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1 BEVEZETÉS 
 

A BME Polimertechnika Tanszék szakterületei közé tartozik a textíliák és textilerősítésű, 

hajlékony lapok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata. Munkatársaimmal közösen a 

mechanikai tulajdonságok újszerű vizsgálati módszereinek fejlesztésével több, mint 10 éve 

foglalkozunk.  

A mechanikai tulajdonságok ismerete nélkülözhetetlen az ezekből az anyagokból készülő 

termékek minőségének megítéléséhez, szilárdsági méretezéséhez, valamint nem utolsó sorban 

mechanikai viselkedésük számítógépes modellezéséhez és szimulációjához. 

A textíliák és a textilerősítésű, hajlékony lapok mechanikai tulajdonságainak vizsgálatánál 

nehézséget jelent, hogy hajlító és nyíró igénybevételek hatására sokkal nagyobb az 

alakváltozásuk, mint más szilárd szerkezeti anyagoké. Jellemző rájuk, hogy már saját súlyuk 

alatt is nagymértékű hajlító és nyíró alakváltozást szenvednek, és az alakjukat nem tartják 

meg. Mechanikai viselkedésük alapvető jellemzője, hogy szálas felépítésük következtében a 

mechanikai tulajdonságaik hely- és irányfüggőek. Azokban az irányokban például, amelyekbe 

az őket felépítő szálak orientálva vannak, a húzószilárdságuk nagyobb, a nyúlásuk pedig 

kisebb, mint az ezekkel szöget bezáró irányokban. Mindezek miatt ugyanazokkal a 

módszerekkel, mint amelyekkel a homogén szerkezeti anyagok, mint pl. a fémek és kerámiák 

tulajdonságait vizsgálják, ezek az anyagok legtöbbször nem vizsgálhatók. 

Az utóbbi időben a mérési módszerek intenzív modernizációját tapasztalhatjuk, amit 

elsősorban a digitális elektronika dinamikus fejlődése és a digitális számítástechnika révén a 

hatalmas adattömegek egyre gyorsabb feldolgozása tesz lehetővé. Ezeket a lehetőségeket 

felhasználva fejlesztettük ki újszerű vizsgálati módszereinket. 

A kifejlesztett vizsgálati módszerek esetében az újszerűség három tényezőre épül: 

 Az igénybevétel hatására a vizsgálati mintában létrejövő, bonyolult geometriájú 

deformációt mérjük, de nem csak egy vagy néhány pontban, hanem az egész vizsgálati 

minta felületének alakját digitális képrögzítési és képfeldolgozási eljárásokat 

alkalmazva beszkenneljük, és ezt az alaki információt használjuk fel a keresett 

anyagparaméterek meghatározására.  

 A mérési folyamat során gyűjtött nagyszámú adatot mechanikai és matematikai 

anyagmodellek felhasználásával, numerikus kiértékelési és számítási eljárásokkal, 

nagy sebességgel dolgozzuk fel. 

 A mérési feladatokhoz egyedi, új vizsgáló berendezéseket fejlesztettünk, amelyek egy 

része nem önálló mérőberendezés, hanem a már meglévő, univerzális vizsgáló 

berendezésekhez csatlakoztatva teszik lehetővé a keresett anyagparaméterek 

meghatározását. 

A továbbiakban bemutatom a redőződés, a nyírás, a fonalkihúzás, a hajlítás és a biaxiális 

húzás méréséhez kifejlesztett vizsgálati módszereinket és berendezéseinket. A téma 

feldolgozása során a vonatkozó irodalmat és kutatási eredményeket témakörönként 

csoportosítom. 
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2 ÚJSZERŰ VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS BERENDEZÉSEK 

  

2.1 Redőződés vizsgálata 

 

A redőződés a textíliák tipikus textilszerű alakváltozása, amely a textília saját súlyának 

hatására jön létre. Ismerete a számítógépes modellezéshez nem csak a ruházati textíliák, 

hanem a műszaki textíliák és a textilerősítésű, hajlékony lapok, ponyvák esetében is fontos. 

2.1.1 Előzmények 

 

Kollégáimmal az 1990-es évektől kezdve dolgoztunk egy 3D-s számítógépes ruhatervező 

program megvalósításán [49, 56]. Ennek a rendszernek része a 3D-s modelltervek valósághű 

virtuális megjelenítése, amelyhez szükség van a ruházati textíliák viselés közbeni 

viselkedésének, elsősorban esésének, redőződésének a szimulációjára. Az esés, ill. a 

redőződés a textíliáknak a saját súlyuk hatására bekövetkező alakváltozása. A szimulációhoz 

szükség van az alkalmazott anyagmodell paramétereire. Ezeket speciális vizsgáló-

készülékekkel (Pl. Kawabata Evaluation System, KES [39], SiroFAST System [40, 53]), 

paraméterenként külön-külön mérésekkel meghatározni nagyon munkaigényes, ezért 

felmerült az igény egy egyszerűbb, gyorsabb és közvetlenebb meghatározási módszerre.  

A 3D-s ruhatervezés megvalósításához az emberi test méreteinek és alakjának a pontos 

ismerete is szükséges, ezért ugyanebben az időben az emberi test méreteinek meghatározása 

céljából lézervonalas testszkenner fejlesztésével is foglalkoztunk [15, 18, 19, 22, 27, 49, 50]. 

Ennek kapcsán merült fel a redőződés szimulációjához szükséges anyagparaméterek esési 

vizsgálaton alapuló, újfajta meghatározásának ötlete. 

A redőződési képességet legközvetlenebbül és legkomplexebben az esési vizsgálat jellemzi 

[1, 3, 5, 10, 35-38, 51]. A kelmék esésének vizsgálatára általánosan alkalmazott módszer 

szerint egy 180 mm átmérőjű, kör alakú mintatartó asztallapra egy 300 mm átmérőjű, kör 

alakú kelmemintát helyeznek. A kelmének az asztallapon túlnyúló, körgyűrű alakú széle – 

továbbiakban kelmegyűrű – a saját tömege alatt lehajlik, redőződik. A mérés során a redőződő 

kelmegyűrű vízszintes síkra vett vetületét kell meghatározni. A kelme redőződési képességét 

az (1) egyenlet szerinti esési tényezővel (DC [%]) jellemzik, amely a redőződő kelmegyűrű 

síkvetülete területének és a sík kelmegyűrű területének aránya. (1. ábra). 

 

𝐷𝐶 =
𝐴𝑟 − 𝜋𝑅1

2

𝜋𝑅2
2 − 𝜋𝑅1

2 ∗ 100 , [%], (1) 

 

ahol: R1 a mintatartó asztallap sugara [m], R2 a kör alakú sík kelme minta sugara [m], Ar a 

redőződő kelmeminta síkvetületének területe [m
2
]. 

 

Az (1) képletből jól látszik, hogy minél merevebb a kelme, annál nagyobb az esési tényező 

értéke, és minél lágyabb, alakíthatóbb a textília, annál kisebb ez az érték.  
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1. ábra: A sík kelmegyűrű és a redőződő kelmegyűrű síkvetülete [5] 

Az esési tényező meghatározására még ma is a legelterjedtebb mérőkészülék a Cusick Drape 

Meter berendezés [5]. Ennek felépítését a 2. ábra szemlélteti. A kör alakú mintatartó asztallap 

alatt elhelyezkedő, pontszerű fényforrás és a homorú tükör által létrehozott párhuzamos 

fénynyaláb a felső üveglapra helyezett, áttetsző papírra vetíti a lehajló, redőződő próbadarab 

árnyékát. Az árnykép rögzítése régebben kézi körülrajzolással, újabban kamerával történik. A 

rögzített árnykép területének felhasználásával az esési tényező meghatározható. A mérésből 

az eredmények kiértékelése során az esési tényezőn kívül további paraméterek is 

meghatározhatók. Ezek a paraméterek többek között a hullámok száma [db], a legkisebb, a 

legnagyobb és az átlagos sugár [mm], a sugár négyzetes szórása [mm], stb. 

 
 

1. Mintatartó asztallap 

2. Redőződő minta 

3. Pontszerű fényforrás 

4. Felső és alsó üveglap 

5. Homorú tükör 

6. Áttetsző papírgyűrű 

2. ábra: Cusick redőződésmérő berendezés  [5] 

2.1.2 A Sylvie 3D Drape Tester 

A redőződés szimulációjához szükséges anyagparaméterek esési vizsgálaton alapuló, újfajta 

meghatározásának ötlete a következő volt [1-5, 10, 12, 16, 49, 51]:  

Mivel a redőződő textília felszíne az emberi test felületéhez hasonlóan egy 3D-s felület, 

szkenneljük be, mint az emberi testet, és ennek alapján készítsük el a 3D-s, virtuális 

modelljét. Ezzel párhuzamosan készítsük el a redőződésmérés szimulációját. A helyett 

azonban, hogy a szükséges anyagparamétereket megmérnénk, alkalmazzunk a 

meghatározásukra egy numerikus, iterációs, matematikai módszert. Ennek a lényege, hogy a 

szimulált textília paramétereit addig kell változtatni, finomítani, ameddig a szimulált felület a 

lehető legjobban nem közelíti a redőződő textília virtuális modelljének a felületét. Így 

megkapjuk a textília szimulációjához szükséges, keresett anyagparamétereket. 
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A módszer megvalósításához a testszkennerünk mintájára megépítettük a Sylvie 3D Drape 

Tester névre keresztelt, számítógéppel vezérelt redőződésmérő berendezésünket (3. ábra). 

A berendezés kör alakú asztala a mérés előkészítése során az alaplapba besüllyesztve, azzal 

egy síkot képezve helyezkedik el. A kör alakú vizsgálandó kelme közepét egy tű az asztallap 

közepéhez rögzíti. Az asztal felemelését a számítógéppel vezérelt motor végzi, hogy a textília 

redői mindig ugyanazzal a sebességgel, azonos dinamikai viszonyok között alakulhassanak ki. 

A mérés során a mérőkereten elhelyezett 4 db lézer vonalsugárzó vízszintes síkban egy 

fényvonalat vetít a kelmére, amelyet a mérőkereten, a vonalsugárzók felett elhelyezett 4 db 

kamera lefényképez. A képek minden fényképezési lépés után on-line áttöltődnek a 

számítógépbe. A keret magasságát beállított lépésközzel léptetve a berendezés a redőződő 

textíliát végigpásztázza, és ezzel annak felületét beolvassa. A berendezés egy fekete 

műszerházba van beépítve, ami biztosítja a mérés folyamán a sötét mérőteret.  

 

 

3. ábra: Sylvie 3D Drape Tester[2] 

A lézerrel megvilágított keresztmetszetről készült négy képet és a redőződő kelme ezek 

alapján rekonstruált keresztmetszetét mutatja a 4. ábra. 
 

 

4. ábra: A lézerrel megvilágított keresztmetszetről készült négy kép (balra) és a redőződő kelm e ezek 

alapján rekonstruált keresztmetszete (jobbra) [1] 

 

A lézerrel 

megvilágított 

sík 

Kamerák 

Mozgó keret 

Vonallézerek 

Mozgó asztal 
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Az 5. ábra a redőződő textília geometriáját mutatja, a bal oldalon a lézerrel megvilágított 

szintvonalak, a  jobb oldalon a rekonstruált felület látható. 

 

5. ábra: A redőződő textília geometriája a lézerrel megvilágított szintvonalakkal (balra) és a 

mérés alapján rekonstruált felület (jobbra)[1] 

2.1.3 A szimuláció paramétereinek meghatározása 

A szimulációhoz többféle anyagmodellt is lehetne alkalmazni, de a valósidejű megjelenítést 

megfelelő gyorsasággal csak a tömegpontok és az azokat összekapcsoló, összetett kötőelemek 

(párhuzamosan kapcsolt rugók és csillapítók) hálózatán alapuló modell (6. ábra) tette lehetővé 

[2, 5, 10, 12, 16, 49]. Mindazonáltal ez a mechanikai modell jól közelíti a szőtt textíliák nem 

kontinuum, biaxiális szerkezetét is.  

1

4

1

2

2

3

3 4

5

6

5

6

tömegpont

 

6. ábra: Az egy tömegpontra ható kapcsoló elemek  [5] 

1, 2 hajlító elemek 3, 4 nyíró elemek, 5, 6 szerkezeti elemek  
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A mechanikai lengő rendszer matematikai modellje a Lagrange egyenlet (2) alapján írható fel, 

ahol )(tF  a tömegpontra ható erők vektora az idő függvényében, pM  a tömegpontok 

tömegeinek, K  a csillapítók és S  a rugók paramétereinek mátrixa, q pedig a koordináták 

vektora. 

)(tFqSqKqM p    (2) 

Az anyagparaméterek meghatározásához képezni kell a szimulált és a mérés alapján 

rekonstruált felület különbségének mértékét (G) az anyagparaméterek vektorának (P) 

függvényében (3).  

  PG minimum (3) 

A G függvény minimumát kell megkeresni, mert a G függvénynek a valódi anyagot jellemző 

paramétervektornál van a minimuma. A minimumot iteratív szimulációval lehet megtalálni. 

Azért, hogy az iteráció minél gyorsabb legyen, a minimumkeresés kiinduló paramétereinek 

meghatározását egy szakértői rendszer segíti. A szakértői rendszer adatbázisa több ezer 

szimuláció eredményét tárolja, amelyek közül a hullámok száma, valamint a minimális és 

maximális sugár adatok alapján a rendszer kiválasztja a mért anyaghoz legközelebb álló 

szimulációs eredményt, és annak paramétereit választja a konkrét szimuláció kiinduló 

paramétereinek. 

 

2.1.4 Redőződésmérés a Sylvie 3D Drape Testerrel 

A szimuláció paramétereinek meghatározása mellett a berendezés másik fő alkalmazási 

területe a hajlékony, lapszerű anyagok redőződésének mérése [1, 5, 10, 17, 49-51]. A 

berendezés a redőződést virtuálisan határozza meg. Első lépésben beszkenneli a vizsgálati 

anyag redőződött alakját, ennek alapján a szoftver rekonstruálja a felületet, majd virtuálisan 

képezi ennek a felületnek a vízszintes síkra vett vetületét. Ezek alapján a szoftver már a 

szokásos, előzőekben bemutatott módon számítja a redőződési tényezőt. 

A megépítést követően megvizsgáltuk, hogy a berendezéssel meghatározott redőződési 

tényezők mennyire egyeznek a legelterjedtebben használt Cusick Drape Meter készülékkel 

mért eredményekkel. A vizsgálat során 15 különböző textílián végeztünk méréseket mindkét 

mérőberendezéssel. A Cusick Drape Meterrel a méréseket a Maribori Egyetemen hajtottuk 

végre. 

