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1. Bevezetés
A terhelésátadó szerkezeti elemek számos esetben egymáson elmozdulnak, elcsúsznak. Az
ilyen csúszósurlódás hosszabb távon az érintkező felületek jelentős kopását, elhasználódását,
végső soron a szerkezeti elem(ek) tönkremenetelét is előidézheti. Amíg fém-fém csúszó
felületpárok tribológiai viselkedésével számos szakirodalom foglalkozik, addig a napjainkban
polimer kompozit tribológia témakörben rendelkezésre álló ismeretanyag jóval kevesebb.
Ennek egyik fő oka a polimerek összetett viselkedésében és sajátos fizikai, mechanikai
tulajdonságaiban keresendő. A kompozit anyagok családjába tartozó szerkezeti anyagok
jelentős hányadát a szálerősítéses polimerek képezik, amelyek rendszerint két összetevőből;
az erősítő (szál) anyagból és a hordozó (mátrix) anyagból épülnek fel. Sajátos előnyeiket
főleg annak köszönhetik, hogy képesek egyesíteni az elemi szálak nagy szakítószilárdságát a
polimerek szívósságával, kitűnő vegyszerállóságával és mindezt rendkívül kis sűrűség mellett.
Tekintettel arra, hogy a szálerősítéses polimer kompozitok súrlódó ellenpárok anyagául való
használata igen széles tartományt képvisel (siklócsapágyak, siklóvezetékek, stb.), lényeges
kérdés ezen anyagok kopási folyamataiban döntő szerepet játszó károsodási mechanizmusok,
valamint ezeknek a várható kopás nagyságára kifejtett hatásainak ismerete.
Az elmúlt évtizedekben, a hosszú szállal erősített polimer kompozitok tribológia
viselkedésével kapcsolatos kutatások eredményeképpen elsősorban kvalitatív kopási modellek
láttak napvilágot, míg ezzel szemben a várható kopás számszerű becslésén alapuló kvantitatív
modellek elvétve születtek. Csak a legutóbbi időkben kezdték el intenzíven vizsgálni a
csúszósurlódásból származó, felszínhez közeli tartományokban kialakuló feszültségi és
alakváltozási állapotokat és az ezekkel kapcsolatba hozható károsodási mechanizmusokat. A
vizsgálatok többsége egy olyan makroszintű megközelítésen alapul, amelyben az inhomogén,
anizotróp szál/mátrix rendszert egy mechanikailag lényegesen könnyebben kezelhető
homogén, anizotróp anyaggal modellezik. Ezen megközelítés legszembetűnőbb
fogyatékossága éppen a szál/mátrix kapcsolat lokális jellemzőinek elhanyagolása. Amíg
számos esetben a fenti megközelítés jól használható, addig egy olyan csúszósurlódásos feladat
kapcsán, ahol az egymással kölcsönhatásba kerülő érdességcsúcsok átlagos mérete néhány tíz
mikrométer, (míg az erősítő szálak jellemző átmérője 6-10µm), a mikro-szerkezet
elhanyagolása nagy fokú egyszerűsítést jelent.
Az összetett mechanikai viselkedéssel rendelkező szálerősítéses kompozit szerkezetek
részletes vizsgálatára, mint egy korszerű és széles körben használatos numerikus módszer, a
végeselemes eljárás jól használható. A teljes szerkezetben kialakuló feszültségeloszlás
ismeretében lehetőség nyílik a mechanikai szempontból kritikus részek azonosítására,
valamint a még megengedhető legnagyobb terhelés meghatározására. A kapcsolódó
szakirodalom tanulmányozása után bátran kijelenthetjük, hogy a végeselemes módszer, mint
egy korszerű numerikus módszer, kompozit szerkezeti anyagok vizsgálatára is jól
használható. A számos kereskedelmi forgalomban kapható végeselemes szoftvercsomag
ellenére, úgy tűnik nincs egyetlen olyan programrendszer, amely az anizotróp kompozitok
mechanikai vizsgálata szempontjából minden elvárásnak megfelelne.
A végeselemes elmélet alapját jelentő diszkretizációs technika lehetővé teszi olyan mikromodellek kifejlesztését, amelyek jó közelítéssel képesek modellezni a valóságos szál/mátrix
mikro-szerkezetet. Ebből adódóan, a mikro-modellek alapján meghatározható feszültségek és
alakváltozások lényegesen jobban közelítik a valóságos viszonyokat, mint a makroszemlélettel számítható eredmények.
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1.1. A kutatómunka céljai és a vizsgált főbb kérdések
A dolgozat célja hosszú szálerősítésű polimer kompozit-acél csúszópárok érdességcsúcsszintű csúszósurlódásának numerikus és kísérleti vizsgálata annak érdekében, hogy választ
kapjunk a következő kérdésekre:
Milyen károsodási mechanizmusok jellemzik a csúszósurlódást a csúszási irányhoz
képest különböző szálirányok esetén?
Milyen alakváltozási és feszültségi állapot ébred egyetlen csúszó acél
érdességcsúcs hatására a kompozit anyag szál/mátrix mikro-szerkezetében?
Milyen felületi és felület-közeli károsodás valószínűsíthető az érintkezési, az
alakváltozási és a feszültségi állapot ismeretében?
Hogyan modellezhető a csúszósurlódás hatására kialakuló szálelválási jelenség?
A csúszósurlódás következtében kialakuló kopási folyamatot különálló károsodási
mechanizmusok eredőjének tekintve, a komplex kopási folyamat vizsgálata egy-egy közbülső
jellegzetes állapot tanulmányozásának keretében is elvégezhető. Természetesen ez a
megközelítés nem képes nyomon követni az egyes károsodási mechanizmusok egymásra
gyakorolt hatását, viszont alkalmas az egyes mechanizmusokkal kapcsolatos eddigi ismeretek
kibővítésére, azok hatásainak tanulmányozására.
Az acél felület felületi érdességét adott méretű félgömbökkel helyettesítve, és elfogadva
azt a feltételezést, hogy a szomszédos érdességcsúcsok egymásra kifejtett hatásától
eltekinthetünk, egy érdes felület hatása különálló érdességcsúcsokhoz kapcsolódó hatások
összességeként képzelhető el. A csúszó érdességcsúcs által kialakított érintkezési,
alakváltozási és feszültségi állapotok megismerése a kopási folyamat kezdeti szakaszára
jellemző elsődleges károsodási mechanizmusok kialakulása szempontjából nagy jelentőségű.
Már a kopási folyamat e korai fázisban kialakuló mikro-szerkezeti változások, helyi
károsodások nagymértékben befolyásolják a várható kopás intenzitását, valamint annak
jellegét.
Az értekezés első fele a csúszósurlódás során kialakuló feszültségi és alakváltozási
állapotok, és az ezekkel összefüggésbe hozható károsodási mechanizmusok elméleti és
kísérleti vizsgálatával foglalkozik. Ennek megfelelően, első lépésként az 5. Fejezet a hosszú
szálerősítésű polimer kompozitok jellegzetes károsodási mechanizmusainak kísérleti
vizsgálatára koncentrál. A koptató kísérletek elvégzésére a tribológiai vizsgálatok során széles
körben használatos rúd/tárcsa (pin-on-disk) vizsgálati berendezést használtuk.
Munkám folytatásaként a 6. Fejezetben, a csúszósurlódásos feladatok vizsgálata során,
szál/mátrix mikro-szerkezet modellezésére alkalmas, lineárisan rugalmas anyagi viselkedésen
alapuló végeselemes mikro-modelleket fejlesztettem ki. A mikro-modellekkel egyidejűleg
kifejlesztett anizotróp makro-modelleket, elmozdulás illesztéses technikával kiegészítve,
kizárólag arra használtam, hogy az eredeti kompozit test feszültségek és alakváltozások
szempontjából elegendően nagy szegmensét modellezzem. A vizsgálataim során az acél
felület felületi érdességét egyetlen, félgömbbel modellezhető érdességcsúcs formájában
vettem figyelembe (1.1. ábra).
A 7. Fejezet a kompozit anyagok egy jellegzetes károsodási mechanizmusával, a
szálelválás jelenségével, és annak modellezési kérdéseivel foglalkozik. A különféle típusú
szálelválási jelenségek vizsgálatával kapcsolatban fejlesztettem ki a legösszetettebb
végeselemes modelljeimet. A vizsgálatokhoz mind a makro-modelleken alapuló elmozdulás
illesztéses technikára, a mikro-modellekre, a mátrix anyag lineárisan rugalmas – képlékeny
anyagtörvényére, mind a határréteg elemeknél alkalmazott lineárisan rugalmas – képlékeny –
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lineárisan lágyuló anyagtörvényekre szükség volt. A disszertáció szempontjából ezek a
többszörösen összetett modellek tekinthetők a legjelentősebb eredményeknek.

(a)

(b)

(c)

1.1. ábra. A modellezett érdességcsúcs a rá ható érintkezési síkra merőleges és azzal párhuzamos (tangenciális)
erőrendszerrel: (a) merőleges (M), (b) párhuzamos (P) és (c) transzverzális (T) szálorientáció

1.2. Vizsgálati módszerek
A különböző károsodási mechanizmusok numerikus vizsgálata végeselemes makro- és
mikro-modellek kifejlesztését igényelte. A modellek felépítéséhez és a kapcsolódó számítások
elvégzéséhez a COSMOS/M 2.6 végeselemes programrendszer ”static” és ”nonlinear”
moduljait használtam. A makro- és mikro-modellek „összekapcsolására” alkalmazott
elmozdulás illesztéses technikához, és a szálelválás szimulációs algoritmushoz további, a fenti
programrendszerrel együttműködő, saját fejlesztésű szoftverek tartoznak.
A numerikus szimulációk kísérleti igazolására és a károsodási mechanizmusok kísérleti
vizsgálatára karc tesztek és koptató kísérletek szolgáltak. A kompozit anyagban kialakuló
helyi károsodások vizsgálatára pásztázó elektronmikroszkópot használtunk. A kísérleti
mérések elvégzésére a Kaiserslauterni Egyetem Kompozit Anyagok Intézetében (IVW
GmbH) került sor.
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2. A vonatkozó szakirodalom áttekintése és kritikai elemzése
2.1. Testek érintkezése
Gépekben, berendezésekben a szerkezeti elemek között gyakran kerül sor terhelésátadásra.
A terhelésátadás során véges és általában a testek teljes méretéhez viszonyítva kis méretű
felületek érintkeznek egymással, aminek következtében az érintkezési felületek
környezetében, a testek felületén és azok belsejében, az érintkezésből származó mechanikai
igénybevételek hatására feszültségek és alakváltozások alakulnak ki. Az érintkezési feladatok
vizsgálata alatt általában az érintkezési tartomány alakjának, nagyságának és
elhelyezkedésének, az érintkező felületeken kialakuló nyomáseloszlásnak, és a testek
merevtest-szerű közeledésének meghatározását értjük. Mivel a kopás minden esetben
érintkezés során valósul meg, ezért a kopási folyamatok és jellegzetes károsodási
mechanizmusok tanulmányozásához az adott érintkezési feladat vizsgálata jelenti a kiindulási
alapot.
A különböző érintkezési feladatok megoldásával számos szakirodalom foglalkozik [1-9],
de az érintkezési paraméterek meghatározására zárt alakú analitikus megoldásokat általában
csak az érintkezési feladatok speciális eseteire találunk. Ebben a fejezetben a teljesség igénye
nélkül bemutatok néhány szakirodalomban található analitikus megoldást, amelyek közül
kettőt a későbbi vizsgálataim során is felhasználok.
A továbbiakban számos angol nyelvű szakkifejezés ismert vagy kevésbé ismert magyar
fordítását használom, amelyek mellett a jobb érthetőség érdekében feltüntetem annak angol
nyelvű megfelelőjét is. A későbbiek során gyakran visszatérő normál érintkezési feladat
kifejezés minden esetben a súrlódásmentes benyomódási feladatot jelöli.

2.1.1. Homogén, izotróp testek érintkezése
Homogén, izotróp testek alatt olyan testeket értünk, amelyek hely- és irányfüggetlen
anyagjellemzőkkel rendelkeznek. Mechanikai szempontból a legkönnyebben kezelhető
anyagcsoportot a homogén, izotróp és lineárisan rugalmas anyagok jelentik.
Hertz [1] mára már klasszikusnak számító tanulmányában elsőként vizsgálja két rugalmas
test érintkezése során kialakuló feszültségeket. Az eredményeihez tartozó feltételrendszert a
következőképpen lehet összefoglalni:
az érintkezési tartomány mérete a testek geometriai méreteihez, valamint az érintkező
felületek egyenértékű görbületi sugarához képest másodrendűen kicsi,
a kialakuló alakváltozások kicsik,
a testek között súrlódás nem ébred,
a testek anyaga homogén, izotróp és anyagi viselkedésük a Hook-törvénnyel írható le,
a terhelés merőleges a testek közös érintősíkjára.
Hertz, két gömb érintkezési esetére vonatkozó legfontosabb eredményeit a következő
egyenletek foglalják össze:

R = (1 R1 + 1 R2 ) ,
−1

(2.1)
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(2.3)
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,

(2.4)

 3F 
p 0 =  N2  ,
 2πa 

(2.5)

a2
δ= .
R

(2.6)

A fenti egyenletekben
R – az érintkező felületek egyenértékű görbületi sugarát,
R1, R2 – az érintkező felületek sugarát,
E1, E2 – az érintkező testek rugalmassági modulusait,
ν1, ν2 – az érintkező testek Poisson-tényezőit,
a – az érintkezési tartomány méretét (sugarát),
FN – az érintkező felületeket összeszorító erőt,
p0 – a maximális érintkezési nyomást,
δ – a testek merevtest-szerű közeledését jelöli.
Amint az a fentiekből is jól látszik, homogén, izotróp, lineárisan rugalmas testek esetén a
normál érintkezési feladat megoldása régóta jól ismert. Hertz munkásságát követően az
érintkezési mechanikával foglalkozó szakemberek figyelme elsősorban a megszorításokat
tartalmazó feltételrendszerre irányult.
Hamilton és Goodman [2] egy sima golyó és egy homogén, izotróp, lineárisan rugalmas
féltér csúszóérintkezését vizsgálta. Munkájukban részletes analitikus megoldást találunk a
felszíni és felszín alatti feszültségek meghatározására.
Johnson [3] összefoglaló munkájában további megoldásokat is bemutat, olyan esetekre,
amikor az érintkező testek anyaga már nem lineárisan rugalmas.

2.1.2. Anizotróp testek érintkezése
A hosszú szálerősítéses kompozit anyagok mechanikájában elfogadott és gyakran használt
közelítésnek számít a kétanyagú, inhomogén, anizotróp szál/mátrix rendszernek egy
mechanikailag egyszerűbben kezelhető homogén, anizotróp anyaggal való helyettesítése. A
helyettesítő anyagjellemzők a keverési szabályok (rule of mixture type equations)
felhasználásával határozhatók meg. Az ezzel a szemlélettel kialakított helyettesítő modellt, a
szál/mátrix kapcsolat lokális jellemzőinek elhanyagolása miatt, makro-modellnek szokás
nevezni. Az olyan anyagokat, amelyek egymástól eltérő anyagjellemzőkkel rendelkeznek a tér
három kölcsönösen egymásra merőleges irányában, ortotróp anyagoknak nevezzük. Az
ortotróp és izotróp anyagi viselkedés között létezik egy köztes anyagi viselkedés is a
transzverzális izotrópia. Szálerősítéses anyagok esetén gyakran feltételezhető ez utóbbi
viselkedés, mivel a szálirányra merőleges síkot izotróp síknak tekinthetjük.
Számos kutató tanulmányozta az alapvető Hertz-problémát transzverzálisan izotróp testek
érintkezésének arra az esetére, amikor az izotróp sík párhuzamos az érintkezési síkkal. Hosszú
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szálerősítéses kompozit anyagoknál ez az eset a merőleges szálorientációnak felel meg (lásd.
1.1a ábra).
Dahan és Zarka [4] a jól ismert Hertz problémát vizsgálta egy lineárisan rugalmas golyó és
egy lineárisan rugalmas, transzverzálisan izotróp féltér érintkezésének arra az esetére, amikor
az izotróp sík párhuzamos az érintkezési síkkal. A feladatot alapvetően a Hertz egyenletekhez
hasonló összefüggésekkel oldották meg, bevezetve néhány irányfüggő anyagtulajdonságból
adódó módosítást. A feladat megoldása során henger koordinátarendszert használtak, mivel a
fenti feladat tengelyszimmetrikusnak tekinthető. Feltételezésük szerint, az érintkezési
tartományon kialakuló nyomáseloszlás egy félellipszoid ordinátáival arányos (2.4 egyenlet) és
a kialakuló maximális nyomás a 2.5 egyenlet alapján számítható. Megállapításuk, miszerint
egy transzverzálisan izotróp féltér, amelynek izotróp síkja párhuzamos az érintkezési síkkal,
és egy izotróp félgömbbel modellezett érdességcsúcs érintkezése esetén kör alakú érintkezési
tartomány alakul ki, merőleges szálorientácójú kompozitok esetén is elfogadható.
Vizsgálataik lezárásaként, a kialakuló feszültségi és alakváltozási állapotok meghatározására
zárt alakú megoldásokat közölnek.
Keer és Mowry [5] szintén a fenti érintkezési feladatot vizsgálta de már csúszósurlódás
esetére. Feltételezéseik között szerepel, hogy a tangenciális erőrendszer a normál érintkezési
feladat megoldásához képest érdemben nem módosítja sem az érintkezési tartomány alakját,
nagyságát, sem az érintkezési nyomáseloszlást. Első lépésben előállították a tiszta tangenciális
terhelési esetre vonatkozó megoldást, majd [4] felhasználásával vették a két terhelési eset
szuperpozícióját.
Egy homogén, anizotróp makro-modellel helyettesített, érintkezési síkra merőleges
szálorientációjú kompozitban kialakuló érintkezési, feszültségi és alakváltozási állapotok a
fent bemutatott vizsgálatok alapján meghatározhatóak. Merőleges szálorientáció esetén az
érintkezési síkba eső rugalmassági modulusok megegyeznek – mivel ez a sík izotróp sík – és
ennek megfelelően az érintkezési tartomány kör alakúnak adódik. Párhuzamos (P) és
transzverzális (T) szálorientáció esetén az érintkezési sík merőleges az izotróp síkra, így az
ahhoz tartozó rugalmassági modulusok eltérő nagyságúak. Ennek megfelelően ellipszis alakú
érintkezési tartomány alakul ki, amit számos mérési eredmény is igazol.
Olyan transzverzálisan izotróp testek érintkezésével kapcsolatban, amikor az izotróp sík
merőleges az érintkezési síkra Sveklo [6-9] vizsgálatait lehet megemlíteni. Az ellipszis alakú
érintkezési tartományon kialakuló nyomáseloszlás leírására a szerző a következő egyenletet
használja:
p( x(1),0, x(3) ) =

3FN
x(1) 2 x(3) 2
1− 2 − 2 ,
2πab
a
b

(2.7)

ahol:
a, b – az érintkezési ellipszis nagy- és kistengelyének a felét,
x(1), x(3) – az érintkezési síkot kijelölő koordinátatengelyeket jelöli.
Sveklo fenti munkáiban általános megoldást közöl egy merev golyóval érintkező ortotróp
féltérben kialakuló alakváltozások és feszültségek meghatározására. A fenti összetett feladat
egyszerűsítése során olyan transzverzálisan izotróp testeket is vizsgál, amelyeknek izotróp
síkja merőleges a testek érintkezési síkjára.
Ovaert [10] – Sveklo fenti munkái alapján – merev ellipszoid alakú érdességcsúcs és egy
transzverzálisan izotrópnak tekinthető (az izotróp sík merőleges az érintkezési síkra)
kenőfilmmel borított féltér érintkezési feladatát vizsgálja. Az érdességcsúcs geometriájának és
az érintkező testek anyagjellemzőinek változtatásával a szerző számos érintkezési feladatot
vizsgál.
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Ovaert [11, 12] folytatva fenti munkáját, hasonló számításokat közöl merev
érdességcsúccsal érintkező, érintkezési síkkal párhuzamos szálorientációjú, hosszú
szálerősítésű polimer kompozitokra is. Kritikát érdemelnek azok az eredményei, miszerint
egy félgömb alakú érdességcsúcs, olyan ellipszis alakú érintkezési tartományt hoz létre, amely
nagy- és kistengelyének aránya 4-6. A számított érintkezési jellemzők alapján elméleti
feszültség analízisen alapuló kopási modelleket is bemutat, amelyek részletes ismertetésével a
következő fejezetben foglalkozom.
Váradi és szerzőtársai [13] acél golyó és hosszú szálerősítésű polimer kompozitok normál
érintkezési feladatait vizsgálják végeselemes technika felhasználásával. Tanulmányukban
anizotróp, homogén makro- és inhomogén mikro-modellek felhasználásával érintkezési síkra
merőleges és azzal párhuzamos szálorientációjú kompozitokat vizsgálnak. Vizsgálataik során
kimutatják, hogy mind merőleges, mind párhuzamos szálorientációjú kompozitok esetén
közel kör alakú érintkezési tartomány alakul ki. Az érintkezés során kialakuló feszültségi és
alakváltozási viszonyokat végeselemes eredményeik alapján részletesen tárgyalják.

2.2. Kopási mechanizmusok és egyenletek
Már évtizedek óta széles körben használják a különféle polimerekből készült alkatrészeket
tribológiai igénybevételnek kitett alkalmazásokban. Az alkalmazások növekvő számával és a
korszerű, nagy teherbírású műszaki polimerek, polimer kompozitok megjelenésével egyre
inkább fokozódó igény jelentkezik az ilyen anyagokból készített szerkezeti elemek tribológiai
teherviselő képességének mind pontosabb meghatározására. A polimer anyagok jellegzetes
idő- és hőmérsékletfüggő anyagi viselkedése, valamint jellegzetes anyagszerkezetük (amorf,
részben kristályos, kristályos) következtében kopási viselkedésük számos kérdésben
jelentősen eltér a fémekétől. Ha még mindehhez hozzávesszük a különféle erősített polimerek
inhomogén és rendszerint anizotróp anyagi sajátosságait, világosan körvonalazódik a témakör
összetettsége és bonyolultsága. A homogén anyagokkal szemben, a szálerősítéses kompozit
anyagok kopását nem csak egyetlen, hanem több anyag együttes kopása eredményezi. Ennek
megfelelően hosszú szálerősítéses kompozitok esetén mind mátrixkopással, mind szálkopással
számolni kell, így a kompozitra jellemző kopási viselkedést ezek eredője határozza meg.
Mindebből kitűnik, hogy a kopási folyamat szempontjából ugyanolyan fontosak a mátrix
anyag kopási, károsodási mechanizmusai, mint a szálak jellegzetes kopási, károsodási módjai.
Mindezeken túl azonban a társított rendszer sajátosságaiból eredő kopási, károsodási
mechanizmusokról (pl. szálelválás, száltöredékek koptató hatása) sem szabad elfeledkezni.
H. Peter Jost professzor a II. Tribológiai Világkonferencián tartott „A tribológiai
társaságok feladatai a változó világban” című nyitó előadásában a tribológia
tudományterületét a következő szintekre osztotta:
Egyetemes tribológia – Tera-tribológia
Globális tribológia – Giga-tribológia (fenntartható fejlődés, politika)
Üzemi tribológia – Kilo-tribológia (takarékosság, kockázati szintek,
felhasználhatóság, életciklus költség)
Gép tribológia – Unitribológia (teljesítmény, hatásfok, megbízhatóság, élettartam)
Alkatrész tribológia – Deci-tribológia (erők, rezgések, hézag)
Érintkezési tribológia – Makro-tribológia (Hertz-féle érintkezési nyomás, EHD
elmélet, pitting, horzsolás, berágódás)
Érdességcsúcs tribológia – Mikro-tribológia (törés, rugalmas és képlékeny
deformációk, kopadék, felszíni filmek)
Molekuláris tribológia – Nano-tribológia (molekulák, atomok, van der Waals erők,
egykristályok)
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A fenti osztályozás figyelembevételével a jelen értekezéshez tartozó kutatások az
érintkezési és érdességcsúcs tribológia (makro- és mikro-tribológia) témakörébe sorolhatók. A
későbbiekben többször előforduló mikro- és makro-modell kifejezések nem a fenti
osztályozásból eredő elnevezések, csupán a hosszú szálerősítéses polimer kompozitok
szál/mátrix mikro-szerkezetére, illetve annak makro-szintű elhanyagolására utalnak.
Disszertációm jelen fejezete szakirodalmi forrásokra támaszkodva műszaki polimerek és
hosszú szálerősítésű polimer kompozitok tribológiai viselkedésével és annak sajátosságaival
foglalkozik.

2.2.1. Polimerek kopási mechanizmusai és egyenletei
Zhang, Lu és Friedrich [14] acél ellendarabbal érintkező poliéter-éterketon (PEEK) kopási
viselkedését tanulmányozza, összefüggést keresve a kopadékok megjelenési formái és a
kopási mechanizmusok között. Vizsgálataik során megállapítják, hogy minden egyes kopadék
részecske szabálytalan alakú, továbbá eltérő méretekkel, egyenetlen felületekkel és élekkel
rendelkezik. A különféle típusú kopadék részecskéket (vékony, lapos, ”lepedő” alakúak,
”legyező” alakúak, tömbbe összetapadtak, rúd alakúak és ezek kombinációi) pásztázó
elektronmikroszkóppal vizsgálják. A megvizsgált kopadék részecskék mindegyikén
képlékeny alakváltozásra és olvadásra utaló jegyeket azonosítanak. A PEEK
csúszósurlódására jellemző kopási mechanizmusokat a következőkben foglalják össze: nagy
képlékeny alakváltozás (2.1. ábra), fáradásos kopás, mikro-szintű daraboló/vágó
mechanizmusok. Vizsgálataik szerint a vékony lapos kopási részecskék képlékeny folyás, míg
a lapos részecskékből felépülő rúd alakú kopadékok delaminációs folyamatok következtében
alakulnak ki. A tipikus ”legyező” alakú kopadékok kialakulását pedig fáradásos
mechanizmusokkal magyarázzák.

2.1. ábra. Kopadék kialakulás nagy képlékeny alakváltozás következtében [14]

Ovaert és Cheng [15] acél ellendarabbal párosított PEEK száraz csúszósurlódási
viselkedését vizsgálja a következő feltételek mellett: az acél ellenfelületen csúszó polimer rúd
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átmérője drúd=6.4mm, a terhelés nagysága FN=2.6N és FN=5.6N. Vizsgálataik szerint a fenti
feltételek mellett keletkező kopadék részecskék fáradásos mechanizmusok következtében
alakulnak ki. Elektronmikroszkópos vizsgálataik repedéseket mutatnak mind a PEEK
próbatest, mind a kopadékok felszínén. Magában a polimer próbatestben érintkezési síkkal
párhuzamos felszín alatti repedéseket is azonosítanak, amelyeket szintén fáradásos károsodási
folyamatnak tulajdonítanak. Kísérleti vizsgálataik során a polimer próbatest felszínén a
kopadék részecskék összetapadásával egy vékony film réteg jelent meg, amely a
továbbiakban, mint egy felülethez jól tapadó felszíni réteg jelentősen csökkentette a kopási
intenzitást.
Ovaert és Ramachandra [16] acél ellenfelülettel érintkező polimerek csúszósurlódását
vizsgálja. A vizsgálati paramétereket (érintkezési tartomány nagysága, terhelés nagysága) úgy
választják meg, hogy a domináns kopási mechanizmusok kifáradáson alapuló folyamatok
következtében alakuljanak ki. Károsodási hipotézisüket a polimer felszínén ismétlődő
jelleggel végigcsúszó érdességcsúcsok által kialakított, ismétlődő felszíni és felszín alatti
feszültségekre alapozzák. A polimer próbatestben kialakuló fáradásos repedések kiindulási
helyeit a feszültség maximumok megjelenési helyeivel hozzák szoros összefüggésbe. A 2.2.
ábrán egy érintkezési síkkal párhuzamosan elhelyezkedő repedésre ható igénybevételek
láthatóak, attól függően, hogy a repedés az adott pillanatban a csúszó érdességcsúcs előtt vagy
mögött helyezkedik-e el. Az ábrából jól látható, hogy a csúsztató feszültségek mellett
megjelenő függőleges húzó/nyomó feszültségek az érdességcsúcs pillanatnyi helyzetétől
függően hol zárják, hol nyitják a repedéseket. A maximális feszültségű helyeken megjelenő
repedések az ismétlődő igénybevételek hatására fokozatosan terjednek, amely folyamat végső
soron kopadék részecskék kialakulásához vezet. A felszínnel párhuzamos és arra merőleges
repedéseket, illetve a kialakulásukban, terjedésükben fontos szerepet játszó feszültségi
összetevőket a 2.3. ábra szemlélteti.

