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1. BEVEZETÉS 

A modern termékfejlesztés egyik fő kihívása a tervezett szerkezet tömeg-

csökkentése a teherviselő képesség maximalizálása mellett. A szálerősített kompozit 

anyagokat előnyös tulajdonságaik – például az adott terhelésekhez igazítható 

merevség, a jó kémiai ellenálló-képesség, valamint a kis sűrűség mellett elérhető jó 

mechanikai tulajdonságok – felismerésével a mérnökök egyre szélesebb körben 

alkalmazzák. A polimer kompozitok használatával az eddigieknél nagyobb, vagy 

könnyebb teherviselő szerkezetek építhetők gazdaságosan, ez több iparág, például 

autóipar, sportszergyártás, repüléstechnika vagy szélerőműipar fejlődésének adott új 

lendületet. 

A kompozit anyagok terjedése a szélerőműiparban lehetőséget teremtett akár 100 

méter hosszú turbinalapát üzemeltetésére is, miközben az erőmű csúcsteljesítménye 

akár 15 MW is lehet [1]. Az egyre nagyobb és egyre hatékonyabb erőművek 

gyártásának köszönhetően a világ szélerőmű-parkjának teljesítménye az elmúlt 

tizenkét évben megtízszereződött, 2020 elején már közel 650 GW összteljesítménnyel 

rendelkezett [2]. A szélerőművek elhelyezésénél a széljárás és nem a 

megközelíthetőség volt a fő szempont, ezért számtalan turbina található sivatagokban, 

hegygerinceken vagy tengereken. A rossz elérhetőség előre vetít egy problémát: a 

szerkezetek épségének alapos vizsgálata és a karbantartási munkák csak szakaszosan 

oldhatók meg, elvégzésükhöz helikopteres karbantartó csoport szükséges. Ha 

esetleges hiba következik be, nem lehet azonnal beavatkozni: egy váratlan vihar vagy 

más behatás olyan szinten roncsolhatja a berendezést, hogy az akár a későbbi üzemi 

terhelés során, vagy akár azonnal tönkremehet (1. ábra). 

 

1. ábra: Törött lapátú szélerőmű [3] 

A kompozit szerkezeti elemekben keletkező repedések kimutatására a kutatók 

különböző eljárásokat dolgoztak ki, ezek közül némelyik üzemszünetek alatt 
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alkalmazható, míg más eljárásokkal akár üzem közben, a felhasználási helyen (in situ) 

lehet adatot gyűjteni a szerkezet állapotáról. Ez utóbbi módszer segítségével 

megoldható a szerkezetek távoli állapotfelügyelete, így például a szélerőművek 

személyes felügyelete nélkül észlelhető a hiba, és időben leállítható a turbina [4, 5]. 

Ahogy a kompozitok felhasználási területe növekszik, egyre több információ áll 

a mérnökök rendelkezésére, ezért adott terheléshez egyre könnyebb alkatrészek, 

esetleg működés közben alakmódosító szerkezetek is tervezhetők. A modern 

utasszállító repülőgépek szárnyait úgy méretezik, hogy a maximális terhelés hatására 

a géptörzs méreteivel összemérhető nagyságban deformálódhat. Ha az erősítőszál 

ellenállásának méréséből ismert lenne a szárny deformációja, akkor a szilárdsági 

adatok alapján meghatározhatók a szárnyra ható erők, azaz a terhelése, esetleges 

túlterhelése, ezzel hatékonyabban kihasználható a teherviselő képessége, vagy 

megelőzhető a túlterhelésből adódó károsodás. 

Az értekezésem célja egy olyan folyamatos állapotfelügyeleti módszer 

kidolgozása, amivel mérhető egy kompozit alkatrész deformációja, valamint 

kimutathatók az anyagban keletkező károsodások. Az eljárást az erősítőszálként is 

alkalmazott szénszálköteg elektromos tulajdonságára alapoztam: deformáció hatására 

a szálköteg ellenállása növekszik, az elemi szálak szakadásakor pedig 

nagyságrendekkel megnő. Az ellenállás jelentős megváltozását kisebb érzékenységű 

műszerekkel is ki lehet mutatni, ezért a tönkremeneteleket egyértelműen jelezni lehet. 

Az ellenállás változásából speciális elrendezésben nem csak deformációra, hanem 

hőmérséklet- vagy nedvességtartalom-változásra is lehet következtetni. A 

szénszálakat szenzorként is alkalmazva, azaz multifunkcionális anyagot létrehozva 

állapotfelügyeleten kívül akár a gyártási technológiák folyamata is követhető, 

valamint akár állapotának változására reagálni képes anyag hozható létre.  
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

Ebben a fejezetben azokat a legfontosabb ismereteket összegzem, amelyeket a 

szakirodalom kutatása során szereztem, és a dolgozatomban kitűzött célok 

megvalósításához alapvetően hasznosítani tudtam. 

A kompozit egy összetett, anizotrop anyag, amelyben rendszerint szálas erősítés 

(nagy szilárdságú és rugalmassági modulusú) és mátrix (rugalmas és szívós) alkot 

egységet. A fázisok között kiváló adhéziós kapcsolat van, ami nagy terhelés, 

deformáció vagy ciklikus igénybevétel mellett is hosszú távon fennáll [6]. Polimer 

kompozitnak azt az anyagot nevezem, ahol a mátrixot valamilyen polimer alkotja. 

Kísérleteimben erősítőszálként szénszálat alkalmaztam, ennek vezetőképességét 

használtam fel a kompozit termékek állapotfelügyeletére, ezért ebben a fejezetben csak 

ezt az erősítőanyagot mutatom be részletesebben. 

Ismertetem a továbbiakban a szénszálak kémiai anyagjellemzőit és fizikai 

tulajdonságait, hiszen ezeknek köszönhetően lehetséges egyáltalán az áram 

továbbítása az erősítőstruktúrában. E tulajdonságokat döntően befolyásolják a 

kiindulási alapanyag, valamint a szénszálgyártás technológiai paraméterei. A 

szénszálak előállításával kapcsolatban több évtizedes tapasztalat áll rendelkezésre, és 

ez folyamatosan bővül az újabb kutatási eredményeknek köszönhetően. A 

2.1. fejezetben ismertetem a ma alkalmazott szénszálakat, a gyártástechnológiai 

lépéseket és azok paramétereit a közelmúltban végzett fejlesztések alapján. 

Részletezem a paraméterek hatását a szál szerkezetére, mechanikai és elektromos 

tulajdonságaira. E fejezet keretein belül a továbbiakban bemutatom a szénszál 

erősítésű polimer kompozitok elektromos tulajdonságait, az áramkörbe kapcsolás és 

az elektromos ellenállásmérés lehetőségeit. A fejezet végén áttekintem a ma elérhető, 

szénszál erősítésű kompozitok multifunkcionális alkalmazási példáit, ahol a szénszál 

elektromos vezetőképességét használják a másodlagos funkcióhoz. 

2.1. A szénszál 

A kompozitok erősítőanyagai közül a szénszál kiemelkedik kis sűrűsége, nagy 

húzási rugalmassági modulusa és szakítószilárdsága, valamint elektromos 

vezetőképessége miatt [6]. Előnyös tulajdonságainak köszönhetően a kereslet a 

szénszál iránt jelentősen növekszik: 2010 óta megduplázódott, évenként átlagosan 

12%-kal nő. A piac nagyjából 40%-át a Toray csoport uralja (amelynek tagja a 

nyergesújfalui Zoltek is), jelentős előállítók még az SGL csoport, a Tocho, a Mitsubishi 

Rayon és a Hexcel [7]. A szénszálak kiinduló anyaga több mint 90%-ban poliakrilnitril 

(PAN), a maradék 10% kátrány és kis arányban más hőre lágyuló polimer vagy 

regenerált cellulóz (viszkóz) szál. A szénszál alapú kompozitok legnagyobb 

alkalmazási területei a repülés- és haditechnika, a szélerőműipar, a járműipar és a 

szabadidő- és sporteszközök gyártásával foglalkozó ipar [8]. A fizikai tulajdonságokat 

meghatározza a szál alapanyaga, szerkezete és gyártási folyamata, amelyeket a 

következő alfejezetekben részletesen bemutatok. 



  

4 

2.1.1. A szénszál szerkezete 

A szénatom fontos tulajdonsága, hogy a kis atommaghoz közeli 

elektronpályákon négy szabad, sokféle kapcsolodási lehetőségre képes elektron 

található. Ennek köszönhetően a szénatomok nem csak más atomokkal képesek erős 

kötést kialakítani, hanem egymással kapcsolódva stabil molekulákat tudnak képezni. 

Az azonos kémiai elemből álló, de különböző molekulaszerkezetű szén-módosulatok 

különböző fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek, a legismertebbek közülük 

a gyémánt, grafit, szénszál, korom, fullerén, szén nanocső (CNT) és a grafén. Ezekben 

az a közös, hogy építőelemük a szénatom, viszont az atomok közötti kötések típusa, a 

szénrács rendezettsége, illetve a mikro- és makroszerkezetük eltérő [9]. 

A szénatomok között erős kovalens kötés alakul ki, ideális esetben egy atom négy 

szabad elektronja négy másik atom egy-egy szabad elektronjával alkot kötő 

elektronpárt, az így kialakuló térszerkezet a gyémántrács. A grafitrács létrejöttét a 

hibridizációval magyarázzuk, amely a mai tudásunk alapján a folyamatot jól leíró 

matematikai modell. Eszerint a szénatom sp2 hibridizációja szükséges a grafit 

szerkezet kialakulásához, amely során a 2s pályán lévő elektronok közül az egyik 

gerjesztéssel a 2p pályára áll, majd kialakul három, úgynevezett sp2 hibridpálya, 

valamint egy nemhibridizált p pálya [10]. Az sp2 pályákon lévő elektronok síkbeli 

orbitálokat alakítanak ki 120°-os szöggel, míg a p pálya erre a síkra merőleges 

orientáltságú (2. ábra). 

 

2. ábra: Az sp2 pályák alakja és irányítottsága a p pályákhoz képest [9] 

A grafitrács kialakulásának feltétele, hogy a három sp2 pályán lévő elektron 

kovalens kötést alakítson ki három másik szénatom elektronjával, a negyedik 

vegyérték-elektron pedig delokalizált elektronfelhőt hozzon létre. Az így létrejövő 

síkrács egyenlő oldalú hatszög alakú gyűrűben elhelyezkedő szénatomokból, illetve a 

sík felett elhelyezkedő delokalizált elektronfelhőből áll. Az egy grafit síkból álló anyag 

a grafén, míg több réteg egymásra lapolódásából van der Waals kötéssel alakul ki a 

térbeli grafitszerkezet. A szénszál polikristályos anyag, amelyben általában a 

turbosztratikus grafitszerkezet dominál – ez a tökéletes rácsszerkezettől eltérően 

hibákat tartalmazó térbeli atomi elrendeződés (3. ábra). A korábban bemutatott, 

hatszögben elhelyezkedő széngyűrűk deformációjához és elszakításához igen nagy 

energia szükséges, ez adja makroszinten a szénszál szilárdságát, míg az 

elektronfelhőben lévő kötetlenebb elektronok miatt lesz jó elektromos- és hővezető [9]. 
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A szénszál különböző alapanyagait és fizikai tulajdonságait a 2.1.2., illetve a 

2.1.3. fejezetben részletezem. 

A szénszálakban a grafitrétegek szalagszerű fibrillákká állnak össze, amelyek 

szélessége 6 nm körüli, hosszuk néhány száz nanométer, irányítottságuk a szál 

tengelye körül ingadozik néhány fokos eltéréssel. A szalagon belül több szabályos 

kristályrács kapcsolódik szabálytalan orientációval, elkülöníthető szemcsehatárral. A 

szalagok tehát nem alkotnak szabályos egykristályt, szerkezetükben különböző hibák 

lépnek fel: eltérő síkok mentén összenőnek vagy elválnak, átlapolódnak, 

visszahajlanak (3. ábra), a torzulást okozhatják rácshibák, vagy szennyező atomok 

beékelődései [11]. 

 

3. ábra: A szénszál szerkezetének sematikus ábrája (a), egy nagy modulusú szénszál 

keresztmetszeti SEM képe (b) és a turbosztratikus atomi szerkezet sematikus ábrája (c).  

(Héjrész (A), magrész (B), hajtű hiba (C), beékelődés (D)) [12–14] 

A szál keresztmetszete inhomogén, általában kialakul egy sűrűbb, jól rendezett 

héjréteg és egy kevésbé orientált magréteg. A szál belsejében ráadásul 

szennyeződések, pórusok, zárványok, mikrorepedések találhatók. A szál szívósságát 
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és szilárdságát a hibahelyek száma, a krisztallit szalagok orientációja határozza meg, 

az elemi szálak szilárdsági tulajdonságai ezért maradnak el az elméletileg 

lehetségestől. A deformáció és a szálszakadás is a szennyező atomokhoz és a 

kristályhatárokhoz köthető: a széngyűrűk torzulásához igen nagy energia szükséges, 

viszont a kristályhatárokon a rácsok el tudnak mozdulni, a repedések pedig a 

szennyeződésektől indulnak [11]. 

2.1.2. A szénszálgyártás folyamata 

A szénszálakat különböző előgyártmányokból, más néven prekurzorokból 

állítják elő. Az ipari hasznosítás szempontjából a két legfontosabb, a PAN és a kátrány 

alapú szénszál gyártását alább részletesen is bemutatom. 

A poliakrilnitrilt általában nem homopolimerként, hanem különböző 

komonomerek polimerizációjával állítják elő. Magukat a szálakat oldatból, 

szálképzéssel gyártják. Ezeknek a nyújtásával a molekuláknak nagyobb orientáció 

adható, ezáltal megnő a szál szilárdsága és húzási rugalmassági modulusa, és ezek a 

tulajdonságok a végső szénszálakban is megőrződnek. A nyújtás technológiai 

paramétereinek helytelen megválasztása esetén túlnyújtás következik be, amely az 

elemi szálak mechanikai tulajdonságain kívül a szálkötegek tulajdonságait is 

ronthatja. A nyújtás geometriai hatásaként csökken a prekurzor átmérője, ami többek 

között hajlékonyabb szálat, nagyobb fajlagos felületet, valamint könnyebb 

hőkezelhetőséget eredményez [11, 15]. Az előállított szálakat hőstabilizálni kell annak 

érdekében, hogy a későbbi, magas hőmérsékletű hőkezelés során a molekulalánc 

bomlása vagy a szálak összeolvadása nélkül lehessen szénszálat előállítani. A rossz 

hővezetésű prekurzor szálak lassú felfűtéssel, alacsony hőmérsékleten (~300 °C), 

részleges oxidációval stabilizálhatók, ugyanis e folyamat során úgynevezett 

létramolekula alakul ki. Az optimális hőmérsékleten és optimális ideig oxidált szálból 

készített szénszál mechanikai tulajdonságai kedvezőbbek lesznek a kezeletlen, vagy a 

túl magas hőmérsékleten kezelt előgyártmányból előállított szénszálakéhoz képest 

[16]. A hőkezelés közben megváltozik a molekulaszerkezet, megnő a szál sűrűsége, 

valamint csökken a keresztmetszete [11]. A stabilizált szál elszenesítésével nagy 

modulusú és nagy szilárdságú szál állítható elő. A karbonizáció során a stabilizált 

szálakat inert atmoszférában (nitrogén vagy argon) előbb 1500 °C hőmérsékletre 

hevítik, majd magasabb hőfokon (1500-3000 °C) hőkezelik. Az eközben lejátszódó 

folyamat egy kontrollált hőbontás, amelynek célja a szennyező atomok eltávolítása, és 

a tökéletes grafitrácsot megközelítő rácsszerkezet kialakítása. A folyamatnak 

köszönhetően általában 95% körüli széntartalom érhető el, de magasabb hőmérsékletű 

hőkezeléssel (grafitizálás) akár 99%-os széntartalom és szabályosabb atomi szerkezet 

is előállítható [9]. A kész szénszálak fizikai tulajdonságai jelentősen függenek a 

szenesítés hőmérsékletétől (részletesebben lásd a 2.1.3. fejezetben). Cho és társai [17] 

kísérleteikben bebizonyították, hogy az utólagos hőkezelés hatása hasonló a gyártás 

közben végzett hőkezeléséhez. A szálakat végül elektrokémiai eljárással felületkezelik, 

majd olyan anyaggal (sizing) vonják be, amely egyrészt védi a szálakat, elősegíti a 
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további feldolgozást, másrészt javítja az adhéziós kapcsolatot a szál és a mátrix anyag 

között [18]. A poliakrilnitrilből előállított szénszál tulajdonságai jól szabályozhatók a 

gyártási paraméterekkel, a prekurzor szálak és a kész szénszálak jól kezelhetők, 

előállításuk egyre gazdaságosabb. Hátrányként említhető, hogy a hőkezelés során 

különböző gázok szabadulnak fel (például cianid-csoport tartalmúak), amelyek 

elszívását és kezelését biztosítani kell, ez azonban a korszerű technológiákkal 

megoldható. 

A kátrány szintén jó szénszál alapanyag, mivel magas a széntartalma (~94%) és a 

szénatomok rendezett, szigetszerű szerkezetben helyezkednek el. A kátrányból 

készített szénszál két osztályba sorolható: az általános célú szálakat izotrop 

kátrányból, a nagy teljesítményű szálakat anizotrop (mezofázisú) kátrányból készítik. 

A PAN-alapú szénszálakkal ellentétben ezúttal nem a prekurzor nyújtásakor, hanem 

már a szálképzés közben megtörténik a molekulaláncok orientációja [9]. A prekurzor 

szálak szilárdsága igen alacsony, hőre lágyuló tulajdonságot mutat. A szenesítés előtt 

ezt a típust is stabilizálni kell. A stabilizált szálakat a gyakorlatban általában kétlépcsős 

hevítéssel szenesítik, így megelőzhető a nagy mennyiségben kiáramló 

szennyeződések rácstorzító hatása. Az előszenesítés során az előgyártmányt először 

700-900 °C-ra melegítik, majd a második lépcsőben akár 2000-3000 °C-ig hevítik 

nitrogén atmoszférában. Mezofázisú kátrányból gyártott szénszál grafitizálható – ez 

2800-3300 °C-os, rövid idejű hevítést jelent. Ekkor a tökéletes grafitrácsot és orientációt 

megközelítő atomszerkezet alakul ki [11]. A kátrány alapú szálak esetén is szükséges 

felületkezelést alkalmazni a jobb mátrix-szál kapcsolat érdekében [19]. A kátrányalapú 

szénszál előnye az olcsóbb alapanyag, a nagyobb orientáció és az ideális grafitrácsot 

jobban megközelítő atomszerkezet. A nagyfokú rendezettség miatt kevesebb 

szennyező atom és hibahely található a szálakban, ez nagyobb rugalmassági 

modulust, kisebb szakadási nyúlást, valamint nyomóerő hatására könnyebben 

meginduló repedést, azaz összességében ridegebb anyagot eredményez. A 

nagymértékű rendezettség másik hatása, hogy a kátrány alapú szénszálaknak jobb az 

elektromos- és a hővezetőképessége. Hátránya viszont, hogy a jobb minőségű, nagy 

teljesítményű szénszál érdekében költséges, precíz gyártási folyamat szükséges, 

valamint a kátrány alapanyag inhomogenitása miatt nem reprodukálható, a 

tulajdonságértékek szórása viszonylag nagy [9]. Tekintettel arra, hogy a szénszálak 

túlnyomóan PAN prekurzorból készülnek, dolgozatom kísérleti részében PAN 

előgyártmányú szálakat vizsgáltam. 

A fenti két alapanyagon kívül más nyersanyagból, például regenerált cellulózból, 

ligninből is lehet szenesített szálakat gyártani. Az így készített szénszálaknak általában 

jók a termikus tulajdonságai (hőstabilitás, hőszigetelő képesség), viszont rosszabbak a 

mechanikai jellemzői (szilárdság, modulus) [20, 21]. 

2.1.3. A szénszál fizikai tulajdonságai 

A szénszál mikroszerkezete függ az alkalmazott alapanyagtól és a gyártási 

paraméterektől (előnyújtás, hőkezelés hőmérséklete). A mikroszerkezet és a szál 
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fizikai tulajdonságai között szoros összefüggés van, a szálak húzási rugalmassági 

modulusát, szilárdságát, vagy elektromos vezetőképességét befolyásolják a szálban 

lévő hibahelyek, a széntartalom, a grafitrács orientációja. Ebben az alfejezetben 

bemutatom az összefüggéseket a gyártási paraméterek, a mikroszerkezet és a szál 

fizikai tulajdonságai között. Az elemzést a két leggyakoribb alapanyagú (PAN és 

kátrány) szénszálakra végeztem el. 

A szénszálak szerkezete közel sem tökéletes, az eltérés az ideálishoz képest, 

valamint további fontos paraméterek meghatározhatók például röntgendiffrakcióval 

vagy transzmissziós elektronmikroszkóppal. A krisztallitok főbb paraméterei a grafén 

síkok távolsága; a krisztallitok orientációja, orientációs szöge, hossza (szál tengelyével 

párhuzamosan, és arra merőlegesen) és vastagsága. Ezek az értékek a röntgendiffrakció 

képéből számíthatók [22]. Qin és társai [23] megállapították, hogy magasabb 

szenesítési hőmérséklet hatására magasabb széntartalom érhető el kevesebb 

szennyező atom jelenlétével. A kisebb szennyezettségre utal a megnövekedett sűrűség 

is. Az átmérő csökkenése viszont azt jelentheti, hogy a hőkezelés során nemcsak a 

szennyező atomok, hanem a szénatomok egy része is elég. A krisztallit méretekből arra 

következtettek, hogy a magasabb hőmérséklet hatására rendezettebb szerkezet alakult 

ki. A nagyobb méretű rendezett részek, azaz a nagyobb krisztallitok jobban 

orientálódnak a szál tengelyének irányába [23]. Tökéletes grafitrácsban a rétegek 

közötti távolság 0,335 nm, amely a kátrány alapú szénszál magas hőkezelésével jól 

megközelíthető [21]. 

A szenesítési hőmérséklet növelésével tehát rendezettebb szénrács alakul ki, ami 

hatással van a szénszál mechanikai és egyéb fizikai (pl.: hővezetési és elektromos 

vezetőképesség) tulajdonságaira [24, 25]. A hőmérséklet növelésével PAN és kátrány 

alapú szénszálak esetében is egy ideig növekszik a húzási rugalmassági modulus. A 

szakítószilárdság mindkét prekurzor típus esetén növekszik 1500 °C szenesítési 

hőmérsékletig, viszont a PAN alapú szálak szilárdsága e hőmérséklet fölött csökken 

[21]. Qin és társai [23] e jelenségre két különböző magyarázatot találták. A kritikus, 

1500 °C-os hőmérséklet felett, de 2000 °C alatt a szénszálban mikroüregek alakulnak 

ki, valamint növekszik a mikroporozitás a felszabaduló nitrogén miatt. E hőmérséklet 

felett a mikroüregek kialakulásának oka, hogy a rendezetlen, turbosztratikus 

rácsszerkezetből kialakuló krisztallitok között tér alakul ki az összenyíló 

mikroüregekből. A rendezettebb atomi szerkezet (magasabb hőkezelés) hatására mind 

PAN [17, 26], mind a kátrány [27] alapú szénszálakban csökken a fajlagos elektromos 

ellenállás, azaz jobb lesz az elektromos vezetőképességük, valamint növekszik a 

hővezető képességük. Néhány jellemző, a kereskedelemben kapható szénszál fizikai 

tulajdonságai az 1. táblázatban láthatók. 
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Pre-

kurzor 
Gyártó Típus 

Szál- 

átmérő 

Krisz-

talit 

hossza 

Sűrűség 
Húz. rug. 

modulus 

Szakító-

szilárdság 

Hővezetési 

tényező 

(szál-

irányban) 

Fajlagos 

elektromos 

ellenállás 

   μm nm g/cm3 GPa MPa W/mK μΩm 

PAN 

Toray 

Torayca 

T1000 5,0 5,3 1,80 294 6370 32 14,0 

M40J 5,0 12,5 1,77 377 4400 67 10,0 

M60J 5,0 17,0 1,93 588 3820 152 7,0 

Zoltek PX35 7,2 n.a. 1,81 242 4137 n.a. 15,5 

Kátrány 
Nippon 

Granoc 

XN-60 10,0 14,6 2,12 620 3430 180 7,0 

XN-80 10,0 21,7 2,17 780 3430 320 5,0 

XN-90 10,0 40,0 2,19 860 3430 500 3,0 

YS-95A 7,0 58,6 2,19 920 3530 600 2,2 

XN-100 10,0 97,3 2,22 n.a. n.a. 900 1,5 

1. táblázat: Kereskedelemben kapható szénszálak fizikai tulajdonságai [27] kiegészítve [28] alapján 

n.a.: a gyártó nem tette elérhetővé 

A szénszálak hőkezelésével tehát különböző anyagtulajdonságok érhetők el, ez 

alapján különböző típusú szénszálcsoportokba lehet besorolni ezeket: általános célú, 

nagy szilárdságú, közepes modulusú, nagy modulusú, valamint ultra-nagy modulusú 

[11]. 

A szálakban kialakuló orientációt célirányos, a szerkezethez illeszkedő nyújtással 

is növelni lehet. Xiao és társai [29] PAN és kátrány alapú prekurzorokat különböző 

hőmérsékleten és különböző húzóerővel nyújtottak. Megállapították, hogy a nyújtó 

feszültség hatása hasonló a hőkezelés alatti hőmérséklet növelésénél tapasztalthoz: a 

PAN és a kátrány alapú szálak húzási rugalmassági modulusa növekedett a nagyobb 

nyújtó feszültség hatására, amelyet a krisztallitok nagyobb orientációja 

eredményezett. Kísérleteikben kimutatták, hogy a kátrány alapú szálak szilárdsága is 

folyamatosan nő a nyújtás növelésével, viszont a PAN alapú szálakban elérhető 

húzószilárdság egy kritikus nyújtó feszültség felett csökkent. A két különböző 

prekurzorból gyártott szálban a nyújtás hatása máshogy jelenik meg. A PAN 

húzószilárdság romlását azzal magyarázták, hogy túl nagy nyújtófeszültség hatására 

a rendezett molekuláris mozgáshoz túl gyorsan játszódik le a folyamat. 

A szénszálakban lévő krisztallitok orientációjára, valamint a fizikai 

tulajdonságokra a hőmérsékleten és a nyújtáson kívül is számos paraméter hatással 

van. A szál mechanikai tulajdonságainak javítása a kutatások egyik fő irányzata. Qin 

és társai [30] a prekurzort nitrogén közegben hőkezelték és nyújtották, majd szénszálat 

gyártottak (a szenesítés hőmérséklete 1300 °C alatt volt). Az elkészített szénszálak 

mikroszerkezetét vizsgálva megállapították, hogy a kezelés hatására nőtt a 

krisztallitok orientációja és a szálak sűrűsége, illetve csökkent a kristálysíkok közti 

távolság. Eredményüket azzal magyarázták, hogy a növelt nitrogén tartalomnak 

köszönhetően könnyebben és szabályosabban alakult ki a stabilizált PAN szálakra 

jellemző létramolekula. Xiao és társai [31] a szénszálakat gamma-sugárzással kezelték. 

A sugárzás dózisának növelésével jobb mechanikai tulajdonságokat értek el, amit a 

grafit rétegek közötti ritka kovalens térháló kialakulásával magyaráztak. 
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2.2. Szénszál-erősítésű kompozitok elektromos tulajdonságai 

Ahogyan a korábbiakban bemutattam, a szénszálak elektromosan vezetők, ezért 

a szénszálakkal erősített kompozitok bizonyos elrendezésben vezetőképesek lehetnek. 

Ebben a fejezetben részletezem e kompozitok elektromos tulajdonságait, és e 

tulajdonságok mérésének módszereit. 

2.2.1. Az áram útja a szénszálakban 

Egy elektromosan vezető anyag, például a szénszál, vagy a szénszál-erősítésű 

kompozit többféleképpen kapcsolódhat az áramkörbe: közvetlen érintkezéssel vagy 

gerjesztéssel. A közvetlen kapcsolatnál az áramforrás kivezetései fizikai kapcsolatba 

kerülnek a kompozit erősítő szénszálaival (4. ábra), a kapcsolatot jellemzi az 

úgynevezett kontaktellenállás. Számos kutatásban, ahol a szénszálak elektromos 

tulajdonságait használták fel, a jó elektromos kapcsolat érdekében rézlemezeket vagy 

ezüsttöltetű ragasztót alkalmaztak [32–38]. Ezzel a módszerrel egyenáram vagy 

váltóáram is vezethető a szénszálba. A másik módszer során változó mágneses térbe 

helyezett vezetőben feszültség indukálódik, amely hatására áram folyik a vezető 

anyagban. A mágneses tér megváltozását okozhatja a mágneses mező és a vezető 

egymáshoz képesti elmozdulása (mozgási indukció), vagy a mező nagyságának, azaz 

a fluxusnak az időbeli változása (nyugalmi indukció) [39]. Kompozit termékek esetén 

jellemzően az utóbbi eljárást alkalmazzák, amely során a kompozit fölé helyezett 

tekercsbe vezetnek váltakozó áramot, ez a tekercsben váltakozó mágneses teret 

gerjeszt, végül a kompozit vezető részeiben (szénszál erősítő fázisában vagy 

nanorészecskékkel töltött gyantában) feszültség és ezáltal áram indukálódik (4. ábra). 

Az indukált áram feltétele, hogy a vezető anyag zárt pályát alkosson, emiatt az 

indukált áramot örvényáramnak is szokták nevezni [40]. 

 

4. ábra: Árambevezetés módjai kompozit anyagba: direkt kapcsolattal (a) és indukcióval (b) [34, 41] 
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Mindkét eljárásra jellemző, hogy az elektromos áram nem csak az egyes 

szálakban folyik, hanem egyik szálból a másikba át tud lépni, akár közvetlen 

kontaktussal, akár az össze nem érő szálak közt fellépő eltolási áram segítségével, 

amely a váltakozó elektromos tér hatására jön léte. Egyirányban erősített 

kompozitoknál ez a folyamat függ a száltartalomtól, viszont kevésbé érvényesül, mint 

szőtt vagy többirányban erősített struktúráknál, mivel az utóbbi esetben könnyebben 

alakulnak ki szálérintkezések (5. ábra). Az indukció feltétele a szálak közötti 

elektromos kapcsolat, hiszen így érhető el a zárt áramkör. Ez a jelenség egyrészt 

járulékos ellenállással terheli a rendszert, másrészt az energia egy része ilyenkor hővé 

alakul [41]. 

Polimer kompozitoknál bizonyos gyártástechnológiákkal (autokláv, pultrúzió) 

akár 70%-os szálarány is elérhető, viszont a jobb mechanikai tulajdonságok miatt 

ekkor is törekedni kell a szálak tökéletes impregnálásra [42]. Ez azt is jelenti, hogy 

minden elemi szálat mátrix anyag vesz körbe, tehát a szál-szál érintkezés elméletileg 

nem lehetséges. A gyakorlatban, az esetek többségében azonban a nem tökéletes 

impregnálás miatt előfordul áramvezetés a szálak között (5. ábra). 

 

5. ábra: Szöget bezáró szálak közötti áramvezetés száraz (a) és impregnált szálak esetén (b) [41] 

A kompozitokban tehát elméletileg minden egyes szál önálló vezető, egy-egy 

szálköteg úgy tekinthető, mint párhuzamosan kapcsolt ellenállások csoportja. Ezt az 

alkalmazásoknál figyelembe kell venni már az áram bevezetésénél, ha az közvetlen 

kapcsolattal valósul meg: számítani kell arra, hogy az áramforrással a csatlakozáson 

keresztül nem minden szál lép kapcsolatba. 

