetelését a vákuumzsák végénél. Ehhez első lépésben 50 mm-es sávon impregnáltam az
üreges szálakat nagy viszkozitású gyantával (~1000 mPas) úgy, hogy az átimpregnált rész
mindkét oldalán túllógjanak a szálak, hogy azok ne tömődjenek el. Azért szükséges nagy
viszkozitású gyanta, mert a gélidő elteltéig az kevésbé folyik szét, így minimális méretű rész
kerül impregnálásra a szálak közül, és a szálak nagyobb hosszon maradnak érintetlenek. A
gyanta térhálósodását követően az impregnált részből 10 mm-t levágtam, és a vágási felületet
ultrahanggal tisztítottam aceton fürdőben 30 percen keresztül. Az ultrahangos tisztítás után
60°C-os hőmérsékleten 10 órán keresztül szárítottam a gyantacsíkkal ellátott szálakat.
Ezután készítettem el a töltési elrendezést, amely a 29. ábrán látható. Az üreges szálakat {3}
befoglaló gyantacsíkot {1} úgy helyeztem el a vákuumzsákban {2}, hogy a vége kilógjon és a
feltöltendő folyadékba {4} tudjam mártani. A szálak végeihez gyantavezető hálót {5}
helyeztem, hogy a vákuumzsák ne tudja eltömíteni a szálak végeit. A vákuumzsákot addig
hagytam ebben az elrendezésben, amíg az összes szálat sikerült felölteni. A 13 µm külső
átmérőjű, 20 cm hosszú üreges szálak esetében körülbelül 20 órán keresztül töltöttem a
szálakat vákuum segítségével. A feltöltött szálakat tetszőleges hosszra vágva tudtam ezután a
kompozit termékbe építeni.
A 29. ábrán bemutatott módszerrel a bristoli vastag üreges üvegszálat (külső átmérő: 75
µm, belső átmérő: 50 µm) töltöttem metil-cianoakriláttal. Problémát okozott, hogy a metilcianoakrilát a víz hidroxid ionjának hatására térhálósodik [93], ezért a levegő és nedvesség
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kizárásával, inert közegben töltöttem a szálakat. A nedvesség kizárását azzal is segítettem,
hogy az üreges szállal erősített kompozit próbatestet 8 órán keresztül 80°C-on szárítottam.

29. ábra Száraz üreges szálak töltésének elrendezése
(1 – szálakat összetartó, tömítő gyantacsík, 2 – vákuumzsák, 3 – üreges szálak, 4 – feltöltő folyadék,
5 – gyantavezető háló)

A vákuumzsákba megfelelően elhelyezett töltendő szálakat, egy 50 g-os kiszerelésű
cianoakrilát tubust és a töltéshez szükséges kellékeket egy fólia zsákba helyeztem. A
fóliazsákot nitrogén gázzal töltöttem fel, és néhány alkalommal kiszívtam a fóliazsákból a
gázt és újra nitrogénnel töltöttem, hogy így teljesen kizárjam a levegőt a cianoakrilát
közeléből. Egy tálat cianoakriláttal töltöttem fel, és a szálak szabad végét belemártottam, majd
a vákuumzsákon keresztül szívni kezdtem a folyadékot. A feltöltött szálakat 50 mm hosszú
darabokra vágtam, hogy paplan szálelrendezéssel legyen beépíthető kompozitba. A kompozit
próbatestek vázanyaga a R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH által forgalmazott vékony
üreges üvegszövet volt. Mátrixanyagnak a Ciba Araldit LY5082/HY5083 típusú
gyantarendszert használtam. A próbatesteket kézi laminálással készítettem. Első rétegnek
vékony üreges üvegszövetet alkalmaztam, majd a cianoakriláttal töltött vastag szálakat úgy
helyeztem el, hogy a sík minden irányában álljanak szálak. Ezt követően két réteg vékony
üreges üvegszövetet, egy réteg töltött vastag szálat és végül egy réteg vékony üreges
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üvegszövetet helyeztem el a laminátba, hogy szimmetrikus rétegrendet kapjak. A töltött
üreges üvegszálakat azért helyeztem a felszín közelébe, mivel a sérülések döntő többségben a
felületen keletkeznek, és így a folyadék nagyobb eséllyel folyik a repedésbe, hogy
visszaállítsa a szerkezet integritását.
Kompozit vizsgálati módszerek

A kompozitok jellemző terhelési eseteit végiggondolva választottam ki azokat a
méréseket, amelyek a kompozit termékek tipikus igénybevételeire adott válaszainak
vizsgálatára szolgálnak. A kompozit szerkezetekben a legjellemzőbb terhelési esetek a húzás,
a nyomás és a hajlítás, illetve szintén nagyon fontos paraméter az ütésállóság, így ilyen típusú
méréseket végeztem el az egyes próbatesteken szobahőmérsékleten (23°C). Ezeken kívül a
hamutartalom vizsgálattal a kompozit egy alapvető tulajdonságát, a száltartalmat tudtam
számolni.
Hamutartalom vizsgálat. A kompozitok fontos tulajdonsága a száltartalom, ugyanis ettől
jelentősen függnek a mechanikai tulajdonságai. A száltartalmat hamutartalom vizsgálattal
lehet meghatározni, amelyet az MSZ EN ISO 3451 számú szabvány [94] alapján végeztem.
Megmértem egy kerámia tégely tömegét Ohaus Explorer típusú mérleggel üresen, majd benne
a kompozit mintával. A tégelyt, benne a mintával, elsőként nyílt lángon égettem majd
izzítókemencében addig hagytam, amíg a tégely, a visszamaradó üvegszál és hamu tömege
már változatlan maradt. Így pontosan tudtam, hogy mekkora tömegű gyanta volt a
kompozitban, és mekkora a visszamaradó szálak tömege. A sűrűség (ρ) alapján átszámolva a
tömeget térfogatra (V) már meghatározható volt a száltartalom. Mivel az üreges szálak
közepén levegő található, így annak sűrűségét az üregességi hányad figyelembe vételével
számoltam.
Húzó vizsgálat. A húzó vizsgálatok segítségével határoztam meg a próbatestek egyes
(szálirány, 0°) és kettes (szálirányra merőleges, 90°) főirányú szakítószilárdságát, és
rugalmassági modulusát. A húzó tulajdonságok mérését az MSZ EN ISO 527 szabvány [95]
alapján végeztem. Az 1 mm vastagságú laminátumból 15x250 mm méretű próbatesteket
vágtam ki. A próbatestek végeire úgynevezett „tabokat” ragasztottam, hogy a próbatestek a
befogásból ne csússzanak ki, valamint, hogy a befogás ne nyírja el a szálakat. Ezeket úgy
ragasztottam fel, hogy a mérési hossz 150 mm legyen. A méréseket Zwick Z050
(Németország) típusú szakítógépen végeztem, miután tolómérővel lemértem a próbatestek
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méreteit. A próbatesteket 2 mm/perc sebességgel szakítottam a szabvány ajánlásai alapján. A
szakítóerőből (Ft) a szakítószilárdságot (σt), a szakadási nyúlásból (Δl) pedig a relatív
szakadási nyúlásokat (εt), amelyekből pedig a húzó rugalmassági modulust (Et) határoztam
meg.
Nyomóvizsgálat. A nyomóvizsgálatok segítségével határoztam meg a próbatestek egyes
(szálirány, 0°) és kettes (szálirányra merőleges, 90°) főirányú nyomószilárdságát, és nyomó
rugalmassági modulusát. Az irodalmi áttekintés alapján [24, 27, 28] az EN ISO 14126
szabványos nyomóvizsgálat [96] bizonyult a legjobban kivitelezhetőnek, így ezt végeztem el
a kompozit lemezek nyomó tulajdonságainak meghatározásához. A próbatesteket Zwick Z050
(Németország) típusú terhelőgépen nyomtam össze. 2 mm vastag kompozit lapból vágtam ki
10x110 mm méretű próbatesteket, amelyek végeire tabokat ragasztottam úgy, hogy a
mérőhossz 10 mm maradjon. Mérés előtt minden próbatest befoglaló méretét ellenőriztem. Az
összenyomási sebességet 1 mm/perc-re állítottam. Tönkremenetel után leolvastam a
maximális nyomóerőt (Fc) a vizsgálat során, amelyből nyomószilárdságot (σc) számoltam. Az
összenyomódás (Δl) alapján számoltam a relatív tönkremeneteli fajlagos összenyomódást (εc).
A nyomó rugalmassági modulust (Ec) a nyomógörbe meredekségéből számítottam.
Hárompontos hajlítóvizsgálat. A hajlítóvizsgálatok segítségével határoztam meg a
próbatestek egyes (szálirány, 0°) és kettes (szálirányra merőleges, 90°) főirányú
hajlítószilárdságát, és hajlító rugalmassági modulusát. A hárompontos hajlítóvizsgálatokat az
MSZ ISO EN 14125 számú szabvány [97] szerint végeztem Zwick Z020 (Németország)
típusú szakítógépen 2 mm/perc sebességgel. 3 mm vastag kompozit lemezből vágtam ki
15x60 mm méretű próbatesteket. A hárompontos hajlítás alátámasztási távolsága 40 mm volt,
és a hajlításhoz szükséges erőt (Fb) és lehajlást (f) regisztrálta a számítógép. A mérés
tönkremenetelnél fejeződött be. Ezek ismeretében számoltam a fajlagos hajlító alakváltozást
(εb), a hajlítószilárdságot (σb), a hajlító rugalmassági modulust (Eb) pedig a hajlítógörbe
kezdeti meredekségéből számoltam.
Charpy-féle ütvehajlító vizsgálat. Az ütvehajlító vizsgálatok segítségével határoztam meg
a próbatestek egyes (szálirány, 0°) főirányú ütőszilárdságát az élükön megütve őket. A
méréseket az MSZ EN ISO 179 számú szabvány [98] útmutatásai alapján végeztem Ceast
Resil Impact Junior típusú ingás ütőművel (Olaszország), amelyre 25 J-os kalapácsot
szereltem. Az adatokat DAS 8000 típusú berendezés rögzítette. A szabványban [98] leírt 2-es

Felhasznált anyagok, alkalmazott vizsgálati módszerek

52

típusú próbatesteket készítettem 2 mm mély bemetszéssel, és 50 mm-es megtámasztási
távolságot alkalmaztam. A próbatestek méreteit egyenként ellenőriztem a törés előtt
tolómérővel. A műszerezett mérés során megkapjuk a törési erő-idő diagramot, amelyet
integrálva meghatározható a törési munka (Wb). Ennek ismeretében határoztam meg a
Charpy-féle ütőszilárdságot (acU).
Ejtődárdás vizsgálat. Az ejtődárdás vizsgálatokat Ceast Fractovis típusú ütőművel
(Olaszország) végeztem. A roncsolás adatait DAS 8000 adatgyűjtő (Olaszország) rögzítette.
A vizsgálatok előtt minden esetben használtam egy referencia próbatestet, amelynek mérési
eredménye alapján be tudtam állítani a vizsgálati energia nagyságát úgy, hogy a dárda a
megfelelő mértékben roncsolja a próbatesteket. A roncsoló félgömb átmérője 20 mm volt.
A próbatestek roncsolása és öngyógyulásának mértékét ellenőrző módszerek

Töltetlen és töltött üreges üvegszál szövettel erősített kompozit lemezekből próbatesteket
munkáltam ki. A próbatestek méreteit úgy határoztam meg, hogy a roncsolásnál könnyen
megüthető legyen a 20 mm átmérőjű félgömb fejjel, illetve a hárompontos hajlítás is
kivitelezhető legyen (23×60 mm). A töltetlen próbatesteket is ugyanilyen méretűre vágtam. A
próbatestek mátrixanyaga Ciba Araldit LY5082/HY5083 és ipox MS 90 epoxi
gyantarendszer, a szálak iránya 0 és 90° volt a próbatestek hossztengelyéhez képest. A
próbatesteket Ceast Fractovis típusú ütőművel (Olaszország) roncsoltam. A teljes felület
alátámasztását egy Shore A 64,4±3,4 keménységű gumibakkal oldottam meg. Az ütést
műszerezetlenül végeztem, a fontos az volt, hogy az összes próbatesten ugyanakkora mértékű
roncsolódás menjen végbe. A roncsolás energiáját úgy állítottam be, hogy a próbatestek
maradó szilárdsága mérhető legyen. Miután roncsoltam a próbatesteket, hárompontos
hajlítással ellenőriztem a maradó szilárdságot minden próbatest típuson. A hárompontos
hajlítás alátámasztási fesztávolsága 40 mm volt az EN ISO 14125 [97] szabvány szerint, a
hajlítási sebesség pedig 2 mm/perc.
Próbatestek töretfelületeinek mikroszkópos vizsgálata

Az öngyógyuló vizsgálatok elvégzése után a töretfelületeket és a repedéseket Olympus
BX 51M (Japán) típusú optikai mikroszkóppal illetve JEOL JSM 6380LA (Japán) típusú
pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltam, és kerestem a gyógyításra utaló jeleket. Elsőként
gyantaágyba helyeztem a próbatesteket, majd Struers automata polírozó segítségével
készítettem el a vizsgálandó felületet. A SEM vizsgálatok előtt argon védőgázos környezetben
aranyoztam be a vizsgálandó felületeket.
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4. Eredmények és kiértékelésük
Az értekezés e fejezetében bemutatom a különböző szálak, a kompozitok mechanikai
vizsgálatainak eredményeit, valamint azok értékeléseit. Bemutatom továbbá a kompozit
lemezek, illetve a szálak töltésének eredményeit, értékelem az állapotjelzés és az öngyógyulás
vizsgálatok eredményeit. Végül ismertetem a modellezéssel kapott eredményeket is [99-101].

4.1. Előkísérletek
Ebben az alfejezetben az üreges szénszálakkal kapcsolatos előkísérleteimet mutatom be,
amelyben összehasonlítom a tömör és az üreges szénszálakat [102].
Bizonyos technológiai feltételek mellett a Zoltek Zrt. (Magyarország) tudott olyan
rovingokat előállítani, amelyek nagy valószínűséggel tartalmaznak üreges szálakat is. Célom
volt ezeknek a feltárása, kutatásomhoz való alkalmazhatóságának vizsgálata.

4.1.1. Mikroszkópia

A Zoltek Zrt. által biztosított szénszál kötegben üreges szénszálakat találtam SEM
segítségével. Az üreges szálak keresztmetszetével összefüggő nagyobb fajlagos másodrendű
nyomatéka miatt ezek a szálak törékenyebbek a tömör szálakhoz képest, emellett az eltérő
gyártási beállítások és a nagyobb szálátmérő miatt a mechanikai tulajdonságok gyengébbek.
Az üreges szénszálak átlagos külső átmérője 21,8±2,5 µm, belső átmérőjük átlagosan a külső
átmérő 50%-a. A 30. ábra SEM felvételein látható, hogy az üreges szálak külső átmérője az
(a) ábrán háromszor, a (b) ábrán pedig négyszer akkora, mint a tömör szénszálaké.

30. ábra SEM felvétel három (a) és egy (b) üreges szálról

A szálak külső átmérőjét SEM és optikai mikroszkóp segítségével, az üreges szálak belső
átmérőjét a SEM felvételek alapján határoztam meg. Az eredmények könnyebb
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értelmezhetősége érdekében bevezettem a szálkeresztmetszeti kitöltési tényező (SZKT)
fogalmát, ami a szál keresztmetszeti területének arányára enged következtetni, értéke a (15)
összefüggéssel számítható:
SZKT 

Ak  Ab d k2  d b2

Ak
d k2

(15)

ahol Ak [µm2] a külső átmérőből számolt keresztmetszeti terület, Ab [µm2] az üreg
keresztmetszeti területe, dk [µm] a külső átmérő, db [µm] a belső átmérő. Az üreges szál
keresztmetszeti területének (Af [μm2]) a számítását a (16) összefüggés mutatja.
Af 

d
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2



(16)

A számítások eredményeit a 6. táblázat tartalmazza.

Külső átmérő Belső átmérő
db [µm]
dk [µm]

SZKT [%]

Af [µm2]

Tömör szál

6,9±0,7

-

1

37,9±7,6

Üreges szál

21,8±2,5

10,9±2,4

0,75

238,5±63,3

6. táblázat A tömör valamint az üreges szénszálak geometriája

A tömör szálak átlagos átmérője 6,9±0,7 µm volt, amely kevesebb, mint az üreges szálak
átmérőjének harmada.

4.1.2. Szálszakító vizsgálat

A tömör és az üreges szénszálakat szálszakító vizsgálatokkal is összehasonlítottam. A
szálátmérők meghatározása után a papírablakra ragasztott próbatesteket szakítógépbe
helyeztem. A papírablakok oldalait elvágtam és eltávolítottam egymástól, hogy a mérési
eredményeket még a papír súrlódása se befolyásolja. Mindkét száltípusnál 20-20 szakítást
végeztem el. A szálak mérések alapján számolt szilárdsága és rugalmassági modulusa a
7. táblázatban láthatók.

σft [MPa]

Eft [GPa]

Tömör szál

3621±1053

217±48

Üreges szál

628±322

87±21

7. táblázat A szénszálak mechanikai tulajdonságai
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A nagy szórások oka, hogy a szálak átmérőjében is nagy különbségek vannak. Az üreges
szálak külső átmérőjének nagy szórása továbbá annak is köszönhető, hogy szálak nem
szándékosan, hanem valamilyen gyártási hiba következtében lettek üregesek, így az
átmérőjük beállítása sem volt precíz. Két tipikus szakítógörbe látható a 31. ábrán.