2.2. ábra. Felszín alatti érintkezési síkkal
párhuzamos repedésekre ható igénybevételek az
érdességcsúcs helyzetétől függően [16]

2.3. ábra. Felszíni és felszín alatti repedések
kialakulása és terjedése [16]

Numerikus vizsgálataikban jelentős helyi Mises-féle egyenértékű feszültség maximumokat
azonosítottak a polimer próbatest felszínén, illetve annak felszíne alatt kb. 3-4.5µm
mélységben. A próbatest felszínén csúszási irányra merőlegesen megjelenő repedéseket a
felszíni, míg a felszín alatti repedések kialakulását a felszín alatti Mises-féle egyenértékű
feszültség maximumokkal hozzák kapcsolatba. Három különböző polimer anyaggal végzett
kísérleteik során két esetben mutattak ki összefüggést a lokális felszín alatti Mises-féle
egyenértékű feszültség maximumok kialakulási mélysége és az összegyűjtött kopadék
részecskék vastagsága között. A harmadik esetben vizsgálatra alkalmas kopadékot nem tudtak

2. A vonatkozó szakirodalom áttekintése és kritikai elemzése

13

összegyűjteni, habár a lokális feszültség maximumok kialakulási mélységei ebben az esetben
is a 3-4.5µm-es tartományba estek.
Dally és szerzőtársai [17] felszín alatti repedések vizsgálatával foglalkozó tanulmányukban
kimutatták, hogy a felszín alatti repedések közvetlen környezetében az érdességcsúcs
közeledésével függőleges nyomó és csúsztató feszültségek ébrednek. Ilyen esetben a
repedésterjedést kizárólag csúsztató feszültségek okozhatják, mivel a nyomó feszültségek
zárják a repedéseket. Az érdességcsúcs repedés fölötti áthaladásával a korábban függőleges
nyomó feszültségek húzóvá alakulnak át, így mind a húzó, mind a csúsztató feszültségek
repedésterjedést okoznak.
Gong, Xue és Wang [18] fém felülettel párosított politetrafluoretilén (PTFE) adhéziós
kopását, valamint fém felülettel párosított csúszósurlódás során a fém felszínén kialakuló
kopadék film (transfer film layer) kialakulását vizsgálja. Vizsgálataik szerint a kialakuló
kopadék film minden esetben többrétegű, és finom kopadék darabok felhalmozódásából
képződik. A kopadék film PTFE adhéziós kopására kifejtett hatásának tanulmányozására, egy
acéltárcsát előzetesen PTFE filmmel vontak be. Az eredmények azt mutatták, hogy az
előzetesen kialakított PTFE filmnek nincs hatása a PTFE adhéziós viselkedésére. Kísérleteik
eredményeképpen megállapították, hogy maguk a kopadék részecskék is minden esetben
többrétegűek, továbbá, hogy az adhéziós kopási viselkedést elsősorban a kopadék film
szerkezete befolyásolja. Elméletük szerint az adhéziós viselkedés erősen függ az ellendarab
felületi energiájától és kémiai aktivitásától. Az ellendarab felületi energiájától függően
elméleti adhéziós kopási modelleket dolgoztak ki, amelyek a 2.4. ábrán láthatóak. Nagy
felületi energiával rendelkező ellendarab esetén (2.4a ábra) a kopadék film első rétege és az
ellendarab felülete közötti kapcsolat jóval erősebb, mint a film egyes rétegei közötti
kapcsolat. Ennek megfelelően a kopás a kopadék film réteges leválásának eredménye. Az
ellendarab nagy felületi energiájának következtében annak felszínét ezt követően is film
borítja, ami kisebb felületi energia esetén nem biztosított (2.4b ábra).

(b)

(a)
2.4. ábra. Adhéziós kopási modellek [18]

Stolarski [19] poliéter-éterketon (PEEK) tribológiai viselkedését vizsgálja csúszó- és
gördülősúrlódás esetén. Csúszósurlódásra vonatkozó vizsgálatai során két eltérő kísérleti
elrendezést alkalmaz; az egyik esetben egy polimerből készült rúd csúszik egy acél tárcsán, a
másik esetben egy acélból készült rúd csúszik egy polimer tárcsán. Annak ellenére, hogy a
kísérleti feltételek (csúszási sebesség, terhelés) azonosak, a két elrendezéshez eltérő kopási
mérték tartozik. A szerző polimer rúd/acél tárcsa elrendezés esetén kisebb kopást regisztrált.
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Az elrendezésben rejlő különbségnek a gyakorlati alkalmazások szempontjából lehet nagy
jelentősége, habár a kopás mértéke mindkét esetben nagyon kicsi. A kopás nagyságában mért
különbségek ellenére a kopadék részecskék nagy fokú hasonlóságot mutattak, amiből a kopási
mechanizmusok hasonlóságára lehet következtetni.
Scelling és szerzőtársai [20] acél ellendarabbal párosított PEEK száraz csúszósurlódási
viselkedését tanulmányozzák, különböző kísérleti feltételek mellett. Nagyobb csúszási
sebességek (v=0.2-0.5m/s) mellett végzett vizsgálataik során kimutatták, hogy a növekvő
csúszási sebességgel jó közelítéssel lineárisan növekvő érintkezési hőmérséklet jelentős
hatással van a súrlódási tényező értékére. Az eredmények tükrében megállapítható, hogy a
hőmérséklet növekedésével és a fenti csúszási sebességek tartományán belül értelmezett
csúszási sebességek növekedésével nő a súrlódási tényező értéke. Kis csúszási sebességek
mellett elvégzett kísérleteik során megállapították, hogy a felszíni érintkezési hőmérséklet
növekedés hatása elhanyagolható, a PEEK súrlódási viselkedése az Amontons-Coulomb
törvénnyel írható le. Ebben az esetben a súrlódási tényező mind a csúszási sebesség, mind az
érintkezési nyomás nagyságától független.
Viswanath és Bellow [21] különféle polimer anyagok csúszósurlódásos kopását vizsgálja
egy tapasztalati kopási egyenlet felhasználásával. A dimenzió analízis módszerén alapuló
egyenlet a kopott anyagmennyiség térfogatát a kísérletek feltételeitől, a polimer anyagok
tulajdonságaitól és az ellendarab felületi érdességétől teszi függővé:
Ψ (V , FN , T , α , C p , γ , E , v, K ) = 0

(2.8)

ahol:
V – a kopott anyagmennyiség térfogata,
FN – az érintkező felületeket összeszorító erő nagysága,
T – a vizsgálati időtartam,
α – az ellendarab felületi érdessége,
Cp – a fajhő,
γ – a felületi energia,
E – a rugalmassági modulus,
v – a csúszási sebesség,
K – a hővezetési tényező.
A fenti változók lineáris és nemlineáris függvénykapcsolatát egyaránt vizsgálják. Számos
kísérlet elvégzése után megállapították, hogy a fenti változók közötti nemlineáris
függvénykapcsolat jobban közelíti a polimerek valóságos kopási viselkedését, mint a lineáris
függvénykapcsolat. A szerzők munkájuk során Kar és Bahadur [22] eredményeire
támaszkodnak, akik POM kopására vonatkozó egyenletükben a csúszó acél ellendarab felületi
érdességének kivételével szintén a fenti változókat használták.
Meng és Ludema [23] összefoglaló jellegű munkájukban a szakirodalmakban fellelhető
kopási modelleket és egyenleteket vizsgálják formai és tartalmi szempontból. Témáját
tekintve a tanulmány nem tartozik szorosan a polimerek tribológiájához, mivel a feldolgozott
és bemutatott kopási összefüggések elsősorban fémek kopására vonatkoznak. Mindazon által
a fenti publikáció nagyon értékes és általános információkat nyújt minden tribológiával
foglalkozó szakember számára, foglalkozzon akár fémek akár polimerek kopási
viselkedésével. A szerzők kopási modell alatt a kopási folyamatot befolyásoló paraméterek
összességét értik, így az egyes kopási modellek a kopás szempontjából figyelembe vett
paraméterekben térnek el egymástól. Amennyiben ezeket a paramétereket, mint változókat,

2. A vonatkozó szakirodalom áttekintése és kritikai elemzése

15

matematikai egyenletbe foglalják, akkor beszélhetünk kopási egyenletről. A kopási
modelleket, egyenleteket a szerzők a következőképpen csoportosítják:
Tapasztalati egyenletek, amelyeknek alapjait mérési eredmények szolgáltatják.
Érintkezési mechanikán alapuló egyenletek. Ezek rendszerint azt feltételezik, hogy
kopás szempontjából a ”hagyományos” anyagjellemzőknek (rugalmassági modulus,
keménység) van nagy jelentőségük.
Tönkremeneteli mechanizmusokon alapuló egyenletek, amelyek figyelembe veszik
többek között az anyag törési szívósságát, törési alakváltozását, kifáradási jellemzőit.
A szerzők felhívják a figyelmet az egyenletekben szereplő változók meglepően magas
számára (több mint száz) és számos esetben kritikával illetik azok gyakorlati
felhasználhatóságát. Ennek egyik oka az egy egyenleten belül megjelenő változók nagy száma
(átlagosan egy egyenlet 6-7 változót tartalmaz, de van olyan is, amely 26 változót tartalmaz),
míg másik okként az egyenletekben szereplő állandókat, illetve azok bizonytalanságát,
körülményes meghatározhatóságát említik.
Jain és Bahadur [24] a polimerek kopási viselkedésének leírására kifáradáson alapuló
kopási egyenletet javasol. Munkájukban a polimerek fáradási jellemzőit hagyományos
fárasztó vizsgálatokkal határozzák meg, míg a csúszó acél ellenfelület felületi érdességét
félgömb alakú érdességcsúcsokkal helyettesítik, amelyeknek jellemzőit statisztikai úton
határozzák meg. Kopási egyenletük ellenőrzésére kísérleti vizsgálatokat is bemutatnak.
Vizsgálataik szerint állandósult állapotban a fém ellendarab felületét egy állandó vastagságú
kopadék film borítja, ami csökkenti a kopás mértékét. Ezzel szemben a kopási folyamat korai
fázisában ez a film még csak a kialakulás állapotában van, így nem képes hatékonyan
csökkenteni a kopás mértékét. Kísérleteik során a növekvő csúszási sebesség növekvő kopást
eredményezett, míg a súrlódási tényező értéke gyakorlatilag független volt a csúszási
sebesség nagyságától. Méréseik során az érintkezési tartomány hőmérséklete egy kezdeti
növekedés után elért egy állandósult állapotot, amely minden esetben jelentősen elmaradt az
adott polimer olvadási hőmérsékletétől. Vizsgálati feltételeik mellett a mért és számított kopás
mértéke jól egyezett.

2.2.2. Szálerősítéses polimer kompozitok kopási mechanizmusai és egyenletei
A szálerősítéses polimer kompozitok kopását számos paraméter befolyásolja, amelyek
közül a teljesség igénye nélkül a szál/mátrix kapcsolat szilárdságát, a szálirányt, a csúszási
sebességet, a száltérfogatarányt, az érintkezési hőmérsékletet és a környezeti hatásokat lehet
megemlíteni. Szakirodalmi kutatásaim során figyelmemet elsősorban a jellegzetes károsodási
mechanizmusok bemutatására, összegyűjtésére összpontosítottam, más szóval a kopási
folyamat jelenségszintű megközelítését helyeztem előtérbe. Mindazon által a kopási
viselkedés jobb megértése érdekében a következőkben bemutatok néhány általános kopási
viselkedésre vonatkozó eredményt is.
2.2.2.1.

Mérési eredményeken alapuló tapasztalati kopási modellek

Chang [25] a szálorientáció kopásra kifejtett hatását vizsgálja epoxy mátrixú karbonszálas
kompozit esetén. Az erősítő szálak minden esetben az érintkezési síkkal párhuzamosan állnak,
eltérések csak a csúszási iránnyal bezárt szög tekintetében vannak (2.5. ábra). A különböző
szálirányokhoz tartozó mérési eredmények a csúszási iránnyal bezárt szög függvényében a
2.5a ábrán láthatóak. Az ábrából jól látszik, hogy a csúszási irányra merőleges szálorientáció
esetén (T szálorientáció) kapjuk a legkisebb kopási értékeket. A tanulmány további
eredményeket közöl az érintkezési hőmérsékletnek kopásra kifejtett hatásával kapcsolatosan
is. Legmagasabb hőmérsékletek θ=0°-os (P szálorientáció) és θ=60°-os orientációs szögek
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esetén adódtak, hasonlóan a legnagyobb kopási értékekhez. A hőmérsékletek időbeli
lefutásából megállapítható, hogy a kezdeti emelkedő hőmérsékleteket minden esetben egy
állandósult állapot követi. Az állandósult állapotbeli hőmérsékleti értékek alig nagyobbak,
mint a mátrix anyag üvegesedési hőmérséklete (Tg=230°C). Az üvegesedési hőmérséklet
környezetében jelentősen megnő a kopás mértéke (2.5b ábra), amiből arra lehet következtetni,
hogy ez a hőmérsékleti érték fontos szerepet játszik a kompozit anyagok kopásában. A kopott
felületek tanulmányozása során a szerző megállapította, hogy transzverzális szálorientáció
esetén lényegesen nagyobb számban fordul elő száltörés, mint párhuzamos szálorientáció
esetén, amit a következő elmélettel magyarázott: mivel a száltörés is energiát igényel, így a
súrlódási energia egy része erre fordítódik, ami több száltörés esetén nagyobb energia igényt
jelent. Ennek következtében már csak a fennmaradó energiarész fordítódik a próbatest
felmelegítésére, ami így transzverzális szálorientáció esetén alacsonyabb hőmérsékletet,
kisebb kopási mértéket eredményez.

(a)

(b)

2.5. ábra. Hosszú szálerősítéses polimer kompozitok kopása (a) a szálorientáció és (b) a felszíni hőmérséklet
függvényében [25]

Tripathy és Furey [26] hosszú karbonszál erősítésű epoxy és poliéter-éterketon (PEEK)
kompozit csúszósurlódási viselkedését vizsgálja merőleges (M), párhuzamos (P) és
transzverzális (T) szálorientációk esetén (lásd 1.1. ábra). A karbonszálas PEEK-re vonatkozó
mérési eredmények a 2.6. ábrán láthatók. A súrlódási tényező értékei a vizsgált csúszási
sebességek tartományában T szálorientáció esetén voltak a legnagyobbak, M szálorientáció
esetén a legkisebbek, habár ez a tendencia kisebb sebességek esetén éppen ellentétes. Az
érintkezési hőmérséklet M szálorientáció esetén volt a legnagyobb, míg P szálorientáció
esetén a legkisebb. A kopási értékek a vizsgált sebesség tartományban egy lokális maximumot
mutattak, értékeik pedig M szálorientáció esetén voltak a legnagyobbak, és T szálorientáció
esetén a legkisebbek. Összehasonlítva a mért súrlódási tényezőket és kopási értékeket
megállapítható, hogy tendenciájuk tekintetében éppen egymás fordítottjai.
Tripathy és Furey mérései szerint az érintkezési tartományon belül kialakuló maximális
hőmérsékletek felső határát jó közelítéssel a mátrix anyag üvegesedési hőmérséklete
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szolgáltatja, míg a hőmérsékleti értékek nagyságát elsősorban a szálorientáció befolyásolja. A
súrlódási tényezőkkel kapcsolatban ismételten a szálorientáció, mint domináns befolyásoló
tényező, hatását lehet kiemelni. A legkisebb súrlódási tényezők M szálorientáció esetén
adódtak. Ugyancsak M szálorientáció esetén mérték a legnagyobb kopást, míg a legkisebb
értékeket T szálorientáció esetén regisztrálták. Tapasztalataik szerint kisebb csúszási
sebességek mellett a fáradásos, nagyobb csúszási sebességek mellett az adhéziós kopásnak
van nagyobb jelentősége. A szerzők a két vizsgált kompozit anyag kopása közötti eltérést
elsősorban a mátrix anyagok eltérő kifáradási jellemzőivel magyarázzák.

(a)

(b)

(c)
2.6. ábra. A csúszási sebesség hatása hosszú karbonszál erősítésű PEEK kompozit (a) súrlódási tényezőjére, (b)
érintkezési hőmérsékletére és (c) kopási mértékére [26]

Lhymn [27] a szálorientáció kopási viselkedésre kifejtett hatását vizsgálja hosszú
karbonszál erősítésű polimer kompozitok esetén. Mikroszkópos vizsgálatokkal kiegészített
kísérleti eredményei alapján a polimer kompozitok csúszósurlódási viselkedésére jelenségszintű megállapításokat fogalmaz meg. Kísérleti feltételeit előzetesen úgy választja meg, hogy
a kopási folyamat során az egyik esetben az abrazív, a másik esetben az adhéziós kopási
mechanizmusok domináljanak. Szálorientáció szempontjából három különböző esetet vizsgál:
merőleges (M), párhuzamos (P) és transzverzális (T) szálorientáció. Abráziós vizsgálataira
vonatkozó megállapításai a következők:
A legkisebb kopási értékek M, a legnagyobbak P szálorientáció esetén adódnak. Ez a
tendencia mind sebességtől, mind terheléstől független.
Miközben a terhelés növekedésével csökken a kopás mértéke, addig a csúszási
sebesség változásának hatása gyakorlatilag elhanyagolható.
A legkisebb súrlódási tényezők P, a legnagyobbak M szálorientáció esetén
regisztrálhatók.
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Adhéziós vizsgálatainak (a kompozitot sima felületű acél ellendarabbal párosította) fő
eredményei a következők:
A szálorientáció kopásra és súrlódási tényezőre kifejtett hatása nem egyértelmű.
A terhelés növekedésével a súrlódási tényezők értékei csökkennek.
Állandó csúszási sebesség mellett T szálorientáció esetén mérhetők a legkisebb, míg
M szálorientáció esetén a legnagyobb súrlódási tényezők.
Nagyon kicsi csúszási sebességek mellett a terhelésváltozás kopásra kifejtett hatása
minimális.
Amennyiben összehasonlítjuk az abráziós kopásra és súrlódási tényezőkre vonatkozó
eredményeket, megállapíthatjuk, hogy a súrlódási tényező változása nem ad magyarázatot a
kopás mértékének változására. Ugyanis amíg merőleges szálorientáció esetén a legkisebb a
kopás mértéke, addig ennél a szálorientációnál volt regisztrálható a legnagyobb súrlódási
tényező. A szerző a P és T szálorientációk esetén tapasztalható eltérő kopási viselkedést a
karbonszálak ”hagymahéj” szerkezetével magyarázza. Addig, amíg a karbonszál belsejében a
grafit szerkezetből adódó lamellák véletlenszerűen helyezkednek el, addig a külső átmérőkön
palástszerűen, (az elrendeződés nagyon hasonlít a hagymahéj szerkezetére, innen az
elnevezés) érintőirányban lokalizálódnak (2.7. és 2.8. ábrák).

2.7. ábra. A karbonszálak hagymahéj szerkezete [27]

2.8. ábra. Karbonszál mikro-szerkezetének sematikus
ábrázolása [28]

Mivel a lamellák közötti kapcsolat gyenge, a rétegek közötti nyírószilárdság szálirányban
(P szálorientáció) kisebb, mint arra merőlegesen (T szálorientáció). A szerző elmélete szerint
a P és T szálorientációk esetén tapasztalható eltérő kopási viselkedés a fentiek
következménye. P szálorientáció esetén a lamellák mindig párhuzamosak a csúszási iránnyal,
így az egymáshoz képest könnyen elcsúsztatható lamellák nagyobb mértékű kopást
eredményeznek.
Jacobs [29] érdekes elméletet közöl a karbonszálakon belül jelentkező réteges leválás
jelenségével kapcsolatban, amelyet kopott kompozit próbatestek elektronmikroszkópos
felvételein figyelt meg (2.9. ábra). Elmélete szerint a kompozit felszínén ismétlődő jelleggel
végigcsúszó érdességcsúcsok a teherviselő szálakban ismétlődő hajlító és nyomó
feszültségeket hoznak létre (2.10. ábra). Ezek a feszültségek a karbonszálon belül
elhelyezkedő, egymáshoz gyengén kötődő lamellák mentén fáradásos, nyíró típusú
tönkremenetelt okoznak. A folyamat eredményeképpen a karbonszálak apró grafit
kristályokra töredeznek szét. Az elektronmikroszkópos felvételeken a kopási folyamat kezdeti
szakaszában a mátrix anyagától már elvált szálak felszínén hosszú és egymástól elkülönülő
repedések azonosíthatóak, amelyek a kopási folyamat későbbi szakaszában sűrű
repedéshálózattá alakulnak át. A 2.9b ábra szemléletesen mutatja a karbonszál hagymahéjszerű külső palástját és annak belső magját. A fenti elaprózódásos folyamat következtében az
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érintkező testek közé kerülő száltöredékek egy felszíni ”kenő filmet” alakíthatnak ki,
jelentősen módosítva az addigi kopási folyamatokat.

(a)

(b)

2.9. ábra. Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek egy csúszó acél felülettel párosított merőleges (M)
szálorientációjú polimer kompozit felszínéről. Az (a) felvételen a kopási folyamat kezdeti szakasza látható,
a (b) felvétel a kopási folyamat későbbi szakaszaiban jelentkező karbonszál elaprózódást szemlélteti
(a karbonszál magjának és hagymahéj-szerű palástjának határát a nyíl mutatja) [29]

2.10. ábra. A karbonszálak nyomó és hajlító terhelésének vázlatos illusztrációja [29]

Sung és Suh [30] különböző hosszú szálerősítésű kompozitok eltérő szálorientációhoz
tartozó csúszósurlódási és kopási viselkedését vizsgálja. Karbonszálas epoxy esetén
szálorientációtól függően, lényegesen eltérő súrlódási tényezőket és kopási mértékeket
mérnek. A legkisebb súrlódási tényezőt és kopást merőleges szálorientáció esetén
regisztrálják, míg ezek maximális értékei transzverzális szálorientáció esetén mérhetők.
Kopadék film képződést mindhárom szálorientáció esetén tapasztaltak. Merőleges és
párhuzamos szálorientációk esetén a súrlódási erő nagysága jó közelítéssel állandónak
tekinthető, míg ezzel szemben annak értékeiben transzverzális szálorientáció esetén nagy
ingadozás tapasztalható. Kísérleteik szerint kopás szempontjából is különbséget kell tenni a
karbonszálak két, széles körben használatos fajtája, a nagy szilárdságú és a nagy rugalmassági
modulusú karbonszálak között. Amíg a nagy szilárdságú karbonszálas epoxy kompozit esetén
mérhető kopási értékek transzverzális szálorientáció esetén nagyobbak, mint párhuzamos
szálorientáció esetén, addig a nagy rugalmassági modulusú karbonszálas erősítés esetén ezzel
éppen ellenétes tendencia tapasztalható. A mindhárom szálorientációnál megfigyelt
szálelválási jelenséget a szerzők a következőképpen magyarázzák: a csúszó érdességcsúcsok
által létrehozott csúszási irányban értelmezett húzó feszültségek maximális értékei a kompozit
felszínén, az érintkezési tartomány csúszási iránnyal ellentétes szélénél alakulnak ki. Ezek a
feszültség értékek mélység irányban fokozatosan csökkennek. Ugyanitt felszínre merőleges
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húzó feszültségek is megjelennek, amelyek a felszín alatt egy meghatározott mélységben érik
el a maximális értékeiket. Elméletük szerint merőleges szálorientáció esetén a felszínnel
párhuzamos húzó feszültségek okoznak szálelválást. Mivel a húzó feszültségeknek a felszínen
van maximuma, ezért a folyamatnak szükség szerint a felszínről kell kiindulnia. Ezt követően
a szálelválási jelenség mélység irányban terjed, de csak egy meghatározott mélységig (2.11a
ábra), ugyanis a megfelelő húzó feszültségek a mélység növekedésével fokozatosan
csökkennek. Ezt követően a szálelválási mélység mindaddig nem változik, amíg a kopás
következtében a szálak hosszában változás nem következik be. Párhuzamos és transzverzális
szálorientációk esetén a szálelválás a megfelelő húzó feszültségektől függően vagy a
felszínen, vagy a felszín alatt egy bizonyos mélységben indul meg (2.11b és 2.11c ábrák).

(b)

(a)

(c)
2.11. ábra. Szálelválás (a) merőleges (M), (b) párhuzamos (P) és (c) transzverzális (T) szálorientáció esetén
[30]

Az ismétlődő igénybevételek hatására a felülettel párhuzamos repedések fokozatosan
terjednek, aminek következtében a szálelválási hosszúság is fokozatosan növekszik. A mátrix
anyagától különváló szálak a hajlító és nyomó terhelések hatására kimozdulhatnak eredeti
helyükről, aminek következtében a kopási folyamatot alapvetően módosító száltörési
jelenségek indulhatnak el. A szerzők a fenti tanulmányukban a szálelválás kialakulását
kizárólag húzó feszültségekkel magyarázzák, a csúsztató feszültségek hatását nem említik.
Voss és Friedrich [31] rövid üveg- és karbonszálas PEEK kompozitok kopási viselkedését
vizsgálja különböző koptató igénybevételek mellett. Kísérleteik során kimutatják, hogy rövid
szálerősítéssel csökkenthető a kopás mértéke, ami karbonszál erősítés esetén még inkább
érvényes. Ugyanakkor mérésekkel igazolják, hogy az acél ellenfelülettel párosított PEEK
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polimer, más hőre lágyuló polimerhez képest, lényegesen nagyobb kopási ellenállással
rendelkezik. A karbon- és üvegszál erősítés hatásait vizsgáló méréseikkel igazolják, hogy a
kopási ellenállás javítására a karbonszálak sokkal jobban használhatóak, mint az üvegszálak.
Ennek egyik fő oka a karbonszálak grafitos szerkezete. A grafitos szerkezet következtében a
kopási folyamat során az érintkező felületek felszínén egy szilárd grafitos film (third body
layer) alakulhat ki, ami ezt követően szilárd kenőanyagként jelentősen javítja a súrlódási
viszonyokat. A PEEK mátrix kristályossági foka hőkezeléssel növelhető, ami szintén a kopási
intenzitás csökkenését eredményezi. Abráziós koptató vizsgálataik során, a kopás mértéke az
abrazív részecskék nagyságának növekedésével fokozatosan nőtt, miközben a rövid
szálerősítés a PEEK abráziós kopásállóságát alig javította. Az elektronmikroszkóppal
megfigyelt jellegzetes kopási, károsodási mechanizmusokat a 2.12. ábra szemlélteti.

2.12. ábra. Rövid szálerősítéses polimer kompozitok jellegzetes kopási és károsodási mechanizmusai [31]

Yen és Dharan [32] hosszú szálerősítésű polimer kompozitok állandósult és nem
állandósult állapotbeli abráziós kopási viselkedését tanulmányozza. Az abráziós folyamat
kezdeti szakaszában a kompozit felszíne sima (2.13a ábra).