2.2.2. Elektromos ellenállás-mérés szénszálakban 

Különböző próbatestek ellenállásának mérésekor két konfiguráció terjedt el: a 

kétvezetékes és a négyvezetékes. Az előbbire jellemző, hogy könnyebben 

alkalmazható, ezért előnyösebb olyan helyzetekben, ahol fontos a gyorsaság, vagy 

mozgó minták ellenállását kell mérni [43]. Az eljárás hátránya, hogy a feszültségmérő 

eszköz a berendezés kivezetései közötti feszültségkülönbséget méri, amelybe 
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beletartozik a vezetékek ellenállásából, valamint a kontaktellenállásokból adódó 

feszültségesés is. Ennek a hibának az abszolútérteke csekély ugyan, de kis feszültségű 

méréseknél (jellemzően a szénszálas alkalmazások ilyenek) a relatív értéke jelentős, 

emiatt ez az eljárás kevésbé pontos és megbízható [44]. Dierling és Zhupanska [45] 

kísérleteikben éppen a nagy áram szénszálakra gyakorolt hatását vizsgálták a 

különböző tényezők kvalitatív mérésével, az eredmények összehasonlításával és 

értékelésével. Ebben az esetben a kontaktellenállás mindegyik próbatestnél megjelent, 

ezért az összehasonlítást nem befolyásolta, valamint a nagy áram miatt a kicsi abszolút 

értékű hiba sem módosította jelentősen az értékeket. A négyvezetékes eljárásnál ezzel 

szemben a feszültségmérő a mérendő ellenállással nem sorba, hanem párhuzamosan 

kapcsolt. Tökéletes feszültségmérőn áram nem folyik át, emiatt a kapcsainak 

ellenállásán nincs feszültségesés, tehát a berendezés ténylegesen a mérendő ellenállás 

kivezetéseinek feszültségkülönbségét méri. A valóságos mérőberendezéseken 

pikoamperes áram folyik, az ebből adódó hiba nagyságrendekkel kisebb a mért 

értéknél, tehát ez az elrendezés pontosabb a kétvezetékesnél [46].  

A különböző mérési elrendezésekkel mérni lehet az elemi szénszál, illetve a 

szénszál kötegek és kelmék elektromos tulajdonságait, mint például a 

vezetőképességét. A mérés és a későbbi felhasználás során figyelembe kell venni, hogy 

a szálkötegek vezetőképessége erős anizotrópiát mutat. A szálakkal párhuzamosan az 

áram nagyságrendekkel könnyebben terjed, mint a szálkötegekre merőlegesen. Emiatt 

körültekintő tervezést igényel a szálkötegekhez csatlakozó elektródák kontaktusainak 

tervezése is. 

Owston [47] Wheatstone-híddal mérte egy szénszál ellenállását. Különböző 

szénszálmintáin 5,8—31 μΩm fajlagos ellenállást számított. Šafářová és Grégr [43] 

poliakrilnitril (PAN) és kátrány alapú, száraz szénszálköteg ellenállását kétpontos 

elrendezéssel mérték. A kátrány alapú szénszálak a tökéletesebb grafitrács miatt jobb 

vezetőképességgel rendelkeztek, fajlagos ellenállásuk 5,0—6,6 μΩm, míg a PAN alapú 

szénszálak fajlagos ellenállása 14,5—20,5 μΩm közötti volt. Athanasopoulos és 

Kostopoulos [48] száraz unidirekcionális (UD) szénszál kelmék ellenállását mérték 

szálirányban és a szálirányra merőlegesen. Szálirányban 32,0 μΩm, szálirányra 

merőlegesen 26300 μΩm fajlagos ellenállást számoltak. A nagy eltérést azzal 

magyarázták, hogy a szálakra merőlegesen az áram csak a random szál-szál 

kontaktusoknál tud folyni. Zimney és társai [49] végeselemes modellel vizsgálták az 

anizotrop anyagban kialakuló áramerősség alakulását négyvezetékes ellenállásmérés 

során. Megállapították, hogy az eltérő hossz- és keresztirányú vezetőképesség miatt 

nem lesz egyenletes az áramsűrűség az anyagban, ezért az ellenállásmérésnél 

figyelembe kell venni a keresztmetszet látszólagos megváltozását. Kimutatták 

továbbá, hogy a feszültségmérő elektróda a jobb vezetőképessége miatt jelentősen 

befolyásolja az áramsűrűség alakulását. Gyantával impregnálva, illetve 

kitérhálósodott mátrixban a szénszálköteg ideális esetben, azaz tökéletes impregnálást 

feltételezve párhuzamosan kapcsolt elektromos ellenállásoknak tekinthető. A nem 

tökéletes gyártás miatt viszont kompozitban is létrejöhet szál-szál kontaktus, így 
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megvalósulhat a száliránytól eltérő irányú elektromos áramvezetés is, ezáltal az 

elméleti ellenállástól a gyakorlatban mért eltérhet [50]. 

2.2.3. Szénszálak elektromos fűtésének elméleti háttere 

Elektromosan vezető anyagban folyó áram hatására – az anyag ellenállása miatt 

– az elektromos teljesítmény egy része hővé alakul, a keletkező hő mennyisége függ 

az anyagi jellemzőktől és az áram erősségétől. A jelenséget ellenállásfűtésnek, a 

keletkező hőt Joule-hőnek hívják, az összefüggést egyenáram esetén az (1) egyenlet 

írja le. Az egyenlőség második fele ohmos ellenállás esetén érvényes. 

 𝑃 = 𝐼 ∗ 𝑈 = 𝐼2𝑅 = 𝐼2 ∗ 𝜌 ∗
𝑙

𝐴
  (1) 

ahol P a fűtési teljesítmény, I az áramerősség, U a feszültség, R a vizsgált vezető 

ellenállása, 𝜌 a fajlagos ellenállás, l a vezető hossza és A a keresztmetszete. 

Schulte és Baron [51] cikkükben felhívják a figyelmet arra, hogy a szénszálaknál 

is kell számolni az elektromos áram hatására felszabaduló hővel. Athanasopoulos és 

Kostopoulos [52] azt vizsgálták, hogy anizotrop anyagokban, mint amilyen a 

szálerősítéses kompozit, hogyan írható le az áramvezetés tenzor segítségével, valamint 

a kialakuló elektromos tér által termelt hő milyen eloszlású. Az általuk leírt 

egyenlettel, amely az egyes rétegek vezetőképességét súlyozza a réteg felületével, 

jellemezhető az elektromos potenciál tetszőleges rétegrend esetén. Ezek alapján az 

elektromos mező, a töltéssűrűség és a keletkező hő mennyisége számolható. Ezekből 

az adatokból a hőmérsékleteloszlás modellezhető, amit különböző rétegrendű 

próbatestek fűtése közben készített hőkamerás képekkel igazoltak. (6. ábra). 

 

6. ábra: 0/30 rétegrendű próbatest elektromos fűtésének numerikus modellezése (a—c) 

és kísérleti eredménye (d) [52] 
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Szénszál-erősítésű kompozitokban az indukált áram hatására is képződik hő. 

Yarlagadda ás társai [41] kutatásuk során azt vizsgálták, hogy a szénszál-erősítésű, 

többirányban erősített kompozitban kialakuló zárt hurokban milyen jelenségek miatt 

keletkezik hő. A hő forrását két részre osztották: az egyik fő forrás a szálakon átfolyó 

áram, amely Joule-hőt gerjeszt. A másik hőforrás a szálak csomópontjánál keletkezik, 

amelynek két lehetséges oka van. Abban az esetben, ha a szálak közvetlenül nem 

érintkeznek (pl.: többirányban elhelyezett, egyirányban erősített (UD) prepregeknél) a 

mátrix dielektromos tulajdonságai miatt dielektromos veszteségi hő keletkezik. 

Közvetlenül érintkező szálaknál (pl.: szövött struktúráknál) a kontaktellenállás miatt 

keletkezik hő. Kutatásuk eredményeként megállapították, hogy a hő jelentős része a 

csomópontoknál kialakuló dielektromos hiszterézis miatt keletkezik, ez egyedül a 

hagyományos szénszövetből készült kompozitban (a szálak között közvetlen 

kontaktus van) nem domináns. Az indukciós fűtésnek tehát feltétele a zárt vezető 

hurok, amely egyirányban erősített kompozitoknál kis eséllyel jöhet létre, ezeknél az 

anyagoknál nem is jellemző a hőfejlődés [53]. 

2.3. Multifunkcionális szénszál-erősítésű polimer kompozitok 

A szénszál-erősítésű polimer kompozit anyagokat számos másodlagos 

funkcióval lehet ellátni. A következő alfejezetekben a kompozit anyagnak a 

2.2. fejezetben ismertetett elektromos tulajdonságaira építő másodlagos funkciókat és 

alkalmazási példákat mutatom be. 

2.3.1. Ellenállásfűtés alkalmazása 

A 2.2. fejezetben taglaltam, hogy a szénszál-erősítésű kompozitokban elektromos 

áram hatására hő fejlődik. Ez egyes esetekben, például energiatárolás (2.3.3. fejezet), 

vagy szenzorkénti alkalmazás (2.3.5. fejezet) hátrányos lehet, viszont tudatosan 

használva a keletkező hőt különböző célokra lehet hasznosítani. Ebben az alfejezetben 

a korábban bemutatott Joule-hő alkalmazását, azaz a szénszálak elektromos fűtését, 

mint másodlagos funkciót mutatom be. A polimer kompozitok mátrixának kezelésére 

sokféle eljárás ismert, a két fő csoport a sugárzásos és a termikus módszer. A 

hőkezelési folyamatok közül a szénszál elektromos tulajdonságát két különböző 

technológia használja: a közvetlen áramkörbe kapcsolt ellenállásfűtés, valamint az 

indukciós fűtés [53].  

A közvetlen ellenállásfűtés során az egymásra helyezett erősítőanyagok közül 

néhány szénszálas réteget közvetlenül rákapcsolnak az áramforrásra, amely a 

keletkező Joule-hővel felmelegíti a környezetét. Joseph és Viney [38] szénszálas 

prepregeket réztömbök közé szorítottak, majd a réztömbökön keresztül rákapcsolt 

áram segítségével fűtötték a próbatestüket a prepreg hőkezeléséhez szükséges 

hőfokra. Athanasopoulos és társai [54] vizsgálták a hőmérsékleteloszlás 

egyenetlenségét több hőmérsékleten (gyantainjektálás, hőkezelés és utótérhálósítás 

alatt). Az eredmények kiértékelésekor megállapították, hogy a laminátumban 
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egyenletes volt a hőfejlődés (az eltérés kevesebb, mint 3 °C), illetve ajánlásuk alapján 

az eljárás alkalmazható vákuumzsákos, vákuuminjektálásos, illetve prepreg gyártási 

technológiáknál. Hayes és társai [34] szintén a hőmérséklet-eloszlást vizsgálták. 

Kísérleteikben az árambevezetés módját, valamint a hőmérséklet felületi eloszlását 

elemezték. Eredményeik alapján, a gyárthatóságot szem előtt tartva, úgy érhető el a 

legjobb eloszlás, ha az áramköri elektródák az összes vagy a legkülső rétegek 

kivételével a többi réteget közrefogják. Ebben az esetben a próbatest közepe jó 

közelítéssel azonos hőmérsékletű lett, viszont a szélein akár 10 °C-os különbség is 

kialakulhat. Valós termék gyártásánál ezt a részt a méretpontosság miatt amúgy is 

eltávolítanák, ezért a hasznos területre nézve az ellenállásfűtés megfelelő hőkezelési 

eljárás lehet. 

Az indukciós fűtéssel elméletileg szintén elérhető a gyanta térhálósítása, viszont 

a hőeloszlatás közel sem olyan egyenletes, mint a direkt módszernél. Ahogyan a 

2.2.1. fejezetben bemutattam, az indukcióhoz szükséges egy zárt, vezető hurok a 

kompozitban. Ez a hurok létrehozható a szénszál rovingok egymást keresztező 

fektetésével, fémes hálóval, vagy a gyanta vezető anyaggal (fém részecskék, grafén, 

szén nanocső) való töltésével [40]. Az indukciós tekercsek mérete, illetve az anyagban 

a mágneses tér terjedési tulajdonságai miatt ezzel az eljárással egyszerre csak kis 

területet lehet kezelni, valamint nem alkalmazható megfelelően az anyag szélén. A 

fizikai megkötések miatt az indukciós fűtést csak kisméretű hibák kijavítására, 

valamint kétkomponensű ragasztók hőkezelésére használják [40, 53, 55, 56]. 

Az elektromos fűtéssel a termékeket in situ lehet térhálósítani, a hőhatás 

közvetlenül a mátrixanyagot éri, ezért nagyon gyors és egyenletes felfűtés érhető el 

vele [57, 58]. Hagyományos fűtési eljárásokkal, például kemencés hőkezeléssel vagy 

autoklávval összehasonlítva megállapítható, hogy közel azonos térhálósodási fok 

érhető el az elektromos fűtéssel. A magas fokú térhálósodásnak köszönhetően a 

mechanikai tulajdonságok is megegyeznek autoklávos és elektromos hőkezelés esetén 

[34]. Az ellenállásfűtés alkalmazásával csökkenthető a fűtéshez szükséges energia és 

idő, amelyet Joseph és Viney [38] kísérletükben igazoltak. A kemencés hőkezeléshez 

500 W teljesítményre, valamint 25 perces felfűtés időre, míg az ellenállásfűtéshez 96 W 

teljesítményre volt szükség előzetes felfűtés nélkül. 

A szénszál elektromos fűtésének hátránya, hogy jó elektromos kapcsolatot kell 

kialakítani a szénszálak és az áramforrás között, különben a kontaktellenálláson túl 

nagy lesz a feszültségesés, ezért megnő a folyamat energiaigénye, illetve a 

kapcsolatnál keletkező hő nem fűti hatékonyan a terméket. További nehézség a pontos 

szabályozás. 

Az ellenállásfűtés másik alkalmazási lehetősége a hőre lágyuló polimer mátrixú 

kompozitok hegesztése [6]. A hegesztéshez szükséges hőt akár a szénszálak 

elektromos tulajdonságainak kihasználásával, a Joule-hő felhasználásával is elő lehet 

állítani. A szénszál előnyösebb más anyagú fűtőszálakhoz (pl. fémháló) képest, mivel 

a kompozit alkatrészekben erősítőszálként már betölt egy funkciót, ezért az adhézió a 

mátrix és a szál között megfelelő lesz. Eveno és Gillespie [59] irodalomkutatásukban 

és kísérleteikben kimutatták, hogy a multifunkcionális szénszálakkal készített 
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próbatestek a jó adhéziónak köszönhetően a hegesztés után jobb mechanikai 

tulajdonságokkal rendelkeztek, mint a ragasztással, ultrahanghegesztéssel, vagy 

fémháló fűtésével hegesztett viszonyítási próbadarabok. Kísérleteikhez a szénszálakat 

közvetlenül az áramkörbe kötötték, és azok segítségével fűtötték fel a 

poliéteréterketon (PEEK) mátrixot, közben különböző paraméterek (teljesítmény, 

energia, hőntartás ideje) hatását vizsgálták. Megállapították, hogy a jó minőségű 

hegesztett kötéshez szükséges egyenletes hőmérsékleteloszlást csak lassú felfűtéssel 

és hosszú hőntartással lehet elérni, ez viszont nem gazdaságos. McKnight és társai [60] 

a szénszál/PEEK anyagpárosításból készíthető nagyobb méretű kötéseket vizsgálták. 

A méretnek jelentős szerepe van a technológia sikerességében, hiszen a nagyobb 

felület felmelegítéséhez több hőre, azaz nagyobb elektromos teljesítményre van 

szükség, illetve az egyenletes hőeloszlás is nehezebben állítható be. Kísérleteik során 

először vizsgálták a különböző fűtési megközelítéseket (állandó hőmérséklet vagy 

állandó teljesítmény), a mátrix degradációját elkerülendő, hőmérséklet-méréses 

visszacsatolást alkalmaztak, így az állandó hőmérsékleten tartást meg tudták oldani. 

A hegesztéshez szükséges villamos teljesítmény csökkentése érdekében a hegesztendő 

felületet három részre osztották, azokat egymás után fűtötték fel. A három lépésben 

készült varratokat ultrahangos felületi szkenneléssel és mechanikai vizsgálatokkal 

hasonlították össze az egy lépésben készítettekkel. Eredményeik szerint a három 

lépéses eljárásnál nagyobb felületen alakult ki a jó áthegedés, valamint nagyobb volt a 

nyírási szilárdság, viszont a szekvenciális fűtés miatt a hegesztés hosszabb időt 

igényelt. 

A hegesztéshez szükséges hőt indukcióval is létre lehet hozni. A változó 

mágneses mező hatására különböző anyagokban ébredhet váltakozó áram, indukciós 

hegesztéshez megfelelő anyagként használnak fémes hálót, szén kelméket és 

ferromágneses részecskéket. A kisebb ciklusidő, ezáltal nagyobb termelékenység 

elérése érdekében általában folyamatos hegesztést alkalmaznak (vagy munkadarab, 

vagy a tekercs mozog). A hegesztési vonalon elhelyezett vezető anyagokkal 

befolyásolható a hő kialakulásának az anyagon belüli helye, viszont így is probléma, 

hogy a felületen általában nagyobb hőcsúcs keletkezik, mint az anyag belsejében. Ezt 

például a felület aktív hűtésével el lehet kerülni [40]. Pappadà és társai [61] egy, a 

repülőgépiparra jellemző, bordával erősített alkatrész kötésénél alkalmazták a 

szénszál indukciós fűtését (7. ábra). Kísérletükhöz szénszál-erősítésű polifenilén 

szulfid kompozit lapra hegesztettek „L” alakú merevítő bordákat. 
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7. ábra: Szénszál-erősítésű, hőre lágyuló mátrixú kompozit  

indukciós hegesztésének elvi vázlata [61] 

A kísérleti paramétereket (az indukciós hurok formája, a távolsága a kompozit 

felületétől, a szükséges elektromos teljesítmény) végeselemes modell segítségével 

határozták meg. A felszín túlmelegedését levegő befúvásával akadályozták meg, a 

szükséges nyomást és a varrat hűtését temperált henger rányomásával oldották meg. 

Az elkészült próbatest szilárdsági tulajdonságai az előírásoknak megfelelő volt [61]. 

A szénszál elektromos tulajdonságát kihasználó fűtőberendezéseknek számos 

más alkalmazási lehetőségét is kutatták már. Ezekiel és Spain [62] a szénszál 

grafitizálásához ellenállásfűtéssel melegítették a szálakat 2900 °C-ig. Több kutatás [63, 

64] eredménye olyan fűthető kompozit alkatrész, amely a repülőgépszárnyakon 

keletkező jegesedést képes megelőzni, illetve a már kialakult jégréteget leolvasztani. 

Park és munkatársai [65–67] a szénszál fűtőképességét önjavító kompozit 

fejlesztésénél használták fel, javítható polimerként (mendable polymer) Mendomer 

401 típusú anyagot használtak. A javítható polimerek többféleképpen osztályozhatók, 

a cikkekben szereplő típus a Diels-Alder reakción alapszik: a termikusan reverzibilis 

folyamat során az anyagban energiaközlés (például hő) hatására térhálós kötések 

alakulnak ki. Az anyag sérülésekor a kötések felszakadnak, amelyek újbóli hőközlésre 

ismét kialakulnak [68]. Park és munkatársai [65–67] kutatásaik során először szénszál-

erősítésű epoxi prepregből készült próbatestre vitték fel az öngyógyuló polimert, majd 

repedést hoztak létre a polimerben borotvapengével a hárompontos hajlításnak kitett 

próbatest húzási zónájában. Az öngyógyuláshoz a szénszálerősítést elektromosan 

felfűtötték, majd a sérülés környékét pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgálták. Az 

öngyógyulás folyamatát összehasonlították hagyományos, légkeringetésű 

kemencében javított mintadarabbal, valamint vizsgálták, van-e jelentősége, ha a 

gyógyítást vákuumban végzik. Első kísérleteik eredményeként megállapították, hogy 

a repedések a szénszálas fűtéssel teljesen „meggyógyíthatók”, a vákuum csökkenti az 

oxidációt, viszont az oxidáció nem módosítja jelentősen a gyógyult felületet. Második 

lépésként szénszál-erősítésű Mendomer 401 mátrixú kompozitot készítettek, 

amelynek mechanikai tulajdonságait dinamikus mechanikai analízissel mérték. A 
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vizsgálatot a mátrixban keletkező mikrorepedések kialakulásáig folytatták, majd a 

szénszálak fűtésével a mátrix üvegesedési átmenetei hőmérséklete közelébe fűtötték. 

A „meggyógyított” próbatest hajlító tulajdonságait ismét dinamikus mechanikai 

analízissel mérték, a gyógyítás hatásfoka 90% feletti volt. A szerzők készítettek 

nagyobb méretű próbatesteket is, amelyeket hagyományos hárompontos hajlítással 

vizsgáltak az első rétegelválás megjelenéséig, valamint tönkremenetelig. Kísérleteik 

eredményeként megállapították, hogy a szénszálak elektromos fűtésével a rétegelválás 

is javítható, viszont a szénszálak elszakadásával a hatásfok csökken, mivel az áramkör 

sérül, azaz a fűtés kevésbé lesz egyenletes. 

Bode szabadalmában [69] egy fűtő elrendezést védetett le, amely hajlékony, 

nyújtva szakított (stretch-broken) rövidszálas szénszál fonalat alkalmaz 

motorkerékpárok ülésfűtéséhez, orvosi rögzítő és gyógyító kötésekhez, továbbá 

szerszámfűtéshez. 

A szénszálakban áram hatására keletkező hő következményeit azoknál az 

alkalmazásoknál is figyelembe kell venni, ahol a szénszál elektromos 

vezetőképességét használják, így a kísérleteimben használt szenzoros alkalmazásnál 

is, ezért előkísérleteim során külön vizsgáltam a mérőáram hatására felszabaduló hő 

eloszlását és a hőmérsékletváltozást. 

2.3.2. Elektromágneses árnyékolás 

Az elektromosan vezető anyagok, így a szénszálak is alkalmasak 

elektromágneses árnyékolásra, amelynek például a távközlésben lehet szerepe: a 

különböző elektromágneses sugárzást kibocsátó források interferenciát okozhatnak az 

adattovábbító vezetékekben. Árnyékolásra jellemzően rövidszálerősítésű, hőre 

lágyuló mátrixú polimer kompozitokat használnak. Így akár már 20%-os száltartalom 

mellett is elérhető az árnyékolás [70, 71]. Ez a hatás bizonyos felhasználásoknál 

hátrány is lehet: egy rosszul megtervezett, szénszálat tartalmazó telefontok akár 

teljesen leárnyékolhatja magát a készüléket [72]. 

A repülőgépek esetén különböző szabványok írják elő, hogy a szerkezet 

elektromágnesesen árnyékolt legyen: a repülőgép fő egységei villámcsapás 

következtében nem károsodhatnak súlyosan. A lehetséges árnyékoló anyagok között 

szerepelnek a szénszálak, valamint a szén alapú anyagok, például szén nanocső, 

grafén és a grafit. A felsorolt erősítőanyagok által vezetővé tett törzs Faraday-

kalitkaként védi az utasokat, a személyzetet, valamint a szállítmányt az elektromos 

erőtértől. E társított anyagoknak hátránya viszont a kis hővezető képesség, amely 

miatt a villámcsapás környékén felszabaduló hő hatására jelentősen felmelegszik a 

kompozit, ez akár a mátrix elégéséhez is vezethet [73]. Li és társai [74] kutatásaik során 

vizsgálták, hogy a rétegrendnek milyen hatása van a kompozit épségére villámcsapás 

esetén. Kísérleteikben bemutatták, hogy unidirekcionális erősítést alkalmazva a 

becsapás környezetében igen nagy területen sérül az erősítőszál, elég a mátrix, 

valamint elválnak a rétegek. A sérülés mértékét csökkenti, ha az erősítőszálakat szőtt 

kelmeként építették be. A kutatók mechanikai vizsgálatot végeztek az eredeti és a 
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sérült próbatesteken is, ezek alapján megállapították, hogy a húzási rugalmassági 

modulus, valamint a szakítószilárdság is csökken villámcsapás hatására, rétegrendtől 

függően az eredeti érték kb 90%-ára. Kumar és társai [75] vezető polimert, polianilint 

használtak mátrixanyagként. Kutatásukban a repülőgépeket érő villámcsapás káros 

hatásait akarták csökkenteni. Kísérleteikben megállapították, hogy a jobb 

vezetőképességű kompozitban a villámcsapás árama gyorsabban oszlik el a behatás 

helyén, illetve eközben kisebb a fellépő Joule-hőterhelés. Ezek miatt a villámcsapás 

után a próbatest meg tudta őrizni eredeti merevségének nagyrészét. Molnár és társai 

[76] szén nanocsővel és szén nanoszálakkal javították a szénszál-erősítésű epoxigyanta 

mátrixú kompozitok hő- és elektromos vezetőképességét. Kutatásuk célja egy olyan 

anyag fejlesztése volt, amely kiválthatja a villámcsapás hatásai ellen védő rézháló 

alkalmazását. Több kutatás [77, 78] is foglalkozik a sérülések numerikus 

modellezésével, amelynek köszönhetően jobban megismerhető például a hőhatás, 

valamint az áram útja az érintett anyagokban. E kutatások alapján a ma alkalmazott 

fémhálós védelmet a későbbiekben akár teljesen ki lehet váltani. 

2.3.3. Energiatárolás 

A szénszál elektromos tulajdonságainak egy másik alkalmazási lehetősége a 

szerkezeti energiatárolás. Shirshova és társai [79] szénszövet-üvegszövet-szénszövet 

rétegrenddel és megfelelően megválasztott polimer elektrolittal olyan kompozit 

szerkezetet hoztak létre, amely a teherviselő tulajdonságokon kívül kondenzátorként 

is funkcionál, e kettős funkciójú anyag neve szerkezeti szuperkondenzátor. Kutatásuk 

során többféle elektrolitot és erősítőszálat vizsgáltak. Az eredmények alapján 

megállapították, hogy a jó mechanikai és energiatárolási tulajdonságot egyszerre nem 

tudták biztosítani, az adott szerkezet tervezésekor tehát az igényeknek megfelelően 

kell az alapanyagokat kiválasztani. További kutatásaik során Shirshova és társai [80] a 

szénszálakat különleges, úgynevezett aerogél bevonattal látták el, amelynek a hatására 

megnőtt a fajlagos felület, ami a tárolható kapacitás növekedéséhez vezetett. 

A szerkezeti szuper kondenzátor olyan területeken lehet hatékony alternatíva, 

ahol a kis tömeg mellett elért nagy energiatárolás fontos lehet. Az egyik ilyen terület 

az autóipar, ahol az elektromos és hibrid járművek elterjedésének egyik akadálya az 

autóban tárolható energia mennyiségének, azaz az egy töltéssel elérhető maximális 

hatótávolság korlátolt volta. A Volvo kutatta a szerkezeti szuper kondenzátorok 

alkalmazásának lehetőségét, fejlesztéseik során csomagtartó fedél és motortér 

merevítő prototípusokat készítettek. Az utóbbi három alkatrészt vált ki: a motortér 

burkoló elemet, a toronymerevítőt és a start-stop rendszer energiaforrását [81]. Az 

alkatrészek ilyen irányú integrálása révén csökkenteni tudták az autó tömegét, és 

egyúttal növelni a rendelkezésre álló helyet az indító akkumulátor megszüntetésével. 

A szénszál akkumulátorként való alkalmazásánál még megoldandó a 

kapacitássűrűség növelése, az elektromos szigetelés megvalósítása (ütközéskor ne 

alakuljon ki zárlat), illetve a fogyasztók és termelők bekötése a rendszerbe. 
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Moyer és társai [82] egyrészt a szénszál mechanikai tulajdonságait használták a 

szerkezeti funkcióhoz, másrészt pedig az elektromos tulajdonságait az 

energiatároláshoz, amikor részt vettek egy „miniatűr” műhold, a CubeSat 

tervezésében. Mivel a külső méretek szigorúan szabályozottak voltak, az összes 

szükséges alkatrésznek szűk helyen kellett elférnie. A multifunkcionális kompozitot 

használva megszüntették a hagyományos akkumulátort, így más eszközök számára 

térfogatot tudtak felszabadítani. 

2.3.4. Egyéb alkalmazási példák 

Több kutatás szerint a szénszálra kapcsolt elektromos áramnak, vagy a szénszál-

erősítésű kompozit alkatrészek körüli elektromos- vagy mágneses térnek hatása van 

az alkatrész mechanikai tulajdonságaira. Sierakowski és társai [83] kutatásukban azt 

vizsgálták, hogy a szénszálon átfolyó áramnak van-e hatása kis sebességű 

ütközéseknél. Kísérleteikben többféle körülményt (áram erőssége, rákapcsolás ideje) 

vizsgáltak ejtődárdás tesztekkel. Megállapították, hogy nagyobb rákapcsolt áram 

hatására unidirekcionális szénszál-erősítésű kompozit próbatestben magasabb 

maximális ütőerő érhető el. Cikkükben kiemelték, hogy a hosszabb ideig a rendszerre 

kapcsolt áram a Joule-hő hatása miatt a próbatestet felfűtheti, ezért csak a behatás előtt 

zárták az áramkört. Barakati és Zhupanska [84] azt vizsgálták, hogy elektromágneses 

tér, illetve átfolyó elektromos áram hatására hogyan alakulnak a szénszál-erősítésű 

kompozit dinamikus mechanikai tulajdonságai (8. ábra). 

 

8. ábra: Unidirekcionális szénszál-erősítésű kompozit terhelései; a próbatestre ható mágneses tér (a) 

és átfolyó elektromos áram (b) hatása a kialakuló rezgésekre [84]. 
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Megállapították, hogy ha a kísérletet elektromágneses térben végzik el, akkor a 

próbatest csillapítása erősebb lesz, az ütés által kiváltott lengések hamarabb 

megszűnnek. A próbatesten átfolyó áramnak csak nagy mágneses térben volt hatása, 

ekkor növelte a csillapítást, továbbá a próbatest kitérése is csökkent az ütés 

pillanatában. 

2.3.5. Ellenállásmérésén alapuló állapotfelügyeleti szenzorok 

A szénszálak elektromos ellenállásának mérésével létrehozható olyan szerkezeti 

állapotfelügyeleti rendszer, amely képes érzékelni a kompozit alkatrészt érő 

környezeti behatások következményeit (pl.: deformáció, repedés stb.). A kompozit 

anyagra jellemző deformációs és tönkremeneteli mechanizmusokat, valamint a 

szénszálak szenzorkénti alkalmazási példáit ebben az alfejezetben mutatom be. 

A kompozit anyagok alakváltozása és tönkremenetele igen összetett, egyrészt az 

anizotrópia miatt, másrészt az összetevők sajátosságai (polimerek viszkoelasztikus 

viselkedése és a szál szerkezete) miatt. Az alkalmazási példákban többségében 

szénszál-erősítésű, epoxigyanta mátrixú kompozit próbatesteket vizsgáltak. Ennek az 

összetett anyagnak különbözik a mechanikai tulajdonsága szálirányban és arra 

merőlegesen (anizotrópia), így ezeket külön kell értelmezni. Szálirányban, ideális 

esetben az erősítés és a mátrix nyúlása megegyezik, a kompozitra ható erő a 

szálhányad, valamint a merevségek függvényében megoszlik a szálakon és a 

mátrixon. A rendszer merevsége, azaz a húzási rugalmassági modulus is a 

szálhányadtól függ, s annak meghatározására a Voigt-féle keverékszabály 

használható. A szálakra merőleges terhelés esetén a szál deformációja szinte 

elhanyagolható, a kompozit ilyen irányú merevsége a Reuss-szabály szerint 

számolható [6]. A kompozit deformációját a fázisok mikroszerkezeti viselkedése 

határozza meg, ezért ezeket külön tárgyalom. 