A vizsgálatba bevont textíliák adatait és a mérési eredményeket az 1. táblázat foglalja össze. 

A mérési eredményeket a 7. ábra, a két berendezéssel mért eredmények korrelációját a 8. ábra 

szemlélteti. 
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Kelme 
kódja 

Nyers-
anyag 

Szövés-
minta 

Területi 
sűrűség 

Vastag-
ság 

Hajlító-
merevség 

Nyíró-
merevség 

Redőződési tényező 

Cusick  Sylvie 3D  

[g/m
2
] [mm] 

∙10
-6

  
[Nm

2
]  

∙10
-2

 [N/fok] 
[%] [%] 

Átlag Szórás Átlag Szórás 

1 pamut vászon 191,06 0,61 0,1059 2,84 62,1 0,18 69,0 0,13 

2 pamut vászon 191,47 0,61 0,0933 2,84 66,2 0,16 70,2 0,12 

3 pamut vászon 188,55 0,62 0,1117 3,07 69,0 0,17 67,9 0,15 

4 pamut sávoly 197,07 0,77 0,1212 1,52 58,4 0,19 62,2 0,13 

5 pamut sávoly 191,65 0,92 0,0964 0,64 47,9 0,20 51,0 0,14 

6 pamut atlasz 194,03 081 0,0854 0,60 44,0 0,17 46,6 0,18 

7 pamut panama 187,70 0,86 0,0789 0,53 45,2 0,21 49,4 0,13 

8 pamut ripsz 186,90 0,85 0,0839 0,43 39,7 0,22 43,0 0,16 

9 viszkóz+len vászon 206,89 0,61 0,1021 3,03 69,6 0,19 71,8 0,17 

10 PES+pamut vászon 204,09 0,62 0,1241 4,05 76,9 0,18 77,1 0,12 

11 PES vászon 202,03 0,59 0,1263 3,55 68,5 0,20 76,4 0,11 

12 pamut vászon 167,12 0,57 0,0899 2,16 55,9 0,25 65,0 0,15 

13 pamut vászon 148,08 0,56 0,0760 1,43 51,5 0,21 55,2 0,14 

14 pamut vászon 185,37 0,68 0,0923 1,91 59,1 0,17 64,8 0,18 

15 pamut vászon 169,62 0,69 0,0727 0,71 45,4 0,19 52,5 0,11 

 
1. táblázat: A redőződésmérés során vizsgált anyagok adatai  [1] 

 

 

7. ábra: A Cusick Drape Meterrel és a Sylvie 3D Drape Testerrel mért redőződési tényezők 

összehasonlítása [1] 
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8. ábra: A Cusick Drape Meterrel és Sylvie 3D Drape Testerrel mért redőződési tényezők között 

fennálló korreláció  

A Sylvie 3D Drape Testerrel a 15 különböző tulajdonságú tesztanyagon meghatározott 

redőződési tényezők R
2
= 0,9397 determinációs együtthatóval korrelálnak a nemzetközileg 

elfogadott Cusick Drape Meter berendezéssel mért értékekkel. Ez azt mutatja, hogy a Sylvie 

3D Drape Tester alkalmas mérőberendezés a textíliák térbeli redőződésének virtuális 

meghatározására. 

2.1.5 A redőződési tényező intervalluma 

 

A Sylvie 3D Drape Testerrel mért eredmények az előző fejezetben bemutatott mérés alapján 

jól egyeznek a Cusick Drape Meterrel mért értékekkel. Azonban, ha alaposabban 

megvizsgáljuk az eredményeket, akkor észrevehetjük, hogy a Sylvie 3D Drape Testerrel mért 

értékek rendszeresen 5-10%-kal (maximum 16 %-kal) nagyobbak, mint a Cusick Drape 

Meterrel mértek. 

Ennek okait elemezve arra a következtetésre jutottunk, hogy a két berendezés működésében 

kis különbség van. A Sylvie 3D Drape Tester a vizsgálati kelmét tartó asztalt mindig 

egyenletes sebességgel, motorikusan emeli fel, miközben a kelme lelógó széle a berendezés 

alaplapján csúszik. Ennek eredményeként a kelme redői mindig azonos sebességgel és az 

alaplapon való csúszás miatt fékezve alakulnak ki. Ezzel szemben a Cusick Drape Meter 

esetében a kelme felemelése kézi működtetéssel történik, aminek következménye, hogy a 

kelme redői nem mindig ugyanazzal a sebességgel és fékezés nélkül alakulnak ki. Irodalmi 

adatok is utalnak arra, hogy a vizsgálati minta redőződött alakját jelentős mértékben 

befolyásolják azok a mechanikai hatások, amelyek a mintát a redők kialakulása közben érik 

[36-37, 58-59]. Ez a jelenség annak ellenére is tapasztalható, hogy mérés közben már 

kizárólag csak a gravitáció hat a vizsgálati mintára. 

y = 0,9439x + 7,3938 
R² = 0,9397 
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Ebből arra következtettünk, hogy egy kelme redőződési tényezője függ attól, hogy a redők 

milyen körülmények között alakulnak ki. Így a redőződési tényező nem egy konkrét adat, 

hanem egy anyagtól függő szélességű intervallumban változó érték. 

Annak érdekében, hogy ezt az intervallumot meghatározzuk, speciális módon végeztünk 

redőződés-méréseket [3-5, 20, 23, 26, 51]. A berendezésre különböző belső átmérőjű 

gyűrűket szereltünk fel úgy, hogy a kelmét tartó asztal a kelmét ezen a gyűrűn áttolva emelje 

fel. A folyamatot a 9. ábra képsora szemlélteti. Az ábrán az 1, 2, 3 sorszámú képek mutatják 

az egymás után következő időpillanatokat.  

 

9. ábra: Körgyűrűvel végzett redőződésmérés [3]   

A körgyűrűk segítségével jól definiált mechanikus hatás után lehet a kelme redőződését 

vizsgálni. A körgyűrű alakú lemezből 3 változat készült, 270 mm, 240 mm és 210 mm belső 

átmérővel 10. ábra). 

 

10. ábra: Gyűrűk különböző belső átmérővel  [3] 

A körgyűrű hatására a minta redőződése megváltozik. A minta redői a gyűrű hatására először 

összenyomódnak, majd a gyűrű hatása alól hirtelen kiszabadulva jutnak nyugalmi állapotba. 

A gyűrű – állandó belső átmérője által – egy ugrásszerű deformáció-gerjesztéssel hat a 

mintára. A gyűrű hatásának és a mintatartó mindig azonos emelési sebességének 

eredményeképpen a redőződési tényező reprodukálhatósága igen jó. Azért, hogy a gyűrű 

nélkül és a gyűrűk alkalmazásával végzett mérések eredményeit egységesen lehessen kezelni, 
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a gyűrű nélküli esetet úgy tekintjük, mintha egy 300 mm belső átmérőjű gyűrűt alkalmaztunk 

volna (10. ábra). Ez megtehető, mivel egy 300 mm belső átmérőjű gyűrű nem befolyásolná a 

redőződést, ugyanis a gyűrű a mérés során nem is érinthetné a szintén 300 mm átmérőjű 

vizsgálati mintát, azaz teljesen mindegy, hogy a valóságban van-e gyűrű vagy nincs.  

A mérési eredményeket egy pamutszövet példáján mutatom be. A pamutszövet alapadatait a 

2. táblázat, a mért redőződési tényező értékeket a 3. táblázat tartalmazza. A redőződő textília 

rekonstruált felületét a különböző gyűrűátmérők mellett a 11. ábra képsora szemlélteti. 

Kelme 
kódja Anyag 

Szövés-
minta 

Területi 
sűrűség 
[g/m2] 

Lineáris sűrűség 
[tex] 

Fonalsűrűség 
[1/10 mm] 

Sodrat 

Lánc Vetülék Lánc Vetülék Lánc Vetülék 

P Pamut vászon 156 29 29 26 22 Z Z 

2. táblázat: A redőződésméréssel vizsgált pamutszövet alapadatai  [3] 

Kelme 

kódja 

DC300 
[%] 

DC270 
[%] 

DC240 
[%] 

DC210 
[%] 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

P 84,13 2,93 74,27 1,71 72,08 1,51 71,76 1,36 

3. táblázat: A pamutszövet 300, 270, 240 és 210 mm belső átmérőjű gyűrűvel mért redőződési 

tényezője [3] 

    
D210 D240 D270 D300 

11. ábra: A pamutszövet redőződése különböző gyűrűátmérőkkel  mérve [3] 

A mérések egyértelműen bizonyítják, hogy a redők kialakulása közben a kelmét érő külső 

hatások befolyásolják a redőződési jellemzőket, annak ellenére, hogy a külső befolyás az 

adatok rögzítésének pillanatában már nem hat a kelmére. Látható, hogy nagyobb 

gyűrűátmérőnél a redőződési tényező is nagyobb.  

A mérési eredményeket tanulmányozva megállapítható, hogy a gyűrűátmérő függvényében 

ábrázolt redőződési tényezők alulról és felülről is korlátosak (12. ábra). Az alsó korlátot 

elméletileg a 180 mm-es belső átmérőjű gyűrűvel meghatározott redőződési tényező adná, 

amely gyűrűátmérő megegyezne a mintatartó asztal átmérőjével. Ilyen és ennél kisebb méretű 

gyűrűvel azonban nyilvánvalóan lehetetlen mérni. Megállapítható azonban az is, hogy a 

gyűrűátmérő csökkenésével a redőződési tényező egyre kevésbé csökken, végül már alig 

változik. Így a 210 mm belső átmérőjű gyűrűvel mért redőződési tényezőt tekinthetjük az 

értékek alsó korlátjának. 
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A redőződési tényezők felső korlátját a gyűrű nélkül, illetve az elméletileg 300 mm átmérőjű 

gyűrűvel mért redőződési tényező jelenti, ennél nagyobb redőződési tényező nem lehetséges, 

hiszen hiába növelnénk a gyűrűátmérőt, az már semmilyen hatással nem lenne a 300 mm 

átmérőjű minta redőződésére. 

Ezen megfontolások alapján egy olyan típusú közelítő görbére van szükség, amely ezt az 

alulról és felülről való korlátosságot képes megfelelően követni. A logisztikus görbe olyan 

folyamatokat ír le, ahol a görbe állandó értékről indulva progresszív növekedés után 

degresszívbe, majd telítődésbe megy át. A gyűrűkkel kapott redőződési tényező értékekre a 

(4) logisztikus görbe illeszthető a vizsgált anyagnak megfelelő konstansokkal (12. ábra). 

 
dcDe

b
aDC




1
 (4) 

ahol a [%], b [%], c [1/mm] és d [-] mérések alapján meghatározott, anyagtól függő 

paraméterek, DC [%] a redőződési tényező, D [mm] a deformáció-gerjesztést létrehozó gyűrű 

belső átmérője és 210 mm ≤ D ≤.300.mm (A kelmeminta átmérője 300 mm, a mintatartó 

asztal átmérője 180 mm). A vizsgált pamutszövet esetében a függvény paramétereinek 

értékei: a = 84,13 %, b = 12,37%, c = 0,15 mm
-1

, d = 42,42, és a függvény minimuma és 

maximuma közötti tartomány, azaz a redőződési tényező tartománya:  

DCmin = DC(Dmin) = 71,76 ≤ DC(D) ≤ 84,13 = DC(Dmax) = DCmax 

 

 

12. ábra: A pamutszövet redőződési tényezője a gyűrűátmérő függvényében  és a közelítő 

logisztikus görbe  

2.1.6 A redőződési tényező és a relatív szőhetőségi tényező összefüggése 

 

A redőződési tényező szoros összefüggésben áll a kelme 3D-s formára való alakíthatóságával. 

A redőződési tényezőt a kelmének minden tulajdonsága befolyásolja [5, 6, 11, 13, 14, 24, 36, 
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37, 38, 51]. Szőtt kelmék esetében a befolyásoló tényezők közül az egyik legfontosabb a 

kelme kötésmintája. Az azonos fonalakból azonos fonalsűrűségekkel, de különböző 

kötésmintával készült szövetek redőződési tényezői széles tartományban változnak. A 

szövetek kötését a kötésrajzban adják meg. Ahhoz, hogy a kötésminta és a redőződési tényező 

közötti összefüggést vizsgálni lehessen, szükséges, hogy a kötésminták tulajdonságait egy 

egységes rendszerben, számszerűen lehessen megadni. Erre a célra legalkalmasabbnak a 

szövet geometriai és szerkezeti adataiból számítható relatív szőhetőségi tényezőt találtam. A 

relatív szőhetőségi tényezőt az (5) egyenlettel lehet kiszámítani. 

𝑋𝑟𝑒𝑙 =
(√𝐹𝑣𝑒𝑡ü𝑙é𝑘 + 𝐴𝑙á𝑛𝑐√𝐹𝑙á𝑛𝑐)(√𝐹𝑙á𝑛𝑐 + 𝐴𝑣𝑒𝑡ü𝑙é𝑘√𝐹𝑣𝑒𝑡ü𝑙é𝑘)

(√𝐹𝑣𝑒𝑡ü𝑙é𝑘 + √𝐹𝑙á𝑛𝑐)
2

 (5) 

Ahol: 

𝐴𝑙á𝑛𝑐 =
𝑘𝑙á𝑛𝑐

𝑛𝑣𝑒𝑡ü𝑙é𝑘
 ,    𝐴𝑣𝑒𝑡ü𝑙é𝑘 =

𝑘𝑣𝑒𝑡ü𝑙é𝑘

𝑛𝑙á𝑛𝑐
 

Flánc és Fvetülék a lánc- és a vetülékfonalak lineáris sűrűsége   

Alánc és Avetülék a lánc- és a vetülékfonalak kötésállandója     

klánc and kvetülék a lánc- és a vetülékfonalak helyváltoztatásának (színoldalról fonákoldalra 

és fordítva) átlagos száma a mintaelemben 

nlánc and nvetülék  a lánc- és a vetülékfonalak átlagos száma a mintaelemben  

A redőződési tényező és a relatív szőhetőségi tényező közötti összefüggés feltárására azonos 

lánc- és vetülékfonalakból, azonos lánc- és vetülékfonal-sűrűségű, de különböző kötésmintájú 

szöveteket gyártattunk, és ezeket vizsgáltuk. A szövetek alapadatait a 4. táblázat tartalmazza. 