Feszültség [MPa]

5 000
4 000
3 000
Tömör szál

2 000

Üreges szál
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Relatív nyúlás [%]

15

31. ábra Üreges és tömör szálak tipikus szakítógörbéi

A 31. ábra alapján megállapítható, hogy a tömör szálak szívósabbak. A tömör és az üreges
szálak rugalmassági modulusa és átmérője közötti összefüggést a 32. ábra szemlélteti. A
trendvonalakat szintén ábrázoltam mindkét száltípus esetében. A mérési eredmények azt

Rugalmassági modulus [GPa]

mutatják, hogy minél nagyobb az átmérő, annál kisebb a húzó rugalmassági modulus.
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32. ábra A tömör és üreges szénszálak rugalmassági modulusa és átmérője közötti összefüggés
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A szálszakító vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy az üreges szénszálak mechanikai
tulajdonságai gyengébbek, mint ugyanezek a tulajdonságok a tömör szálak esetében, ami
nagyrészt a gyártástechnológia pontatlanságának is köszönhető. Ennek ellenére az üreges
szénszálak alkalmasak lennének öngyógyuló kompozitok kialakítására. Amennyiben nagy
átmérőjű üreges szénszálakat alkalmazunk, úgy ezeknek a szálaknak a mechanikai
tulajdonságai ugyan rosszabbak, mint a tömörekéi, de így egy repedés könnyebben fel tudja
törni a gyógyító folyadékot raktározó szálat, valamint a nagyobb belső térben több folyadékot
lehet raktározni. Ezzel viszont az eredeti kompozit szerkezet mechanikai tulajdonságai
lesznek gyengébbek. A másik hátránya ezeknek az üreges szénszálnak, hogy még nincs
kidolgozott gyártási technikája, és így a szálak tulajdonságai nagyon bizonytalanok. Az
üreges szálak maximális hossza 60-80 mm, amit azok ridegsége magyaráz. Ezekkel az üreges
szénszálakkal nagyon nehezen lehetne öngyógyuló kompozitot létrehozni, ezért a további
munkám során ezeket nem alkalmaztam, hanem áttértem üreges üvegszálakra, amelyeket
kereskedelmi forgalomból is be lehet szerezni.

4.2. Üreges üvegszálak
Ebben az alfejezetben összehasonlítom az üreges és tömör elemi üvegszálak húzó és
hajlító tulajdonságait, valamint a szálak erősítőhatásait kompozitokra. Vizsgálom az üreges
szálak alkalmazhatóságát öngyógyuló kompozitok esetére [103].
4.2.1. Üreges üvegszál elővizsgálata

A kísérleteimet azzal kezdtem, hogy megvizsgáltam a szálak végeit (keresztmetszeteit)
pásztázó elektronmikroszkóppal. A felvételek alapján megbizonyosodhattam arról, hogy az
összes szál üreges, viszont a felvételek alapján nem lehettem biztos abban, hogy az üregek
folytonosak-e (33. ábra).

33. ábra SEM felvétel az R&G üvegszövetet felépítő, üreges szálakból álló rovingról
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Mivel a SEM felvételekről nem derült ki az sem, hogy mennyire állandó a szálak
keresztmetszete, ezért optikai mikroszkópos felvételeket is készítettem. A fókusztávolságot
pontosan a szálkeresztmetszet közepére beállítva jól kivehető volt a külső és a belső átmérő is
(34. ábra). Méréseim alapján megállapítottam, hogy a szálakban az üreg folytonos, és a szálak
külső és belső átmérője nagyon kis szórással rendelkeznek, így gyakorlatilag állandónak
tekinthető a szál hossza mentén a keresztmetszete is. A szálak átmérőjét a 3.2. fejezetben
ismertetett módszerrel mértem. A mérési eredmények alapján a szálak átlagos külső átmérője
12,74±2,55 µm, míg az átlagos belső átmérője 7,15±2,23 µm.

34. ábra R&G üvegszál optikai mikroszkópos felvétele

A következő lépésben a kapilláris hatást vizsgáltam. A szálakat üveglapra helyeztem, és
az egyik végükhöz zöld tintát csepegtettem. Optikai mikroszkóppal jól követhető volt, ahogy
a szálak a kapilláris elvnek megfelelően felszívják a folyadékot (35. ábra).

35. ábra Üreges üvegszál tintafelvétele optikai mikroszkóp alatt

Üreges szálak elemi összetevőinek vizsgálata

Fontos, hogy az üreges szálakat össze tudjam hasonlítani a normál tömör szálakkal, majd
később az üreges és tömör szálakból épített kompozitokat is összevethessem. Elsőként a
szálak belső felületét vizsgáltam EDS módszerrel. Ahhoz, hogy az üreges szálak belső
felületéhez hozzá lehessen férni, az üreges szálakat gyantaágyba fektettem, majd erről
csiszolatot készítettem és felpolíroztam. A csiszolatról készített SEM felvételen (36. ábra)
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látható a szálak belső felülete, így vizsgálható az összetétele. Ezekből a mérésekből kiderült,
hogy a szálak belső felületén nincs plusz anyag, csak az üvegre jellemző összetevőket tudtam
kimutatni. A gyártó adatai szerint a szálak írezőanyaga szilán (Si), ezért a külső felületen sem
lehetett az üveg összetevőitől különböző atomot kimutatni.

36. ábra SEM felvétel az üreges szálakat tartalmazó csiszolatról

A

szálak

elemi

összetételének

pontos

meghatározásához

ICP-OES

módszert

alkalmaztam, amit a 3.2. fejezetben ismertettem. A mérés eredményeit a 8. táblázat
tartalmazza.

Anyag
Tömör szál - %
Üreges szál - %

Al2O3
10,59
12,59

CaO
22,97
24,16

SiO2
61,00
59,97

Egyéb
5,44
3,28

8. táblázat A tömör és az üreges üvegszálak elemi összetétele

Az így meghatározott összetétel alapján egyértelmű volt, hogy mind a tömör, mind az
üreges szálak E-üvegből készültek, így biztos lehettem abban, hogy a mechanikai
tulajdonságok közötti különbségek kizárólag a molekulaláncok rendezettségéből és a szálak
geometriai különbségéből adódnak.
4.2.2. Folyadékok vizsgálata és azok üreges szálakba töltése

Ebben a fejezetben bemutatom a száltöltéssel kapcsolatos mérések eredményeit.
Vizsgáltam a gyanták és az üveg közötti peremszöget, a gyanták dinamikai viszkozitását, a
szálak kapilláris hatás révén történő töltésének sebességét, valamint kerestem az ezek közötti
összefüggéseket.
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A vizsgálatokhoz 3 féle epoxigyanta komponenst (Ciba Araldit LY5082, Eporezit AH12,
ipox MS 90A) és a hozzájuk tartozó térhálósítókat (Ciba Araldit LH5083, Eporezit T58, ipox
MS 90B) használtam fel. Az öngyógyuló kompozitoknál sérülést jelző tulajdonságot is
elérhetünk, amennyiben színezzük a gyógyító elegyet. A színezett gyógyító elegy repedés
esetén a felszínre jutva láthatóvá teszi mikrorepedéseket. A színező hatás vizsgálata
érdekében a gyantakomponenseket és a térhálósítókat színezve is vizsgáltam. A
gyantakomponenseket ipox Eporezit SZPM színezékkel, míg a térhálósítókat a gyártók
ajánlására vas-oxid alapú por pigmenttel festettem.
Viszkozitás mérés

A gyantakomponensek és a térhálósítók dinamikai viszkozitását színezőanyaggal
bekeverve és anélkül a 3.1. fejezetben már ismertetett módon mértem. A deformációsebesség
függvényében a gyantakomponensek viszkozitása a 37. ábrán látható.
3000
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37. ábra A gyantakomponensek nyírási sebesség-viszkozitás mérési pontjai és a pontsorozatok
trendvonalai

A trendvonalakon megfigyelhető, hogy a színezés csak az ipox MS 90 A esetében módosítja
jelentősen a gyantakomponensek viszkozitását. A térhálósítók viszkozitás méréséből az
Eporezit T58-as térhálósító viszkozitása volt nagyon kiugró alacsony nyírási sebesség mellett.
A Ciba Araldit LH5083 és az ipox MS 90B térhálósítóknál csak kis nyírósebességnél
tapasztalhatunk a viszkozitásban jelentős eltéréseket, nagyobb sebességnél nincs számottevő
különbség. Az Eporezit T58-as térhálósító nagy viszkozitása kis nyírósebesség mellett annak
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az eredménye lehet, hogy a térhálósítóban a levegő oxigén tartalmával reagálva kristályos
részecskék alakulnak ki. A kristályrészecskék mérete közel azonos lehet a két tárcsa közti
távolsággal (~100-200 µm) és kis nyírósebességnél ezek erősen befolyásolják a mért
viszkozitás értékeket. A színezett térhálósító viszkozitása azért lehet kisebb, mert a színezék
elkeverésével a kristályrészecskék mérete is lecsökkent.
Peremszög mérés

Az egyes gyantakomponensek, valamint a térhálósítók és az üveg közötti peremszöget a
3.1. fejezetben leírtak alapján mértem. A gyantacseppeket egy olyan üveglapra tettem,
amelynek összetevői megegyeznek a vizsgált üvegszálak összetevőivel. A peremszög értékek
az üreges szálak belső falának felületére igazak, ahol nincs írezőanyaggal kezelve a szál. A
mérések eredményei és azok szórásai nagyság szerint rendezve a 38. ábrán láthatóak.
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38. ábra A gyantakomponensek, valamint a térhálósítók és az üveglap közötti peremszögek

A 38. ábrán láthatók a különbségek az egyes gyantakomponensek és térhálósítók peremszögei
között. A peremszög a kapilláris hatás egyik befolyásoló tényezője, a kisebb peremszögű
folyadék jobban nedvesíti a vizsgált felületet. Így a száltöltési mérések során vizsgálható lesz
a peremszög hatása a töltődésre. Az ipox MS 90A gyantakomponenst és az ipox MS 90B
térhálósítót megvizsgáltam színezetlen és beszínezett állapotban is, és mivel nem volt
szignifikáns eltérés a két állapot között, ezért a többi anyagtípusnál elhagytam a színezetlen
állapot mérését.
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Üreges szálak folyadékkal töltése

Az üreges szálak töltését a 3.2. fejezetben leírtak alapján végeztem. A szálak a kapilláris
hatás révén felszívták a szálvéghez cseppentett gyantát. A szálak hossza mentén 10 mmenként jelöléseket helyeztem el. A jelölések közötti szakaszok megtételéhez szükséges idő
alapján az adott szakaszra felszívódási átlagsebességet számoltam. Minden gyantatípust 5 szál
feltöltésével vizsgáltam. Az egyes gyantakomponensekre vonatkozó felszívódási hosszfelszívódási sebesség diagramok a 39. ábrán láthatók.

Felszívódási átlagsebesség [mm/perc]
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10-20 között
20-30 között
30-40 között
Felszívódási szakaszok [mm]

40-50 között

39. ábra Gyantakomponensek felszívódási hossz-felszívódási sebesség diagramjai

A gyantakomponensek felszívódásának hossz-sebesség diagramjain lassulás figyelhető meg,
az egyes gyanták oszlopdiagramjai jellegre hasonlóak. Több esetben a gyanta megállt, mielőtt
elérte volna az 50 mm-es vonalat. Látható, hogy a színezett és a színezetlen Ciba Araldit
LY5082 gyanta is nagyon lassan tette meg az első szakaszt, és már a második szakasz vége
előtt megállt. Összességében, az Eporezit AH12 gyantán kívül elmondható, hogy a színezés
lelassította a gyanták feltöltődését, mivel a nagyobb viszkozitással kisebb sebesség jár.
A térhálósítók felszívódásának hossz-sebesség diagramja a 40. ábrán látható. A
térhálósítókra is igaz, hogy a felszívódási hossz-sebesség diagramjai jellegre hasonlóak, de
közel egy nagyságrenddel gyorsabbak. Felszívódásuk lassul, és nagyobb viszkozitással kisebb
sebesség jár. Az egyes folyadékok felszívódási sebessége attól is függ, hogy üveglapra
cseppentve őket, mekkora a peremszög mérhető.

Felszívódási átlagsebesség [mm/perc]
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Ipox MS 90B

12

Ciba Araldit HY5083

10

Ipox MS 90B Színezett
Ciba Araldit HY5083 Színezett

8

Eporezit T-58
6

Eporezit T-58 Színezett

4
2
0
0-10 között

10-20 között
20-30 között
30-40 között
Felszívódási szakaszok [mm]

40-50 között

40. ábra A térhálósítók felszívódási hossz-sebesség függvényei

A peremszög növekedése (38. ábra) függvényben a töltődési sebességek (39. ábra, 40.
ábra) csökkenő tendenciát mutatnak (41. ábra).

7
6
5
4
3
17,9 - Ipox MS 90B Színezett
27,4 - Ciba Araldit HY5083 Színezett
31,85 - Ipox MS 90A Színezett

2
1

Peremszög [°]

Felszívódási átlagsebesség [mm/perc]

8

32,45 - Eporezit AH12 Színezett

0

33,1 - Ciba Araldit LY5082 Színezett
0-10 között

10-20
között

20-30
között
Felszívódási hossz [mm]

36,3 - Eporezit T-58 Színezett
30-40
között

40-50
között

41. ábra A színezett anyagok felszívódási átlagsebessége az egyes szakaszokon a peremszög
függvényében

Megfigyelhető, hogy egy anyagnak minél kisebb a peremszöge a kapilláris anyagára
vonatkozóan, azaz minél jobban nedvesíti annak felületét, annál gyorsabban töltődik a szál a
kapilláris hatással. A viszkozitás növekedése függvényében is a felszívódási sebesség
csökkenő tendenciája figyelhető meg (42. ábra).

63

8
7
6
5
4
3

0,024 - Ipox MS 90B Színezett
0,047 - Ciba Araldit HY5083 Színezett
0,224 - Eporezit AH12 Színezett
0,261 - Eporezit T-58 Színezett
1,003 - Ipox MS 90A Színezett
2,08 - Ciba Araldit LY5082 Színezett

2
1
0
0-10
között

10-20
között

20-30
között

Felszívódási hossz [mm]

30-40
között

Viszkozitás [Pa s]

Felszívódási átlagsebesség [mm/perc]
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40-50
között

42. ábra A színezett anyagok felszívódási átlagsebessége az egyes szakaszokon a viszkozitás
függvényében

A szálakban a nyírósebességeket a (14) összefüggés alapján számoltam, és a viszkozitás mérés
eredményeiből olvastam le az egyes nyírósebességekhez tartozó viszkozitásokat. A 42. ábra
alapján látható, hogy a töltési sebesség jelentősen függ a folyadék viszkozitásától.
Üreges szálak töltése változó szögekben

A 3.2. fejezetben bemutatott változó szögben történő száltöltés (26. ábra) mérés során
mértem a mérés indításától eltelt időt, a hőmérsékletet és a kapilláris felszívódási hosszt.
Ezzel a méréssel vizsgálni tudtam a kapilláris töltődés körülményeit, befolyásoló tényezőit.
Ez egyrészt a szálak töltésénél játszik szerepet, másrészt az öngyógyulás során, amikor a
folyadék a repedésbe folyik a kapilláris hatás segítségével. A kapilláris magasság leolvasását
a szál dőlésszögének változtatása után 1-2 óránként, majd amikor a folyadék emelkedésének
sebessége csökkent, ritkábban (1 nap) végeztem el.
A szálak esetében a kapilláris felszívódási hosszt (H [mm]) a (9) összefüggés szerinti
folyadék magasság (h [mm]) felhasználásával határoztam meg:
H

2 s cos 
gR cos

(17)

ahol ψ [°]a szál dőlésszöge a függőlegeshez képest.
A mérések megkezdésekor és befejezésekor is mértem a folyadék peremszögét (32,5 –
17,5°), felületi feszültségét (35,1 – 46,6 mN/m) és viszkozitását (0,4-9,2 Pas). A folyadék
felszívódási képessége 240 nap után erősen leromlott.
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43. ábra A gyanta mért és elméleti felszívódási hossza az idő függvényében egy 50 µm belső átmérőjű
üreges üvegszálban szakaszosan növekvő (10°, 20°, 30°, 40°) dőlésszögek mellett, a folyadék kezdeti
és végső paramétereivel számolt elméleti kapilláris hossz, valamint a környezet hőmérséklete

A 43. ábra pontokkal megjelölt görbéje mutatja egy 50 µm-es szál mérési eredményeit. A
vízszintes folytonos vonal az elméleti kapilláris hosszt jelöli, a vonalak bal oldalán a szál
aktuális szögállása látható. A jelölt elméleti hosszt a gyanta kezdeti tulajdonságai alapján
számoltam. A harmadik, zöld görbe a töltődés környezetének hőmérsékletét jelöli, amelyen
szaggatott vonallal jelöltem az értékek trendjét. Ezt a mérést 10 különböző átmérőjű szálon
végeztem el, a következtetéseket az összes mérés alapján vontam le. A hőmérsékletben
emelkedő tendencia figyelhető meg, azonban ez nem befolyásolja annyira a gyanta
tulajdonságait, hogy a töltődési sebességre vagy hosszra kihatással legyen. A görbék azt
mutatják, hogy az elméleti kapilláris hosszt alulbecsüli a (17) összefüggés, a kezdeti felületi
feszültség és peremszög értékek mellett, viszont ahogy romlott a folyadék felszívódási
képessége, úgy már a megváltozott tulajdonságokkal kellene számolni. A módosított
gyantatulajdonságokkal számolva túlbecsüljük a számítással a valóságos felszívási hosszt.
Feltehetően ez annak köszönhető, hogy mivel a gyanta viszkozitása majdnem 2
nagyságrenddel megnőtt, így a folyadék belső súrlódása is megnőtt, és ezzel jelentősen megnő
a folyadék ellenállása. A (17) összefüggés a veszteségeket nem veszi figyelembe, ez alapján
azt a következtetést vonom le, hogy a (17) összefüggés pontosítást igényel.
4.2.3. Szálak mechanikai vizsgálata

Ahhoz, hogy a mechanikai vizsgálatok eredményeit statisztikailag elemezni tudjam, meg
kell határozni az átmérők szórását és ennek alapján az átlagérték konfidencia intervallumát,
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amelybe a várható érték adott valószínűséggel beleesik. A konfidencia intervallum adott
félszélességének meghatározásához, vagy az átlagérték előírt hibán belül tartásához
meghatározott számú mérést kell elvégezni, amely mérési számot a (18)-es összefüggésből
levezetve kaphatjuk meg [104]:
t1

Sx
n

 0

(18)

ahol δ0 [-] az előírt hibakorlát félszélessége, t1-λ [-] a kritikus érték, amelyet a mintavételek
száma és az előírt valószínűség alapján lehet kiolvasni táblázatból [20, 105], Sx [-] a minta
tapasztalati szórása, n [db] a mérések száma. A (18) összefüggést átrendezve a (19)
összefüggést kapjuk:

nt

2
1 

Sx

2

 02

(19)