A szénszál alakváltozása több szerkezeti szinten értelmezhető. A szálak nagy 

merevségét mikroszinten a grafitrács adja, amelynek a deformációjához, a kötések 

felszakításához nagy energia szükséges. A nem tökéletes rácsba ékelődött szennyező 

atomok és más kristályhibák rontják a mechanikai tulajdonságokat, a környezetükben 

lévő kötések könnyebben felbomlanak, ezáltal a rács deformációjához kisebb 

feszültség is elegendő. A PAN alapú szénszálak turbosztratikus szerkezetében 

különböző orientáltságú kristályok között határfelület található, ahol jellemzően 

nagyobb a hibahelyek és a szennyeződések koncentrációja. A kristályok orientációjától 

és a határfelület elhelyezkedésétől függően, adott feszültség elérésekor, a kristályhibák 

közvetítésével a kristályok elcsúsznak egymáson, a csúszósíkok a terhelés irányába 

fordulnak, amely folyamat magyarázza a makroszintű deformációt [85]. 

A mátrix deformációja több komponensre osztható, ezek a pillanatnyi rugalmas, 

a késleltetett rugalmas és a maradó alakváltozás, s ezek aránya a terhelés mértékétől 

függ. A pillanatnyi rugalmas alakváltozás követi a Hooke-törvényt, a folyamat 

reverzibilis, a terhelés megszűntetésével az anyag visszanyeri eredeti formáját. A 

késleltetett rugalmas alakváltozást az elmozduló szegmensek „súrlódása” lassítja, ez 
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a folyamat energetikailag nem reverzibilis, mert a befektetett energia egy része hővé 

alakul. Térhálós polimerre jellemző, hogy a maradó alakváltozást a 

polimerszegmensek és a vegyértékkötések szétszakadása és szétszakadt szegmensek 

elmozdulása okozza [86, 87]. 

Ideális kompozit anyag esetén a tönkremenetelt az összetevők szerint három 

kategóriába lehet sorolni: erősítőszál alapú, mátrix alapú, illetve a határfelületről 

induló tönkremenetel. A szénszálakban kis terhelések hatására energiarugalmas 

alakváltozás megy végbe, amely a rugalmasan deformálódó kristályokkal 

magyarázható. Nagyobb feszültség esetén a kristály-elcsúszások a szálakban maradó 

alakváltozást okoznak, majd a terhelés növekedésével a hibahelyektől, azaz a 

szemcsehatároktól repedések indulnak. A repedések terjedéséhez már kisebb 

feszültség is elegendő, és ez addig tart, amíg a csökkenő teherviselő keresztmetszet 

szakítószilárdsága el nem éri a terhelés feszültségét, ekkor a szál ridegen elszakad [85]. 

Nyomás hatására a szénszálak kihajlanak, a kihajlásnál a szálak elszakadnak, ezáltal a 

kompozit elveszíti teherviselő képességét és eltörik [88]. A mátrix repedése és törése 

jellemzően a szálirányra merőleges terhelések esetén jelentős, ilyenkor a feszültség 

meghaladja a mátrix húzó-, nyomó- vagy nyírószilárdságát, a mátrixban megjelennek 

a repedések. A repedés végigfuthat a mátrixban, elérheti a szálakat, és ekkor a 

határfelületi tulajdonságok befolyásolják a repedésterjedést, amely alapján a szálak 

mentén, vagy a szálakon keresztül halad tovább [88]. A határfelületen a nyíróerő 

meghaladhatja a szál és a mátrix közötti adhéziós erő nagyságát, ekkor a szál 

kihúzódhat a mátrixból, vagy repedések indulhatnak meg a szál mentén. Egy másik 

esetben a szálat elérő repedés a nyíróerő hatására választja el a száltól a mátrixot, azaz 

mikroszintű rétegelválás keletkezik [88]. Kompozit szerkezetekben jellemzően több 

tönkremeneteli folyamat egyszerre érvényesül, és ezek együttesen makroszinten 

összetett törésmechanizmusokhoz vezethetnek. A repedések terjedésével 

szálszerkezettől és terheléstől függően egész rétegek válhatnak el egymástól. Összetett 

igénybevételeknél pedig egyszerre több tönkremenetel is előfordulhat, amelyet a 

szálszerkezet erősen befolyásol [88]. 

A kompozit szerkezetekre ható behatásokra (deformáció, tönkremenetel, 

hőmérséklet, páratartalom) következtetni lehet a szénszál elektromos tulajdonságain 

alapuló szenzorok különböző elrendezésével. Ezeket az elrendezéseket a 

szakirodalomban található példák alapján a fejezet további részében mutatom be. 

A szénszál-erősítésű epoxi kompozitokat már akár gyártás közben is lehet 

vizsgálni: szénszálakra kapcsolt váltóárammal mérni lehet a termék kapacitás-

változását, s ebből következtetni lehet az epoxigyanta térhálósodására, mivel e 

folyamat közben változik a mátrix térhálósodási foka, ezáltal dielektromos állandója 

[89]. 

Az erősítőszálként használt szénszál elektromos tulajdonságát vizsgálva Owston 

[47] megállapította, hogy mechanikai feszültség hatására lineárisan változik a szál 

ellenállása. Bashmal és társai [90] a szénszál érzékenységének linearitását tovább 

vizsgálták. Különböző vezető területeket és hosszúságokat vizsgáltak úgy, hogy 

változtatták a felhasznált szénszálköteg hosszát és számát. Arra a következtetésre 
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jutottak, hogy a kis elemi szál számú (3K vagy annál kisebb) minták lineáris 

jellemzőkkel rendelkeznek, és alkalmasak kis megnyúlások vizsgálatára. Schulte és 

Baron [51] a szenzoros hatást különböző terhelésekkel (statikus, valamint ciklikus 

húzó, illetve hajlító) vizsgálták. A statikus szakító kísérletek eredménye alapján 

megállapították, hogy kezdetben, a geometriai változásnak megfelelően, lineárisan nő 

az ellenállás, majd a szálak szakadozásával hirtelen megugrik az ellenállás értéke. A 

ciklikus kísérleteiknél megfigyelték, hogy a különböző terhelési szintekhez különböző 

ellenállás tartozik, a szálak szakadásával az ellenállás ugrásszerűen növekszik. 

Eredményeik felvetik annak a lehetőségét, hogy ellenállásméréssel meg lehet 

állapítani egy korábbi esetleges túlterhelés maximumát, ugyanakkor ezt kutatásukban 

nem vizsgálták. Cikkükben felhívták a figyelmet, hogy a szálakban áram hatására hő 

keletkezik, illetve a repedések miatt keletkező hő hatással van a mérés pontosságára. 

Prasse és társai [91] a szénszál elektromos ellenállás-változását szintén ciklikus 

terhelés közben vizsgálták. Kísérleteikből megállapították, hogy egyre növekvő 

terhelés esetén, ha a terhelési szint eléri az előző ciklus maximumát, az elektromos 

ellenállás-változásában törés látható. Ez a felterheléskor kialakuló, majd a 

tehermentesítéskor záródó repedések miatt látható, mivel az újbóli felterheléskor a 

már korábban kialakult repedések nyílnak ki először (ez az elektromos ellenállás 

megváltozásában csak kevéssé látszódik), majd a nagyobb feszültség hatására 

kialakuló új repedések következtében intenzívebben kezd el növekedni a rendszer 

ellenállása. Ez a viselkedés hasonlít az akusztikus emissziómérésnél tapasztalt Kaiser 

hatásra: korábban túlterhelt próbatest újra terhelésekor a korábbi maximális 

deformáció elérésekor növekszik hirtelen az eseményszám [92, 93]. Prasse és társai [91] 

a terhelési ciklusokat tovább vizsgálva megállapították, hogy a polimer mátrix 

viszkoelasztikus viselkedése miatt az ellenállás-változásban hiszterézis látható. Abry 

és társai [94] a próbatestjeiket ciklikus hajlítóvizsgálatnak vetették alá. A szénszál-

erősítésű darabok állapotfelügyeletéhez egyenáramot és váltóáramot is alkalmaztak. 

A mérési eredményekből megállapították, hogy az egyenáram inkább a szálak 

szakadására érzékeny, mivel ekkor jelentősen nő a rendszer ellenállása. A 

váltóárammal viszont pontosabban ki lehet mutatni a mátrixban létrejövő repedéseket, 

mert ekkor megnő a rendszer kapacitása. Vavouliotis és társai [95] kváziizotropikus 

szénszál-erősítésű epoxigyanta mátrixú kompozit próbatestek fáradásos törését 

vizsgálták. Kísérleteik eredményeként olyan összefüggéseket tártak fel a terhelési 

szint, ciklusszám és ellenállás-változás között, amely segítségével előre lehet jelezni a 

próbatest tönkremenetelét. 

Fárasztásos szakítóvizsgálatoknál a térfogati ellenállás növekedésének fő oka a 

rétegek elválása. Dinamikus vizsgálatoknál (pl.: ejtődárdás kísérleteknél) a 

rétegelválás mellett megjelenik a szálszakadás is a hiba környékén, amely tovább 

növeli a térfogati ellenállást. A kompozit rétegek közötti rétegelválás mérésére több 

módszer is létezik. Ezek egyike a kompozit próbatest vastagságmenti, térfogati 

ellenállás-változására alapoz: ez esetben az elektródák kétoldali elrendezése 

szükséges, amely lehetővé teszi a teljes keresztmetszet árammal való átjáratását. Ha az 

elektródákat a próbatest két felületén, több sorban és oszlopban helyezik el, elektróda-



  

24 

párokat kiválasztva, és a köztük lévő ellenállást megmérve a rétegelválás méretére és 

helyére is következtetni lehet [35]. A másik módszer során a próbatestek hosszirányú, 

vagy a felületi ellenállását kell mérni. Angelidis és társai [96] egy kompozit lap 

elektromos potenciálját mérték a lap különböző pontjain behatás előtt és után. A 

behatás miatt kialakuló rétegelválás befolyásolja a kialakuló potenciált, az érintetlen 

és a sérült lemez potenciáljának megváltozását megmérve következtetni lehet a sérülés 

méretére és elhelyezkedésére. Todoroki és társai [89, 97, 98] kísérleteikben a 

rétegelválás okozta ellenállás-változásból határozták meg a hiba méretét és helyét. Az 

ellenállást a próbatest egyik oldalán elhelyezett elektródákon, különböző 

párosításban, négyvezetékes módszerrel mérték, valamint vizsgálták az elektródák 

távolságának hatását a mérés pontosságára. Az elektródák távolságának csökkentése 

javította a hiba helyének és méretének becslését.  

A harmadik módszer egy különleges vezetőréteg elhelyezését igényli (9. ábra). 

Az állapotfelügyeleti eljárás lényege, hogy bizonyos helyen megengedett a szénszálas 

rétegek keresztezése (ez lesz a vizsgált terület), máshol viszont azok egymástól 

elszigetelten helyezkednek el. Az áramkört úgy kell megtervezni, hogy a 

kontaktterületen mindenképpen átmenjen az áram. A rétegek közötti rétegelválás 

hatására megnövekszik a kontaktellenállás, amely a rendszer ellenállását mérve 

jelezhető. Ez a módszer akkor lehet hatékony, ha a termékben ismertek veszélyes 

pontok, ahol nagyobb eséllyel alakulhat ki rétegelválás [99]. 

 

9. ábra: Kísérleti elrendezés egymást keresztező (a) és unidirekcionális (b)  

szénszál rétegek esetén [99] 

A kompozit anyagban megjelenő repedést, törést, szálszakadást, illetve rétegelválást 

tehát egyértelműen jelezni lehet az erősítőszálak, vagy az egész próbatest (termék) 
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elektromos ellenállásának mérésével. Különböző elektróda elrendezéssel a hiba helye 

is megállapítható több mérés és számítógépes szimuláció segítségével. 

Chung és munkatársai kutatásaik során [99–101] a mechanikai feszültség-

változáson kívül további hatásokat is vizsgáltak, s ennek köszönhetően 

összefüggéseket tártak fel a hőterhelés, a gyártás során fellépő környezeti hatások 

(páratartalom, hőmérséklet, nyomás) és a szál ellenállás-változása között. 

Kísérletükben a rétegelválásos vizsgálathoz hasonló csomópontot hoztak létre, ahol 

két szénszálréteg érintkezhet. Hőmérséklet-növekedés hatására az elektronok 

könnyebben lépnek át az egyik rétegből a másikba, nagy páratartalom esetén az 

epoxigyanta mátrix vizet köt meg, következésképpen megduzzad, emiatt eltávolítja a 

szénszál rétegeket egymástól, s ezek a változások kimutathatók a kontaktellenállás 

mérésével. 

Egy kompozit alkatrészben létrejövő sérüléseket szénszálak segítségével nem 

csak ellenállásméréssel lehet jelezni, hanem a szénszálon elektromos áram hatására 

keletkező hő segítségével is. Grammatikos és társai [102] az aktív hőkamerás 

roncsolásmentes eljárást módosították úgy, hogy a Joule-hő mennyiségét és változását 

hőkamerával rögzítették, majd a felvételek kiértékeléséből következtettek az anyagban 

lévő hibákra. 

Fontos megjegyezni, hogy a szénszálkötegen átfolyó áram befolyásolhatja a 

szerkezet mechanikai tulajdonságait. Amaro és társai [103] azt vizsgálták, hogy miként 

hat az elektromos áram a szénszállal erősített kompozitokra, elsősorban azok 

ütésállóságára. Kísérleteik során egyirányú prepregeket használtak, amelyekből 

különböző rétegrendű kompozit próbatesteket készítettek, majd azokat 

ütővizsgálatoknak vetették alá. Az elektromos áram a minták vastagsága mentén folyt, 

merőlegesen a szálirányra. Az ütésállóság csökkenését figyelték meg azokon a 

mintákon, amelyekben az elektromos áram hosszabb ideig folyt. Megismételték az 

ütővizsgálatokat ugyanazon a mintán addig, amíg a dárda hegye teljesen áttörte a 

próbatestet. Ezen eredmények alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az 

elektromos áram negatív hatással van az ütési kifáradásra. 

A mechanikai terhelés következtében változó elektromos ellenállás szén 

nanocsővel társított anyagokban is mérhető. A vizsgálat feltétele, hogy a töltőanyag 

koncentrációja elérje az ún. perkolációs küszöböt, azaz azt a mennyiséget, amelynél 

egybefüggő vezető hálózat alakul ki az érintkező részecskékből [104]. Gallo és 

Thostenson [36] a nanorészecskéket két különböző módon oszlatták el a 

próbatestekben: epoxigyantához keverve, illetve felületkezelő anyaghoz keverve. A 

kompozit próbatestek gyártása után ciklikus vizsgálattal hasonlították össze az 

ellenállás-változásból számolt nyúlás értéket a hagyományos úton, nyúlásmérő 

bélyeggel mért értékekkel. Kísérletük eredményeként megállapították, hogy a 

nanocsövek ellenállásmérésével nem csak a próbatestek törését tudták kimutatni, 

hanem a mikrorepedések által okozott ciklusközi változásokat is. Grammatikos és 

Paipetis [105] kísérleteikhez többléptékű szén struktúrát használtak: szénszál-

erősítésű, CNT töltetű epoxi mátrixú kompozit próbatestek elektromos ellenállását 

vizsgálták. Eredményeik alapján megállapították, hogy szén nanocső adagolásával 
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fokozható a rendszer érzékenysége, mert már kisebb alakváltozásnál is érzékelhetően 

változik a próbatest ellenállása. 

Több kutatás [106–108] is vizsgálta az elektromosan szigetelő üvegszállal 

erősített epoxi kompozit lapokat ellenállásméréssel. Ehhez hozzáadott nanorészecskék 

(CNT, korom) segítségével tették vezetővé a próbatesteket. A minták elektromos 

ellenállásának vizsgálatával bebizonyították, hogy egy alapvetően szigetelő anyag is 

módosítható úgy, hogy a folyamatos és in situ szerkezeti állapotfelügyelet 

megvalósítható legyen, ezáltal (korábbi mérésekre alapozva) előre lehessen jelezni a 

próbatest tönkremenetelét. Tallman és társai [109] (az egyébként szigetelő) üvegszál—

epoxigyanta kompozitot korommal töltötték, mérési elrendezésükben a kompozit lap 

oldalain több elektródát alakítottak ki, majd kettőt kiválasztva váltóáramot vezettek a 

lemezbe, míg a maradék elektródákon mérték a feszültséget. A mérést az összes 

elektródára elvégezve lokalizálni tudtak kisméretű lyukakat, valamint dinamikus 

terhelésből származó sérüléseket. Park és társai [110] epoxigyantához kevert 

különböző nanorészecskék (CNT, szén nanoszál) állapotfelügyeleti képességét 

hasonlították össze korommal töltött rendszerével. Kísérleteik eredményeként 

megállapították, hogy a mikrorepedések, szálszakadások kimutatására a szén 

nanocsővel töltött kompozit a legalkalmasabb, mert már kisebb koncentrációnál is 

hatásos. 

Pinto és társai [111] annak a lehetőségét vizsgálták, hogy miként lehet CNT 

ellenállás-változásán alapuló mérést alkalmazni már meglévő szerkezeten. Kutatásuk 

során szén nanocsöves filmréteget vittek fel szórással a próbatest felületére, ezáltal a 

hagyományos nyúlásmérő módszerekhez képest nagyobb felületről tudtak hasznos 

információt gyűjteni. Az így kidolgozott szenzor által mért értékeket 

összehasonlították a szénszál vezetőképesség-változásán alapuló mérés értékeivel. Az 

összehasonlításból azt a következtetést vonták le, hogy bár a szénszálak mérésével 

nagyobb pontossággal lehet az összetett igénybevételnek kitett alkatrészek nyúlását és 

sérülését kimutatni, tisztán húzófeszültség hatására létrejövő nyúlás esetén a CNT 

filmréteggel pontosabb mérés érhető el. 

A szakirodalmi példák alapján megállapítható, hogy a szénszál, vagy szén alapú 

nanorészecskék elektromos tulajdonságait felhasználva állapotfelügyeleti szenzor 

hozható létre. Megfelelő mérési elrendezéssel és anyaghasználattal vizsgálni lehet egy 

próbatestben vagy termékben kialakuló deformációkat, szálszakadásokat, mátrix 

repedéseket és a rétegelválást. A kvalitatív jelzésen kívül információ nyerhető a 

tönkremenetel méretéről és elhelyezkedéséről is. A kutatások egy része más 

környezeti hatás (páratartalom, hőmérséklet, térhálósodási fok) kimutatását célozta 

meg. Ezekről elmondható, hogy akár közvetlen mérésre is alkalmas eljárásokká 

fejleszthetők, viszont közvetve mindig befolyásolják a mérés pontosságát, ezért 

kísérleteimben e hatásokat külön vizsgáltam. 
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2.4. A szakirodalom kritikai elemzése, célkitűzések 

Doktori kutatásom céljaként egy olyan multifunkcionális kompozit kifejlesztését 

tűztem ki, amely képes egy belőle készült alkatrész deformációját, vagy az abban 

keletkező repedéseket, töréseket azonnal és helyben (in situ) érzékelni, és erről 

információt tud szolgáltatni. Kutatásomat a folytonos szénszál elektromos 

tulajdonságaira építettem, ami segítségével külső szenzor (pl.: nyúlásmérő bélyeg) 

beépítése nélkül is hasznos információ nyerhető a kompozit szerkezet integritásáról. 

A multifunkcionális kompozit fejlesztésének célja a kompozit anyag egy olyan fajta 

szenzorrá alakítása, amely segítségével nehezen hozzáférhető (pl.: tengeri 

szélerőműpark), vagy használat közben nehezen vizsgálható (pl.: repülőgép) 

szerkezeti elemek felügyeletét is meg lehet valósítani. 

Az irodalomkutatást a szénszál elektromos tulajdonságainak bemutatásával 

kezdtem, majd vonatkozó alkalmazási példák áttekintésével folytattam. Először a 

szénszálak felépítését tekintettem át, hiszen az atomi szerkezet alapvetően 

meghatározza a szálak makroszerkezeti jellemzőit. Az irodalom alapján látható, hogy 

az összetett szénszálgyártási folyamat szinte összes technológiai paraméterével 

szabályozhatók a szénszál mechanikai, elektromos és hővezetési tulajdonságai egy 

adott határon belül. A munkám szempontjából fontos, hogy a szénszálak elektromos 

tulajdonságait befolyásolja a gyártás során kialakult kristályos szerkezet, amely 

hatással van a szálak mechanikai tulajdonságaira is. A szénszálak szilárdságának 

növelésével növekszik a szakadási nyúlásuk, viszont a modulus növelése ridegebb 

szálakat eredményez. Az irodalomkutatásom során számos olyan publikációt 

ismertem meg, amely a szálak mechanikai tulajdonságainak változását írta le a 

különböző szálgyártási paraméterek hatására. A szálak elektromos tulajdonságaival 

(vezetőképesség vagy ellenállás) azonban viszonylag kevés cikk foglalkozott, azok is 

elsősorban a technológiai összefüggéseket elemezték, a szerkezeti eltéréseket és azok 

hatásait nem vizsgálták. 

A szénszálak elektromos tulajdonságainak felhasználásához, azaz az erre alapuló 

alkalmazási példák létrehozásához több problémát is meg kellett oldani: hogyan lehet 

az elektromos áramot reprodukálhatóan és mechanikailag stabilan bevezetni a 

szénszálba, vagy a szénszál-erősítésű polimer kompozitba, miként modellezhető az 

áram útja a próbatesten vagy a terméken belül, illetve milyen hatással van az áram 

magára a termékre. Kutatásomban célként tűztem ki egy könnyen alkalmazható 

elektromos csatlakozási elrendezés kidolgozását, amely segítségével próbatesteknél 

vagy kompozit termékeknél is megbízhatóan hozható létre elektromos kapcsolat a 

szénszálak és a mérőberendezés között. 

Szénszál-erősítésű kompozit anyagban az erősítőszálak elektromos 

tulajdonságait felhasználva különböző, másodlagos funkcióval ellátott szerkezet 

hozható létre. Az irodalomban bemutatott alkalmazási példákat a 2. táblázatban 

rendszereztem, amit egységes grafikus jelölések bevezetésével tettem szemléletesebbé 

[112].
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Jelölések 

 elektromos vezeték  

szénszál-erősítésű, 

térhálós mátrixú 

kompozit 
 

szénszál-erősítésű, 

hőre lágyuló 

mátrixú kompozit 
 

üvegszál-erősítésű 

kompozit  
hőre lágyuló 

polimer 

 ragasztó 
 

ezüsttel töltött, 

elektromosan 

vezető festék 
 

ezüsttel töltött, 

elektromosan 

vezető ragasztó  
csavarkötés 

 

indukciós tekercs 

 
réztömb  rézfólia  nikkelfólia  

aranyfólia, vagy 

evaporált arany 

filmréteg  

fémtömb vagy -

fólia (a cikkben 

nem részletezett) 

Alkalmazási példák 

Sor-

szám 
Funkció 

Szénszál 

erősítés 

kiszerelése* 

Mátrix** 
Segéd-

anyagok*** 

Elektromos 

kapcsolat 
Fizikai elrendezés 

Az elektromos 

áram 

tulajdonságai 

Mért 

mennyiségek 
Megjegyzések Hiv. 

1 szénszál 

grafitizálás 

szénszál - - - - - - - a szénszálakat a rajtuk 

átfolyó áram által indukált 

hővel grafitizálták 

[62] 

2 térhálósítás szénszálas 

prepreg (914c 

TS 6K) 

epoxi - a szénszálak 

végeit 

alumínium 

fóliába 

csavarták és 

réztömbök 

közé 

szorították 

 

15 A 

6-6,4 V 

hőmérséklet - jó minőségű, térhálósított 

próbatest állítható elő 

prepregből 

- megfelelő elektromos 

csatlakozás az elektromos 

áramkör és a szénszálak 

között 

[38] 

3 térhálósítás szénszálas 

prepreg 

(Cycom 950-1) 

epoxi - rézfólia 

(Rogers R-

Flex 

20FRNP) 

 

 

max. 40 A 

max. 30 V 

hőmérséklet - egyenletes hőmérséklet-

eloszlás a mintában 

- magas fokú térhálósodás 

[34] 
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4 térhálósítás szénszálas 

paplan, prepreg 

(UD Sigrafil-

E0222, UD 

T700S) 

Epocast 52 

 

- réz vezeték - - hőmérséklet - jól beállítható 

hőmérsékletprofil 

- a térhálósodási fok és a 

mechanikai tulajdonságok 

hasonlóak a hagyományos 

módszerekkel elérhetőhez 

[54] 

5 ragasztás  szénszálas 

prepreg 

epoxi Loctite EA 

9394 ragasztó 

indukciós 

hurok 

 

max 30 kHz 

max 15 kW 

hőmérséklet - nagy szilárdságú kötés 

érhető el a helyileg 

hőkezelt ragasztóval 

[56] 

 

 

 

 

6 hegesztés grafit szálas 

prepreg (AS4) 

PEEK - fémtömb 

csavarokkal 

összeszo-rítva 

 

208 V 

max. 12 A 

hőmérséklet, 

nyomás 

- egyenletesebb hőmérséklet-

eloszlás érhető el 

alacsonyabb teljesítmény és 

hosszabb hőkezelési idő 

mellett 

[59] 

7 

 

hegesztés grafit szál (AS4) PEEK - ezüsttöltetű 

ragasztó 

 

18,3-42,8 V  

14,8-59,1 A 

633-1081 W 

hőmérséklet - nagyobb méretű 

termékeknél jobb 

eredmény érhető el 

többlépcsős fűtéssel 

[60] 

8 hegesztés szénszálas 

prepreg (T300, 

Toray) 

PPS - 

 

 

 

 

indukciós 

hurok 

 

600 kHz 

220 V 

0,5-3,5 kW 

hőmérséklet - optimalizált indukciós 

hurok és technológiai 

paraméterek 

- a létrehozott kötés teljesíti 

az iparági szabványokat 

[61] 

9 jégtelenítés 

(ellenállás 

fűtés) 

grafit szál 

(brómozott, P-

100, Amoco 

Co.) 

epoxi 

(My720 

HT976 

térháló-

sítóval, 

Ciba-Geigy) 

- nikkelfólia 

 

6-20 A 

0,563-0,65 V 

- - laboratóriumi 

körülmények között 

viszonylag gyors 

felmelegítést és 

jégtelenítést lehet végezni 

egy repülőgép szárnyon 

[63] 

10 öngyógyí-

tás 

grafit szál (AS4) epoxi, 

Mendomer 

401 

- réz 

 

- hőmérséklet, 

feszültség 

- a mechanikai 

tulajdonságok az 

[65–67] 
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bevonat, 

ezüsttöltetű 

ragasztó 

öngyógyítás után 90%-ig 

helyreállíthatók 

- a mikrorepedések és a 

rétegelválások javíthatók 

11 villám-

csapás 

védelem 

szénszál 

(T700SC-12K 

UD, Toray) 

epoxi 

(AIRSTONE 

760E/766H) 

- rézlemez, 

réztüske 

 

22-38 kA - - a mátrix károsodása 

csökkenthető a 

villámcsapás által termelt 

hő jobb eloszlatásával 

[74] 

12 energia-

tárolás 

szén- és 

üvegszál (Tissa 

Glasweberi AG) 

epoxi 

(MVR444 

MTM57, 

VTM266 

térháló-

sítóval, 

Cyctec 

Industrial 

Materials) 

CNT 

felületkeze-lés 

a szén-

szálakon, 

EMITFSI és 

LiTFSI 

töltőanyag az 

epoxiban  

- 

 

- - - létre lehet hozni az 

elektromos energia 

tárolására alkalmas 

szerkezeti elemet 

[79, 80] 

13 mechanikai 

tulajdonság 

javítása 

grafit szál (AS4) epoxi (3501-

6) 

- rézblokkok 

hozzára-

gasztva a 

minták 

széléhez 

ezüsttöltetű 

epoxival 

(Duralco 120) 

 

40 V 

0, 25, 50 A 

ütési energia, 

amplitúdó és 

a rezgés 

lecsillapodása 

- a szálakhoz kapcsolt 

egyenáram növelheti az 

ütésállóságot 

[83, 84] 

14 állapot-

felügyelet 

szénszál (RAE 

Farnborough 

type) 

- - 

 

 

 

 

fém felületű 

csipeszhez 

ragasztva 

 

 

- ellenállás - deformáció érzékelés 

- kis nyúlásnál az ellenállás 

lineárisan változik 

- nagyobb deformáció esetén 

az ellenállás progresszíven 

nő 

[47] 

15 állapot-

felügyelet 

szénszál 

(HTA7) 

mátrix 

(6376, Ciba 

Geigy) 

- evaporált 

arany 

elektróda  

75 kHz komplex 

impedancia 

- ciklikus terhelés esetén a 

tönkremenetel előre 

jelezhető 

[91] 
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16 állapot-

felügyelet 

szénszál 

(HTA7) 

epoxi (913 

type, Civa 

Geigy) 

- evaporált 

arany 

elektróda 

 

10 mA 

100 kHz 

500 mV 

ellenállás 

vagy komplex 

impedancia 

- a ciklikus terhelés során az 

ellenállásmérés 

érzékenyebb a 

szálszakadásra, az 

impedanciamérés 

érzékenyebb a 

mátrixrepedésre  

[94] 

17 állapot-

felügyelet 

szénszál (Wela) epoxi 

(Araldite 

LY564/Arad

ur HY2954 

type, 

Huntsman 

Advanced 

Materials) 

többfalú szén 

nanocső 

(MWCNT, 

Arkema) 

- 

 

- ellenállás - ciklikus terhelés esetén a 

hiba előre jelezhető 

[95] 

18 állapot-

felügyelet 

szénszál epoxi - - 

 

- felületi- és 

térfogati 

ellenállás 

- rétegelválás érzékelhető, 

mert a rétegelválás (és a 

száltöredezés) növeli az 

ellenállást 

[35] 

19 állapot-

felügyelet 

szénszálas 

prepreg 

(TR340M150ST 

type, 

Mitsubishi-

Rayon Co. Ltd) 

epoxi - belaminált 

rézfólia 

 

1 kHz hosszanti 

ellenállás 

- rétegelválás érzékelhető, 

mert a rétegelválás (és a 

száltöredezés) növeli az 

ellenállást 

- speciális elektróda-

elrendezéssel a hiba helye 

meghatározható 

[89, 97, 

98] 
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20 állapot-

felügyelet 

szénszálas 

prepreg (t300, 

Hexcel) 

epoxi (914) - epoxival 

beragasztott 

és ezüst- 

töltetű 

festékkel 

átfestett 

vezeték 

 

100 mA elektromos 

potenciál 

eloszlás 

- rétegelválás érzékelés 

- az ejtődárdás teszt hatása 

mérhető az elektromos 

potenciáleloszlás mérésével 

[96] 

21 állapot-

felügyelet 

szénszálas 

prepreg (ICI 

Fiberite) 

epoxi szigetelő 

anyag a 

rétegek között 

szénszálak 

rézfóliába 

csomagolva és 

ezüst- töltetű 

ragasztóval 

rögzítve 

 

- kontakt-

ellenállás 

- rétegelválás érzékelés, 

amely arányos a 

kontaktellenállás 

növekedésével 

[99] 

22 állapot-

felügyelet 

szénszálas 

prepreg 

epoxi,  

PPS 

szigetelő 

anyag a 

rétegek között 

szénszálak 

rézfóliába 

csomagolva és 

ezüst- töltetű 

ragasztóval 

rögzítve 
 

5 V kontakt-

ellenállás, 

hőmérséklet 

- környezeti hatások 

érzékelése 

- a hőmérsékletváltozás 

hatással van a szénszál 

ellenállására 

- a páratartalom miatt 

megduzzad a mátrix, 

emiatt változik az ellenállás 

[99–

101] 

23 állapot-

felügyelet 

szénszál (43280, 

Hexcel) 

epoxi 

(Epocast 52 

A/B, 

Huntsman 

Internationa

l LLC) 

0,5 m/m% 

CNT 

ezüsttöltetű 

festékkel 

bevont 

szénszál 

ezüsttöltetű 

ragasztó-

szalaggal 

ragasztva 

 

10 A hőmérséklet 

eloszlás 

- a Joule-hő eloszlás 

szénszálakban sérülések 

miatt változik, ami 

hőkamerával mérhető 

[102] 

24 állapot-

felügyelet 

szénszál (IM7, 

Hexcel), 

üvegszál 

(Jamestown 

Distributors) 

epoxi (862, 

Momentive 

Speciality 

Chemicals) 

MWCNT réz 

elektródákkal 

összeszorítva  

 

10 mA ellenállás-

változás 

- tönkremenetel és 

mátrixrepedés észlelhető 

- a rendszer érzékenysége 

adalékanyagokkal 

növelhető 

[36] 
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- nanorészecskék 

hozzáadásával szigetelő 

kompozit is mérhető 

25 állapot-

felügyelet 

szénszál (G0947 

1040, Hexcel) 

epoxi 

(Araldite LY 

564/ Aradur 

2964, 

Huntsman 

Internationa

l LLC) 

0,5 m/m% 

MWCNT 

(Arkema) 

ezüsttöltetű 

festékkel 

bevont 

szénszál 

ezüsttöltetű 

ragasztó-

szalaggal 

ragasztva 

 

- ellenállás-

változás 

- nanorészecskék 

hozzáadásával 

csökkenthető a Pisson-

hatás és növelhető a 

rendszer érzékenysége 

[105] 

26 állapot-

felügyelet 

szénszál (TZ-

307, Taekwang 

Co.) 

epoxi (YD-

128/YD-127, 

Kukdo 

Chemical 

Co.) 