Kelme 

kódja 

Kötés 

minta 
Vastagság 

Területi 

sűrűség 

Fonal lineáris 

sűrűsége 

Fonalsűrűség a 

szövetben 

  [mm] [g/m2] [tex] [1/100 mm] 

    Flánc Fvetülék Sánc Svetülék 

1 Vászon 0,41 181,19 33,3 33,3 252 240 

3 Sávoly 1/2 0,53 180,18 33,3 33,3 252 240 

4 Sávoly 1/3 0,56 177,74 33,3 33,3 252 240 

6 Sávoly 2/4 0,75 180,74 33,3 33,3 252 240 

7 Atlasz 5x5 0,72 179,76 33,3 33,3 252 240 

8 
Atlasz 5x5 
megerősített 

0,72 184,86 33,3 33,3 252 240 

4. táblázat: A különböző kötésmintájú szövetek alapadatai  [6] 
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A szövetek kötésmintáját és a szövetek képét a 13. ábra szemlélteti. A kötésrajzban a kitöltött 

négyzetek a lánc-kötéspontokat, a kitöltetlenek a vetülék-kötéspontokat jelentik. A mintának 

az a része, ahol a lánc-kötéspontok pirosak, a mintaelem. A mintaelem a kötésmintának az a 

legkisebb része, amely a mintában ismétlődik. 

 

13. ábra: A vizsgált szövetek kötésmintái [6] 

Mivel a vizsgált szövetek esetében ugyanazon szöveten belül a lánc- és a vetülékfonalak 

azonos poliészter anyagú és szerkezetű, azonos lineáris sűrűségű fonalak voltak, azaz Flánc = 

Fvetülék, a relatív szőhetőségi tényező számítása a (6) egyenletre egyszerűsödik. 

𝑋𝑟𝑒𝑙  =  
(1 + 𝐴lánc ) ∙ (1 + 𝐴𝑣𝑒𝑡ü𝑙é𝑘)

4
 

(6) 

 

A vizsgált kelmék számított és mért adatait az 5. táblázat tartalmazza. 

Kelme 

kódja 

Kötés 

minta 
klánc kvetülék nlánc nvetülék Alánc Avetülék 

Relatív 

szőhetőségi 

tényező 

Redőződési 

tényező 

  [piece] [piece] [piece] [piece] [-] [-] [%] [%] 

1 Vászon 2 2 2 2 1 1 100 92,9 

3 Sávoly 1/2 2 2 3 3 0,66 0,66 70 88,0 

4 Sávoly 1/3 2 2 4 4 0,50 0,50 56 75,2 

6 Sávoly 2/4 2 2 6 6 0,33 0,33 44 72,0 

7 Atlasz 5x5 2 2 5 5 0,40 0,40 49 75,6 

8 
Atlasz 5x5 

megerősített 
2 4 5 5 0,40 0,80 63 80,6 

5. táblázat: A vizsgált kelmék számított és mért adatai  [6] 
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A 14. ábra a redőződési tényezőt szemlélteti a relatív szőhetőségi tényező függvényében.  

 

14. ábra: A redőződési tényező a relatív szőhetőségi tényező függvényében  [6] 

Az elvégzett mérések igazolják, hogy az alakíthatóságot komplexen jellemző redőződési 

tényező a relatív szőhetőségi tényező növekedésével növekszik, és ez az összefüggés a 

vizsgált, azonos poliészter fonalakból, azonos fonalsűrűséggel és különböző kötésmintákkal 

készült szövetek esetében lineáris trenddel, R
2
=0,894 determinációs együttható mellett 

leírható. Ez azt bizonyítja, hogy a szőtt kelme szerkezetét összetetten leíró relatív szőhetőségi 

tényező alkalmas már a szövet tervezésének fázisában a szövet 3D-s felületté alakíthatósága 

mértékének előzetes becslésére. 

 

2.1.7 A redőződésméréssel kapcsolatos eredmények összefoglalása 

A redőződés a hajlékony anyagok, főleg textíliák gravitáció hatására kialakuló, egyszerűen 

vizsgálható és meghatározható 3D-s deformációja. A redőződési tényező alapján 

következtetni lehet az anyag 3D-s formára való alakíthatóságának mértékére, ezért műszaki és 

erősítő textíliák esetében is nagyon fontos jellemző. 

A teljesen automatizáltan működő Sylvie 3D Drape Tester a függvényekre alapozott 

képfeldolgozással és az anyag viselkedésének szimulációjával lehetővé teszi egyrészt a 

redőződés paramétereinek a hagyományos módszereknél precízebb mérését, másrészt a 

szimulációhoz szükséges anyagmodell paramétereinek egy teljesen újfajta, gyors és közvetlen 

meghatározását is.  
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2.2 Nyíró és fonalkihúzó vizsgálat 
 

A textíliák és a textilerősítésű, hajlékony kompozit lapok alakváltozását nem csak a saját 

súlyuk, hanem külső erő is okozhatja. Különösen fontos a külső erők hatására kialakuló 

deformáció mértéke a kompozitok erősítésére használt lapszerű textilszerkezetek esetében, 

amikor ezekből nem sík lapokat, hanem bonyolult térbeli formákat készítenek. Az anyag 

deformációs képessége dönti el ugyanis azt, hogy az anyag mennyire bonyolult térformára 

képes idomulni ránc, ill. redő képződése nélkül. A lapszerű textilszerkezetek térformára 

idomulási képességét elsősorban a hajlítással és a nyírással szembeni ellenállásuk határozza 

meg, ezért nagyon fontos ezeknek a jellemzőknek az ismerete. 

 

2.2.1 Előzmények 

 

A textíliák és a textilerősítésű, hajlékony kompozitok nyírásának mérésére három eljárás 

terjedt el [7, 30-33, 41, 42, 46, 51]. Ezek közül az egyik az átlós irányú húzás, amely 

elsősorban szövetek vizsgálatára alkalmas. Ennél a vizsgálatnál a lánc- és a vetülékfonalak 

irányához képest 45˚-os szögben kivágott sáv húzásakor a mintában nyíró deformáció jön 

létre. A másik elterjedt nyíró vizsgálati módszer a képkeret-vizsgálat, amelynél a mintát egy 

négyzet alakú keretbe fogják be, amelynek oldalai csuklósan kapcsolódnak egymáshoz. A 

keret átellenes sarkait egymástól távolítva a mintában nyíró deformáció jön létre. A nyíró 

vizsgálati módszerek közül a legelfogadottabb a KES (Kawabata Evaluation System) 

berendezésben is alkalmazott elv [39]. Ezt szemlélteti a 15/a. ábra.  

A vizsgálat során a mérőberendezés az 50 mm széles minta 200 mm hosszú oldalait 

egymással párhuzamosan és egymáshoz képest ellentétesen mozgatja, miközben az 

elmozdulás függvényében méri a mozgatáshoz szükséges erőt. A minta szélessége és az 

elmozdulás nagysága alapján számítható az ábrán γ-val jelölt nyírási szög. 

 

15. ábra: A KES nyíró berendezés mérési elve (a) és ciklikus, 

fajlagos nyíróerő – nyírási szög diagramja (b) [39] 
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A KES célberendezés a nyíró vizsgálatot ciklikusan végzi, amelynek során a nyíró mozgás 

irányt vált, mikor a nyírási szög eléri a +8, illetve a –8°-ot. A fajlagos (a minta szélességére 

vonatkoztatott) nyíróerő – nyírási szög diagram a 15/b. ábrán látható. A diagram alapján 

meghatározhatóak az úgynevezett Kawabata paraméterek, amelyek a +0,5° (2HG [N/m]) és a 

+5° (2HG5 [N/m]) nyírási szögnél vett hiszterézis magasságok, valamint a 0,5° és 5° 

nyírószög között számolt fajlagos nyíró merevség (G [N/m/°)]), mely a szélességre 

vonatkoztatott fajlagos nyíróerő és a nyírószög hányadosa.  

Fonalkihúzó vizsgálattal a szőtt textíliák fonalainak kölcsönhatását, a kihúzandó fonal és az 

azt keresztező fonalak közötti, döntően súrlódásos kapcsolat legyőzéséhez szükséges erőt 

lehet megmérni. A fonalak közötti súrlódásnak nagyon fontos szerepe van az anyag 

tulajdonságaiban. Alapvetően befolyásolja a szövet nyíró, hajlító, redőződési stb. 

tulajdonságait, valamint ütőszilárdságát és energiaelnyelő-képességét, ezért ismerete, 

különösen a szövet mechanikai viselkedésének modellezéséhez, rendkívül fontos [7, 30, 31, 

43-45, 47-48, 51].  

A fonalkihúzó vizsgálat szokásos menetének elvi vázlata a 16. ábrán látható. Fonalkihúzás 

során a vizsgált anyagot két oldalról befogják, és a befogott oldalakkal párhuzamos középső 

fonalat felülről kihúzzák. Lényeges, hogy a kihúzandó fonal másik végének szabadnak kell 

lennie. 

 

16. ábra: Fonalkihúzás vázlata  [45] 

A kihúzáshoz szükséges erőt több tényező is befolyásolja, mint például a szövet kötési módja, 

a kihúzási hossz vagy a kihúzás közben fellépő deformációk. A kihúzó erőt a fonal húzott 

végének elmozdulása függvényében szokás ábrázolni. Egy tipikus fonalkihúzó vizsgálati 

diagram látható a 17. ábrán.  

A fonalkihúzó vizsgálat első, statikus szakaszában a növekvő húzóerő hatására a húzott fonal 

kiegyenesedik és megnyúlik, ezzel egy időben a kihúzandó fonal két oldalán a szövetben 
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nyíró deformáció lép fel, ahogy ezt a 16. ábra jobb oldala is szemlélteti. A második, kinetikus 

szakasz akkor kezdődik, amikor a fonalat húzó erő eléri maximumát, legyőzi a fonalak közötti 

súrlódást, és megindul a húzott fonal keresztező fonalak közötti áthaladása és a húzóerő 

csökkenése. Az egyre kevesebb keresztező fonal között áthaladó fonal húzásához egyre 

kisebb húzóerőre van szükség. Az erőnek a csökkenő középérték körüli periodikus lefutása a 

tapadó és a csúszó súrlódás váltakozásának tulajdonítható. 

 

 

17. ábra: Tipikus fonalkihúzó vizsgálati diagram  

A fonalkihúzó mérést úgy is el lehet végezni, hogy a kihúzáshoz befogott fonal másik vége 

túllóg a szövetminta alsó szélén [47, 48]. A 18. ábrán látható diagram esetében a fonal 

túllógása 50 mm volt. Ennek eredményeként a fonalkihúzás kinetikus szakasza további két 

szakaszra válik szét. A kinetikus szakasz első részében, amíg a húzott fonal – mivel a vége 

még nem érte el a szövet alsó szélét – folyamatosan ugyanannyi keresztező fonal között halad, 

a periodikus húzóerő középértéke a kezdeti gyors csökkenést követően beáll egy közel 

állandó értékre. A kinetikus szakasz második részében a húzott fonal – miután a vége elérte a 

szövet alsó szélét – kezd egyre kevesebb keresztező fonal között áthaladni, ezért a periodikus 

húzóerő középértéke kezd csökkenni, és fokozatosan tart a nullához. 

 

18. ábra: Tipikus fonalkihúzó vizsgálati diagram 50 mm fonaltúllógás esetén  

 

A fonalkihúzó vizsgálatról és eredményeinek elemzéséről számos tudományos cikk készült. A 

mérési eredményekből a kötélsúrlódás elvének alkalmazásával néhány kutató [46, 51] 
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kísérletet tett a fonalak közötti súrlódási tényező meghatározására, de az alkalmazott módszer 

helyességét még nem bizonyították. Pan és Yoon [43] a maximális fonalkihúzó erő és a fonal 

szakítóereje ismeretében a kritikus fonalhosszt határozza meg. A kritikus fonalhossz a 

kompozitmechanikában használatos kritikus szálhossz fogalmához hasonló. Azt a legkisebb 

fonalhosszt jelenti, amely hosszúságú beágyazott fonal a szövet szakításakor kihúzódás 

helyett már éppen elszakad.  

 

2.2.2 A nyíró és a fonalkihúzó vizsgálathoz használt készülék 

 

A nyíró vizsgálathoz használt készülékünk megtervezésekor azt a vizsgálati elvet 

alkalmaztuk, amely szerint a KES berendezés is működik [7, 10, 30, 31]. Önállóan működő 

mérőkészülék helyett azonban egy olyan egyedi, speciális befogó készüléket készítettünk a 

laboratóriumunkban rendelkezésre álló, a szükséges mozgatást és a precíz erőmérés 

szolgáltató, univerzális vizsgáló berendezéshez, amelynek segítségével a vizsgálati minta 

nyíró igénybevétele megvalósítható. A befogót a 19. ábra szemlélteti. 

 

 

 

 

1. univerzális vizsgáló berendezés 

mozgó keresztfeje 

2. erőmérő cella 

3. befogók: 

3A: az erőmérő cellához 

kapcsolódó, középső befogó 

3B: oldalsó befogók 

4. vizsgálati minta 

5. az előterhelést beállító kar 

6. acél előterhelő rugó 

7. rögzítő csavarok 

8. csapágyazott kerekek 

 

 

19. ábra: Befogó készülék nyíró vizsgálathoz szükséges középső befogóval[7] 

A vizsgálati mintát először az oldalsó befogókkal kell befogni. Ezek a befogók oldal irányban 

elmozdulhatnak, mivel a szakítógép állványához egyenesbe vezető szerkezettel csatlakoznak. 

A befogók oldalirányú elmozdíthatósága lehetővé teszi egyrészt a befogási szélesség 

viszonylag tág határok közötti változtathatóságát, másrészt pedig a minta állandó nagyságú 

oldalirányú előfeszíthetőségét. Az előfeszítő erőt az egyenesbe vezető szerkezet alatt 

elhelyezett acélrugó adja. A rugóerőt a csapágyazott tárcsákkal megvezetett, vékony drótkötél 
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közvetíti a befogókhoz. Az előfeszítő erő a beállító karokkal szabályozható. A minta befogása 

idejére az oldalsó befogókat az oldalirányú elmozdulás ellen rögzíteni lehet. A befogók 

kényelmesebb kezelése érdekében az egész készülék – a rögzítő csavarok oldását követően – 

vízszintes helyzetbe dönthető. 

Végül, miután a vizsgálati mintát az oldalsó befogókkal befogtuk és pontosan középre 

pozícionáltuk, következik a középső befogó felszerelése. A középső befogó a szakítógép 

mozgó keresztfején elhelyezett erőmérő cellához kapcsolódik. A mérés során a középső 

befogó a beállított állandó sebességgel mozogva felfelé húzza a vizsgálati minta közepét, és 

ezzel nyíró igénybevételt hoz létre a mintában. A mérés elvét a 20. ábra szemlélteti.  