2.13. ábra. Abráziós kopási körfolyamat [32]

A nem állandósult állapotbeli (kezdeti) kopási szakasz végén a kompozit felület egy
sematikus ábrája a 2.13b ábrán látható. A kezdeti nem állandósult állapotbeli folyamatokat
követően állandósult állapotban a mátrix anyag és az erősítő szálak hasonló intenzitással
kopnak. A szerzők a fenti állandósult állapotra vonatkozó kopási modelljüket a folyamat
ismétlődő jellegét kihangsúlyozó modellé alakították át, amint az a 2.13. ábrán látható. A
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folyamat kezdeti szakaszában a mátrix anyag nagyobb kopásának következtében a kompozit
felszínén fokozatosan megjelennek a mátrix anyag síkjából kiálló szálvégek. Ezek a szálvégek
a kopási folyamat későbbi szakaszában az abráziós igénybevételek hatására letöredeznek, ami
jó közelítéssel ismét egy simának tekinthető kompozit felületet eredményez. A fenti folyamat
ezt követően újra és újra ismétlődik.
Lhymn és Light [33] rövid karbonszálakkal erősített polibutilén-tereftalát (PBT) abráziós
és adhéziós kopását vizsgálja. Kompozit próbatest-sima felületű acél ellendarab párosítás
esetén a mért adhéziós kopási értékek csúszási sebességtől való függése nem jelentős, még az
egészen nagy csúszási sebességek (v=2-3m/s) sem hoznak jelentős változást. Ezt a jelenséget
a szerzők a karbonszálak jó hővezető képességével, illetve a kopási folyamat során megjelenő
karbonszál kopadékok kenő képességével magyarázzák. Elektronmikroszkópos vizsgálatokkal
kimutatják, hogy a kopási folyamat során a kompozit felszínén nagy mennyiségű karbonszál
kopadék található. Abban az esetben, ha a karbonszál kopadékok befedik a kompozit
próbatest felszínét, a karbonszálak jó hővezető képességének következtében az érintkezési
tartományon belüli hőmérséklet még nagy csúszási sebességek esetén is csak kisebb
mértékben emelkedik, így a hőmérsékletemelkedés okozta kopásnövekedés nem jelentős. A
súrlódási tényező a felszínt borító kopadék film következtében jó közelítéssel állandónak
tekinthető.
Cirino, Pipes és Friedrich [34] hosszú szálerősítésű polimer kompozitok abráziós kopását
vizsgálja merőleges (M), párhuzamos (P) és transzverzális (T) szálorientációk esetén.

2.14. ábra. Szálerősítéses polimer kompozitok abráziós kopására jellemző károsodási mechanizmusok [34]

Vizsgálataik szerint a növekvő terhelés növekvő, míg a növekvő érintkezési tartomány
csökkenő kopást eredményez. Mikroszkópos vizsgálatok segítségével meghatározták a
jellegzetes szálorientációtól függő, abráziós kopási viselkedésre jellemző károsodási
mechanizmusokat, amelyeket összefoglaló jelleggel a 2.14. ábra szemléltet. Mérési
eredményeik alapján, vizsgálataik lezárásaként összeállítottak egy kopás szempontjából
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ideálisnak tekinthető kompozit anyagot, ami egy PEEK mátrixú felületre merőleges aramid
szálakkal és azzal párhuzamos karbonszálakkal erősített kompozitban öltött testet.
Friedrich, Karger-Kocsis és Lu [35] különféle PEEK kompozitok kopási viselkedését
vizsgálja a csúszó acél ellenfelület felületi érdessége, és a vizsgálati hőmérsékletek hatásainak
szempontjából. Vizsgálataikban megállapítják, hogy erősítetlen PEEK esetén az acél
ellenfelület felületi érdességének hatása jóval szembetűnőbb, mint erősített kompozitok
esetén. Abban az esetben, amikor a csúszó acél ellenfelület felületi érdességet reprezentáló
felszíni barázdák párhuzamosak a csúszási iránnyal, a PEEK kopása a növekvő felületi
érdességekkel folyamatosan növekedett. Ezzel szemben, merőleges barázdáltság esetén a
felületi érdesség változása nem okoz jelentős változást a kopás mértékében. Általánosságban
megállapítható, hogy az acél ellendarab növekvő felületi érdessége PEEK és kompozitjai
esetén növekvő kopást eredményez. Más kutatók eredményeivel összhangban a szerzők ebben
a tanulmányukban is kihangsúlyozzák, hogy amíg a PEEK mátrixhoz adagolt üvegszál
erősítés gyakorlatilag alig javítja a kopási viselkedést, addig járulékos karbonszál erősítéssel
az jelentősen javítható. A karbonszál erősítés kopásra kifejtett kedvező hatásai járulékos
kenéssel tovább fokozhatók, amelynek pozitív hatása különösen magas hőmérsékletek esetén
szembetűnő. A PEEK kompozitok hőmérsékletfüggő súrlódási tényezőjének vizsgálatára
irányuló méréseikben kimutatják, hogy a súrlódási tényezőknek a mátrix anyag üvegesedési
hőmérséklete körül (Tg=144°C) minimuma van. Az üvegesedési hőmérséklet fölött, az anyag
lágyulása és növekvő képlékenysége következtében a valóságos érintkezési tartomány mérete
megnő, ami végső soron a súrlódási tényező növekedéséhez vezet.
2.2.2.2.

Elméleti feszültséganalízisen alapuló kopási modellek

Az ebben a fejezetben bemutatásra kerülő kopási modellek közös jellemzője, hogy azok
mindegyike elméleti feszültség analízisre épül. A modellek egy-egy egyszerűbb, illetve
összetettebb kopás szempontjából fontos mennyiséget vezetnek be, amelyek alapján a várható
kopás nagysága elméleti szinten meghatározható.
Ovaert és Wu [36, 37] egyetlen érdességcsúcsot helyettesítő acél golyó és merőleges
szálorientációjú, hosszú szálerősítéses polimer kompozitok csúszósurlódását vizsgálja.
Vizsgálataik szerint a kompozit felületén ismétlődő jelleggel végigcsúszó érdességcsúcsok
hatására kialakuló húzó feszültségek szálelválást okoznak (2.15. ábra).

2.15. ábra. Szálelválás sematikus illusztrációja [36]

A szálelválás következtében meggyengített felszíni réteg a kopás mértékének növekedését
idézi elő. Vizsgálataik során a szerzők kimutatják, hogy a csúszóérintkezés során kialakuló
húzó feszültségek maximális értéke a kompozit csúszási iránnyal ellentétes oldalán, az
érintkezési tartomány szélénél alakul ki. A feszültségi értékek meghatározásánál a kompozitot
egy anizotróp féltérrel helyettesítik, amelynek anyagjellemzőit keverési szabályok alapján
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határozzák meg. A valóságos szál/mátrix mikro-szerkezetben kialakuló feszültségeket a fenti
makro-szintű feszültségek és egy feszültség koncentrációs tényező [38] felhasználásával
számítják. Elméletük szerint szálelválás ott alakul ki, ahol a felszín alatti húzó feszültségek
értéke meghaladja a kompozit anyag szálirányra merőleges szakítószilárdságát [39] (lásd
2.16. ábra). A szerzők a fenti eljárással az összes általuk vizsgált kompozit anyagra
meghatározták a szálelválás várható mélységét. Az elméleti vizsgálatokkal párhuzamosan
elvégzett koptató kísérletekből származó kopási értékek, és a számolt szálelválási mélységek
közötti durva lineáris függvénykapcsolatot a 2.17. ábra szemlélteti.

2.16. ábra. Szálelválási mélység elméleti
meghatározása [37]

2.17. ábra. A mért kopás és az elméleti szálelválási
mélység kapcsolata [37]

A fenti kopási modell a szálelválás kialakulása szempontjából kizárólag húzó
feszültségekre épül, a csúsztató feszültségek hatását elhanyagolja. Továbbá a szálelválási
jelenséget, mint egy rideg törési mechanizmust szemléli, amelynek bekövetkezését egy adott
feszültségszinthez köti. Ugyanakkor a polimer anyagok egyik jellegzetessége, hogy nagy
alakváltozásokat is képesek elviselni, miközben a teherviselő képességük gyakorlatilag
állandónak tekinthető.
Ovaert [40, 41] folytatva fenti munkáját párhuzamos és transzverzális szálorientációra is
bemutat egy-egy elméleti feszültség analízisen alapuló kopási modellt. A két szálorientációra
vonatkozó számítási eljárás alig különbözik egymástól, a számítás lényegét mindkét esetben
az érintkezési jellemzők és a jellegzetes szálfeszültségi értékek meghatározása jelenti. Kopási
modelljeiben a kompozit anyag erősítő szálait rugalmas ágyazású tartóként kezeli. Elmélete
szerint a csúszó acél érdességcsúcs által kialakított, ellipszis alakú érintkezési tartomány
közepén elhelyezkedő szál deformációja a legnagyobb, így ebben a szálban alakulnak ki a
legnagyobb szálfeszültségek is (lásd 2.18. ábra). A szálfeszültségek meghatározása során,
Ovaert egyszerű mechanikai igénybevételekből indul ki, mint ahogy az a 2.18. ábrán is
látható. A kompozitok kopás szempontú jellemzésére a következő szálorientációtól függő
dimenziótlan feszültség-deformációs paramétereket vezeti be:
 σ f , p  δ 
  ,
párhuzamos szálorientáció esetén: T p = 
 k  a 

(2.9)
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 δ 
  ,
 b 

(2.10)

ahol:
σf – az érintkezési tartomány közepén elhelyezkedő szálban kialakuló egyenértékű
feszültséget,
k – a rugalmas ágyazás merevségét,
δ – a testek merevtest-szerű közeledését,
a, b – az érintkezési tartományok csúszási irányra merőleges méreteinek a felét jelöli.
A mért kopás értékek és a fenti dimenziótlan feszültség-deformációs paraméterek közötti
kapcsolatot a 2.19. ábra szemlélteti. A fenti jellemzők között mind párhuzamos, mind
transzverzális szálorientáció esetén egy durva lineáris függvénykapcsolat mutatható ki.

2.18. ábra. Rugalmas ágyazású erősítő szálak [41]

2.19. ábra. A mért kopás és a feszültség-deformációs
paraméter kapcsolata [41]

Amint az a fentiekből is jól látszik az Ovaert által P és T szálorientációkra kidolgozott
elméleti kopási modellek egyik fontos paramétere az érintkezési tartomány mérete.
Amennyiben az érintkezési tartomány méretei megváltoznak, a dimenziótlan feszültségdeformációs paraméterek értékei is jelentősen módosulnak. Amint azt már a 2.1.2. Fejezetben
is kihangsúlyoztam, a szerző által meghatározott irreálisan hosszú és keskeny ellipszis alakú
érintkezési tartományok (az érintkezési tartomány nagy- és kistengelyének aránya 4-6) miatt,
a modellek használhatóságára vonatkozó eredményeket kellő fenntartással kell kezelni.
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3. Polimer kompozitok tribológiai célú alkalmazása
Az erősített polimereket számos előnyös tulajdonságuknak köszönhetően már évtizedek
óta széles körben használják súrlódó kapcsolatban lévő szerkezeti elemek anyagául, miközben
a kopási és károsodási mechanizmusokkal, törvényszerűségekkel foglalkozó elméleti
eredmények csak jóval szolidabb ütemben fejlődtek. Ennek legfőbb okai a kopási folyamatok
összetettségében, a polimerek sajátos anyagi viselkedésében, illetve a kompozit anyagok
inhomogenitásában keresendők. A polimer kompozitok legfontosabb felhasználási területe a
járműipar, a repüléstechnika, az űrkutatás, a sportszeripar, a gépipar, a vegyipar, az energetika
és az elektrotechnika.
Ebben a fejezetben a tribológiai alapkutatások és az ipari alkalmazások közötti kapcsolat
szemléltetésére néhány jellegzetes alkalmazási példát mutatok be, amelyek segítségével
elsősorban az alkalmazási területek szerteágazódását, sokszínűségét szeretném illusztrálni.
Ezen kívül a szemléltető példák összeválogatásánál igyekeztem szem előtt tartani, hogy
lehetőség szerint a példák mindegyike konkrét piaci termékhez kötődjön, továbbá hogy azok
mindegyike naprakész, korszerű mérnöki alkalmazást reprezentáljon.
A 3.1. ábrán egy irodai másológép perselyei láthatóak. Ezek a perselyek egy olyan
alumínium tengely két végén helyezkednek el, amelynek üzemi hőmérséklete akár a 250°C-ot
is elérheti. A perselyek igénybevételét hőhatás, nyomás és koptató igénybevételek jelentik.
Korszerű irodai gépekben ezek a perselyek nagy szilárdságú, politetrafluoretilénnel (PTFE)
töltött aramid szálas poliimid (PI) kompozitból készülnek. A PTFE elsősorban a kopási
tulajdonságokat javítja, míg az aramid szálas erősítés a hőhatással szembeni ellenálló
képességet fokozza. Ezen kívül, az alacsony hővezető-képesség és súrlódási tényező
csökkenti a golyós csapágyakra és a fogaskerekekre jutó hőterhelést.

3.1. ábra. Másológépek kompozit perselyei [42]

3.2. ábra. Polimer kompozitból készült szivattyú [43]

A különféle vegyipari folyadékok és szennyvizek kezelése során egyik legsúlyosabb
problémát a fém alkatrészek korróziója jelenti. Ezen kívül a szennyvizekben található szilárd
halmazállapotú anyagok jelenléte a folyadékkal közvetlenül érintkező alkatrészekre nézve
jelentős tribológiai igénybevételt jelent. Elsősorban a fenti problémák kiküszöbölésére
fejlesztették ki a 3.2. ábrán látható szivattyút, amelynek alkatrészei – a folyadékkal
közvetlenül érintkezőktől kezdve a házig – polipropilénből (PP), illetve üvegszálas
polipropilénből készülnek. Az ilyen polimer kompozitból készült szivattyúk folyadék
szállítási teljesítménye mérettől függően elérheti akár a 700liter/perc értéket is. Ezekkel a
szivattyúkkal polimer konstrukciójuknak köszönhetően jelentős súlycsökkenés érhető el az
ugyanolyan szállítási teljesítményű, hagyományos szivattyúkhoz képest. Ezen kívül az
egyszerűen gyártható alkatrészek utólagos felületjavító műveleteket sem igényelnek, míg
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ezzel szemben ezek az utólagos technológiai műveletek fémből készült alkatrészeknél nem
elhanyagolható költségtöbbletet jelentenek.
A következő két példa a sportszeripar területéről származik. A 3.3. ábrán egy motorcsónak
motor süllyesztésére/emelésére, illetve forgatására alkalmas teleszkópos mechanizmus
látható. A fejlesztőmunka célkitűzése olyan mozgató mechanizmus kifejlesztése volt, amivel
a motor pozícionálása a lehető legkönnyebben, akár teljesen automatikusan is megvalósítható.
A probléma megoldására egy olyan teleszkópos mechanizmust fejlesztettek ki, amivel a
motor transzlációs és rotációs mozgatása is könnyen megvalósítható. A mechanizmus alapját
két egymásba csúsztatható cső jelenti, míg a konstrukció legkényesebb alkatrészeit a
csapágyfelületek jelentik. A perselyek és a függőleges, illetve szögelfordulást biztosító csúszó
alkatrészek anyaga politetrafluoretilénnel (PTFE) töltött üvegszálas poliamid (PA 6/10). Az
anyagválasztásnál elsődleges szempontként érvényesült az ár, továbbá a nedves és száraz
körülmények közötti megfelelő kopásállóság. Miközben számos esetben a „klasszikus”
poliamidokkal kapcsolatban annak jelentős vízfelvételére gondolunk, addig ezzel szemben
napjainkban már léteznek olyan aromás poliamidok, amelyek nedvesség felvétele a
poliamidra szokásos 2-3%-os értékekkel szemben csak 0.2% (vízfelvétele 23 °C-on és 24 óra
alatt 0.2%).
A 3.4. ábrán egy olyan kompozit alkatrész látható, amit szintén csónakmotorok lineáris és
rotációs mozgatására fejlesztettek ki. A közvetlenül a motorhoz kapcsolódó alkatrész a motor
forgatását siklócsapágyszerű kialakításával teszi lehetővé, míg annak függőleges mozgatását
egy menetes orsón keresztül valósítja meg. A fogaskerekes áttételen keresztül hajtott menetes
orsó segítségével a motor a kívánt pozícióba állítható. Az anyagkiválasztás fő szempontjai a
következők voltak: csúszó fém ellenfelülettel szembeni megfelelő kopásállóság, minimális
olaj és zsírkenés, hosszú élettartam, minimális költség. A fejlesztőmérnökök az adott célra
egy PTFE-nel és szilikonnal töltött üvegszálas polioximetilén (POM) kompozitot találtak a
legmegfelelőbbnek. A kiválasztott kompozit anyag előnyös tulajdonságai közé tartozik a
kedvező súrlódási és kopási tulajdonság, a mérettartás és a mérsékelt vízfelvétel.

3.3. ábra. Motormozgató teleszkópos mechanizmus
[42]

3.4. ábra. Motorpozicionáló alkatrész [42]

A 3.5. ábrán különféle elektrotechnikai eszközök polimer kompozitból készült alkatrészei
láthatóak. Az ilyen alkatrészek tipikus felhasználási területeit a számítógépek, a hadiipar, a
légi közlekedés, a telekommunikáció és a folyamatirányítás jelenti. A polimer kompozitból
készült alkatrészek felhasználásával méretcsökkenés és jelentős teljesítménynövekedés érhető
el. A fenti alkatrészek geometriai méreteit legjobban a képen látható pénzérmék szemléltetik.
A bal oldali ábrán politetrafluoretilénnel (PTFE) töltött üvegszálas poliamid (PA 6/6)
kompozitból készült fogaskerekek és forgórészek láthatók. Az üvegszál erősítés a szilárdsági

3. Polimer kompozitok tribológiai célú alkalmazása

28

tulajdonságokat, a politetrafluoretilén a kopásállóságot javítja. A jobb oldali képen
csúszóérintkezők láthatók, amelyeknek anyaga szintén üvegszálas poliamid.

3.5. ábra. Polimer kompozit elektrotechnikai alkatrészek [44]

A 3.6.-3.7. ábrák olyan alkalmazásokat szemléltetnek, amelyeknél a fő problémát a
csúszósurlódás következtében fellépő tribológiai igénybevételek jelentik. A 3.6. ábrán
különböző siklócsapágyakat láthatunk, míg a 3.7. ábra egy tipikus csúszósurlódásos
alkalmazási példát szemléltet. A képen egy karbonszál erősítésű polimer kompozit
siklóvezeték látható. A fenti konstrukciónál az axiális mozgást lehetővé tevő alumínium
házban elhelyezett axiális siklócsapágyak szintén polimerből készülnek.

3.6. ábra. Polimer kompozit siklócsapágyak [45]

3.7. ábra. Karbonszál erősítésű polimer kompozit
siklóvezeték [45]

Az ilyen megoldások nagy előnye, hogy a polimer anyagok önkenő tulajdonságai miatt külső
kenésre nincs szükség, így a kenőanyag által a csúszófelületek közé kerülő szennyeződések
roncsoló hatásai is kiküszöbölhetők. Az önkenő tulajdonságának köszönhetően a fenti
konstrukciós megoldás olyan helyeken is alkalmazható, ahol egyébként kenőanyag így
például olaj, zsír jelenléte nem megengedett (pl. élelmiszeripar, csomagolástechnika).
A 3.8. ábrán különféle PI-ből készült szerkezeti elemek láthatók, amelyek között
karbonszál és üvegszál erősítésűek is találhatóak. Az ilyen anyagokból készített alkatrészek
nagy előnyei, hogy a legtöbb savval, lúggal és szerves oldószerrel szemben ellenállóak, magas
hőmérsékleten is megőrzik kedvező mechanikai és tribológiai tulajdonságaikat, valamint
ellenállnak a különféle sugárzásoknak beleértve az elektronsugárzást is. Az ilyen alkatrészek
tipikus alkalmazási területei közé tartoznak az üzemanyaggal érintkező szívószelepek,
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szelepemelők, ipari tömítőgyűrűk, szivattyú komponensek, szállítószalag lánc tömítőgyűrűi,
nukleáris reaktorok csőhálózatának tömítőgyűrűi.
Weale és Kono [46] újfajta eljárással gyártható olajkenésű, hosszú szálerősítésű polimer
kompozit fogaskerekeket vizsgált. Fő célkitűzésük annak bizonyítása, hogy a hosszú szállal
erősített kompozit fogaskerekek számos előnyös tulajdonságot kínálnak a napjainkban, széles
körben elterjedt rövid szálerősítésű fröccsöntött fogaskerekekkel szemben. Vizsgálataik
szerint az ilyen fogaskerekek számos gépészeti alkalmazásban felválthatják a hagyományos
fémből készült fogaskerekeket. Céljuk megvalósítása érdekében, kifejlesztettek egy hosszú
szálerősítésű polimer kompozit fogaskereket. Az újfajta gyártási eljárás során a fogaskerék
minden egyes fogát külön-külön alakították ki annak érdekében, hogy a fogakon belüli
szálorientáció és száleloszlás ideális legyen. A legyártott fogaskerekek olajkenés mellett
egymással és acél fogaskerekekkel párosítva üzemeltek. A jellegzetes károsodási módok
vizsgálata során megállapították, hogy a domináns károsodási mechanizmust a szálak kopása
jelenti, annak ellenére, hogy kezdetben a fogaskerék fogainak érintkező felületein erősítő
szálak nem láthatóak. Megfigyeléseik szerint a felszínt kezdetben fáradásos folyamatok
roncsolják, majd a fog felszínére merőleges szálak megjelenésével abrazív kopási folyamatok
kezdődnek. A fogaskerekeket olyan üvegszállal erősített polipropilén (PP) és polietiléntereftalát (PET) kompozit lemezekből gyártották, amelyekben az erősítő szálak egymásra
merőlegesen álltak. A konstrukciós kialakítás fő alapelve az volt, hogy az erősítő szálak a
hajlító terhelésekkel szemben biztosítsanak nagy merevséget.

3.8. ábra. Különféle erősített poliimid (PI) kompozitból
készült szerkezeti elem [42]

3.9. ábra. Hosszú szállal erősített polimer kompozit
fogaskerék [46]

Céljuk megvalósításának érdekében a kompozit lemezekből vízsugárral kb. 1mm vastag
három fogat tartalmazó szegmenseket vágtak ki, úgy hogy a középső fognál az erősítő szálak
a fog tengelyéhez viszonyítva párhuzamosan és merőlegesen álljanak. A két szélső fog a
középső foggal 12°-os szöget zár be. A kivágást követően a szegmenseket rétegekben sajtóba
tették. Minden egyes, három fogat tartalmazó réteget egy foggal elfordítva helyeztek az
előzőre annak érdekében, hogy minden egyes fog ugyanolyan átlagos merevséggel
rendelkezzen, mint a szomszédja (3.9. ábra). A fogak ennek következtében egymásra
merőleges szálak rétegeiből épülnek fel. A rétegek egyharmadánál a szálak a fog tengelyéhez
képest párhuzamosan és merőleges állnak, míg kétharmadánál azzal 12°-os szöget zárnak be.
A fogaskerekeket merevség szempontjából tesztelték és megállapították, hogy a hosszú
szálerősítés következtében a vizsgált fogaskerekek merevsége jelentősen meghaladja a vágott
üvegszálat tartalmazó fröccsöntött fogaskerekek merevségét. Magas terhelési szinten
olajkenéssel elvégzett kísérleteik során kimutatták, hogy a kenés ellenére a fogaskerekek
tönkremenetelét a kopás okozza.

3. Polimer kompozitok tribológiai célú alkalmazása

30

Mindebből az következik, hogy az ilyen fogaskerekeknek olyan alkalmazásoknál lehetnek
nagy előnyei, ahol a terhelési szint magas és/vagy követelmény a fogak nagy merevsége.
Walton, Weale és Cropper [47] a polimer fogaskerekek tönkremeneteli módjait a
következő nagyobb csoportokba sorolja: kopás, hajlító igénybevételek következtében fellépő
kifáradás, érintkezés következtében fellépő kifáradásos tönkremenetel, túlterhelés
következtében kialakuló tönkremenetel, hőhatás okozta tönkremenetel. Vizsgálataik szerint a
kenés nélkül üzemelő polimer fogaskerekek tönkremenetelét a kopás okozza. Ugyanakkor
nagy teljesítmény átvitel esetén a polimer fogaskerekek teherviselő képességének valóságos
határát a hajlító és érintkezési feszültségeken alapuló fáradásos tönkremeneteli módok
jelentik. Tovább bonyolítja a helyzetet a polimer anyagok hőmérsékletfüggő viszkoelasztikus
viselkedése és kompozit anyagok alkalmazása esetén a mátrix anyaghoz hozzáadott erősítő
szálak jelenléte. Az erősen túlterhelt üzemállapotot vizsgálva megállapították, hogy ilyen
esetben töréssel vagy a polimer anyag megolvadásával kell számolni.
Kurokawa, Uchiyama és Nagai [48] rövid szálerősítésű karbonszálas poliéter-éterketon
(PEEK) fröccsöntött fogaskerék teherviselő képességét vizsgálja. Méréseik szerint a
fogaskerekek kopási folyamatait a kapcsolódó fogaskerekek anyagai és a kenési körülmények
jelentősen befolyásolják. Kísérleti eredményekkel igazolják, hogy a fogak kopási
mélységének alakulásában döntő szerepe van a kapcsolódó fogaskerék nyomó rugalmassági
modulusának, felületi keménységének és a karbonszálak karakterisztikájának (nagy
szilárdságú, nagy rugalmassági modulusú vagy általános karbonszálak).
A [49-51] szakirodalmakban további alkalmazási példák is találhatók. A tipikus
alkalmazási területek között meg kell említeni a görgőket, a fogaskerekeket, a
siklócsapágyakat, a fém gördülőelemes polimer gördülőcsapágyakat és a kötéltárcsákat.
A fent bemutatott alkalmazási példák alapján összefoglaló jelleggel a következő
megállapítások tehetők. A polimer anyagok önkenő tulajdonságainak következtében külső
kenés nem szükséges. Kompozit anyagok alkalmazásával súlycsökkentés, mérsékeltebb
üzemi zajszint érhető el, amihez további kedvező tulajdonságként korrózióállóság és kémiai
ellenálló képesség is társul. Az ütésállóság, a kedvező kifáradási tulajdonságok, a
kopásállóság, a színezhetőség (pl. kis méretű alkatrészek színkódolása), a rezgéscsillapítás és
a szennyeződéssekkel szembeni ellenálló képesség szintén az előnyös tulajdonságok számát
gyarapítja. Az önkenő tulajdonságuk következtében a polimer kompozitokból készített
szerkezeti elemek olyan helyen is alkalmazhatóak, ahol egyébként olaj vagy zsírkenés nem
megengedett (pl. csomagolástechnika, élelmiszeripar). Számos esetben használják a kompozit
anyagokat fém alkatrészek helyettesítésére elsősorban súlycsökkentés, korrózióállóság
céljából. Hátrányos tulajdonságként egyes polimerek nedvesség érzékenységét, az ehhez
kapcsolódó méretváltozását, időfüggő deformációját, mérsékeltebb hőállóságát és szilárdságát
(a korszerű, nagy hőterhelhetőségű polimer kompozitok árfekvése még túlzottan magas) lehet
megemlíteni. Egy konkrét polimer alkalmazási feladatnál számos olyan tervezési, méretezési
irányelvet kell követni, amelyek alapvetően eltérnek a fém alkatrészek tervezésénél
használatos klasszikus elvektől, módszerektől. Ennek következtében a helyes anyagválasztás
és a körültekintő tervezés alapelvei polimer alkatrészek esetén még nagyobb jelentőséggel
bírnak, mint fémből készült alkatrészek esetén. A különféle anyagok súrlódási és kopási
tulajdonságait gyakran tekintik az adott anyag másodlagos anyagjellemzőinek. Fontos
alaptételként elfogadható, hogy egy szilárdság és szívósság szempontjából optimális
anyagkiválasztás nem jelent szükségképpen optimális súrlódási és kopási teljesítményt.
Jelentős koptató hatásnak kitett alkatrészek anyagválasztása során ezt minden esetben
figyelembe kell venni.
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4. A vizsgált kompozit anyag jellemzése
Egy konkrét szerkezeti elem részletes mechanikai vizsgálatához a kiindulási alapot minden
esetben az alapanyag fizikai és mechanikai tulajdonságai jelentik. Ennek tükrében a jelen
fejezet részletesen foglalkozik a későbbiekben vizsgált hosszú karbonszál erősítésű, hőre
lágyuló poliéter-éterketon (PEEK) mátrixú polimer kompozit alkotóelemeinek (szál, mátrix)
jellemző tulajdonságaival és azok idő- és hőmérsékletfüggő változásával.