MWCNT (Iljin 

NAnotech 

Co.), korom 

(Korea 

Carbon Black 

Co.), szén 

nanoszál 

(SDK) 

ezüsttöltetű 

paszta  

 

- ellenállás - CNT és szén nanocsövek 

hatékonyabb 

állapotfelügyeleti 

lehetőséget biztosítanak, 

mint a korom 

[110] 

* a szál típusa és gyártója, ha a szerzők megadták 

** a mátrix típusa és gyártója, ha a szerzők megadták 

*** azokban az esetekben, amikor a szerzők töltő- vagy segédanyagot használtak 

2. táblázat: Szénszál elektromos tulajdonságain alapuló alkalmazási példák  
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A vezető anyagokban, így a szénszálakban is, az áram egy része hővé alakul, ez 

olyan esetekben is fellép, ahol nem volt ez cél (a szénszál melegedése befolyásolhatja 

a kompozit teherviselő képességét). Szenzoros alkalmazásnál a túl hosszú idejű, vagy 

túl nagy áramerősségű vizsgálat károsíthatja a próbatestet vagy a terméket. Emiatt 

célom volt vizsgálni a kisáramú áramkör fűtőhatását, illetve, hogy milyen módszerrel 

lehetne csökkenteni a keletkező hő mennyiségét (például szakaszos 

mintavételezéssel), illetve milyen hatással van a keletkező hő a kompozit anyagra és a 

mérés pontosságára. 

A kompozit termékek deformációja összetett folyamat. A termékkel együtt 

változik a szénszál alakja is, ami mikroszerkezeti változásokkal magyarázható, ezek 

viszont befolyásolják a szénszál elektromos ellenállását is. A kompozit sérülésekor a 

szénszálak eltávolodnak egymástól (rétegelválás esetén) vagy elszakadnak, ezek 

jelentősen megnövelik a szerkezet ellenállását, teljes tönkremenetelnél megszűnik az 

elektromos áram vezetése. A szénszálkötegek elektromos tulajdonságainak 

vizsgálatával tehát folyamatosan és in situ lehet mérni a deformációt, a hibák és a 

károsodás kialakulását. A hivatkozott források alapján viszont nem mindig lehet 

reprodukálni a kísérleteket a próbatest gyártási és vizsgálati leírásainak hiányosságai 

miatt. A hivatkozott szerzők nem kutatták a beépített szénszálkötegek mechanikai 

tulajdonságokra gyakorolt torzító hatását, továbbá azt sem vizsgálták, hogy az 

elektromos vezetőként használt szálak tulajdonsága miként hat a mérés pontosságára. 

Emiatt tűztem ki célul egy reprodukálható módszer és elrendezés kifejlesztését, 

továbbá azt, hogy vizsgáljam a szénszálak tulajdonságainak és a mérési elrendezések 

hatását a mérés pontosságára. 

Egy szerkezeti anyag teherviselésen kívüli, másodlagos funkcióval való 

ellátásával multifunkcionális anyag hozható létre. A multifunkcionális anyagok 

megjelenésével egy lépéssel közelebb kerülhetünk az intelligens anyaghoz, amely a 

különböző hatásokat képes érzékelni, valamint ezekre egyértelmű választ tud adni 

állapotának megváltoztatásával vagy feldolgozható jel formájában. Az intelligens 

anyagok felgyorsíthatják az egyre népszerűbb autonóm járművek elterjedését: egy 

vezető nélküli autó érzékelheti szerkezeti állapotát, ez alapján dönthet egy kisebb 

ütközés után az útjának folytatásáról vagy segítség hívásáról. Az intelligens anyagok 

részei lehetnek egy modern, az ipar 4.0 követelményeit teljesítő gyártósornak is, hiszen 

a kompozitok hőkezelésétől kezdve a forgácsoláson át a beszerelésig képes az anyag 

információt szolgáltatni a gyártási paraméterek helyességéről, szükség esetén 

visszacsatolással automatikusan megtalálható az egyes paraméterek optimális értéke. 

Az irodalomkutatás alapján az alábbi célokat tűztem ki: 

1. Kompozit szerkezetek állapotfelügyeletének megvalósítása az erősítéseként 

alkalmazott szénszálkötegek ellenállásmérésével, amihez szükséges: 

2. mérési módszer és elrendezés kifejlesztése a kompozit erősítőanyagként 

felhasznált szénszálak vezetőképességének szenzorként való használatára, 

3. az erősítésként alkalmazott szálkötegek tulajdonságainak (geometriai, 

mechanikai) és a mérés körülményeinek (hőmérséklet, páratartalom, 
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áramerősség) hatásának elemzése a mérés pontosságára és 

reprodukálhatóságára szenzoros használat esetén. 

A céljaim eléréséhez különböző részfeladatokat határoztam meg, amelyeket a 

10. ábrán rendszereztem, és részletesen a 4.1. – 4.3. fejezetekben mutatok be. Több 

olyan mérési módszert is ismertetek a kísérleti részben, amelyektől a munkám 

kezdetekor, valamint a szakirodalom ajánlásai alapján hasznos eredményeket vártam. 

Ugyanakkor, némelyik (például: ellenállás-zajmérés) nem hozott olyan eredményeket, 

amelyek alapján téziseket lehetne megfogalmazni, de ezeket – a teljesség érdekében – 

a dolgozatomban röviden bemutatom. 

 

10. ábra: A PhD-értekezés kísérleti részének felépítése 
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3. FELHASZNÁLT ANYAGOK, ALKALMAZOTT MÓDSZEREK, 

MÉRÉSI ELRENDEZÉS 

Ebben a fejezetben ismertetem a kísérleteimhez használt erősítő és 

mátrixanyagokat, a próbatestek előállítását, jellemzőit, valamint az alkalmazott mérési 

eljárásokat és berendezéseket.  

3.1. Felhasznált anyagok 

A kísérleteim során különböző alapanyagokat használtam fel. Ebben az 

alfejezetben bemutatom az alkalmazott erősítőstruktúrákat, a mátrixanyagokat és a 

segédanyagokat. A kísérletekhez a járműipari beszállító, az SGL Carbon SE 

(Németország) által gyártott Sigrafil C T24-5.0/270-E100 típusú szénszálát használtam. 

A cég által előállított szénszálakat alkalmazzák például elektromos autók 

alkatrészeinek [113–115], illetve repülőgépipari szerkezetek [116] gyártásánál. A 

szénszál felületkezelését (sizingot) a kísérleteim során nem távolítottam el, mivel az 

ipari környezetben alkalmazott szénszálak tulajdonságain nem kívántam változtatni. 

A felületkezelt, de gyantával át nem itatott szálakat a továbbiakban „száraz 

szénszálnak” hívom. A szénszál tulajdonságait a 3. táblázatban összegeztem. 

 

3. táblázat: Az alkalmazott szénszál tulajdonságai [117] 

A szénszálak ipari alkalmazásánál leggyakrabban epoxi mátrixot használnak 

annak jó vegyszerállósága, kis zsugorodása és vetemedése, valamint jó mechanikai 

tulajdonságai miatt. A beszerzett szénszálminta is epoxi mátrixhoz készítették elő 

felületkezeléssel, ezért a kompozit próbatestekhez epoxigyantát (Ipox Chemicals Kft., 

Magyarország) választottam (4. táblázat).  

Gyártó Típus Prekurzor 

Elemi 

szálszám 

egy 

rovingban 

Sűrűség Átmérő 
Szakító 

szilárdság 

Húzási 

rugalmassági 

modulus 

Szakadási 

nyúlás 

Fajlagos 

ellenállás 

   [ezer db] [g/cm3] [μm] [GPa] [GPa] [%] [μΩm] 

SGL 

SIGRAFIL C 

T24-5.0/270-

E100 

PAN 24 1,81 7 5,0 270 1,9 14 
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A komponens 

Elnevezés Kémiai alap Viszkozitás Sűrűség Felhasználás 

  Pas g/cm3  

MR 3016 

pentaeritrit 

tetraglicidil 

étere 

0,9-1,2 1,24 
lamináló 

gyanta 

B komponens 

Elnevezés Viszkozitás Sűrűség 

 mPas g/cm3 

MH 3124 40-70 0,95 

Epoxi rendszer 

A komponens B komponens Keverési arány 

  m/m% (A:B) 

MR 3016 MH 3124 100:40 

4. táblázat: Felhasznált gyantarendszer tulajdonságai [118] 

A próbatestek gyártásakor üvegszálpaplant (225 g/m2 területi sűrűségű, Owens-

Corning Composites LLC, USA) is alkalmaztam annak érdekében, hogy a vizsgálathoz 

szükséges próbatest vastagságot elérjem. Az üvegszálpaplan használatát indokolta 

továbbá az elektromos szigetelőképesség, ezáltal a szénszálköteget szigetelni tudtam 

a mérőberendezéstől.  

A szénszálak elektromos áramkörbe kapcsolása során kritikus fontosságú, hogy 

minimális legyen a kontaktellenállás. A mérési elrendezéseknél többféle segédanyag 

alkalmazhatóságát vizsgáltam annak érdekében, hogy egy stabil, mechanikailag 

védett, kis kontaktellenállású kapcsolatot hozzak létre a szénszálak és az elektromos 

hálózat között. A csatlakozás kiválasztásakor szem előtt tartottam, hogy a csatlakozó 

sorozatgyártásban is gyorsan, könnyen és költséghatékonyan legyen alkalmazható. A 

vizsgált segédanyagok: 

- szigetelt érvéghüvely (1-4 mm belső átmérő), 

- Loctite LB 8008 vezető paszta, 

- epoxi ragasztó + Loctite MR 3863 vezető festék, 

- Loctite 3888 vezető ragasztó, 

- 3M 9713 vezető ragasztószalag, 

- galvanizált réz réteg + forrasztó ón, 

- saját készítésű szorítópofák réztömbből (20*10*50 mm). 

3.2. Alkalmazott berendezések, mérési módszerek 

Ebben a fejezetben bemutatom a felhasznált gyártási és mérési eljárásokat és az 

azokhoz szükséges eszközöket.  
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A próbatest-gyártáshoz és a mérési elrendezésekhez prototípus szerszámokat 

gyártottam ömledékrétegzéses technológiával (Craftbot Plus, CraftUnique Kft., 

Magyarország) politejsav alapanyagból, illetve marással (Roland MDX-540, Roland 

DGA Co, USA) műfából (Sikablock M 600 2-23-17-3-2, Sika AG, Svájc).  

A próbatesteket szárítószekrényben (Despatch LBB-27-1CE, Despatch Industries, 

USA) hőkezeltem 80 °C-on, 4 órán át. Azokat a próbatesteket, amelyeket méretre 

kellett vágni, körfűrésszel (Diadisc 4200, Multronic GmbH & Co KG, Németország) 

daraboltam. 

A szénszálak számát, valamint a próbatestek felületét Keyence VHX-5000 

(Keyence Corporation, Japán), Olympus BX51M (Olympus, Németország) optikai 

mikroszkópokkal, valamint JEOL JSM 6380LA (Jeol Ltd., Japán) pásztázó 

elektronmikroszkóppal vizsgáltam. A próbatestek tömegét Ohaus Explorer (Ohaus 

Europe GmbH, Svájc) analitikai mérleggel mértem.  

A termomechanikai vizsgálatokat DMA Q800 (TA Insturments, USA) 

berendezésen végeztem el. 

3.2.1. Elektromos mérések 

A szénszálköteg ellenállását Agilent 34970A (Agilent Technologies, USA) 

adatgyűjtő berendezéssel, négyvezetékes módszerrel mértem (11. ábra). 

 

11. ábra: Négyvezetékes mérési elrendezés 

A négyvezetékes mérés elve szerint a berendezésen keresztül a két szélső 

vezetéken megadott áramot juttattam át, míg a két középső vezetékkel mértem a 

feszültségesést. Ezzel a módszerrel kiküszöbölhető volt a rendszer- és a 

kontaktellenállás zavaró hatása, illetve a kétvezetékes elrendezéshez képest az 

ellenállásváltozásra jóval érzékenyebb ez az elrendezés [119]. 

A szénszálköteg fajlagos ellenállásának vizsgálatakor a szálkötegben ébredő erőt 

erőmérő cellával (Dual-Range Force Sensor, Vernier Softwer & Technology, USA) 

mértem. 
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A kompozit próbatestek hőmérsékletét különböző eszközökkel mértem. 

Alkalmazástól függően használtam NiCr hőelemet Almemo 8990-6 (Ahlborn Mess- 

und Regelungstechnik GmbH) típusú digitális mérőberendezéssel, valamint A325sc 

(Flir) hőkamerát. 

A kompozit próbatestek hőmérsékletének változtatásához Venticell LSIS-

B2V/VC55 (MMM Group) szárítószekrényt használtam. 

Az elektromos áram szénszálra és szénszál-erősítésű kompozitra gyakorolt 

hatását úgy vizsgáltam, hogy a szénszálakra GW Instek GPD-3303S (GW Instek, 

Tajvan) típusú, programozható laboratóriumi tápegységgel vezérelt áramerősségű 

áramot kapcsoltam.  

Az ellenállásmérés zajának vizsgálatához a Természettudományi Kar Fizika 

Tanszék által rendelkezésemre bocsájtott GS200 (Yokogawa Electric Corporation, 

Japán) típusú áramforrást, LI-75A (NF Corporation, Japán) típusú erősítőt és PCI-5922 

(National Instruments Corp, USA) digitális adatgyűjtőt használtam. A próbatest 

ellenállása a méréshez kicsinek számított, ezért két erősítővel mértem a jelet, az 

erősítők zaját kereszt-korrelációs technikával kompenzáltam (12. ábra). 

 

12. ábra: Kereszt-korrelációs mérési elrendezés zajméréshez. 

Egyenáramú áramforrás (Yokogawa Gs200), feszültséggenerátor (Rs),  

vizsgált ellenállás (Rm), erősítők (LI-75A) és digitális adatgyűjtő (NI PCI-5922) [120] 

3.2.2. Mechanikai vizsgálatok 

A különböző mechanikai vizsgálatokat ebben az alfejezetben mutatom be. A 

pontos mérési paraméterek (hőmérséklet, vizsgálati sebesség stb.) a különböző céllal 

végzett kísérleteknél változtak, ezért azokat a 4. fejezetben, az egyes vizsgálatoknál 

részletezem. 

A szakítóvizsgálatoknál az MSZ EN ISO 527 szabvány [121] szerint jártam el. A 

kísérleteket Zwick Z250 (Zwick, Németország) univerzális szakítógépen hajtottam 

végre. Az ébredő erőt 20 kN-os méréshatárú erőmérőcellával mértem. A 

húzószilárdságot (σh) a próbatest szakítása során ébredő maximális erő (Fmax) és a 
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próbatest kiindulási vastagságából (ℎ) és szélességéből (𝑏) kiadódó 

keresztmetszetének hányadosából számoltam (2). 

 𝜎ℎ =
𝐹𝑚𝑎𝑥

ℎ∗𝑏
 (2) 

A húzási rugalmassági modulus számításához szükség volt adott nyúláshoz 

tartozó két mintavételezési pont kijelölésére. Az "1"-es (𝜀1 = 0,0005) és "2"-es  

(𝜀2 = 0,0025) pontokban leolvastam a mért erőt (Fi). Az adott mérőpontbeli erő és a 

kiindulási keresztmetszet alapján számoltam az adott pontban ébredő 

húzófeszültséget (σi) (3). 

 𝜎𝑖 =
𝐹𝑖

ℎ∗𝑏
 (3) 

Az "1"-es és "2"-es pontbeli relatív nyúlásból és feszültségből adódott a kezdeti 

húzási rugalmassági modulus (Eh) (4). 

 𝐸ℎ =
𝜎2−𝜎1

𝜀2−𝜀1
 (4) 

A szakítóvizsgálatok során a deformációt digitális képkorreláció (DIC) 

módszerével mértem Mercury Monet (Sobriety, Csehország) típusú optikai 

nyúlásmérő berendezéssel.  

A szakítóvizsgálatok során az elektromos csatlakozás miatt a szálköteget 

rézbakok közé szorítottam. A rézbakok megtámasztásához ömledékrétegzéses additív 

gyártástechnológiával gyártott egyedi alátámasztást terveztem (13. ábra). A 

próbatesteket 10 mm/perc keresztfejsebességgel terheltem szobahőmérsékleten. 

 

13. ábra: Szakító mérési elrendezés a próbatestet átjáró áram hatásának vizsgálatához 
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A kvázi-statikus hajlítóvizsgálatot az MSZ EN ISO 14125 szabvány [122] szerint, 

hárompontos elrendezésben végeztem Zwick Z250 (Zwick, Németország) típusú 

univerzális szakítógépen, az ébredő erőt 20 kN-os erőmérőcellával mértem (14. ábra).  

 

14. ábra: Hárompontos hajlítóvizsgálat mérési elrendezése árambevezetéssel 

A hajlítófeszültséget (𝜎𝑓) a hajlítóerőből (𝐹), az alátámasztás távolságából (𝐿), a 

próbatest szélességéből (𝑏) és vastagságából (ℎ) a (5) egyenlet alapján számoltam. 

 𝜎𝑓 =
3𝐹𝐿

2𝑏ℎ2 (5) 

A törési erőhöz tartozó feszültségi érték a hajlítószilárdság. Ha a keresztfej 

elmozdulása elérte az alátámasztási távolság 10%-át úgy, hogy a próbatest nem törött 

el, akkor az ehhez tartozó határhajlító-feszültséggel számoltam. 

A deformációt az adatfeldolgozó szoftver számolta a próbatest és az alátámasztás 

méretei, illetve a keresztfej-elmozdulás alapján. A hajlító rugalmassági modulust (𝐸𝑓) 

az 𝜀1 = 0,0005, valamint az 𝜀2 = 0,0025 deformációhoz tartozó 𝜎𝑓1 és 𝜎𝑓2 

feszültségekből a (6) összefüggés alapján számoltam. 

 𝐸𝑓 =
𝜎𝑓2−𝜎𝑓1

𝜀2−𝜀1
 (6) 

A dinamikus tulajdonságok megváltozásának meghatározásához vizsgálati 

módszerként módosított Charpy ütvehajlító vizsgálatot választottam. A módosításra 

a stabil elektromos kapcsolat kialakíthatósága miatt volt szükség. A mérésekhez a 

kvázi-statikus hárompontos hajlításhoz hasonló mérési elrendezést alakítottam ki 

Ceast Fractovis 9350 (Ceast, Olaszország) típusú ejtődárdás ütőműben: a dárdahegyet 

és az alátámasztást a 15. ábrán láthatóra cseréltem. A vizsgálat során az ejtési 

magasság 638 mm, az ütési energia 15 J és az ütési sebesség 3,54 m/s volt. A 

kiértékelésnél a kvázi-statikus hárompontos hajlítást leíró szabványt vettem alapul. 
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15. ábra: A hárompontos dinamikus ütővizsgálat vizsgálati elrendezésének vázlata (a) 

és oldalnézete (b) 

Az ejtődárdás ütőműnél meg kellett oldani az áram bevezetését, ezért a próbatest 

alátámasztást úgy kellett módosítanom, hogy az áramforrás és a próbatest között 

kapcsolatot teremtő rézbefogó stabilan elhelyezhető legyen. Ehhez additív 

gyártástechnológiával elkészítettem két támasztékot, amelyeket az eredeti 

alátámasztásra szereltem fel (16. ábra). A rézbefogókhoz szemes saruval rögzített 

vezetékeket a lengő banándugóval csatlakoztattam az áramforráshoz. A próbatesteket 

úgy helyeztem el, hogy a szénszálas réteg alulra, azaz hajlítás során a húzott oldalra 

kerüljön. 

 

16. ábra: Az áttervezett próbatesttartó a dinamikus hárompontos hajlításhoz 

A dinamikus hajlítószilárdságot (𝜎𝑑𝑓) a (5) egyenlet alapján határoztam meg a 

maximális, töréshez tartozó erővel behelyettesítve. A dinamikus hajlító rugalmassági 

modulust (𝐸𝑑𝑓) a (6) egyenlet alapján számoltam. 

A hárompontos ciklikus hajlítóvizsgálatot (fárasztást) Instron 8872 (Instron, 

USA) számítógép vezérlésű univerzális anyagvizsgáló berendezésen végeztem az 

ISO 13003:2003 szabványnak [123] megfelelően. Az alátámasztási távolság 66 mm, a 

ciklikus terhelés erővezérelt, a terhelés alakja szinuszos volt, terhelési frekvenciának 
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5 Hz értéket választottam. A vizsgálatokat klimatizált helységben folytattam, a 

hőmérséklet 20 °C volt. A szénszálak elektromos ellenállásméréséhez meg kellett 

oldani a rézbakok stabil elhelyezését úgy, hogy az alátámasztástól és egymástól 

elektromosan elszigeteltek legyenek (17. ábra). A szénszál ellenállását négyvezetékes 

elrendezéssel mértem. 

 

17. ábra: Hárompontos fárasztóvizsgálat mérési elrendezése 

A terhelés vezérléséhez, a mért adatok rögzítéséhez és kiértékeléséhez Instron SAX 

szoftvert használtam. A ciklikus hajlítóvizsgálat maximális terhelő erejét (Fmax,din) a 

kvázi-statikus hajlítóvizsgálattal mért átlagos hajlítószilárdságból visszaszámolt 

maximális erőből (Fmax,stat) és egy választott terhelési tényező (LF) számoltam (7): 

 𝐹𝑚𝑎𝑥,𝑑𝑖𝑛 = 𝐹𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑡𝑎𝑡 ∗ 𝐿𝐹 (7) 

A feszültséghányados (Ros) a terhelés közben mért maximális és minimális erő 

(Fmin,din) hányadosa (8): 

 𝑅𝑜𝑠 =
𝐹𝑚𝑎𝑥,𝑑𝑖𝑛

𝐹𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑖𝑛
 (8) 

A mérés előtt az erővezérlésnél beállítható közepes terhelőerő a minimális és a 

maximális erő számtani átlaga, a terhelés amplitúdója a középérték és a szélső érték 

különbsége. 

3.3. Próbatest előállítás 

Kísérleteim során többféle próbatestet vizsgáltam, ezekben közös volt az, hogy 

egy kitüntetett szénszálköteg elektromos tulajdonságait mértem. A próbatesteket úgy 

állítottam elő, hogy a mért szénszálköteg mindvégig feszes maradjon. Befoglaló 

rétegként az üvegszövetet az elektromosan szigetelő tulajdonsága miatt választottam, 

ezzel elértem, hogy méréseim során valóban a szénszál ellenállásának megváltozását 

vizsgálhattam, kizárva a környezettel való érintkezést. A különböző mérési 
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elrendezéshez különböző próbatest formát és előállítási technológiát alkalmaztam, 

ezeket a 4. fejezetben, az egyes méréseknél részletesen bemutatom. A próbatesteket 

szárítószekrényben hőkezeltem 80 °C-on, 4 órán át. A próbatestek tulajdonságait az 

5. táblázatban foglaltam össze. 

 

Próbatest 

elnevezés 
Vizsgálat 

Gyártási 

technológia 

Méret 

[mm] 

Szénszál-

köteg 

helye 

Gyanta 
Segéd-

anyag 

A 

Ellenállás-

mérés, 

térhálósodás 

monitorozása 

Gyantaöntés 

változó, 

kísérleti 

részben 

leírva 

középen 
MR 3016 

MH 3124 
 

B Szakítás Laminálás 300x25x2 középen 
MR 3016 

MH 3124 

üveg-

paplan 

vagy 

üveg-

szövet 

C 

Kvázi-

statikus, 

dinamikus és 

ciklikus 

hajlítás 

Préselés 80x10x4 
húzott 

oldalon 

MR 3016 

MH 3124 

üveg-

paplan 

5. táblázat: A kísérletekhez használt próbatestek összefoglalása 

A „B” típusú próbatest előállításánál fontos volt, hogy a belaminált szénszálkötegek 

feszített állapotban maradjanak a teljes térhálósodásig. Emiatt olyan szerszámot 

(18. ábra) alakítottam ki, amelyben csavarok segítségével, azokra rátekercselve 

rögzíteni tudtam a szénszálkötegeket a laminálás és az utótérhálósítás alatt. 

 

18. ábra: Szerszám a szénszálkötegek rögzítéséhez 

Az erősítőanyagokat kézi laminálással impregnáltam. Az elkészített, 2 mm vastag 

lapból 300 x 25 mm-es próbatesteket vágtam ki. 

A „C” típusú próbatestek alapjául kilenc réteg üvegszálpaplan szolgált, az utolsó 

réteg előtt egy köteg szénszálat helyeztem el. A próbatest mérete a kvázi-statikus 
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hárompontos hajlítóvizsgálathoz előírt 80 x 10 x 4 mm volt. A reprodukálható 

próbatestgyártás érdekében Rácz [124] értekezésében leírt próbatest-gyártó 

szerszámhoz hasonlót terveztem (19. ábra). 

 

19. ábra: A megtervezett próbatestgyártó szerszám 

A szerszám alsó és felső fele közé helyeztem az üvegpaplanból nyolc réteget, majd egy 

köteg szénszálat úgy, hogy a felcsévélt szénszál struktúrája megmaradjon, így egy 

szétterült, párhuzamos szálakat tartalmazó szénszálréteget készítettem. A szénszál-

köteg a szerszámon túllógott, így később az elektromos kapcsolat kialakítható volt. 

Végül egy üvegpaplan réteget helyeztem a szerszámba az elektromos szigetelés 

érdekében. A rétegeket egyesével, kézzel impregnáltam. Az alsó és a felső szerszámfél 

pereme közé 4 mm átmérőjű csapot helyeztem, hogy a szerszámfeleket összepréselve 

a kívánt vastagságú próbatestet tudjam legyártani. Egy elkészült, „C” típusú próbatest 

látható a 20. ábrán. 

 

20. ábra: Az elkészült, 80 x 10 x 4 mm névleges méretű próbatest oldal- és felülnézetből 
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4. KÍSÉRLETEK, MÉRÉSI EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE 

Ebben a fejezetben bemutatom a kutatásom során elvégzett fejlesztéseket, 

kísérleteket és azok kiértékelését. 

4.1. Megalapozó kísérletek 

A szénszálak szenzorként történő alkalmazásához kísérleteket végeztem, 

amelyek célja az volt, hogy kifejlesszem a lehetséges mérési elrendezéseket, 

megismerjem a mérést befolyásoló külső hatásokat (környezeti hőmérséklet, 

páratartalom, áramerősség), és egyúttal megalapozzam a későbbi vizsgálatokat.  

4.1.1. Elektromos kapcsolat a próbatest és a mérőáramkör között 

Az elektromos kapcsolat létrehozásához először a szénszálakat különböző 

módszerrel hozzáférhetővé tettem, keresve a lehető legjobb elrendezést a későbbi 

mérésekhez (21. ábra). Az első próbatest típusnál laminálás közben a szálakat 

kivezettem a próbatest síkjából. A második típusnál a vizsgált szénszálköteget a 

próbatest szélső rétegébe (alsó vagy felső) helyeztem, térhálósodás után a gyantát 

visszacsiszoltam. A harmadik típusnál a szálak végeit gyártás közben a próbatesten 

túllógattam, a kifolyt gyantát égetéssel eltávolítottam. 

 

21. ábra: Próbatest előkészítése az elektromos kapcsolat számára: 

síkból kivezetett szénszál (a), kompozit visszacsiszolás (b) és szénszál túllógatás (c) 

Az elkészített próbatesteket több különböző technikával kötöttem áramkörbe, 

vizsgáltam ezek alkalmazhatóságát, reprodukálhatóságát és az elektromos kapcsolat 

minőségét. A kontaktushoz használt segédanyagok feladata, hogy stabil mechanikai 

kapcsolatot hozzanak létre a mérőberendezés és a szénszálköteg között kis 

kontaktellenállás mellett. Az irodalmi példák alapján vizsgáltam a vezeték 

tekercselést, az érvéghüvely alkalmazását, az elektromosan vezető paszta, festék, 

ragasztószalag, illetve egykomponensű ragasztó felvitelét, a szénszálak forrasztását, 

valamint réztömbök használatát. Kísérleteim alapján a 6. táblázatban osztályoztam az 

egyes segédanyagok megfelelőségét. 
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Segédanyag Márkanév Elérhe-

tőség 

Próbatest 

előkészítés 

Próbatest 

csere 

Reprodu-

kálhatóság 

Mechanikai 

kapcsolat 

Elektromos 

kapcsolat 

Vezeték 

tekercselése 
 + + + + +/- - - - - 

Érvéghüvely  + + + + +/- + + + - 

Vezető 

paszta 

Loctite  

LB 8008 
- +/- +/- +/- - - + 

Vezető 

festék 

Loctite MR 

3863 
+/- - +/- + + + +/- 

Vezető 

ragasztó 

Loctite 

3888 
- - +/- +/- + + + + + + 

Vezető 

ragasztó-

szalag 

3M 9713 - + + +/- + +/- - -  

Réztömb  + + + + + + + + + 

Forrasztás  + - +/- - + +/- 

6. táblázat: Elektromos kapcsolat fizikai megvalósítása 

(-- nagyon rossz, - rossz, +/- semleges, + jó, ++ nagyon jó) 

A próbák alapján a próbatest előkészítés és -csere minimális ideje miatt a 

csavarral összeszorítható réztömböt használtam a későbbi kísérleteimnél (22. ábra).  