20 szálon, az egyes szálak mentén 3-3 különböző helyen mértem meg a szálak átmérőjét hogy
megállapíthassam a minta tapasztalati szórását (Sx). A mérések hibakorlátjának (δ0) 5%-ot
választottam. Az így meghatározott adatok alapján a táblázatból [105] kiolvastam a kritikus
értéket (t1- λ), amellyel már a minimális mérésszám számolható volt. A külső átmérőnél 65
mérésre, amíg a belső átmérőnél 150 mérésre volt szükség. A vizsgálat eredményei a
9. táblázatban láthatóak.
Szálak szakítóvizsgálata

A 3.2. fejezetben ismertetett módon végeztem el a szálszakító vizsgálatokat. A szálak
szakítószilárdsági értékeinek eloszlását a kutatási gyakorlatban szokásos kétparaméteres
Weibull [106] eloszlással közelítettem a (20) összefüggés alapján:
    bw 
F x   1  exp    
  aw  



(20)

ahol aw [-]a Weibull szilárdság paraméter, és bw [-]a Weibull modulus paraméter. A mért
szakítószilárdsági értékeket nagyság szerint emelkedő sorrendbe rendeztem, és minden egyes
értékhez hozzárendeltem az i/n hányadost, ahol i [db] a vizsgált érték nagyság alapú sorba
rendezés szerinti sorszáma, n [db] pedig az összes mérés száma. Az így kapott pontokat
grafikonon ábrázoltam, és a (20) összefüggés alapján görbét illesztettem rájuk (44. ábra).
Az illesztések korrelációs együtthatója a tömör és az üreges szálak esetében is 0,99, amely
érték elfogadhatóan pontos illeszkedést jelent. Az eredmények a 9. táblázatban láthatóak.
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44. ábra A tömör és üreges szálak szakítószilárdságának eloszlásfüggvényei

tömör
szálak
üreges
szálak

Weibull Weibull
Rugalmassági
szilárdság modulus
modulus
paraméter paraméter
[GPa]
[-]
[MPa]

Szálátmérő
[µm]

SZKT
[-]

Szakítóerő
[N]

Szakítószilárdság
[MPa]

12,82±0,90

1

0,165±0,032

1091,1±345,5

44,96±4,19

1278,13

3,12

12,10±1,78 0,625±0,093 0,136±0,034

2129,6±561,2

73,83±16,48

2307,23

4,55

9. táblázat A szálak geometriai és szakítószilárdsági jellemzőinek mért átlagértéke és szórása

A tömör szálak átmérője eltér a névleges szálátmérőtől, viszont az adatlapon nem tűntettek fel
szórást, ezért az is kérdéses, hogy a mintavétel mennyire fedi az adatlapon szereplő adatokat.
Az üreges szálak átlagos átmérője a névleges értéken belül található, viszont kétszer akkora
szórással rendelkeznek, mint a tömör szálak. A szakítószilárdság várható értékét (E(x)),
valamint a várható szórását (V(x)) az eloszlásfüggvény paramétereinek ismeretében a (21),
illetve a (22) összefüggések alapján számoltam ki:

1 
E  x   a w  1  
 bw 


2
V  x   a w 1 
 bw



1
   2 1 

 bw

(21)





(22)
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ahol Γ [-] a gamma függvényt jelöli [105]. A számítás eredményei a 10. táblázatban láthatóak.
Az üreges szálak szakító ereje a tömör szálakénál kisebb, viszont a szakítószilárdsága és a
rugalmassági modulusa jóval nagyobb. Ennek több oka is van.

Szakítószilárdság [MPa]
Várható érték Várható szórás
Tömör szálak

1143

401

Üreges szálak

2107

525

10. táblázat Az üvegszálak szakítószilárdságának Weibull eloszlás paramétereivel meghatározott
várható értéke és várható szórása

Egyrészt

a

kisebb

anyagvastagság

következtében

kevesebb

hibahely

található

a

keresztmetszetben, másrészt a kisebb anyagvastagságból következik a molekulaláncok
nagyobb rendezettsége a szál tengelyének irányában [15]. Az egyes szálaknál eredményül
kapott szakítószilárdságot az SZKT függvényében ábrázolva és arra trendvonalat illesztve
látszik, hogy a vizsgált tartományban a szakítószilárdság növekszik az SZKT csökkenésével,
azaz az üreg részarányának növekedésével (45. ábra).
3500

Szakítószilárdság [MPa]

3000
2500
2000
Tömör szál

1500
1000
500
0,4

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Szálkeresztmetszeti kitöltési tényező (SZKT) [-]

1,0

45. ábra Szakítószilárdság a szálkeresztmetszeti kitöltési tényező függvényében

A 45. ábrán a piros négyzet a tömör szálak átlagos szakítószilárdságát és szórását mutatja. Az
SZKT csökkenésével csökken az üreges szál falvastagsága is, ami a szilárdság növekedését
okozza. Ezt jól kiemeli a mérési pontokra illesztett trendvonal.
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Szálak hajlékonysági vizsgálata

A 3.2. fejezetben leírt hurokhajlító módszernél problémát okozott, hogy még 1 mm-es
szálgörbületi sugár esetén sem törik el a szál. Azonban ennél kisebb átmérőjű henger
alkalmazásával a vizsgálat csak nagyon körülményesen végezhető el. Mivel ez a típusú mérés
nem hozott eredményt, más vizsgálatokat alkalmaztam a szálak hajlékonyságának mérésére.

Csomózott, valamint hurkolt szálszakítás
A 3.2. fejezetben ismertettem a csomózott és a hurkolt szálszakítást. Mindkét módszerrel
megvizsgáltam 5 üreges és 5 tömör szálat (46. ábra). A görbék jellegre nagyon hasonlóak, de
nagy a szórás a felfutásoknál, ugyanis itt nem csak a szál hajlékonysága és csavarómerevsége
játszik szerepet, hanem a súrlódás is, amely a szálak között ébred.

46. ábra Csomózott (a) és hurkolt (b) szálak szakítási diagramjai

Mindkét vizsgálat esetében nagy szórást mértem, és a mérésekben nem találtam az üreges
vagy a tömör szálakra jellemző összefüggéseket. A nagy szórások köszönhetőek például a
szálak felületi eltéréseinek, ami mindkét méréstípus esetében jelentkezik, ahogy a szálak
elcsúsznak egymáson. A kiértékelhető eredmények érdekében tértem át a szállehajlás
vizsgálatokra.
Szálak lehajlásának vizsgálata

Azért, hogy a tömör és az üreges üvegszálak hajlékonysági tulajdonságait össze lehessen
hasonlítani, a 3.2. fejezetben leírtak szerint szállehajlási vizsgálatokat végeztem.
Pontatlanságot okozott azonban a kiértékelésnél, hogy az üreges szálaknál az üreg nem
koncentrikus a szál külső felületével. Az excentricitás szemléltetése céljából az üreges szálak
gyantába ágyazott csiszolatáról SEM felvételt készítettem, amely a 47. ábrán látható.
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47. ábra Gyantába ágyazott üreges szálak csiszolatáról készített SEM felvétel

A SEM felvételen látszik, hogy a szálakban levő üreg többnyire excentrikus a szál külső
felületével, ami a lehajlás számításánál pontatlanságokat okozhat. A szálak külső és belső
átmérőit a lehajlásvizsgálat előtt optikai mikroszkóppal határoztam meg, amely vizsgálattal az
excentricitás mértékét nem lehet mérni. Azonban az excentricitás ismeretében sem lehetne
meghatározni, hogy a lehajlási vizsgálathoz a szálakat milyen pozícióban sikerül felragasztani
a felületre, így a számítás pontatlansága elkerülhetetlen. A pontatlanság mértéke függ az
excentricitástól, valamint a szál felragasztási helyzetétől. Az excentricitás szélső helyzetei a
48. ábrán láthatóak.

48. ábra a: koncentrikus üreges szál, b-c: excentrikus üreges szál különböző helyzetben

Az ábrán látható „b” eset nem befolyásolja a hajlítás tengelyére számított másodrendű
nyomatékot, viszont némi csavaró igénybevétel jelentkezik a szál lehajlása közben, amely
azonban nem okoz jelentős hibát. A 48. ábrán látható „c” befogás a legkritikusabb, amely
szélső esetben (12 µm külső átmérő, 8 µm belső átmérő és 3,5 µm excentricitás függőleges
irányban) a másodrendű nyomaték 75%-os felülértékelését is eredményezheti.
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A szállehajlási vizsgálatokat 95%-os statisztikai biztonság elérése érdekében 60 tömör és
100 üreges szálon végeztem el. Azért volt szükség az üreges szálaknál több mérésre, mert
azok lehajlásának szórása nagyobb a bizonytalan üreges üvegszál excentricitás és annak
helyzete miatt. A mérés és számítás menetét a 3.2. fejezetben ismertettem. Ezek eredményeit
tartalmazza a 11. táblázat.

Lehajlás
[mm]

Efb
[GPa]

Tömör szálak

23,21±5,49

74,48±26,34

Üreges szálak

17,08±6,10

98,99±55,72

11. táblázat A lehajlások, a hajlító rugalmassági modulusok és azok normális szórásai

A 11. táblázatban látható eredmények alapján számolt rugalmassági modulus értékek szórásai
nagyok, ezt a módszert pontosítani lehetne több mérési értékkel. A szálak függőleges irányú
lehajlásán túl mérni lehet még a szálak vízszintes irányú „megrövidülését”. Mivel egy szálon
két különböző értéket mérek, ezért a mérés pontossága növelhető.
Ahogyan a szálak szakítószilárdsága függ a SZKT-től, úgy a szálak hajlító tulajdonságai
is függnek tőle. A másodrendű nyomaték és a tömeg hányadosa az üreges szál esetében a
geometria miatt nagyobb. Az átmérők a másodrendű nyomaték számításánál a negyedik, míg
a keresztmetszeti terület számításánál csak a második hatványon vannak. Ezt a kapcsolatot
szemléleti az 49. ábra. A szálak relatív tömegét a (23), a relatív másodrendű nyomatékát a (24)
összefüggéssel számoltam:

m SZKT  d k2  

4
L
 d 4   d 2  SZKT  d 2 2  
k
 k
I  k
 64
64


(23)

4

  c   d k   1  1  SZKT 2
 64






  c


(24)

ahol m [kg]a szál tömege, c [-] pedig konstans.
Az ábrázolt görbék alapján látható, hogy pontosan SZKT=0,5 értéknél a legjelentősebb a
távolság a két görbe között. Ez azt jelenti, hogy 0,5-es SZKT-nél, azaz a tömör szál fele
tömegénél, a koncentrikus üreges szál másodrendű nyomatéka 75%-a az azonos külső
átmérőjű tömör szálénak.
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1

Relatív száltömeg [-]
Relatív másodrendű nyomaték [-]

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
Relatív száltömeg

0,3

Relatív másodrendű
nyomaték

0,2
0,1
0
0

0,5

1

Szálkeresztmetszet kitöltési tényező (SZKT) [-]

49. ábra A relatív száltömeg és a relatív másodrendű nyomaték viszonya a kitöltési tényező
függvényében

4.3. Szálak hajlékonysági modulusának szállehajlás-görbe alapján történő
meghatározása és számításának pontosítása
Az értekezés ezen alfejezetében bemutatom a szállehajlás méréséből meghatározható
szálhajlékonysági modulus számításának levezetését. Az irodalomban fellelhető szállehajlás
mérésekkel sok hibát viszünk az eredményekbe és nem is használjuk ki a szálvégpont
helyzetére vonatkozó információkat, ezért a mérési és számítási módszert pontosítottam.

4.3.1. A nagy deformációjú szállehajlás összefüggései

A szál tömegéből eredő, w [N/m] intenzitású, saját súlyból adódó megoszló erőrendszer
miatt a nyíróerő értéke nem állandó, hanem a (25) összefüggés alapján lineárisan csökken az l0
hosszúságú szál mentén:

F ( xo )  w(lo  xo )

(25)

így a nyomaték parabolikusan csökkenő (26):
M ( xo ) 

w
(lo  xo ) 2
2

(26)

ahol x0 [mm] az egyenes szál menti koordináta. Az erőhatások szálhossz szerinti eloszlása az
1. mellékletben látható. A lehajló szálak vizsgálatánál felteszem, hogy a szál vékony,
hajlékony, kör keresztmetszetű, d átmérőjű prizmatikus rúd; a szál saját súlya miatti
megnyúlása és a nyíróerők hatása elhanyagolható. Felteszem továbbá, hogy a szál anyaga
lineárisan rugalmas, követi a Hooke törvényt, rugalmassági modulusa Efb; valamint
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érvényesek a klasszikus, egyszerű hajlításelméletet feltevései (pl. a hajlítás során a szál
síkgörbe alakú, keresztmetszetei síkok maradnak).
A saját súlya alatt lehajló szál hosszával növekvő mértékben hajlik le, miközben a hossza
lényegében változatlan marad, tehát két pontja közötti Δs ívhossza mindig megegyezik a
deformálatlan állapotú, egyenes szál megfelelő pontjainak Δx0 távolságával. Ennek
megfelelően a szál mentén értelmezett (25) összefüggésben leírt nyíróerő számításánál x0=s. A
szál paraméterei és az elemi ívhosszra ható erőhatások az 50. ábrán láthatóak.

50. ábra Lehajlott szál elemi ívhosszára ható erők

Az állandó hosszúságú szálgörbét ívhossz paraméterezetten érdemes kezelni, azaz egy
pontjának koordinátái x(s) és y(s), ahol az s [mm] ívhossz (27):
x

s ( x)   1  y  2 dx



0

ds
 1  y2
dx

(27)

ahol az y’ derivált, azaz az x koordinátájú ponthoz rendelt érintő meredeksége a (28)
összefüggés szerint (50. ábra):
tg 

dy y

dx x

(28)

valamint az ívhossz szerinti deriváltak ((29), 50. ábra):

dy
 sin 
ds
dx
x 
 cos 
ds
y 

(29)

Egy rendkívül kicsi, ds hosszúságú ívelemre ható erők egyensúlyi egyenletét a (30)
összefüggés mutatja (50. ábra):
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F  wds  F  dF  0 

dF  wds



dF
w
ds

(30)

A kapott (30) összefüggést tulajdonképpen az (25) összefüggés is kifejezi. Az ívelemre ható
nyomatékok egyensúlyi egyenlete hasonlóan felírható az (x(s), y(s)) pontra a (31) összefüggés
szerint:
 M  wds

dx
 M  dM  ( F  dF )dx  0 
2

dM  Fdx 

dM M

F
dx
x

(31)

ahol a másodrendűen kicsiny tagok elhanyagolhatóak. A (31) és (29) összefüggések alapján a
nyomaték az ívhossz függvényében a (32) összefüggés alapján állítható elő, illetve becsülhető
alulról és felülről:
s
s
  2 ( s) 
ds  M ( s )  M (0)   F ( s ) cos  ( s )ds  M (0)   F ( s )ds
M (0)   F ( s )1 
2 

0
0
0
s

(32)

ugyanis a (33) összefüggés:
0  1

 2 (s)
2

 cos  ( s )  1

(33)

A (32) összefüggés miatt a nyomaték nem értelmezhető közvetlenül a (26) összefüggés alapján
egyszerűen az x0=s átírásával, ugyanis a görbülő szálelemek miatt az elemi erők nyomatékkarja megváltozik és a 0≤x≤xB≤l0 érvényes.
A feltevések szerint viszont érvényes az egyszerű hajlítás klasszikus (34) összefüggése:
M  EI

1
 EI
R

(34)

ahol I [mm4] a keresztmetszet másodrendű tehetetlenségi nyomatéka, amely kör
keresztmetszetre a (35) szerint:
I

d 4
64

(35)

R [mm] a görbületi sugár és κ [1/mm] a görbület, amely a (36) összefüggés alapján
számolható:



d
y 

ds 1  y  2





3/ 2

(36)

A görbület baloldali definícióját alkalmazva, a (34) összefüggés integro-differenciálegyenlet
formájában felírható a (37) összefüggés szerint:
d M ( s ) M (0) 1



F ( s ) cos  ( s )ds
ds
EI
EI
EI 0
s

(37)
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amely differenciálás után a (38) összefüggés szerint néz ki, a (25) összefüggést is figyelembe
véve:
d 2 F ( s )
w

cos  ( s ) 
(l o  s ) cos  ( s )
2
EI
EI
ds

(38)

A φ érintőszögre vonatkozó peremfeltételek a (39) összegfüggésben láthatóak:
s  0   ( 0)  0
d
(lo )   (lo )  0
s  lo 
ds

(39)

A (38) összefüggés másodrendű, nemlineáris differenciálegyenlet sajnos nem oldható meg
analitikus, elemi függvényekkel megadható formában, ezért először közelítő, határgörbéket
szolgáltató megoldásokat keresek, majd numerikus módszereket alkalmazok.