4.1. Karbonszál
A karbonszálak műszaki tulajdonságait, így például azok szilárdságát, a szén-szén kötések
szilárdsága biztosítja. A szénből megalkotott erősítőszálban a szén grafitos szerkezetét
hasznosítjuk. A grafitszerkezet a hatszögletű egységekből felépített lamellák síkjának
irányában (szálirányban) nagy szilárdságot biztosít, viszont a lamellákra merőlegesen ez a
szilárdsági érték már jóval kisebb. Éppen ebből a grafitos szerkezetéből adódik a
karbonszálak egyik legfontosabb mechanikai tulajdonsága, az anizotrópia. Mivel a széles
körben használatos erősítő szálak közül a karbonszálaknak van az egyik legnagyobb kúszási
ellenállása – kúszással szembeni ellenállásuk meghaladja mind az acél, mind az üvegszálak
kúszási ellenállását [52] –, így a karbonszálas kompozitok egyik legnagyobb előnye a
kúszással szembeni ellenálló képességük.
A karbonszálgyártás előterméke többféle polimerszál is lehet, ha azt úgy tudjuk
elszenesíteni, hogy közben ne olvadjon meg, ne égjen el és a kívánt szénszerkezet alakuljon
ki. Korábban főleg poliakrilnitril (PAN) és regenerált cellulóz (műselyem, viszkóz) szálat
alkalmaztak előtermékként. Ma a második helyen a kátrányalapú szálgyártás áll. A PAN
alapú karbonszálakra vonatkozó szilárdsági értékeket a 4.1. táblázat tartalmazza.
A karbonszálak ipari felhasználásának kezdete a 70-es évekre tehető. Már a 80-as évek
elejétől a repülőgépiparban (vadászgépek, utasszállító gépek) is intenzíven használják az
ekkor még igen drága (140$/kg) erősítő anyagot. Az idővel egyre olcsóbb karbonszálgyártás
következtében az évek előrehaladtával további felvevőpiacok jelentek meg: sportszergyárak,
építőipar, járműipar. Két évvel ezelőtti adatok szerint a karbonszálak teljes ipari felhasználása
kb. 25.000-35.000 tonna/év mennyiségre növekedett, még ezzel szemben az ára ugyanebben
az időszakban kb. 11$/kg körül mozgott [53].
Karbonszál Sűrűség
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2.0-2.5
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25-35

0.5

-0.5-től -1.2ig

Nagy
1.7-1.75
szilárdságú

2.5-3.0

200-250

15-20

1.0

-0.1-től -0.5ig

Nagy
modulusú

4.1. táblázat. PAN alapú karbonszálak szilárdsági jellemzői [28]
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4.2. Poliéter-éterketon (PEEK) mátrix
A széles hőmérsékleti tartományban használható poliéter-éterketon (PEEK) a részben
kristályos polimerek közé tartozik. A kristályosság mértékének különösen nagy jelentősége
van, ugyanis annak változásával a PEEK mechanikai jellemzői is erősen változnak. A
használatos, részben kristályos polimerek általában 5-50% kristályos fázist tartalmaznak. Ha a
kristályosság mértéke túl magas, akkor a kristályos fázis erősen korlátozza az amorf részek
energiaelnyelő képességét és ennek következtében a polimer törékennyé válhat. A
kristályosság ezen kívül növeli a polimerek magas hőmérsékletű teljesítményét és általában
nagyobb ellenállást biztosít a kúszással szemben. Addig, amíg kompozit anyagok mátrix
anyagaként használt hőre lágyuló PEEK polimerek optimális kristályosodási foka 25-40%
között mozog, addig e két szélső értékhez jelentősen eltérő anyagi viselkedés tartozik. A
PEEK előnyös tulajdonságaival kapcsolatban meg kell említeni nagy szilárdságát és
szívósságát, kémiai ellenálló képességét valamint kitűnő kopásállóságát. Ezen kívül kiváló
tulajdonságai vannak az ütésállóság, az ismételt ciklikus igénybevétel, a hőállóság, a villamos
tulajdonságok és a sugárállóság tekintetében. Kevés a vízfelvétele, jól társítható
szálerősítéssel, kitűnő a tribológiai karaktere, így kiválóan alkalmas önkenő csapágyazáshoz.
Feldolgozhatósága sokoldalú: extrudálható, fröccsönthető, hőálló kábelbevonat is készül
belőle a jármű- és repülőgépipar számára. Ipari elterjedését egyelőre elsősorban az igen magas
árfekvése korlátozza, valamint a fröccsöntéséhez szükséges igen magas hőmérséklet (közel
400 °C) [54]. Tipikus felhasználási területei között meg kell említeni a magas hőmérsékletű
gépelemeket, csapágyelemeket (pl. papíripar), elektrotechnikai cikkeket, magas hőmérsékletű
nagy nyomású gépalkatrészeket (pl. nagy nyomású golyós szelepek, kávéfőzők),
fogaskerekeket (vegyipar, kézi kamerák), tömítéseket, szivattyú járókerekeket. Számos
esetben használják fém alkatrészek helyettesítésére, elsősorban súlycsökkentés és
kopásállóság növelés céljából. A 4.2. táblázat a PEEK néhány jellemző termofizikai
paraméterét tartalmazza.
Üvegesedési
hőmérséklet
Tg
[°C]

143

Max.
Hőtágulási Olvadás
folytonos
tényező
-pont
üzemi
(Tg alatt)
hőmérséklet
α
Tmaxüzem
Tm
[°C]

250

10-6 [1/°C]
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ρ
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[°C]

334

amorf

20%
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40%
kristályos

100%
kristályos
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1.264

1.291

1.318

1.4

4.2. táblázat. PEEK termofizikai tulajdonságai [55]

A PEEK jellegzetes szobahőmérsékleti szakítógörbéje a 4.1. ábrán látható. A görbe kezdeti
szakasza jól közelíthető egy egyenessel, ami az anyag húzó rugalmassági modulusát
definiálja. Viszkoelasztikus viselkedéséből adódóan, a PEEK különböző alakváltozási
sebességek és hőmérsékletek mellett más és más tulajdonságokkal rendelkezik. Ennek
megfelelően, a gyártó által közölt értékek és görbék a két különböző szabványos alakváltozási
sebesség (5mm/perc, 50mm/perc) valamelyikére értendők.
A szakítógörbéből jól látszik, hogy a szakirodalomban található szakítószilárdsági értékek
[54-55, 57] lényegében a PEEK folyáshatárát jelölik. Abban az esetben, ha a PEEK-ből
készített szerkezeti elem tartósan magas hőmérsékleten üzemel a szakítószilárdság jelentősen
csökkenhet (4.2. ábra).
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4.1. ábra. PEEK szobahőmérsékleti szakítógörbéje
(v=5mm/perc) [56]
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4.2. ábra. PEEK szakítószilárdsága a hőmérséklet
függvényében [56]

A gyártó a hajlítási tulajdonságok meghatározására szabványos három pontos hajlító
kísérleteket használ, amelyeknek eredményei a 4.3.-4.4. ábrákon láthatók. A 4.4. ábrán jól
látszik, hogy az üvegesedési hőmérséklet környezetében (Tg=143°C) a PEEK hajlító
modulusának értékében jelentős változás tapasztalható. A hajlítószilárdság definíció szerint a
hajlítás közben a próbatest által elviselt maximális feszültséggel egyenlő, míg a hajlító
modulus egy előre definiált alakváltozási értékhez tartozó feszültség-alakváltozás arányból
határozható meg.
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4.3. ábra. PEEK hajlítószilárdsága a hőmérséklet
függvényében [56]
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4.4. ábra. PEEK hajlító modulusa a hőmérséklet
függvényében [56]

A PEEK kúszási viselkedése a 4.5.-4.6. ábrákon látható. A görbékből jól látszik, hogy
amíg szobahőmérsékleten jó közelítéssel elhanyagolható a kúszásból eredő időfüggő
deformációs viselkedés, addig ez az egyszerűsítés magasabb üzemi hőmérsékletek esetén nem
megengedhető. A fenti görbék alapján a kúszási modulus (Ec) értékei is meghatározhatók,
amelyek gyakorlatilag az adott anyag kúszással szembeni ellenálló képességének mérőszámai.
A PEEK egyébként sem csekély kúszási ellenállása pl. 30% rövid karbonszál erősítéssel
számottevően növelhető, amint az a 4.7.-4.8. ábrákon is látható.
A különféle polimerek tartós teherviselő képesség szempontjából a kúszási törés (creep
rupture) görbékkel jellemezhetők (4.9. ábra). Ezek a görbék megmutatják, hogy az anyag egy
adott hőmérsékleten egy adott nagyságú terhelést mennyi ideig képes tartósan elviselni,
anélkül hogy szívós vagy rideg törés következne be. Az ábrából látható, hogy a görbe
meredeksége kezdetben nagyobb, majd egészen kicsivé válik, miközben a PEEK teherviselő
képességében kb. 20%-os csökkenés következik be.
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4.6. ábra. PEEK nyúlás-idő diagramja 150°C-on,
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4.5. ábra. PEEK nyúlás-idő diagramja
szobahőmérsékleten (23°C), terhelés: 10-50MPa [56]
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4.7. ábra. Rövid karbonszál erősítésű PEEK
szobahőmérsékleti nyúlás-idő diagramja (23°C),
terhelés: 20-50MPa [56]

4.8. ábra. Rövid karbonszál erősítésű PEEK nyúlás-idő
diagramja 150°C-on, terhelés: 20-40MPa [56]
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4.9. ábra. PEEK kúszási törés görbéje
szobahőmérsékleten (23°C) [56]
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Ismétlések száma
4.10. ábra. Tönkremenetelt okozó húzó feszültség
változása az ismétlések számának függvényében,
szobahőmérsékleten (23°C) [56]
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Kifáradás alatt az adott anyag ismétlődő igénybevételek hatására bekövetkező
tönkremenetelét értjük. Rugalmas alakváltozások esetén nagyciklusú, képlékeny
alakváltozások esetén kisciklusú kifáradásról beszélünk. A 4.10. ábra a PEEK kifáradással
szembeni ellenálló képességét mutatja, amely szálerősítéssel tovább javítható.
A PEEK mechanikai tulajdonságait összefoglaló jelleggel a 4.3. táblázat szemlélteti.
Folyáshoz Rugalmassági Hajlítómodulus
szilárdság
tartozó
nyúlás
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4.3. táblázat. PEEK szobahőmérsékleti tulajdonságai (23°C) [56]

Amint az jól ismert, a polimerek mechanikai jellemzői erősen függnek az alakváltozási
sebesség nagyságától. Általánosságban elmondható, hogy az igénybevételi sebesség
növekedésével az anyag ridegedik, folyáshatára és rugalmassági modulusa megnő,
ugyanakkor az ütőmunkával jellemezhető szívóssága lecsökken. Csúszósurlódás esetén az
igénybevételi sebességet lényegében a csúszási sebesség nagysága határozza meg.
Ugyanakkor a felületek csúszósurlódásos érintkezése jelentős hőfejlődéssel jár, ami általában
az anyag lágyulásához vezet. A PEEK időfüggő anyagi viselkedésének statikus és
kvázistatikus feladatok esetén, valamint magas hőmérsékleteken van nagy jelentősége.
Valóságos érdes felületek érintkezése során a terhelés nagyságától függően helyi képlékeny
alakváltozások alakulhatnak ki, amelyek fém felülettel párosított polimer anyagok esetén még
inkább jellemzőek. Az ismétlődő fel- és leterhelések és a helyi képlékeny alakváltozások
következtében kis- és nagyciklusú kifáradás egyaránt bekövetkezhet. A fentiekből látható,
hogy a súrlódás következtében megjelenő kopás számos fizikai folyamat hatásának és
egymásrahatásának komplex eredménye. Ennek következtében a témával foglalkozó
szakemberek elméleti tribológiai vizsgálataik során számos elhanyagolással élnek annak
érdekében, hogy modelljeik mind matematikai, mind mechanikai szempontból kezelhetőek
maradjanak. Ugyanakkor az állandó fejlesztőmunka következtében az idő előrehaladtával
egyre összetettebb modellek születnek, amelyek mindegyike, lehetőség szerint, minimalizálni
igyekszik az elhanyagolásokat és egyszerűsítéseket.

4.3. Hosszú karbonszál erősítésű poliéter-éterketon kompozit
Az anyagoknak egyidejűleg többféle igénybevétellel szemben is ellenállónak kell lenniük.
Az anyagok egyes igénybevételekkel szembeni ellenállásának javítását azonban gyakran más
tulajdonságok romlása kíséri. Például a kemény, kopásálló anyagok igen ridegek, a bennük
már meglévő, vagy a terhelés hatására keletkező repedések könnyedén áthaladhatnak az
anyag teljes keresztmetszetén. A polimerek ezzel szemben makro-szerkezetüknek
köszönhetően nagy ellenállást tanúsítanak a repedésterjedéssel szemben, viszont szilárdságuk,
keménységük csekély. Kézenfekvő, hogy az anyagok társításával olyan új anyagot – a
kompozitot – állítsunk elő, amely a két összetevő kedvező tulajdonságait – például a repedés
terjedésével szembeni nagy ellenállást és a kopásállóságot – egyesíti. Tehát a kompozit
lényegében egy többfázisú, összetett, több anyagból álló szerkezeti anyag, amely
erősítőanyagból és befoglaló mátrix anyagból áll. A nagy szilárdságú és rendszerint nagy
rugalmassági modulusú erősítőanyag és a rendszerint kisebb szilárdságú, de szívós mátrix
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anyag között egy erős kapcsolat van, amely az igénybevételek magas szintjén is tartósan
fennmarad.
A karbonszál erősítésű kompozit anyagoknak számos előnyös tulajdonságuk van. A
karbonszálas szerkezeti anyagok kedvező kifáradási jellemzőkkel rendelkeznek és
mindezeken túl (a karbonszálakat megfelelő mátrix anyaggal párosítva) az egyik legjobb
korrózióálló tulajdonságokkal rendelkező anyagcsaládot képviselik. Bizonyos határokon
belül, a karbonszál erősítésű kompozitok még a magas hőmérsékleten lezajló durva abráziós
kopásoknak is képesek ellenállni.
A későbbiek során vizsgált hosszú karbonszál erősítésű PEEK mátrixú kompozit jellemző
tulajdonságait a 4.4. táblázat tartalmazza.
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4.4. táblázat. Hosszú karbonszál erősítésű PEEK kompozit szobahőmérsékleti tulajdonságai (23°C) [56]

A hosszú szálerősítésű kompozit anyagok jó közelítéssel transzverzálisan izotróp
anyagoknak tekinthetők, ezért a kompozit anyag merevségi viszonyait az anyagi
koordinátarendszerben értelmezett öt független rugalmassági állandóján keresztül
vizsgálhatjuk. A rugalmassági állandók szobahőmérsékleten mért értékeit a 4.5. táblázat
tartalmazza, míg ezek hőmérsékletfüggését a 4.11.-4.12. ábrák szemléltetik.
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133
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4.5. táblázat. Hosszú karbonszál erősítésű PEEK kompozit rugalmassági állandói 20°C-on, Vf = 0.62 [58]

A hőmérséklet növekedésével a kompozit anyag azon jellemzői, amelyek elsősorban a
mátrix anyagi viselkedésének a függvényei, a mátrix anyag lágyulásának következtében
csökkennek. Ennek megfelelően, az elsősorban a mátrix anyag által befolyásolt
anyagjellemzők – mint a szálirányra merőleges rugalmassági modulus, a nyírási modulus és a
szálirányra merőlegesen értelmezett Poisson-tényező – értékei csökkennek, amint az a fenti
ábrákból is jól látható. Azok az anyagjellemzők, amelyek alakulását elsősorban a szálak
anyagjellemzői határozzák meg – mint a szálirányba értelmezett rugalmassági modulus és
Poisson-tényező – gyakorlatilag csak minimálisan érzékenyek a hőmérsékletváltozásra.
Tanulmányozva az ábrákat megállapíthatjuk, hogy a hosszú karbonszál erősítésű PEEK
kompozitból készített szerkezeti elemek folyamatos terhelés mellett is széles hőmérsékleti
határok között üzemeltethetők.

4. A vizsgált kompozit anyag jellemzése

37

1,4
20 °C-os értékekkel normalizált
rugalmassági állandók

20 °C-os értékekkel normalizált
rugalmassági állandók

1,0
0,8
0,6
0,4
E1
E2
G12

0,2
0,0

1,2
1,0
0,8

v12
v23

0,6
0

50

100

150

200

T [°C]

4.11. ábra. Hosszú karbonszál erősítésű PEEK
kompozit rugalmassági állandói a hőmérséklet
függvényében [58]
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4.12. ábra. Hosszú karbonszál erősítésű PEEK
kompozit Poisson-tényezői a hőmérséklet
függvényében [58]
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5. Kopási és károsodási mechanizmusok kísérleti vizsgálata
Az erősített polimereket számos előnyös tulajdonságuknak köszönhetően már évtizedek
óta széles körben használják különféle tribológiai alkalmazásokban, mint pl. görgők,
siklócsapágyak, fogaskerekek stb. anyagául. Tervezésük vagy kiválasztásuk rendszerint a
tapasztalatokon, kísérleteken, például kopási vizsgálatokon alapul. A kompozitok kopási és
károsodási mechanizmusaival, törvényszerűségeivel foglalkozó elméleti eredmények – a
gyakorlati alkalmazások elterjedésével összehasonlítva – csak jóval kisebb ütemben fejlődtek.
Ennek legfőbb okai a kopási folyamatok összetettségében, a polimerek sajátos anyagi
viselkedésében, illetve a kompozit anyagok inhomogenitásában keresendők.
Munkám folytatásaként, jelen fejezetben a hosszú szálerősítésű polimer kompozitok kopási
és károsodási mechanizmusainak kísérleti vizsgálatával foglalkozom. A vizsgálatok célja
csúszó acél ellenfelülettel párosított, hosszú szálerősítésű polimer kompozitok kopási
viselkedését befolyásoló jellegzetes kopási és károsodási mechanizmusok megfigyelése és
összegyűjtése.

5.1. Kísérleti berendezés
A koptató kísérletek elvégzésére egy, a tribológiai vizsgálatok során széles körben
használatos rúd/tárcsa (pin-on-disk) kísérleti berendezés szolgál. A berendezés sematikus
képe az 5.1. ábrán látható.
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Hőmérséklet
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Pneumatikus henger

5.1. ábra. A rúd/tárcsa (pin-on-disk) kísérleti berendezés sematikus ábrája [59]

A kísérleti vizsgálatok során, a képen is látható polimer kompozit rudat adott nagyságú
terhelés alatt csúszósurlódásos kapcsolatba hozzuk a forgó acél tárcsával. A különböző mérési
paraméterek rögzítésére egy számítógép csatlakozik a kísérleti berendezéshez. A mérés során
regisztrált paraméterek a következők: az érintkező felületeket összeszorító erő nagysága, a
kompozit próbatest magasságának változása és az acél tárcsa hőmérséklete. Az acél tárcsa
hőmérséklete – amint az a képen is látható – szabályozható, így lehetőség van a kísérleteknek
eltérő hőmérsékletek melletti kivitelezésére is. Az acél tárcsa forgási sebessége
fokozatmentesen állítható. A tárcsa külső és belső átmérője 42mm, illetve 25mm, vastagsága
3mm. A kompozit rúdnak az acél tárcsa középpontjától mért távolsága 16.5mm. Az acél tárcsa
keménysége 58-63HRC, felületi érdessége Ra=0.1-0.2µm. A rúd mérete 4mm x 4mm x 12mm,
ami egy 16mm2-es névleges érintkezési felületnek felel meg. A vizsgálatok megkezdése előtt
a gépen beállítható a kívánt vizsgálati idő, aminek letelte után a gép automatikusan kikapcsol.
A kompozit próbatest kopott felületeinek vizsgálatára pásztázó elektronmikroszkópot

5. Kopási és károsodási mechanizmusok kísérleti vizsgálata

39

használtunk. A kísérleti vizsgálatokat a Kaiserslauterni Egyetem Kompozit Anyagok
Intézetében végeztük el.

5.2. Eredmények
A továbbiakban bemutatásra kerülő elektronmikroszkópos felvételek mindegyike a
kompozit rúd kopott felületéről készült. A felvételekhez tartozó vizsgálati paraméterek a
következők: felületi nyomás 1MPa, csúszási sebesség 1m/s. A kapcsolódó kísérleteket
minden esetben szobahőmérsékleten végeztük el. A felvételek 2 és 20 óra vizsgálati idejű
merőleges (M), párhuzamos (P) és transzverzális (T) szálorientációjú kompozitokhoz
tartoznak. A szálorientációk értelmezését az 1.1. ábra szemlélteti. A vizsgált kompozit anyag
minden esetben egy hosszú karbonszál erősítésű Vf=0.61 száltérfogat aránnyal rendelkező
poliéter-éterketon (PEEK) kompozit.

5.2.1. Merőleges szálorientáció
Az 5.2. ábrán 2 óra, míg az 5.3. ábrán 20 óra vizsgálati időhöz tartozó
elektronmikroszkópos felvételek láthatók. A szálvégek már a 2 óra után készült felvételeken
sem azonosíthatóak egyértelműen. A kompozit felszínét egy többé-kevésbé összefüggő
kopadék film borítja.

(a)

(b)

5.2. ábra. 2 óra vizsgálati időhöz tartozó elektronmikroszkópos felvételek merőleges szálorientáció esetén

(a)

(b)

5.3. ábra. 20 óra vizsgálati időhöz tartozó elektronmikroszkópos felvételek merőleges szálorientáció esetén

A kopadék film szerkezete és vastagsága nem egységes. A felületen kisebb-nagyobb
kopadék film „szigetek” figyelhetők meg, amelyek az ismétlődő igénybevételek hatására
fokozatosan állnak össze egy-egy nagyobb egységgé. Ennek következtében a felszínt borító
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film réteges szerkezetű és vastagságát tekintve nem egységes. Az acél ellenfelület csúszási
iránya a kompozit felszínén megjelenő apró karcok alapján egyértelműen azonosítható.
Mindezeken túl, a kopadék film felszínén csúszási irányra merőleges barázdákat,
gyűrődéseket és repedéseket is láthatunk. A többé-kevésbé egységes kopadék film kiterjedése
és szerkezete a „leszakadó” és újonnan „hozzá tapadó” kopadék „szigetek” hatására
folyamatosan változik.
Az 5.3. ábrán látható 20 órás felvételeken néhány szálvég is azonosítható, ami azt mutatja,
hogy az azokat borító kopadék film a kopási folyamat során fokozatosan lekopott. A
megjelenő szálvégek egy része már töredezett, ami a szálperem töredezés mechanizmusának
megjelenését valószínűsíti. A kopadék film nem egységes, „szigetes” szerkezete továbbra is
megmaradt. Ugyanakkor ezek a „szigetek” szemmel láthatóan egységesebbek és tömörebbek,
mint a 2 órás felvételeken láthatóak. A felületeiken karcnyomok alig-alig azonosíthatók. A
karbonszálak megjelenésével járulékos abrazív folyamatok kezdődhetnek el, amelyek
szálperem töredezésben és a száltöredékek abrazív koptató hatásában nyilvánulhatnak meg. A
kompozit felszínén nagy mennyiségű elmorzsálódott kopadék is látható, ami viszont a
kopadék ridegedésére enged következtetni. A kopadék film felszínéről a kopási folyamat egy
korábbi fázisában tapasztalt gyűrődések és repedések teljesen eltűntek, ami a kopási
folyamatokban szintén minőségi különbséget jelent.

5.4. ábra. Merőleges szálorientációjú, hosszú szálerősítéses polimer kompozitok jellegzetes károsodási
mechanizmusai

A kopási folyamat során megjelenő jellegzetes károsodási mechanizmusok összefoglaló
jelleggel az 5.4. ábrán láthatók. A kopási folyamat kezdeti szakaszára a mátrixkopás és a
finom szálkopás jellemző. A nagyobb kopásállósággal rendelkező szálak közül kikopó mátrix
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anyag következtében a kopási folyamat későbbi szakaszában megindul a kopadék film
kialakulása, amivel párhuzamosan járulékos száltöredezések is kialakulhatnak. Mindezek
mellett a szál/mátrix határréteget terhelő húzó és nyíró igénybevételek szálelválást
okozhatnak, amelyek a kopási folyamatokat jelentősen módosíthatják. A mátrix anyagból és
az elaprózódott kopadékból felépülő kopadék film a kopási folyamat során fokozatosan
lekopik, majd újraképződik.

5.2.2. Párhuzamos szálorientáció
A párhuzamos szálorientációhoz tartozó 2 és 20 órás vizsgálat után készült
elektronmikroszkópos felvételek az 5.5. és 5.6. ábrákon láthatóak. A kompozit felszínén
elhelyezkedő szálak finom kopása a 2 órás kinagyított felvételeken jól látható. A kompozit
feszínén ismétlődő jelleggel végigcsúszó acél ellenfelület a felszíni szálakat folyamatosan
csiszolja, aminek következtében a szálak felszínén sima, kopott felületek alakulnak ki. Az
acél felület csiszoló hatása porszerű szálkopadék megjelenését valószínűsíti, ami megjelenését
követően nagy valószínűséggel beépül a felszínen látható kopadék film „szigetekbe”.

(a)

(b)

5.5. ábra. 2 óra vizsgálati időhöz tartozó elektronmikroszkópos felvételek párhuzamos szálorientáció esetén

(a)

(b)

5.6. ábra. 20 óra vizsgálati időhöz tartozó elektronmikroszkópos felvételek párhuzamos szálorientáció esetén

A kisebb nagyítású felvételen a szálak felületén repedések is láthatóak. Megfigyelve a
felszíni szálak kopott felületeit, jól látható, hogy az erősítő szálak elhelyezkedése az esetek
többségében eltér az ideális, érintkezési felülettel párhuzamos orientációtól, ami a
gyártástechnológia következménye. A 2 órás felvételeken a kompozit felszíne még
egyenetlen, kikopott „völgyek” és kopadék „szigetek” alkotják. Ezek a sajátosságok azt
erősítik, hogy 2 óra után még nem alakultak ki az állandósult kopási körülmények. Az
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állandósult kopási viselkedés a 20 órás felvételeken már jól látható. A kopási folyamat
kezdeti szakaszában a kopási mechanizmusokat még a darabos, durvább kopási folyamatok
uralják, szemben a 20 órás egyenletes, finom kopási folyamatokkal. Az 5.5. ábrán látható
felvételeken számos darabos, fodros szélű, összetapadt kopadék film „szigetet” láthatunk,
amelyek a kopási folyamat előrehaladtával fokozatosan tömörödnek, kisimulnak. Addig, amíg
a 2 órás felvételeken látható felszínt sűrűn elhelyezkedő karcok borítják, a 20 órás
felvételeken karcokat már csak elvétve lehet felfedezni. Az 5.6. ábrán látható felvételeken,
hasonlóan a merőleges szálorientációs felvételekhez, szintén megfigyelhető a morzsaszerű
kopadékok megjelenése, de mennyisége messze elmarad a merőleges szálorientációnál
tapasztaltaktól. Összehasonlítva a merőleges és párhuzamos szálorientációkhoz tartozó
felvételeket megállapíthatjuk, hogy az előbbi esetben jóval intenzívebb a kopadék
filmképződés és az azt követő elaprózódás, morzsolódás.
A kopási folyamat során megjelenő párhuzamos szálorientációjú, hosszú szálerősítéses
polimer kompozitokra jellemző jellegzetes károsodási mechanizmusok összefoglaló jelleggel
az 5.7. ábrán láthatók.

5.7. ábra. Párhuzamos szálorientációjú hosszú szálerősítéses polimer kompozitok jellegzetes károsodási
mechanizmusai

5.2.3. Transzverzális szálorientáció
Transzverzális szálorientációhoz tartozó 2 és 20 órás felvételek az 5.8. és 5.9. ábrákon
láthatók. A 2 órás felvételek számos tendencia tekintetében hasonlóak a merőleges
szálorientáció esetén tapasztaltakhoz. Először is a kompozit felszínén látható kopadék film az
esetek nagy részében eltakarja a felszíni szálakat. A kopadék film réteges és „szigetes”
felépülése ezeken a felvételeken is jól megfigyelhető. A kopadék film felszínét csúszási
irányra merőleges repedések és gyűrődések borítják, ami szintén hasonlóságot mutat a
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merőleges szálorientációnál tapasztaltakhoz. Az acél ellenfelület csúszási irányát a felszínen
látható karcok egyértelműen mutatják. A felszíni szálak esetleges finom szálkopásából és
töredezéséből a felszínt borító kopadék film miatt igen kevés látható. Érdekes eredmény, hogy
a transzverzális szálorientáció esetén a kopási folyamat már egy korai fázisában megindul a
kopadék film morzsolódása. Ezek a kopadék „morzsák” valószínűleg „görgetési”
mechanizmusok következtében nyerték el végső alakjukat.