 

20. ábra: A nyírás mérésének elve  [31] 

 

Az ábra bal oldalán a vizsgálati minta még terheletlen, a jobb oldalán pedig terhelt állapotban 

látható. Mivel az egyenesbe vezetés lehetővé teszi az oldalsó befogók oldalirányú mozgását, 

az előfeszítő erő beállított értékét megtartva a befogók követik a vizsgálati minta 

alakváltozását, és a nyíró deformáció növekedésének megfelelően közelednek egymáshoz. 

A középső befogó idő függvényében mért ΔY(t) elmozdulásából a (7) összefüggéssel 

számítható az α(t)  nyírási szög: 

 α (t) = arc sin (ΔY(t)/X0)∙180/π,   [°] (7) 

A (7) összefüggés alapján meghatározható a középső befogó 8° nyírási szöghöz tartozó 

elmozdulása, melynek értéke a szokásos X0 = 50 mm befogási szélesség esetén 6,959 mm. Ha 

a nyíró vizsgálatot a KES rendszerhez hasonlóan kívánjuk végrehajtani, akkor a vizsgálati 

ciklust ennek megfelelően a középső befogó ±6,959 mm elmozdulásáig kell folytatni. A 

fajlagos nyíróerő (Nf [N/m]) - nyírási szög (α [°]) hiszterézis diagram megrajzolásához 

szükséges fajlagos nyíróerő meghatározásakor – az elrendezés szimmetriája miatt – a 

szakítógép által mért erő (F [N]) felét kell vonatkoztatni a vizsgált minta befogókkal 

párhuzamos hosszára (H [m]) (8): 
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 Nf = F/(2H),   [N/m] (8) 

 

A nyíró vizsgálathoz készített befogó készülékünk előnye, hogy univerzális szakítógépre 

felszerelhető, ezáltal az erő tág határok között mérhető, és a vizsgálati sebesség is tág határok 

között változtatható. Előny továbbá, hogy a befogási szélesség és az előfeszítő erő is 

változtatható, valamint a vizsgálat a KES készülékhez hasonlóan is végezhető, és 

kiértékelhető. A KES készüléktől eltérően azonban itt nem lehet szétválasztani a 

nyíróvizsgálat irányait, mivel a középső befogótól jobbra és balra eső mintarészek vizsgálata 

ellentétes nyírási iránnyal egyidejűleg folyik. A mért nyíróerő a két ellentétes nyírási irányban 

ébredő erők összege.  

A készülék különlegessége, hogy elvégezhető vele szövetek fonalkihúzó vizsgálata is. Ha az 

előzőekben bemutatott nyírást vizsgáló készülékünk középső befogóját egy szokásos 

fonalbefogó fejre cseréljük, akkor a készülékkel pontosan megvalósítható a fonalkihúzó 

vizsgálat.  Ennél a vizsgálatnál is előny, hogy a keresztirányú előterhelés, a befogási szélesség 

és hosszúság, valamint a húzási sebesség bizonyos határok között változtatható. A 21. ábra a 

készüléket fonalkihúzó vizsgálat közben mutatja.  

 

 

 21. ábra: Befogó készülék fonalkihúzó vizsgálathoz való középső befogóval  [30] 
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2.2.3 Nyíró vizsgálatok és kiértékelésük 
 

A nyíró vizsgálatot műszaki területen használatos anyagok, egy üveg és egy poliészter (PES) 

alapanyagú erősítőszövet és egy poliészter (PES) erősítőszövetű, polivinilkolorid (PVC) 

mátrixú ponyva vizsgálatán keresztül mutatom be. A vizsgálati anyagok fontosabb alapadatait 

a 6. táblázat tartalmazza. 

Megne-

vezés 
Anyag 

Kötés-

minta 

Területi 

sűrűség 

[g/m
2
] 

Vastag-

ság 

[mm] 

Fonal lin. 

sűr. [tex] 

Fonal sűr. a 

szövetben 

[1/10 mm] 

Warp Weft Warp Weft 

Üveg   üveg vászon 250 1,2 200 300 5 5 

PES  polyester 
2/2-es 

panama 
400 0,72 105 105 24 24 

Ponyva  PVC + PES vászon  265 + 85 0,31 28 28 15 12 

6. táblázat: Nyírással vizsgált anyagok tulajdonságai  

A vizsgálathoz a nyíró befogó készüléket egy Zwick Z005 típusú univerzális szakítógéphez 

csatlakoztattuk. Az alkalmazott erőmérő cella méréshatára 5 kN, pontossága 1 mN. A nyíró 

vizsgálatokat 2 x 50 mm befogási szélesség és 200 mm minta magasság mellett végeztük.  

Ennek megfelelően az oldalsó befogáshoz szükséges anyagtöbblet miatt a mérésekhez 150 

mm x 200 mm-es vizsgálati mintákra volt szükség. Az előterhelő erő 20 N, azaz fajlagosan 1 

N/10 mm volt. A vizsgálati sebesség, azaz a keresztfej sebessége 10 mm/min volt. A 

vizsgálatot ±8° nyírószögig végeztük, megvizsgálva a teljes nyíró ciklust. A 3 kiválasztott 

vizsgálati anyagból mindhárom (gyártási irányhoz képest 0°, 90° and 45°) fő irányban 10-10 

mintát vizsgáltunk. A Kawabata-féle 2HG és 2HG5 hiszterézis magasságokat és G 

nyírómerevséget a vizsgálatok első pozitív ciklusából határoztuk meg. Az eredményeket az 

üveg szövetre vonatkozóan a 7. táblázat, a PES szövetre vonatkozóan a 8. táblázat és a 

ponyvára vonatkozóan a 9. táblázat tartalmazza. 

 

Üveg  
0° 90° 45° 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag  Szórás 

2HG [N/m] 12,91 1,24 8,39 0,66 266,56 55,72 

2HG5 [N/m] 12,10 0,66 7,58 0,66 117,34 25,20 

G [N/m/°] 4,54 0,27 2,77 0,15 31,36 6,05 

7. táblázat: Üveg szövet nyírási jellemzői  

PES 
0° 90° 45° 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag  Szórás 

2HG [N/m] 5,60  1,15 17,64  1,94 170,21  11,18 

2HG5 [N/m] 22,66  1,79 39,30  3,44 94,18   4,92 

G [N/m/°] 6,56  0,40 8,79  0,77 40,58    2,56 

8. táblázat: PES szövet nyírási jellemzői  
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Ponyva 
0° 90° 45° 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag  Szórás 

2HG [N/m] 70,07 110,82  70,84 4,86 212,46 27,22 

2HG5 [N/m] 3,86 8,08 109,04 8,42 117,94 9,27 

G [N/m/°] 45,33 3,55 46,32 2,11 56,25 2,72 

9. táblázat: Ponyva nyírási jellemzői  

Példaként mindhárom anyag 0°-os irányú mintáján végzett nyírási vizsgálatokból szerkesztett 

fajlagos nyíróerő - nyírási szög hiszterézis diagramok láthatók a 22. ábrán. A ponyva a PVC 

mátrix miatt érthető módon sokkal nagyobb ellenállást mutat a nyíró igénybevétellel szemben, 

mint az üveg és a PES szövet, amelyek esetében a fonalak a találkozási pontjaiknál könnyen 

el tudnak fordulni egymáson. 

 

 

22. ábra: 0°-os irányú minták fajlagos nyíróerő – nyírási szög diagramjai  

A 0°-os irányú mintákon végzett nyírásmérést a ponyva mérési folyamatáról készült, 

23. ábrán látható fényképek szemléltetik. Az ábrasor egy mérési ciklus első negyedét mutatja 

be. A ponyván a mérés elindítása után egyből megjelentek a redők, míg az üvegszöveten 

egyáltalán nem, a PES szöveten pedig csak nagyon kis mértékben keletkeztek redők.   

 

23. ábra: Az új készülékkel végzett nyírásmérés folyamata 0°-os ponyva mintán 
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2.2.4 A fonalkihúzó vizsgálat kiértékelési módszere 

 

A fonalkihúzó mérés során a szakítógép a keresztfej, azaz a húzott fonal elmozdulásának 

függvényében méri a fonal húzásához szükséges erőt, és ezt diagramban ábrázoljuk [7, 10].  

A mért adatok kiértékelésének egyik lehetséges módja – a fonalkihúzási diagram és a szövetet 

alkotó fonalak szakítóerejének ismeretében – a szövetek egy speciális mechanikai 

jellemzőjének, a kritikus tapadási hossznak a meghatározása. A kritikus tapadási hossz a 

kompozittechnikában használatos kritikus fonalhossz fele, amely annak a legrövidebb 

fonalnak a szövetbe ágyazott hosszát jelenti, amelyik a szövetből szakadás nélkül nem 

húzható ki, azaz elszakad.  

A mért adatok kiértékelésének egy másik lehetséges, újszerű módja a fajlagos csúszási 

ellenállás meghatározása. Ez a jellemző a keresztező fonalak között csúszó fonal egységnyi 

hosszának csúszással szembeni ellenállását jelenti, amely adat különösen a szövetek 

mechanikai viselkedésének modellezéséhez szükséges. 

A fentiek meghatározásakor feltételezzük, hogy a fonalkihúzó erő egyenesen arányos a 

szövetbe beágyazott fonal hosszával, valamint elhanyagoljuk a fonal és a szövet vizsgálat 

közbeni nyúlását.  

Legyen a kihúzandó fonalat beágyazó szövetminta hossza H [mm], a beágyazott fonal hossza 

L [mm], a kihúzandó fonal bedolgozódása B [-]. A szövetben ugyanis az egymást keresztező 

fonalak a kereszteződés miatt hullámosan helyezkednek el. A bedolgozódás azt fejezi ki, hogy 

a hullámos fonal mennyivel hosszabb, mint az őt beágyazó szövet hossza. A bedolgozódás 

méréssel meghatározható, számítását a (9) összefüggés definiálja: 

 
B  = (L – H)  / H,         [-] (9) 

A kritikus tapadási hossz meghatározásakor a fonalkihúzó erő maximumát (Fadh,max [N]) 

használjuk fel a számításhoz, azt az erőt, amely a fonal csúszásának a megindításához 

szükséges. A fonalkihúzó erő maximális értékéből a (10) összefüggéssel számítható az 

egységnyi hosszúságú fonal kihúzásának megindításához szükséges erő, azaz a kritikus 

fajlagos tapadási ellenállás (fadh,max [N]): 

 
𝑓𝑎𝑑ℎ,𝑚𝑎𝑥 = 

𝐹𝑎𝑑ℎ,𝑚𝑎𝑥

𝐻(1+𝐵)
  ,     [N/mm] (10) 

Ebből a fonal szakítóerejét (FS  [N]) felhasználva a (11) összefüggéssel számítható a kritikus 

tapadási hossz (Lcrit [mm]): 

 𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡 = 
𝐹𝑠

𝑓𝑎𝑑ℎ,𝑚𝑎𝑥
 ,           [mm] (11) 

A fonal fajlagos csúszási ellenállása kétféleképpen is meghatározható, amennyiben a 

fonalkihúzó vizsgálatot úgy végezzük el, hogy a mérés megkezdése előtt a kihúzáshoz 

befogott fonal másik vége túllóg a szövetminta alsó szélén. Ekkor a fajlagos csúszási 
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ellenállás a fonalkihúzási diagram (18. ábra) kinetikus szakaszának első és második részéből 

egyaránt meghatározható, bár a kihúzó erőnek a vizsgálat közbeni változásától függően a két 

érték jelentősen különbözhet. 

Az első esetben a számításhoz a periodikus húzóerőnek a fonalkihúzási diagram kinetikus 

szakasza első részében állandósuló középértékét (Fslip,const [N]) használjuk fel. Ekkora átlagos 

erő szükséges a fonalnak az őt beágyazó H hosszúságú szöveten keresztüli folyamatos 

csúsztatásához. Ebből az erőből a (12) összefüggéssel számíthatjuk a fonal egyik fajta fajlagos 

csúszási ellenállását, azaz a fonal csúszásának fenntartásához szükséges, egységnyi 

fonalhosszra vonatkoztatott erőt (f slip,kin1): 

 𝑓𝑠𝑙𝑖𝑝,𝑘𝑖𝑛1 = 
𝐹𝑠𝑙𝑖𝑝,𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

𝐻(1+𝐵)
 ,          [N/mm] (12) 

A második esetben a fonal fajlagos csúszási ellenállását a fonalkihúzó diagram kinetikus 

szakaszának második részéből határozzuk meg, amikor a húzott fonal – miután a vége elérte a 

szövet alsó szélét – kezd egyre kevesebb keresztező fonal között áthaladni, ezért a periodikus 

húzóerő középértéke kezd csökkenni, és tart a nullához. Erre a szakaszra – a kezdeti átmeneti 

részt kihagyva – lineáris trendvonalat illesztünk (24. ábra), majd a valós diagramot 

helyettesítjük a közelítő lineáris trendvonallal.  

 

24. ábra: A fonalkihúzó vizsgálat diagramjának leszálló ágára illesztett lineáris trendvonal  

Ahol a trendvonal metszi a vízszintes tengelyt (24. ábra: B pont), az erő 0-ra csökkent, és a 

húzott fonal elhagyta a szövetet. A trendvonal kezdetét jelölő A ponttól (24. ábra: A pont) a B 

pontig terjedő szakaszhoz tartozó elmozdulás azonos az A pontnál a húzott fonalnak még a 

szövetbe beágyazott hosszával (LA [mm]). Az A pontnál mérhető erő (Fslip,A [N]) pedig pont az 

az erő, amely az LA hosszúságú fonal csúszásának fenntartásához kell. Ezekből – a 

fonalkihúzási diagram kinetikus szakaszának második részéből származó adatokból – a (13) 

összefüggéssel számítható a fonal másik fajta fajlagos csúszási ellenállása (fslip,kin2): 

 
𝑓𝑠𝑙𝑖𝑝,𝑘𝑖𝑛2 =

𝐹𝑠𝑙𝑖𝑝,𝐴

𝐿𝐴
   ,            [N/mm] (13) 

B 

A 
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Ez a fajta fajlagos csúszási ellenállás akkor is meghatározható, amikor a vizsgálatot úgy 

végeztük, hogy a kihúzott fonalnak nem volt túllógása, ekkor azonban a kihúzó erőnek a 

vizsgálat közbeni változásától függően a húzóerő lefolyásától erősen függ a lineáris 

trendvonal illeszthetősége. Az Fslip,const meghatározása egyértelműbb, mint ennek a lineáris 

trendnek az illesztése. 