4.3.2. A végpont méréstartományának határgörbéi

Elsőként a (33) összefüggés jobboldali felső becslésével dolgozom, így a (37) összefüggés
alakja (40) összefüggésben:

d 2 F ( s)
w
w

cos ( s) 
(lo  s) cos ( s ) 
(lo  s)
2
EI
EI
EI
ds

(40)

tehát a vonatkozó (41) differenciál-egyenlőtlenség:

d 2
w

(l o  s)
2
EI
ds

(41)

A (41) összefüggést egyszer integrálva kapom a (42) összefüggést:

 (s) 

wl 2  s s 2 
d
w
s2
 C1 
(lo s  )  C1  o  2  2 
2
2 EI  lo lo 
ds
EI

(42)

A (41) összefüggésben az egyenlőséget tekintve és figyelembe véve, hogy a (39) összefüggés
szerint a közelítő szálgörbe végén (s=l0) a görbület zérus, a C1 integrálási konstans a (43)
összefüggés alapján számolható:

 (lo )  C1 

wl o2
wl 2
 0  C1   o
2 EI
2 EI

(43)

amellyel a közelítő görbe (42) görbülete az 50. ábrának megfelelően negatív értékű (44):
wlo2 
d
s
1 

 ( s) 
ds
2 EI  lo





2

(44)

A (44) összefüggést összevetve a (26) összefüggéssel, belátható, hogy a felső becslés
alkalmazása megfelel annak, hogy az x0=s egyenlőséget tekintem a nyomaték kifejezésében
is. Ez azt jelenti, hogy a valóságosnál nagyobb nyomatékokkal számolok, ami abszolút
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értékben nagyobb görbületet eredményez. Ez egyfajta felső határgörbületet határoz meg, ahol
a megoszló erőrendszer lényegében centrális, minden ívelemen a görbületi középpont felé
mutat.
A (44) összefüggést integrálva kapom a közelítő görbe érintő szögét (45):
wl 2
 ( s)  C2  o
2 EI


s
 1  lo

2


wl 2 l 
s
 ds  C 2  o o 1  
2 EI 3  lo 


3

(45)

A C2 integrálási konstans a (39) összefüggés szerinti zérus kezdeti feltételből számítható a (46)
összefüggés alapján:

 (0)  0  C 2 

wlo3
6 EI

 C2  

wl o3
6 EI

(46)

A (46) összefüggés behelyettesítésével a közelítő görbe az érintőszög függvénye, amely az
50. ábrának megfelelően a (47) összefüggésben láthatóan negatív értékű (0≤s≤l0):
 
s
 ( s )  1  1 
  lo






3

3

,   wl o

6 EI


(47)

Az adott szál esetében az l0 szálhossztól függő Ω állandó, a Holden [33] által használt k
konstans egy hatoda. A φ(s) ismeretében az (29) egyenletek integrálásával számítható a
közelítő szálgörbe paraméteres egyenlete a (48) összefüggés szerint (0≤t=s/l0≤1):
s

s / lo





y ( s )   sin  ( s )ds  lo  sin  1  (1  t ) 3 dt
0

s

0

s / lo





(48)

x( s )   cos  ( s )ds  lo  cos  1  (1  t ) dt
0

3

0

Másik szélső esetként a szálgörbületet zérusnak tekintem, azaz a lehajló szál végig egyenes
marad, mintha a befogási pont körül forogna a szál egyenes állapotban és a befogásban egy
csukló valósulna meg. A végpontgörbe alsó köríve a (49) összefüggés alapján számolható:

 x(l ) 
y (lo )
  1   o 
lo
 lo 

2

(49)

Az 51. ábra mutatja a (48) összefüggés szerint közelítő (s=l0) és az egyenes szálnak megfelelő
köríves végpontgörbéket. A határgörbék mellett a pontok a tömör és üreges üvegszálakon
mért végpontokat szemléltetik.
A tömör szálak esetében az összes mérési pont a határgörbék közé esik, azonban az üreges
szálak esetében 4 mérési pont (két egybeeső ponttal) a maximális görbületű határgörbéken
kívül esik, ami feltehetően mérési hiba eredménye. A határgörbék minden pontja különböző
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hajlítómerevséget jelez, ezért az 51. ábra alapján megállapítható, hogy mindkét száltípus
merevsége jelentős mértékben szór.
0
0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

y(Ω)/Lo

-0,2

-0,4
Max. görbület
Egyenes szál
Tömör szálak
Üreges szálak

-0,6

-0,8
x(Ω)/Lo

51. ábra A szálvégpontok határgörbéi és mérési adatai

A szórás egyrészt a mérési hibák (szálátmérők, szálvégpont helyzet) eredménye, másrészt az
4.2.3. fejezetben bemutatott szálüreg excentricitásnak köszönhető. A határgörbék között
haladó, pontos megoldás szükséges tehát a vizsgált szálak átlagos rugalmassági modulusának
korrekt meghatározásához.

4.3.3. Pontos megoldás a negyedrendű Runge-Kutta módszerrel

A közönséges differenciálegyenletek megoldásának hatékony numerikus módszere az
úgynevezett negyedrendű Runge-Kutta eljárás [107-109], amelyet elsősorban elsőrendű
differenciálegyenletekhez és kezdeti érték problémákhoz alkalmaznak, azonban sikerrel
alkalmazható magasabb rendű egyenletek peremérték feladataihoz is, ahogy azt Holden is
alkalmazta [33]. Ehhez először a (38) összefüggés másodrendű egyenletet dimenziótlan
változókra transzformálom (50):
d 2 wlo3

(1  t ) cos  (t ),
dt 2
EI

t

s
lo

(50)

majd az u görbület bevezetésével az (51)-es elsőfokú differenciál-egyenletrendszerbe írom át:
du
 6(1  t ) cos (t )  g (t , )
dt
d
u
ds

(51)
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ahol a g függvényt az (50) összefüggés definiálja, valamint alkalmaztam a (47) összefüggés
szerinti Ω dimenziónélküli állandót is, így (52):


wlo3
6 EI

(52)

Ekkor a negyedrendű Runge-Kutta módszer [107-109] alapján, az (51) egyenletnek megfelelő
rekurzív (53) összefüggések (i=0, 1,…n):

ui 1  ui  16 (k1  2k 2  2k 3  k 4 )t ; ui  u (t i )

 i 1   i  ui 1t ;  i   (ti )

(53)

t i  t o  it
ahol kj (j=1, 2, 3, 4) [-] segédmennyiségek (54):
k1  g (t i ,  i )t
k 
t

k 2  g  t i  ,  i  1 t
2
2

k 
t

k 3  g  t i  ,  i  2 t
2
2

k 4  g t i  t ,  i  k 3 t

(54)

A számításokhoz ismerni kell a t0 kezdeti időpillanatban érvényes φ(t0) és u(t0)=φ’(t0) kezdeti
értékeket. Ebben az esetben a t0=0, azonban a (39) feltételek közül a második nem kezdeti,
hanem peremfeltétel. E peremfeltétel érvényesítéséhez az irodalom által ajánlott, úgynevezett
„tüzérségi módszert” [109] alkalmaztam, amely szerint egy választott u(0)=φ’(0) kezdeti
feltétel mellett a szálgörbét és a szálvégen kapott görbületet és az előírttól való eltérést
meghatározva, a továbbiakban úgy változtattam a kezdeti feltételt, hogy a szálvégen a
görbület a (39) összefüggés szerinti zérus legyen egy adott pontosság mellett.
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52. ábra Közelítő (_köz) és pontos (_RK – Runge-Kutta) lehajló szálgörbék és végpontgörbék
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Mivel a negyedrendű Runge-Kutta módszer negyedrendben pontos (ötödrendű hibájú) [107109], ezért a számításoknál is ezt a hibaelőírást alkalmaztam. A normált ívhosszt, azaz a [0,1]
intervallumot 100 részre osztva, Δt=0,01 mellett végeztem a számításokat. Az 52. ábra
különböző Ω értékek mellett szemlélteti a Runge-Kutta módszerrel számolt normált
szálgörbéket és összehasonlításul, a (48) összefüggés szerinti, maximális görbületű
szálgörbéket, valamint ezek végpontgörbéit.
Az 53. ábrán a szálvégpontok koordinátái láthatóak az Ω paraméter függvényében. Ezek a
görbék megfelelnek a Holden [33] által is számítottaknak.
1

(x,y)(Ω)/l0

0,8
0,6
0,4

x/Lo
y/Lo

0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1
Ω [-]

1,2

1,4

1,6

1,8

2

53. ábra Normált szálvég koordináták az Ω paraméter függvényében

4.3.4. Szálak lehajlás-vizsgálatának pontosított mérése, a kiértékelés módszere és
eredményei

Ebben a fejezetben mutatom be a pontosított szállehajlás mérés és pontosított
modulus-számítási módszer gyakorlati alkalmazásait.
1,2
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y = 11,351x4 - 10,75x3 + 4,0149x2 + 0,9434x
R² = 0,9998

1,6
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y = 10,049x4 - 6,0174x3 + 2,1657x2 + 1,6091x
R² = 1
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0,8

1

0
0

0,1
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54. ábra Az Ω paraméter és a mért végpont ordináta y(a) és végpont abszcissza x(b)
végpont-koordináták összefüggései

0,5

Eredmények és kiértékelésük

79

Az 53. ábra görbéi a méréskiértékelés szempontjából inverz összefüggéseknek
minősíthetők, hiszen a mért értékek a szálvégpont (xB, yB) koordinátái és az Ω paraméter a
keresett érték. Az ennek megfelelően meghatározott explicit összefüggéseket és a numerikus
számításokra alkalmas polinom közelítéseit szemlélteti az 54. ábra.
A szálvégpont szokásosan mért y, illetve a modulus-mérésekhez nem használt x normált
koordináták és az Ω paraméter nagy determinációs együtthatók (R2≥0,9998) mellett
meghatároztam az (55) és (56) összefüggés negyedfokú polinom-trendjeit, amelyek
közvetlenül használhatók méréskiértékelésre (54. ábra):
4

3

2

 y ( ) 
 y ( ) 
 y ( ) 
y ( )
  10,75
  4,0149
  0,943
  11,351
lo
 lo 
 lo 
 lo 
4

3

(55)

2






x() 
 1  x()   2,1654 1  x()   1,6091 1  x()
  10,049 1 

6
,
0174
(56)


lo 
lo 
lo 
lo




A szál vagy kelme lehajlásának mérésére alkalmas Flexométer esetében, az adott β
szálhúrszöghöz tartozó l0 szálhossz meghatározása mellett, az Ω paraméter közvetlenül
olvasható le az 55. ábra diagramjából, ahol a görbét közelítő (57)-es másodfokú polinom
(R2=1):
  0,2446tan    1,2919 tan 

Ω[-]

2

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

(57)

y = 0,2446x2 + 1,2919x
R² = 1

0

0,2

0,4

0,6
tg(β)

0,8

1

1,2

1,4

55. ábra Az Ω paraméter a húrszög-tangense függvényében

Az 56. ábra az 51. ábra határgörbéi és a mért szálvégpontok mellett a Runge-Kutta eljárással
meghatározott (matematikailag pontosnak minősíthető) szálvégpont görbét is bemutatja,
amely lényegében a határgörbék által közbezárt tartomány közepe táján halad.
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A Runge-Kutta módszerrel kapott végpontgörbe kiváló illeszkedéssel (R2=0,9999) írható le
az alábbi (58) másodfokú polinommal, ahol a független változó egy gyökös kifejezés
(57. ábra):
2


y ( )
x() 
x ()
 1,3939 1 
 0,3369 1 

lo
lo 
lo


(58)
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56. ábra Mért szálvégpontok, határgörbék és a Runge-Kutta végpontgörbe (Ω:0→1)

Az 57. ábra ezt a könnyen kezelhető leírást mutatja be grafikusan, ahol a mért
szálvégpontokat is ábrázoltuk.
0,8

y = -0,3369x2 + 1,3939x
R² = 0,9999

y(Ω)/l0

0,6
0,4
Számolt
Tömör szálak
Üreges szálak
Polinom. (Számolt)

0,2
0
0

0,1

0,2

0,3
0,4
gyök[(1-x(Ω))/l0]

0,5

0,6

0,7

57. ábra Változótranszformált szálvégpont-görbe és közelítése, valamint a mérési pontok

Az irodalomban szokásos, egy mért koordinátára alapított módszert választva az (55) és (56),
két mért koordináta esetében az (57) összefüggés segítségével a mért szálvégpont
koordinátákhoz meghatározható a hozzájuk tartozó egyedi Ω paraméterérték. Ezek a mérési
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hibák (szálhossz, végponthelyzet és átmérőmérés hibája, kör-, illetve gyűrűkeresztmetszettől
való eltérés) és az esetleges anyagi inhomogén tulajdonságok (sűrűség, modulus) miatt,
aszerint különböznek, hogy melyik koordinátát (x vagy y), vagy ezek hányadosát (x/y)
alkalmaztuk a kiszámítás alapjául. A mért pontok, a hibák és az inhomogén tulajdonságok
természete szerint kedvező esetben az elméleti végpontgörbe körül, kedvezőtlenebb esetben a
görbe alatt vagy felett csoportosulnak, és ez hasonlóan igaz a pontok átlagára is (58. ábra).

y

x1 x2 x3
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58. ábra Mért végponthalmazok, átlag- és metszéspontok

Mindkét koordináta esetén azonos Ω paraméter becslése csak a görbére esett pontoknál
lehetséges, a görbén kívül eső pontok esetében az y és x koordinátavonalak és a görbe
metszéspontja különböző Ω értéket szolgáltatnak. Olyan átlagoló kiértékelési módszert
érdemes emiatt választani, amely a szokásos módszerekkel szemben a szálvégpont mindkét
mért koordinátáját felhasználja. Ehhez két eljárás áll rendelkezésre: az átlagpontok módszere
és az egyedi koordináták módszere.
Átlagpontok módszere

Olyan görbepontot célszerű meghatározni, amely a mért átlagpontnak legalábbis közel
merőleges vetülete a görbére. Ilyen pont adódik, ha az x és y értékek átlagértékeinek tekintem
a görbével vett metszéspontjait, úgy ezek átlagértéke a két pontot összekötő szakasz
felezőpontja, amely jó közelítéssel a keresett görbepont (58. ábra). E pont esetleges görbétől
való eltérését és az ezzel összefüggő Ω paraméter meghatározási problémát lényegében
kiküszöbölöm azzal, hogy a görbepontok átlagolása helyett az x és y koordináta-metszékekkel
meghatározható Ω értékek átlagait átlagolom az (59) összefüggés szerint:
n
 n

 : 12  x   y  21n    x,i    y ,i 


i 1
 i 1






(59)
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Az (50) szerint a keresett rugalmassági modulus az Ω paraméterből még egy művelettel
kapható (60):
E

wl o3 / 6 I C E




(60)

ahol például az üreges szálra a (61) összefüggéssel számolható (dk és db a szál külső és belső
átmérője):
A f g
A f g
1

w
; 1  d 
 4g


 4

d
2
4
Af
d b4
I d k  db 
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d b4 
1 4
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64
64
dk
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(61)

Itt Af [μm2] a dk külső átmérővel és a db átmérővel meghatározott keresztmetszetek
különbsége. A tömör szálnál a db belső átmérő értéke nulla, ezért ϕd=1. A (61) szerint,
eltekintve a szál hosszától, a CE „állandó” elsősorban a szál külső és belső átmérőjétől függ.
Az

átlagpontok

módszere

eljárás

akkor

alkalmazható

az

átlagos

modulus

meghatározására, ha a szálgeometriai adatok kis szórásúak, azaz CE állandónak tekinthető.
Másfelől, a nemlineáris kapcsolatok miatt, az átlagos modulus hibáját nehézkes megbecsülni.
Egyedi koordináták módszere

Ebben az esetben az egyes mért pontokat és azok koordinátáit külön-külön kell kezelni.
Minden egyes Pi pont xi és yi koordinátájához, a fentiekhez hasonlóan, meghatározzuk az Ωx,i
és Ωy,i paramétereket, azonban ezeket nem átlagoljuk, hanem az egyedi CEi értékeket
felhasználva, meghatározzuk az egyedi Ex,i és Ey,i moulusértékeket, majd az így kapott
adathalmazt átlagoljuk a (62) összefüggés szerint:
E fb :
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(62)

Eszerint, az átlagpontok módszerével ellentétben, itt az egyedi végpont-koordinátákból kapott
Ω paraméter reciprokértékeit átlagolom. Az E fb átlagérték hibáját az egyes modulusértékek
SE tapasztalati szórásával becsülhetjük. Feltehető, hogy a külön-külön mért x és y végpont-

koordináták véletlen hibái függetlenek, így az E fb átlagérték és adott, például 95%-os
valószínűségi szinthez tartozó konfidencia intervalluma, illetve hE relatív hibája a (63)
összefüggés alapján oldható meg:
E fb  E fb t n ,95%


S E / E fb 
  E fb 1  hE 
 E fb 1  t n ,95%

n
n



SE

ahol tn,95% [-] a Student eloszlásból vett kritikus érték.