 

22. ábra: Elektromos kapcsolat a szénszálköteg és a mérőberendezés vezetéke réztömbbel 

4.1.2. Ohm-törvényből származtatható fajlagos ellenállás 

Ahhoz, hogy az elektromos ellenállás alapú állapotfelügyelet felskálázható 

legyen, azaz a laborvizsgálatokhoz szükséges próbatesteknél nagyobb, akár valós 

alkatrészen is alkalmazni lehessen, meg kellett vizsgálnom, hogy a vezető 
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keresztmetszet vagy hossz növelésével arányosan változik-e a szénszálköteg 

ellenállása, azaz a szénszálköteg követi-e a fémes vezetőkre igaz Ohm-törvényt (9).  

 𝑅 = 𝜌
𝑙

𝐴
 (9) 

ahol R a vezető ellenállása, ρ a vezető fajlagos ellenállása, l a hossza és A a 

keresztmetszete. Az volt a feltételezésem, hogy a mérethatás kétféleképpen 

jelentkezhet: a keresztmetszet vagy a hossz növelésével jelentősen megnő a 

szálkötegben található töredezett szálak száma, ezért a vártnál jobban változik az 

ellenállás.  

Kísérleteimet elemi szénszál vizsgálatával kezdtem. A szénszálkötegről 

leválasztottam egy darab elemi szálat. A szál folytonosságát, illetve azt, hogy valóban 

egy darab szálat választottam ki, optikai mikroszkóppal ellenőriztem. Az 

ellenállásméréshez a szénszálat elektromosan szigetelő anyagra helyeztem 

(fröccsöntött piskóta próbatest), majd rézbefogókkal rögzítettem (23. ábra) úgy, hogy 

a szénszál és a rézbefogó közé ólomhuzalt helyeztem. A puha ólomhuzalt addig 

deformáltam a rézbefogó összeszorításával, hogy a szénszálhoz bizonyosan 

hozzáérjen, így megfelelő elektromos kapcsolat jöjjön létre a mérőberendezés és az 

elemi szénszál között.  

 

23. ábra: Elemi szénszál elektromos ellenállásának vizsgálata 

Különböző szálhosszon mértem a szál ellenállását, ehhez az egyik rézbefogót a szál 

hossza mentén közelítettem a másikhoz. Az elemi szál fajlagos ellenállását (ρ) az 

elméleti szálátmérőből (𝑑 = 7𝜇𝑚) és a rézbefogók közti távolságból, azaz az ellenállás 

hosszából (l) határoztam meg (10).  

 𝜌 =
𝑅∗𝐴

𝑙
=

𝑅∗𝑑2∗𝜋

4𝑙
 (10) 

Az egy darab elemi szálon, öt mintán végzett mérések eredményét, illetve az ez 

alapján a számolt fajlagos ellenállást a hossz függvényében ábrázoltam (24. ábra). 
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24. ábra: Elemi szál ellenállása és fajlagos ellenállása a szál hossza mentén 

Az elemi szálak ellenállása (kékkel jelezve) minden mintán lineárisan változott a hossz 

függvényében, viszont meredekségük különböző volt, ezért a kis mérési hosszokon és 

a kis ellenállásokon a minták szórásának abszolút értéke kisebb, mint a nagyobb 

hosszokon mérteknél, viszont a relatív szórás közel állandó. A mért fajlagos 

ellenállások (narancssárgával jelezve) nagyobbak, mint a katalógusban megadott érték 

(14 μΩm), illetve egyre rövidebb mérési hossznál egyre magasabb a mért érték. Ez a 

kétvezetékes ellenállásmérésből adódhat, ennél az elrendezésnél ugyanis a szénszál és 

a rézbefogó közti kontaktellenállás állandó hibaként jelenik meg (25. ábra).  

 

25. ábra: A kontaktellenállás, mint állandó hiba,  

és a mérés pontosságára gyakorolt hatásának modellezése 

A 25. ábrán látható, hogy a kontaktellenállás állandó értékű, míg a szál ellenállása 

elméletileg egy origóból induló egyenessel írható le. A valóságban mért értékeket a 

piros görbe szemlélteti, amely az elméleti érték és az állandó hiba (kontaktellenállás) 
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összege. A modell alapján minden mintához megállapítottam a kontaktellenállást, 

amellyel az eredményeket korrigáltam (26. ábra).  

 

26. ábra: Korrigált fajlagos ellenállás egyetlen elemi szál esetén 

A korrigált ellenállásokból számított fajlagos ellenállás értékek megfelelnek a 

katalógus adatnak [117]. A hossz mentén állandó, viszonylag nagy szórás az egyes 

elemi szálak közötti különbségből adódik. Ez az eredmény az összehasonlíthatóság 

alapja a szálkötegeken végzett kísérletek kiértékelésénél.  

A mérethatás megismerésének érdekében a szénszálköteg ellenállását mértem 

több adott hosszon úgy, hogy először egy szálköteget kapcsoltam az áramkörbe, majd 

szorosan mellé helyeztem még egy szálköteget, és így növeltem a szálszámot (24, 48 

ezer db). A szénszálkötegeket először szárazon, gyanta nélkül vizsgáltam. A szálköteg 

végeit rézbefogókkal elektromosan szigetelő lapokhoz rögzítettem, amelyeket egy-egy 

állvány segítségével a sínen lecsavaroztam. A szálköteg feszességét a menetes orsóval 

állítottam, a szálkötegben ébredő erőt erőmérő cellával mértem. A szálköteg 10 N-os 

megfeszítésére azért volt szükség, hogy a szálköteg ne lógjon be saját súlya alatt. A 

négyvezetékes ellenállásméréshez négy rézbefogót használtam, ezek közül az egyik, a 

feszültségméréshez szükséges csatlakozási pontot a szálköteg hossza mentén eltoltam, 

így különböző hosszúságon tudtam a szálköteg ellenállását mérni. A mérési hossz a 

két belső rézbefogó közötti távolság volt. A vezető keresztmetszetét az egyszerre 

vizsgált szálkötegek számának változtatásával módosítottam. Az elméleti 

keresztmetszetet a szálátmérőből és a szálköteg elméleti elemi szálszámából 

számítottam (11). 

 𝐴 = 𝑛 ∗ 24000 ∗
𝑑2𝜋

4
 (11) 

ahol A a vezető keresztmetszete, n a szálkötegek száma, d egy elemi szál átmérője 

(7 μm). A mérést elvégeztem egy, két, illetve három szálkötegen is, mindhárom 

esetben három mintán és mintánkként 74 különböző mérési hosszon (a rövidebb 

hosszokon sűrített mintavételezéssel). Az egy, a két, illetve a három szálkötegen mért 
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ellenállást szálkötegszámonként átlagolva a hossz függvényében ábrázoltam 

(27. ábra). A szórás minden esetben 0,1%-nál kevesebb volt.  

 

27. ábra: Szálkötegek átlagos ellenállása a befogási hossz függvényében 

A szálkötegeknél mért ellenállásértékek – az elvártnak megfelelően – egy egyenesre 

esnek. A szálkötegek esetén is kiszámoltam a fajlagos ellenállást (28. ábra). 

 

28. ábra: Szálkötegek átlagos fajlagos ellenállása a befogási hossz függvényében 

A fajlagos ellenállásnál is megfigyelhető az egyszálas mérésre jellemző eltérés, viszont 

ennél a kísérletnél négyvezetékes mérési elrendezést alkalmaztam, amellyel a 

kontaktellenállást kiküszöböltem. Ebben az esetben az állandó hiba a mérési hosszból 

eredhetett: a mérőáram valószínűleg nem a rézbefogók felületénél folyik át a 

szénszálköteg és a réz között, hanem a rézbefogók hossza mentén folyamatosan 

adódik át, tehát a mérés hossza nem a rézbefogók közötti távolság, hanem azt ki kell 

egészíteni egy, a kapcsolatra jellemző látszólagos hosszal (29. ábra).  
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29. ábra: A rézbefogó és a szénszálköteg kontaktusból eredő látszólagos hossz. Az áram korábban 

feltételezett útja (piros) és az új feltevés (zöld) 

A feltételezés alapján a (10) egyenlet a látszólagos hosszal (Δl) kiegészítve (12): 

 𝜌 =
𝑅∗𝐴

𝑙+𝛥𝑙
 (12) 

A látszólagos hosszal korrigált fajlagos ellenállásértéket a hossz mentén ábrázoltam 

(30. ábra). 

 

30. ábra: Szálkötegek fajlagos ellenállása a befogási hossz függvényében 

A mérések alapján a látszólagos hossz értéke 14 mm volt, ez oldalanként 7-7 mm 

különbséget jelentett. Ez az érték a rézbefogók méretével összeegyeztethető, s emiatt 

a kontaktus továbbfejlesztése, a kontaktfelület csökkentése vált szükségessé. Ezért új 

rézbefogót terveztem, amelynél a kontaktfelületet marással minimalizáltam.  

Azt, hogy a szénszálköteg az Ohm-összefüggést követi-e, különböző közegben 

elvégzett mérésekkel is vizsgáltam. Azt feltételeztem, hogy a szárazon végzett 

méréseknél a töredezett szálvégek szabadon összeérhetnek egymással, illetve a 

szomszédos szálakkal (31. ábra), ezért a hossz növelésével az ellenállás az Ohm-

törvényből adódónál jobban nem nőtt. A folyadékban (gyanta) végzett kísérletnél a 

szálvégek mozgása, és ezáltal a szálak közötti áramvezetés már korlátozottabb, míg 
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szilárd közegben (kitérhálósodott gyanta) teljesen lehetetlen, emiatt a hossz 

növelésével az elméletinél nagyobb ellenállás-növekedést vártam. 

 

31. ábra: Szál-szálérintkezés egyszerűsített modellje 

A feltételezésem bizonyításához egy olyan szerszámot terveztem, amellyel 

megoldható a száraz szénszálköteg feszesen tartása, szálak impregnálása gyantával, a 

térhálósítás, a hőkezelés, illetve az ellenállásmérés. A szerszám segítségével a 

méréseket elvégeztem epoxigyantával, térhálósító B komponens nélküli 

impregnálással (folyadék közeg), illetve egy másik mérésnél a helyesen bekevert, majd 

kitérhálósított mátrix anyaggal (szilárd közeg) is. A kísérleteket elvégeztem egy, illetve 

két szénszálköteggel, és elrendezésenként 5 mérést végeztem. A mért ellenállás 

értékeket a szénszálkötegek számának és az azokat körbe vevő közegnek megfelelően 

átlagoltam, majd a mérési hossz függvényében ábrázoltam (32. ábra). A hossz és az 

elemi szálszám alapján ezúttal is fajlagosítottam az ellenállást. 

 

32. ábra: Egy és két szénszálköteg ellenállása (a) és fajlagos ellenállása (b) különböző közegekben 

Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a szárazon mért fajlagos 

ellenállásértékek a kezdeti szakasz után jól közelítik a katalógusban megadott 14 μΩm 

értéket, nedves gyantás esetben kissé nő a fajlagos ellenállás (14,5 μΩm), míg 

kitérhálósodva jelentős különbség mérhető (20 μΩm). A feltételezésem szerint a 
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hosszirányú fajlagos ellenállás azért volt nagyobb a gyantás és főleg a kitérhálósodott 

esetben, mert az elemi szénszálakat körbe veszi a gyanta, ezáltal csökken a szál-szál 

kontaktusok száma. Gyantás esetben a szálak mozgását akadályozza a gyanta 

viszkozitása, a kitérhálósodott mátrix esetében pedig rögzül a szálak elhelyezkedése. 

További különbség a gyantás és a kitérhálósított mátrixos eredmények közt, hogy a 

gyantás esetben a mérés során rendeződni tudnak a szénszálak, valamint az 

elektromos csatlakozó elhelyezésekor több elemi szálérintkezés alakul ki, ezért 

alacsonyabb lesz a mért ellenállás, valamint a számított fajlagos ellenállás. A szálak 

térbeli helyzetét a mátrixban tovább vizsgáltam optikai mikroszkópos felvétellel 

(33. ábra). 

 

33. ábra: Mátrixba ágyazott szénszálak optikai mikroszkópos felvétele 

A 33. ábrán látszanak olyan szénszálak (kékkel jelölve), amelyek az impregnálás 

hatására eltávolodtak egymástól, és a szálak közé folyt szigetelő gyanta ilyen 

helyzetben térhálósodott. Ezek a szálak egymás közt nem vezetnek áramot (kivéve, ha 

a szálak hossza mentén máshol érintkeznek), ebben az esetben párhuzamosan kapcsolt 

ellenállásoknak tekinthetők. A képen pirossal jelöltem a szálak egy másik részét, ahol 

a nem megfelelő impregnálás miatt a szálak összeérnek. Ezek között a szálak között 

az áram tud folyni, ezáltal módosítják az áramvezetést, emiatt nem tekinthető a 

szálköteg párhuzamosan kapcsolt ellenállások sorozatának. Mindezeknek az 

elektromos áramkörbe való kapcsolásnál, a befogásnál van jelentősége, hiszen a 

gyantával körülvett szálak nem adják át a feszültséget, így nem a mérőáram nem 

egyenletesen oszlik el a mért szálkötegben. 

4.1.3. Elektromos vezetés a szálakra merőlegesen 

Az előző alfejezetben bemutattam, hogy az elemi szénszál és a szénszálköteg 

milyen elektromos tulajdonságokkal és mekkora ellenállással rendelkezik a szálak 

hossza mentén. A szálak szakadozása és az elektromos áram bevezetésének 

bizonytalansága miatt viszont vizsgálni szükséges a szálakra merőleges irányú 

elektromos vezetést is. Egy gyantába ágyazott szálköteg a szálszakadozás, illetve a 

nem tökéletesen impregnált szálak érintkezése miatt úgy tekinthető, mint több 

ellenállás soros és párhuzamos (vegyes) kapcsolása, a szálköteg eredő ellenállása tehát 

függ a kötegen belüli keresztirányú ellenállástól is. Az elektromos áram bevezetésénél 
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a csatlakozás csak a szélső szálakkal alakít ki fizikai kontaktust, ahhoz, hogy az egész 

szálkötegben egyenletes legyen az áramsűrűség, szintén keresztirányú vezetés 

szükséges. A keresztirányú ellenállást úgy értelmezem, mint a szál ellenállása és a 

szálak közötti kontaktellenállás eredője. 

A keresztirányú ellenállás meghatározásához számos kísérletet végeztem [125], 

amelyeket logikai sorrendben mutatok be. A kísérletek megtervezéséhez és a modellek 

megalkotásához Dr. Sarkadi Tamás és Dr. Boros Csanád Örs (BME TTK – Atomfizika 

Tanszék) nyújtottak segítséget.  

Az első kísérletsorozatnál feltételeztem, hogy a száraz szálköteg hossza mentén 

egyenletes eloszlással alakulnak ki keresztirányú érintkezések és ezáltal keresztirányú 

vezetés, illetve ebben az irányban az ellenállás jóval nagyobb, mint a szálakkal 

párhuzamosan. Egy száraz szálköteget úgy fogtam be két rézbak közé, hogy az 

egyenáram a két pofa között, a szálakra merőleges irányban folyjék (34. ábra). Az 

áramsűrűség alakulását úgy modelleztem, hogy a rézbakok között nagyobb sűrűség 

alakul ki, viszont a szálirányú jó vezetés miatt nem elhanyagolható mennyiségű áram 

először a szálak mentén, oldalirányban, a rézbakoktól távolodva terjedjen, majd egy 

kedvező kontaktusnál átmenjen keresztbe a szálkötegen, és így érje el a másik oldali 

rézbakot.  

 

34. ábra: Szénszálköteg keresztirányú ellenállásmérése (a) és az erővonalak ábrázolása (b) 

A szénszálköteg széleinek fokozatos levágásával a rézbakoktól távolabbi kontaktusok 

megszűntek, ezért a két rézbak közötti ellenállásnak növekednie kellett volna. Ezek 

alapján a szénszálköteg hossza és az ellenállás között felírható egy összefüggés, a 

szálköteg lecsökkentésével meghatározható lett volna a keresztirányú vezetés. A 

kísérlet kivezetésénél viszont megállapítottam, hogy az ellenállás nagyon érzékeny a 

rézbakokat összeszorító erő nagyságára, illetve a szálak fizikai elhelyezkedésére, ami 

a darabolásnál folyamatosan változott. Ezért a keresztirányú kontaktusok 

vizsgálatához újraterveztem a mérési elrendezést (35. ábra). Az „Y” elrendezésnél az 

áram a két szár között folyik, viszont a jó hosszirányú vezetés és a rossz keresztirányú 

vezetés miatt itt is elnyúló erővonalakat feltételeztem. 
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35. ábra: Szénszálköteg „Y” elrendezésű ellenállásmérése (a), az erővonalak ábrázolása (b)  

és áramköri modellje (c) 

A szénszálköteg végének levágásával ellenállásnövekedésre számítottam, mivel a 

levágott „Rk” keresztirányú ellenállások növelik az eredő ellenállást. A 

megvalósításnál nehézség volt a szálak végeinek levágása úgy, hogy közben a fizikai 

elrendezés ne változzon, ezért csak néhány kísérletnél tudtam kimutatni az ellenállás 

növekedését, a mérés nem volt megismételhető.  

A második kísérletsorozatnál a keresztirányú vezetés hosszirányú eloszlásának 

vizsgálata helyett direkt módon mértem a keresztirányú ellenállást. Ehhez olyan 

szerszámot terveztem és ömledékrétegzéses (FFF) technológiával le is gyártottam, 

hogy a segítségével több szénszálköteget tudjak a rézbakok közé helyezni, illetve ezt 

a szerszámot univerzális szakítógépben nyomó erővel lehessen terhelni (36. ábra). 

 

36. ábra: Szénszálköteg keresztirányú ellenállásmérésének elrendezése (a) 

és sematikus modellje (b), a fehér nyíl a szálirányt jelöli [125] 
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A szerszámba helyezett szénszálkötegeken, terhelés nélkül ellenállást mértem 

2 másodperces mintavételezéssel. Ezután a szerszámot univerzális szakítógépbe 

helyeztem, majd a mozgó szerszámfélen keresztül különböző nyomóerőt fejtettem ki 

rájuk, amely a felületre fajlagosítva megfelelt 0,005; 0,01; 0,02; 0,04; 0,08; 0,16; 0,32; 0,64; 

0,96; 1,28 MPa értékeknek. A kezdeti értékek megfelelnek a kézi laminálás során, míg 

a végső értékek a vákuumos gyártástechnológiák során fellépő nyomások 

nagyságrendjének. A méréseket öt mintán ismételtem meg, minden terhelőerőn 

háromszor mértem meg a minta ellenállását. A felterhelés sebessége 2 N/perc, a 

terhelés tartása (10 perc) erővezérelt, a leterhelés sebessége 20 mm/perc útvezérelt 

volt. A terhelés kezdetétől a leterhelés után 5 percig az ellenállást két másodpercenként 

rögzítettem. A 37. ábra a kísérletsorozat egy jellemző, 40 N erőnél mért görbéjét 

mutatja.  

 

37. ábra: Szénszálak keresztirányú ellenállása 40 N terhelőerő hatására. 

Az állandósult ellenállás zölddel jelölve 

A 37. ábrán látható, hogy az egyenletes felterhelést nem követte lineárisan a 

minta ellenállása, hanem késleltetéssel, egy monoton csökkenő meredekségű görbével 

jellemezhetően csökkent. Ez a relaxáció főként a szálak fizikai helyezkedésével 

magyarázható: ahogy a növekvő terhelés hatására a szálak egyre jobban 

összepréselődnek, újabb és újabb kontaktusok alakulnak ki a szálak között, ezáltal 

csökken a minta eredő ellenállása. Ezen kívül a minta ellenállására hatással lehet a 

szálakat körülvevő írezőanyag, valamint az érintkező szálak deformációja, illetve a 

szálak töredezése is. E hatások vizsgálata nem volt célom a doktori dolgozatomban, 

ugyanakkor a vizsgálatok során mértem a minta keresztmetszetét, amely jelentősen 

csökkent, így feltételezhető, hogy a szálak makroszintű mozgása jelentősebb hatással 

bír, mint a írezőanyag és a szálak deformációja. Hosszútávú kísérletem alapján 

nagyjából egy óra alatt állandósult az ellenállás, de 10 perc elteltével már nem 
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változott jelentősen. Az adott terhelési szinthez tartozó ellenállást a 10 perces mérés 

végéhez húzott vízszintessel becsültem. A mért eredményekből kivontam a rendszer 

saját ellenállását (0,14 Ω), azaz a szálak nélkül, a rézbakokon mért ellenállás értéket. A 

minta fajlagos ellenállását (ρkereszt) az állandósult ellenállásból (R), a minta szélességéből 

(a) és hosszából (b), valamint a rézbakok közti távolságból (h) határoztam meg (13), 

majd a nyomás függvényében ábrázoltam (38. ábra). 

 𝜌𝑘𝑒𝑟𝑒𝑠𝑧𝑡 =
𝑅∗𝑎∗𝑏

ℎ
 (13) 

 

38. ábra: Szénszálköteg átlagos keresztirányú fajlagos ellenállása a nyomás függvényében [125] 

Az eredmények jól mutatják, miért nem sikerültek a fejezet elején tárgyalt méréseim: 

kis nyomóerőnél nagy a szórás, illetve a kis változás a szorítóerőben nagy 

ellenállásváltozást okoz. Mindezt figyelembe véve a későbbi méréseimnél oda kellett 

figyelnem az elektromos áram bevezetésénél fellépő szorítóerő nagyságára, lehetőleg 

állandó értéken kellett tartanom, például a rézbakot lefogató csavar nyomatékkulccsal 

történő meghúzásával. Másfelől figyelnem kellett arra, hogy a rézbakok környékén, a 

nagyobb szorítóerő hatására máshogy alakul az áramsűrűség, mint azoktól távolabb, 

ahol nem éri a szálköteget terhelés.  

Az ellenállásmérésnél az áramot nem lehetett a szénszálkötegbe úgy bevezetni, 

hogy minden elemi szállal érintkezzen a rézbak, hanem csak a szélső szálak kerültek 

vele fizikai kontaktusba. Emiatt létezik az árambevezetés helyétől egy olyan távolság, 

ahol az áramsűrűség inhomogén, és a keresztirányú vezetésnek köszönhetően oszlik 

el a teljes keresztmetszet mentén. Ez a távolság (továbbiakban: hossz) meghatározható 

modellezéssel. Az Atomfizika Tanszék munkatársaival elkészítettük a szálköteg 

anyagmodelljét, ahol egy tömbszerű, transzverzálisan izotrop anyaggal 

helyettesítettük az elemi szálakból álló szálköteget, majd négyvezetékes hosszirányú 

ellenállásmérés elrendezését modelleztük végeselemes módszerrel (VEM) Comsol 
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Multiphysics szoftverben (39. ábra). A makroszkopikus elektromos vezetést 2D-ben 

vizsgáltuk a négyvezetékes hosszirányú ellenállásmérésnek megfelelő geometrián.  

 

39. ábra: A négyvezetékes ellenállásmérés sematikus ábrája (a), 

az árambevezetés környezetében az áramsűrűség vektorok ábrázolása VEM szoftverben (b), 

az áramsűrűség hosszmenti eloszlása 𝒍 = 𝟔𝟎 𝒎𝒎 mérőhossznál a középvonalban a VEM szimuláció 

alapján (c), illetve a feszültségméréshez használt rézbakok „áramelszívó” hatása áramvonalakkal 

ábrázolva VEM szoftverben (d).  

A modellezett kísérleti elrendezésnél az „A” jelű rézbakokon keresztül vezettük be az 

áramot és a „D” jelű rézbakokon keresztül vezettük ki, ezeket neveztük 

áramelektródáknak. A „B” és a „C” jelű elektródák a feszültségesés méréséhez 

szükséges elektromos csatlakozások, ezeket feszültségelektródáknak neveztük. Az 

anyagmodellhez felhasználtuk a szénszálköteg hosszirányú fajlagos ellenállás 

katalógus adatát (14 μΩm) [117], illetve keresztirányban két részre osztottuk az 

anyagot. A rézbakoknál feltételeztük, hogy a két fél összeszorításával nyomás hat a 

szálkötegre, ezért a 38. ábra alapján, a valós mérési elrendezést megközelítő, 0,16 MPa 

nyomásnál mért 0,22 Ωm, míg a rézbakoktól távol a 0,01 MPa nyomáshoz tartozó 

0,54 Ωm keresztirányú fajlagos ellenállás értékkel számoltunk. Ezeket az értékeket a 

fejezetben a későbbiekben bemutatott módon validáltuk. A végeselemes hálót 

téglalapokból építettük fel, a szálköteg szélei, azaz a modell élei felé, valamint a 

rézbakok környékén sűrítettük (40. ábra). A szimulációt egy, két, illetve három 

szálkötegnek megfelelő geometrián is futtattuk.  



  

60 

 

40. ábra: Két szénszálköteg elektromos vezetésének végeselemes modellje  

az áram bevezetésnél [125] 

A végeselemes szimuláció eredménye (39.b ábra) mutatja, hogy az árambevezetés 

környékén nem oszlik el azonnal egyenletesen az áramsűrűség, hanem a 

nagyságrendekkel jobb hosszirányú vezetőképesség miatt a szélső szálakban nagyobb 

lesz az áramsűrűség. A 4.1.2. fejezetben közölt fajlagos ellenállás – szálköteghossz 

diagramon látható elhajlás tehát abból ered, hogy a felhasznált (10) összefüggés a 

szálkötegek elméleti keresztmetszetével és az azokban egyenletesen eloszló 

áramsűrűséggel számol, míg a modellezés alapján az áram jelentős része a rézbakok 

környékén egy szűkebb keresztmetszetben folyik. Az egyenetlen áramsűrűség-

eloszlás egy mérhető hossz alatt homogenizálódik (41. ábra), de ezen a hosszon belül 

a fajlagos ellenállás-számítás egyszerűsített képlete nem érvényes. 

 

41. ábra: Hosszmenti áramsűrűség-eloszlás VEM szimuláció eredménye  

különböző szálkötegszám esetén 

A 41. ábrán a rézbakok 0-20 mm között helyezkednek el, ezen a szakaszon a rézbakok 

jó vezetőképessége, valamint az összenyomódás miatt az áramsűrűség gyorsabban 

oszlik el, míg a rézbakok után a rosszabb keresztirányú vezetőképesség miatt 

lassabban. A VEM eredmények alapján megállapítottuk, hogy a rézbakok jó 



  

61 

vezetőképessége miatt a feszültségmérés helyénél, azaz a két közbenső rézbaknál 

megfigyelhető egy „elszívó hatás” (drain effect), amely szintén egyenetlen 

áramsűrűség-eloszlást eredményez (39.c ábra). Az elszívó hatás lényege, hogy a 

feszültségmérő elektróda rézbakjai között található szálköteg vezetőképessége 

lényegesen kisebb, mint a rézbakok vezetőképessége. Emiatt az áram egy része a 

szálkötegből átlép a rézbakba, ahol a szálköteggel megközelítőleg párhuzamosan 

folyik tovább. Mivel a feszültségmérő műszer vezetékei számottevő áramot nem 

vezetnek el a csatlakozástól, a rézbakban folyó áram az érintkező felület túloldalán 

visszalép a szálkötegbe. Ez az effektus szintén egyenetlen áramsűrűség-eloszlást 

eredményez a szálköteg középvonala mentén. 

A végeselemes modell segítségével „megismételtük” a ellenállásmérést, azaz 

különböző hosszokon kiszámítottuk a feszültséget és az áramerősséget, majd az 

elméleti keresztmetszettel számolva meghatároztuk a modellezett fajlagos ellenállást. 

A mért (4.1.2. fejezet) és szimulációval számított fajlagos ellenállásértékek 

összevetésével validáltuk a VEM modellünket (42. ábra).  

 

42. ábra: VEM eredmények validálása a mért és a számított fajlagos ellenállásértékek 

összehasonlítása alapján [125] 

A mérési elrendezést szimuláló végeselem modell eredményei a méréseket jól 

közelítik (𝑅2 = 0,984), ezek alapján tehát kijelenthető, hogy a végeselem modell a 

szálkötegekben fellépő, különböző vezetési jelenségek átlagos hatását kielégítő 

pontossággal képes figyelembe venni. Ugyanakkor nem a várt eredményt kaptuk, 

mivel az egyszerűsített (10) képlet alapján számítottuk a fajlagos ellenállást. Annak 

érdekében, hogy jobban megértsük a képlet érvényességének határát, az áram és a 

feszültségelektródák környezetét a validált végeselemes modellel tovább vizsgáltuk. 

Először elemeztük, hogy a feszültségmérő rézbak geometriájának változtatásával 

elérhető-e homogénebb áramerősség-eloszlás a szénszálkötegekben a rézbakok 

közvetlen környezetében. A validált szimulációt az eredeti w=20 mm szélességű 

rézbakokon kívül lefuttattuk w=10 mm, valamint w=30 mm-es szélességgel is 

(43. ábra).  
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43. ábra: Különböző szélességű rézbakok (w=10; 20; 30 mm) hatása a középvonal hossza menti 

áramsűrűség alakulására a VEM szimuláció alapján [125] 

A 43. ábrán látható, hogy minél keskenyebb a rézbak, annál homogénebb az 

áramsűrűség, és annál kisebb az inhomogén áramsűrűségű szálköteg hossza. 

Az árambevezetés környékét külön vizsgáltuk, a szimulációt elvégeztük az előbb 

ismertetett három rézbak geometriával (44.a ábra), valamint úgy is, hogy közvetlenül 

a rézbakok után 20 mm hosszan 0,16 MPa szorítást feltételeztünk, azaz az 

anyagmodellt ezen a szakaszon megváltoztattuk (44.b ábra). A valóságban 

szigetelőanyagból készült szorítópofákkal fejtettünk ki nyomóerőt, ezért a nagyobb 

nyomáshoz tartozó keresztirányú vezetőképességgel számoltunk. 

 

44. ábra: Rézbak szélességének hatása a középvonal hossza menti áramsűrűségre (a),  

illetve ennek változása 20 mm hosszú szorítást alkalmazva (b) a VEM szimulációk alapján [125] 
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Ha a 44.a és 44.b ábrát összehasonlítjuk, jól látszik, hogy a 20 mm-rel növelt hosszon 

ráadott szorítóerőnek köszönhetően a rézbakok után gyorsabban és törés nélküli 

felfutással homogenizálódik az áramsűrűség. A szimulációs eredmények alapján 

továbbá megállapítottuk, hogy a rézbakok utáni inhomogén áramsűrűség-eloszlás 

okozhatja a korábban bemutatott (42. ábra), a számított és a várt fajlagos 

ellenállásérték közti eltérést, ugyanis a (10) egyszerűsített összefüggés feltételezi a 

homogén áramsűrűség-eloszlást. Annak érdekében, hogy kisebb mérési hosszokon is 

pontosabban lehessen mérni a fajlagos ellenállást, a későbbiekben módosítottam a 

mérési elrendezésemet. Kisebb szélességű rézbakokat használtam, valamint, ahol 

szükséges kis hosszokon is pontosan mérni az ellenállást, ott a rézbakok után 

szorítópofákat alkalmaztam.  