A három mutató kiválóan jellemzi az egymást keresztező fonalak szövetbeli mechanikai 

kapcsolatát, és kiválóan felhasználhatók szövetek viselkedésének, tönkremenetelének 

modellezéséhez. Míg a kritikus fajlagos tapadási ellenállás a fonal csúszásának 

megindításához, addig a fajlagos csúszási ellenállás a fonal csúszásának fenntartásához 

szükséges fajlagos erőt adja meg. A felhasználási cél dönti el, hogy melyiket célszerű 

meghatározni. 

 

2.2.5 Fonalkihúzó vizsgálati anyagok, tesztparaméterek, mérési eredmények 
 

A fonalkihúzó vizsgálatokat egy üveg és egy viszkóz alapanyagú erősítőszövet példáján 

mutatom be. A vizsgálati anyagok fontosabb alapadatait a 10. táblázat tartalmazza. 

 

Megne-

vezés 
Anyag 

Szövés-

minta 

Területi 

sűrűség 

[g/m
2
] 

Vastag-

ság 

[mm] 

Fonal lineáris 

sűrűség [tex] 

Fonal sűrűség  

a szövetben 

[1/10 mm] 

Lánc Vetülék Lánc Vetülék 

Üveg üveg vászon 51 0,04 10,9 9,1 25 20 

Viszkóz viszkóz vászon 200 0,44 67 67 14 14 

10. táblázat: Fonalkihúzással vizsgált szövetek alaptulajdonságai 

A vizsgálatok során a befogási szélesség 100 mm, a minta magassága 200 mm volt. Ennek 

megfelelően az oldalsó befogáshoz szükséges anyagtöbblet miatt a mérésekhez 150 mm x 200 

mm-es vizsgálati mintákra volt szükség. Ezen túlmenően az előkészített mintákon a 

kihúzandó középső fonal a szövet felső szélén – a befoghatóság érdekében – 30 mm-rel, a 

szövet alsó szélén 100 mm-rel túllógott. 

A befogó készüléket a fonalkihúzó vizsgálatok során is a Zwick Z005 univerzális 

szakítógépünkhöz csatlakoztattuk. Az alkalmazott erőmérő cella méréshatára 20 N, 

pontossága 1 mN volt. A mérések során az előterhelő erő 20 N, azaz fajlagosan 1 N/10 mm 

volt. A fonal kihúzási sebessége 100 mm/perc volt, és a kihúzott fonal láncfonal volt. 

A kiválasztott szövetek láncfonalainak szakítóvizsgálati eredményeit a 11. táblázat 

tartalmazza. A szakításnál 50 mm befogási hossz mellett anyagonként 15 mérést végeztünk, 

minden más beállítási paraméter azonos volt a fonalkihúzásnál alkalmazottakkal. A mérések 

alapján meghatároztuk a szakítóerőt ( Fs ) és a szakadási nyúlást ( εs ).  
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Megnevezés 
Fs [N] εs [%] 

Átlag Szórás Átlag Szórás 

Üveg  4,65 0,20 3,1 0,2 

Viscose 8,19 0,71 20,0 2,0 

11. táblázat: Fonalkihúzással vizsgált szövetek fonalainak szakítóvizsgálati jellemzői  

Az új készülék alkalmazásával a 2 kiválasztott vizsgálati anyagból 5 - 5 fonalkihúzó 

vizsgálatot végeztünk. A 16. ábra szemlélteti a fonalkihúzó mérések folyamatát. A 26. ábrán 

az üveg, a 27. ábrán a viszkóz szövet jellemző fonalkihúzó vizsgálati diagramja látható.  

 

25. ábra: Az üveg szövet (A) és a viszkóz szövet (B) fonalkihúzó vizsgálata  

 

26. ábra: Az üveg szövet jellemző fonalkihúzó vizsgálati diagramja  
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27. ábra: A Viszkóz szövet jellemző fonalkihúzó vizsgálati diagramja  

A két szövet fonalkihúzási vizsgálatának erő – elmozdulás görbéi jellegre hasonlítanak, bár a viszkóz 

szövetnél fellépő erők jóval nagyobbak, mint az üvegszövetnél. Emellett a viszkóz szövet nyíró 

deformációja a fonalkihúzás hatására jóval nagyobb, mint az üvegé (25. ábra), valamint a kinetikus 

szakasz első részében az erő középértéke lassabban áll be az állandó értékre. A viszkóz szövet 

esetében a kinetikus szakasz második részében a leszálló ág szinte teljes egészében közel lineáris 

jellegű, így a leszálló ág nagyobb részére lehetett megfelelő pontossággal lineáris trendet illeszteni, 

mint az üvegszövetnél. Ez az oka annak, hogy a viszkóz szövetnél sokkal kisebb a különbség a két féle 

fajlagos csúszási ellenállás között, mint az üveg szövetnél. 

A mérési eredményekből meghatároztuk a kritikus fajlagos tapadási ellenállást (fadh,max) és a kritikus 

tapadási hosszt (Lkrit), valamint a fajlagos csúszási ellenállást a fonalkihúzó diagram kinetikus 

szakaszának első (fslip,kin1) és második (fslip,kin2) részéből. A mért és számított értékeket a 12. táblázat 

tartalmazza. 

 

Megnevezés 
Üveg Viszkóz 

Átlag Szórás Átlag Szórás 

Fs  [N] 4,65  0,20 8,19 0,71 

Fadh,max  [N] 0,899  0,099 6,321 0,606 

fadh,max  [N/mm] 0,004497 - 0,03161 - 

Lkrit  [mm] 1034 - 259,1 - 

Fslip,const  [N/mm] 0,529  0,062 4,398 0,503 

fslip,kin1             [N/mm] 0,002625 - 0,02185 - 

fslip,kin2  [N/mm] 0,001733  0,000307 0,02094 0,00249 

12. táblázat: A fonalkihúzó vizsgálat mért és számított eredményei  
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2.2.6  A nyíró és a fonalkihúzó vizsgálattal kapcsolatos eredmények összefoglalása 

   

A különböző textíliák nyíró és fonalkihúzó tulajdonságainak meghatározására szolgáló új 

befogó készülék megfelelő alaplappal bármilyen univerzális szakító géphez csatlakoztatható. 

A nyíró vizsgálati módszer hasonlít a KES-FB berendezésben alkalmazotthoz, azzal a 

különbséggel, hogy itt a vizsgálati minta előterhelését bonyolult elektronikus megoldás 

helyett egy acél húzórugó végzi. A befogók rögzíthetősége lehetővé teszi, hogy a vizsgálatot 

rögzített befogási szélességgel is el lehessen végezni. Az előterhelés és a befogási szélesség 

bizonyos határok között egyszerűen változtatható, így ezek hatása is vizsgálható. A középső 

befogó cseréjével a készülék alkalmas fonalkihúzó vizsgálat elvégzésére is. 

A készülék fő előnye, hogy a jó ismételhetőség, költséghatékonyság és a megfelelő 

feszültségállapot mellett a mérés gyorsan elvégezhető, miközben kihasználjuk a szakítógép 

által nyújtott erőmérést, mozgatást és számítógépes adatgyűjtést. 

Az elvégzett mérések bizonyítják, hogy a készülék valóban alkalmas mind nyíró, mind pedig 

fonalkihúzó vizsgálatok precíz elvégzésére. 

A befogó készülék alkalmazásával végzett fonalkihúzó vizsgálatok alapján kidolgoztuk az 

erősítőszövetek fonalai fajlagos csúszási ellenállásának egy új meghatározási módszerét. A 

fajlagos csúszási ellenállás meghatározására a fonalkihúzó vizsgálatnak azt a szakaszát 

használjuk, amikor a húzott fonal vége még túllóg a fonalat beágyazó szövetminta húzással 

ellentétes oldalán, és a fonal húzása során a kihúzó erő középértéke állandósul. Ezzel fontos 

adatot tudunk szolgáltatni a szövetek mechanikai viselkedésének modellezéséhez. 
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2.3 Hajlító vizsgálat  
 

A lapszerű textilszerkezetek és textilerősítésű, hajlékony kompozit lapok térformára 

idomulási képességét a nyírással szembeni ellenállásuk mellett leginkább a hajlítással 

szembeni ellenállásuk befolyásolja, ezért nagyon fontos ennek a jellemzőnek az ismerete is. 

[35]. 

2.3.1 Előzmények 

 

Ezeknél az anyagoknál a szálas, nem kontinuum és nem homogén szerkezet miatt a hajlítással 

szembeni ellenállás jellemzésére a hajlító rugalmassági modulus (Eh [N/m
2
]) helyett inkább a 

hajlító merevséget (D [N∙m
2
]) használják. A kettő közötti kapcsolatot a (14) egyenlet írja le, 

ahol I [m
4
] jelenti a keresztmetszet másodrendű nyomatékát. 

 D = I∙Eh , [N∙m
2
]   (14) 

 

A hajlítással szembeni ellenállás mérése különösen nehéz feladat a hajlékony, nagyon kis 

hajlító merevségű anyagoknál. Ilyen anyagok hajlítás mérése területén két megoldás terjedt el. 

Az egyik megoldás szerint a hajlító alakváltozás függvényében mérjük az ehhez szükséges 

erőt vagy nyomatékot.  A KES rendszerben [39] a speciális vizsgáló készülék a vizsgálati 

mintát a mozgó befogópofával úgy hajlítja meg, azaz az alakváltozását úgy hozza létre, hogy 

a minta görbülete (ρ[1/m]) időben fokozatosan növekedjen (28. ábra), miközben méri a 

hajlításhoz szükséges, a minta szélességére vonatkoztatott fajlagos hajlító nyomatékot (Mf 

[N∙m/m]).  

 

28. ábra: A KES hajlítóvizsgálat elve  [39] 

 

A KES célberendezés a nyíró vizsgálathoz hasonlóan a hajlító vizsgálatot is ciklikusan végzi, 

amelynek során a hajlító mozgás irányt vált, mikor a görbület eléri a +250, illetve a –250 1/m 

értéket (29. ábra). A mérési diagramban a görbület függvényében a fajlagos hajlító 

nyomatékot ábrázolják. A diagram alapján meghatározhatóak az úgynevezett Kawabata 
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paraméterek, amelyek a +100 1/m  görbületnél vett hiszterézis magasság (2HB [Nm/m]), 

valamint az 50 és 150 1/m görbület között számolt fajlagos hajlító merevség (Df [N∙m
2
/m]).  

 

 

 

 

 

 

 

 29. ábra: KES ciklikus fajlagos hajlító nyomaték (függőleges tengely) – görbület (vízszintes 

tengely) mérési diagram  [39]   

A mérési eredményekből a (15) egyenlettel közvetlenül számítható a minta szélességre 

fajlagosított hajlító merevsége, amely a fajlagos hajlító nyomaték és a görbület hányadosa. A 

precíz célberendezés elterjedését azonban gátolja a bonyolultsága és a magas ára. 

 Df = Mf / ρ , [N∙m
2
/m] (15) 

A széles körben, régóta ismert és alkalmazott másik megoldás a Peirce elgondolásain alapuló 

Cantilever teszt [35, 52, 53]. Ebben az esetben nem mérünk az alakváltozás függvényében 

erőt vagy nyomatékot, hanem a gravitáció hatására kialakuló deformációt mérjük, és ebből 

mechanikai modell alapján számítjuk a keresett hajlító merevséget. A kapott jellemző 

pontosságát erősen befolyásolja, hogy az alkalmazott mechanikai modell mennyire jól írja le a 

vizsgált, polimer anyagú minta mechanikai viselkedését. A mérési módszer egyszerűsége, 

gyorsasága és a szakma számára elegendő pontossága miatt nagyon elterjedt. 

A Cantilever teszt esetében a c [m] hajlító hosszt mérik, amelyet Peirce közelítő megfonto-

lások alapján a (16) egyenlettel definiált. A mérés során a vizsgált, állandó szélességű 

anyagsávot a mérőkészülék asztalának szélén túltolják és hagyják lehajlani (30. ábra). Addig 

tolják az anyagot, amíg a lehajló rész széle el nem éri az asztal szélétől induló, Θ = 41,5°-os 

lejtőt. A lejtő azért pont 41,5°-os, mert akkor a (16) egyenletben a gyökjel alatt álló kifejezés 

értéke nagyon jó közelítéssel 1/8 lesz, és az egyenlet a (17) alakra egyszerűsödik. Így a lehajló 

anyagsáv hosszának (l [m]) fele közvetlenül adja a hajlító hosszt.  
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 30. ábra: A Cantilever teszt  

 c ≡ 𝑙 ∙  √
𝑐𝑜𝑠(0,5𝜃)

8 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜃

3

 (16) 

 

 c =
𝑙

2
 ,   [m] (17) 

A mérés célja ennek a hajlító hossznak a meghatározása, amelyből – Peirce hosszú levezetését 

mellőzve – az anyag hosszegységre eső súlyának (p [N/m]) ismeretében a (18) egyenlettel a D 

hajlító merevség, míg az anyag területegységre eső súlyának ismeretében (w [N/m
2
]) a (19) 

egyenlettel a Df fajlagos hajlító merevség számítható: 

 D = p ∙ c
3 

, [Nm
2
] (18) 

 Df = w ∙ c
3 

, [Nm
2
/m] (19) 

A fajlagos hajlító merevségből a (14) összefüggés alapján a (20) képlettel és az anyag 

vastagságának (h [m]) ismeretében adódik a hajlító rugalmassági modulus. 

 Eh = 12∙Df  / h
3 

, [N/m
2
] (20) 

A Cantilever teszt az anyagok hajlító merevség szerinti összehasonlítására jól használható, 

azonban, ha a vizsgált anyag viselkedését modellezni és szimulálni szeretnénk, akkor több 

információra van szükség. 

2.3.2 A Sylvie 3D Bending Tester 

A hajlítás szimulációjához szükséges anyagparaméterek újfajta, erőmérés nélküli 

meghatározásának kidolgozásánál felhasználtuk a redőződés szimulációs paraméterei 

meghatározásánál már alkalmazott és bevált ötletet [8, 10, 21, 25, 28]. A hajlékony, lapszerű 

anyagban hajlító alakváltozást hozunk létre, majd ezt az alakot a redőződés mérésénél már 

ismertetett módszerrel beszkenneljük. Mivel ebben az esetben az igénybevétel csak 

hajlításnak tekinthető (a nyomó alakváltozás elhanyagolható), így a deformált alak 
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felhasználásával lehetőség van közvetlen, analitikus mechanikai modellt alkotni, és a 

számítástechnika adta lehetőségek kihasználásával, a mechanikai modell alapján a hajlító 

merevséget, illetve rugalmassági modulust kiszámítani. Ezen elvek alapján építettük meg a 

Sylvie 3D Bending Tester (31. ábra) készülékünket.  