(a)

(b)

5.8. ábra. 2 óra vizsgálati időhöz tartozó elektronmikroszkópos felvételek transzverzális szálorientáció esetén

(a)

(b)

5.9. ábra. 20 óra vizsgálati időhöz tartozó elektronmikroszkópos felvételek transzverzális szálorientáció esetén

Összehasonlítva a 2 és 20 órás felvételeket, az első szembetűnő különbséget a felszíni
szálak újbóli megjelenése szolgáltatja. A szálakon mind száltörés, mind finom szálkopás
megfigyelhető. A szálak ismételt megjelenése az őket borító kopadék film lekopásával
magyarázható. A 20 órás felvételeken látható kopadék film, szerkezetét tekintve, korántsem
olyan tömör és egységes, mint ahogy azt merőleges szálorientáció esetén láttuk. A 20 órás és
a 2 órás kopadék film nagy fokú hasonlóságot mutat. A merőleges szálorientáció esetén
tapasztalt nagy mennyiségű kopadék morzsa, hasonlóan a párhuzamos szálorientációra
vonatkozó eredményekhez, ebben az esetben sem domináns.
A kopási folyamat során megjelenő transzverzális szálorientációjú, hosszú szálerősítéses
polimer kompozitokra jellemző jellegzetes károsodási mechanizmusok összefoglaló jelleggel
az 5.10. ábrán láthatók.
A fenti vizsgálatok alapján megállapíthatjuk, hogy csúszósurlódásos érintkezés esetén
ideálisan sima, kopadékmentes felületről csak a kopási folyamat egy nagyon korai kezdeti
fázisában beszélhetünk, az ismétlődő csúszómozgások hatására a kopadék film „szigetek”
gyorsan kialakulnak. A kopadék film szerkezete és vastagsága folyamatosan változik, a
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kopási folyamat során fokozatosan lekopik, majd újraképződik. Állandósult kopás esetén a
kopadék film tömör szerkezetű, de a „szigetes” megjelenése továbbra is megmarad. A kopási
folyamat későbbi szakaszaiban megjelenő, gördülési mechanizmusok által kialakított
morzsaszerű kopadék a kopadék film fokozatos ridegedésére enged következtetni. A fentiek
összefoglalásaként a hosszú szálerősítéses polimer kompozitok jellegzetes csúszósurlódásos
károsodási mechanizmusait a következő jelenségekben lehet összefoglalni: kopadék film
keletkezése és kopása, finom szálkopás, száltörés, szálperem töredezés, szálelváláshoz
kapcsolódó károsodási mechanizmusok, mátrixgyűrődés, mátrixkopás.

5.10. ábra. Transzverzális szálorientációjú hosszú szálerősítéses polimer kompozitok jellegzetes károsodási
mechanizmusai

A további vizsgálataim során a károsodási mechanizmusok modellezésén keresztül
magyarázatot kívánok adni a fenti károsodási mechanizmusok kialakulásainak okaira és
körülményeire. Ennek érdekében végeselemes modelleket fejlesztettem ki, amelyek alapján az
egyes károsodási folyamatokra vonatkozóan mennyiségi és minőségi megállapításokat tettem.

5.3. Kapcsolódó publikációs tevékenység
A jelen fejezethez a következő publikációk kapcsolódnak:
A károsodási mechanizmusokra vonatkozó kísérleti megállapításokat és az azokat
összefoglaló ábrákat a [74], [75], [77], [78-79] és [84] publikációk kísérleti
vizsgálatokkal foglalkozó részeinek elkészítésénél használtam fel.
A kísérleti vizsgálatokhoz tartozó eredményeket a [87] összefoglaló szóbeli
előadáson is ismertettem.
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6. Acél golyó és hosszú szálerősítésű kompozit féltér
csúszóérintkezésének modellezése
A makro-szintű szemlélet legnagyobb fogyatékossága a valóságos szál/mátrix mikroszerkezet elhanyagolásában rejlik. A valóságos néhány tíz mikrométer sugarú
érdességcsúcsok tartományában a tipikusan 8µm átmérőjű karbonszálak által megtestesített
mikro-szerkezet hatása sokkal jelentősebb, mint hogy azt a makro-szemlélet adta lehetőséggel
élve egyetlen homogén, anizotróp anyaggal helyettesítsük. Miközben a hagyományos
szálerősítéses kompozitokból készített szerkezeti elemek vizsgálata során a makro-szintű
megközelítés számos esetben jól használható, addig az egymással érintkező érdességcsúcsok
szintjén egy ilyen modellezési szemlélet alkalmazása, nagyfokú egyszerűsítést jelent. Ezek
alapján a valóságos szál/mátrix mikro-szerkezetben kialakuló érdességcsúcs-szintű érintkezési
viszonyok vizsgálatára kézenfekvőnek látszik egy olyan modell kifejlesztése, amely nem csak
méreteiben, hanem felépítésében is mikro-szemléletű.
Disszertációm jelen fejezetében a fenti problémára való megoldásként olyan végeselemes
mikro-modelleket fejlesztettem ki, amelyek segítségével az érdességcsúcs-szintű érintkezési
feladatok hatékonyan vizsgálhatók. A kifejlesztett modellek alapján a hosszú szálerősítésű
polimer kompozitok csúszósurlódáshoz tartozó jellegzetes károsodási mechanizmusokra
vonatkozóan minőségi és mennyiségi megállapítások tehetők.

6.1. A vizsgált feladat
A vizsgált csúszósurlódásos feladat sematikus ábrája merőleges (M), párhuzamos (P) és
transzverzális (T) szálorientációk esetén a 6.1. ábrán látható. A kompozit felszínén csúszó
félgömbbel modellezett acél érdességcsúcs sugara R=0.45mm, terhelése FN=1N. Az érintkező
felületek közötti, különböző szálorientációkhoz tartozó átlagos súrlódási tényezők nagysága
µM=0.45, µP=0.28, és µT=0.3 [60]. A modellezett érdességcsúcs nagy görbületi sugarát –
összehasonlítva az átlagos valóságos érdességcsúcsok néhány tíz mikrométeres görbületi
sugarával – a numerikus eredmények és a kísérleti mérések összehasonlíthatósága indokolja.
A vizsgált anyag egy Vf=0.61 száltérfogatarányú hosszú karbonszál erősítésű poliéteréterketon (PEEK). Az erősítő szálak szálátmérője df=8µm. A szál és a mátrix anyag
rugalmassági állandói és a keverési szabályokból (lásd. Függelék) számítható makro-szintű
kompozit anyagjellemzők a 6.1. táblázatban láthatóak. A táblázatban jelölt 1 anyagi főirány
párhuzamos a száliránnyal (6.1. ábra) míg a 2 és 3 főirányok egy 1 irányára merőleges síkot
jelölnek ki úgy, hogy a három tengely egy jobbsodrású Descartes-féle derékszögű
koordinátarendszert alkosson.

(a)

(b)

(c)

6.1. ábra. A modellezett érdességcsúcs a rá ható érintkezési síkra merőleges és azzal párhuzamos (tangenciális)
erőrendszerrel: (a) merőleges (M), (b) párhuzamos (P), (c) transzverzális (T) szálorientáció
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0.4

σF [MPa]

-

0.4

0.257
0.504

119

-

6.1. táblázat. Felhasznált anyagjellemzők (σF a folyáshatárt jelöli)

6.2. Végeselemes érintkezési makro- és mikro-modellek
Elöljáróban meg kell említeni, hogy a valóságos szál/mátrix mikro-szerkezet
modellezésére alkalmas mikro-modellek felépítéséhez szükséges nagy elem- és
csomópontszám miatt a fenti modellek geometriai méretei erőteljesen behatároltak. Még
abban az esetben is, ha egy nagyon kis méretű mikro-modellt használunk (100µm x 50µm x
50µm) a végeselemes modell szabadságfokainak száma elérheti a 100.000-t. Amint az a fenti
méretekből is jól látszik, önmagában egy ilyen méretű modell a valóságos feszültségi és
alakváltozási viszonyok modellezésére nem alkalmas. A kompozit szerkezet egy elegendően
nagy szegmensének modellezésére a mikro-modelleket egy olyan homogén, anizotróp makrokörnyezetbe ”ágyaztam”, amelynek geometria mérete a kialakuló alakváltozási, feszültségi
állapotok szempontjából már elegendően nagy.

6.2.1. Elmozdulás illesztéses technika
A szál/mátrix mikro-szerkezetben kialakuló alakváltozások és feszültségek
meghatározásához végeselemes mikro-modellek szükségesek. A kis méretű mikro-modell
környezetének hatását a mikro-modellnek egy jóval nagyobb makro-modellbe való
„beágyazásával” vettem figyelembe (6.2. ábra), ami a számítási pontosságot jelentősen javítja.
A szimmetria feltételek figyelembevételével a fenti csúszósurlódásos feladat modellezésére
fél-modelleket használtam.
A merevségi viszonyok következtében az acél érdességcsúcs rugalmas deformációja
kisebb, mint a kompozit anyagé, így elegendő az acél golyó csak egy kisebb szegmensét
modellezni. Amíg a modellezett érdességcsúcs 100µm x 50µm x 50µm geometriai méretekkel
rendelkezett addig a kompozit makro-modell mérete elérte az 500µm x 250µm x 250µm-t.
A 6.2. ábrán látható elmozdulás illesztéses technika gyakorlati megvalósítása során az
érintkezési feladatot makro- és mikro-szinten is meg kell oldani. Ebből egyértelműen
következik, hogy a vizsgálatok során az érdességcsúcsra ható érintkezési síkra merőleges (FN)
és az azzal párhuzamos (FT) erőrendszer mind a makro-, mind a mikro-modellen működik. A
makro-szintű vizsgálatokból származó csomóponti elmozdulási eredmények a mikro-szintű
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vizsgálatok során peremfeltételként kerülnek felhasználásra. Makro-szinten a modellezett
érdességcsúcs node-to-node típusú kontaktelemekkel kapcsolódik a makro-modellhez,
miközben annak alsó felülete rögzített. Az alkalmazott terhelés a modellezett érdességcsúcs
felső felületére működik érintkezési síkra merőleges és azzal párhuzamos erőrendszer
formájában (6.2. ábra).

(a)

(b)

6.2. ábra. (a) A teljes modell és (b) a kontaktelemekkel összekapcsolt makro/mikro-modell
(A nyilak az érdességcsúcsra ható érintkezési síkra merőleges és azzal párhuzamos erőrendszert szemléltetik.)

A kompozit anyag makro- és mikro-modelljeit az elmozdulás illesztéses technika kapcsolja
össze. Gyakorlati megvalósítás szempontjából ez annyit jelent, hogy a makro-modell mikromodellhez kapcsolódó felületein elhelyezkedő csomópontok elmozdulásértékei lineáris
interpoláció felhasználásával, mint peremfeltételek kerülnek hozzárendelésre a mikro-modell
azon csomópontjaihoz, melyek szintén ezen az illeszkedő felületen helyezkednek el. Így
ezeket a felületeket, elmozdulásmező szempontjából, kapcsolt felületeknek tekinthetjük. Az
acél érdességcsúcs nagyobb merevsége miatt az elmozdulás illesztéses technika csak a
kompozit oldalról működött.

6.2.2. Végeselemes érintkezési makro/mikro-modellek
A nyolc csomópontos lineáris solid elemeket és a node-to-node típusú kontaktelemeket
tartalmazó végeselemes érintkezési makro-modell a 6.3. ábrán látható. A makro-modell
geometriai szempontból mindhárom vizsgált szálorientáció esetén egyforma, mérete 500µm x
250µm x 250µm. A teljes makro-modell 27454 solid elemet és 156 kontaktelemet tartalmaz.
Kezdeti lépésként egy az adott feladatra vonatkozó analitikus megoldás [5]
felhasználásával előzetesen megbecsülhető a két érintkező test között kialakuló várható
érintkezési tartomány nagysága. A fenti eredmény felhasználásával kijelölhető egy potenciális
érintkezési tartomány, amelyen belül a súrlódásos érintkezés modellezésére node-to-node
típusú kontaktelemeket helyeztem el. A csúszó acél érdességcsúcs geometriáját a
kontaktelemek kezdeti hézagértékeivel modelleztem. Abban az esetben, ha a súrlódásmentes
érintkezési állapotot tanulmányozzuk, a kontaktelemeket az érintkezési felületekre
merőlegesen kell elhelyezni. A kontaktelemeket 90°-tól eltérő szög alatt elhelyezve a
súrlódásos érintkezési viszonyok vizsgálhatóak. A kontaktelemek dőlésszögével a megcsúszás
határhelyzetét jelentő súrlódási félkúpnak megfelelő esetet modellezzük. Mindebből az
következik, hogy a kontaktelemek iránya megegyezik annak az eredő erőnek az irányával
(FR), ami az érintkező felületeket összeszorító erő (FN), valamint a súrlódási erő (FT)
eredőjeként adódik (6.1. ábra).
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A mikro-modellek mindegyike lineárisan rugalmas anyagtörvényre épül, habár az adott
PEEK polimer időfüggetlen anyagi viselkedésének modellezése jó közelítésként egy
lineárisan rugalmas-tökéletesen képlékeny anyagmodellt igényelne.

6.3. ábra. Végeselemes érintkezési makro-modell

6.4. ábra. Kompozit mikro-modell végeselemes
hálóstruktúrája (a modellezett acél érdességcsúcs és a
kontaktelemek nélkül)

(a)

(b)

6.5. ábra. Kompozit mikro-modellek végeselemes hálóstruktúrája: (a) P szálorientáció, (b) T szálorientáció
(a modellezett acél érdességcsúcs és a kontaktelemek nélkül)

A vizsgált csúszósurlódásos feladat nemlineáris anyagi viselkedés melletti megoldásának
CPU teljesítményből adódó akadálya volt. Makro-modellek esetén a lineárisan rugalmas
anyagi viselkedést már annál a lépésnél feltételeztem, amikor a kompozit anyag makroszinten értelmezett anyagjellemzőit a különböző keverési szabályok felhasználásával
határoztam meg.
A 6.4. ábra a merőleges szálorientációjú végeselemes érintkezési mikro-modell kompozit
oldalát mutatja. A modell mérete megegyezik a 6.3. ábrán látható acél érdességcsúcs
méretével. A párhuzamos és transzverzális szálorientációkhoz tartozó érintkezési mikromodellek kompozit oldalai a 6.5. ábrán láthatóak. A végeselemes mikro-modellek jellemző
paramétereit a 6.2. táblázat tartalmazza.
Az alkalmazott anyagmodellekkel kapcsolatban a következő feltételezésekkel éltem:
Mindkét kompozit komponens (szál, mátrix) és az acél anyaga is lineárisan rugalmas.
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A karbonszál transzverzálisan izotróp anyagjellemzőkkel rendelkezik.
A mikro-modellen belül a szálak ideális hatszög elrendezést követnek.
A mikro-modelleken belül a szál/mátrix kapcsolat tökéletes, szálelválás nem alakulhat ki.

Szálorientáció

Mikro-modell mérete

Elemszám

Kontaktelemek
száma

Merőleges (M)

100µm x 50µm x 50µm

40701

758

Párhuzamos (P)

120µm x 45.75µm x 45.75µm

54080

670

Transzverzális (T)

90µm x 60µm x 45.75µm

54080

671

6.2. táblázat. A végeselemes mikro-modellek jellemző paraméterei

6.3. A feltételezések kritikai elemzése
A feltételezett lineárisan rugalmas, transzverzálisan izotróp anyagi viselkedés karbonszál
esetén, a tapasztalatok szerint, jó közelítéssel elfogadható. Ezzel szemben a mátrix anyagára
(PEEK) feltételezett lineárisan rugalmas anyagtörvény használatának okai között elsősorban a
gépidő csökkentését kell megemlíteni. Egy lineárisan rugalmas-tökéletesen képlékeny
anyagmodell a gépidő olyan mértékű növekedéséhez vezetne, ami a vizsgálatok
szempontjából nem lenne elfogadható. Az értekezés második felében olyan eredményeket is
bemutatok, amelyeknél a mátrix anyagi viselkedésének modellezésére rugalmas-képlékeny
anyagtörvényt használtam. Ugyanakkor a gépidő csökkentése érdekében az érintkezési
számítások során egy további közelítő feltételezéssel éltem.
Hosszú szálerősítésű kompozit anyagok esetén ideális szálelrendeződésről nem
beszélhetünk, mivel a gyártástechnológia során az erősítő szálak ideális elrendeződése
technológiai okok miatt nem biztosítható. A kompozitok valóságos, véletlenszerű
szálelrendeződése a kísérleti mérésekről készített elektronmikroszkópos felvételeken jól
látható. A mikro-modelleken belüli hatszög alakú szálelrendezésnek kizárólag modellezési
okai voltak. A szál/mátrix kapcsolatra feltételezett állandó, tökéletes kapcsolat szintén a
valóságos viszonyok egyszerűsítését jelenti. Magával a szálelválás jelenségével és annak
modellezési lehetőségeivel egy későbbi fejezetben foglalkozom.

6.4. Eredmények
6.4.1. Érintkezési számítások eredményei
Annak érdekében, hogy az alkalmazott elmozdulás illesztéses technika pontossága
ellenőrizhető legyen, először különböző esetekre vonatkozó súrlódásmentes érintkezési
feladatokat oldottam meg. A vizsgálatok során meghatároztam
az érintkező testek merevtest-szerű közeledését: δ,
az érintkezési tartomány csúszási iránnyal párhuzamos, valamint arra merőleges méretét:
2a, 2b,
az érintkezési nyomáseloszlást és annak maximális értékét: p0.
6.4.1.1.

Merőleges szálorientáció

Az érintkezési paraméterek különböző esetekhez tartozó értékeit a 6.3. táblázat
tartalmazza. A 6.3. táblázat 1. esete anizotróp féltér-modellel számított analitikus [5]
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eredményeket mutat. A 2. esetben a kis méretű makro-modellt, az elmozdulás illesztéses
technika felhasználásával, egy nagyobb, anizotróp makro-modellbe „ágyaztam”. Ebben az
esetben mind a belső (beágyazott) kisebb modell, mind a külső (beágyazó) nagyobb modell
anizotróp makro-modell.
Összehasonlítva az eredményeket megállapíthatjuk, hogy az 1. és 2. esetekhez tartozó
értékek jó egyezést mutatnak. Ez alól csupán a testek merevtest-szerű közeledése a kivétel,
ami a makro-modell kisebb méretével magyarázható.
Eset

Modell

µ

δ
[µm]

2a
[µm]

2b
[µm]

p0
[MPa]

1

Analitikus anizotróp
féltér-modell [5]

0

0.96

41.86

41.86

1090

2

Makro/makro-model

0

0.88

42

43

1012

3

Makro-modell (rögzített
peremekkel)

0

0.57

38

40

1335

4

Makro/mikro-modell

0

0.87

40.7

41.7

1887

5

Mikro-modell (rögzített
peremekkel)

0

0.58

36.6

36.6

2357

6

Makro/mikro-modell

0.45

1.41

47.46

50.8

2562

#

6.3. táblázat. Érintkezési paraméterek értékei súrlódásmentes és súrlódásos érintkezési feladatok esetén
(merőleges szálorientáció)

Amennyiben a 2. eset modelljéből csak a belső, kis méretű anizotróp makro-modellt
vizsgáljuk a külső, nagyobb makro-modell és az elmozdulás illesztéses technika nélkül,
eljutunk a 6.3. táblázat 3. esetéhez. A belső makro-modell mérete megegyezik a modellezett
acél szegmens méretével (lásd. 6.3. ábra). A legdurvább eltérés ebben az esetben a merevtestszerű közeledés értékeinél figyelhető meg, ami szintén a modell kis méreteivel magyarázható.
A 6.3. táblázat második fele mikro-modellekkel meghatározott eredményeket mutat. A 4.
eset az elmozdulás illesztéses technikával összekapcsolt makro/mikro-modell alapján
elvégzett számítások eredményeit szemlélteti. Amint az a táblázatból is látszik, még ez az eset
is a súrlódásmentes normál érintkezési feladathoz tartozik. A merevtest-szerű közeledés és az
érintkezési tartomány méretei jó közelítéssel megegyeznek a 2. eset megfelelő értékeivel. A
két esethez tartozó érintkezési nyomásmaximumok jelentősen eltérnek, ami a modellezett
szál/mátrix mikro-struktúra azon sajátosságával magyarázható, miszerint a terhelést
dominánsan a szálak hordozzák. Az 5. esetnél, hasonlóan a 3. esethez, szintén csak egy kisebb
méretű belső modell (de ez esetben mikro-modell) helyettesíti a kompozit anyagot,
elhanyagolva a makro-környezetet és annak deformációit. Miközben ebben az esetben mind a
merevtest-szerű közeledés, mind az érintkezési tartomány méretei jelentősen csökkenek,
addig a maximális érintkezési nyomás jelentősen növekszik. Ezek a tendenciák a makrokörnyezet elhanyagolásának következményei. A 6.3. táblázat eredményei alapján
megállapíthatjuk, hogy a mikro-modellek „beágyazó” makro-modellek nélkül nem
szolgáltatnak elfogadható eredményeket.
Összehasonlítva a súrlódásmentes és súrlódásos érintkezési feladatok eredményeit (4. és 6.
esetek) megállapíthatjuk, hogy a jelentős súrlódási tényező hatására jelentősen megnő a
merevtest-szerű közeledés, kiszélesedik az érintkezési tartomány és megnő a maximális
érintkezési nyomás. Ennek okai a nagyobb eredő erőben, valamint a szálak meghajlásában
keresendőek. Valóságos szál/mátrix mikro-szerkezet esetén az analitikus és numerikus makro-
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modellek csak közelítőleg képesek modellezni a mikro-szerkezetben kialakuló viszonyokat. A
makro- és mikro-szemlélet közötti különbség súrlódásos esetben (lásd. maximális érintkezési
nyomások az 1. és 6. esetben) még szembetűnőbb.
A súrlódásmentes és súrlódásos esetekre vonatkozó érintkezési nyomáseloszlások a 6.6.
ábrán láthatók. A terhelést mindkét esetben dominánsan a szálak viselik. Az eredményekből
az is jól látszik, hogy a súrlódási erő a terhelt szálak felszínén aszimmetrikus nyomáseloszlást
hoz létre. A helyi nyomásmaximumok az érintkezési tartományon belül elhelyezkedő
teherviselő szálak csúszási irányhoz viszonyított hátsó éleinél alakulnak ki. A továbbiakban
bemutatásra kerülő eredmények mindegyike a csúszósurlódásos feladathoz tartozik (6.3.
táblázat 6. eset).

(b)

(a)

6.6. ábra. Végeselemes makro/mikro-modellek alapján meghatározott érintkezési nyomáseloszlások merőleges
szálorientáció esetén: (a) normál érintkezési feladat, (b) csúszósurlódásos érintkezési feladat

6.4.1.2.

Párhuzamos szálorientáció

A különböző érintkezési számításokhoz tartozó eredményeket a 6.4. táblázat tartalmazza.
Eset
#

Modell

µ

δ
[µm]

2a
[µm]

2b
[µm]

p0
[MPa]

1

Makro-modell

0

2.48

65.45

66.54

371.8

2

Makro/mikro-modell

0

2.34

59.64

68.1

468.5

3

Makro-modell

0.28

2.55

65.45

66.54

382.2

4

Makro/mikro-modell

0.28

2.41

59.64

68.1

483.9

6.4. táblázat. Az érintkezési paraméterek értékei párhuzamos szálorientációjú, súrlódásmentes és súrlódásos
érintkezési feladatok esetén

Amíg súrlódásmentes esetben a végeselemes makro-modell gyakorlatilag kör alakú
érintkezési tartományt eredményez (1. eset), addig az elmozdulás illesztéses technikával
összekapcsolt makro/mikro-modell esetén (2. eset) az érintkezési tartomány szálirányba eső
mérete kisebb, mint az arra merőleges méret. A 2. esetben számított maximális nyomás
nagyobb, mint az 1. esetben, ami a mikro-modellben szereplő szálak nagy merevségével
magyarázható. Az elmozdulás illesztéses technikával összekapcsolt makro/mikro-modellek
esetén (2. és 4. esetek) a testek merevtest-szerű közeledése kisebb, mint makro-modellek
esetén (1. és 3. esetek). Ennek oka az, hogy a mikro-modellekben szereplő szálak merevsége
nagyobb, mint a keverési szabályokkal meghatározható, kompozit anyagot helyettesítő
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homogén, anizotróp anyagé. Összehasonlítva a súrlódásmentes és súrlódásos megoldások
eredményeit megállapíthatjuk, hogy a súrlódásnak nincs lényeges hatása az érintkezési
paraméterek nagyságára, ugyanis a szálirányba ható súrlódási erő a teherviselő szálak hajlító
terhelését nem tudja növelni. Ugyanakkor a szálirányban értelmezett feszültségek, a súrlódás
hatására, értelemszerűen megváltoznak.
A 6.7a ábra a csúszósurlódásos feladathoz tartozó érintkezési nyomáseloszlást mutatja. A
szálak nagyobb merevségéből adódóan a terhelést gyakorlatilag a szálak viselik. A
párhuzamos szálorientáció esetén elvégzett érintkezési számítások eredményei az érintkezési
tartomány alakjának tekintetében jelentősen eltérnek Ovaert [40] eredményeitől. A mikromodellekkel számított érintkezési tartományok közel kör alakúak, míg ezzel szemben [40]
hosszú és keskeny ellipszis alakú érintkezési tartományokat közöl eredményül.
6.4.1.3.

Transzverzális szálorientáció

Transzverzális szálorientáció esetén a súrlódásmentes érintkezési számításokhoz tartozó
eredmények - az előzetes elvárásoknak megfelelően - nagyon hasonlóak a párhuzamos
szálorientációs eredményekhez. Ezzel szemben csúszósurlódásos esetben, a párhuzamos és
transzverzális szálorientációkhoz tartozó makro-modellek eltérő viselkedést mutatnak (3. eset
a 6.4. és 6.5. táblázatokban).
Eset
#

Modell

µ

δ
[µm]

2a
[µm]

2b
[µm]

P0
[MPa]

1

Makro-modell

0

2.48

66.54

65.44

371.9

2

Makro/mikro-modell

0

2.34

68.1

59.64

468.5

3

Makro-modell

0.3

2.64

66.54

65.44

365.9

4

Makro/mikro-modell

0.3

2.48

68.12

65.78

517.6

6.5. táblázat. Az érintkezési paraméterek értékei transzverzális szálorientációjú, súrlódásmentes és súrlódásos
érintkezési feladatok esetén

(a)

(b)

6.7. ábra. Végeselemes makro/mikro-modellek alapján meghatározott érintkezési nyomáseloszlás (a)
párhuzamos és (b) transzverzális szálorientáció esetén

A transzverzális szálorientációhoz tartozó érintkezési viselkedést a makro-modellekkel
szemben a végeselemes makro/mikro-modellek lényegesen valósághűben modellezik. A 6.5.
táblázat 4. esetéhez tartozó maximális érintkezési nyomás nagyobb, mint a 2. esethez tartozó
érték. Ezt a nyomásnövekedést a súrlódási erő hatására elcsavaródó teherviselő szálak

6. Acél golyó és hosszú szálerősítésű kompozit féltér csúszóérintkezésének modellezése

53

okozzák. Ugyanez a viselkedés a 6.7b ábrán is megfigyelhető, amennyiben figyelmesen
megvizsgáljuk a teherviselő szálakon kialakuló nyomáseloszlások alakját.
Hasonlóan a párhuzamos szálorientációs esethez, ennél az esetnél is jelentősen eltérnek az
eredmények Ovaert megfelelő eredményeitől [41]. Szemben a jelen eredményekkel, melyek
gyakorlatilag egy kör alakú érintkezési tartományt reprezentálnak, Ovaert hasonló érintkezési
feladatok megoldásaként hosszú és keskeny ellipszis alakú érintkezési tartományokat mutat
be.