A keresztirányú ellenállást és annak a nyomásfüggőségét gyantával átitatott és 

kitérhálósított esetben is mértem. Ehhez több iterációban szerszámot terveztem, amely 

segítségével megoldható az impregnálás úgy, hogy a gyanta ne folyjon el, viszont a 

nyomóerő alkalmazható legyen (45. ábra). Az első változatot additív 

gyártástechnológiával készítettem el, és próbamérést is végeztem, ekkor viszont több 

problémával szembesültem: a szálkötegek párhuzamos elhelyezése nehézkes volt, a 

szálakat összeszorító erőt nem lehetett mérni, illetve precízen változtatni, a nyomóerő 

ráadásával a mozgó szerszámfél elhajlott, ezáltal a szálkötegek nem egyenletesen 

kapták a terhelést, végül a kitérhálosított próbatestet nem tudtam sérülés nélkül 

eltávolítani. Ezeket a hibákat a következő szerszám (46. ábra) tervezésénél figyelembe 

vettem.  

 

45. ábra: Szénszálköteg keresztirányú ellenállásmérésére szolgáló szerszám modellje (a) 

és a mérési elrendezés (b) 

A továbbfejlesztett szerszámot kilökővel láttam el, illetve a szálkötegek 

elhelyezésén is módosítottam. Az új geometriánál a mérendő szálkötegek vízszintesen 

helyezkednek el, a préselő erő pedig függőlegesen terheli a mintát (46. ábra). Ez a 

szerszám szakítógépbe helyezve különböző nagyságú nyomóerővel terhelhető.  
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46. ábra: Továbbfejlesztett szerszám sematikus modellje (a) és mérési elrendezése (b).  

A fehér nyilak a szálirányt jelölik [125] 

Az új szerszámmal szintén megmértem a száraz minta ellenállását a nyomás hatására. 

A terhelőerőt úgy határoztam meg, hogy a módosított geometriával számított nyomás 

nagysága megegyezzen a korábbival. Mivel ebben az elrendezésben változott az áram 

becsatolásának módja, a rendszer saját ellenállásával itt is korrigálni kellett az 

eredményeimet, amelyet két különböző megközelítéssel is elvégeztem. Az egyiknél a 

szerszám elméleti geometriáját vettem alapul és lemértem a két rézbak közötti hosszt 

az álló szerszámfél mentén, majd a korábbi mérési eredményeim alapján 

meghatároztam az ehhez a hosszhoz tartozó szénszálköteg ellenállását (3,99 Ω). A 

másik megközelítésnél egy folytonos szénszálköteget helyeztem a két rézbak közé és 

a legkisebb terhelőerővel (6,6 N) lenyomtam a szálköteget, eközben mértem az 

ellenállását (3,54 Ω). Mindkét érték nagyobb lett, mint a száraz méréseim során mért 

ellenállások jelentős része, ezért másféle korrekciós eljárást alkalmaztam. A gyantás 

vizsgálathoz használt szerszámban először szárazon megmértem az előkészített minta 

keresztirányú ellenállását a nyomás függvényében, majd az eredmények alapján 

számított keresztirányú fajlagos ellenállást összehasonlítottam a 38. ábra 

eredményeivel. A kettő közti különbség a mérési elrendezésből adódik, ezért ezzel 

korrigáltam a továbbfejlesztett szerszámmal mért eredményeket.  

A száraz mérések után feltöltöttem a szerszámüreget térhálósítóval össze nem 

kevert gyantával (MR 3016) és eközben mértem a minta ellenállását (47. ábra). Ehhez 

levettem a mozgó szerszámfelet (1. szakasz), majd a szénszálköteg felületére öntöttem 

a gyantát (2. szakasz), és visszahelyeztem a mozgó szerszámfelet (3. szakasz). A 

korábban alkalmazott legkisebb nyomással (0,01 MPa) összeszorítottam a két 

szerszámfelet, ezzel rögzítettem a minta alakját, és préseltem át a gyantát a 

szénszálakon (4. szakasz).  
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47. ábra: Szénszálkötegek keresztirányú ellenállásának változása 

gyantával való impregnálás közben [125] 

A 47. ábrán megfigyelhető, hogy az 1. szakaszban lévő állandósult ellenállásérték a 2. 

szakaszban a gyanta bejuttatásakor először megnövekedett, majd lecsökkent, mivel az 

elemi szálak eltávolodtak, majd újra rendeződtek. A 3. és a 4. szakaszban ismét 

állandósult az ellenállás a mozgó szerszámfél felhelyezésével és megnyomásával: 

ekkor kiszorítottam a felesleges gyantát, és az elemi szálak közötti távolság lecsökkent, 

esetenként új szál-szál érintkezések alakultak ki. 

Az impregnálás után elvégeztem az ellenállásmérést különböző nyomásokon. A 

száraz mérésekhez képest ebben az esetben lassabban állandósult az ellenállás, ez 

különösön kis terhelőerőknél volt jellemző. Az ellenállás a terhelés megszűntetése 

után is eltérően viselkedett: hirtelen növekedés után lassan relaxálódott, alulról 

közelítette a terhelés nélküli ellenállásértéket. Ez a gyanta viszkozitásával 

magyarázható, a belső súrlódás miatt a szálak lassabban távolodnak el egymástól, 

mint száraz esetben (48. ábra).  

 

48. ábra: Szénszálkötegek keresztirányú ellenállása 26,4 N nyomóerő hatására 
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A száraz és a gyantával átitatott szálköteggel végzett mérések eredményeit 

összehasonlítva (49. ábra) a várt különbség jelenik meg: az utóbbi esetben nagyobb 

fajlagos ellenállásértékeket mértünk különböző nyomáson, ami a gyanta szigetelő 

tulajdonságával magyarázható.  

 

49. ábra: Keresztirányú fajlagos ellenállások összehasonlítása száraz, nem térhálósított gyantás és 

térhálósított mátrixos esetben, a nyomás függvényében [125] 

Elvégeztem a kísérletsorozatot térhálósított mátrixszal is: ehhez új, száraz 

szálköteges mintát készítettem, majd a rendszerellenállás meghatározásához az 

ellenállást különböző nyomásokon mértem. Ezután az üreget feltöltöttem 

mátrixanyaggal, amelyet később szobahőmérsékleten térhálósítottam. Ezután újból 

elvégeztem az ellenállásmérést a különböző nyomásokon, majd fajlagos ellenállást 

számítottam (49. ábra). A térhálós mérések nagy szórása abból adódik, hogy minden 

egyes próbatest térhálósodásakor más és más szál-elrendeződés rögzült (50. ábra), 

ezért a különböző próbatestek fajlagos ellenállása különbözött.  

 

50. ábra: Szénszál keresztirányú ellenállásméréséhez készített térhálósított próbatest 

pásztázó elektronmikroszkópos képe 
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Az 50. ábrán látható, hogy az adott keresztmetszetben vannak olyan részek, ahol 

összeérnek az elemi szálak (pirossal jelölve), míg más részeken a gyanta teljesen 

elszigeteli az elemi szálakat egymástól (kékkel jelölve). Ezek az esetleges érintkezések, 

vagy elszigetelődések a szálak mentén változhatnak. A próbatestek fajlagos ellenállása 

a nyomás hatására jelentősen nem változott, és ezt az állandó átlag és az állandó 

hibasáv mérete mutatja. A különböző próbákat összehasonlítva azt a következtetést 

vontam le, hogy a száraz és a nem kitérhálósított gyantás minta keresztirányú fajlagos 

ellenállása jelentősen függ az összeszorító erőtől. A térhálósított mátrixos esetben 

viszont a térhálósodás során rögzül az elemi szálak helyzete, a szál-szál érintkezések 

száma, és ezáltal a keresztirányú vezetőképesség is, amely a nyomás hatására már nem 

változik. Ez az alapja a szénszálas kompozitok szenzorként való megbízható 

alkalmazásának. 

A fentiekben ismertetett mérések alapján kimutattam, hogy az impregnálás 

módosítja a szálkötegek szálakra merőleges irányú vezetőképességét. A validált 

végeselem modell segítségével a következőkben azt vizsgáltuk, hogy az impregnálás 

hatására hogyan változik a feszültségelektródák környezetében kialakuló 

árameloszlás. A feszültségmérésre használt rézbakok áramelszívó hatását 

hasonlítottuk össze gyantás, illetve száraz szálkötegek esetén. Az 51. ábra szemlélteti 

a vizsgálathoz felállított anyagmodellt, amely a 39. ábra „B” feszültségelektróda 

környezetét mutatja.  

 

51. ábra: Feszültségmérő elektróda környezetének VEM elrendezése bal oldalon száraz (szürke), 

jobb oldalon gyantával impregnált (kék) szálkötegek esetén. [125] 

Az áram száraz, összeszorítás nélküli szálkötegben folyva jut el a rézbakok által 

összeszorított szakaszig. A rézbakokat követően az áram gyantával impregnált 

szálkötegben folyik tovább, itt a 0,01 MPa nyomáson mért 0,74 Ωm keresztirányú 

fajlagos ellenállásértékkel számoltunk (49. ábra). Mivel a rézbakok vezetőképessége 

lényegesen nagyobb, mint a szénszálaké, a rézbakok által összeszorított szakaszba 

érkező áram egy része átlép a rézbakokba, majd a rézbak átellenes oldalán újra 

visszalép a szálkötegbe. Végeselem modellünk segítségével vizsgáltuk ezen 

áramelszívó hatást az 51. ábrán bemutatott geometriában, és ábrázoltuk az 
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áramsűrűség eloszlást a szálköteg középvonala mentén a hely függvényében 

(52. ábra). 

 

52. ábra Áramsűrűség eloszlás a szálköteg középvonala mentén  

a feszültségmérő elektróda környezetében. Zöld vonal: mindkét oldalon száraz szálköteg esetén 

Kék vonal: egyik oldalon száraz, másik oldalon gyantával impregnált szálköteg esetén [125] 

Szemléletes, hogy az elektróda előtti szakaszon a zöld és a kék áramsűrűség-eloszlás 

görbe együtt fut, hiszen a szálköteg ezen szakaszán mindkét esetben száraz volt a 

szálköteg. A két görbe közt eltérés csak az elektródát követő szakaszon tapasztalható, 

hiszen itt a szálköteg a zöld görbe esetén száraz volt, míg a kék görbe esetén gyantával 

átitatott. Látszik, hogy az utóbbi esetben az áramelszívó hatás kevésbé érvényesül, 

hiszen a szálköteg belsejében az áramsűrűség 2%-kal kisebb csökkenést mutat, mint 

száraz szálköteg esetén. Ennek az az oka, hogy a gyanta megnöveli a szálkötegre 

merőleges irányú fajlagos ellenállást, így a rézbakokkal közvetlenül nem érintkező 

szálakból nehezebben jut el az áram a rézbakokba. 

4.1.4. Áramerősség hatása a húzási tulajdonságokra 

Az irodalomkutatás alapján ismert (lásd: 2.3.1. fejezet), hogy egy vezetőben 

átfolyó áram hőt fejleszt, valamint a mechanikai tulajdonságokra is hatással van. 

Jóllehet, a szenzoros alkalmazásnál kis áramot használtam (<0,1 A), azonban 

szükséges volt annak a vizsgálata, hogy az esetleges hőfejlődés okoz-e bármilyen 

mechanikai tulajdonság-változást. A hőfejlődés vizsgálatához a kompozitba ágyazott 

szénszálkötegen vezettem át különböző erősségű áramot és eközben hőkamerával 

mértem a próbatest melegedését. Ezután a kompozit mechanikai tulajdonságainak 

(húzási rugalmassági modulus, szakítószilárdság) a megváltozását elemeztem. A 

kísérletekhez „B” típusú próbatestet gyártottam (lásd: 3.3. fejezet). A méréseket 

megismételtem különböző erősségű áram rákapcsolásával (0; 0,05; 0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 
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1 A). A mért értékekből átlagos szakítószilárdságot és húzási rugalmassági modulust 

számoltam (53. ábra). 

 

53. ábra: Próbatesten átfolyó áram erősségének hatása 

a próbatest húzási mechanikai tulajdonságaira 

Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a kis áramerősség (<0,75 A) nem volt 

hatással a szakítószilárdságra, valamint a modulusra. Az áramerősség növelésével 

(1 A) a szakítószilárdság csökkent. A folyamat jobb megismerése érdekében a 

próbatesteket hőkamerával is vizsgáltam szakítás közben, a próbatest hőmérsékletét a 

próbatest hosszán felvett „�̅�” egyenes mentén mértem (54. ábra). 

 

54. ábra: Hőmérséklet kiértékelés helye a „�̅�” vonal mentén a hőkamerás felvétel alapján (a), 

illetve a próbatestek átlagos hőmérsékletének megváltozása az áram hatására (b) 
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A hőmérsékletet a szakítás kezdetétől a szénszálköteg szakadásáig mértem. A 

vonalmenti átlaghőmérsékletből kiszámítottam a mérés kezdetéhez képest 

bekövetkezett hőmérsékletváltozást. A referenciamérés hőmérsékletváltozásával 

korrigáltam az eredményeket, majd megállapítottam, hogy 0,125 A áramerősség alatt 

a próbatest hőmérséklete nem változik. Nagyobb erősségű áram hatására a próbatest 

felszíne a Joule-hő hatására melegedni kezdett a szakítóvizsgálat során (kb. 70 

másodperc időtartam alatt). A hőmérsékletváltozás befolyásolja a polimerek 

mechanikai tulajdonságait, az ezek közti összefüggés megismeréséhez dinamikus 

mechanikai vizsgálatot végeztem a próbatesteknél használt epoxigyantán (55. ábra).  

 

55. ábra: Epoxigyanta dinamikus mechanikai vizsgálatának eredménye 

A tárolási modulus 40 °C-nál jelentősen csökken, a veszteségi tényező csúcsa 50 °C 

körül található. Ez az eredmény magyarázatot ad arra, hogy miért csökken a 

szakítószilárdság 1 A áram hatására: a szakítóvizsgálat végére az 54. ábrán bemutatott 

mértékben növekszik a hőmérséklet, amely egybeesik a gyanta üvegesedési átmeneti 

hőmérsékletével, azaz ekkora hőmérsékletváltozás hatására kilágyul. Ezek alapján 

megállapítottam, hogy a szenzoros alkalmazásra jellemző <0,1 A áramerősség nem 

befolyásolja a szakító próbatest mechanikai tulajdonságait, valamint a szenzoros 

alkalmazásra jellemző áram esetén hosszú távon sem melegedik a próbatest. Nagyobb 

áramerősségnél a felszabaduló hőmérséklet miatt a mechanikai tulajdonságok 

megváltozásával is számolni kell, az 1 A áramerősség hatására a próbatest 

hőmérséklete megközelíti az epoxi üvegesedési átmeneti hőmérsékletét, ezért 

romlanak a mechanikai tulajdonságok. Szenzoros alkalmazásnál viszont nem 

használatos ekkora mérőáram.  
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4.1.5. Áramerősség hatása a hajlítási tulajdonságokra 

A kvázistatikus húzás mellett a kompozit alkatrészeket jellemzően hajlítás 

terheli. A kvázistatikus hajlítási tulajdonságoknak a különböző áramerősségek 

hatására bekövetkezett változását hárompontos hajlítóvizsgálattal elemeztem.  

A szakítópróbatesteken tapasztalt melegedés miatt a hárompontos hajlításhoz 

használt „C” típusú próbatesteket (lásd: 3.3. fejezet) először áramkörbe kapcsoltam 

rézbakok segítségével, és vizsgáltam, hogy mennyire és mennyi idő alatt melegszik fel 

a szénszálköteg a rajta átfolyó áram ellenállásfűtése miatt (56. ábra). Megállapítottam, 

hogy kezdetben a gyors melegedés tapasztalható, majd ennek az üteme lassul, 

körülbelül 90 másodperc után a próbatest eléri az állandósult hőmérsékletének 90%-

át. A hárompontos hajlítóvizsgálataimat ez alapján úgy végeztem, hogy a hajlítás előtt 

90 másodperccel rákapcsoltam az áramot a próbatestre, majd egészen a végső 

tönkremenetelig vagy a határlehajlásig rákapcsolva hagytam. A hárompontos 

hajlítóvizsgálatokhoz a próbatesteket univerzális szakítógépbe helyeztem a 

vizsgálathoz szükséges mérési elrendezésben (56. ábra). A próbatest szélein kilógatott, 

száraz szénszálköteget rézbakok közé szorítottam, így az elektromos csatlakozón 

keresztül az áramforrásra tudtam azt kapcsolni.  

 

56. ábra: Árammal átjárt próbatest hőkamerás felülnézeti felvétele (a),  

illetve a próbatestek átlagos hőmérsékletének megváltozása az áram hatására (b) 

A hárompontos hajlítóvizsgálat alátámasztási távolsága 64 mm, a hajlítási sebesség 

10 mm/perc, a maximális lehajlás 6,4 mm volt, a szénszálköteg a húzott oldalon 

helyezkedett el. A próbatestekre különböző erősségű áramot (0,05; 0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 

1 A) kapcsoltam a hajlítás előtt 90 másodperctől kezdve a tönkremenetelig. Rákapcsolt 

áram nélkül referenciaméréseket is végeztem. Minden áramerősség- értéknél a 

méréseket ötször végeztem el. Az eredményekből hajlító rugalmassági modulust 

(húrmodulust), illetve a maximális erőből hajlítószilárdságot számoltam (57. ábra).  
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57. ábra: Áramerősség hatása a hajlítószilárdságra (kékkel jelölve) és a húrmodulusra 

(narancssárgával jelölve) 

Az eredmények alapján megállapítottam, hogy 0,5 A áramerősségig a próbatest 

mechanikai tulajdonságai nem változtak jelentősen. Ennél erősebb áram esetén a 

mechanikai tulajdonságok romlását mértem, melynek fő oka a próbatest melegedése. 

A szénszálak szenzoros alkalmazásánál jellemzően száz milliamperes nagyságrendű 

áram folyik át a szálakon, a fenti eredmények alapján tehát a mérőáram nem 

befolyásolhatja a kompozit kvázi-statikus hajlító mechanikai tulajdonságait. 

4.1.6. Áramerősség hatása a dinamikus mechanikai tulajdonságokra 

Feltételezésem szerint a szénszál-erősítésű kompozit szerkezet folyamatos 

állapotfelügyelete történhet mérőáram bevezetésével, amellyel mérni tudjuk a 

kompozit anyag ellenállását. A 4.1.4. fejezetben bemutattam, hogy a folyamatosan 

rákapcsolt áram hogyan hat a próbatestek kvázi-statikus mechanikai 

húzótulajdonságaira, valamint a 4.1.5. fejezetben ismertetett kvázi-statikus 

hárompontos hajlítás során mért mechanikai tulajdonságokra.  

Ebben az alfejezetben az áramnak a dinamikus mechanikai tulajdonságokra 

gyakorolt hatását mutatom be dinamikus hárompontos hajlító vizsgálattal, amelynek 

alapjául az irodalomkutatás (2.3.4. fejezet) során megismert előzményeket vettem 

figyelembe. A kutatók eredményei alapján [83, 84] a próbatesten átfolyó áram hatására 

nagyobb törési erő érhető el, ezért először előkísérleteket végeztem [126] annak 

érdekében, hogy megvizsgáljam a nagyobb áramerősség hatását. A kísérletekhez 

különböző áramerősségeket (0,5; 1; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 2,5 A) kapcsoltam a „C” típusú 

próbatestekre (lásd: 3.3. fejezet), illetve változtattam az ütés előtti áramkörbe 

kapcsolási időt is (2; 10; 30; 60; 90 s). A vizsgálatokat minden mérési pontban öt 

próbatesten végeztem el. Egy lépésben tizenkét próbatestet állítottam elő, minden 

esetben referenciamérést is végeztem (összesen 15 mérés) átvezetett áram nélkül, hogy 
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vizsgáljam a mintaelőállításból adódó esetleges eltéréseket. Egy kísérlet tipikus 

válaszjele látható az 58. ábrán. Az eredmények feldolgozása során csak a maximum 

erőig mért értékeket vettem figyelembe, valamint a dárdának a próbatesthez 

viszonyított pattogásából adódó zajt mozgóátlagolással simítottam. A simításkor egy 

adott mérési ponthoz az azt követő 300 pont számtani átlagát rendeltem hozzá. 

Kiértékeléskor a kvázi-statikus hárompontos hajlítás (5) és (6) összefüggéseit 

alkalmaztam, s ezek alapján meghatároztam a dinamikus hajlítószilárdságot és a 

dinamikus hajlító rugalmassági modulust. 

 

58. ábra: Dinamikus hárompontos hajlítóvizsgálat jellemző  

dinamikus hajlítófeszültség-lehajlás eredménye 

A számított maximális hajlítófeszültséget, azaz a dinamikus hajlítószilárdságot 

az áramerősség függvényében ábrázoltam (59. ábra), így láthatóvá vált, hogy milyen 

hatással van az áramerősség és az áram rákapcsolásának ideje a hajlítószilárdságra.  

 

59. ábra: Dinamikus hajlítószilárdság-áramerősség diagram 
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Az 59. ábrán jól látszik, hogy az átfolyó áram és a rákapcsolási idő növelésével csökken 

a hajlítószilárdság. A nagyobb áramerősségnél, vagy a hosszabb rákapcsolási időnél a 

Joule-hő miatt felmelegszik a próbatest és ez vezethet a kilágyuláshoz. A dinamikus 

hajlító rugalmassági modulus értékek a 7. táblázatban láthatók, az átfolyó áram nélküli 

referencia érték 3,6±0,2 GPa. Kísérleteim során 2 A-nél nagyobb áramerősség hatására 

több próbatest is túlmelegedett, a mérőberendezés védelmében nem végeztem el a 

nagy hőfejlődéssel (nagy áram és hosszú rákapcsolási idő) járó méréseket. 

 

Dinamikus hajlító rugalmassági modulus [GPa] 

Idő [s] 

Áram- 

erősség [A] 
2 10 30 60 90 

0,50 3,7 ± 0,1 3,6 ± 0,3 3,4 ± 0,2 3,7 ± 0,2 3,7 ± 0,2 

1,00 3,4 ± 0,4 2,9 ± 0,3 2,6 ± 0,3 3,6 ± 0,6 3,2 ± 0,4 

1,50 2,3 ± 0,9 1,8 ± 0,6 2,0 ± 0,3 2,0 ± 0,3 1,6 ± 0,6 

1,75 1,7 ± 0,1 1,9 ± 0,9 1,9 ± 0,2 1,2 ± 0,4 1,4 ± 0,3 

2,00 3,5 ± 0,2 n.a. 1,9 ± 0,3 0,9 ± 0,2 1,3 ± 0,3 

2,25 n.a. 2,7 ± 0,2 1,6 ± 0,1 x x 

2,50 0,6 ± 0,3 x x x x 

7. táblázat: Dinamikus hajlító rugalmassági modulus [GPa] különböző áramerősség és idő mellett 

A táblázatból kiolvasható, hogy azonos áramerősségen az átfolyás idejének 

növelésével csökken a modulus értéke. Ugyanez a hatás figyelhető meg azonos ideig 

rákapcsolt, növekvő áramerősség esetén is. Ez a tendencia ellentmond a 

2.3.4. fejezetben bemutatott eredményeknek, de a próbatest-melegedés, és az ezzel járó 

kilágyulás egyértelműen csökkenő dinamikus mechanikai tulajdonságokhoz vezet. 

Ha mindenképpen nagyobb áramerősséget kell használni, azt úgy célszerű megoldani, 

hogy például fél percenként, rövid időre rákapcsolt árammal mintavételeznek. Az 

eredmények azt is mutatják, hogy a 0,5 A áramerősség hosszabb rákapcsolási időnél 

sem okoz jelentős romlást. Mivel szenzoros alkalmazásnál jellemzően 0,1 A-nél 

alacsonyabb áramerősséget használtam, a kísérleteket megismételtem 1 A-nál kisebb 

áramerősségeken (0,05; 0,125; 0,25; 0,5; 075 A) is úgy, hogy a korábban mért 

leghosszabb ideig (90 másodperc) kapcsoltam rá az áramot (60. ábra).  
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60. ábra: Áramerősség hatása a dinamikus hajlítószilárdságra (kékkel jelölve) 

és a dinamikus hajlító rugalmassági modulusra (narancssárgával jelölve),  

90 másodpercig rákapcsolt áram esetén 

A kísérlet során megállapítottam, hogy 1 A-nél kisebb áramerősségű áram hatására 

nem változik a dinamikus hajlító rugalmassági modulus, valamint a szenzoros 

alkalmazásra jellemző mérőáram (<0,1 A) nem befolyásolja a dinamikus 

hajlítószilárdságot. Az eredmények alapján a szénszálköteg alkalmazható szenzorként 

is, hiszen a mérőáram hatására nem fog változni a kompozit termék dinamikus 

mechanikai tulajdonsága. 

4.2. Környezeti hatások  

A szénszál ellenállására a mechanikai terhelésen túl számos környezeti tényező 

lehet hatással. Ebben az alfejezetben ismertetem azokat a kísérleteimet, amelyekkel 

ezeket a hatásokat vizsgáltam. 

4.2.1. Hőmérséklet hatása a szénszál ellenállására 

A szénszálak ellenállását több környezeti hatás is befolyásolja. A szenzorként, 

állapotfelügyeletre való alkalmazásánál a geometria-változás (deformáció) és az 

ellenállás-változás közötti kapcsolatot vizsgáltam, miközben nem volt elhanyagolható 

a hőmérsékletváltozás zavaró hatása. A szénszálkötegek hőmérséklet-változása és 

ellenállás-változása közti kapcsolat feltárásának érdekében kompozitba ágyazott 

szénszálköteg hőmérsékletét változtattam a valós alkalmazási példáknál előforduló 

hőmérséklettartományban (-20 – 120 °C) hőkamrában, mechanikai terhelés nélkül, és 

eközben mértem a szálköteg ellenállását.  

A „B” típusú próbatesteket (5 db, lásd: 3.3. fejezet) Zwick Z250 szakítógép 

klímakamrájába helyeztem, majd fűtési-hűtési (-20  120  -20 °C) ciklusban 
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vizsgáltam az elektromos áram változását mechanikai terhelés nélkül. A felfűtés 

(elektromos fűtés, légkeringetés mellett) és a hűtés (hűtés folyékony nitrogénnel) 

sebessége 10 °C/perc volt. Egy jellemző ellenállás/hőmérséklet mérés eredményét az 

idő függvényében a 61. ábra mutat. 

 

61. ábra: Az ellenállásváltozás és a hőmérsékletváltozás az idő függvényében 

Az eredmények kiértékelésekor külön vizsgáltam a felfűtési és a lehűtési 

szakaszt, mindkettőnél az állandósult hőmérsékletváltozási sebességű részt vettem 

figyelembe (fémes ellenálláshőmérők kalibrációjának megfelelően 0-100 °C). Az 

összehasonlíthatóság érdekében az ellenállás megváltozását ábrázoltam a hőmérséklet 

függvényében, a viszonyítási pont a 0 °C hőmérséklethez tartozó ellenállás érték volt 

(62. ábra).  

 

62. ábra: Hőmérsékletváltozás hatása a szénszálköteg ellenállására fűtés (a) és hűtés (b) közben 

(egy-egy jellemző diagram) 

A kísérletek során a hőmérséklet-ellenállásváltozás diagram közelíthető egy 

egyenessel. Az elsőrendű közelítés a fém ellenálláshőmérők hőmérsékletfüggését 

jellemző (14) összefüggésre hasonlít:  

 𝑅𝑖 = 𝑅0(1 + 𝛼 ∗ 𝑇) (14) 
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vagy átrendezve (15): 

 
𝑅𝑖−𝑅0

𝑅0
=

𝛥𝑅

𝑅0
= 𝛼 ∗ 𝑇 (15) 

ahol 𝑅𝑖 az adott hőmérsékleten mért ellenállás, 𝑅0 a 0 °C-on mért ellenállás, 𝛥𝑅 az 

ellenállásváltozás, 𝛼 a hőmérséklettényező vagy másnéven lineáris hőmérsékleti 

együttható és 𝑇 a hőmérséklet °C-ban.  

Az 𝛼 hőmérséklettényező a fűtés mérési eredményekre illesztett egyenesek 

alapján 𝛼 = −2,387 ∗ 10−2 ± 2,8 ∗ 10−3  [
%

°𝐶
]. Az 𝛼 hőmérséklettényező a hűtés mérési 

eredményekre illesztett egyenesek alapján 𝛼 = −2,409 ∗ 10−2 ± 3,2 ∗ 10−3  [
%

°𝐶
]. A 

fűtési és a hűtési tényezők szóráson belüli értékek, ezért a hőmérsékletfüggés egy 

lineáris hőmérséklettényezővel jellemezhető, amelynek értéke az összes eredmény 

átlaga alapján 𝛼 = −2,4 ∗ 10−2 ± 3 ∗ 10−3 [
%

°𝐶
]. A mérési eredményeknél az 𝛼 

hőmérséklettényező negatív előjelű, értéke megfelel a szénszál irodalomban fellelhető 

hőmérséklettényezőjének [127–129], amelyekhez képest a közelítő egyenes egyenlete 

és az ellenállásváltozás eltérő volt, de a tendencia hasonló. Az eredmények alapján 

megállapítottam, hogy a hőmérsékletváltozásból eredő ellenállásváltozás meghaladja 

a kompozit próbatest szakítása közben jelentkező ellenállásváltozást (későbbi 

eredményeim alapján jellemzően 2% körüli). A vizsgált szénszálnál ez azt jelenti, hogy 

kb. 100 °C hőmérsékletváltozás okozta ellenállásváltozás felel meg a szálszakadásnál 

mérhetőnek. Ezért egyfelől a hőmérséklet befolyásoló hatását a nyúlásmérésnél 

figyelembe kell venni hőmérséklet kompenzációval, másfelől a szénszál hőmérőként 

is funkcionálhat.  

Mivel az ellenállás függ a hőmérséklettől, figyelembe kell venni az áram Joule-

hő termelését is, vagyis azt, hogy az áram hatására lokálisan hő termelődik a 

szénszálakon, s ez a tény befolyásolja a mérés pontosságát. A hőmérséklet hatását 

kompenzálni lehet mérés közben vagy utólag, a kiértékeléskor. Az alábbi 

bekezdésekben bemutatok négy különböző kompenzálási lehetőséget.  

Hőmérsékletmérés  

A legkevésbé eszközigényes módszer, amikor a hőmérséklet hatását az 

eredmények utólagos feldolgozásakor kompenzálják, a mérés közben regisztrált 

hőmérsékletváltozás alapján. Ezt folyamatosan mérni kell ellenálláshőmérővel (pl.: 

hőelem), vagy sugárzás alapú hőmérővel (pl.: hőkamera). A mért elektromos 

ellenállásértéket ez alapján korrigálni lehet a hőmérséklettényező szerint. A módszer 

hátránya egyrészt, hogy pontatlan, másrészt a hőelem elhelyezése kompozitoknál azt 

a problémát veti fel, hogy a kompozit felszínére ragasztva nem a valós értékeket méri, 

a laminátumba ágyazva pedig feszültséggyűjtő helyet alakíthat ki.  