 

31. ábra: A Sylvie 3D Bending Tester [8] 

A készülék befogóit egy forgató gombbal mozgatható fogas szíj segítségével, egymással 

szemben ugyanakkora úton lehet mozgatni. A készülék asztalára helyezett 100 mm széles és 

500 mm hosszú próbasávot a befogók egymás felé mozgatásával harang alakban meghajlítjuk. 

A vonallézerek két oldalról lézervonalat vetítenek a próbasávra, a lézervonalról pedig a két 

fényképezőgép két oldalról felvételt készít. Ha csak egy lézervonal-vetítővel és egy 

kamerával dolgoznánk, akkor a meghajlított alakból eredően optikai holttér alakulna ki, és a 

szkennelés hiányos vonalat eredményezne. A 32. ábra a készüléket mérés közben szemlélteti. 

 

32. ábra: A Sylvie 3D Bending Tester mérés közben  [8] 

 

Vonallézerek 

Kamerák 

A lézerekkel 

megvilágított 

próbasáv 

Befogók 
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A számítógépnek továbbított felvételekből az előzetesen kalibrált képfeldolgozó szoftver 

meghatározza a próbasáv görbült alakját leíró pontsor koordinátáit. A nyers mérési pontokat 

szűrni szükséges, hogy az esetleges rossz mérési pontok a görbeillesztést ne torzítsák. Ilyen 

kiugró mérési pontot okozhat pl. a berendezés fém részein megcsillanó lézerfény (33. ábra, 

kósza kék pontok). A próbasáv görbült alakjának koordinátái alapján először meg kell 

határozni a görbült alakot jól közelítő y(x) függvényt (33. ábra). Tapasztalataink szerint erre a 

célra jól megfelel egy nyolcadfokú polinom (21). 

 

33. ábra A pontok szűrése és az illesztett görbe  (kék- eredeti mérési pontok, zöld – szűrt 

pontok, piros – a szűrt pontokra illesztett nyolcadfokú görbe)[8] 

y(x) = 𝑎8 ∙ 𝑥8 + 𝑎7 ∙ 𝑥7 + 𝑎6 ∙ 𝑥6 + 𝑎5 ∙ 𝑥5 + 𝑎4 ∙ 𝑥4 + 𝑎3 ∙ 𝑥3 + 𝑎2 ∙ 𝑥2 + 𝑎1 ∙ 𝑥 + 𝑎0 (21) 

 

A görbe alakját leíró y(x) függvény ismeretében megalkotható a hajlító jellemzők számításhoz 

szükséges mechanikai modell. A harang alakban meghajlított mintára ható erőket szemlélteti 

a 34. ábra. A deformált próbasáv a rá ható erőrendszer hatására egyensúlyban van, így a 

statika egyensúlyi egyenletei teljesülnek. 

 

34. ábra: A harang alakban meghajlított mintára ható erők  [8] 
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A 34. ábra jelölései: 

   P  egy tetszőlegesen kiválasztott és rögzített pont a próbasávon, 

melynek koordinátái x és y(x);  

Nx [N]  a mintára horizontális irányban ható erő;  

G [N]  a minta súlya;  

S(x) [m]  a pirossal jelölt görbeszakasz súlypontjának távolsága a P ponttól;  

Q(x) [N]  a minta pirossal jelölt szakaszának súlya;  

q [kg/m
2
]  a minta területi sűrűsége;  

g [m/s
2
]  a nehézségi gyorsulás;  

A [m
2
]  a teljes minta területe;  

p [N/m]  a minta hosszegységre eső súlya; 

b [m]  a minta szélessége 

 

A 34. ábra jelöléseit felhasználva, a próbasáv tetszőlegesen kiválasztott és rögzített P pontjára 

a P ponttól balra eső erőkből származó hajlító nyomaték a (22) egyenlettel írható fel:  

 𝑀ℎ(𝑥) = 𝑁𝑥 ∙ 𝑦(𝑥) −
𝐺

2
∙ 𝑥 + 𝑄(𝑥) ∙ 𝑆(𝑥) (22) 

Ahol a minta súlya: 

 𝐺 = 𝑞 ∙ 𝑔 ∙ 𝐴, [𝑁] (23) 

a minta hosszegységre eső súlya, azaz a vonal mentén megoszló erő: 

 𝑝 = 𝑞 ∙ 𝑔 ∙ 𝑏, [
𝑁

𝑚
] (24) 

a pirossal jelölt görbeszakasz súlypontjának távolsága a P ponttól: 

 𝑆(𝑥) = 𝑥 −
∫ 𝑥 ∙ √1 + 𝑦′2(𝑢)𝑑𝑢

𝑥

0

∫ √1 + 𝑦′2(𝑢)𝑑𝑢
𝑥

0

 (25) 

a minta pirossal jelölt szakaszának súlya: 

 𝑄(𝑥) = 𝑝 ∫ √1 + 𝑦′2(𝑢)𝑑𝑢
𝑥

0

. (26) 

 

Az alakváltozás és a nyomaték összefüggését a rugalmas szál klasszikus differenciálegyenlete 

fejezi ki. Jelen esetben az egyenletnek arra az alakjára van szükség, amely alkalmas a nagy 

lehajlások leírására is (27).  

 𝑦′′(𝑥) = −
𝑀ℎ(𝑥) ∙ (1 + 𝑦′2)

3
2

D
 (27) 

 

ahol: D[Nm
2
] = Iz∙∙∙Eh a hajlító merevség; 𝐼𝑧[𝑚

4] =
𝑏∙ℎ3

12
 a keresztmetszet másodrendű 

nyomatéka; b [m] a próbasáv szélessége; h [m] a próbasáv vastagsága; Eh [Pa] a hajlító 

rugalmassági modulus.  



Habilitációs tézisek                                                                                                                                     Halász Marianna 

I                                                                                                                                                                                                     I  

39 
 

A (22) egyenletet a (27) egyenletbe helyettesítve és átrendezve a (28), integrálást és 

differenciálást is tartalmazó, bonyolult, kétismeretlenes, integrodifferenciál egyenletet kapjuk. 

A két ismeretlen az Nx horizontális erő és a D hajlító merevség. 

𝑓(𝑥) = 𝐷𝑦′′(𝑥) +

(

 𝑁𝑥𝑦(𝑥) −
1

2
𝑞𝑔𝐴𝑥 + 𝑞𝑔𝑏 ∫ √1 + 𝑦′2(𝑢)𝑑𝑢

𝑥

0
[
 
 
 

𝑥 −
∫ 𝑥 ∙ √1 + 𝑦′2(𝑢)𝑑𝑢

𝑥

0

∫ √1 + 𝑦′2(𝑢)𝑑𝑢
𝑥

0 ]
 
 
 

)

 (1 + 𝑦′2)
3
2 = 0 (28) 

 

Az egyenlet zárt alakban nem oldható meg, azonban a próbasáv alakját leíró y(x) függvény 

ismeretében az egyenletet két különböző P pontra felírva a két ismeretlen paraméter  

meghatározásához szükséges két egyenlethez jutunk. A kétismeretlenes egyenletrendszert 

alkalmas matematikai szoftverrel numerikusan megoldva megkapjuk a keresett D 

hajlítómerevséget, illetve Eh hajlító rugalmassági modulust. 

 

2.3.3 Hajlító vizsgálatok és kiértékelésük 

 

A hajlító vizsgálatokat 3 különböző, poliészter szövettel erősített, PVC bevonatú ponyva 

mérésein keresztül mutatom be. A ponyvák fontosabb adatait a 13. táblázat tartalmazza. 

Ponyvák névleges adatai FEHÉR SZÜRKE BÉZS 

Gyártó jelölése B6000 B7119 C2357 

Területi sűrűség [g/m2] 900 630 350 

Alapszövet területi sűrűség [g/m2] 260 160 85 

Bevonat területi sűrűség [g/m2] 640 470 265 

Alapszövet kötésminta vászon vászon vászon 

Fonalfinomság [dtex] 1100 1100 280 

Átlagos vastagság [mm] 0,65 0,47 0,31 

13. táblázat: A hajlítással vizsgált ponyvák névleges adatai  [9] 

A méréshez a 100 mm széles és 500 mm hosszú próbasávot a befogók segítségével 40 mm 

összetolással hajlítottuk meg. Vizsgáltuk a ponyvákat lánc, vetülék és 45°-os irányban, és 

irányonként 5-5 mérést végeztünk. A mérési eredményeket a 14. táblázat foglalja össze, és a 

35. és a 36. ábra szemlélteti. 
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Sylvie 3D Bending Tester 

Kivágási 

irány 
Minta 

Hajlítómodulus 

[MPa] 

Hajlítómerevség 

[Nm
2
] 

Relatív Szórás 

[%] 
L

á
n

c 

FEHÉR 155,4 3,55·10
-4

 6,7 

SZÜRKE 144,5 1,25·10
-4

 2,1 

BÉZS 111,0 0,27·10
-4

 4,2 

V
et

ü
lé

k
 FEHÉR 85,3 1,95·10

-4
 11,6 

SZÜRKE 75,1 0,65·10
-4

 7,4 

BÉZS 72,8 0,18·10
-4

 10,7 

4
5

° 

FEHÉR 93,9 2,14·10
-4

 16,7 

SZÜRKE 65,4 0,56·10
-4

 2,9 

BÉZS 90,2 0,22·10
-4

 5,3 

14. táblázat: A Sylvie 3D Bending Testerrel mért hajlító jellemzők  [9] 

 

 

35. ábra: A Sylvie 3D Bending Testerrel mért hajlítómerevség értékek 
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36. ábra: A Sylvie 3D Bending Testerrel mért hajlítómodulus értékek  

A mérés alapján meghatározott értékek helyességét a mérés végeselemes analízisével 

ellenőriztük. Az analízist ANSYS 14.5 végeselemes szoftverrel végeztük. A felhasznált 

geometriai méretek megegyeznek a Sylvie 3D Bending Tester mérésnél használt próbatestek 

méreteivel, az anyagjellemzőknél alkalmazott hajlító rugalmassági modulus pedig a Sylvie 3D 

Bendig Tester mérésből számított értékkel. A kihajlás utáni végállapotot mutatja a 37. ábra. 

 

37. ábra A Sylvie 3D Bending Tester mérés végeselemes analízise (SZÜRKE 45° minta)  
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Az eredményeket a végeselemes analízis részleteinek mellőzésével mutatom be. A 38. ábra a 

FEHÉR minta, a 39. ábra a SZÜRKE minta és a 40. ábra BÉZS minta eredményeit 

szemlélteti. Az ábrákon a piros vonal a végeselemes analízis eredményét mutatja, a fekete 

pontok a Sylvie 3D Bending Tester képfeldolgozó szoftverével meghatározott eredeti mérési 

koordináták. Megfigyelhető, hogy a mérések végeselemes analízisének eredményei jól 

illeszkednek a Sylvie 3D Bending Tester szoftverével meghatározott mérési pontokra. 

  

 

 

 

38. ábra: A VEM analízis és a mérési pontok összevetése a FEHÉR minták esetében  (A vízszintes 

tengelyen az x koordináta, a függőlegesen az y koordináta szerepel. Mindkét tengely léptéke mm.)  
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39. ábra: A VEM analízis és a mérési pontok összevetése a SZÜRKE minták esetében (A vízszintes 

tengelyen az x koordináta, a függőlegesen az y koordináta szerepel. Mindkét tengely léptéke mm.)  

 

 

 

 

 

SZÜRKE 
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40. ábra: A VEM analízis és a mérési pontok összevetése a BÉZS minták esetében (A vízszintes 

tengelyen az x koordináta, a függőlegesen az y koordináta szerepel. Mindkét tengely léptéke mm.)  

2.3.4 A hajlító vizsgálattal kapcsolatos eredmények összefoglalása 

 

Méréseink bizonyítják, hogy a Sylvie 3D Bending Tester berendezés a hajlító erő mérése 

nélkül, kizárólag a harangalakban meghajlított vizsgálati minta lézeres letapintással 

beszkennelt alakjának és a kidolgozott mechanikai modellnek a felhasználásával alkalmas 

textíliák és más, hajlékony, lapszerű anyagok hajlító merevségének a meghatározására. Az 

eredmények helyességét 3 különböző ponyva 0°, 45° és 90°-os próbasávjai mérésének 

végeselemes analízise támasztja alá. A Sylvie 3D Bending Testerrel meghatározott hajlító 

merevségek felhasználásával végzett végeselemes analízis eredményeként kapott görbült 

alakok jól illeszkednek a Sylvie 3D Bending Testerrel eredetileg meghatározott mérési 

pontokra. 
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2.4 Biaxiális húzó vizsgálat  
 

Műszaki textíliák és textilerősítésű, hajlékony kompozit lapok, ponyvák irányfüggő 

tulajdonságainak vizsgálatára alkalmas mérési módszer a biaxiális, azaz egyidejűleg két 

egymásra merőleges irányban végzett húzó vizsgálat. Biaxiális húzással egyszerre két, 

egymásra merőleges irány mechanikai tulajdonságai vizsgálhatók, és ezzel a tervezéshez, 

modellezéshez és méretezéshez szükséges, fontos információk nyerhetők a vizsgált anyag 

anizotróp tulajdonságairól [9, 10, 29, 34, 54, 55].  

2.4.1 Előzmények 

 

A biaxiális húzóvizsgálat eredményei szükségesek a végeselemes szimulációhoz is. A 

programok ugyanis a két irányban külön-külön uniaxiális vizsgálattal meghatározott 

jellemzők alapján jelenleg nem tudják megfelelően kiszámítani a biaxiális viselkedést (nem 

tudják figyelembe venni például szövetek esetén a fonalak hullámosságának a hatását, a 

szálak laposodását, stb). A biaxiális mérések eredményeit a programba táplálva pontosabb 

modelleket lehet alkotni és pontosabb számítás érhető el. 

A biaxiális húzó vizsgálathoz a nagy szakítógépgyártó cégek, mint például a Zwick cég is, 

forgalmaznak professzionális berendezéseket. A Zwick cég által gyártott biaxiális szakítógép 

látható a 41. ábrán. A számítógéppel irányított gép karjai külön-külön vezérelhetőek. Ez 

kísérletek széles skáláját teszi lehetővé, hiszen a karok húzóerejének és sebességének 

egyenkénti, megfelelő, egymástól független beállításával a vizsgált anyag szinte bármilyen 

valós életbeli felhasználásából adódó terhelése modellezhető egyetlen gépen. A nyúlás 

mérését a minta középső részén elhelyezett jeleket figyelő extenzométer végzi. Az ilyen 

berendezések széleskörű elterjedését hátráltatja, hogy különleges felépítésükből következően 

és az irántuk mutatkozó kisebb kereslet miatt áruk igen magas, míg kihasználhatóságuk 

elmarad a szokásos univerzális szakítógépekéhez képest. 