6.4.2. Alakváltozási és feszültségi eredmények
6.4.2.1.

Merőleges szálorientáció

A kompozit mikro-modell deformált alakja a 6.8. ábrán látható. A teherviselő szálak
meghajlását nyomó és hajlító terhelések okozzák.

6.8. ábra. Mikro-modell deformált alakja merőleges szálorientáció esetén

Szálak

Mátrix

Min

Max

Min

Max

εx

-0.0105

0.0062

-0.0274

0.0154

εy

-0.0339

0.0268

-0.0529

0.0690

εz

-0.0105

0.0018

-0.0270

0.0194

γxy

-0.0064

0.0324

-0.0272

0.0889

γxz

-0.0185

0.0073

-0.0473

0.0271

γyz

-0.0139

0.0764

-0.0160

0.1206

εegy

0

0.0450

0

0.0716

6.6. táblázat. A szálakban és a mátrix anyagban kialakuló alakváltozási összetevők maximális/minimális értékei
merőleges szálorientáció esetén. A vastag betűkkel kiemelt értékek a legjelentősebb alakváltozási összetevőket
jelölik.

A 6.8.-6.10. ábrákon a deformált alakokra vonatkozó nagyítási tényező 5:1. A 6.6. táblázat
a szálakban és a mátrix anyagban kialakuló alakváltozási összetevők maximális/minimális
értékeit tartalmazza. A táblázatban szereplő εegy az egyenértékű alakváltozást jelöli.
Megvizsgálva a szálakhoz tartozó értékeket, megállapíthatjuk, hogy a γyz fajlagos szögtorzulás
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jelentős értékeinek kialakulásában a súrlódási erőnek domináns szerepe van. A mátrix
anyagra vonatkozó maximális alakváltozási összetevők közül a nyíró típusú deformációs
viselkedésből eredő γyz fajlagos szögtorzulás a legjelentősebb. További jelentős értékként a
csúszási irányban értelmezett εy fajlagos nyúlást említhetjük, amelynek legnagyobb értékei
ellentétes előjelekkel az érintkezési tartomány előtt és mögött alakulnak ki.
A 6.9a és 6.9b ábrák a mátrix anyagban kialakuló γyz fajlagos szögtorzulás és a kompozit
anyagban megjelenő egyenértékű alakváltozások eloszlását mutatják. A maximális értékek
mindkét esetben az érintkezési tartományon belül alakulnak ki.

(a)

(b)

6.9. ábra. Merőleges szálorientációhoz tartozó (a) γyz fajlagos szögtorzulás és (b) egyenértékű alakváltozás

A jelentős súrlódási erő következtében az érintkezési tartomány előtt a mátrix anyag egy kis
mennyisége ”kiemelkedik” a kompozit anyag felszínéből. A mátrix anyag kiemelkedése a
6.10. ábrán is jól megfigyelhető. Az ábra a függőleges εz fajlagos nyúlások érintkezési
tartomány előtti eloszlását szemlélteti.

6.10. ábra. Mátrix kiemelkedés közvetlenül az érintkezési tartomány előtt
(az érdességcsúcs jobbról balra csúszik)

A szálakban és a mátrix anyagban kialakuló feszültségi összetevők maximális/minimális
értékeit a 6.7. táblázat tartalmazza. A táblázatban látható σegy a Mises-féle egyenértékű
feszültséget jelöli. A szálakban kialakuló feszültségeket tanulmányozva megállapíthatjuk,
hogy a teherviselő szálakban jelentős függőleges nyomó feszültségek (σz) alakulnak ki (6.11a
ábra). Az aszimmetrikus nyomáseloszlás (6.6b ábra) következtében az érintkezési tartomány
közepén elhelyezkedő szálak hátsó éleinél helyi túlterhelés léphet fel, amely végső soron a
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szálak peremeinek töredezéséhez vezethet. A 6.11b ábrán látható Mises-féle egyenértékű
feszültségek eloszlása a függőleges σz feszültségek eloszlásához hasonló tendenciát mutat.
Szálak

Mátrix

Min

Max

Min

Max

σx [MPa]

-224.37

100.46

-233.03

173.03

σy [MPa]

-598.73

394.13

-364.78

378.54

σz [MPa]

-2562.0

346.92

-251.42

161.34

τxy [MPa]

-34.19

173.66

-39.17

127.98

τxz [MPa]

-118.72

47.29

-68.03

38.98

τyz [MPa]

-89.57

491.38

-22.98

173.53

σegy [MPa]

0

2478

0

309.15

6.7. táblázat. A szálakban és a mátrix anyagban kialakuló feszültségi összetevők maximális/minimális értékei
merőleges szálorientáció esetén. A vastag betűkkel kiemelt értékek a legjelentősebb feszültségi összetevőket
jelölik.

A 6.7. táblázat eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a mátrix anyag domináns
feszültségi összetevője a σy és a τyz. A 6.12a ábrán a csúszási irányban értelmezett σy
feszültségi összetevő eloszlása látható. A legjelentősebb feszültségi értékek az érintkezési
tartomány előtt és mögött a felszínen alakulnak ki. A 6.12b ábrán látható τyz feszültségi
összetevő legnagyobb értékei az érintkezési tartományon belül alakulnak ki.

(a)

(b)

6.11. ábra. (a) A függőleges σz feszültségi összetevő és (b) a Mises-féle egyenértékű feszültség eloszlása (minden
érték [MPa]-ban értendő)

A mátrix anyagban kialakuló Mises-féle egyenértékű feszültségek eloszlását a 6.12c ábra
mutatja. Az egyenértékű feszültségek alakulásában a σy és a τyz feszültségi összetevő játszik
jelentős szerepet. Az egyenértékű feszültségek eloszlása alapján, valamint a mátrix anyag
folyáshatárának figyelembevételével jó közelítéssel megbecsülhető az a felszínhez közeli
tartomány, amelyen belül a folyáshatárt meghaladó feszültségek miatt képlékeny
alakváltozások alakulnak ki. A képlékeny tartomány kiterjedése a 6.12c ábra alapján jó
közelítéssel meghatározható.
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(b)

(a)

(c)
6.12. ábra. (a) A csúszási irányba értelmezett σy feszültségi összetevő, (b) a τyz feszültségi összetevő és (c) a
Mises-féle egyenértékű feszültség eloszlása a mátrixban (minden érték [MPa]-ban értendő)

6.4.2.2.

Párhuzamos szálorientáció

A mikro-modell deformált alakja a 6.13a ábrán látható. A mikro-szerkezet domináns
deformációit a nyomó és hajlító terhelések okozzák.

(a)

(b)

6.13. ábra. Párhuzamos szálorientációhoz tartozó (a) mikro-modell deformált alakja és (b) a mátrix anyagban
kialakuló γyz alakváltozási összetevő eloszlása (deformációs lépték 5:1)

A szálakban és a mátrix anyagban kialakuló alakváltozási összetevők maximális/minimális
értékeit a 6.8. táblázat tartalmazza. Az alakváltozási összetevők közül a mátrix anyagban
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kialakuló γyz fajlagos szögtorzulás (6.13b ábra) a legjelentősebb. Ennek maximális értékei az
érintkezési tartomány csúszási iránynak megfelelő felén a legjobban terhelt felszíni szálak
körül alakulnak ki, amelyek végül a mátrix anyag nyíró típusú károsodását is előidézhetik.
Mindezeken túl, a jelentős εx fajlagos nyúlások következtében, a szál/mátrix határréteg
mentén, húzó típusú szálelválás is kialakulhat.
A szálakban és a mátrix anyagban kialakuló feszültségi összetevők maximális/minimális
értékeit a 6.9. táblázat tartalmazza. A legjelentősebb feszültségek a szálakban y-irányban
alakulnak ki. A teherviselő szálak igénybevételét hajlítás, hossztengelyre merőleges nyomás
és szálirányú húzó/nyomó igénybevétel jelenti (lásd. 6.13a ábra).
Szálak

Mátrix

Min

Max

Min

Max

εx

-0.0068

0.0085

-0.0137

0.0231

εy

-0.0055

0.0028

-0.0056

0.0027

εz

-0.0260

0.0025

-0.0567

0.0070

γxy

-0.0060

0.0109

-0.0304

0.0326

γxz

-0.0217

0.0136

-0.0624

0.0208

γyz

-0.0225

0.0324

-0.0584

0.1048

εegy

0

0.0212

0

0.0638

6.8. táblázat. A szálakban és a mátrix anyagban kialakuló alakváltozási összetevők maximális/minimális értékei
párhuzamos szálorientáció esetén. A vastag betűkkel kiemelt értékek a legjelentősebb alakváltozási összetevőket
jelölik.

Szálak

Mátrix

Min

Max

Min

Max

σx [MPa]

-307.18

64.42

-312.49

60.25

σy [MPa]

-1410.1

646.81

-314.47

21.43

σz [MPa]

-483.84

11.28

-451.39

10.80

τxy [MPa]

-36.39

69.93

-43.72

46.89

τxz [MPa]

-116.51

72.87

-89.79

29.93

τyz [MPa]

-144.57

208.13

-84.09

150.86

σegy [MPa]

0

1166.7

0

275.37

6.9. táblázat. A szálakban és a mátrix anyagban kialakuló feszültségi összetevők maximális/minimális értékei
párhuzamos szálorientáció esetén. A vastag betűkkel kiemelt értékek a legjelentősebb feszültségi összetevőket
jelölik.

Ugyanezt a viselkedést tükrözik a 6.14. ábra jelentős σy feszültség értékei is. A
súrlódásmentes érintkezési feladattal kapcsolatban (6.14a ábra) megállapíthatjuk, hogy a
szálakra merőleges hajlító igénybevétel egy x-z síkra szimmetrikus feszültség eloszlást hoz
létre. A súrlódási erő által módosított feszültség eloszlás a 6.14b ábrán látható. Miközben az
érintkezési tartomány mögött, a legjobban terhelt szálakban szálirányú húzó feszültség alakul
ki, addig az érintkezési tartomány közepén kialakuló maximális nyomás nagysága is megnő.
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A nyomásra leginkább igénybevett tartomány a súrlódási erő következtében csúszási irányba
elmozdul.

(a)

(b)

6.14. ábra. Párhuzamos szálorientáció esetén a kompozitban kialakuló σy feszültségek (a) súrlódásmentes és (b)
súrlódásos esetben (minden érték [MPa]-ban értendő). Az ábrán látható pontvonalak az érdességcsúcs
pillanatnyi pozícióját szemléltetik.

A 6.15a ábrán látható Mises-féle egyenértékű feszültség eloszlás nagyon hasonlít a σy
feszültségek eloszlásához, ami végső soron a szálak domináns hajlító és szálirányú
húzó/nyomó igénybevételeire utal. Mindazon által az egyenértékű feszültségek maximális
értékei meghaladják a szálak nyomószilárdságát, amiből száltörések kialakulására
következtethetünk.
A 6.9. táblázat értékeinek megfelelően a mátrix anyagban kialakuló domináns feszültségi
összetevő a τyz, amely jelentős γyz fajlagos szögtorzulásokban nyilvánul meg. Ennek
következtében a mátrixban helyi nyíró típusú károsodások és szálelválási jelenségek
alakulhatnak ki, amelyekhez a jelentős σx feszültségi összetevő szintén hozzájárulhat. A
mátrix anyagban kialakuló legnagyobb egyenértékű feszültségek (6.15b ábra) – amelyek nagy
részben a τyz csúsztató feszültségek következményei – a legjobban terhelt, felszíni fél-szálak
alatt alakulnak ki.

(a)

(b)

6.15. ábra. Mises-féle egyenértékű feszültségek eloszlása párhuzamos szálorientáció esetén: (a) a kompozitban
és (b) a mátrix anyagban (minden érték [MPa]-ban értendő)
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A mátrix anyagban kialakuló képlékeny tartomány kiterjedését a 6.15b ábra, valamint a
mátrix anyag folyáshatárának figyelembevételével könnyen megbecsülhetjük. A folyáshatárt
meghaladó feszültségek az érintkezési tartomány környezetében képlékeny folyáson alapuló
kopadék képződést idézhetnek elő. A mátrix anyagra jellemző lokális képlékeny anyagi
viselkedés, mélység irányban, kb. a szálátmérő kétszereséig terjed ki.
A mátrixban kialakuló feszültségi állapot egy további fontos jellegzetessége annak jelentős
hidrosztatikus hányada (6.9. táblázat). Az érintkezési tartomány egy kis környezetében
kialakuló σx, σy és σz feszültségi összetevők minimális értékei jó közelítéssel azonos
nagyságúak, ami a mátrixra nézve jelentős hidrosztatikus nyomást jelent. Ugyanakkor a
hidrosztatikus állapothoz közeli feszültségi állapot megnöveli a mátrix anyag folyáshatárát,
amely viselkedés a polimer anyagok egy további jellegzetessége [63].
6.4.2.3.

Transzverzális szálorientáció

A mikro-modell deformált alakja a 6.16a ábrán látható. A domináns deformációt a
kompozit rendszer összenyomódása és a szálak hajlító/csavaró terhelése okozza.
A szálakban és a mátrix anyagban kialakuló alakváltozási összetevők maximális/minimális
értékeit a 6.10. táblázat tartalmazza. A mátrix anyag legjelentősebb alakváltozási összetevője
- hasonlóan a párhuzamos szálorientációhoz - a γyz (6.16b ábra). Ennek maximális értékei az
érintkezési tartomány csúszási iránynak megfelelő felén, a legjobban terhelt szálak
környezetében alakulnak ki.

(a)

(b)

6.16. ábra. Transzverzális szálorientációhoz tartozó (a) mikro-modell deformált alakja és (b) a mátrix anyagban
kialakuló γyz alakváltozási összetevő eloszlása (deformációs lépték 5:1)

A 6.10. táblázat eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy ebben az esetben is a mátrix
anyag nyíró típusú károsodása dominál. Mindazonáltal az érintkezési tartomány mögött
jelentős εy fajlagos nyúlás alakul ki, amely végső soron a fenti lokális környezetben húzó
típusú szálelválás kialakulásához vezethet.
A szálakban és a mátrix anyagban kialakuló feszültségi összetevők maximális/minimális
értékei a 6.11. táblázatban találhatók. Amint az a táblázat értékeiből is jól látszik, a szálakban
igen jelentős feszültségek alakulnak ki. Ezek a nagy feszültségek a szálak összetett terhelési
állapotának a következményei. Ez az összetett terhelési állapot a szálak hossztengelyére
merőleges nyomásból, hajlításból és csavarásból tevődik össze. A kompozitban kialakuló
Mises-féle egyenértékű feszültség eloszlás a 6.17. ábrán látható. A szálakat hajlításra terhelő
y-irányú súrlódási erő, a legjobban terhelt szálaknál száltörést okozhat. A száltörést követően
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a száltöredékek a súrlódási erő és a szálakra ható csavaró igénybevételek következtében
kimozdulnak eredeti pozíciójukból.
Szálak

Mátrix

Min

Max

Min

Max

εx

-0.0049

0.0028

-0.0045

0.0024

εy

-0.0163

0.0142

-0.0323

0.0321

εz

-0.0268

0.0067

-0.0592

0.0195

γxy

-0.0038

0.0191

-0.0144

0.0523

γxz

-0.0269

0.0040

-0.0838

0.0021

γyz

-0.0164

0.0304

-0.0388

0.0906

εegy

0

0.0226

0

0.0578

6.10. táblázat. A szálakban és a mátrix anyagban kialakuló alakváltozási összetevők maximális/minimális értékei
transzverzális szálorientáció esetén. A vastag betűkkel kiemelt értékek a legjelentősebb alakváltozási
összetevőket jelölik.

Szálak

Mátrix

Min

Max

Min

Max

σx [MPa]

-1281.1

586.45

-341.25

74.63

σy [MPa]

-401.02

182.58

-362.77

170.92

σz [MPa]

-517.62

104.12

-490.53

62.32

τxy [MPa]

-24.16

123.19

-20.79

75.26

τxz [MPa]

-172.79

25.73

-120.55

2.97

τyz [MPa]

-87.70

163.07

-55.87

130.39

σegy [MPa]

0

959.58

0

249.55

6.11. táblázat. A szálakban és a mátrix anyagban kialakuló feszültségi összetevők maximális/minimális értékei
transzverzális szálorientáció esetén. A vastag betűkkel kiemelt értékek a legjelentősebb feszültségi összetevőket
jelölik.

6.17. ábra. A Mises-féle egyenértékű feszültség eloszlás transzverzális szálorientáció esetén
(minden érték [MPa]-ban értendő)
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A kompozit felületén ismétlődő jelleggel végigcsúszó acél ellenfelület a száldarabokat
tovább tördelheti, amely végső soron a száltöredékek teljes elaprózódásához vezethet. Az apró
száltöredékek egy része kopadék formájában eltávozhat a felületek közül, míg a fennmaradó
rész vagy beépül a lágyabb mátrix anyagba, vagy az érintkező felületek között maradva
járulékosan módosítja a kopási folyamatokat.

(a)

(b)

(c)
6.18. ábra. Transzverzális szálorientáció esetén a mátrix anyagban kialakuló (a) τyz feszültségi összetevő, (b) σy
feszültségi összetevő, és (c) Mises-féle egyenértékű feszültség eloszlása (minden érték [MPa]-ban értendő)

A 6.11. táblázat értékeinek megfelelően, a mátrix anyagban kialakuló domináns feszültségi
összetevő a τyz csúsztató feszültség. Az érintkezési tartomány csúszási iránynak megfelelő
felén a súrlódási erő következtében jelentős σy nyomó feszültségek alakulnak ki, míg ezzel
szemben az érintkezési tartomány mögött ugyanez a feszültségi összetevő a mátrixra nézve
jelentős húzó-igénybevételt jelent (6.18b ábra).
A felületen ismétlődő jelleggel végigcsúszó érdességcsúcsok hatására kialakuló ismétlődő
húzó/nyomó igénybevételek a legjobban terhelt szálak mentén szálelválást okozhatnak. A
fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy transzverzális szálorientáció esetén a mátrix anyag
domináns igénybevételét a nyírás és az ismétlődő húzó/nyomó terhelések jelentik.
A 6.18c ábrán látható Mises-féle egyenértékű feszültség eloszlás ugyancsak az előzőleg
említett két hatás dominanciáját mutatja, amelyek közül a τyz csúsztató feszültségeknek van
elsődleges hatása. A legnagyobb feszültségek mélység irányú kiterjedéséből (a szálátmérő
kétszeresével jellemezhető mélység) arra következtethetünk, hogy szálelválás nem csak a
kompozit felszínén, hanem az alatt is kialakulhat.
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6.5. Modellezési eredmények kísérleti igazolása
A modellezési eredmények kísérleti igazolására a 6.19. ábrán látható kísérleti berendezés
felhasználásával karc teszteket végeztünk. A rögzített próbatest az ábrán látható módon egy
rugós asztalhoz kapcsolódik. A beépített erőmérő cellák segítségével mind az érintkező
felületeket összeszorító erő, mind a súrlódási erő mérhető. A kísérleti berendezéshez az
ellentétes oldalon egy motor csatlakozik, ami a karctűt rögzítő fej mozgatására szolgál. A
csúszási sebesség csökkentése érdekében a motorhoz egy megfelelő áttétellel rendelkező
hajtómű csatlakozik. A csúszási sebesség beállítására egy szabályozóegység szolgál. A lassú
csúszási sebességgel kvázistatikus vizsgálati körülményeket idézhetünk elő, így az
eredmények jó közelítéssel összevethetőek a végeselemes számítás statikus állapotot tükröző
eredményeivel. A fenti közelítés szükségességét a polimer anyagok alakváltozási sebességtől
függő anyagi viselkedése indokolja. A súrlódási erő és az érintkező felületeket összeszorító
erő elmozdulás függvényében való megjelenítéséről egy XY-író gondoskodott. A kompozit
felszínén megjelenő jellegzetes károsodási mechanizmusok pásztázó elektronmikroszkóp
(SEM) segítségével egyszerűen és hatékonyan vizsgálhatók.
Elmozdulás
érzékelő

Karctű
Rugók

Vezérlőegység
Érintkező felületeket
összeszorító erő
Súrlódási erő
Megtett út

Próbatest
Gördülővezeték

Csúszási sebesség

Erőmérő cella
Rugók

Motor
Hajtómű

6.19. ábra. A kísérleti mérőberendezés sematikus ábrája

A kísérleti vizsgálatok során a karctűre ható terhelés nagysága FN=1-3N között változott.
A kísérletek túlnyomó részénél egy 120°-os csúcsszöggel és R=100µm görbületi sugárral
rendelkező gyémánt karctűt használtunk, mivel a d=0.9mm átmérőjű acél golyóval elvégzett
kísérletek a jellegzetes károsodási mechanizmusok tekintetében nem szolgáltattak jól
azonosítható eredményeket.
A próbatestek finom és szennyeződésektől mentes felületeinek biztosítására a kísérleteket
megelőzően finom dörzsvászonos és speciális tisztítószeres kezeléseket alkalmaztunk. A
kopási folyamat szimulálását a karctű kompozit felületén történő egyetlen végighúzása
jelentette.

6.5.1. Merőleges szálorientáció
A 6.20. ábrán két eltérő terhelési szinthez tartozó elektronmikroszkópos felvétel látható. A
nagyobb nagyítású felvételek a 6.21. ábrán láthatóak. A 6.21a ábra az érintkezési tartományt
mutatja, bal oldalán egy polírozott sértetlen kompozit felszínnel, míg jobb oldalán egy FN=1N
terhelésű gyémánt karctűvel karcolt felülettel. Az ábrán látható apró nyilak a következő
jellegzetes károsodási mechanizmusokat mutatják: mátrix kiemelkedés, nyíró típusú
károsodást mutató felszíni gyűrődések, szálelválás.
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(b)

6.20. ábra. Gyémánt karctűvel karcolt felületek eltérő terhelési szintekhez tartozó elektronmikroszkópos
felvételei: (a) FN=2N, (b) FN=3N

(a)

(b)

6.21. ábra. Gyémánt karctűvel karcolt felületek eltérő terhelési szintekhez tartozó nagy felbontású
elektronmikroszkópos felvételei: (a) FN=1N, (b) FN=2N

A 6.21b ábra egy hasonló átmeneti tartományt szemléltet, bal oldalán a karcolt felülettel
(FN=2N), jobb oldalán pedig az eredeti, sértetlen kompozit felülettel. Az ábrán egy kezdődő
erőteljesebb szálelválást, mátrix kiemelkedést, valamint száltöredezést azonosíthatunk.
Végezetül a 6.22. ábrán FN=3N terheléshez tartozó, nagy nagyítású elektronmikroszkópos
felvételek láthatóak. Ezeken a felvételeken jól megfigyelhető a mátrix anyag jelentős
kiemelkedése, valamint a terhelt szálak hátsó éleinek letöredezése. A 6.21a ábrán jól
azonosíthatók azok a csúszási irányra merőleges gyűrődések, amelyek a mátrix anyag
felszínén nyíró igénybevételek következtében jelennek meg. Ezeket a csúszási irányra
merőleges gyűrődéseket vagy kezdeti nyíródó kopadékoknak, vagy apró felszíni
repedéseknek tekinthetjük. A különböző terhelési szintekhez tartozó felvételeket
összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a jellegzetes károsodási mechanizmusok közül a
mátrix anyag kiemelkedése és a nyíró típusú mátrixgyűrődés már alacsonyabb terhelési
szinteken is jól azonosítható, míg ezzel szemben a szálak hátsó éleinek letöredezése csak
FN=3N terhelés esetén jelenik meg egyértelműen. Mindazonáltal például a 6.21b ábrán
látható, nyilakkal jelzett szálperem töredezésért valószínűleg a karbonszálak hagymahéj
szerkezete (lásd. 2.2.2. Fejezet), és az előzetes felület előkészítési műveletek felelősek. A
jellegzetes mátrix kiemelkedési jelenség a kisebb és a nagyobb nagyítási szinten készített
elektronmikroszkópos felvételeken is jól látható, ami összhangban van a numerikus
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vizsgálatokból származó eredményekkel (6.10. ábra). Az acél golyóval elvégzett kísérletek
során a fenti jelenségek szintén azonosíthatók, de korántsem olyan tisztán és egyértelműen,
mint gyémánt karctű esetén.

(a)

(b)

6.22. ábra. Gyémánt karctűvel karcolt felületek FN=3N terheléshez tartozó nagy felbontású
elektronmikroszkópos felvételei

6.5.2. Párhuzamos szálorientáció
A párhuzamos szálorientáció esetén megjelenő jellegzetes károsodási mechanizmusok a
6.23. ábrán láthatóak. A továbbiakban a jobb szemléltetés érdekében először az FN=3N
terhelés mellett gyémánt karctűvel előállított kísérleti eredményeket ismertetem, mivel a
jellegzetes károsodási mechanizmusok ezen a terhelési szinten jobban azonosíthatóak.
A 6.23. ábrán a következő jellegzetes károsodási mechanizmusok figyelhetők meg:
szálelválás, szálmeghajlás, transzverzális száltörés (lásd. nyilakat). A 6.23a ábrán látható karc
nyom jobb és bal oldalán az eredeti, sértetlen polírozott kompozit felület látható.
Tízszer nagyobb nagyítás mellett (6.23b ábra) számos repedés azonosítható a felszíni
szálakon, amelyek nagy része a teljes szálkeresztmetszeten áthalad. Azon kívül a mátrix
anyag felületén jelentkező jellegzetes felszíni gyűrődések is jól megfigyelhetők.

(a)

(b)

6.23. ábra. Gyémánt karctűvel és FN=3N terhelés mellett előállított (a) egyetlen karc nyom és (b) annak középső
részén kialakuló károsodási mechanizmusok párhuzamos szálorientáció esetén

Ugyanezek a károsodási mechanizmusok acél golyó esetén és kisebb terhelési szinteken is
megjelennek de korántsem ilyen tisztán és egyértelműen. A 6.24. ábra egy ilyen esetre mutat
példát. A felvételhez d=0.9mm átmérőjű acél golyó és FN=5N terhelés tartozik.
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6.24. ábra. Helyi száltörések (repedések: lásd bal oldali nyíl) és a mátrix anyag nyíró típusú gyűrődése
(mátrixgyűrődés: lásd jobb oldali nyíl)

6.5.3. Transzverzális szálorientáció
A transzverzális szálorientációval rendelkező kompozit felületén FN=3N terhelésű gyémánt
karctűvel elvégzett karc tesztek esetén megjelenő jellegzetes károsodási mechanizmusokat a
6.25. ábra szemlélteti.