(63)
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A 2. és 3. melléklet a 10-10 tömör és üreges üvegszálon mért és a fentiek alapján számolt
értékeket, valamint azok statisztikus jellemzőit tartalmazza. Az utóbbiak: Átlag (10),
RelSz(10) – relatív szórás, ÁNH(10)% - átlag relatív kétoldalas hibája, 95%-os valószínűségi
szinten (tn,95%=2,228 [105]). Ezek között az ΩÁ jelzi az (59) összefüggés szerinti paramétereket
és IEÁ, EÁ a vele számolt jellemzőket.
A 20 mért adaton alapuló, a (62) összefüggéssel számolt átlag, illetve relatív szórás és az átlag
relatív hibája (tn,95%=2,228 [105]) az Átlag, Rel.szór és Ánh% oszlopokban találhatók.
Megállapítható, hogy i) a tömör szálakon mért Ωx és Ωy értékek csak kicsit (0,25%) térnek el,
azonban az üreges szálak esetében ez az eltérés több, mint egy nagyságrenddel nagyobb
(9,75%). Megállapítható, hogy ii) az EI hajlítómerevség értékek szórása (18-40%) jelentősen
nagyobb az E modulusokénál (10-15%), azt jelezve, hogy a végpont koordináták ingadozása
mellett (7-27%) a geometriai méretek ingadozása az, amely összhatásban igen jelentős
mértékű. Az is megállapítható, hogy iii) az üreges szálak hajlító merevsége 10%-kal nagyobb
a tömör szálakénál. Belátható tehát, hogy iv) az egyedi koordináták módszere tekinthető a
legelőnyösebbnek, amely egyrészt kiegyenlített, másrészt a legkisebb hibájú átlagértéket adja.
Az üreges szálak esetében tapasztalt nagyobb szórásokat jelentős részben a határgörbéken
kívül eső négy szálvégpont okozza. Ezt a négy kieső pontot elhagyva, a maradék hat a
határgörbék között helyezkedik el, sőt lényegében a végpontgörbére illeszkedik (59. ábra). Az
ezekkel számolt jellemzőket a 12. táblázat tartalmazza.
EI
Üreges
szálak Átlag [Nmm2] Átlag [MPa]
1,10E+02
69,5
Ω_Y
1,17E+02
73,6
Ω_X
1,04E+02
66,1
Ω_Á
1,17E+02
73,6
Ω_Y/X

E (10 adat)
Rel.szór. [%]
8,2
10,9
6,8
10,8

Ánh(10) [%]
2,61
3,46
2,15
3,42

Átlag [MPa]

E (20 adat)
Rel.szór. [%]

Ánh(20) [%]

71,6

9,6

2,1

12. táblázat A négy kiálló pont elhagyása után számolt jellemzők üreges szálak esetén

A 12. táblázat szerint, noha közel felére csökkent az üreges szálakon mért adatok száma,
a velük meghatározott rugalmassági modulus szórása és átlagértékének hibája is lényegében
felére csökkent. Ez is arra utal, hogy korrekt végpontgörbére, vagy annak közvetlen közelébe
eső mérési pontok esetében a modulus meghatározás hibája lényegesen csökkenhet. Az
adatszűrés az alsó (és felső) határgörbék segítségével történhet, azaz azon adatpontok,
amelyek nem esnek a határgörbék közé, elhanyagolhatóak.
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59. ábra Az üreges szálakon mért kiálló pontok elhagyásával kapott
ponthalmaz elhelyezkedése (Ω:0→1)

4.4. Üreges szállal erősített kompozit lemezek
Ebben a fejezetben bemutatom az üreges és a tömör üvegszállal erősített kompozit
lemezeken végzett vizsgálataimat, és az eredmények összehasonlítását [110, 111].
4.4.1. Üreges, tömör és hibrid szálakkal erősített kompozit lemezek összehasonlítása

A tipikus kompozit igénybevételeknek megfelelő vizsgálatok eredményeit ebben a
fejezetrészben mutatom be: a szakítóvizsgálat, a nyomóvizsgálat, a hárompontos hajlító
vizsgálat és Charpy-féle ütővizsgálat eredményeit.
Üreges, tömör és hibrid szálakkal erősített kompozit lemezek száltartalmának
összehasonlítása

A vizsgálatok céljára elkészített üreges és tömör szálakkal erősített kompozit lemezek
száltartalmát megmértem. A méréseket a 3.3. fejezetben ismertetett módszerrel végeztem. Az
üreges szálak sűrűségét úgy számoltam, hogy a tömör szál sűrűségét megszoroztam az átlagos
SZKT-vel, amelynek számítását a (15) összefüggésben ismertettem. Az így kapott
száltartalom értékek a 13. táblázatban láthatók.
A száltartalomban mutatkozó különbség abból adódik, hogy az üreges üvegszál rovingok
sodorva voltak, amíg a tömör rovingok nem, és ez tömörödési különbséget okozott a
kompozitokban. Az összehasonlíthatóság érdekében a további eredményeket osztani fogom a
kompozit próbatestek sűrűségével. A kompozit lemezek sűrűségét a 14. táblázat tartalmazza.
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v f [%]
1 mm vatag
próbatestek

2 mm vastag
próbatestek

Tömör szállal erősített kompozit

40,3±1,6

48,3±1,5

Hibrid szálakkal erősített kompozit

47,1±0,7

56,3±1,0

Üreges szállal erősített kompozit

54,7±1,2

59,6±1,0

13. táblázat A lemezek száltartalma (1 mm vastag lemezek – szakítóvizsgálat,
2 mm vastag lemezek – nyomóvizsgálat, hárompontos hajlítóvizsgálat, Charpy-féle ütővizsgálat)
3

ρk [g/cm ]
1 mm vastag
próbatestek

2 mm vastag
próbatestek

Tömör szállal erősített kompozit

1,70±0,02

1,82±0,02

Hibrid szálakkal erősített kompozit

1,55±0,01

1,64±0,01

Üreges szállal erősített kompozit

1,33±0,01

1,35±0,01

14. táblázat Az egyes lemeztípusok sűrűségei

A lemezek sűrűségét a szálak geometriája, a száltartalom, és az adatlapokban közölt gyanta
(1,1 g/cm3) és üvegszál sűrűséggel (2,6 g/cm3) számoltam. Az üreges szálak esetén
figyelembe vettem az üveg sűrűségét, az üreget, és ezek alapján a térfogatra vonatkoztatott
alacsonyabb sűrűséggel (1,5 g/cm3) számoltam.
Üreges és tömör üvegszállal erősített kompozit lemezek mechanikai jellemzőinek
összehasonlítása
Húzóvizsgálat. A húzóvizsgálatokat a 3.3. fejezetben leírtak alapján végeztem

vizsgálattípusonként 10 próbatesten. A vizsgálat eredményeit a 15. táblázat foglalja össze.
A szálirányban végzett szakítóvizsgálatok esetén a tömör szálakkal erősített próbatestek
szakítószilárdsága volt a legnagyobb, az üreges szálakkal erősítetté a legkisebb, amíg a hibrid
szálerősítésű kompozitok rugalmassági modulusa 30%-kal nagyobb a másik két kompozit
mért értékéhez képest. Az üreges szálerősítés esetén szálirányban tapasztalható gyengébb
szakítószilárdság egyrészt a rovingok sodratának következménye, ugyanis a sodrás
következtében a szálak nem állnak pontosan a terhelés irányában úgy, mint a sodrat nélküli
tömör szálak esetében. Másrészt a próbatestek keresztmetszet mérésénél nem vettem
figyelembe a szálakban található üregeket. Az üregek figyelembevételéhez az eredményeket a
kompozit lemezek sűrűségével osztottam.

Szálra merőleges
irány

Szálirány
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Tömör szállal erősített
kompozit
Hibrid szálakkal erősített
kompozit
Üreges szállal erősített
kompozit
Tömör szállal erősített
kompozit
Hibrid szálakkal erősített
kompozit
Üreges szállal erősített
kompozit
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σt [MPa]

Et [GPa]

σt/ρk

Et/ρk

589,0 ± 40,1

29,5 ± 2,5

345,5 ± 23,5

17,3 ± 1,5

507,0 ± 27,4

40,0 ± 10,4

326,2 ± 17,6

25,7 ± 6,7

424,0 ± 38,0

28,1 ± 3,8

317,9 ± 28,5

21,1 ± 2,9

14,1 ± 2,6

5,6 ± 0,4

7,7 ± 1,4

3,1 ± 0,2

16,3 ± 2,4

5,3 ± 0,5

9,9 ± 1,4

3,2 ± 0,3

26,3 ± 3,2

4,9 ± 0,3

19,4 ± 2,3

3,6 ± 0,2

15. táblázat A húzóvizsgálatok abszolut és azok sűrűséggel fajlagosított (ρ [g/cm3]) eredményei

A fajlagos szakítószilárdság szintén a tömör szállal erősített próbatesteknél a legnagyobb,
viszont kisebbek a különbségek. Ez annak köszönhető, hogy az üreges szállal erősített
kompozit sűrűsége kisebb a szálakban található üregek miatt. A fajlagos rugalmassági
modulus tekintetében kiemelkedik a hibrid erősítésű lemez, amíg a tömör szállal erősített
kompozit eredményei kisebbek. A szálirányra merőleges irányú vizsgálatnál az üreges
szálerősítés esetén tapasztalható a legnagyobb szakítószilárdság és rugalmassági modulus,
amit feltehetően itt is az üreges szál rovingok sodrata okoz. A sodrat következtében a szálak
az erősítés fő irányától eltérnek, és ezért a szálirányra merőleges irányú terhelés esetén a
sodrat előnyt jelent a sodrat nélküli rovinghoz képest, mert kis mértékben a terhelés irányába
fordulnak.
Nyomóvizsgálat. A nyomóvizsgálatokat a 3.3. fejezetben leírtak alapján végeztem. Az

eredmények a 16. táblázatban láthatóak. A szálirányú nyomóvizsgálatnál szintén jelentkezik a
hibrid szálerősítés kedvező hatása mind a szilárdság, mind a rugalmassági modulus esetében,
amelyet a különböző tulajdonságú szálak kedvező párosítása eredményez. Az üreges szállal
erősített próbatestek nyomószilárdsága nagyobb, rugalmassági modulusa kisebb a tömör
szállal erősített próbatestekénél. A fajlagos nyomószilárdság üreges szálerősítés esetén a
legnagyobb és tömör szálerősítés esetén a legkisebb, köszönhetően az üreges szálak jobb
tömeghez viszonyított kihajlás-tűrő képességének. A fajlagos rugalmassági modulus hibrid
erősítés esetén a legnagyobb, és tömör szálerősítés esetén a legkisebb. A szálirányra
merőleges irányú vizsgálat esetén az üreges szállal erősített próbatestek nyomószilárdsága a
legnagyobb, a tömör szállal erősített próbatesteké a legkisebb.

Szálra merőleges
irány

Szálirány
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Tömör szállal erősített
kompozit
Hibrid szálakkal erősített
kompozit
Üreges szállal erősített
kompozit
Tömör szállal erősített
kompozit
Hibrid szálakkal erősített
kompozit
Üreges szállal erősített
kompozit
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σc [MPa]

Ec [GPa]

σc/ρk

Ec/ρk

283,4 ± 62,2

9,4 ± 1,6

166,2 ± 36,5

5,5 ± 0,9

327,1 ± 40,7

9,9 ± 1,5

210,4 ± 26,2

6,4 ± 1,0

311,8 ± 24,7

8,0 ± 1,7

233,8 ± 18,5

6,0 ± 1,3

65,9 ± 8,4

2,5 ± 0,2

36,1 ± 4,6

1,4 ± 0,1

75,9 ± 7,5

2,8 ± 0,2

46,2 ± 4,6

1,7 ± 0,1

81,7 ± 7,8

2,2 ± 0,2

60,3 ± 5,7

1,6 ± 0,2

16. táblázat A nyomóvizsgálatok abszolut és azok sűrűséggel fajlagosított (ρ [g/cm3]) eredményei

A rugalmassági modulus az üreges szállal erősített próbatestek esetén a legkisebb. A fajlagos
nyomószilárdság esetén a sorrend nem változik, csak a különbségek aránya nő, míg a fajlagos
rugalmassági modulus hibrid szálerősítés esetén a legnagyobb, és a tömör szállal erősített
kompozit esetén a legkisebb. Az üreges szálak sodrottsága a szálirányra merőleges irányú
szálerősítés esetén nyomóvizsgálatnál is egyértelmű előnyöket biztosított a szálak terhelés
irányába fordulása révén. A szálirányra merőleges irányban a modulus üreges szálerősítés
esetén kisebb, ugyanis az üregek miatt a szálak keresztirányú rugalmassága kisebb.
Hárompontos hajlítóvizsgálat. A kompozit próbatestek hajlítóvizsgálatát a 3.3. fejezetben

ismertetett módon végeztem. A vizsgálatokat a száliránnyal párhuzamosan és arra
merőlegesen is elvégeztem. A mérési eredményeket a 17. táblázat tartalmazza. A
hajlítószilárdság és a hajlító rugalmassági modulus szálirányban a tömör szálerősítés esetén a
legnagyobb, és üreges szálerősítés esetén a legkisebb, ami szintén a rovingok sodratával
magyarázható. A tömör és az üreges szállal erősített próbatestek fajlagos szilárdsági és
rugalmassági modulus értékei között nincs jelentős különbség, amíg hibrid szálerősítés esetén
az értékek kisebbek. A szálirányra merőleges irányú mérés esetén az üreges szállal erősített
kompozitoknál kaptam a legnagyobb hajlítószilárdságot a rovingok sodratának köszönhetően,
amíg a hibrid szálerősítésű kompozitoknál a legkisebbet. A rugalmassági modulus értékeiben
nincs jelentős különbség a három kompozit között. Az üreges szállal erősített próbatestek
fajlagos hajlítószilárdsága a legnagyobb. A fajlagos rugalmassági modulus az üreges
szálerősítésű kompozitok esetén a legnagyobb, és hibrid szálerősítés esetén a legkisebb. A
hárompontos hajlításnál nem jelentkezett a kedvező hibridhatás.

Szálra merőleges
irány

Szálirány
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Tömör szállal erősített
kompozit
Hibrid szálakkal erősített
kompozit
Üreges szállal erősített
kompozit
Tömör szállal erősített
kompozit
Hibrid szálakkal erősített
kompozit
Üreges szállal erősített
kompozit
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σb [MPa]

Eb [GPa]

σb/ρk

Eb/ρk

847,1 ± 83,3

28,2 ± 1,6

496,9 ± 48,8

16,5 ± 0,9

689,0 ± 24,5

24,0 ± 1,1

443,3 ± 15,8

15,5 ± 0,7

660,7 ± 28,8

22,5 ± 2,0

495,4 ± 21,6

16,8 ± 1,5

32,9 ± 3,1

6,2 ± 1,0

18,0 ± 1,7

3,4 ± 0,5

29,2 ± 4,8

4,8 ± 0,4

17,8 ± 2,9

2,9 ± 0,2

48,8 ± 3,9

5,3 ± 0,4

36,0 ± 2,9

3,9 ± 0,3

17. táblázat A hárompontos hajlítóvizsgálatok abszolut és azok sűrűséggel fajlagosított (ρ [g/cm3])
eredményei

Charpy-féle ütvehajlító vizsgálat. A Charpy-féle ütvehajlító vizsgálatokat a 3.3.

fejezetben ismertetett módon szálirányban végeztem, a szálirányra merőlegesen ütöttem meg
a próbatesteket azok élein. A vizsgálat célja, hogy össze tudjam hasonlítani az anyagok
szívósságát. A mérések eredménye a 18. táblázatban látható.
acU [kJ/mm2]
Tömör szállal
erősített kompozit
Hibrid szálerősítésű
kompozit
Üreges szállal
erősített kompozit

acU/ρk

214,9 ± 17,6

117,8 ± 9,6

178,1 ± 36,8

108,4 ± 22,4

162,0 ± 25,1

119,6 ± 18,5

18. táblázat A próbatestek Charpy-féle abszolut ütőszilárdsága és azok sűrűséggel fajlagosított
(ρ [g/cm3]) eredményei

Az eredményekből azt a következtetést lehet levonni, hogy a tömör szállal erősített
próbatestek ütőszilárdsága nagyobb az üreges szállal erősítettekénél, azaz több energia
elnyelésére képesek. A tömör és az üreges szállal erősített próbatestek sűrűségre
vonatkoztatott fajlagos ütőszilárdsága között nincs jelentős különbség. Az üreges szállal
erősített próbatestek energiaelnyelő képessége nagyobb lehetne, amennyiben valamilyen
folyadékkal lennének töltve az üreges szálak, vagy, ha olyan lenne a szálak külső és belső
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átmérőjének aránya, hogy az oldalirányú ütések hatására energia elnyelést okozna a szálak
szilánkos törése.
Az eredmények értelmezésénél fontos figyelembe venni, hogy a sűrűséggel való
fajlagosítás veszi figyelembe a szálakban található üreget, tehát így számolhatok a próbatestek
valós keresztmetszetével. Szintén figyelembe kell venni, hogy a rovingok sodrása szálirányú
terhelésnél hátrányt jelent a terhelés irányától való eltérés miatt. Annak ellenére, hogy az
üreges szálak sodrattal vannak ellátva, mégis a sűrűséggel fajlagosított szilárdság és modulus
esetén közel olyan, vagy nagyobb eredményeket mutatnak, mint a tömör szállal erősített
próbatestek. Ezek alapján a kompozit vizsgálatok alátámasztják a szálvizsgálatok
eredményeit, miszerint az üreges szálak nagyobb szilárdsági és modulus tulajdonságokkal
rendelkeznek.

4.4.2. Kompozitok mikromechanikai modelljeinek összehasonlítása

Elkészítettem a tömör és az üreges üvegszállal erősített kompozitok VEM-jét Altair
HyperWorks 12.0 programmal, hogy az előző fejezetben bemutatott lemezvizsgálatok
eredményével összevessem. Ez a modell megfelelően kicsi ahhoz, hogy a sodratot
elhanyagolhassam, és bemutathassam a lényegi különbségeket a két szálerősítés között. Az
egyes modellekben ugyanazt az epoxi mátrix anyagmodellt és ugyanazt az üvegszál
anyagmodellt használtam, a különbség a szálak keresztmetszetében volt. A modellezéshez
mindkét anyag esetében izotróp anyagtulajdonságokat használtam rugalmassági modulus (E),
Poisson tényező (ν) és sűrűség (ρ) paraméterekkel, amelyek érékei a 19. táblázatban láthatóak.
Az anyagtulajdonságokat a szakirodalomban megtalálható általános értékek és a méréseim
alapján választottam meg.

Mátrix
Üvegszál

E
[GPa]

ν
[-]

3
45

0,40
0,25

ρ
3
[kg/m ]
1100
2600

19. táblázat A VEM modellezésnél alkalmazott mechanikai tulajdonságok

A mátrixot egy 5 mm hosszú, 20×20 µm keresztmetszetű hasábbal modelleztem, amelynek a
közepén helyezkedik el az 5 mm hosszú erősítőszál. A modellben a szálak átmérői
megegyeznek a munkám során a kompozit lemez próbatestek gyártásához felhasznált
erősítőszálakéval (13,1 µm külső átmérő, 8,1 µm belső átmérő). Olyan átmérőjű szálat
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modelleztem, amely csak kis mértékben tér el az átlagostól, de jól bemutathatók rajta az
üreges szálerősítés előnyei. A modellben a szál és a mátrix térfogataránya szintén megegyezik
a 4.4.1. fejezetben vizsgált kompozitok száltérfogat arányával. A modelleket tetraéder
elemekkel hálóztam, a tömör szálerősítés esetében 3 µm-es (677433 elem), az üreges szálak
esetében 2 µm-es elemmérettel (2019285 elem). Az üreges szállal erősített kompozit lemez
hálózott VEM-je a 60. ábrán látható.

60. ábra Üreges üvegszállal erősített kompozit VEM modelljének hálózása

A modellt az egyik végén, a teljes véglapon rögzítettem, beleértve a szálat és a mátrixot is. A
szálvizsgálatok alapján választottam meg a terheléshez a húzóerő nagyságát, és 0,16 N
terhelést helyeztem el a modell másik végén egy kényszerrel együtt, amely csak erő irányú
elmozdulást enged meg. A hasáb két, egymásra merőleges oldalán görgős megtámasztást
alkalmaztam, ezzel szimulálva a szomszédos elemek hatását a modellre. A terhelések és a
peremfeltételek sematikus ábrázolása a 61. ábrán látható.

61. ábra A terhelések és a peremfeltételek
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A hasáb másik két oldalán a kontrakciót a csomópontok egymáshoz kényszerezésével
szabályoztam, összekötöttem az egy falon levő csomópontok falra merőleges elmozdulását. A
vizsgálat eredményeit a 20. táblázat mutatja.