Kompenzálás hídkapcsolással  

A méréstechnikában a legelterjedtebb módszer a hídkapcsolásos kompenzáció 

(például nyúlásmérő bélyegek alkalmazásánál), amely megvalósítható egy speciális 

mérési elrendezéssel. Az úgynevezett negyedhidas kompenzálásnál az aktív 

állapotfelügyeleti szenzor és a vele megegyező tulajdonságú, de terheletlen passzív 

szenzor egy Wheatstone-híd elrendezésű mérőáramkör egy-egy ágára van bekötve. 
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Ekkor mindkét ellenállásérték a hőmérséklet hatására egy irányban, azonos mértékkel 

változik, emiatt a mért feszültségkülönbség csak a mechanikai terhelésnek 

megfelelően módosul [130]. Ugyanakkor valós kompozit szerkezetnél ez nehezen 

valósítható meg, mert a kompozitok komplexitása miatt nehéz megtalálni azt a 

területet, amely minden terhelési állapotban semleges (deformáció mentes) marad. 

Zajmérés  

További kompenzálási lehetőség annak kihasználása, hogy minden vezető anyag 

ellenállásmérése közben a mért jel zajjal terhelt, amelynek több összetevője van. Mérés 

közben, a zaj vizsgálatából is következtetni lehetne az ellenállásváltozás okára. A zaj 

egy alapszintjét az ún. termikus zaj (𝜐𝑇𝑁) adja, amely az ellenállás hőmérsékletéből 

adódik (16) [131, 132]: 

 𝜐𝑇𝑁 =  √4𝑘𝑇𝐵𝑅 (16) 

ahol k a Boltzmann-állandó, B a sávszélesség, T a hőmérséklet és R az ellenállás. A 

termikus zaj nagysága hozzávetőlegesen 10 nV 100 Ω-os és 1000 nV 106 Ω-os 

próbatestnél. A termikus zaj aránya két módon csökkenthető: a mérést nagyobb 

feszültségen (nagyobb áramerősségen) kell végezni, így a zaj arányaiban kisebb lesz, 

vagy a mérési időt kell növelni [131, 132]. 

Az ellenálláson az áram nagyságától függően ún. 1/f zaj is keletkezik, amelyet 

egyenáram esetén Flicker zajnak neveznek, és nagyobb áramerősségnél válik a 

termikus zajnál dominánsabbá. Hatása alacsonyabb frekvenciájú méréseknél 

jelentősebb. Mérni a jel gyors Fourier transzformálásával, majd spektrumanalízissel 

lehet. A vezeték mozgásából is adódik zaj, amelynek oka az egymáshoz képest 

elmozduló vezető és szigetelés által létrehozott elektrosztatikus töltés. Ez a fajta zaj 

főleg nagy ellenállás mérésénél jellemző [133–135].  

A zajt jelként mérve újfajta módszerrel lehet értékelni az anyag állapotát. A 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a Fizika Tanszéken 

foglalkoznak elektromos zajméréssel. Tapasztalatuk alapján, ha az adott anyagból 

készült vezető keresztmetszete lecsökken és ezáltal az ellenállása nő, akkor az 1/f zaj 

jelentősen megnő. Az 1/f zaj ilyen változása dominánsabb a hőmérséklet-változásból 

adódónál. A szénszál 1/f zajának megismeréséhez a fejezet elején bemutatott 

próbatesteken zajmérési kísérletet végeztem. A próbatest feszültségzajának a 

mérésekor problémát okozott, hogy az elektronikai eszközök (feszültségforrás, erősítő, 

vezetékek és más eszközök) zaja elnyomja a kis ellenállású próbatest termikus zaját. 

Az 1/f zaj akár több nagyságrenddel nagyobb is lehetne a rendszer saját zajánál, de a 

műszer korlátjai miatt nem lehetett elég nagy áramot átvezetni a kis ellenállású 

darabon ahhoz, hogy mérhető legyen a vizsgált kompozit 1/f zaja (63. ábra). Az ábra 

azt mutatja, hogy csak a mérőműszer termikus és 1/f zaja volt detektálható, a kompozit 

zaja nem olvasható le. 
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63. ábra: Gyantába ágyazott szénszálköteg feszültségzaj mérése 

A Fizika Tanszék mérései alapján a gyantába ágyazott szénszálköteg próbatest 

ellenállása két nagyságrenddel kisebb volt, mint amilyen anyagokkal ők korábban 

foglalkoztak. Emiatt a kísérletet megismételtem egy darab elemi szénszállal, amelynek 

ellenállása már megfelelő volt. A feszültségzaj mérésből a termikus zaj kimérhető volt, 

viszont az 1/f zajt az áramzaj méréssel vizsgáltam (64. ábra). Az ábrán 120 mV-nál 

látható volt eltérés, ami utalhat az 1/f zajra, viszont ennél nagyobb feszültséget a 

feszültségforrás más beállításával lehetett elérni, ekkor viszont jelentősen megnőtt a 

rendszer zaja (lásd: 121 mV). 

 

64. ábra: Egy darab elemi szénszál zajmérése 
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Az eddig elvégzett zajmérés kísérlet eredményekből meghatározhatóvá vált a 

kompozit termikus- és 1/f zaja, viszont a rendelkezésre álló műszerek korlátai miatt 

nem sikerült abban a kis frekvenciatartományban vizsgálni, ahol az 1/f zaj várhatóan 

dominánsabb a termikus- és a rendszer saját zajánál.  

Ellenállásváltozás sebessége  

Véleményem szerint az adatok kiértékelésekor nem csak az ellenállás 

megváltozásából, hanem annak sebességéből is következtetni lehet a szénszálakat érő 

hatásokra. A feltevésem alapja az volt, hogy a hőmérséklet változása lassúbb folyamat, 

mint például egy dinamikus deformáció vagy szálszakadás, emiatt az utóbbiak által 

okozott ellenállásváltozás gyorsabb lefolyású lehet. Az előkísérletként [136] elvégzett 

szakítóvizsgálat eredményeit újból kiértékeltem, az ellenállásváltozás sebességét a 

görbe lokális meredekségéből határoztam meg (65. ábra). 

 

65. ábra: Próbatest szakítása közben mért ellenállásváltozás (a) 

és annak sebessége (b) az idő függvényében 

A próbatest tönkremenetelének kezdetekor, a bemutatott példán kb. 100 másodperc 

után az ellenállásváltozás sebessége jelentősen megnő. Ez alapján egy valós terméknél 

elképzelhető, hogy a változás sebességéből következtetni lehet a szálszakadásra, 

tönkremenetelre, hiszen a lassú hőmérsékletváltozás ennél lassabb ellenállásváltozást 

okoz. Ugyanakkor elképzelhető olyan helyzet, amikor egy kompozit szerkezet 

folyamatos nyújtása közben éppen annyival csökken a hőmérséklet, hogy hatására a 

65. ábrán láthatóval egyező jellegű ellenállásváltozás görbét kapunk a deformációtól 

függetlenül. 

A fent bemutatott négy kompenzálási módszer egyike sem alkalmazható 

megbízhatóan. Megoldás lehet a deformáció és a hőmérsékletváltozás szétválasztására 

a neurális hálóra épülő gépi tanuló algoritmus. Ehhez olyan mérések elvégzése 

szükséges, amelyeknél egy paramétert (vagy deformáció, vagy hőmérséklet, vagy 
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mindkettő) ismert mértékben változtatom, és mérem az ellenállást. A kapott 

eredményeket használnám az algoritmus betanítására, és azt várom, hogy 

tendenciákat, összefüggéseket ismerjen fel, amelyek alapján egy ismeretlen 

adathalmazból is következtetni lehet a befolyásoló tényezők változására. Ez a típusú 

fejlesztés túlmutat jelen dolgozatom célkitűzésén, de a jövőben tervezem a 

matematikusokkal való kapcsolatfelvételt, és a téma kidolgozását. 

4.2.2. Páratartalom hatása a szénszál ellenállására 

A kompozitba épített szénszál ellenállását a környezet relatív páratartalma (RH) 

is befolyásolhatja. Valós kompozit termékek felhasználási környezetére nem jellemző 

a hirtelen páratartalom változás, általában a környezeti levegő páratartalma lassan 

változik. Ez alól kivétel lehet például a repülőgépipar, ahol néhány óra, vagy akár 

néhány perc leforgása alatt hirtelen páratartalomváltozás várható fel- és leszállás 

közben. Próbatesteken ezért vizsgáltam az állandósult páratartalom, valamint a 

tranziens, gyorsabban változó páratartalom hatását a kompozitba laminált 

szénszálköteg ellenállására.  

Az állandósult páratartalom hatását vizsgáló kísérletemben nem tudtam 

egyszerre mérni a próbatest ellenállását és tömegét, mert ehhez mindig mozdítani 

kellett volna a próbatestet, ekkor viszont az elektromos kapcsolat az ellenállásmérő 

berendezés és a próbatest között jelentősen változott volna, ezáltal értékelhetetlenné 

téve az ellenállásmérést. Emiatt először külön vizsgáltam a próbatest vízfelvételét, 

majd azt követően az ellenállás változását. A vízfelvétel vizsgálathoz először 

klímaszekrénybe helyeztem a „B” típusú próbatesteket (lásd: 3.3. fejezet), majd a 

klímaszekrényt felfűtöttem 50 °C hőmérsékletre, és megvártam, hogy a próbatest is 

átvegye a környezeti hőmérsékletet. A relatív páratartalom a szobahőmérsékletű 

levegő felmelegítéséből 9%-ra adódott. Ekkor lemértem a próbatest tömegét, a 

vízfelvétel vizsgálatához ezt tekintettem a viszonyítási pontnak. Ezután újra a 

klímaszekrénybe helyeztem a próbatestet, majd 50 °C-on 70% relatív páratartalomra 

állítottam be a vizsgálati körülményeket. A próbatest tömegét újra megmértem akkor, 

amikor a klímakamra először elérte a 70%-ot, valamint onnantól számítva 3, 5 és 24 

óra elteltével. A 24 órás mérésnél még ugyan nem állandósult a tömeg, de az eltérés 

0,2% alatti volt, ezért a vízfelvételt elenyészőnek vettem. Ezután a klímaszekrényt 

átszellőztettem, a szoba hőmérsékletű levegőt újra felfűtöttem 50 °C-ra és a próbatestet 

a kiadódó 10%-os relatív páratartalmon addig szárítottam, amíg újra a viszonyítási 

tömeget el nem érte. Ezután rácsatlakoztattam az ellenállásmérő berendezést a 

próbatestre, és az így mért ellenállásértéket tekintettem viszonyítási alapnak. A 

klímakamra páratartalmát újra 70%-ra állítottam, majd folyamatosan mértem a 

próbatest ellenállását. Az ellenállás-változás 24 óra után is 0,3%-nál alacsonyabb volt, 

ami a korábbi méréseimhez (például hőmérséklet hatása) képest elenyésző, de a 

szenzoros alkalmazásnál figyelembe kell venni, mint a pontosságot rontó tényezőt. 

A tranziens páratartalomváltozás hatását úgy vizsgáltam, hogy a 

klímakamrában víz elpárologtatásával folyamatosan változtattam a páratartalmat és 
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eközben mértem a szénszálköteg ellenállását. Mivel a relatív páratartalom függ a 

hőmérséklettől, ezért a kísérleteket több hőmérsékleten (30, 40, 50 és 60 °C) is 

elvégeztem (66. ábra). Az ellenállásértékekből a (17) összefüggés alapján kiszámoltam 

a fajlagos ellenállásváltozást:  

 
𝑅𝑅𝐻−𝑅𝑖𝑛

𝑅𝑖𝑛
 (17) 

ahol 𝑅𝑖𝑛 a kezdeti ellenállás és 𝑅𝑅𝐻 a szénszál ellenállása 𝑅𝐻% relatív páratartalomnál.  

 

66. ábra: Fajlagos ellenállásváltozás a környezeti páratartalom függvényében 

A mért értékekre egyenes illeszthető (18), amelynek alakja hasonlít a 

hőmérsékletfüggést leíró (15) egyenletre. 

 
𝑅𝑅𝐻−𝑅20

𝑅20
= 𝛽 ∗ 𝑅𝐻% (18) 

ahol 𝛽 tényezőt lineáris páratartalom együtthatónak neveztem el. A 𝛽 értéke 

megmutatja, hogy mennyivel változik meg 1 Ω szénszál ellenállása 1% relatív 

páratartalom változás hatására. A méréseim alapján az átlagos 𝛽 értéke (19): 

 𝛽 =
𝑅𝑅𝐻−𝑅20

𝑅20 ∙𝑅𝐻%
∗ 100 = −5,55 ∗ 10−3 ± 4,36 ∗ 10−4 [

%

%
]  (19) 

A lineáris páratartalom együttható értéke egy nagyságrenddel kisebb, mint a 

lineáris hőmérséklettényező (lásd: 4.2.1. fejezet), az ellenállás megváltozása sokkal 

inkább adódhat a kompozitból kilógó szénszálak, valamint a kontaktus ellenállásának 

megváltozásából, mintsem a próbatest vízfelvételéből.  

4.3. Állapotfelügyelet 

A 4.1. fejezetben bemutatott kísérletek alapján az erősítésre használt 

szénszálköteg biztonságosan alkalmazható szenzoros funkcióra, hiszen nem fogja 

befolyásolni a kompozit mechanikai tulajdonságait. A 4.2. fejezetben vizsgáltam, hogy 

a szénszálköteg ellenállására milyen hatással van a környezetének változása, amely 

egyfelől alkalmassá teszi hőmérsékeltmérés alapú állapotfelügyeletre, másfelől ezt a 
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hatást figyelembe kell venni a deformáció mérésnél és a tönkremenetel jelzésénél. A 

következő alfejezetekben a szénszálköteg ellenállásmérésén alapuló szenzoros 

alkalmazásokat mutatom be: kísérleteim alapján megállapítottam, hogy mérni lehet a 

kvázi-statikus húzás közben fellépő deformációt, valamint jelezni a szakításhoz 

tartozó tönkremenetelt (4.3.1. fejezet), ellenállásméréssel nyomon lehet követni a 

térhálósodási folyamatot (4.3.2. fejezet), valamint a dinamikus, fárasztó jellegű 

igénybevétel hatását, és előre lehet jelezni a kifáradást (4.3.3. fejezet). 

4.3.1. Deformációmérés és tönkremenetel előrejelzése 

Az erősítőszálként is alkalmazott szénszálköteg ellenállásmérésével a 

nyúlásmérő bélyegekhez hasonlóan mérni lehet a kompozit deformációját. Az alább 

bemutatott kísérleteket a már publikált [137–139] eredményeim alapján 

továbbfejlesztve végeztem el. Kísérleteimhez „B” típusú hibrid kompozit próbatestet 

(lásd: 3.3. fejezet) készítettem, amelynél az üvegszövet az elektromos szigetelés miatt 

kellett. A próbatest deformációját DIC-val mértem, a szakítás sebesség 5 mm/perc volt. 

Első kísérlet-sorozatomban öt darab próbatestet elszakítottam, eközben mértem az 

ellenállást és a deformációt. A mért eredményeket deformáció—ellenállásváltozás 

diagramon ábrázoltam (67. ábra). 

 

67. ábra: Szénszálköteg ellenállásának változása a deformáció függvényében (a), valamint a 

feszültség–deformáció szakítógörbe (b) egy jellemző szakítóvizsgálat közben. Reverzibilis 

alakváltozás szakasza (zöld), irreverzibilis alakváltozás szakasza (kék) és a törés (piros) 

A 67. ábrán jól látható, hogy kezdetben (körülbelül 0,8%-os megnyúlásig) az ellenállás 

lineárisan változik a deformáció növelésével. Ez a szakasz a reverzibilis 

alakváltozáshoz kapcsolódik, amikor a szénszálak rugalmasan deformálódnak. Ez a 

lineáris változás jól jellemezhető a szakasz meredekségével, ezt az arányszámot a 

nyúlásmérő bélyegeknél bélyegállandónak nevezik. Kísérleteimnél a szénszálköteg 
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bélyegállandója 1,05 ± 0,10 [
%

%
] értékre adódott. A deformáció további növelésével azt 

tapasztaltam, hogy a szénszál ellenállásváltozása a lineáristól progresszíven 

eltávolodik. Ez az irreverzibilis nyúlásnak köszönhető, ekkor az elemi szálak 

elkezdenek elszakadozni, illetve a mátrixból kihúzódni, ezzel csökkentve a vezetésben 

résztvevő keresztmetszetet és növelve a szálköteg ellenállását. A későbbi méréseim 

tanúsága szerint ez az ellenállásváltozás már nem alakul vissza a terhelés 

megszűnésével. A szénszálkötegek 1,61 ± 0,12 [%] deformációnál elszakadtak, ekkor 

az áramkör megszakadt. Mivel az üvegszál szakadási nyúlása nagyobb, mint a 

szénszálé, ezért a próbatestet még tovább tudtam terhelni az üvegszövet szakadásáig 

(67. ábra). A kísérlet során készített felvételeken ez a folyamat jól látható (68. ábra).  

 

68. ábra: Szakító próbatest a tönkremenetel előtt (a), a szénszálköteg szakadásakor (b), az 

üvegszövet szakadásakor (c), illetve a törés környezetének nagyított képe (d), a piros jelölések a 

tönkremenetel közvetlen helyét mutatják 

Az elszakított próbatesteken látható, hogy a szénszálköteg a szakadásakor elvált az azt 

körülvevő mátrixtól és az üvegszövettől (68.b ábra). A rétegelválás környékén 

csökkent a kompozit teherviselő képessége (a szénszálköteg nem tudja a terhelést 

felvenni), ezért várható volt, hogy a próbatest ezen a szakaszon fog végleg elszakadni 

(68.c ábra). Ezen kívül megfigyelhető, hogy a szénszálköteg nem ugyanott szakadt el 

(68.d ábra), mint az üvegszövet, ami arra utal, hogy a kompozit tönkremenetel nem 

egyszerre, hanem két lépcsőben zajlott, azaz a nagyobb modulusú, kisebb szakadási 

nyúlású szénszál hamarabb szakadt el, mint a rugalmasabb üvegszövet. A fentiek 

alapján egy üvegszövet erősítésű kompozit szerkezetben elhelyezett szénszálköteg 

ellenállásmérésével előre lehet jelezni a túlterhelés, vagy a túl nagy deformáció okozta 

tönkremenetelt, így megelőzhető egy katasztrofális törés. Hasonló jelzési 

mechanizmus alakítható ki, ha egy szénszál-erősítésű kompozitba építünk egy kisebb 

szakadási nyúlású szénszálköteget, és csak ennek a kötegnek az ellenállását mérjük. 

Ennek a nyúlásmérési és szakadás előrejelzési elrendezésnek előnye a beépített fém 

nyúlásmérőkkel szemben az, hogy a szálköteg elemi szálátmérője egy nagyságrendbe 
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esik az erősítőstruktúra szálátmérőjével, ezért nem hibahelyként szerepel az anyagon 

belül. A nyúlásmérő bélyegekkel szemben előnye, hogy a kompozit alkatrész egész 

hosszáról, és nem csak egy kis szakaszáról kaphatunk információt, valamint nem csak 

a felszín, hanem a belső rétegek deformációja és tönkremenetele is megfigyelhető.  

A reverzibilis és az irreverzibilis alakváltozás és az ellenállásváltozás közti 

folyamat jobb megértése, valamint a kompozitokra jellemző igénybevétel miatt 

ciklikus terheléseket is végeztem öt próbatesten. Annak érdekében, hogy 

egyértelműen meghatározható legyen a reverzibilis (lineáris) és az irreverzibilis 

(progresszív) szakasz, a továbbiakban vizsgált próbatesteket különböző, az átlagos 

szakadási nyúláshoz képest százalékosan meghatározott, egyre növekvő deformációig 

terheltem (10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100%). Minden terhelési szinten öt fel- és 

leterhelési ciklust végeztem el, és közben mértem a szálköteg ellenállását (69. ábra). 

 

69. ábra: Szénszálköteges próbatest ciklikus terhelése közben mért deformáció és 

ellenállásváltozás. Egy jellemző próbatest eredménye a szakadási nyúlás 40%-án végzett 

deformációterhelésnél 

Az ellenállásváltozás számításakor a mérések előtti, terheletlen próbatest ellenállását 

vettem viszonyítási pontként. A vizsgálat során az ellenállás egyértelműen követte a 

deformációt minden ciklusnál, és jól látható a maximumoknál az az eltérés a két 

értékben, ami a szénszálköteg bélyegállandójából fakad. A bélyegállandóval való 

korrekció után a szénszálköteg ellenállásából számított deformáció megközelítőleg 

megegyezett a DIC berendezéssel mért deformációval. A mért idő alapján egymáshoz 

rendelt ellenállás-deformáció értékeket egy diagramon ábrázoltam (70. ábra). 
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70. ábra: Szénszálköteges próbatest különböző deformációterhelésen, ciklikusan mért 

ellenállásváltozása a deformáció függvényében. A reverzibilis deformációs szakasz kinagyítva (a) 

és az irreverzibilis, tönkremeneteli szakasz (b) egy jellemző próbatesten 

A reverzibilis deformáció szakaszban (ε ≤ 0,8%) az ellenállásváltozás-deformáció 

görbe a ciklikus terhelés során is egy egyenessel jellemezhető, amelynek meredeksége 

megegyezik a kvázi-statikus szakítás során meghatározott bélyegállandóval. Az 

eredményekből látszódik, hogy ténylegesen reverzibilis folyamat zajlott le, hiszen 

minden leterhelés után a kezdeti értékre csökkent a szálköteg ellenállása. A 0,8%-os 

nyúlásnál nagyobb deformáció során viszont elkezdtek elszakadozni az elemi szálak, 

így irreverzibilisen megváltozott a szálköteg ellenállása. A 70. ábrán látható, hogy az 

első, 0,8%-nál nagyobb felterhelés után a próbatest ellenállása már nem a kezdeti 

pontba tér vissza, hanem egy nagyobb értéket vesz fel. A további, azonos 

deformációterhelésen végzett felterheléseknél az ellenállásváltozás újból a 

bélyegállandóval jellemezhető egyenes mentén változik. A következő olyan ciklusban, 

amikor a deformáció meghaladja a korábbi maximális értéket, az ellenállásváltozás 

kezdetben közel lineárisan változik mindaddig, amíg a próbatest el nem éri a korábbi 

maximális deformációt. Ezután újabb szálak szakadnak el, az ellenállás progresszíven 

és irreverzibilisen változik a felterhelés végéig, majd a további ciklusokban az eredeti 

lineárissal párhuzamos eltolva változik a próbatest ellenállása. Ez a folyamat addig 

ismétlődik, amíg a deformációterhelés el nem éri a szénszálköteg jellemző szakadási 

nyúlását, ekkor a szálköteg elszakad, az áramkör megszűnik. A diagram alsó 

burkológörbéje jellegre hasonlít a kvázi-statikus szakítás ellenállásváltozás-

deformáció görbéjére. Ezek alapján megállapítottam, hogy az irreverzibilis szakaszban 

elszakadozó elemi szálak csökkentik ugyan a vezetésben résztvevő keresztmetszetet, 

viszont később nem befolyásolják a bélyegállandóval leírható változást.  

Ugyanezeket az értékeket kiértékeltem egy másik viszonyítási rendszerben: 

ekkor minden deformációterhelés szinten az adott szint első ciklusa előtti 

ellenálláshoz viszonyítottam a változást, azaz minden görbe a 0% ellenállásváltozás 

értékből indul (71. ábra). 
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71. ábra: Szénszálköteges próbatest ellenállásváltozása ciklikus terhelés közben a ciklus előtti 

értékre fajlagosítva. Egy jellemző próbatest értékei. 

Ezzel a módszerrel ábrázolva látható, hogy minden felterhelésnél egészen addig 

lineárisan változik az ellenállás, amíg el nem éri a korábbi maximális deformációt, és 

ezután, az újabb szálak szakadozása miatt kezd el progresszíven tovább nőni. Ezek 

alapján egy szénszál-erősítésű kompozit alkatrészen elvégezhető egy olyan mérés, 

amelynél folyamatosan deformálva az ellenállás méréséből meghatározható a korábbi 

esetleges túlterhelés, és annak mértéke. Ennek módja, hogy a vizsgálandó, ismeretlen 

előéletű, szénszál-erősítésű alkatrész ellenállását folyamatosan mérni kell állandó 

deformációsebességű szakítás közben (72. ábra).  

         

72. ábra: Ismeretlen előéletű, szénszál-erősítésű kompozit ellenállásváltozása szakítás közben (a), 

és ellenállásváltozásának első deriváltja (b)  

A mért ellenállásváltozás centrális differenciálásával a deformáció szerinti numerikus 

deriváltját képeztem, majd öt értékes mozgóátlagos simítást végeztem el. Az első 

derivált értéke a kezdeti, lineáris szakaszon a szénszál bélyegállandója (1,05 %/%) 
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körül mozog, majd a szálak szakadozásával hirtelen megnő. Korábban nem túlterhelt 

szénszálköteg esetén e töréspont egybeesik a reverzibilis szakasz végével. Túlterhelt 

kompozit esetén viszont a korábbi túlterhelés maximumánál jelentkezik a töréspont 

az első deriváltban. A 72. ábrán a 71. ábra 70%-os deformációszintű ciklikus terhelés 

első felterhelése látható. Ezt a mérést megelőzte egy 0,97% maximális deformációjú 

terhelés, amely egybeesik a 72.b ábra töréspontjával. A numerikus deriválást 

elvégeztem a 71. ábra 50%-osnál nagyobb deformációjú, irreverzibilis felterhelésekre 

(73. ábra).  

 

73. ábra: Ellenállásváltozás első deriváltja irreverzibilis felterhelés során 

A 71.ábrán látható egyrészt, hogy a 71. ábrán a lineáristól alig észrevehetően eltérő 

60%-os felterhelésnél az első derivált egyértelműen jelzi a próbatest károsodását. 

Másrészt jól felismerhető, hogy minden felterhelésnél az azt megelőző maximális 

deformációig az első derivált konstans értéket vesz fel, és csak akkor nő meg, amikor 

meghaladja a korábbi maximális megnyúlást. Ezek alapján a szénszálköteg 

ellenállásmérésével meg lehet határozni egy kompozit korábbi maximális 

irreverzibilis deformációjának mértékét.  

4.3.2. Térhálósodás folyamatának nyomon követése 

A szénszálak szenzoros alkalmazásánál az állapotfelügyelet már a gyártáskor 

kezdődhet: a gyanta térhálósodása közben változik a gyanta dielektromos állandója, a 

szálak közötti távolság, illetve a hőmérséklet, emiatt a szénszálak ellenállásmérésével 

nyomon követhető a térhálósodási folyamat. A mérésekhez epoxigyantába (MR 3016 

gyanta MH 3124 térhálósítóval 100:40 arányban keverve) helyeztem a vizsgált 

szénszálköteget, majd szobahőmérsékleten mértem a szálköteg ellenállását, valamint 

a gyanta melegedését a térhálósodás közben (74. ábra). Referenciaként a gyanta 

hőmérsékletváltozását közvetlenül a szálköteg mellett hőelemmel mértem és 

regisztráltam.  
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74. ábra: Hőmérséklet- és ellenállásváltozás az epoxi térhálósodása során 

A hőelemmel mért hőmérséklet gyors növekedést mutat a térhálósodási folyamat 

során. A maximális hőmérséklet elérése után a próbatest levegőn hűlt vissza, és ez 

látszódik a hőmérsékletgörbén is. A korábban leírtak alapján számított 

ellenállásváltozás az elvártaknak megfelelően először hirtelen lecsökkent, majd 

fokozatosan növekedett. Az ellenállásváltozásból a (15) összefüggés és a 

meghatározott hőmérséklettényező alapján visszaszámoltam a szénszálakkal mért 

hőmérsékletet. A két hőmérsékletgörbe közötti különbség a mérés jellegéből adódhat: 

a hőelem az edény falához közelebb helyezkedett el, amely anyagrész a levegővel 

nagyobb felületen keresztül érintkezett, ezáltal gyorsabban le tudta adni hőjét. A 

szénszálat a próbatest egészén keresztül fektettem, nagymennyiségű gyanta vette 

körül, és az ellenállásméréssel ennek az anyagmennyiségnek a vonalmenti 

átlaghőmérsékletét tudtam mérni. A pontosabb hőmérés érdekében nikkelszálat 

helyeztem a szénszál mellé (75. ábra), mert a nikkelszál ellenállásának jól ismert a 

hőmérsékletfüggése, így a szénszálköteg ellenállásának hőmérsékletfüggése 

kalibrálható.  

 

75. ábra: Szénszál és nikkelszál ellenállásváltozása a térhálósodás során 
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A nikkelszál kalibrált lineáris hőmérsékleti együtthatójával (𝛼 = 0,6 [
%

°𝐶
]) a szál 

ellenállásából kiszámoltam a gyanta belsejében mért hőmérséklet megváltozását. A 

szénszál ellenállásadatain először átlagoló simítást végeztem, majd ellenállásváltozást 

számoltam. A nikkelszálból mért hőmérsékletváltozás értékeket és a szénszál 

ellenállásváltozás értékeit közös diagramban ábrázolva a 4.2.1. fejezetben bemutatott 

kalibráló görbét vettem fel (76. ábra). 

 

76. ábra: Szénszál hőkalibrálása térhálósodás során, 

felfűtés közben (narancssárga) és hűlés alatt (kék) 

A diagram azt mutatja, hogy a térhálósodás során keletkező exoterm hő fűtő hatása 

közben, illetve a térhálósodás után, a szobahőmérsékletre való visszahűlés alatt az 

ellenállásváltozás–hőmérsékletdiagram egy-egy egyenest közelít. A 75. ábrán látható, 

hogy a szénszálköteg ellenállása szobahőmérsékleten nem egyezik meg a folyamat 

elején és a végén, ez a gyanta impregnálásával és kémiai átalakulásával, a mátrix 

szigetelőhatásával magyarázható. A (15)-ös egyenletnél feltételeztem, hogy az R0 

ellenállás a teljes folyamat során állandó, de mivel ez ennél a mérésnél nem igaz, ezért 

a szénszálköteg ellenállásváltozását a maximális hőmérsékleti pontig a kezdeti, az 

utána lévő szakaszon a végső szobahőmérsékleti ellenálláshoz viszonyítottam. A 

kalibráló egyenesek meredekségével és a változó R0 ellenállás figyelembevételével 

kiszámoltam a szénszálköteg ellenállásváltozásából a szénszálköteggel mért 

hőmérsékletváltozást (77. ábra). 
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77. ábra: A térhálósodás hőmérsékletváltozás nikkelszállal és szénszálköteggel mérve (a), valamint 

a tényleges hőmérséklet (b) 

A diagramon a hőmérséklet megváltozása olvasható le, hiszen a szálak 

ellenállásméréséből a kezdeti hőmérséklet nem határozható meg. Ha ismert a 

környezeti hőmérséklet, azt a számított eredményekhez hozzáadva a gyanta 

belsejében mért tényleges hőmérséklet meghatározhatóvá válik.  

Az eredmények bíztatóak és új távlatokat nyithatnak a térhálósodó gyanták 

gyártásfelügyeleténél. Az elvégzett kísérlet alapján létrehozható egy olyan 

folyamatirányítási rendszer, amelynél az erősítésként alkalmazott szénszálakkal mért 

hőmérséklet jelenti a visszacsatolást a precíz hőmérsékletszabályozáshoz, valamint 

minden elkészült termékhez hozzárendelt hőkezelési adatok válnak elérhetővé 

előzetes kalibráció után. Ez a rendszer a gyanta dielektromos állandójának mérésével 

validálható lenne. A szénszálköteg alkalmazása szenzorként előnyösebb a hőelemhez 

és a nikkelszálhoz képest, hiszen egy kompozit alkatrészben erősítő funkciót betöltő 

szálak nem jelennek meg lokális hibahelyként a kompozit anyagban.  