(a)

(b)

6.25. ábra. Gyémánt karctűvel FN=3N terhelés mellett előállított (a) egyetlen karc nyom és (b) annak középső
részén kialakuló károsodási mechanizmusok transzverzális szálorientáció esetén

Az érintkezési síkra merőleges érintkező felületeket összeszorító erő és a súrlódási erő
következtében a szálak nem csak mélység, hanem súrlódási irányban is meghajlanak. A
meghajlások következtében mind az érintkezési tartomány középső részénél, mind a karcolt
és sértetlen felületi átmeneteknél száltörés alakulhat ki. A törött szálak egy része ezt követően
a járulékos csavarónyomaték hatására kimozdul eredeti pozíciójából, amint azt a 6.25a ábra is
mutatja. A 6.25b ábrán a karcolt felület középső tartományának egy kinagyított részlete
látható. A fenti ábrákon a következő jellegzetes károsodási mechanizmusok azonosíthatók:
szálelválás (nyilak), törött száldarabok további felaprózódása (nyilak), törött szálak között a
mátrix felületén megjelenő jellegzetes nyírási gyűrődések (mint ahogy azt már P
szálorientáció esetén is láttuk). Hasonlóan a párhuzamos szálorientációs numerikus
eredményekhez a kísérleti és numerikus eredmények a jellegzetes károsodási mechanizmusok
tekintetében transzverzális szálorientáció esetén is jó egyezést mutatnak.
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6.6. Károsodási mechanizmusok elemzése
6.6.1. Merőleges szálorientáció
Az értekezésben ismertetett végeselemes mikro-modellek újszerűsége a valóságos
szál/mátrix mikro-szerkezet modellezésében rejlik. Ennek megfelelően a mikro-szemlélettel
meghatározott feszültségi és alakváltozási értékek a valóságos viszonyokat jobban közelítik,
mint a széles körben használt makro-szemlélettel meghatározható értékek.
Amint már azt Wu és Ovaert [37] is megállapította, a csúszósurlódásos érintkezés során
kialakuló érintkezési síkra merőleges és azzal párhuzamos erők a szálelválás jelenségével
közvetlenül összefüggésbe hozható húzó feszültségeket hoznak létre. A húzó feszültségek
maximális értékei a kompozit felszínén alakulnak ki, és a mélység növekedésével fokozatosan
csökkennek.
A jelentős függőleges σz (6.11a ábra) feszültségek a teherviselő szálak hátsó éleinél
száltöredezést okozhatnak. A karbonszálas PEEK kompozit nyomószilárdsága 1200MPa [64].
A keverési szabályokat inverz módon használva első közelítésben egyetlen karbonszál
nyomószilárdságára kb. 1900-2000MPa adódik. Mivel a numerikus számítások során a szálak
hátsó éleinél kialakuló σz nyomó feszültségek maximuma eléri a szálak nyomószilárdsági
értékét, ezért ezeken a helyeken, mint egy jellegzetes károsodási jelenséggel, szálvég
letöredezéssel számolhatunk. A mátrix anyag szempontjából a domináns feszültségi összetevő
a σy és τyz (6.12a és 6.12b ábrák), amelyek a mátrix anyagára nézve jelentős húzó-nyomó és
nyíró igénybevételeket jelentenek. Mivel a mátrix anyagban folyáshatárt meghaladó
egyenértékű feszültségek is kialakulnak, így képlékeny alakváltozások megjelenésével is
számolnunk kell. A képlékenyen alakváltozó mátrix anyag a nyíró igénybevételek hatására a
kopási folyamat későbbi szakaszaiban vékony kopadék részecskék formájában távozhat a
felületről (6.20. és 6.22. ábrák).
Wu és Ovaert [37] gondolatmenetének felhasználásával és a kifejlesztett végeselemes
mikro-modellek segítségével durva közelítésként a valóságos szál/mátrix mikro-szerkezetben
kialakuló szálelválási jelenségek is vizsgálhatóak. Amint az a 6.12a ábrán is látható, a
vízszintes σy feszültségi összetevő a 378MPa-os maximális értékét az érintkezési tartomány
hátsó élénél, a felszínen éri el. Az érintkezési tartomány csúszási iránynak megfelelő szélénél
a nyomott tartományban a σy feszültségi összetevő legnagyobb értéke –365MPa. A
szál/mátrix határréteg szempontjából a kopási folyamat során ezek a feszültségek ismétlődő
húzó-nyomó igénybevételeket jelentenek, amelyek végső soron a szálak csúszási irány
szempontjából mindkét oldalán szálelválás kialakulásához vezethetnek. A húzó feszültségek
hatására megjelenő szálelválás a kompozit felszínén indul meg, majd ezt követően mélység
irányban terjed. A 6.26. ábra a vízszintes σy feszültségi összetevő mélység irányú eloszlását
mutatja az érintkezési tartomány hátsó élénél elhelyezkedő szál/mátrix határréteg mentén
(lásd fekete vonal a 6.12a ábrán). [37] alapgondolatát [lásd. 2.16. ábra] felhasználva a 6.26.
ábra és a szál/mátrix határréteg szakítószilárdsági értékének segítségével, első közelítésben
egyszerűen megbecsülhető a várható szálelválási mélység nagysága, amennyiben a határréteg
szakítószilárdsági értékét metszésbe hozzuk a fenti görbével, majd a várható szálelválási
mélységet leolvassuk a görbe függőleges skálájáról.
Ennek a megközelítésnek a legnagyobb fogyatékossága, hogy a szálelválási jelenséget,
mint egy ridegtörési mechanizmust szemléli, és ennek megfelelően a szálelválás
bekövetkezését egy adott feszültség szinthez köti. Ugyanakkor a polimer anyagok egyik
jellegzetes sajátossága, hogy a fémes anyagokhoz képest jóval nagyobb alakváltozásokat is
képesek elviselni miközben a teherviselő képességük gyakorlatilag állandónak tekinthető.
Magával a szálelválás jelenségével és annak modellezésével a következő fejezet foglalkozik.
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6.26. ábra. A vízszintes σy feszültségi összetevő változása a mélység függvényében az érintkezési tartomány
csúszási irány szempontjából hátsó élénél (lásd. 6.12a ábra fekete vonal)

A fenti vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a szálelválás a kopási folyamat már egy korai
fázisában kialakul. Abban az esetben, ha az érdességcsúcs egy, már előzőleg szálelválás
következtében tönkrement szál/mátrix kapcsolattal rendelkező kompozit felületen csúszik át
ismételten, a szál és mátrix anyag egymástól elkülönült deformációjának következtében a
kialakuló feszültségek alapvetően magasabbak lesznek. Ugyanakkor egy erősebb szál/mátrix
kapcsolat csökkentené a szálelválási jelenség mértékét és így a várható kopás nagyságát is. A
fenti számítások pontossága javítható lenne a modell méretének növelésével, valamint egy
rugalmas-képlékeny anyagmodell alkalmazásával, ami ugyanakkor a CPU idő jelentős
növekedéséhez vezetne. Ilyen számításokat hardware korlátok miatt nem végeztem.
Összefoglaló jelleggel megállapítható, hogy a kopási folyamat kezdeti szakaszában a
mátrix anyag nyíró típusú gyűrődése és a szálelválás tűnik a legdominánsabb károsodási
mechanizmusnak. Ezek a jelenségek a 6.21. és 6.22. ábrákon is azonosíthatóak. Másodlagos
károsodási mechanizmusként száltöredezéssel számolhatunk, mivel a szálak tetején kialakuló
maximális nyomó feszültség közel van a szálak nyomószilárdsági értékéhez (lásd. 6.22. ábra).

6.6.2. Párhuzamos szálorientáció
Ovaert [40] a mátrix anyagba ágyazott szálakat rugalmas ágyazású tartóként modellezve
meghatározta a szálakban kialakuló feszültségeket, amelyeket további paraméterekkel
kombinálva egy közelítő kopási összefüggés felállítására használt fel (lásd. 2.18. és 2.19.
ábrák).
Az összetett húzó-nyomó-hajlító igénybevételek hatására a szálakban kialakuló jelentős σy
feszültségek száltörést okozhatnak, ami kísérletileg is igazolható. Párhuzamos szálorientáció
esetén a legfontosabb károsodási mechanizmusok a szálelvékonyodás, a szálelválás és a
száltörés. A mátrix anyagban az érintkezési tartomány egy kis környezetében és
különösképpen mélység irányba jelentős feszültségek alakulnak ki. Az egyenértékű
feszültségek maximuma – ahogy az a 6.9. táblázat eredményeiből is látható - meghaladja a
mátrix anyag folyáshatárát. Ennek eredményeképpen a mátrix anyagban képlékeny
alakváltozások alakulnak ki. A 6.8. táblázatban a legjelentősebb alakváltozási összetevő a γyz,
amely a legjobban terhelt szálak alatt alakul ki. Ez a jelentős alakváltozás a szál/mátrix
határréteg mentén nyíró típusú szálelválást eredményezhet. Az ismétlődő igénybevételek
repedésterjedést okoznak, amely következtében a felszíni szálak mentén, szál mentén
végigfutó szálelválás alakulhat ki. Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy párhuzamos
szálorientáció esetén az egyik legdominánsabb károsodási mechanizmus a nyíró típusú
szálelválás. A szálelválások következtében kialakuló mikro-szerkezet kopással szembeni
ellenálló képessége kisebb, így a szálelválást követően a kopási folyamatot intenzívebb
károsodási jelenségek jellemzik.
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6.6.3. Transzverzális szálorientáció
Ovaert [41] dimenzió nélküli feszültség-deformációs paraméterei az erősen ellipszis alakú
érintkezési tartományok következtében (a kis- és nagytengelyek aránya a legtöbb esetben 1:7)
transzverzális szálorientáció esetén mintegy kettő-ötször nagyobbak, mint párhuzamos
szálorientáció esetén. Amennyiben a fenti eredményeim alapján egy közel kör alakú
érintkezési tartományból kiindulva határozzuk meg a fenti feszültség-deformációs
paraméterek értékeit, az így kapott eredmények jelentősen eltérnek [41] eredményeitől.
Miközben a párhuzamos és transzverzális szálorientációk esetén mérhető kopás nagysága
közel azonos [59], addig a jelen vizsgálatokhoz kapcsolódó 6.23a és 6.25a ábrákat
összehasonlítva transzverzális szálorientáció esetén intenzívebb kopási folyamat
valószínűsíthető, mint párhuzamos szálorientáció esetén.
A legjobban terhelt felszíni szálak tekintetében megállapíthatjuk, hogy a húzó/nyomó,
hajlító és csavaró összetett igénybevételek jelentős szálfeszültségeket hoznak létre. A jelentős
feszültségi értékek következtében száltörés majd a kopási folyamat későbbi szakaszában
száltöredék ”kifordulás” alakulhat ki, amelyek karc tesztekkel is kimutathatók. Ezek a
jelenségek dominánsan magas terhelési szinteken alakulnak ki, amelyek a hagyományos
tribológiai igénybevételnek kitett alkalmazásoknál nem jellemzők.
Amint már azt párhuzamos szálorientáció esetén is megállapítottam, a mátrix anyagban
transzverzális szálorientáció esetén is jelentős feszültségek alakulnak ki (6.11. táblázat). Az
egyenértékű feszültségek maximuma ebben az esetben is meghaladja a mátrix anyag
folyáshatárát. A 6.10. táblázatban a legjelentősebb alakváltozási összetevő a γyz fajlagos
szögtorzulás, míg a második legjelentősebb γxz értéke is meghaladja a 0.08-as értéket. Ezek
maximális értékei a legjobban terhelt felszíni szálak alatt jelennek meg, ahol ennek
következtében nyíró típusú szálelválás alakulhat ki. A jelentős σy húzó/nyomó feszültségek
szintén szálelválás kialakulásához vezethetnek. A kopási folyamat során jelentkező ismétlődő
igénybevételek további repedésterjedést okozhatnak, aminek következtében a felszíni
szálaknál, szál mentén végigfutó szálelválás alakulhat ki. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy
transzverzális szálorientáció esetén mind a nyíró, mind a húzó típusú szálelválások a
domináns károsodási mechanizmusok közé tartoznak.
Amennyiben összehasonlítjuk a párhuzamos és a transzverzális szálorientációkhoz tartozó
számítási eredményeket megállapíthatjuk, hogy transzverzális szálorientáció esetén mind a
szálak, mind a mátrix anyag tekintetében alacsonyabb feszültségek alakulnak ki, mint
párhuzamos szálorientáció esetén. Mindebből az következik, hogy kizárólag a kialakuló
feszültségek alapján transzverzális szálorientáció esetén kisebb mértékű károsodást
valószínűsíthetünk, mint párhuzamos szálorientáció esetén. Mivel a hosszú idejű koptató
kísérletek eredményei transzverzális szálorientáció esetén valamivel nagyobb mértékű kopást
mutatnak, mint párhuzamos esetben, feltételezhetően a teljes kopási folyamat és az összetett
kopási mechanizmusok szempontjából a transzverzális szálorientációhoz tartozó
szálelrendeződés kedvezőtlenebb, a kopadék kopási folyamatra kifejtett hatása dominánsabb,
mint párhuzamos szálorientáció esetén. Mindezek mellett meg kell jegyezni, hogy a
kifejlesztett mikro-modellek sem a kopási részecskék, sem a kopadék film kialakulását nem
képesek modellezni, így ezek a modellek magától értetődően nem adhatnak választ az
összetett kopási folyamat minden egyes részletére. Valóságos körülmények között
transzverzális szálorientáció esetén a kopadék kopási folyamatra kifejtett hatása valószínűleg
dominánsabb, mint párhuzamos szálorientáció esetén. E kérdések vizsgálatához egy jóval
összetettebb szimulációs modellre lenne szükség.
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6.7. Kapcsolódó publikációs tevékenység
A jelen fejezethez a következő publikációk kapcsolódnak:
A kifejlesztett makro- és mikro-modellekkel számos érintkezési feladatot oldottam
meg, amelyeknek eredményeit a [73], [80], [81], [83] és [86] publikációk
tartalmazzák.
Az érintkezési makro/mikro-modellek alapján meghatározott alakváltozási és
feszültségi állapotok és a kapcsolódó károsodási mechanizmusok ismertetésével a
[74], [75], [88-89] publikációk foglalkoznak.
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7. Szálelválási jelenség végeselemes modellezése
Amint az már régóta jól ismert, az erősítő szálak és a mátrix anyag közötti kapcsolat
szilárdsága jelentősen befolyásolja a szálerősítéses polimer kompozitok mechanikai és
tribológiai viselkedését [65-67]. Az olyan tribológiai igénybevételeknek kitett
alkalmazásoknál, amelyeknél a kompozit anyag acél ellenfelülettel érintkezik, a jelentős húzó
és nyíró igénybevételek szálelválás kialakulását eredményezhetik. Annak ellenére, hogy a
szálelválás a szálerősítéses polimer kompozitok egyik legrégebbről ismert [30] károsodási
mechanizmusa, a jelenséggel, az utóbbi néhány év kivételével, elsősorban csak kísérleti
vizsgálatok [58, 68] foglalkoztak. A kevés elméleti kutatás között ugyanúgy találhatunk
analitikus eredményekre [36, 37] épülő modelleket, mint numerikus technikán [69, 70]
alapuló vizsgálatokat.
Ovaert és Wu [36, 37] a merőleges szálorientációjú, hosszú szálerősítéses polimer
kompozitokat homogén, anizotróp féltér-modellekkel helyettesíti. A fenti helyettesítés
alkalmazásával meghatározzák a kompozit felszínén csúszó acél golyó által kialakított
érintkezési jellemzők és a kompozitban ébredő feszültségek értékeit. Elméletük szerint, a
csúszási iránnyal párhuzamos, vízszintes húzó feszültségek az érintkezési tartomány csúszási
iránnyal ellentétes szélénél szálelválást okoznak. A szálelválási mélység meghatározására egy
egyszerű mechanikai modellt javasolnak, amely a szálelválás kialakulásának feltételét egy
adott feszültségszinthez, nevezetesen a szál/mátrix határréteg szakítószilárdságához köti.
Crisfield és szerzőtársai [70] szálerősítéses polimer kompozitok szálelválási jelenségének
tanulmányozására kétdimenziós, transzverzálisan izotróp, határréteg elemeket tartalmazó
végeselemes modellt fejlesztenek ki. Vizsgálataikban a határréteg elemekhez tartozó
anyagtörvény görbe alatti területe a törési energia nagyságát definiálja.
Az ebben a fejezetben bemutatásra kerülő vizsgálatok célja a szálelválási folyamat
modellezése új szálelválási kritériumok definiálásával és határréteg elemek alkalmazásával. A
kifejlesztett szálelválás szimulációs algoritmussal a húzó és a nyíró típusú szálelválási
jelenségek is vizsgálhatóak.

7.1. A vizsgált feladat
A kiindulási alapfeladatot -hasonlóan a 6. Fejezethez- egy golyó és egy hosszú
szálerősítéses polimer kompozit csúszósurlódásos feladata jelenti. Az előző fejezethez
hasonlóan, a vizsgálatokat merőleges (M), párhuzamos (P) és transzverzális (T)
szálorientációra is elvégeztem. A különböző szálorientációkat a 6.1. ábra szemlélteti.
A hosszú karbonszál erősítésű poliéter-éterketon (PEEK) kompozit felszínén csúszó,
egyetlen érdességcsúcsot helyettesítő gyémánt félgömb sugara R=100µm, terhelése FN=1N. A
félgömb geometriai mérete és anyaga megegyezik a kísérleti mérések során használt karctű
méretével és anyagával. A vizsgált kompozit anyag száltérfogataránya Vf=0.5. A számítások
során felhasznált anyagjellemzőket a 7.1. táblázat tartalmazza. A kompozit makro
anyagjellemzőit a függelékben található keverési szabályok felhasználásával, az átlagos
súrlódási tényezőket mérésekkel határoztam meg. A különböző szálorientációkhoz a
következő mért átlagos súrlódási tényezők tartoznak: µM=0.1, µP=0.08, µT=0.09.
A feladat összetettsége miatt első lépésként csak az érintkezési feladatot vizsgáltam makroés mikro-szinten, majd egy nemlineáris szálelválás szimulációs algoritmus használatára került
sor. A végeselemes számítások során, kihasználva a szimmetria-feltételt, fél-modelleket
használtam.

7. Szálelválási jelenség végeselemes modellezése

71

7.2. Szálelválás szimulációs modell
7.2.1. Érintkezési makro/mikro-modellek
A kompozit féltér és a gyémánt golyó csúszósurlódásos érintkezési feladatának
vizsgálatához első lépésként egy érintkezési mikro-modell szükséges. A kis méretű, valóságos
szál/mátrix szerkezetet modellező mikro-modell környezetének hatását a mikro-modellnek
egy jóval nagyobb homogén, anizotróp makro-modellbe való „beágyazásával” vettem
figyelembe. Ezzel az eljárással a számítási pontosság jelentősen javítható.

Vf=0.5

Gyémánt
[71]

PEEK
[57]

Hosszú szállal
erősített kompozit

201000

E11 [MPa]
E22 [MPa]

Karbonszál
[53]

850000

15000

102300
3600

5806

E33 [MPa]

15000

5806

G12 [MPa]

6432

2143

G13 [MPa]

354167

6432

1286

2143

G23 [MPa]

5357

1894

ν12

0.166

0.283

ν13

0.2

ν23
σF [MPa]

0.166

0.4

0.4
-

-

0.283
0.533

119

-

7.1. táblázat. Felhasznált anyagjellemzők (σF a folyáshatárt jelöli)

A makro- és mikro-modelleket az elmozdulás illesztéses technika kapcsolja össze,
amelynek részleteit a 6.2.1. Fejezetben már ismertettem. Gyakorlati megvalósítás
szempontjából ez annyit jelent, hogy a makro-modell mikro-modellhez kapcsolódó felületein
elhelyezkedő csomópontok elmozdulásértékei lineáris interpoláció felhasználásával, mint
peremfeltételek lesznek hozzárendelve a mikro-modell azon csomópontjaihoz, amelyek
szintén ezen az illeszkedő felületen helyezkednek el. Így ezek a felületek az elmozdulásmező
szempontjából kapcsolt felületeknek tekinthetők. Mivel a később bemutatásra kerülő,
szálelválás szimulációs végeselemes mikro-modellek érintkezési számítással kombinált
megoldására hardware korlátok miatt nem volt lehetőségem, így a vizsgált feladatot két részre
bontottam. Első lépésben a fenti makro/mikro-modellek segítségével meghatároztam az
érintkezési tartományon kialakuló nyomáseloszlást. Az érintkezési feladat megoldása során
lineárisan rugalmas anyagi viselkedést, és állandó, tökéletes szál/mátrix kapcsolatot
tételeztem fel. A számítás második lépésében a nemlineáris szálelválás szimulációs mikromodell terhelését az előzetesen meghatározott érintkezési nyomáseloszlás szolgáltatta (lásd.
7.1. ábra). A felhasznált érintkezési makro- és mikro-modellek gyakorlatilag egyenértékűek a
6. Fejezetben ismertetett makro- és mikro-modellekkel. Az érintkezési mikro-modellek,
hálószerkezetük tekintetében, teljesen megegyeznek a később bemutatásra kerülő szálelválás
szimulációs modellek hálószerkezetével.
A végeselemes érintkezési mikro-modellek jellemző adatait M, P és T szálorientációk
esetén a 7.2. táblázat tartalmazza. A makro-modell mindhárom szálorientáció esetén
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egyforma. Mérete 640µm x 250µm x 750µm és 90836 csomópontot, 84154 nyolc
csomópontos solid elemet és 156 node-to-node típusú kontaktelemet tartalmaz.
Meg kell említeni, hogy az érintkezési mikro-modell és a szálelválás szimulációs mikromodell helyettesíthető lenne egyetlen, összetettebb modellel, amely a fentiek szerint
nemlineáris anyagi viselkedés és néhány százezer szabadságfok mellett, mintegy 600-700
kontaktelem felhasználásával, határozná meg az érintkezési jellemzőket és a szálelválás
folyamatát. Amint azt már korábban is említettem, ilyen modellek vizsgálatával hardware és
software korlátok miatt nem foglalkoztam.

7.1. ábra. A szálelválás szimulációs számításhoz tartozó modellek

Szálorientáció

Mikro-modell mérete

Csomópontszám

Elemszám

Merőleges (M)

102µm x 46µm x 153µm

157076

170100

Kontaktelemek
száma
750

Párhuzamos (P)

160µm x 61µm x 71µm

153095

165340

594

Transzverzális (T)

122µm x 80µm x 71µm

152581

164625

537

7.2. táblázat. Érintkezési mikro-modellek jellemző adatai

7.2.2. Szálelválás szimulációs modellek
A már többször használt elmozdulás illesztéses technika a szálelválás szimulációs mikromodellek kifejlesztése során is felhasználásra került. Ennek megfelelően, a szálelválás
szimulációs modellek kinematikai peremfeltételeit az érintkezési makro-modellekből az
elmozdulás illesztéses technikával „áthozott” előírt elmozdulások jelentik, míg a dinamikai
peremfeltételeket
az
érintkezési
mikro-modellekből
meghatározott
érintkezési
nyomáseloszlások szolgáltatják. A végeselemes modellek egy növekményes technikát
követtek, azaz a modelleken belül mind az előírt elmozdulás, mind a terhelés lépésről-lépésre
növekményesen változott.
A végeselemes, nemlineáris M, P és T szálorientációkhoz tartozó szálelválás szimulációs
modellek a 7.2. ábrán láthatók. Annak érdekében, hogy a lágyabb mátrix anyag előírt
elmozdulások által megvalósított direkt terhelését elkerüljük, a modelleket egy külső
anizotróp makro anyagjellemzőkkel bíró réteggel vettem körül. A makro anyagjellemzőket a
függelékben található keverési szabályok alapján, a szál és a mátrix anyagjellemzőinek

7. Szálelválási jelenség végeselemes modellezése

73

felhasználásával határoztam meg. A különböző szálorientációkhoz tartozó szálelválás
szimulációs végeselemes mikro-modellek legfontosabb jellemzőit a 7.3. táblázat tartalmazza.

(a)

(b)

(c)

7.2. ábra. Érintkezési nyomáseloszlással terhelt szálelválás szimulációs mikro-modellek: (a) merőleges (M),
(b) párhuzamos (P), (c) transzverzális (T) szálorientáció

Az alkalmazott anyagmodellekkel kapcsolatban a következő feltételezésekkel éltem:
A karbonszálak transzverzálisan izotróp, lineárisan rugalmas viselkedést követnek.
A mátrix anyag viselkedése izotróp, lineárisan rugalmas-tökéletesen képlékeny
anyagtörvénnyel írható le.
A határréteg elemek viselkedése a 7.2.3. Fejezetben kerül ismertetésre.
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Az anizotróp külső réteg viselkedése megegyezik az érintkezési makro-modellek
anyagi viselkedésével.

Határréteg
elemként
szereplő
elemek
száma

Anizotróp
külső réteget
modellező
elemek
száma

Szálorientáció

Modell mérete

Csomópontszám

Szál és mátrix
anyag
modellezésére
szolgáló
elemek száma

Merőleges (M)

92µm x 50µm
x 122µm

98968

76032

27648

3160

Párhuzamos
(P)

145µm x
49µm x 63µm

94400

66528

24192

10606

Transzverzális
(T)

98µm x 73µm
x 63µm

94860

66528

24192

10606

7.3. táblázat. A szálelválás szimulációs mikro-modellek legfontosabb jellemzői

A szálelválási folyamat szimulálására a mikro-modellekbe határréteg elemeket építettem
be, amelyek elhelyezkedésüket tekintve gyűrűszerűen veszik körül az egyes szálakat. A 7.3.
ábra a transzverzális szálorientációjú szálelválás szimulációs mikro-modell egy kinagyított
részletét mutatja. A képen a szálak körül elhelyezkedő határréteg elemek is jól láthatóak.

7.3. ábra. Érintkezési nyomáseloszlással terhelt transzverzális szálorientációjú szálelválás szimulációs mikromodell egy kinagyított részlete

A szálelválás szimulációs algoritmus célja a húzó (Mode-I) és nyíró (Mode-II) típusú
szálelválási jelenségek azonosítása a hozzájuk tartozó húzó és nyíró határ alakváltozási
értékek (lásd. később) felhasználásával. A lokális henger koordinátarendszerben értelmezett
szálelválási feltételek az alakváltozási és feszültségi állapotok globális és lokális
koordinátarendszerek közötti transzformációját igényli.
A 7.4. ábra a különböző szálorientációkhoz tartozó húzó és nyíró típusú szálelválási
jelenségeket szemlélteti. Húzó típusú szálelválás lokális radiális irányban, míg nyíró típusú
szálelválás a lokális radiális irányokra merőleges érintősíkban alakulhat ki. A 7.4a ábra bal
oldalán függőleges irányban kialakuló nyíró típusú szálelválás lokális radiális irányú nyomó
igénybevétellel párosul, amely mint fékezőerő lassítja a szálelválási jelenség terjedését. A 7.5.
ábra a határréteg elemek egy kinagyított részletét szemlélteti.

7. Szálelválási jelenség végeselemes modellezése

75

(a)

(b)

(c)

7.4. ábra. A szálak körül gyűrűszerűen elhelyezkedő határréteg elemek és a jellegzetes szálelválási jelenségek (a)
merőleges, (b) párhuzamos és (c) transzverzális szálorientáció esetén

Az ábrán feltüntetett lokális henger koordinátarendszer azokhoz a határréteg elemekhez
tartozik, amelyeknél a lokális radiális irány áthalad az adott elem elemközéppontján.
Mindebből az következik, hogy az egymás alatt egy oszlopban elhelyezkedő határréteg
elemekhez ugyanaz a lokális henger koordinátarendszer tartozik.

7.5. ábra. Lokális henger koordinátarendszerben értelmezett határréteg elemek egy kinagyított részlete

7.2.3. Lokális henger koordinátarendszerben értelmezett szálelválási feltételek
Vizsgálataim során feltételeztem, hogy a szálelválási jelenség intenzív képlékeny
alakváltozás következtében alakul ki. Mivel a PEEK mátrix szakadási nyúlása 0.5-0.6 [72],
ezért ennek figyelembevételével a szál/mátrix határréteg szakadási nyúlását, első közelítésben
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εegy*=0.35-re vettem fel. εegy az egyenértékű alakváltozást jelöli. A szál/mátrix határréteg
szálelváláshoz kapcsolódó anyagi viselkedését a 7.6a ábra szaggatott vonala szemlélteti.

(a)

(b)

(c)

7.6. ábra. Szálelválás numerikus modellezése (a) összetett igénybevétel, (b) tiszta húzás és (c) tiszta nyírás esetén
(σF a húzó τF a nyíró folyáshatárt jelöli)

Egy ilyen anyagi viselkedésnek, a végeselemes technikához kapcsolódó numerikus
algoritmusok felhasználásával történő „lekezelése”, a numerikus technikák jelenlegi állása
szerint nem megoldott. A fenti viselkedés (7.6a ábra szaggatott vonal) helyettesítésére a 7.6a
ábrán látható folytonos vonallal jelölt, enyhe meredekségű, degresszív anyagi viselkedést
alkalmaztam. A numerikus megoldás stabilitása szempontjából kulcskérdés az anyagi
viselkedés degresszív részének meredeksége. A 7.6. és 7.7. ábrákon léptékhelyesen jelölt
negatív meredekségnél nagyobb meredekség esetén a numerikus megoldás stabilitása a
használt numerikus megoldó algoritmusok mellett nem biztosított. A szálelválás
modellezésére a lokális henger koordinátarendszerben értelmezett εr fajlagos nyúláson, és a
γres eredő fajlagos szögtorzuláson alapuló szálelválási feltételeket dolgoztam ki, az alábbi
eseteket követve.
7.2.3.1.

