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1. Bevezetés, célkitűzés 

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. 

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.  

A kompozit szerkezeti elemekben keletkező repedések kimutatására a kutatók 

különböző eljárásokat dolgoztak ki, ezek közül némelyik üzemszünetek alatt 

alkalmazható, míg más eljárásokkal akár üzem közben, a felhasználási helyen (in situ) 

lehet adatot gyűjteni a szerkezet állapotáról.  

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. 

A fentiek 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, 

áramerősség) hatásának elemzése a mérés pontosságára és 

reprodukálhatóságára szenzoros használat esetén. 
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2. Az irodalom kritikai elemzése 

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 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 egy újfajta szempont 

szerint rendszereztem, amit egységes grafikus jelölések bevezetésével tettem 

szemléletesebbé [1]. 

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 
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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. 
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3. Felhasznált anyagok, alkalmazott módszerek, mérési elrendezés 

A kísérletekhez a járműipari beszállító, az SGL Carbon SE (Németország) által 

gyártott Sigrafil C T24-5.0/270-E100 típusú szénszálát használtam. 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 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 (MR 3016 

epoxigyanta, MH 3124 térhálósítóval, 100:40 arányban keverve, Ipox Chemicals Kft., 

Magyarország) választottam. 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. 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.  

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. Végül saját készítésű, rézből készült szorítópofákat (20*10*50 mm) 

alkalmaztam. 

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. A szénszálköteg 

fajlagos ellenállásának vizsgálatakor a szálkötegben ébredő erőt erőmérő cellával 

(Dual-Range Force Sensor, Vernier Softwer & Technology, USA) mértem. 

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

adatgyűjtő berendezéssel, négyvezetékes módszerrel mértem. Az elektromos áram 

szénszálra és szénszál-erősítésű kompozitra gyakorolt hatását úgy vizsgáltam, hogy a 
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szénszálakra GW Instek GPD-3303S (GW Instek, Tajvan) típusú, programozható 

laboratóriumi tápegységgel vezérelt áramerősségű áramot kapcsoltam. Az 

ellenállásmérés zajának vizsgálatához 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 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. 

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

kísérleteket Zwick Z250 (Zwick, Németország) univerzális szakítógépen hajtottam 

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

hajlítóvizsgálatot az MSZ EN ISO 14125 szabvány szerint, hárompontos 

elrendezésben végeztem Zwick Z250 (Zwick, Németország) típusú univerzális 

szakítógépen, az ébredő erőt 20 kN-os erőmérőcellával mértem. A dinamikus 

tulajdonságok megváltozásának meghatározásához a kvázi-statikus hárompontos 

hajlítást leíró szabványt vettem alapul (alátámasztás típusa, kiértékelés menete), a 

terhelést viszont Ceast Fractovis 9350 (Ceast, Olaszország) típusú, műszerezett, 

ejtődárdás ütőművel adtam a próbatestekre. A hárompontos ciklikus 

hajlítóvizsgálatot (fárasztást) Instron 8872 (Instron, USA) számítógép vezérlésű 

univerzális anyagvizsgáló berendezésen végeztem az ISO 13003:2003 szabványnak 

megfelelően. A terhelés vezérléséhez, a mért adatok rögzítéséhez és kiértékeléséhez 

Instron SAX szoftvert használtam. 
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4. Összefoglalás 

Dolgozatomban részletesen vizsgáltam a polimer mátrixú kompozitok 

szénszálerősítésének szenzoros alkalmazási lehetőségeit. Ehhez elengedhetetlen volt 

megismerni a szénszál elektromos tulajdonságait, ezért az irodalomkutatásomban 

bemutattam a szénszál atomi szerkezetét, a szénszálgyártás folyamatát, illetve a szálak 

fizikai tulajdonságait, amelyek mind befolyásolják az elektromos vezetőképességet. 

Irodalmi példák alapján 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. 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, 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 [1].  

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, 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 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 
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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 [2].  

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 [3].  

A kompozit környezete (hőmérséklet és páratartalom) 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 [4]. 

Kutatásom során több szenzoros funkciót is vizsgáltam. 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 [5–8]. 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 

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 
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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. 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 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 (kvázi-statikus húzás és hajlítás, illetve 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. 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 [1, 3].  
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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). 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. 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 [1, 2, 4]. 
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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. 

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. 

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. 

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 [1, 2].  
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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 [
%

%
]). 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. 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 [1, 5–8].  



15 

6. Saját publikációk 

[1] Forintos N., Czigany T.: Multifunctional application of carbon fiber reinforced 

polymer composites: Electrical properties of the reinforcing carbon fibers – A 

short review. Composites Part B: Engineering, 162, 331–343 (2019). 

[2] Forintos N., Sarkadi T., Boros Cs. Ö., Czigány T.: Multifunctional carbon fiber 

sensors: The effect of anisotropic electrical conductivity. IEEE Sensors Journal, 

21, 8960–8968 (2021). 

[3] Forintos N., Czigany T.: Multifunctional carbon fiber reinforced polymer 

composite structures: Reinforcing and sensing. in '6th International Conference 

on Sensors Engineering and Electronics Instrumentation Advances (SEIA’ 2020). 

Porto, Portugália' 162–166 (2020). 

[4] Forintos N., Czigany T.: Reinforcing carbon fibers as sensors: The effect of 

temperature and humidity. Composites Part A: Applied Science and 

Manufacturing, 131, paper ID: 105819 (2020). 

[5] Forintos N., Czigány T.: Kompozitba épített elektromosan vezető érzékelő. 

Polimerek, 2, 196–199 (2016). 

[6] Forintos N., Czigany T.: Üvegszál erősítésű kompozitok deformációjának 

mérése szénszálak segítségével. in 'OGÉT 2017: XXV. Nemzetközi Gépészeti 

Konferencia. Kolozsvár, Románia' 147–150 (2017). 

[7] Czigany T., Forintos N., Hegedus G.: Health monitoring of high-performance 

polymer composites with multifunctional fibers. in '21st International 

Conference on Composite Materials. Xi’an, Kína' 3153/1-3153/8 (2017). 

[8] Forintos N., Czigány T.: Polimer kompozitok állapotfelügyelete. in 'OGÉT 2016: 

XXIV. Nemzetközi Gépészeti Konferencia. Déva, Románia' 130–133 (2016). 

 