4.3.3. Kifáradás előrejelzése 

Ebben az alfejezetben azokkal a kísérleteimmel foglalkozom, amelyeknél ciklikus 

terhelés során mértem a szénszálak elektromos ellenállását. A ciklusszám növelésével 

egyre több hiba (repedés, szálszakadozás, rétegelválás) alakulhat ki a próbatestben. 

Mivel a szálak szakadozásával csökken a teherviselő keresztmetszet, így folyamatosan 

nő a szénszálköteg ellenállása, ezért azt feltételeztem, hogy már jóval a tönkremenetel 

előtt jelezni lehet a próbatest várható kifáradását.  

A kísérletek előkészítéseként többféle terhelési szintet is kipróbáltam, első célom 

az volt, hogy a „C” típusú próbatest (lásd: 3.3. fejezet) 10.000 cikluson belül 

tönkremenjen, de legalább 100 ciklust kibírjon. Ezeknél a beállító kísérleteknél 

hőkamerával figyeltem a próbatestet, mivel korábban kimutattam, hogy a hőmérséklet 

megváltozása befolyásolja a szénszálak ellenállását (4.2.1. fejezet). A hőkamerás 

felvételekről leolvasható (78. ábra), hogy az erőbevitel helyén megnőtt a hőmérséklet, 
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viszont a mérés közben csak néhány fokkal, a törés előtt is csak maximum 10 °C-kal, 

ami a korábbi méréseim alapján nem befolyásolja jelentősen (0,2% alatti, lásd: 

4.2.1. fejezet) az ellenállást.  

 

78. ábra: Hőkamerás felvétel a ciklikus vizsgálatról, közvetlenül a próbatest törése előtt 

A kísérleteket először 0,4-es terhelési tényezővel végeztem, azaz a maximális erő 

a hajlítószilárdsághoz tartozó erő 40 százaléka volt. A feszültséghányadost, a ciklus 

közben ébredő maximális és minimális erő hányadosát 10-re állítottam be.  

A ciklikus vizsgálat során a próbatestek azonos terhelési szint mellett nagyon 

különbözően viselkedtek. Némelyik próbatest szinte azonnal, párszáz ciklus után 

eltörött, némelyik pedig több, mint 100.000 ciklust bírt ki a mechanikai tulajdonságok 

és az elektromos ellenállás jelentősebb változása nélkül. Az 100 és 10.000 ciklus között 

eltört próbatesteknél kifáradás jellegű tönkremenetel volt látható. A mért 

ellenállásértékeket a ciklikus vizsgálat kezdetén mért ellenállásértékre fajlagosítottam. 

Tipikus mérési eredmény a 79. ábrán látható. 

 

79. ábra: Fajlagos ellenállásváltozás az idő függvényében ciklikus, fárasztó jellegű vizsgálat során 



  

93 

A mérés elején lévő kiugró ellenállásérték a mérési elrendezésből (17. ábra) adódó 

kezdeti szálmozgásból adódik (a próbatest és a rézbakok közti szálköteg részt lazára 

kellett hagynom, különben a terhelésnél megfeszült volna). A grafikon további 

szakaszában látható viselkedés az elvártnak megfelelően alakult. Az ellenállás a 

deformáció ciklikus változtatásával egy kis érték körül oszcillált, aztán a 

szálszakadozással csökkent a vezető keresztmetszet, ezért elkezdett növekedni az 

ellenállás, majd a töréskor a végleg elszakadó szálak miatt megszakadt az áramkör.  

Mivel több próbatest esetén kevésnek bizonyult a 0,4 terhelési tényező 100.000 

ciklusig nem volt látható változás az ellenállásban vagy a mechanikai 

tulajdonságokban), ezért néhány próbatestnél a terhelési tényezőt 0,7-re emeltem. 

Ekkor is azt tapasztaltam, hogy némelyik próbatest szinte azonnal eltörött, némelyik 

pedig 100.000 ciklusig sem ment tönkre. Azok viszont, amik 10.000 ciklus alatt eltörtek, 

nem kifáradásszerűen, hanem a nagyobb terhelési szint miatt hirtelen törtek el 

(80. ábra). 

 

80. ábra: Fajlagos ellenállásváltozás az idő függvényében ciklikus vizsgálat során, hirtelen töréssel 

A 80. ábra azt mutatja, hogy az ellenállásváltozás körülbelül 10%-os tartományon belül 

oszcillált, és mivel túl nagy volt a terhelési szint, a próbatest a fáradás jelei nélkül 

hirtelen tönkrement.  

A fenti mérések rámutattak, hogy a szénszál alkalmas lehet a fáradásos törés 

előrejelzésére, mivel a szénszál ellenállása a kezdeti szálszakadozások megjelenésétől 

kezdve fokozatosan nőtt.  
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Dolgozatomban részletesen vizsgáltam a polimer mátrixú kompozitok 

szénszálerősítésének szenzoros alkalmazási lehetőségeit. Ehhez elengedhetetlen volt 

megismerni a szénszál elektromos tulajdonságait, ezért az irodalomkutatásommal 

foglalkozó fejezet elején (2.1. alfejezet) bemutattam a szénszál atomi szerkezetét, a 

szénszálgyártás folyamatát, illetve a szálak fizikai tulajdonságait, amelyek mind 

befolyásolják az elektromos vezetőképességet. Irodalmi példák alapján (2.2. alfejezet) 

vizsgáltam az elektromos áram útját a szénszálban, illetve a szálkötegekben és több 

szálköteg között, valamint rámutattam az elektromos áram alkalmazásának egyik 

hátrányára: egy tetszőleges ellenálláson átfolyó áram veszteséghőt termel, amely fűti 

az ellenállást (esetemben a szénszálakat) és annak környezetét (jelen esetben a 

kompozitot).  

Az irodalom áttekintése során arra kerestem válaszokat, hogy a szénszálak 

elektromos tulajdonságait milyen módon lehet hasznosítani, következesképpen 

milyen multifunkcionális kompozitot lehet létrehozni. A szénszál az erősítő, 

teherviselő funkción túl ellenállásfűtésre, elektromágneses árnyékolásra, 

energiatárolásra, rezgéscsillapításra és állapotfelügyeletre is alkalmazható 

(2.3. alfejezet). A szénszálak elektromos ellenállásmérésével több információ nyerhető 

ki a kompozit alkatrész állapotáról, mivel a deformáció, a szakadás, a rétegelválás, a 

hőmérséklet- és páratartalomváltozás hatására változik a szénszál ellenállása.  

Az irodalomkutatásomban részletezett multifunkcionális alkalmazási példákat 

egy általam létrehozott szempontrendszer szerint rendszereztem (2.4. alfejezet), ahol 

az elsődleges szempont a teherviselésen kívüli másodlagos funkció volt. Ezen kívül 

létrehoztam egy egységes jelölésrendszert, amely megmutatja a szükséges 

segédanyagokat és azok fizikai elrendezését. Az összefoglaló táblázatot kiegészítettem 

az egy-egy alkalmazási példánál mért fizikai mennyiségek jellemző tartományával 

[112].  

A szakirodalmi adatok alapján több kérdés merült fel, ezért ezek megválaszolását 

tűztem ki dolgozatom céljául. Kutatásom egyik iránya arra vonatkozott, hogy miként 

lehet a szénszálköteget mechanikailag és elektromosan stabilan a mérőáramkörbe 

kapcsolni. A szenzoros alkalmazás esetén a mérés pontosságát befolyásolhatja az áram 

útja a kompoziton belül, valamint a mérőáram hatással lehet az anyag mechanikai 

tulajdonságaira, ezek vizsgálata szintén célja volt kutatómunkámnak. A 

szakirodalomban nem találtam egyértelmű eredményeket arra vonatkozóan, hogy 

milyen arányú hatása van a környezeti tényezőknek (hőmérséklet, páratartalom), a 

deformációnak és a tönkremenetelnek a szénszálak ellenállására, valamint a 

mérőrendszerre, ezért e hatásokat részletesen elemeztem.  

Kutatómunkámat olyan kísérletekkel kezdtem (4.1. alfejezet), amelyekben a 

szénszálköteg szenzoros alkalmazhatóságának feltételeit vizsgáltam. Kidolgoztam a 

mérőáramkör és a szénszál-erősítésű kompozit közti stabil elektromos kapcsolatot. 

Olyan alkalmazási területen, ahol fontos a gyors csatlakozási lehetőség, rézbakok 

összeszorításával megfelelő kapcsolat hozható létre. Ezzel az elrendezéssel először 
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mértem a szénszálkötegek hosszirányú fajlagos ellenállását, valamint ennek függését 

a keresztmetszettől és a hossztól. Megállapítottam, hogy a rézbak szénszálköteghez 

csatlakozó méretével összemérhető mérési hosszokon az ellenállásmérés pontatlanná 

válik, ezt a hatást tovább vizsgáltam keresztirányú fajlagos ellenállásméréssel, 

valamint végeselemes modellezéssel. Kutatásomból kiderült, hogy a keresztirányú 

ellenállás száraz és gyantával átitatott szálkötegeknél függ a mintára ható nyomástól. 

Kimutattam továbbá, hogy a jelentős keresztirányú fajlagos ellenállás miatt az áram 

nem oszlik el egyenletesen a szálköteg keresztmetszetében rövid mérési hosszokon 

[125].  

A szénszálkötegek szenzorkénti alkalmazása azért lehetséges, mert a szálakon 

átfolyó elektromos áram nem befolyásolja a kompozit mechanikai tulajdonságait. 

Ennek bizonyítására kvázi-statikus szakító- és hajlítóvizsgálatot, valamint dinamikus 

ütvehajlító méréseket végeztem. Eredményeimből megállapítottam, hogy a 

mérőáramkör jellemző áramerőssége (<0,1 A) nem befolyásolja a mechanikai 

tulajdonságokat, valamint ennél nagyobb áramerősség is a próbatestre kapcsolható 

rövid időre. Kimutattam, hogy nagy áramerősség (>1 A), valamint hosszabb időre 

rákapcsolt áram az ellenálláshő miatt rontja a kompozit merevségét és szilárdságát 

[126].  

A kompozit környezete (hőmérséklet és páratartalom, 4.2. alfejezet) hatással van 

a szálköteg és a mérőrendszer ellenállására, amely szélsőséges esetben jelentősen 

befolyásolja a szenzorkénti alkalmazást. Kísérleteim alapján meghatároztam a vizsgált 

szénszálköteg elektromos ellenállásának lineáris hőmérsékleti és páratartalom 

együtthatóját, amely megmutatja, hogy a környezeti hatások megváltozása milyen 

nagyságú ellenállásváltozást eredményeznek. Ahhoz, hogy a szálköteg ellenállása 1%-

ot változzon (eredményeim alapján ez a reverzibilis deformáció határának felel meg), 

körülbelül 42 °C hőmérsékletváltozás, vagy a relatív páratartalom 180%-kal történő 

elméleti változása (a maximális relatív páratartalom 100%) szükséges. Ez azt jelenti, 

hogy egy hirtelen hőmérsékletváltozás következtében – például egy repülőgép 

felszállása közben – a szénszál ellenállása jelentősen változik, ami miatt a 

mérőáramkör téves tönkremenetelt jelezhet. A hőmérséklet hatását tehát kompenzálni 

szükséges, amelyre dolgozatomban több javaslatot is tettem [140]. 

Kutatásom során több szenzoros funkciót is vizsgáltam (4.3. alfejezet). Kompozit 

próbatest szakítása közben mért deformáció- és elektromos ellenállásváltozás 

elemzésekor megállapítottam, hogy a kezdeti lineáris szakasz megfelel a reverzibilis 

alakváltozásnak, ennek a meredeksége pedig a fémes nyúlásmérők analógiája alapján 

megegyezik a szénszálköteg bélyegállandójával [137–139]. Ciklikus, egyre növekvő 

deformációterhelésű húzóvizsgálataim alapján megállapítottam, hogy az irreverzibilis 

szakaszban, ahol szakadoznak és kihúzódnak az elemi szénszálak, a folyamatosan 

csökkenő keresztmetszet miatt progresszíven növekszik a szálköteg ellenállása. 

Kimutattam, hogy az ép elemi szálak miatt az ellenállás továbbra is a bélyegállandóval 

jellemezhető meredekségű egyenes mentén változik, viszont a megszűnő vezetési 

keresztmetszet miatt az egyenes párhuzamosan eltolódik. Az egyre növekvő 

terhelésnél az ellenállás lineárisan változik mindaddig, amíg a korábbi maximális 
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deformációt el nem éri, amelynek a hatására újabb szálak szakadoznak el. Ezek alapján 

létrehozható egy olyan anyagvizsgálati eljárás, amely képes egy ismeretlen előéletű 

kompozit esetleges korábbi túlterhelését, és annak mértékét meghatározni.  

A szénszálköteget nem csak kész kompozit alkatrészben, hanem már gyártás során is 

alkalmazni lehet állapotfelügyeletre. Az epoxigyanta térhálósodásakor hő keletkezik, 

valamint a kémiai reakció miatt változnak a szálakat körülvevő közeg tulajdonságai 

is. A keresztirányú fajlagos ellenállásméréseim, valamint a hőmérsékletváltozás és az 

ellenállásváltozás közti összefüggés ismerete alapján létrehoztam egy olyan 

kiértékelési módszert, amely segítségével a szénszál ellenállásméréséből nyomon 

követhető az epoxigyanta térhálósodási folyamata.  

A kompozit szerkezetek jellemző igénybevétele fárasztó jellegű, kutatásomban ezért 

fárasztóvizsgálatokat is végeztem, miközben mértem a szénszálköteg elektromos 

ellenállását. Az eredményeimből megállapítottam, hogy fáradásos törés esetén az 

ellenállás folyamatosan változik a kompozit végső tönkremenetele előtt, ami alapján 

egy, a kifáradást előre jelző állapotfelügyeleti eljárás hozható létre, és ez új kutatási 

irányt nyit a szénszálköteg, mint szenzor alkalmazási területén.  
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5.1. Tézisek 

A következőkben bemutatom és összefoglalom az egyes vizsgálatok során elért 

eredményeimet és azok hátterét, amelyek alapján tömören megfogalmaztam a 

kutatásaimból a következő téziseket. A tézisek alátámasztására végzett kísérletek 

során SGL Carbon SE gyártmányú Sigrafil C T24-5.0/270-E100 típusú szénszálat, 

valamint Ipox MR3016 epoxigyantát és MH3124 típusú térhálósítószert alkalmaztam 

a 3.3. fejezetben bemutatott próbatestek előállításához. 

 

Disszertációmban az erősítésként használt szénszál elektromos 

ellenállásmérésével vizsgáltam a kompozit állapotát egyenáram alkalmazásával. 

Mivel az áram befolyásolhatja a szénszál-erősítésű polimer kompozit tulajdonságait, 

az átfolyó áram erősségétől függően változhatnak a statikus és dinamikus mechanikai 

tulajdonságok. Ezért olyan újszerű mérési módszert dolgoztam ki (speciális próbatest 

és árambevezetés), ahol különböző áramerősséget kapcsoltam változó ideig a 

próbatest szénszálköteg erősítésére, miközben az árammal átjárt próbatesteken 

mechanikai vizsgálatokat végeztem (4.1.4. alfejezet: kvázi-statikus húzás és 

4.1.5. alfejezet: hajlítás, illetve 4.1.6. alfejezet: dinamikus hajlítás). A kapott modulus és 

szilárdsági értékeket összehasonlítottam az árammal át nem járt próbatestek 

eredményeivel. Azt a következtetést vontam le, hogy a mérőáramot 0,5 A 

áramerősségnél kisebb értéken kell tartani, mivel e felett az ellenálláshő miatt csökken 

a szerkezet merevsége. A következtetésemet hőkamerás felvételekkel és 

termomechanikai mérésekkel is alátámasztottam. Az eredményeim alapján 

rámutattam, hogy a szénszál-erősítésű polimer kompozit erősítőszálai mechanikai 

tulajdonságromlás nélkül alkalmazhatók szenzorként, mivel ekkor jellemzően 0,1 A 

alatti áram folyik át a szálakon. A szénszálkötegen rövid időre nagyobb áramerősségű 

áramot is át lehet vezetni, például dinamikus hárompontos hajlítókísérleteim alapján 

két másodpercig akár 1,0 A áram is a szénszálakra kapcsolható úgy, hogy az az anyag 

dinamikus mechanikai tulajdonságait ne befolyásolja (4.1.6. alfejezet). Nagyobb áram 

hatására nagyobb lesz a feszültségesés, ezáltal az ellenállás kis változása jobban 

detektálható, így kis mechanikai elváltozások (pl. tönkremenetel kezdete) 

felismerhetők. Ennek gyakorlati jelentősége, hogy szenzoros alkalmazás esetén az 

áram alatt lévő kompozit szerkezet az elvártnak (méretezettnek) megfelelően 

viselkedik. 

1. Tézis 

Kidolgoztam egy mérési eljárást, amellyel meghatározható a szénszálköteggel 

erősített epoxigyanta mátrixú anyagokra az a maximális áramerősség (0,5 A), amely 

a kompozit kvázi-statikus húzási és hajlítási, illetve dinamikus hajlítási 

tulajdonságokat mérhető módon nem befolyásolja. Megállapítottam továbbá, hogy 

2 másodperc időtartamig 1 A áramerősség is kapcsolható a szénszálakra úgy, hogy 

a fejlődő hő hatására sem csökkennek a dinamikus mechanikai tulajdonságok. 

Megállapításaimat termomechanikai vizsgálatokkal is alátámasztottam [112, 126].  
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Az erősítőszálként használt szénszálköteg elektromos ellenállása függ a környezeti 

hőmérséklettől. Az összefüggés vizsgálatához a szálköteget kompozitba ágyazva 

mértem az ellenállását, miközben a próbatest környezeti hőmérsékletét változtattam. 

A 0 és 100 °C között mért ellenállásértékeket a 0 °C hőmérsékleten mért értékre 

fajlagosítottam, és a fajlagos ellenállásváltozást a hőmérséklet függvényében 

ábrázoltam. Az összefüggés egy egyenessel jól közelíthető, amelyet a fém 

ellenálláshőmérőkre alkalmazható elsőrendű közelítéssel jellemeztem (
𝛥𝑅

𝑅0
= 𝛼 ∗ 𝑇 

4.2.1. alfejezet). Az 𝛼 lineáris hőmérsékleti együtthatót az egyenes meredekségéből 

határoztam meg, amelyre 𝛼 = −2,4 ∗ 10−2 ± 3,1 ∗ 10−3 [
%

°𝐶
] érték adódott. A 

hőmérséklet elektromos ellenállásra gyakorolt hatása összemérhető a deformáció 

hatásával: a reverzibilis alakváltozáshoz ~1% ellenállásváltozás tartozik, ugyanekkora 

változást okoz ~40 °C hőmérsékletváltozás. Ez az erős hatás rontja a szénszál mint 

szenzor alkalmazhatóságát, így a hőmérséklet hatását kompenzálni kell.  

Ugyanakkor a hőmérséklet ellenállásra gyakorolt hatása a szénszálaknál 

kihasználható hőmérsékletváltozás nyomon követésére, például a gyártás során a 

hőmérséklet megváltozásának (térhálósodás exoterm hője, hőkezelés) mérésére. A 

feltevésem bizonyításához olyan kísérleteket végeztem, ahol az epoxigyantát 

szobahőmérsékleten térhálósítottam, eközben a gyantába helyezett, feszesen tartott 

szénszálköteg ellenállását mértem. A szálköteg ellenállásváltozása a szálköteg menti 

(vonal menti) hőmérsékleteloszlás átlagával arányos, azaz az ellenállásméréssel a 

vonalmenti átlagos hőmérsékletváltozás meghatározható a szálköteg kalibrációja 

alapján. A kalibráció során a lineáris hőmérsékleti együtthatót és a kezdeti ellenállást 

vizsgáltam, hiszen mindkettő függ a szálakat körülvevő közegtől ( 4.1.3., 4.2.1. és 

4.3.2. alfejezet). A térhálósodási folyamatot két szakaszra, a maximális hőmérséklet 

előtti és utáni részre osztottam az epoxigyanta hőmérséklete alapján. Mindkét 

szakaszban a hőmérsékleti együttható meghatározható a szénszálköteg 

kalibrációjából; a viszonyítási ellenállás pedig a felfűtési szakaszban megfelel a 

kezdeti, a hűtési szakaszban pedig a végső ellenállásértéknek. 

2. Tézis 

Kidolgoztam egy olyan mérési és kiértékelési módszert, amellyel a kompozitok 

gyártása közben, a maximum hőmérséklet előtti és utáni szakaszból álló 

térhálósodási folyamat hőméréskletlefutása nyomon követhető a szénszálköteg 

hőmérséklet- és közegfüggő ellenállásának mérésével [112, 125, 140]. 
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Kimutattam, hogy a fémes anyagok ellenállása és geometriája közötti ismert 

összefüggés (𝑅 = 𝜌 ∗ 𝑙/𝐴) szénszálkötegben is használható azzal a módosítással, hogy 

figyelembe kell venni a szálak töredezettségét. Ennek bizonyításához különböző 

szénszálkötegek ellenállását mértem változó hosszokon. A kísérleteket elvégeztem 

szárazon, gyantával átitatva és térhálósított gyantával (kompozitban). A különböző 

közegben mért ellenállásértékeket hosszra és a szálköteg elemi szálszámára 

fajlagosítottam, majd ezek alapján hasonlítottam össze (4.1.2. alfejezet). 

A szénszálkötegek hosszirányú vezetőképességének vizsgálatakor érdekes 

jelenséget tapasztaltam a rövidebb hosszokon mért eredményeknél, ahol a fajlagos 

ellenállás a várttól eltért. Az eltérést a keresztirányú fajlagos ellenállás változása és a 

nem homogén árameloszlás okozta, ezért a szénszálkötegek keresztirányú 

vezetőképességét különböző összeszorító nyomásokon (0,005—1,28 MPa) külön 

vizsgáltam. Méréseim alapján megállapítottam, hogy a száraz és a gyantával átitatott 

szénszálkötegek keresztirányú ellenállására jelentős hatással van a szénszálkötegekre 

ható nyomóerő. A nagyobb nyomás hatására az elemi szálak helyzete változik, több 

szál-szál érintkezés alakulhat ki, a szálak érintkező felületei deformálódhatnak, 

valamint a szálakat körülvevő felületkezelőszer deformálódhat, vagy le is válhat a 

szálról. Ezzel szemben a gyanta térhálósodásakor a szálak helyzete rögzül, ezért a 

minta keresztirányú ellenállására a nyomóerő nincs hatással (4.1.3. alfejezet). 

Az elektromos áram szálkötegen belüli útját, illetve a szálköteg és a 

mérőberendezés közötti elektromos kapcsolatot végeselemes modellezéssel 

vizsgáltam. A modell alapján igazoltam, hogy az áramsűrűség nem oszlik el 

egyenletesen az árambevezetés és a feszültségmérés környezetében, emiatt az 

ellenállásmérés kis mérési hosszokon pontatlan. Ennek oka, hogy az elektromos 

csatlakozások (rézbakok) vezetőképessége és a szénszál hosszirányú vezetőképessége 

jobb, mint a szálak keresztirányú vezetőképessége, s ez akadályozza az áram eloszlását 

a keresztmetszet mentén (4.1.3. alfejezet). 

3. Tézis 

Keresztirányú ellenállásmérések eredményei alapján megállapítottam, hogy: 

a) A szénszálköteg fajlagos elektromos ellenállása függ a szálakat körülvevő 

közegtől és a szénszálakra ható nyomástól. Ennek oka, hogy szárazon a szálak el 

tudnak egymáshoz képest mozdulni, folyékony epoxigyantában a szálak 

mozgása korlátozott az epoxigyanta viszkozitása miatt, valamint az impregnálás 

következtében kevesebb elemi szál érintkezik, míg a mátrix térhálósításával a 

szálak helyzete rögzül, így a kompozitban a szálmozgás gátolt.  

b) Az árambevezetés és a feszültségmérés környezetében az elektromos 

csatlakozások (rézbakok) jobb vezetőképessége, valamint a szénszál 

transzverzálisan izotrop vezetőképessége miatt az áram nem egyenletesen oszlik 

el, ennek következtében az árambevezetés szénszálirányú csatlakozó méretével 

összemérhető hosszokon számított fajlagos ellenállás nagyobb, mint amit az 

adott szálszámú szénszálköteg geometriája indokolna. Következtetéseimet 

végeselemes modellezéssel is alátámasztottam [112, 125].  
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A szénszálköteg elektromos ellenállásmérésével nyomon követhető a kompozit 

deformációja és terhelési állapota. Kísérleteimben szénszálköteget lamináltam 

üvegszöveterősítésű kompozitba, és szakítóvizsgálat (a szénszálköteg átlagos 

szakadási nyúlása: 1,61 ± 0,12%) során mértem az ellenállását. Megállapítottam, hogy 

kezdetben a szálköteg ellenállása a deformációval egyenesen arányosan nő, az 

arányossági tényező megállapítható (1,05 ± 0,10 [
%

%
], lásd: 4.3.1. fejezet). A kompozit 

további deformálásával az ellenállás progresszívan növekszik, mivel az elszakadó és 

kicsúszó elemi szálak csökkentik a vezető keresztmetszetet. A szénszálköteg 

szakadásakor az áramkör megszakad. Mivel az üvegszövet szakadási nyúlása 

nagyobb, mint a szénszálkötegé, így a szénszálköteg elszakadásakor az üvegszövet 

nem szakadt el azonnal, hanem még tovább terhelhető volt. Ezek alapján a 

szénszálköteg ellenállásmérésével előre jelezhető a kompozit tönkremenetele. Ehhez 

egy olyan, szenzorként is alkalmazható szénszálköteg szükséges, amelynek szakadási 

nyúlása kisebb, mint a kompozit alkatrészben lévő erősítőszálé. Így akár 

hibridkompozitban, akár szénszál-erősítésű kompozitban a szenzorként használt 

szénszálköteg hamarabb éri el az irreverzibilis alakváltozást, mint az alkatrész maga, 

azaz már akkor jelezni lehet a túlterhelést és a károsodást, amikor a szerkezet még nem 

sérült. 

A vizsgált kompozit egyre növekvő, ciklikus terhelésénél megállapítottam, hogy 

a kezdeti, lineáris szakaszon reverzibilisen változik a szálköteg ellenállása, azaz a 

szálköteg nem sérül. Amikor az elemi szálak szakadoznak, az ellenállás 

irreverzibilisen nő, a további ciklusokban pedig az eredeti egyenes szakasszal 

párhuzamosan változik az ellenállása (70. ábra). Ezek alapján az elszakadt szálak már 

nem vesznek részt a vezetésben, az el nem szakadt szálak viszont továbbra is 

reverzibilisen deformálódnak. Minden olyan felterhelésnél, amely meghaladja a 

korábbi, szálszakadással járó maximális deformációt, az ellenállás a korábbi 

maximumig lineárisan változik, majd az újabb szálak tönkremenetelével 

progresszíven nő tovább. Minél nagyobb volt a korábbi maximális terhelés a 

reverzibilis szakasz végénél, a progresszív szakasz kezdeti meredeksége annál 

meredekebb lesz. E viselkedés alapján kidolgoztam egy olyan anyagvizsgálati 

módszert, amellyel kimutatható egy ismeretlen előéletű kompozit szerkezet esetleges 

túlterhelése és annak maximuma.  

4. Tézis 

Kifejlesztettem egy olyan, elektromos ellenállásmérésen alapuló vizsgálati 

módszert, amely segítségével egy alapvetően elektromosan szigetelő, üvegszál-

erősítésű vagy szénszál-erősítésű kompozit alkatrész maradó alakváltozásnak 

kezdeti szakaszán jelezhető annak túlterhelése. Létrehoztam továbbá egy 

ellenállásváltozás elemzésen alapuló anyagvizsgálati módszert, amely segítségével 

megállapítható egy ismert anyagi tulajdonságú, de ismeretlen előéletű alkatrész 

esetleges túlterhelése, valamint annak mértéke [112, 137–139, 141].  
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5.2. További kutatást igénylő feladatok 

Dolgozatomban az erősítő szénszál mint szenzor újszerű alkalmazási 

lehetőségeit mutattam be – e lehetőségek vizsgálata a BME Polimertechnika Tanszékén 

egy új kutatási irányt nyitott meg. A disszertációm kereteit meghaladóan felmerült, 

további kutatást igénylő feladatok közül a legfontosabbak: 

- Kísérleteimet más szénszáltípussal (különböző prekurzor, szenesítési 

hőmérséklet, gyártó) elvégezve általánosabb megállapításokat lehetne tenni. 

- Célom volt a forgalomban kapható, a kísérleteimhez felhasznált szénszálat 

módosítás nélkül szenzoros funkcióban használni, ezért nem távolítottam el a 

felületkezelőszert. Ugyanakkor a felületkezelőszer hatással lehet a mérés pontosságára 

elektromosan szigetelő tulajdonsága, deformációja miatt, illetve a szál-szál, valamint 

a szénszálköteg és a mérőberendezés közti kontaktust befolyásolhatja. E hatások 

vizsgálata nem volt célja doktori dolgozatomnak, ugyanakkor a vizsgálataim során 

mértem a minta keresztmetszetét, amely alapján feltételeztem, hogy a szálak makro-

szintű mozgása jelentősebb hatású, mint a felületkezelőszer és a szálak deformációja. 

- A szál-szál érintkezések számát, valamint az elemi szálak töredezettségét a 

hossz mentén egyenletes eloszlásúnak feltételeztem, ezek mennyiségét és eloszlását 

külön nem vizsgáltam. Szálköteg elmélettel ezek az értékek közelíthetők, ezáltal a 

végeselemes modell tovább fejleszthető. 

- Dolgozatomban makroszinten vizsgáltam a szénszálköteg kereszt- és 

hosszirányú vezetőképességét. Ugyanakkor a tulajdonságok az elemi szénszál atomi 

szerkezetétől is függenek: a szál tengelyével párhuzamosan álló hexagonális grafitrács 

a rács síkjában nagyságrendekkel jobban vezet, mint arra merőlegesen. Atomi szintű 

morfológiai vizsgálatokkal ennek hatása feltárható. 

- Ha kompozit terméknél az erősítőszálakat szenzorként is használjuk, akár több 

ezerszer is áramot kell kapcsolni rájuk, az alkatrész állapotának a felméréséhez. Az 

effajta ismétlődő elektromos terhelés módosíthatja a szerkezet mechanikai tulaj-

donságait, termikus kifáradáshoz vezethet, ezért ezt a hatást érdemes még vizsgálni. 

- A szénszálak ellenállásának változása, valamint a tönkremeneteli formák (szál-

kihúzódás, rétegelválás, szálszakadás) közti korreláció meghatározható lehet például 

akusztikus emissziós mérési módszerrel. Ugyanakkor az akusztikus jelek száltípusok 

szerinti szétválasztása egyelőre nem megoldott, amely új kutatási irányt nyithat. 

- A szénszál ellenállása egyszerre változhat a deformáció és a hőmérséklet 

megváltozása miatt, ezeket a hatásokat külön kell választani. Neurális hálózatra épülő 

gépi tanuló algoritmust alkalmazva megfelelő betanítási adathalmazzal 

szétválaszthatók lennének az ellenállást befolyásoló hatások. 

- A mechanikai tulajdonságromlás nélkül a szénszálas kompozitra kapcsolható 

áramerősség maximumát befolyásolja a környezeti hőmérséklet és a kompozit 

geometriája, hiszen az egyensúlyi hőmérséklete függ a hőleadástól. Ezért indokolható 

a mérethatás-vizsgálat különböző hőmérsékleten, s ennek az összehasonlítási alapja a 

vezetési keresztmetszetre fajlagosított maximális áram, azaz az áramsűrűség lehetne. 
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