Tömör szállal
erősített kompozit
Üreges szállal
erősített kompozit

E üvegszál
[GPa]

Nyúlás
[mm]

Tömeg
[kg]

45

0,121

3,161 10

-9

45
71

0,178
0,121

2,535 10

-9

20. táblázat A VEM vizsgálat összefoglalása

A modell eredményei alapján megállapítható, hogy azonos anyagtulajdonságokat feltételezve
az üreges szállal erősített kompozit nyúlása azonos terhelés hatására 32%-kal nagyobb, mint a
tömör szállal erősítetté. Ez az üreges szál kisebb keresztmetszetének köszönhető. A
4.4.1 fejezetben ismertetett mérési eredmények szerint az üreges szállal erősített, sodrattal
„gyengített” valódi kompozit 15%-kal gyengébb mechanikai tulajdonságokat mutatott, mint a
tömör szállal erősített, ami jóval kevesebb, mint a VEM-mel számolt eredmény azonos
anyagtulajdonságok esetén. Ez azt jelenti, hogy az üreges szálak rugalmassági modulusa
nagyobb a tömör üvegszálakénál és azonos száltérfogat százalék esetén az üregesség miatt
20%-kal kisebb tömeg érhető el. A modellben az üreges üvegszál rugalmassági modulusát
36%-kal növelve adódott ugyanakkorára a megnyúlás, mint a tömör szál esetén. Amennyiben
ugyanakkora a nyúlás tömör és üreges szálerősítésű mikromechanikai modellek esetén adott
erő hatására, a rugalmassági modulusok a 4.2.3. fejezetben bemutatott szálhúzó
vizsgálatoknál mért rugalmassági modulusával megegyeznek. Ez megerősíti a 4.4.1. fejezet
húzóvizsgálatainak eredményeit és következtetéseit, valamint azt bizonyítja, hogy
amennyiben az üreges üvegszállal erősített kompozit hasonlóan viselkedik, mint a tömör
üvegszállal erősített kompozit, abban az esetben az üreges üvegszálat előnyösebb használni a
20%-kal kisebb fajlagos tömeg miatt.

4.4.3. Üreges szállal erősített kompozit lemezek töltése jelzőfolyadékkal

Üreges szállal erősített kompozit lemezeket gyártottam és az üregeket jelzőfolyadékkal
töltöttem fel, hogy vizsgálni tudjam az állapotjelzés lehetőségeit vékony üreges szál esetén.
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A próbatesteket a 3.3. fejezetben ismertetett módon készítettem. Az első próbatestek
mátrixanyagához elsőként nem alkalmaztam színezőanyagot. Négy réteg üreges üvegszálat
impregnáltam Ciba Araldit LY5082/HY5083 gyantarendszerrel. A lemez vastagsága
térhálósítás után 1,2 mm volt. A 0/90°-os szálerősítésű kompozit lemez üreges szálait egyik
esetben csak az egyik irányból, azaz csak a 0°-os szálakat, másik esetben mindkét irányból,
azaz a 0°-os és a 90°-os szálakat is feltöltöttem jelzőfolyadékkal. A próbatesteket négy, illetve
öt helyen ütöttem meg különböző energiájú ütésekkel Ceast Fractovis típusú ütőművel. Az
összes beállításnál a lehetséges legkisebb tömeget alkalmaztam, azaz 3,62 kg-ot. Az ejtések
magassága 0,02; 0,04; 0,06; 0,08 és 0,1 m, valamint a hozzájuk tartozó energia 0,71; 1,42;
2,13; 2,84 és 3,55 J volt. Gyorsan kiderült, hogy a színezőanyag nélkül nagyon nehéz
megtalálni az esetleges repedéseket, ugyanis a próbatest felszínéhez közeli szálakból annyira
átlátszik a jelzőfolyadék, hogy az UV lámpával megvilágítva azok is fluoreszkálnak, így a
repedésbe folyó jelzőfolyadék nem különül el, és így nem is feltűnő a repedés helye. Jól
látszott azonban, hogy már az egyik irányú szálakat is elegendő megtölteni ahhoz, hogy a
repedésbe olyan mennyiségű jelzőfolyadék jusson, amely már jól jelzi a repedést, a probléma
csak az volt, hogy a repedések színe nem különült el a környező színekből (62. ábra).

62. ábra Ütéssel roncsolt, színezetlen mátrixú, csak az egyik irányú szálakban jelzőfolyadékot
tartalmazó próbatest UV-C lámpa alatt a) ütés felöli oldalról illetve b) ütéssel ellentétes oldalról

A lemez ütés felöli oldalán lehet látni néhány foltot, amelyek a repedés jelenlétére engednek
következtetni, de nem elég feltűnőek ahhoz, hogy egyértelmű jelzést adjanak. Azon a
színezetlen mátrixú próbatesten, amelynek 0 és 90°-os szálai is jelzőfolyadékkal vannak
töltve, a repedések ugyanilyen gyengén látszanak, ugyanis lehet, hogy több jelzőfolyadék
jutott a repedésekbe, viszont a környező színek is erősebbek. A lemez ütéssel ellentétes
oldalán már sokkal erősebben elkülönül a repedésbe befolyt jelzőfolyadék színe így az szabad
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szemmel is jól látható. Az ütéssel ellentétes oldalon a legkisebb energiájú ütés nyoma is jól
látszik, hiszen a kompozitok ütésénél a vastagság mentén egyre nagyobb területen alakul ki
delamináció, amelynek végeinél szálszakadás megy végbe [112], és így több folyadék kerül a
kompozit ütéssel ellentétes felületére. Az Eporezit SZPM fehér festékkel színezett mátrixú
próbatesteken a repedésekbe befolyt jelzőfolyadék színei sokkal jobban elkülönülnek
(63. ábra).

63. ábra Ütéssel roncsolt, színezett mátrixú, csak az egyik irányú szálakban jelzőfolyadékot tartalmazó
próbatest UV-C lámpa alatt a) ütés felöli oldalról illetve b) ütéssel ellentétes oldalról

A mátrix színezése egyértelműen segítette a repedés könnyebb felismerését. A legkisebb
energiájú ütést kivéve az összes ütés nyoma egyértelműen látszik a roncsolás felőli oldalon is.
A lemez ütéssel ellentétes oldalán nagyon feltűnően látszanak a repedések, ami nagyban
megkönnyítheti a detektálásukat egy egyszerű UV lámpa segítségével.
Az ütéssel ellentétes oldalon látszik, hogy a pontszerű ütés hatására a 0 és a 90°-os szálak
is elszakadtak. Ha a 0 és a 90°-os szálak is fel vannak töltve folyadékkal, akkor a szakadás
következtében a bennük levő folyadék befolyik a repedésbe. Ez alapján feltételezhető, hogy
abban az esetben létrejöhet öngyógyuló hatás, ha a szálak egy részébe a gyógyító elegy egyik
alkotóját, a másik részébe pedig a másik alkotóját töltenénk.

4.4.4. Telítetlen poliészter gyantával és annak térhálósítójával töltött üreges szállal
erősített kompozit próbatestek vizsgálata

Az öngyógyítás megoldására már számos példa létezik a szakirodalomban [36, 43, 45],
például epoxi mátrixú kompozitoknál kapszulákat helyeznek el a mátrixban, amelyek az epoxi
két komponensét tartalmazzák. Bár az öngyógyulás megoldható így, azonban mégis több
problémával rendelkezik a rendszer. Például a mátrixban lévő kapszulák a szerkezetet
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nemhogy erősítenék, de inkább gyengítő hatással vannak. A jelenlétük miatt nem érhető el
magas száltartalom, hiszen a kapszuláknak nem szabad roncsolódniuk a termékgyártás során,
azaz nem szabad nagy erőknek ébredniük a feldolgozáskor, ami például fellép egy
vákuumzsákos technológia során. További probléma, hogy egy ilyen kétkomponensű
rendszernél tulajdonképpen a véletlen műve az, hogy hány A-komponenst és hány
B-komponenst tartalmazó kapszula törik szét a szerkezet roncsolásakor, azaz a keverési arány
nem szabályozható megfelelő képen, és a két komponens megfelelő keveredése sem
feltétlenül biztosított. Ezen problémák megoldására adhat lehetőséget az üreges üvegszálak
használata, ugyanis, ezek kevéssé gyengítik a szerkezetet, mint a kapszulák, magas
száltartalom érhető el velük (akár vákuumzsákos technológiával is). A komponensek
keveredésére pedig az epoxi gyantától eltérő térhálósodási mechanizmussal rendelkező
poliészter rendszerek is használhatóak, mert a saját anyaguktól különböző mátrixanyagokkal,
akár az epoxigyantával is képesek kapcsolatot kialakítani [113-115].
Kézi laminálással üreges üvegszövet erősítésű kompozit lapokat készítettem. A lapok

egyik csoportjában a szálakat üresen hagytam (töltetlen), a másik csoportban poliészter
gyantával töltöttem fel (töltött), majd a 3.3. fejezetben ismertetett módszerrel vizsgáltam azok
öngyógyuló képességét. Azért választottam poliészter gyantát gyógyító folyadékként, mert a
két komponens keveredésére a térhálósodási folyamat nem érzékeny. A roncsolás energiáját
úgy állítottam be, hogy az ütést követően hárompontos hajlító vizsgálattal még tudjam
vizsgálni a maradó szilárdságot és a rugalmassági modulust. A hajlítószilárdságot és hajlító
rugalmassági modulust hasonlítottam össze öt különféle állapotú próbatesten: töltetlen – ép,
töltetlen – roncsolt, töltött – ép, töltött – roncsolt, töltött – gyógyult. A roncsolás előtt és
roncsolás után mért hajlítási eredmények összevetéséből következtettem a próbatestek
ütésállóságára. A roncsolási elővizsgálatoknál kiderült, hogy a töltött próbatestek több
energiát képesek elnyelni. A cél az volt, hogy a roncsolt próbatest hajlítószilárdsága az ép
próbatestek szilárdságának kb. 50%-a legyen. Az ejtődárdát 3,62 kg-os tömeggel szereltem,
viszont különböző ejtési magasságokat alkalmaztam. A töltetlen próbatestekre 40 mm
magasságból (1,42 J), a töltött próbatestekre pedig 110 mm magasságból (3,93 J) ejtettem a
dárdát. Az ütés energiáját azért kellett növelni, mert a töltés hatására nőtt az energia elnyelő
képessége a próbatesteknek, és a kisebb energia alig roncsolta a próbatesteket, így az
öngyógyulás mérhetetlen lett volna. A töltött, roncsolt próbatestek egyik csoportján
közvetlenül az ütés után, a másik csoportján pedig szárítószekrényben 60°C-on 12 órán át
történő pihentetést (gyógyítást) követően végeztem el a hajlító vizsgálatokat. A mérések
eredményei az 64. és az 65. ábrán láthatóak.
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64. ábra Öngyógyulás vizsgálat kézi laminálással készített próbatesteken – különböző állapotú
kompozit lemezek hajlítószilárdsága és egyszeres szórásmezői
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65. ábra Öngyógyulás vizsgálat kézi laminálással készített próbatesteken – különböző állapotú hajlító
rugalmassági modulusai és egyszeres szórásmezői

Az eredményekből megállapítható, hogy a töltés hatására a hajlító igénybevétellel szembeni
ellenállás javult. A töltött ép próbatestek hajlítószilárdsága 13,6%-kal nagyobb, mint a
töltetleneké, amíg a modulusban nincs jelentős különbség. A töltés hatására az ütésállósági
tulajdonságok is javultak annak ellenére, hogy a roncsolást okozó ütés energiája 176%-kal
nagyobb a töltött próbatesteknél. A töltött roncsolt próbatest hajlító szilárdsága 103%-kal,
hajlító rugalmassági modulusa 28%-kal nagyobb a töltetlen roncsolt próbatestekénél. A töltött
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próbatestek jobb eredményei annak köszönhetők, hogy a szálak belsejében található folyadék
összenyomhatatlan, így növeli a szilárdságot és a modulust is. A súrlódás a folyékony
poliészter gyanta és a szál között csillapító hatású és energiát nyel el. Amennyiben a
4.4.2. fejezetben használt száltartalmat, geometriát és sűrűségeket vesszük alapul, és az összes
üreges szálat sikerülne tökéletesen feltölteni, akkor a töltött próbatestek tömege 13%-kal
nagyobb lenne a töltetlenekénél, de 15%-kal kisebb lenne a tömör szállal erősített
próbatestekénél. A próbatestek gyógyulása szintén egyértelműen megfigyelhető. A roncsolás
után azonnal elvégzett vizsgálatok eredményeihez képest a gyógyult próbatestek
hajlítószilárdsága 23%-kal, modulusa 20%-kal nagyobb (gyógyulási fok). Mivel a töltött –
roncsolt és a töltött – gyógyult mérési sorozat eredményeinek szórásmezői átfedésben vannak
egymással, ezért megvizsgáltam, hogy az eredmények szignifikánsan különböznek-e
egymástól. A töltött roncsolt és a töltött gyógyult próbatestek eredményei esetén a Student
féle kétmintás t-próba szolgáltatta p érték 0,03=3%, amely kisebb, mint 5%, tehát a gyógyult
próbatestek hajlító szilárdsága (23%) és hajlító modulusa (20%) is szignifikánsan nagyobb a
roncsolt próbatestekénél.
VARTM módszerrel készített próbatestek. Az előzőtől eltérő technológiával készült

próbatesteken is vizsgáltam az üreges üvegszállal történő erősítés és a poliészter gyantával és
butanoxszal történő feltöltés hatását és az öngyógyító mechanizmus működését. Ebben az
esetben kézi laminálás helyett a sokkal homogénebb anyagtulajdonságokat biztosító VARTM
módszert alkalmaztam, és a 3 helyett 5 réteg üreges üvegszövetből készítettem a kompozitot,
hogy a lemez vastagsága ne változzon nagymértékben. A próbatestek névleges mérete
24×1,2×60 mm. A plusz két réteg szövet ellenére a próbatestek vastagsága kisebb, mint a kézi
laminálással készített próbatesteké, ugyanis a vákuum segítségével nagyobb száltartalmat
tudtam elérni. A nagyobb száltartalomnak és a jobb anyagminőségnek köszönhetően ennek a
kompozitnak jobbak a mechanikai tulajdonságai, ezért nagyobb ütőenergiát választottam a
roncsolására. Az ejtődárda tömegét 8,62 kg-ra, az ejtési magasságot 110 mm-re állítottam, így
az ütési energia 9,3 J volt mind a töltetlen, mind a töltött próbatestek esetében. A mérés
menete ugyanaz volt, mint a kézi laminálással készített próbatestek esetében, a próbatesteket
itt is 5 különböző állapotban vizsgáltam. A gyógyítandó próbatesteket az ütés után 12 órán
keresztül 60°C-on hőkezeltem, majd ezt követően végeztem el rajtuk a hárompontos
hajlítóvizsgálatot. A mérés eredményei az 66. és az 67. ábrán láthatóak.
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66. ábra VARTM próbatestek öngyógyulás vizsgálata – a különböző állapotú próbatestek
hajlítószilárdságai és egyszeres szórásmezői
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67. ábra VARTM próbatestek öngyógyulás vizsgálata – a különböző állapotú próbatestek hajlító
rugalmassági modulusai és egyszeres szórásmezői

A VARTM próbatestek eredményeiben hasonló tendencia figyelhető meg, mint a kézi
laminálással készített próbatesteknél, azaz a töltés javította a hajlító tulajdonságokat. A töltött
ép és a töltetlen ép próbatestek hajlítószilárdsága között nincs szignifikáns különbség, amíg a
töltött ép próbatestek modulusa 16%-kal nagyobb a töltetlenekénél. A modulus javulása a
szálakba töltött folyadék összenyomhatatlanságának köszönhető és a nagyobb szórásmező
abból adódik, hogy nem minden szálat sikerült feltölteni. A töltés az ütésállóságot javította, a
töltött–roncsolt próbatestek hajlító szilárdsága 178%-kal, hajlító rugalmassági modulusa
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11%-kal nagyobb a töltetlen–roncsolt próbatestekénél. A töltött próbatestek mind
szilárdságban, mind modulusban mutatott jobb eredményei ebben az esetben is a szálak
belsejében található folyadék összenyomhatatlanságának köszönhetőek. A roncsolást
követően azonnal elvégzett vizsgálatok eredményeihez képest a gyógyult próbatestek
hajlítószilárdsága 25%-kal, modulusa 46%-kal nagyobb (gyógyulási fok). Kétmintás
t-próbával vizsgáltam, hogy azok a mérési sorozatok, amelyeknek a szórásmezői összeérnek,
illetve kissé átfedik egymást, szignifikánsan különböznek-e. A töltött roncsolt és a töltött
gyógyult próbatestek eredményei esetén a Student féle kétmintás t-próba szolgáltatta p érték
0,03=3%, amely kisebb, mint 5%, tehát a gyógyult próbatestek hajlító szilárdsága
szignifikánsan nagyobb (25%) a roncsolt próbatestekénél, a rugalmassági modulus esetében a
szórásmezők nem érintik egymást.
Hosszú

idejű

öngyógyulás

szobahőmérsékleten.

Az

öngyógyulás

vizsgálatot

elvégeztem hőkezelés nélkül is. Az alap-próbatestek szintén VARTM eljárással készültek 5
réteg üreges szálas üvegszövetből. Az előző vizsgálatot megismételtem azzal a különbséggel,
hogy a roncsolás után nem alkalmaztam hőkezelést, hanem a próbatesteket 120 órán keresztül
23°C-on tároltam, azaz hagytam magától gyógyulni. Ezzel a valós körülményeket
szimuláltam, ugyanis nem mindig lehet egy kész alkatrészt újra hőkezelni. A hárompontos
hajlítóvizsgálatot ezután végeztem el. A töltött – roncsolt próbatestek mérését is
megismételtem a hosszú idejű vizsgálatoknál, hogy az összes körülmény megegyezzen a
töltött – gyógyult és azok referencia próbatestei között. A vizsgálat eredményeit a 68. és a 69.
ábra szemlélteti.
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68. ábra VARTM próbatestek hosszú idejű öngyógyulás vizsgálata – a különböző állapotú lemezek
hajlítószilárdsága és egyszeres szórásmezői

Hajlító rugalmassági modulus [GPa]
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69. ábra VARTM próbatestek hosszú idejű öngyógyulás vizsgálata – a különböző állapotú lemezek
hajlító rugalmassági modulusa és egyszeres szórásmezői

A roncsolást követően azonnal elvégzett vizsgálatok eredményeihez képest a gyógyult
próbatestek hajlítószilárdsága 27%-kal, modulusa 35%-kal nagyobb (gyógyulási fok). A
töltött roncsolt és a töltött gyógyult próbatestek eredményei esetén a Student féle kétmintás tpróba szolgáltatta p érték 0,04=4%, amely kisebb, mint 5%, tehát a gyógyult próbatestek
hajlító szilárdsága szignifikánsan nagyobb (27%) a roncsolt próbatestekénél, a rugalmassági
modulus esetében a szórásmezők nem érintik egymást.
Mikroszkópia. Az öngyógyult próbatesteket gyantaágyba helyeztem, csiszolatot

készítettem a felületükről, majd vizsgáltam az öngyógyulás nyomait SEM-mel. A 70. ábrán
egy feltöltődött repedés látható.