Számos kutatóhelyen ezért saját, speciális, egyedi megoldású, biaxiális vizsgáló 

berendezéseket fejlesztettek. Ebbe a körbe tartozik az általunk tervezett és megépített 

berendezés is, azzal a különbséggel, hogy mi nem egy komplett vizsgáló berendezést hoztunk 

létre, hanem egy olyan, univerzális szakítógépre felszerelhető kiegészítő eszközt, lényegében 

egy befogó készüléket, amelynek segítségével biaxiális húzó vizsgálat végezhető. 
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41. ábra: Zwick típusú, négykarú szakítógép  

 

2.4.2 Befogó készülék biaxiális húzó vizsgálathoz 

 

A kutatócsoportunk által biaxiális húzó vizsgálathoz kifejlesztett befogó készülék látható a 

42. ábrán [9, 10, 34].  

 

A befogó készülék fő része lényegében egy lebegő keret, amelyet az általa befogott próbatest 

tart a levegőben. A biaxiális húzó vizsgálathoz kereszt alakú próbatestre van szükség. A 

kereszt karjai szolgálnak a minta befogására és a húzóerő közvetítésére, míg a kereszt 

középső, két irányban terhelt részén lehet a mértékadó nyúlásokat mérni. A kereten négy 

csapágyazott irányító henger található. Az egymással szemben elhelyezett irányító hengerek 

lehetővé teszik, hogy a kereszt alakú minta egyik irányban egymással szemközt elhelyezkedő 

karjait felfelé, másik irányban egymással szemközt elhelyezkedő karjait lefelé lehessen 

elhajtani. A négy irányító henger úgy van elhelyezve, hogy a minta karjainak elhajtását 

követően a mintának a keret közepére eső része vízszintes síkban feszüljön ki. A minta karjait 

egy-egy befogófejhez kell csatlakoztatni. Az azonos irányban elhajtott karokhoz csatlakozó 

befogófejeket drótkötél köti össze. Ezek a drótkötelek csapágyazott terelő görgők segítségével 

úgy csatlakoznak alul a szakítógép állványához, felül pedig a szakítógép keresztfejéhez, hogy 
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a minta felfelé és lefelé elhajtott karjai pontosan függőlegesek legyenek. Mérés közben a 

szakítógép keresztfejének mozgását és a húzóerőt ezek a drótkötelek közvetítik a próbatest 

karjaihoz. 

 

 
 

42. ábra: Univerzális szakítógépre szerelhető befogó készülék biaxiális húzó vizsgálathoz [9] 

 

lebegő keret 
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A kereszt alakú minta előkészítése és befogása során nagyon gondosan kell eljárni, mert a 

pontatlanság a minta egyenlőtlen terheléséhez vezethet, az egyenlőtlen terhelés miatt pedig a 

keret mérés közben a vízszintes síkból kifordulhat. 

A két irányban terhelt mintarész nyúlásának mérésére a szakítógép keresztfejének 

elmozdulása nem alkalmas, mert az a két irányban létrejövő nyúlások összegét adja, ráadásul 

benne van az egy irányban terhelt karok nyúlása is. A kereszt alakú próbatest középső, két 

irányban terhelt részén a nyúlásokat optikai módszerrel mérjük. Erre szolgál a 

videoextenzométer, amely a keretre szerelt állványon van elhelyezve, hogy a próbatest 

vizsgált részéhez képest ne változtassa a helyét. A videoextenzométer a mérés során 

folyamatosan regisztrálja a próbatest közepére rajzolt, kontrasztos, 30 x 30 mm nagyságú 

négyzet méreteit, amelyből a kiértékelés során a két, egymásra merőleges irányban a nyúlások 

számíthatók (42. ábra). 

A próbatest és a mérés elrendezéséből következik, hogy mérés közben – leszámítva a keret 

saját súlyát – a minta két irányát azonos nagyságú erő terheli, és nincs lehetőség arra, hogy a 

két irányban különböző legyen a terhelő erő. A két irányban működő erők között kis 

különbséget okoz a keret saját súlya, ugyanis a minta felfelé hajtott karjait és ezáltal a minta 

középső részét az ezekkel a karokkal húzott irányban a keret súlya is terheli. A keret tömege a 

videoextenzométerrel együtt 4,066 kg. Emiatt ezzel a módszerrel kis szilárdságú, illetve kis 

rugalmassági modulusú anyagok nem mérhetőek, a készülékkel első sorban a nagy 

szilárdságú, műszaki szöveteket és a hajlékony kompozitokat, ponyvákat lehet vizsgálni.  

Ez a biaxiális húzó készülék különösen alkalmas a minta szakadásával nem járó, kúszási, 

feszültség-relaxációs és ciklikus vizsgálatok végzésére. Szakító vizsgálatot is lehet a 

készülékkel végezni, de akkor gondoskodni kell arról, hogy – mivel a keretet maga a 

próbatest tartja a levegőben – a minta esetleges hirtelen tönkremenetele esetén a keret és rajta 

az extenzométer ne zuhanjon le, és ne károsodjon. 

 

2.4.3 Biaxiális húzással vizsgált anyagok és mérési eredmények 

 

A befogó készülékkel poliészterszálas szövettel erősített PVC bevonatos és üvegszálas 

szövettel erősített TEFLON bevonatos ponyvákon végeztünk erővezérelt ciklikus húzó 

vizsgálatokat. Az eredmények összehasonlíthatósága érdekében végeztünk uniaxiális és 

biaxiális szakító vizsgálatokat is. A PVC ponyvák ugyanazok voltak, mint amelyeket a Sylvie 

3D Bending Testerrel vizsgáltunk, adataikat a 13. táblázat tartalmazza. A TEFLON ponyva 

adatait a 15. táblázat foglalja össze. 

A ciklikus vizsgálatok során a húzóerőt állandó értékek között, állandó sebességgel, 

ciklikusan növeltük és csökkentettük, a kialakuló deformációt pedig a videoextensométer 

segítségével rögzítettük. A kereszt alakú próbatesteket úgy készítettük elő, hogy karjaik az 

erősítőszövet fonalaival párhuzamosak legyenek. A próbatestek karjai 100 mm szélesek 

voltak, és a karok találkozásánál a lekerekítési sugár 30 mm volt. 
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Megnevezés Verseidag duraskin® B 18089 

Erősítőszövet üvegszál EC 3/4 

Bevonat (mátrix) PTFE 

Területi sűrűség 1150 g/m
2
 

Szélesség 470 cm 

Vastagság 0,61 mm 

Fajlagos szakítóerő (lánc/vetülék) 7000/6000 N/cm 

15. táblázat: Biaxiális húzással vizsgált TEFLON ponyva adatai 

 

A 43. ábra a SZÜRKE PVC ponyva ciklikus biaxiális húzó, a 44. ábra az uniaxiális szakító, a 

45. ábra pedig a biaxiális szakító vizsgálatának mérési eredményeit mutatja. 

  

 

43. ábra: A SZÜRKE PVC ponyva ciklikus biaxiális húzó vizsgálata az idő függvényében (Zöld 

görbe: a gerjesztő erő; Piros görbe: a ponyva vetülék irányú nyúlása; Kék görbe: a ponyva lánc 

irányú nyúlása) [9] 

 

44. ábra A SZÜRKE PVC ponyva uniaxiális szakítódiagramja: balra F(∆L), jobbra σ(ε), a kék a 

láncirány, a piros a vetülékirány  
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45. ábra: A SZÜRKE PVC ponyva biaxiális szakító diagramja  

A 46. ábra a húzóerő, míg a 47. ábra a nyúlások időbeli változását mutatja a TEFLON ponyva 

ciklikus húzó vizsgálata során. A 48. ábrán a nyúlások időbeli változásának egy ciklusa 

látható kinagyítva. A 49. ábrán a TEFLON ponyva uniaxiális, az 50. ábrán pedig a biaxiális 

szakításának görbéi láthatók. 

 

 

46. ábra: TEFLON ponyva ciklikus biaxiális húzó vizsgálatának erőlefolyása az idő 

függvényében [9] 
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47. ábra: TEFLON ponyva ciklikus biaxiális húzó vizsgálata nyúlásának lefolyás a az idő 

függvényében (Zöld görbe: a ponyva vetülék irányú nyúlása; Kék görbe: a ponyva lánc irányú 

nyúlása)[9] 

 
 

 
 

48. ábra: TEFLON ponyva ciklikus biaxiális húzó vizsgálatának első ciklusában a nyúlások időbeli 

lefolyása kinagyítva (Zöld görbe: a ponyva  vetülék irányú nyúlása; Kék görbe: a ponyva lánc 

irányú nyúlása)  
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vetülékirányú minta                                             láncirányú minta  

49. ábra: A TEFLON ponyva uniaxiális szakító diagramjai  

 

50. ábra: A TEFLON ponyva biaxiális szakító diagramja 

Az uni- és biaxiális szakító és a ciklikus biaxiális húzó vizsgálatok mellett 

elektronmikroszkópos (SEM) felvételeket is készítettünk a ponyvák keresztmetszetéről, és a 

képek alapján meghatároztuk az erősítőszövetek fonalainak bedolgozódását. A meghatározott 

bedolgozódási értékeket a 16. táblázat foglalja össze. A bedolgozódás számítását a (9) 

összefüggéssel a fonalkihúzás kapcsán már bemutattam. A bedolgozódást példaként az 51. 

ábrán látható, a TEFLON ponyváról készített mikroszkópi képek szemléltetik. 
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Ponyva 
Láncfonal bedolgozódása 

BL 

Vetülékfonal bedolgozódása 

BV 
BV/BL 

 [-] [%] [-] [%]  

PVC Fehér 0,0010 0,10 0,0421 4,21 42,1 

PVC Szürke 0,0008 0,08 0,0224 2,24 28,0 

PVC Bézs 0,0019 0,19 0,0356 3,56 18,8 

TEFLON 0,0123 1,23 0,0412 4,12 3,35 

16. táblázat: A ponyvákban a lánc- és a vetülékfonalak bedolgozódása  

 

 
(a)                                                                           (b) 

51. ábra: Elektronmikroszkópos felvétel a TEFLON ponyva keresztmetszetéről, pirossal kiemelve az 

(a) képen a vetülékfonal, a (b) képen a láncfonal elhelyezkedése látható  [9] 

 

2.4.4 A mérési eredmények elemzése 

 

A mérési eredményeket elemezve látható, hogy a ciklikus húzó vizsgálatok esetében – annak 

ellenére, hogy a két egymásra merőleges vizsgálati irányban a húzóerő azonos nagyságú és a 

vizsgált ponyvák erősítőszövetei kvadratikusak – a lánc- és a vetülékirányban tapasztalt 

nyúlások nagymértékben különböznek.  Az eredményeket a 17. táblázat foglalja össze. 

   
Relatív nyúlás a 

tönkremenetelkor 

Üvegszövet-erősítésű 

TEFLON ponyva 

Poliészterszövet-

erősítésű PVC ponyva 

Uniaxiális 

szakítás 

εB,lánc [%] 6,81 16,5 

εB,vetülék [%] 12,12 23,2 

εB,vetülék/ εB,lánc [-] 1,78 1,40 

Biaxiális 

szakítás 

εB,lánc [%] 0,98 14,4 

εB,vetülék [%] 6,45 17,8 

εB,vetülék/ εB,lánc [-] 6,58 1,31 

17. táblázat: A ponyvák relatív szakadási nyúlása uniaxiális és biaxiális szakítás esetén  
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A lánc- és vetülékirányú nyúlások közötti nagymértékű különbség már az uniaxiális szakító 

diagramokon is megfigyelhető (44. és 49. ábra). Szövetek esetében ismert tény, hogy a 

szakítóvizsgálatok kezdeti szakaszában dominál az úgynevezett szerkezeti nyúlás. A 

szerkezeti nyúlás abból adódik, hogy a szövetben a fonalak egymást keresztezve, hullámos 

alakban helyezkednek el, és a szakító vizsgálat kezdeti szakaszában ez a hullámosság 

egyenesedik ki. Ha a lánc- és a vetülékfonalak bedolgozódásában különbség van, akkor 

abban az irányban, amelyben a bedolgozódás nagyobb, ez a szerkezeti nyúlás is nagyobb. 

Vizsgálataink szerint (16. táblázat) a lánc- és a vetülékirányú bedolgozódásban a ponyvák 

esetén még a szöveteknél szokásos értékeknél is sokkal nagyobbak a különbségek. Ennek az 

oka az, hogy a ponyvák gyártása során, a bevonat felvitele közben az alapszövetet hossz-, 

azaz láncirányban erősen megfeszítik, aminek hatására a szövetben szokásosan meglévő 

bedolgozódások megváltoznak, azaz a megfeszített láncfonalak kevésbé lesznek hullámosak, 

a feszítetlen vetülékfonalak pedig erősebben behullámosodnak. Ezt, a feszítés hatására 

kialakult állapotot rögzíti a bevonat. Elvégzett vizsgálataink is azt mutatják (16. táblázat), 

hogy a ponyvákban a láncfonalak bedolgozódása sokkal kisebb, mint a vetülékfonalaké. 

Különösen jól látható ez a bedolgozódás okozta szerkezeti nyúlásbeli különbség az 

üvegszövettel erősített TEFLON ponyva uniaxiális szakító diagramjain (49. ábra). Ebből az 

következhetne, hogy a biaxiális húzó vizsgálatok esetén is a nagyobb bedolgozódású 

irányban egyszerűen csak nagyobb lesz a nyúlás. A poliészter szövettel erősített PVC 

ponyvák esetében ez látszólag így is van. 

Az üvegszövettel erősített TEFLON ponyva esetében azonban nem ezt tapasztaljuk (47-48, 

50. ábrák). Meglepő módon azt látjuk, hogy amikor a húzóerő növekszik, és a nagysága 

meghalad egy bizonyos értéket, akkor a ponyva vetülékirányban a szokásos módon tovább 

nyúlik, láncirányban azonban a szokásossal ellentétben zsugorodik. Amikor pedig csökken a 

húzóerő, akkor a ponyva vetülékirányban a szokásos módon zsugorodik, láncirányban 

azonban a szokásossal ellentétben nyúlik! A helyzetet elemezve arra a következtetésre 

jutottam, hogy a biaxiális húzás során a lánc- és a vetülékirányban elhelyezkedő fonalak 

sajátos kölcsönhatása miatt a két irányban nem a bedolgozódások egyenletes csökkenése, 

hanem a kialakuló belső erőegyensúlytól függő változása játszódik le. Kifejezetten 

nyilvánvaló ez az üvegszövettel erősített TEFLON ponyva esetében, ahol az erősítő 

üvegszálak rugalmassági modulusa nagyságrenddel nagyobb, mint a PVC ponyvát erősítő 

poliészter szálaké. Ezért a biaxiális húzás során a belső erőegyensúly a következőképpen 

alakul (48. ábra): Először a fonalak mindkét irányban kezdenek kiegyenesedni, ezért mindkét 

irányban nyúlik a ponyva. Mivel azonban láncirányban a bedolgozódás kisebb, a láncirányú 

fonalak hamarabb kiegyenesednek, mint a vetülékirányúak. A további húzóerő-növekedés 

hatására a vetülékirányú fonalak kiegyenesedése folytatódik. Ekkor azonban a kis nyúlású 

üvegszálak esetében a belső erőegyensúly úgy jön létre, hogy a még kiegyenesedőben lévő 

vetülékfonalakban ébredő feszültség hatására a láncirányú fonalak nyúlás helyett 

visszahullámosodnak, és a ponyva láncirányban nyúlás helyett zsugorodik. Ciklikus vizsgálat 

esetében a húzóerő csökkenésekor a folyamat fordított, mert a mátrix hatására a kezdeti 

állapot igyekszik visszaállni. A ponyva vetülékirányú nyúlása csökken, így a vetülék irányú 

fonalak visszahullámosodnak, és mivel a vetülékirányú fonalak visszahullámosodnak, a belső 



Habilitációs tézisek                                                                                                                                     Halász Marianna 

I                                                                                                                                                                                                     I  

55 
 

erőegyensúlynak megfelelően a láncfonalak újra kiegyenesednek, ami a ponyva 

vetülékirányú zsugorodása mellett a láncirányú nyúlását eredményezi. 

Biaxiális húzáskor valójában a poliészter szövettel erősített PVC ponyvákban is lejátszódik 

ugyanez a folyamat, azonban a poliészter fonalak sokkal nagyobb anyagi nyúlása ezt elfedi, 

és így nem lép fel negatív nyúlás a húzás során. A nagyobb vetülékirányú bedolgozódás csak 

abban mutatkozik meg, hogy ugyanakkora erő hatására nagyobb lesz a vetülékirányú nyúlás. 

Ennek a viselkedésnek az ismerete különösen az üvegszövet-erősítésű teflon ponyváknál 

fontos, mert legtöbbször ezekből készülnek a könnyűszerkezetes, feszített tetőszerkezetek. 

Ezek a szerkezetek úgy nyerik el végleges alakjukat, hogy az építés során megfeszítik őket. 

Ahhoz, hogy ez a feszítés a tervezett hatást eredményezze, a tervezéskor figyelembe kell 

venni ezeknek a ponyváknak a fentiekben tárgyalt különleges viselkedését. 

2.4.5 A biaxiális húzó vizsgálattal kapcsolatos eredmények összefoglalása 

 

A kifejlesztett befogó készülék nagy előnye, hogy univerzális szakítógéphez csatlakoztatható, 

kihasználva az alapgép erőmérő, mozgató és adatgyűjtő funkcióit. A berendezés segítségével 

az uniaxiális mérésekhez képes sokoldalúbban és a valós életben előforduló terhelésekhez 

hasonlóbban lehet a lapszerű hajlékony anyagok húzásra mutatott viselkedését vizsgálni. A 

készülék elsősorban a nagy szilárdságú műszaki és erősítőszövetek kúszási, 

feszültségrelaxációs és ciklikus vizsgálatára alkalmas. 

A befogó készülék lehetővé tette, hogy feltárjuk a ponyvák különleges reológiai viselkedését. 

Mérésekkel kimutattuk, hogy a szöveterősítésű műszaki ponyvákon végzett, lánc- és 

vetülékirányban azonos nagyságú erővel terhelő biaxiális húzási vizsgálatok során a két 

irányban mért erő.-.nyúlás karakterisztikák szignifikánsan különböznek egymástól is és az 

uniaxiális húzó vizsgálattal mérhető karakterisztikáktól is. A vetülékirányú nyúlás akár 

többszöröse is lehet a láncirányúnak, ez az érték a vizsgált üvegszövettel erősített Teflon 

ponyva tökremenetelekor 6,58-szoros volt, míg ugyanennek a ponyvának a láncirányú 

alakváltozása egy szakaszon nyúlás helyett zsugorodás. A két irányban szignifikánsan 

különböző erő.-.nyúlás karakterisztikákat az okozza, hogy az erősítőszövet fonalainak a 

mátrixanyag által rögzített hullámossága, azaz a szerkezeti bedolgozódása a két irányban nem 

azonos. Emiatt a biaxiális húzás során a lánc- és a vetülékirányú fonalak között sajátos 

kölcsönhatás és erőegyensúly alakul ki, és a két irányban a szerkezeti nyúlás, azaz a 

hullámosság változása szignifikánsan különbözően alakul. SEM felvételek bizonyítják, hogy a 

ponyvákban – az erősítőszövet gyártásközbeni láncirányú megfeszítése miatt – az 

erősítőszövet fonalainak bedolgozódása vetülékirányban akár a többszöröse is lehet a 

láncirányúnak, ez az érték a vizsgált üvegszövettel erősített Teflon ponyva esetében 3,35-

szoros volt.   
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3 ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A textíliák és a szálerősített, nagy hajlékonyságú lapok nagy alakváltozási képességük révén 

alkalmasak ráncmentesen, szabás és varrás vagy hegesztés nélkül akár kétszer görbült 

felületek folytonos kialakítására. Ugyanakkor a nagy deformábilitás miatt a tervezéshez, 

méretezéshez szükséges mechanikai jellemzők meghatározására a szokásos mérési módszerek 

és készülékek sokszor nem alkalmasak.  

A BME Polimertechnika Tanszékén a digitális képrögzítés és képfeldolgozás, valamint a 

modellezés és a nagysebességű számítógépes adatfeldolgozás adta lehetőségek 

felhasználásával és egyedi, speciális mérési megoldások alkalmazásával újszerű vizsgálati 

készülékeket, módszereket fejlesztettünk ki. Dolgozatomban ezek közül bemutattam a 

redőződés, a hajlítás, a nyírás és a fonalkihúzás, valamint a biaxiális húzás mérésére szolgáló 

berendezéseinket, valamint az ezekhez kapcsolódó mérési módszereinket és eredményeinket.  

A redőződés- és a hajlításmérő berendezéseink közös jellemzője, hogy a vizsgálati minta 

gravitáció által meghatározott térbeli alakját digitális képrögzítő eszközök segítségével 

beszkenneljük, majd a keresett anyagparamétereket speciális anyagmodellek alkalmazásával 

ezekből a geometriai információkból számítjuk. A berendezések előnye, hogy mivel nem kell 

erőt mérni, nincs szükség az erőméréshez szükséges eszközökre.  

A nyírás és a fonalkihúzás, valamint a biaxiális húzás mérésére szolgáló berendezéseinkben 

közös, hogy ezeket már meglévő univerzális vizsgáló berendezéshez kell csatlakoztatni. Az 

általunk készített berendezések lényegében speciális anyagbefogó szerkezetnek tekinthetők, 

míg a méréshez szükséges mozgatást és erőkifejtést, valamint ezek mérését az univerzális 

vizsgáló berendezés szolgáltatja. Ennek eredményeként nem szükséges önálló 

mérőberendezés a mérések elvégzéséhez. 

Mérőberendezéseink előnye, hogy a ma egyre inkább terjedő, számítógépes szimuláció 

alapján történő tervezéshez megfelelő adatokat szolgáltatnak, többek között azért is, mert a 

mérések során a valós igénybevételekhez közeli terheléseket alkalmaznak. Az ilyen 

vizsgálatok eredményeit a mérési szituáció szimulációjával ellenőrizve pontosabban 

meghatározhatók a valós körülmények között érvényes anyagparaméterek.  
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4 TÉZISEK 

1. Kimutattam, hogy az optikai 3D szkennelés elvére épülő készülékből és kiértékelő 

szoftverből álló Sylvie 3D Drape Tester berendezés alkalmas a textíliák térbeli 

redőződésének virtuális, azaz a redőződő textília lézeres 3D szkennelés alapján 

számítógéppel rekonstruált felületének vízszintes síkra vett virtuális vetületének 

feldolgozásával történő meghatározására és minősítésére. A berendezés alkalmazásával 

15 különböző tulajdonságú tesztanyagon meghatározott redőződési tényezők R
2
= 0,9397 

determinációs együtthatóval korrelálnak a nemzetközileg elfogadott Cusick Drape Meter 

berendezéssel mért értékekkel. [1, 2, 5, 10] 

2. Kimutattam, hogy a redőződési tényező a kelme tulajdonságaitól függő intervallumban 

változó érték, amely intervallum kimérhető a Sylvie 3D Drape Tester redőződésmérő 

berendezéssel és az arra felszerelt, különböző belső átmérőjű, a vizsgálati minta redőinek 

kialakulását ugrásszerű deformáció-gerjesztéssel befolyásoló, cserélhető gyűrűk 

segítségével. A belső gyűrűátmérő és a redőződési tényező közötti összefüggés a (T1) 

logisztikus függvénnyel írható le, amely függvény minimuma és maximuma közötti 

tartomány a redőződési tényező értékeinek intervalluma. 

dcDe

b
aDDC




1
)(  (T1) 

DCmin = DC(Dmin) ≤ DC(D) ≤ DC(Dmax) = DCmax 

ahol a [%], b [%], c [1/mm] és d [-] mérések alapján meghatározott, anyagtól függő 

paraméterek, DC [%] a redőződési tényező, D [mm] a deformáció-gerjesztést létrehozó 

gyűrű belső átmérője és Dmin = 210 mm ≤ D ≤. Dmax = 300.mm (A kelmeminta átmérője 

300 mm, a mintatartó asztal átmérője 180 mm.) [3, 4, 5] 

3. Kimutattam, hogy a szövéstechnológiában fontos szerepet játszó, a szőtt kelme 

kötésszerkezetére jellemző, a szövet geometriai és szerkezeti adataiból számítható relatív 

szőhetőségi tényező alkalmas a szövet 3D-s felületté való alakíthatóságát jellemző mérték 

előzetes becslésére. Az elvégzett mérések igazolják, hogy az alakíthatóságot komplexen 

jellemző redőződési tényező a relatív szőhetőségi tényező növekedésével növekszik, és 

ez az összefüggés a vizsgált, azonos poliészter fonalakból, azonos fonalsűrűséggel és 

különböző kötésmintákkal készült szövetek esetében lineáris trenddel, R
2
=0,894 

determinációs együttható mellett írható le.  [5, 6] 

4. Kidolgoztam egy új mérési-kiértékelési módszert, amellyel az univerzális szakítógépre 

szerelhető, nyíró és fonalkihúzó befogó készülékkel végzett fonalkihúzó mérések alapján 

az erősítőszövetekben meghatározható a fonalak fajlagos csúszási ellenállása. A fajlagos 

csúszási ellenállás meghatározására a fonalkihúzó vizsgálatnak azt a szakaszát 

használom, amikor a húzott fonal vége még túllóg a fonalat beágyazó szövetminta 
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húzással ellentétes oldalán, és a fonal húzása során a kihúzó erő középértéke állandósul. 

Ebből az állandósult erő-középértékből a (T2) összefüggéssel számítható a fonal fajlagos 

csúszási ellenállása, azaz a fonal csúszásának fenntartásához szükséges, egységnyi 

terheletlen fonalhosszra vonatkoztatott erő: 

𝑓𝑠𝑙𝑖𝑝,𝑘𝑖𝑛1 = 
𝐹𝑠𝑙𝑖𝑝,𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

𝐻(1 + 𝐵)
 (T2) 

ahol fslip,kin1[N/mm] a fonal fajlagos csúszási ellenállása, Fslip,const [N] a fonalkihúzó 

diagram kinetikus szakaszának első részében a fonalkihúzó erő állandósult középértéke, 

H [mm] a húzott fonalat beágyazó szövet hossza, B [-] a húzott fonal bedolgozódása. [7, 

10] 

5. Kimutattam, hogy az optikai 3D szkennelés elvére épülő készülékből és kiértékelő 

szoftverből álló Sylvie 3D Bending Tester berendezés a hajlítóerő mérése nélkül, 

kizárólag a harangalakban meghajlított vizsgálati minta lézeres letapogatással 

beszkennelt alakjának és a kidolgozott mechanikai modellnek a felhasználásával alkalmas 

textíliák és más, hajlékony, lapszerű anyagok hajlító merevségének a meghatározására. 

Három különböző műszaki ponyva 0°, 45° és 90°-os próbasávjain végzett mérések 

eredményeinek helyességét végeselemes analízis támasztja alá. A Sylvie 3D Bending 

Testerrel meghatározott hajlító merevségek felhasználásával végzett végeselemes analízis 

eredményeként kapott görbült alakok jól illeszkednek a Sylvie 3D Bending Testerrel 

meghatározott mérési pontokra. [8, 10] 

6. Biaxiális húzó vizsgálattal kimutattam, hogy az üvegszövettel erősített Teflon ponyvák 

kéttengelyű húzásra speciális reológiai viselkedést mutatnak, miszerint a ponyvákon 

végzett, lánc- és vetülékirányban azonos nagyságú erővel terhelő biaxiális húzó 

vizsgálatok során a két irányban mért erő.-.nyúlás karakterisztikák szignifikánsan 

különböznek egymástól is és az uniaxiális húzó vizsgálattal mérhető karakterisztikáktól 

is. A vetülékirányú nyúlás akár többszöröse is lehet a láncirányúnak – ez az érték a 

vizsgált Teflon ponyva tökremenetelekor 6,58-szoros volt –, míg a láncirányú 

alakváltozás egy szakaszon nyúlás helyett zsugorodás. A két irányban szignifikánsan 

különböző erő.-.nyúlás karakterisztikákat az okozza, hogy az erősítőszövet kisnyúlású 

üvegfonalainak a mátrixanyag által rögzített hullámossága, azaz a szerkezeti 

bedolgozódása a két irányban nem azonos. Emiatt a biaxiális húzás során a lánc- és a 

vetülékirányú fonalak között sajátos kölcsönhatás és erőegyensúly alakul ki, és a két 

irányban a szerkezeti nyúlás, azaz a hullámosság változása szignifikánsan különbözően 

alakul. SEM felvételek bizonyítják, hogy a ponyvákban – az erősítőszövet gyártásközbeni 

láncirányú megfeszítése miatt – az erősítőszövet fonalainak bedolgozódása vetülék-

irányban akár a többszöröse is lehet a láncirányúnak, ez az érték a vizsgált Teflon ponyva 

esetében 3,35-szoros volt. [9, 10] 
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