70. ábra Roncsolt majd gyógyult próbatestről készített SEM felvétel a repedésbe folyt gyógyító
elegyről 1.
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Az ütés hatására delaminációk és szálszakadások alakultak ki, miközben a törött szálakból
kifolyó javító elegy feltöltötte a repedést. A felvételen látszik, hogy a szálak hol helyezkedtek
el a repedés kialakulása előtt. A szálak korábbi helyén a térhálósodott gyógyító elegy látható,
nagyrészt a csiszolat síkjánál mélyebben, ezáltal a térhálósodott javító elegy felülete a síktól
eltérő. Ezzel jelentősen javult a szerkezet integritása, és ennek köszönhetően a gyógyulási
fázist követően a roncsolt állapothoz képest javultak a hajlítási tulajdonságok. A repedés
mélyebb részein is látható a gyógyító folyadék jelenléte, viszont azokat a területeket, ahol a
repedés mérete túl nagy, a folyadék már nem tudta feltölteni, mert a vékony üreges szálak
kapacitása ehhez már nem elegendő, így az öngyógyulás ott elmaradt. A 71. ábrán egy
részben feltöltött repedés látható kisebb nagyításban. Ezen az ábrán is megfigyelhető, hogy a
rétegelválásnál honnan szakadtak ki a szálak, illetve az is látszik, hogy a nagyobb
keresztmetszetű repedést már nem tudta teljesen feltölteni a rendelkezésre álló javító elegy.

71. ábra Roncsolt majd gyógyult próbatestről készített SEM felvétel a repedésbe folyt gyógyító
elegyről 2.

A repedés bal szélén, a kisebb repedési keresztmetszetben a javító folyadék egészen a
csiszolat síkjáig feltöltődött, amíg a középső részen nem tudott a csiszolat síkjáig folyni, ez a
rész nem tudott teljesen feltöltődni. A 72. ábrán optikai mikroszkóp alatt látható az
öngyógyuló kompozit egy törött és egy gyógyult részlete. Látható továbbá, ahogy a csiszolat
síkjával párhuzamos szálak kihajoltak és elszakadtak. Ezen a területen fekete színű a
csiszolat, illetve még fekete a szálak belsejében és a delaminálódott részeken is. Sajnos nem
minden szálat sikerül teljesen feltölteni, mivel néhány eltömődik a kompozit vágása során és
ilyen szálak is láthatóak voltak az optikai mikroszkóp alatt. Mivel a töltött szálak belseje is
fekete, ezért arra következtettem, hogy a fekete foltok poliészter gyantát jelentenek, ami
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másképpen látszik az optikai mikroszkóp alatt, mint az epoxi gyanta, ami a kompozit mátrixa,
illetve a beágyazó gyanta is.

72. ábra Roncsolt majd gyógyult próbatestről készített csiszolat az öngyógyuló kompozit törött és
gyógyult részéről optikai mikroszkóp alatt

Ez alapján megállapítható, hogy a sérült területre kifolyt a gyógyító elegy és ez okozta a
hajlítási tulajdonságok javulását az öngyógyulási vizsgálatok során. A 73. ábrán egy sokkal
kisebb delamináció látható, amely szintén fekete, tehát erre a területre is kifolyt a gyógyító
folyadék.

73. ábra Üreges szállal erősített öngyógyuló kompozitban javító eleggyel feltöltődött delamináció

Az ábrán látható, hogy vannak szálak, amelyeknek a közepe fekete, utalva a poliészter gyanta
jelenlétére, illetve láthatóak olyan szálak is, amelyek töltése nem volt sikeres és világos a
közepük. Azokon a területeken, ahol az öngyógyulás megtörtént, ott összefüggő fekete folt
látható.
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A kísérletek igazolták, hogy az öngyógyulás megvalósult egy olyan rendszerben, ahol
magas száltartalom mellett a keverésre érzéketlen gyógyító folyadékot alkalmazva a tároló
szálak valódi erősítő funkciót biztosítanak a kompozit szerkezet számára.
4.4.5. Metil-cianoakriláttal töltött próbatestek vizsgálata

Vastag üreges üvegszálakat töltöttem metil-cianoakriláttal, és 50 mm hosszú darabokra
vágva a szálakat kompozitba építettem, majd vizsgáltam a lemezek öngyógyuló képességeit.
A szálak töltése során probléma adódott: néhány szál eltört, és emiatt a kifolyt
pillanatragasztó szálkötegeket alakított ki, ami miatt a töltött szálakat nehezebb volt
szétoszlatni és kompozitba építeni. A próbatesteket kézi laminálással gyártottam, és a
laminátot üveglapon keresztül súlyokkal préseltem. A térhálósítást 25°C-on végeztem 7
napon keresztül. A próbatestek névleges mérete 24×3×60 mm. A roncsoláshoz az ejtési
magasságot 100 mm-re állítottam, és az ütési energia 3,57 J volt mind a töltetlen, mind a
töltött próbatestek esetében. A vizsgálat menete ugyanaz volt, mint a 4.4.4. fejezetben
bemutatott mérések esetében, a próbatesteket itt is 5 különböző állapotban vizsgáltam. A
töltött – roncsolt próbatestek esetében azonban különösen ügyeltem arra, hogy az ütés után
rögtön elkezdjem a hárompontos hajlítóvizsgálatot, hogy a kifolyt cianoakrilát még folyékony
állapotban maradjon. A gyógyítandó próbatesteket az ütés után 2 órán keresztül gyógyulni
hagytam, majd ezt követően végeztem el rajtuk a hárompontos hajlítóvizsgálatot, amelyek
eredményeit a 74.és a 75. ábra szemlélteti.
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74. ábra Cianoakriláttal öngyógyító próbatestek hajlítószilárdságai
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75. ábra Cianoakriláttal gyógyító próbatestek hajlító rugalmassági modulusai

Az ütés hatására a töltetlen próbatestek hajlítószilárdsága 33%-kal, a hajlító rugalmassági
modulusa 30%-kal csökkent. A töltött üreges üvegszálaknál jelentkező gyártási nehézségek
okozta hibák miatt a töltetlen és a töltött próbatestek eredményei nem összehasonlíthatóak,
amit a 74. és 75. ábra oszlopainak szétválasztásával jeleztem egy függőleges vonallal. A
töltött próbatestek szilárdsága 40%-kal, hajlító rugalmasság modulusa 42%-kal csökkent az
ütés hatására. A gyógyítási fázist követően a próbatestek hajlítószilárdsága 48%-ot javult a
roncsolt állapothoz képest, ami 89%-os eredmény a töltött ép próbatestekhez képest. A
gyógyult próbatestek hajlító rugalmassági modulusa 65%-kal nagyobb, mint a töltött roncsolt
próbatesteké és 96%-a az ép próbatestek modulusának. A nagymértékű gyógyulás feltehetően
annak köszönhető, hogy a szálakból kifolyó cianoakrilát nem csak a repedésekbe folyt bele,
hanem a hibás részeket is feltölthették, amelyek a gyártási fázisban keletkeztek. A
cianoakriláttal gyógyuló kompozitok esetében is kétmintás t-próbával vizsgáltam, hogy
szignifikánsan különböznek-e azok a mérési sorozatok, amelyeknek a szórásmezői
összeérnek, illetve kissé átfedik egymást. Student féle kétmintás t-próbával megállapítottam,
hogy a töltött roncsolt és a töltött gyógyult próbatestek eredményeinek p értéke 0,03, ami azt
jelenti, hogy a vizsgálati eredmények 97%-os szignifikancia szinten különböznek egymástól
minden esetben.
Mikroszkópia. A metil-cianoakriláttal töltött öngyógyult próbatestek repedéseit

fénymikroszkóp alatt vizsgáltam. Egy, a vizsgálat során készített felvétel a 76. ábrán látható.
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76. ábra Metil-cianoakrilát gyógyító eleggyel töltött vastag (bristoli) üreges szál törése és a gyógyító
folyadék repedésbe engedése

Az ábrán megfigyelhető, ahogy a jelölt üreges szál eltört és belőle a repedésbe folyt a
gyógyító elegy, ahol a folyadék térhálósodott. Ezzel javult a próbatestek hajlító szilárdsága és
hajlító rugalmassági modulusa. A 76. ábrán jelölt törött üreges szálon kívül még látható olyan
szál, aminek a belseje üres, kifolyt belőle a cianoakrilát (fekete a közepe). Ezek a szálak
feltehetően a felvételtől eltérő síkban törtek el, és ott töltötték fel a repedést, üregeket.
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5. Összefoglalás
Disszertációm üreges szálakkal erősített polimer kompozitok fejlesztésével foglalkozik.
A nemzetközi szakirodalmat tanulmányozva megállapítottam, hogy az üreges szállal erősített
öngyógyuló kompozitok számos előnnyel rendelkeznek a többi öngyógyuló mechanizmussal
szemben, ugyanis az üreges szálak a tároló funkció mellett erősítő funkciót is ellátnak.
Tanulmányoztam a két legfontosabb polimer kompozit erősítő száltípus, az üveg és a szénszál
gyártási módszereit és kitértem az üreges szálgyártás jelenleg ismert lehetőségeire is.
Tanulmányoztam továbbá a kutatásokat, amelyek az üreges szálak geometriájával
foglalkoznak és azok alkalmasságával öngyógyuló kompozitokhoz. Az öngyógyuló és
állapotjelző funkció működési képességét bemutatták, de a legkisebb üreges szál külső
átmérő, ami a szakirodalomban megtalálható 30 µm volt, ami a kompozit szerkezeteket
gyengíti a vékony (~15 µm), tömör szálerősítéshez képest. Kutattam a szakirodalomban a
szálak feltöltését befolyásoló tényezőket, és áttekintést készítettem annak fizikai hátteréről.
A kísérletek során vizsgáltam üreges és tömör üvegszálak szakítószilárdságát és
kimutattam, hogy a szakítószilárdság és a szálkeresztmetszet kitöltési tényező fordított
arányban változik. Meghatároztam a szálak hajlító modulusát és kimutattam, hogy az üreges
szálak hajlítómerevsége nagyobb a tömör szálakénál, ami a keresztmetszetre vonatkoztatott
kisebb tömegnek és a nagyobb tömeg/másodrendű nyomaték hányadosnak köszönhető. A
szakirodalomban fellelhető szálhajlékonysági vizsgálatok módszere pontatlannak bizonyult,
ezért kidolgoztam egy pontosított eljárást. Korábban a függőleges irányú szálvég lehajlás
méréséből lehetett meghatározni a szálak hajlító rugalmassági modulusát, az új
méréstechnikával azonban a lehajlott szálvég vízszintes irányú elmozdulását is figyelembe
vettem és a modulus meghatározásához kidolgoztam a számításokat. Így jelentősen javítottam
a mérés pontosságát. Vizsgáltam az üreges szálak folyadékkal való tölthetőségét és
kimutattam, hogy kapcsolat van a peremszög valamint a viszkozitás és a kapilláris-elv hatású
töltődési sebesség között.
Összehasonlítottam az azonos elemi összetételű üreges, tömör és az ezek keverékével
erősített kompozit lemezek mechanikai és energiaelnyelő tulajdonságait. Kimutattam, hogy az
üreges szállal erősített kompozitok tömegre viszonyított szilárdsága és rugalmassági
modulusa jobbak a hagyományos tömör szállal erősített kompozitoknál és a hibrid
szálerősítésű kompozitok sűrűséggel fajlagosított húzó és nyomótulajdonságaiknál hibrid
hatás tapasztalható. Az energiaelnyelő képesség kisebb volt az üreges szállal erősített
kompozitok esetében, ami növelhető lenne, amennyiben az üreges szálak valamilyen
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gyógyító, illetve jelző folyadékkal vannak töltve. Az üreges szállal erősített kompozitok
energiaelnyelő képessége szintén nagyobb lehetne, ha a szálak falvastagsága megfelelően
kicsi lenne ahhoz, hogy az szálra merőleges ütés hatására energiát elnyelve szilánkosan
törnének. Végeselemes módszerrel vizsgáltam tömör és üreges szállal erősített kompozit
mikromechanikai modelleket. A számítások alapján alátámasztottam az üreges szálerősítés
előnyét.
Üreges szállal erősített kompozit lemezek szálüregeit töltöttem jelzőfolyadékkal valamint
telítetlen-poliészter gyantával és térhálósítójával. Így vizsgáltam a jelző funkciót és a
próbatestek öngyógyuló képességét. A jelző folyadék hatására az állapotellenőrzés gyorsan
elvégezhető egy UV lámpa segítségével, amivel egyértelműen látszik a repedés, amely az
üreges szálakat is eltörte. Az üreges szálak töltése javította a próbatestek hajlítási
tulajdonságait és ütésállóságát. Ejtősúlyos berendezéssel roncsoltam a kézi laminálással és
VARTM módszerrel gyártott próbatesteket, majd 60 és 23°C-os hőmérsékleten 12 és 120
órán keresztül hagytam térhálósodni a gyógyító folyadékot, és bebizonyítottam, hogy a
poliészter gyantával töltött szálak segítségével az öngyógyulás megoldható abban a
hőmérséklettartományban, ahol a gyanta térhálósodni képes. Pásztázó elektronmikroszkóp
segítségével vizsgáltam a roncsolás során kialakult repedéseket, és megállapítottam, hogy a
poliészter gyanta a repedésekben térhálósodva visszaállította a szerkezet integritását, így
javítva a kompozit hajlító tulajdonságait.

5.1. Gyakorlati alkalmazhatóság
Az általam fejlesztett kompozit anyagokat a BME Formula Racing Team FREC-003
versenyautójának kormányába beépítve hasznosítottam. A jármű kormányával irányítja a
pilóta az autót, ezért fontos, hogy az megbízható és biztonságos legyen. Egy versenyautó
szempontjából alapkövetelmény, hogy az egyes alkatrészek a lehető legkönnyebbek legyenek.
Ezért a kompozit anyagok nagyon népszerűek a motorsportokban, így azokat gyakran a
szilárdság határaira méretezik [116, 117]. Ezen az alkatrészen szeretném bemutatni, hogy az
általam kifejlesztett anyagok hogyan hasznosíthatóak ipari körülmények között, olyan
alkatrészeknél, amelyek nagy fárasztó igénybevételnek vannak kitéve, és öngyógyulás esetén
van idő a ciklusok között a gyógyulásra.
A kormány egy gyorscsatlakozón keresztül kapcsolódik a kormányoszlophoz. A
gyorscsatlakozót 3 csavarral rögzítjük a kormányhoz, és ebben a környezetben nagy fárasztó
igénybevételnek van kitéve a kompozit anyag. A kormányon nyomaték keletkezik minden
egyes kormánymozdulatkor. A jelentősebb terhelést a gyorsításkor vagy féktávon kapja a
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kormány, amikor a pilóta kisebb-nagyobb mértékben kapaszkodik a kormányba. Ezek a
fárasztó igénybevételek kifáradáshoz vezethetnek a kormány és a gyorskioldó kapcsolatánál.
Azért, hogy a kormány kifáradását időben észlelhessük és a menet közben bekövetkező
tönkremenetelt megelőzhessük, a jelzőfolyadékkal segített állapotellenőrző mechanizmus
megoldást nyújthat. Ezért a kormány VEM-mel megállapított kritikus pontjait olyan üreges
szálakkal láttam el, amelynek üregeiben UV fényre fluoreszkáló folyadékot töltöttem. A VEM
megfogását a gyorskioldó csatlakozó felületéhez helyeztem és minden szabadságfokot
lekötöttem. Azt a terhelést szimuláltam, amikor a pilóta vészfékezésnél, vagy egy esetleges
balesetnél a kormányra is támaszkodik, a markolati részen eloszlatva helyeztem el az
1500 N-os terhelő erőt. Az így meghatározott terhelési esetben kialakuló Tsai-Wu féle
tönkremeneteli kritérium értékeit a 77. ábra szemlélteti.

77. ábra A kormányban kialakuló Tsai-Wu féle kompozit tönkremeneteli index

Amennyiben a sorozatos nagy terhelés hatására a kifáradás elkezdődik, mikrorepedések
alakulnak ki a szerkezetben az ábrán szemléltetett nagy tönkremeneteli indexszel jelölt
helyeken, és a szálakból kifolyó jelzőfolyadék tölti fel ezeket a repedéseket. UV-C lámpával
megvilágítva a felületet, észlelni lehet a repedést és cserélni a kormányt. Ezzel egy esetleges
komoly balesetet kerülhetünk el.
13 µm-es üreges üvegszálakat töltöttem jelzőfolyadékkal a 3.3. fejezetben ismertetett
módon, majd ezt építettem a kormányba a 77. ábrán jelzett kritikus helyekre. A kritikus
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helyek főként a gyorskioldó csatlakozásánál, a hátlap közepén jelentkező nagy törési indexű,
zöld foltokkal jelzett területek voltak. A rétegeket kézi laminálással impregnáltam, majd
vákuumzsákos préselés mellett térhálósítottam. Közvetlenül a laminát külső szénszövet
rétegei mellett helyeztem el a töltött üreges üvegszálakat a kormány belső és külső felületén
is. A töltött és vágott üreges üvegszálak beépítésének elrendezése a 78. ábrán látható. A
térhálósítást követően felerősítettem a kormány gyorskioldót a kormány féltermékre, és
fárasztóvizsgálat

alá

vetettem.

4×250

ciklusú

fárasztást

alkalmaztam,

500 N-ról indulva és ciklusonként 10 N-t emelve a terhelésen, így a sorozatok végén
3000 N-nal terheltem a kormány hátlapját. A fárasztásos vizsgálat fel és leterhelései fűrészfog
jellegűek voltak. A fel és a leterhelés sebessége 100 mm/perc volt.

78. ábra Jelzőfolyadékkal töltött szálak elhelyezése a kormányban

A kormány féltermékét egy acél lapra fektettem és úgy terheltem a gyorscsatlakozó irányából.
A fárasztás elrendezését a 79. ábra szemlélteti. A fárasztás hatására a kormány hátulján már
néhány terhelés után is nyomot hagyott a gyorscsatlakozó a kerülete mentén, súrlódási
nyomok keletkeztek a kormány és a gyorscsatlakozó eltérő alakváltozásának köszönhetően.
Ez még nem jelentett szálszakadást, csupán a mátrixanyag felülete károsodott. A teljes
fárasztási folyamat végére kialakuló mikrorepedéseket az általam kifejlesztett technika jól
megjelenítette. A jelzőfolyadék a repedésbe folyt és UV-C lámpa alatt nagyon jól kirajzolódik
(80. ábra), hogy hol keletkezett sérülés a kormány szerkezetében, ami jelentheti akár csak
néhány szál szakadását is. A lámpa alatt a jelzőfolyadék narancssárga fénnyel világít, és ez
szemlélteti a sérült területeket.

Összefoglalás

109

79. ábra Fárasztási vizsgálat elrendezése

Ilyen jelző funkció alkalmazásával nagyon egyszerűen felmérhető, hogy a fárasztásnak
kitett kompozit alkatrészben vannak-e szálszakadások, és hogy az alkatrész tovább
használható-e. Ezzel elkerülhető a kompozit alkatrészek felesleges cseréje, illetve elkerülhető
az alkatrész tönkremenetele, ami a teljes környezetét is tönkreteheti.

80. ábra Jelzőfolyadék a repedésekben UV-C lámpa alatt

A szálak előre feltöltésével bármilyen bonyolultságú termékbe beépíthető az állapotjelző
funkció, és a szálak főfeszültség irányba helyezésével megfelelően érzékennyé tehető a
kompozit termék.
A BME Formula Racing Team-mel indultunk a Formula Student Hungary keretein belül
meghírdetett „Győr city’s special award for innovation” pályázaton az általam fejlesztett
állapotjelző funkcióval ellátott kormánnyal, és sikeresen megnyertük az elismerést a
nemzetközi porondon.
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5.2. Tézisek
1.

Tézis. Továbbfejlesztettem a szálak hajlítómerevségének vizsgálatára meglévő

mérési eljárást és ehhez új kiértékelési módszert dolgoztam ki. A Holden által levezetett
nagy alakváltozású lehajlás összefüggést pontosítottam azzal, hogy a szálvégek
függőleges irányú elmozdulásán felül a vízszintes irányú elmozdulását is mértem.
Bebizonyítottam, hogy a modulus számításához szükséges Ω paraméter értéke
számítható, ami pontosabb a korábban alkalmazott görbéről való leolvasásnál. Korlát
függvényeket vezettem be, amivel kiszűrhetőek a mérési hibákból adódó pontatlan
eredmények. A statisztikus módszereket összehasonlítva megállapítottam, hogy az
egyedi koordináták módszere a legelőnyösebb a mérések kiértékelésére [99, 101].
2.

Tézis. Mérésekkel kimutattam és végeselemes modellezéssel igazoltam az

üreges szálerősítés előnyeit a tömör szálhoz képest, miszerint kompozitba építve azonos
száltérfogat százalék esetén az üregesség miatt 20%-kal kisebb tömeg érhető el (13 µm
külső átmérő, 8 µm belső átmérő esetében), amely 150%-kal nagyobb sűrűségre
vonatkoztatott szilárdságot és 22%-kal nagyobb sűrűségre vonatkoztatott modulust
jelent [99, 103, 110, 111].
3.

Tézis. Üreges szálak feltöltésére új, vákuumzsákot alkalmazó technikákat

fejlesztettem ki: egyrészt többkomponensű gyógyító folyadék kompozit lemez üreges
szálaiba töltésére, amellyel az eddigi módszerekkel ellentétben egy oldalról több
komponens is feltölthető a különböző szálakba, másrészt egy olyan vákuumzsákos
módszert, amellyel az üreges szálak már a kompozitba építés előtt feltölthetők
folyadékkal úgy, hogy azok tetszőleges elrendezésben beépíthetők akár rövid, akár
hosszú vágott szálas formában.
a.

Kísérletileg igazoltam az üreges szállal erősített kompozit lemezek töltésénél,

hogy az új módszerrel szabályozható a gyógyító folyadék két-, vagy több
komponensének aránya a feltöltött szálak elválasztásával még 100:5-ös tömegarány
esetén is, amelyet az üreges szálak több lépésben való töltésével lehet elérni [100].
b. Megállapítottam, hogy kompozitba építés előtt különböző folyadékkal töltött

üreges szálak arányát pontosan be lehet állítani a tömeg alapján, és a megfelelő arányú
töltött szálakkal a tetszőleges alakú, méretű kompozit termék öngyógyulóvá alakítható.
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Egy konkrét kompozit termék (Formula Student versenyautó kormány) példáján
bebizonyítottam, hogy a szálakba töltött folyadék a repedést feltölti [101].
4.

Tézis. Kimutattam, hogy vékony üreges üvegszállal (13 µm külső átmérő,

8 µm belső átmérő) erősített epoxi gyanta mátrixú kompozit lemezek hajlítószilárdságát
és hajlító rugalmassági modulusát a szálak üregeinek folyékony poliészter
gyantakomponenssel való megtöltése az alkalmazott gyártástechnológiáktól függően 315%-kal javítja, amely a folyadék összenyomhatatlanságából fakad. A töltés hatására az
ütésállóság is 28-250%-kal javul az alkalmazott gyártástechnológiától (kézi laminálás,
VARTM) függően, amely annak köszönhető, hogy a folyékony poliésztergyanta belső-,
és szál falával való súrlódása csillapító hatású [100, 111].
5.

Tézis. Bebizonyítottam, hogy üreges üvegszál erősítésű epoxi gyanta mátrixú

kompozitoknál az öngyógyulás nem csak a mátrix anyagával érhető el, hanem attól
különböző pl. poliészter gyantával is, amelynek gyantakomponense és iniciátora különkülön üreges szálakba van feltöltve. A töltött üreges üvegszál erősítésű kompozit
próbatestek részleges ejtődárdás roncsolásával és azt követő hajlítóvizsgálatával
kimutattam, hogy a gyógyulást követően a hajlítószilárdság és a hajlító rugalmassági
modulus is több mint 20%-ot javult a roncsolt állapothoz képest [100, 102, 103].
6.

Tézis. A nemzetközi szakirodalomban található korábbi fejlesztésekben

bemutatott vastag üreges szállal (külső átmérő: 30<dk<1150 µm) erősített öngyógyuló
kompozitokkal szemben bebizonyítottam, hogy vékony üreges szálak (13 µm külső
átmérő, 8 µm belső átmérő) esetén, kevesebb jelző vagy gyógyító folyadékkal is
lehetséges az öngyógyulás és az állapotjelzés. A vékony szálak nagy előnye, hogy a
szálak szilárdsága nagyobb a vastag szálhoz képest, így tényleges erősítő szerepet tölt
be [100, 101].
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5.3. További megoldásra váró feladatok
Munkám során olyan problémákkal és kutatási területekkel találkoztam, amelyek további
kutatómunkát igényelnek. A következő területeket sorolom ide:


Szálak

hajlékonysági

modulus

meghatározásának

pontosítása

a

szálak

befogásának 90°-os forgatásával a száltengely körül, amivel az üreg
excentricitásából adódó pontatlanság kiküszöbölhető.


Hőmérsékletváltozásra
kompozitba

építése,

érzékenyebb
hogy

a

termokróm

színváltoztatással

anyagok
a

fejlesztése

kompozit

és

állapotáról

információkhoz lehessen jutni.


Öngyógyulási és

képesség időtől való függésének feltérképezése a lemez

poliészter javító eleggyel való feltöltésétől számított időponttól.


Üreges szálak egy részének epoxi gyantával, másik részének térhálósítóval való
töltése. Az üreges szál tároló kapacitásából és gyanta keverési arányból számolva
a töltött szálak arányának kompozitba építése. Különböző mennyiségű
gyógyítószál beépítésével elérhető öngyógyulási mérték kutatása,
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1. melléklet Szálhossz menti erőhatások eloszlása

y(Lo) [mm]
Dx(Lo) [mm]
(-y(Lo))/Lo [-]
y(Lo)/Lo [-]
x(Lo)/Lo [-]
gyök(1-x/Lo) [-]
y/x [-]
W_Y [-]
W_X [-]
W_Á [-]
W_Y/X [-]
p [N/m]
I [mm4]
CE [Nmm2]
IE_Y [Nmm2]
IE_X [Nmm2]
E_Y [N/mm2]
E_X [N/mm2]
IE_Á [Nmm2]
E_Á [N/mm2]
IE_Y/X [Nmm2]
E_Y/X [N/mm2]

Tömör szálak

25
8,5
-0,5
0,5
0,83
0,4123
0,6024
0,8411
0,9003
0,8707
0,8670
3,1E-06
1,2E-09
6,5E-05
7,7E-05
7,2E-05
6,2E+04
5,8E+04
7,4E-05
6,0E+04
7,4E-05
6,0E+04

24
7
-0,48
0,48
0,86
0,3742
0,5581
0,7916
0,7870
0,7893
0,7973
3,7E-06
1,5E-09
7,7E-05
9,7E-05
9,8E-05
6,6E+04
6,6E+04
9,7E-05
6,6E+04
9,6E-05
6,5E+04

24
7,5
-0,48
0,48
0,85
0,3873
0,5647
0,7916
0,8246
0,8081
0,8075
4,1E-06
1,6E-09
8,6E-05
1,1E-04
1,0E-04
6,6E+04
6,3E+04
1,1E-04
6,5E+04
1,1E-04
6,5E+04

22
6
-0,44
0,44
0,88
0,3464
0,5000
0,7021
0,7119
0,7070
0,7071
4,3E-06
1,7E-09
9,0E-05
1,3E-04
1,3E-04
7,4E+04
7,3E+04
1,3E-04
7,4E+04
1,3E-04
7,4E+04

22
6,5
-0,44
0,44
0,87
0,3606
0,5057
0,7021
0,7495
0,7258
0,7159
4,0E-06
1,6E-09
8,3E-05
1,2E-04
1,1E-04
7,4E+04
6,9E+04
1,1E-04
7,2E+04
1,2E-04
7,3E+04

25
8
-0,5
0,5
0,84
0,4000
0,5952
0,8411
0,8623
0,8517
0,8557
3,8E-06
1,5E-09
8,0E-05
9,5E-05
9,3E-05
6,2E+04
6,0E+04
9,4E-05
6,1E+04
9,3E-05
6,1E+04

23
6
-0,46
0,46
0,88
0,3464
0,5227
0,7454
0,7119
0,7286
0,7421
3,7E-06
1,5E-09
7,8E-05
1,0E-04
1,1E-04
7,0E+04
7,3E+04
1,1E-04
7,1E+04
1,0E-04
7,0E+04

Mért és számolt egyedi adatok
23
6
-0,46
0,46
0,88
0,3464
0,5227
0,7454
0,7119
0,7286
0,7421
3,4E-06
1,4E-09
7,1E-05
9,6E-05
1,0E-04
7,0E+04
7,3E+04
9,8E-05
7,2E+04
9,6E-05
7,0E+04

20
4,5
-0,4
0,4
0,91
0,3000
0,4396
0,6223
0,5966
0,6094
0,6151
3,9E-06
1,6E-09
8,2E-05
1,3E-04
1,4E-04
8,4E+04
8,7E+04
1,3E-04
8,6E+04
1,3E-04
8,5E+04

25
7
-0,5
0,5
0,86
0,3742
0,5814
0,8411
0,7870
0,8141
0,8338
3,2E-06
1,3E-09
6,7E-05
8,0E-05
8,5E-05
6,2E+04
6,6E+04
8,2E-05
6,4E+04
8,0E-05
6,3E+04

23,30
6,70
-0,4660
0,4660
0,8660
0,3648
0,5393
0,7624
0,7633
0,7643
0,7633
0,7684
3,7E-06
1,5E-09
7,8E-05
1,0E-04
1,0E-04
1,0E-04
6,9E+04
6,9E+04
6,9E+04
1,0E-04
6,9E+04
1,0E-04
6,8E+04

7,02
17,31
-7,02
7,02
2,68
8,86
9,38
9,56
11,49
10,27
10,21
10,46
10,50
10,46
17,97
18,41
10,15
12,17
18,06
10,95
18,35
10,91

jellemzők

10,91

17,71

10,29

4,95
12,19
-4,95
4,95
1,89
6,25
6,61
6,73
8,09
7,23
7,19
7,37
7,40
7,37
12,66
12,97
7,15
8,58
12,72
7,71
12,93
7,69

5,09

8,26

4,80

Átlag(10) Átlag(20) RelSz(10)% RelSz(20)% ÁNH(10)% ÁNH(20)%
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2. melléklet Tömör szálak lehajlás vizsgálatnál mért szálvégpont koordináták és számolt

17
3,5
-0,34
0,34
0,93
0,2646
0,3656
0,5140
0,5151
0,5146
0,5050
2,6E-06
1,7E-09
5,4E-05
1,0E-04
1,0E-04

6,2E+04
6,2E+04
1,0E-04
6,2E+04
1,1E-04
6,4E+04

13
3
-0,26
0,26
0,94
0,2449
0,2766
0,3796
0,4718
0,4257
0,3760
3,7E-06
2,7E-09
7,7E-05
2,0E-04
1,6E-04

7,4E+04
6,0E+04
1,8E-04
6,6E+04
2,1E-04
7,5E+04

y(Lo) [mm]
Dx(Lo) [mm]
(-y(Lo)/Lo [-]
y(Lo)/Lo [-]
x(Lo)/Lo [-]
gyök(1-x/Lo) [-]
y/x [-]
W_Y [-]
W_X [-]
W_Á [-]
W_Y/X [-]
p [N/m]
I [mm4]
CE [Nmm2]
IE_Y [Nmm2]
IE_X [Nmm2]

E_Y [N/mm2]
E_X [N/mm2]
IE_Á [Nmm2]
E_Á [N/mm2]
IE_Y/X [Nmm2]
E_Y/X [N/mm2]

Üreges szálak

7,6E+04
6,3E+04
1,3E-04
6,9E+04
1,4E-04
7,6E+04

15,5
4
-0,31
0,31
0,92
0,2828
0,3370
0,4629
0,5565
0,5097
0,4631
3,1E-06
1,8E-09
6,4E-05
1,4E-04
1,2E-04
6,1E+04
5,8E+04
4,7E-05
5,9E+04
4,8E-05
6,0E+04

22
6,5
-0,44
0,44
0,87
0,3606
0,5057
0,7021
0,7495
0,7258
0,7159
1,6E-06
7,9E-10
3,4E-05
4,8E-05
4,5E-05
8,4E+04
6,7E+04
1,3E-04
7,4E+04
1,5E-04
8,3E+04

15
4
-0,3
0,3
0,92
0,2828
0,3261
0,4461
0,5565
0,5013
0,4473
3,2E-06
1,8E-09
6,6E-05
1,5E-04
1,2E-04
6,4E+04
6,4E+04
1,5E-04
6,4E+04
1,5E-04
6,5E+04

17
3,5
-0,34
0,34
0,93
0,2646
0,3656
0,5140
0,5151
0,5146
0,5050
3,6E-06
2,3E-09
7,5E-05
1,5E-04
1,5E-04
7,1E+04
6,9E+04
6,8E-05
7,0E+04
6,8E-05
7,0E+04

21
5,5
-0,42
0,42
0,89
0,3317
0,4719
0,6612
0,6739
0,6676
0,6641
2,2E-06
9,7E-10
4,5E-05
6,8E-05
6,7E-05

Mért és számolt egyedi adatok

7,3E+04
6,8E+04
6,3E-05
7,0E+04
6,4E-05
7,1E+04

22
6,5
-0,44
0,44
0,87
0,3606
0,5057
0,7021
0,7495
0,7258
0,7159
2,2E-06
9,0E-10
4,6E-05
6,5E-05
6,1E-05
1,0E+05
8,0E+04
1,2E-04
8,9E+04
1,3E-04
1,0E+05

15
4
-0,3
0,3
0,92
0,2828
0,3261
0,4461
0,5565
0,5013
0,4473
2,8E-06
1,3E-09
5,9E-05
1,3E-04
1,1E-04
7,1E+04
7,0E+04
1,1E-04
7,0E+04
1,1E-04
7,2E+04

19
4,5
-0,38
0,38
0,91
0,3000
0,4176
0,5851
0,5965
0,5908
0,5821
3,2E-06
1,6E-09
6,6E-05
1,1E-04
1,1E-04
1,1E-04

0,5677

7,4E+04 7,0E+04
6,6E+04
1,1E-04
7,0E+04
1,2E-04
7,4E+04

17,65
4,50
-0,3530
0,3530
0,9100
0,2975
0,3898
0,5413
0,5941
0,5677
0,5422
2,8E-06
1,6E-09
5,9E-05
1,2E-04
1,0E-04
15,51
9,64
37,46
11,69
40,84
15,34

18,12
27,72
-18,12
18,12
2,74
13,58
20,82
21,33
16,49
18,43
22,29
23,63
39,24
23,63
40,27
35,67

14,02

37,84

18,96

10,93
6,79
26,39
8,24
28,78
10,81

12,76
19,53
-12,76
12,76
1,93
9,57
14,67
15,02
11,61
12,98
15,71
16,65
27,65
16,65
28,37
25,13

6,54

17,65

8,84

Átlag(10) Átlag(20) RelSz(10)% RelSz(20)% ÁNH(10)% ÁNH(20)%
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3. melléklet Üreges szálak lehajlás vizsgálatnál mért végpont koordináták és számolt jellemzők