Húzó típusú szálelválás

A húzó típusú szálelválási jelenséget, tiszta húzás esetére, a 7.6b ábra szemlélteti. Abban
az esetben, ha az adott határréteg elem igénybevétele radiális húzás (az adott határréteg elem
lokális koordinátarendszerében értelmezve), az adott elemre vonatkozó anyagi viselkedés első
részét egy lineárisan rugalmas-tökéletesen képlékeny anyagtörvény illusztrálja.
Ha az εr radiális fajlagos nyúlás nagyobb, mint az ε1* határ alakváltozási érték, megindul a
húzó típusú szálelválás. Ezt követően a képlékeny anyagi viselkedés egy degresszív
feszültség-alakváltozás kapcsolatot követ. A szálelválási folyamatot befejezettnek tekintjük,
ha a radiális fajlagos nyúlás értéke eléri az ε2* határértéket. Az ide sorolható határréteg elemek
ezt követően terhelésátadásra nem képesek.
A szimulációs algoritmus minden egyes határréteg elem viselkedését folyamatosan követi,
és ha szükséges, a megfelelő anyagjellemezők módosításával biztosítja a fenti
anyagtörvénynek megfelelő anyagi viselkedést.
7.2.3.2.

Nyíró típusú szálelválás radiális húzó igénybevétellel kombinálva

Amint már azt korábban bemutattam, nyíró típusú szálelválás a lokális radiális irányra
merőleges érintősíkban bármely irányban kialakulhat. A nyíró típusú szálelváláshoz
kapcsolódó, henger koordinátarendszerben értelmezett eredő fajlagos szögtorzulás a
következő:

γ res = γ rt 2 + γ rz 2 ,

(7.1)

ahol γrt és γrz lokális henger koordinátarendszerben értelmezett fajlagos szögtorzulások.
A radiális húzó igénybevétellel kombinált nyíró típusú szálelválási folyamat hasonló a 7.6b
ábrán látható húzó típusú szálelváláshoz. A γ1* és γ2* fajlagos szögtorzulások (lásd. 7.6c ábra)
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a nyíró típusú szálelválás kezdeti és befejező határ értékeit jelölik, hasonlóan a húzó típusú
szálelválás ε1* és ε2* értékeihez. Ha az eredő fajlagos szögtorzulás (γres) meghaladja a γ2*
értéket, akkor a szimulációs algoritmus a 7.6a ábrának megfelelően az adott határréteg
elemhez gyakorlatilag zérus anyagjellemzőt rendel hozzá.
7.2.3.3.

Nyíró típusú szálelválás radiális nyomó igénybevétellel kombinálva

Ha a nyíró típusú szálelválás radiális húzó igénybevétellel (σr>0) párosul, akkor a
megfelelő felületek a szálelválás következtében egymáshoz képest „szabad csúszó mozgást”
végezhetnek. Ha ezzel szemben a radiális húzás helyett nyomás alakul ki, akkor ez a nyomó
igénybevétel a felületeket összeszorítva lassítja, illetve visszafogja a felületek közötti „szabad
csúszó mozgást”. A felületek közötti súrlódási viselkedés alapján két eset különböztethető
meg.
Ha a σr radiális nyomó feszültség és a µ súrlódási tényező szorzataként előállítható
„potenciális súrlódási erő” nagyobb, mint az eredő τres csúsztató feszültség, akkor ez a
súrlódási erő megakadályozza a felületek egymáshoz képesti elcsúszását, azaz a szálelválás
kialakulását. Az így kialakuló, gátolt szálelválási jelenség feltételei a következők:

τ res < µ σ r ,

(7.2)

ahol

τ res = τ rt 2 + τ rz 2 .

(7.3)

τrt és τrz lokális henger koordinátarendszerben értelmezett csúsztató feszültségek.
Ha a súrlódási erő megakadályozza a felületek elcsúszását, az adott határréteg elem anyagi
viselkedése az eredeti anyagtörvény szerint folytatódik (szaggatott vonal a 7.7. ábrán).
A másik esetben, ha a

τ res ≥ µ σ r ,

(7.4)

a súrlódási erő nem képes megakadályozni a szálelválás kialakulását, ugyanakkor
fékezőerőként lassítja annak terjedését. Ezt a fékező hatást, durva közelítésként, a folyáshatár
felére való csökkentésével modelleztem, amint az a 7.7a ábrán látható. A lassított és gátolt
szálelváláshoz tartozó anyagi viselkedéseket tiszta nyíró igénybevétel esetén a 7.7b ábra
szemlélteti.

(a)

(b)

7.7. ábra. A lassított és a gátolt szálelválási jelenség modellezése (a) összetett igénybevétel és (b) tiszta nyírás
esetén

A 7.7b ábrát kizárólag szemléltető ábraként készítettem, célja a γ1* és γ2* nyíró típusú határ
alakváltozási értékek bemutatása. Ezt azért fontos megemlíteni, mert lassított vagy gátolt
szálelválás tiszta nyírás esetén nem értelmezhető, ugyanis azok kialakulásához radiális nyomó
feszültség jelenléte szükséges.
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7.2.4. A szálelválás szimulációs számítás főbb lépései
A kifejlesztett szimulációs algoritmus egy növekményes technikán alapuló, nemlineáris
végeselemes analízisre épül. A vezérlő algoritmus minden egyes terhelési lépésnél, minden
egyes határréteg elem globális koordinátarendszerben értelmezett alakváltozási és feszültségi
állapotát a megfelelő lokális henger koordinátarendszerbe transzformálja. A különböző
szálelválási feltételeket a transzformált feszültségi és alakváltozási összetevők alapján
vizsgálja.

7.8. ábra. A szálelválás szimulációs számítás főbb lépései

Ha az algoritmus a húzó vagy nyíró határ alakváltozási értékek alapján az adott határréteg
elemnél szálelválást állapít meg, az előző pontban bemutatott anyagtörvényeknek
megfelelően megváltoztatja az adott elem anyagjellemzőit, majd a módosított
anyagjellemzőkkel újraindítja a számítást. Ezek a lépések mindaddig ismétlődnek, amíg a
modell meg nem kapja a teljes terhelést. Az algoritmus folyamatábrája a 7.8. ábrán látható.
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7.3. Eredmények
7.3.1. Érintkezési számítások eredményei
7.3.1.1.

Merőleges szálorientáció

A merőleges szálorientációjú makro- és mikro-modellek alapján elvégzett érintkezési
számítások eredményeit a 7.4. táblázat tartalmazza.
Az érintkezési mikro-modell alapján meghatározott felületi nyomáseloszlás a 7.9. ábrán
látható. Az eredményeket tanulmányozva megállapítható, hogy a jelentős érintkezési
nyomáscsúcsok száltörést idézhetnek elő. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a lineárisan
rugalmas megoldás, a rendszer nagyobb merevségének következtében, nagyobb érintkezési
nyomásértékeket szolgáltat, mint egy rugalmas-képlékeny számítás. A nagy hardware igény
miatt rugalmas-képlékeny érintkezési számításokat nem végeztem.
Merevtest-szerű
közeledés

Érintkezési tartomány mérete

Maximális érintkezési
nyomás

δ [µm]

2a [µm]

2b [µm]

p0 [MPa]

Makro-modell

1.98

27.45

27.45

2196

Mikro-modell

1.90

27.30

27.20

5300

7.4. táblázat. Merőleges szálorientációjú makro/mikro-modellekhez tartozó érintkezési számítások eredményei

7.9. ábra. Merőleges szálorientációhoz tartozó érintkezési nyomáseloszlás

7.3.1.2.

Párhuzamos és transzverzális szálorientáció

A makro- és mikro-modellekre vonatkozó érintkezési számítások eredményeit párhuzamos
szálorientáció esetén a 7.5. táblázat, transzverzális szálorientáció esetén a 7.6. táblázat
tartalmazza. A mikro-modellekkel meghatározott felületi nyomáseloszlások a 7.10. és 7.11.
ábrákon láthatók.
Amint az a fenti eredményekből is jól látszik, mikro-modellek esetén a szál/mátrix mikroszerkezet modellezésének eredményeképpen nagyobb érintkezési nyomások adódnak, mint
makro-szemlélet alapján. Az érintkezési tartomány mindkét esetben enyhén ellipszis alakú.
Miközben az érintkezési tartományok méretei makro- és mikro-modellek esetén jó
közelítéssel megegyeznek, addig a merevtest-szerű közeledés és az érintkezési
nyomásmaximumok értékeiben jelentős eltérések tapasztalhatók.
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Érintkezési tartomány mérete

Maximális érintkezési
nyomás

δ [µm]

2a [µm]

2b [µm]

p0 [MPa]

Makro-modell

5.18

36.6

45.75

848

Mikro-modell

4.60

40.0

42.77

1126

7.5. táblázat. Párhuzamos szálorientációjú makro/mikro-modellekhez tartozó érintkezési számítások eredményei

Merevtest-szerű
közeledés

Érintkezési tartomány mérete

Maximális érintkezési
nyomás

δ [µm]

2a [µm]

2b [µm]

p0 [MPa]

Makro-modell

5.19

45.75

36.6

848

Mikro-modell

4.64

42.77

40.0

1138

7.6. táblázat. Transzverzális szálorientációjú makro/mikro-modellekhez tartozó érintkezési számítások
eredményei

7.10. ábra. Párhuzamos szálorientációhoz tartozó
érintkezési nyomáseloszlás

7.11. ábra. Transzverzális szálorientációhoz tartozó
érintkezési nyomáseloszlás

7.3.2. Szálelválás szimulációs eredmények
A fenti vizsgálatok során a húzó és a nyíró típusú szálelválásokhoz tartozó határ
alakváltozási értékeket úgy határoztam meg, hogy a tiszta húzó, illetve nyíró
igénybevételekhez tartozó egyenértékű alakváltozások azonosak legyenek. A kezdeti és
befejezett szálelválási jelenségekhez tartozó egyenértékű határ alakváltozásokat pedig a 7.6a
ábrán látható degresszív anyagi viselkedés, és a szaggatott vonallal jelölt realisztikusabb
szálelválási viselkedés figyelembevételével határoztam meg. Ezek alapján a kezdeti és
befejezett szálelválási jelenségekhez a következő húzó és nyíró típusú határ alakváltozási
értékek tartoznak:

ε1*=0.056, ε2*=0.69,
γ1*=0.09, γ2*=1.12.
7.3.2.1.

Merőleges szálorientáció

A 7.1. ábrán látható megoldási lépéseknek megfelelően a szálelválás szimulációs mikromodell terhelését az érintkezési mikro-modell alapján meghatározott érintkezési
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nyomáseloszlás szolgáltatta. A 7.12. ábra az érintkezési tartomány, két különböző nagyítási
szinthez tartozó, deformált alakját szemlélteti. A deformációs lépték mindkét esetben 1:1.
Amint az ábrából is jól látszik az érintkezési tartomány szélét intenzívebb szálelválási
folyamatok jellemzik.

(a)

(b)

7.12. ábra. Az érintkezési tartomány és annak egy kis környezetének deformált alakja merőleges szálorientáció
esetén

A 7.2.3. Fejezetben bemutatott szálelválási típusok közül befejezett húzó típusú szálelválás
nem alakult ki, aminek legfőbb oka a gyémánt/kompozit csúszópár alacsony súrlódási
tényezője µM=0.1 (mért érték). A gyémánt golyó acél golyóval való helyettesítése jelentősen
megnövelné a súrlódási tényező értékét (µacél=0.4 [59]), ami egy sokkal intenzívebb húzó
típusú szálelválást eredményezne. A szálelválás szimulációs eredmények alapján
megállapíthatjuk, hogy a jelen feladatot a radiális nyomó igénybevétellel kombinált nyíró
típusú szálelválási jelenségek jellemzik. A szálelválás szimulációs algoritmus a számítás
utolsó lépésében összesen 192 határréteg elem esetén jelzett befejezett szálelválást. Gátolt
szálelválást a program egyetlen egy határréteg elemnél sem észlelt. A határréteg elemek teljes
száma 27648, amint az a 7.3. táblázatban is látható. A domináns szálelválási jelenség a
lassított nyíró típusú szálelválás, amely az összes befejezett szálelválási jelenség 97%-át
jelenti. A maradék 3%-ot a radiális húzással kombinált nyíró típusú szálelválás adja. A
radiális húzó feszültséggel kombinált nyíró típusú szálelválási jelenség, és a lassított nyíró
típusú szálelválási jelenség S1 és S2 metszősíkokhoz tartozó kiterjedései a 7.14. és 7.15.
ábrákon láthatóak. A metszősíkok elhelyezkedését a 7.13. ábra szemlélteti.
Amint az a 7.14. ábrán is látható, radiális húzó feszültséggel kombinált nyíró típusú
szálelválás dominánsan a szálak csúszási iránnyal (negatív y-irány) ellentétes felénél alakul
ki. Ezzel szemben a lassított nyíró típusú szálelválási jelenségek dominánsan a szálak csúszási
iránynak megfelelő felénél alakulnak ki.
A 7.7. ábrán szaggatott vonallal jelzett, gátolt nyíró típusú szálelválást a számítási
algoritmus csak néhány határréteg elem esetén azonosított, akkor is csak átmeneti jelleggel.
Ez azt jelenti, hogy a növekményes technikán alapuló megoldás során késve ugyan, de
ezekben az elemekben is megindult a lassított nyíró típusú szálelválás.
A 7.16. ábra két különböző határréteg elemhez tartozó szálelválási jelenséget szemléltet. A
7.16a ábra radiális húzással kombinált nyíró típusú szálelválást (7.12b ábra „A” eleme), míg a
7.16b ábra lassított nyíró típusú (7.12b ábra „B” eleme) szálelválást szemléltet. A fenti ábrák
az adott határréteg elemek két felszíni csomópontjának (az egyik a mátrixoldalon, a másik a
száloldalon van) különböző terhelési szintekhez tartozó függőleges uz (mélység irányú)
elmozdulásait mutatják. A 7.16b ábrán bejelölt két vízszintes szaggatott vonal a lassított nyíró
típusú szálelválás kezdetét (alsó szaggatott vonal) és annak befejeződését (felső szaggatott
vonal) jelöli.
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7.13. ábra. Metszősíkok sematikus ábrázolása merőleges szálorientáció esetén: S1 metszősík x=5µm-nél, S2
metszősík x=10µm-nél

(a)

(b)

7.14. ábra. Radiális húzó feszültséggel kombinált nyíró típusú szálelválás: (a) az S1 metszősíkban és (b) az S2
metszősíkban (az elkezdődött szálelválást a fehér szín a befejezett szálelválást a fekete szín jelöli)

A 7.16a ábrán látható vízszintes szaggatott vonal a radiális húzó feszültséggel kombinált
nyíró típusú szálelválás megindulását jelzi. A fenti ábrákon mind a felterheléshez, mind a
leterheléshez tartozó elmozdulás értékek láthatók. Az ábrákból a teljes leterhelés utáni maradó
mátrix kiemelkedés és szál besüllyedés mértéke is leolvasható.
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7.15. ábra. Lassított nyíró típusú szálelválás: (a) az S1 metszősíkban és (b) az S2 metszősíkban
(az elkezdődött szálelválást a fehér szín a befejezett szálelválást a fekete szín jelöli)
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7.16. ábra. Az „A” és „B” határréteg elemek (7.12.b ábra) felszíni mátrix- és száloldali csomópontjainak
függőleges uz elmozdulásai

Az érintkezési tartomány nyíró típusú szálelválások következtében kialakuló besüllyedése
a 7.17. ábrán látható. A szálelválási folyamatok következtében a függőleges uz elmozdulások
sokkal jelentősebbek, mint egy olyan esetben, amikor a tökéletes szál/mátrix kapcsolat miatt
szálelválás kialakulására nincs lehetőség. Az érintkezési tartomány közepén áthaladó x-z
metszet (7.17b ábra) szemléletesen mutatja a gyémánt golyó alakját.
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A szálelválási jelenségek terjedésének „természetes” iránya a száliránnyal megegyező
mélység irány. Ez a viselkedés a 7.18. ábra alapján jól követhető. A 7.18a és 7.18b ábrákon a
„B” határréteg elemre, és az alatta elhelyezkedő határréteg elemekre vonatkozó, lokális
henger koordináta rendszerben értelmezett eredő fajlagos szögtorzulások és csúsztató
feszültségek (definíciók a 7.2.3. Fejezetben) láthatók. A Mises-féle egyenértékű feszültségek
alakulását a 7.18c ábra szemlélteti.

(a)

(b)

7.17. ábra. Függőleges irányú uz elmozdulások (az érintkezési tartomány süllyedése): (a) a szimmetria síkban és
(b) az érintkezési tartomány közepén áthaladó x-z síkkal párhuzamos síkban (minden érték [mm]-ben értendő)

A 7.18. ábrán a különböző terhelési szintekhez tartozó eredményeken kívül a leterheléshez
tartozó értékeket is feltüntettem. Amint az a 7.18a ábrán is látható a szálelválási folyamatok
következtében a határréteg elemekben jelentős fajlagos szögtorzulások alakulnak ki. A 7.18b
ábrához tartozó legalacsonyabb terhelési szintet jelentő eredmények, a felszín alatti kis
mélységben, tipikus képlékeny viselkedést szemléltetnek. A 75%-os terhelési szinthez tartozó
feszültségek a kezdődő lassított nyíró típusú szálelválások következtében csökkennek. A
szálelválásokkal egyidejűleg a képlékeny viselkedés mélység irányban terjed. A legnagyobb
terhelési szinthez tartozó eredmények már intenzívebb szálelválás terjedést mutatnak. A 7.18b
ábra aljáról indulva, 100%-os terhelési szint esetén a következő jelenségek azonosíthatók:
rugalmas alakváltozások, képlékeny folyás, kezdődő lassított nyíró típusú szálelválás,
befejezett lassított nyíró típusú szálelválás. A szálelválási feltételeknek megfelelően a
befejezett lassított nyíró típusú szálelváláshoz 60MPa egyenértékű feszültség tartozik (lásd.
7.7a ábra). A 7.18c ábrán az eredő csúsztató feszültségek (τres) tendenciáihoz hasonló lefutású
Mises-féle egyenértékű feszültségek láthatók.
A szálelválás szimulációs számítások teljessége érdekében, utolsó lépésként, a mikromodellek leterhelését is elvégeztem. Azok a határréteg elemek, amelyekben befejezett
szálelválás nem alakult ki, a leterhelés során, mint teljes értékű elemek működnek. A
befejezett szálelválással jellemzett határréteg elemek terhelés átadásra már nem képesek, így a
leterhelés során az ezekben az elemekben kialakuló feszültségeket, a numerikus
lehetőségeknek megfelelően, csökkenteni kell. A leterhelés utáni maradó függőleges irányú
(uz) elmozdulások a 7.19. ábrán láthatóak. Amint az ábrából is jól látszik, az érintkezési
tartomány a leterhelést követően a kompozit eredeti felszíne alatt marad, míg annak az ábrán
fehér színnel jelölt környezete egy kis mértékben az eredeti felszín fölé emelkedik.
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7.18. ábra. A „B” határréteg elemben és az alatta elhelyezkedő határréteg elemekben különböző terhelési
szinteken kialakuló szálelválási jelenségek (a z-koordináta zéruspontja a kompozit felszínén van)

7.19. ábra. Leterhelés utáni, maradó függőleges uz elmozdulások (minden érték [mm]-ben értendő)
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A szálelválás szimulációs eljárás legkényesebb pontját a degresszív anyagi viselkedés (7.6.
és 7.7. ábrák) numerikus lekezelése jelenti. Az alkalmazott negatív meredekségnél nagyobb
értékek esetén a számítás stabilitása, a felhasznált numerikus technikák mellett, nem
biztosítható.

(a)

(b)

7.20. ábra. A szálelválás kiterjedése szálelválás szimulációs algoritmus nélkül működő rugalmas-képlékeny
számítás alapján: (a) az S1 metszősíkban és (b) az S2 metszősíkban (a fekete színnel jelölt határréteg elemekben
az εegy>0.35)

A szálelválás szimulációs számítások mellett rugalmas-képlékeny, ellenőrző számításokat
is végeztem. Ezen számítások során a szálelválás szimulációs algoritmus nem működik, a
mátrix és a határréteg elemek anyagi viselkedése a 7.6a ábrán látható, nyílban folytatódó
szaggatott vonallal jelölt, rugalmas-tökéletesen képlékeny anyagi viselkedést követi. Ilyen
anyagtörvény mellett a határréteg elemek korlátlan képlékeny alakváltozást képesek elviselni
szálelválás kialakulása nélkül. A 7.20. ábrán fekete színnel jelölt határréteg elemekben az
εegy>0.35, ami a 7.6a ábra szaggatott vonala szerint szálelválást jelent. Összehasonlítva a
7.15. és 7.20. ábrákat, megállapíthatjuk, hogy a tendenciák hasonlósága mellett a rugalmastökéletesen képlékeny számítás kisebb mértékű szálelválást mutat. Ezek az eredmények a
szálelválás kiterjedése szempontjából alsó korlátnak tekinthetők.
7.3.2.2.

Párhuzamos szálorientáció

A szálelválás szimulációs mikro-modell deformált alakja a 7.21. ábrán látható. A legjobban
terhelt szálak igénybevétele dominánsan hajlítás, amely a szálakban 3500-4000MPa-os
feszültség maximumot eredményez. Ilyen nagy feszültségek mellett, mint járulékos
károsodási mechanizmussal, a száltörés jelenségével is számolni kell. Az érintkezési
tartományon belül elhelyezkedő szálak igénybevétele hajlítás és csavarás.
A számítás utolsó lépésében a feldolgozó program összesen 440 határréteg elem esetén
jelzett befejezett szálelválást, és további 335 határréteg elemnél azonosított gátolt szálelválást.
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(b)

7.21. ábra. Az érintkezési tartomány környezetének deformált alakja párhuzamos szálorientáció esetén:
(a) a szimmetriasíkban és (b) az érintkezési tartomány közepén áthaladó x-z metszetben

A határréteg elemek teljes száma 24192, amint az a 7.3. táblázatban is látható. A
szálelválási jelenségek szemléltetésére ugyanazt a szeletelős technikát használtam, mint
merőleges szálorientáció esetén. Az eltérés csak annyi, hogy ebben az esetben a metszősíkok
nem egymás mellett, hanem egymás alatt helyezkednek el (7.22. ábra). A szálak körül
kialakuló szálelválási jelenségek szemléletesebb bemutatására, az adott síkhoz tartozó
határréteg elemeket az egyes metszetekben külön-külön is kiemeltem. Ennek
eredményeképpen a határréteg elemek mélység irány (z-irány) szempontjából értelmezett alsó
és felső fele is láthatóvá válik.

7.22. ábra. A metszősíkok sematikus ábrázolása párhuzamos szálorientáció esetén: S1 metszősík z=10µm-nél,
S2 metszősík z=20µm-nél

A domináns szálelválási jelenség a lassított nyíró típusú szálelválás, amely az összes
befejezett szálelválási jelenség 95%-át jelenti. Ennél a százalékos értékelésnél a gátolt
szálelválást nem vettem figyelembe.
A 7.23. ábra a lassított nyíró típusú szálelválás, a 7.24. ábra a radiális húzó feszültséggel
kombinált nyíró típusú szálelválás kiterjedését mutatja. A fehér és fekete színek az
elkezdődött és a befejezett szálelválást szemléltetik.
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(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(c)

7.23. ábra. Lassított nyíró típusú szálelválás P
szálorientáció esetén: (a) a felszínen, (b) az S1 és (c)
az S2 metszősíkban (a fehér szín az elkezdődött, a
fekete szín a befejezett szálelválást jelöli)

7.24. ábra. Radiális húzással kombinált nyíró típusú
szálelválás P szálorientáció esetén: (a) a felszínen,
(b) az S1 és (c) az S2 metszősíkban (a fehér szín az
elkezdődött, a fekete szín a befejezett szálelválást
jelöli)
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A 7.25. ábrán a gátolt szálelválás kiterjedése látható. A fekete színnel jelölt elemekben az
εegy>0.35.
Húzó típusú szálelválás csak néhány elemben indult meg, ami azt erősíti, hogy ez a típusú
szálelválás párhuzamos szálorientáció esetén nem tartozik a domináns szálelválási típusok
közé.
A szálelválási jelenséget szemléletesen a 7.26. ábra illusztrálja, amely az „A” és „B”
határréteg elemek (lásd. 7.21a ábra) egymás alatt elhelyezkedő szálhoz, illetve mátrix
anyaghoz kapcsolódó csomópontjainak uy elmozdulás értékeit mutatja a terhelés
függvényében. A nyíró típusú szálelválás mindkét elem esetében y-irányban alakult ki. Az
„A” elem radiális húzó feszültséggel kombinált nyíró típusú szálelválásra, míg a „B” elem
lassított nyíró típusú szálelválásra mutat egy-egy példát. Az ábrán látható szaggatott vonalak
az adott típusú szálelválási jelenség kezdetét és befejeződését jelölik. A 7.26. ábrán a
leterheléshez tartozó eredményeket is feltüntettem.
Az „A” és „B” határréteg elemek által kijelölt vonal mentén, a különböző terhelési
szinteken kialakuló szálelválási jelenségek a 7.27. ábra alapján jól követhetők. A 30%-os
terhelési szinthez tartozó eredő fajlagos szögtorzulások a szálelválási jelenségek hiányában
még kicsik. Az eredő csúsztató feszültségek az érintkezési tartomány közepén kisebbek, mint
attól távolabb, ami a szálak meghajlásával magyarázható. A fajlagos szögtorzulások és
csúsztató feszültségek érintkezési tartomány közepére vett nagy fokú szimmetriája az
alacsony súrlódási tényező következménye. 100%-os terhelési szint esetén, az ábrákon
jobbról balra haladva, a következő szálelválási típusok különböztethetők meg. A maximális
csúsztató feszültséggel jellemezhető határréteg elem és az ábrákon is jelölt „A” határréteg
elem között kezdődő radiális húzó feszültségekkel kombinált nyíró típusú szálelválási
jelenség látható, amely az „A” elem esetében már befejezett állapotot is elér. A csúsztató
feszültségek görbéjén ezt követően egy vízszintes szakasz következik, amely a befejezett
lassított nyíró típusú szálelváláshoz tartozik. Ennek a szálelválási jelenségnek az érintkezési
tartomány közepére vett, jó közelítéssel szimmetrikus párja is könnyen azonosítható. A két
vízszintes szakasz között elhelyezkedő határréteg elemeket a gátolt szálelválási jelenség
jellemzi. Továbbhaladva a görbén, ismét a befejezett és az elkezdődött radiális húzó
feszültséggel kombinált nyíró típusú szálelválási jelenségekkel találkozunk.
A szálelválás szimulációs mikro-modellek leterhelését, a merőleges szálorientációs
számításokhoz hasonlóan, ebben az esetben is elvégeztem. Azok a határréteg elemek,
amelyekben befejezett szálelválás nem alakult ki a leterhelés során, mint teljes értékű elemek
működnek, vagyis más szóval ezen elemek teherviselő képessége megegyezik a sértetlen
határréteg elemek teherviselő képességével. A befejezett szálelválással jellemzett határréteg
elemek terhelés átadásra, feszültség halmozásra már nem képesek, így a leterhelés során az
ezekben az elemekben kialakuló feszültségeket a felhasznált numerikus megoldó adta
lehetőségek figyelembevételével csökkenteni kell. Azokat a gátolt szálelválás állapotában
lévő határréteg elemeket, amelyekben az εegy>0.35, a leterhelés során a befejezett
szálelváláshoz tartozó határréteg elemek csoportjába soroltam.
A mikro-modell leterhelés utáni 1:1-es deformált alakja a 7.28. ábrán látható. A felterhelés
során a döntő igénybevételt a függőleges (z-irányú) nyomás jelenti, ezért a szálelválások a
felterheléshez tartozó deformált alakokat bemutató ábrákon szemléletesen nem azonosíthatók.
Miközben a leterhelés során a szálak visszanyerik eredeti alakjukat, addig a képlékenyen
alakváltozott mátrix anyag a szálelválások következtében már „önálló életet él”. Az eredeti
együtt dolgozó szál/mátrix mikro-szerkezet egy egymástól elkülönült szál és mátrix mikroszerkezetté alakul át. A leterhelés utáni maradó mátrix besüllyedést a 7.29. ábrán látható
maradó függőleges (uz) elmozdulások mutatják.

7. Szálelválási jelenség végeselemes modellezése

90

(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(c)

7.25. ábra. Gátolt szálelválás P szálorientáció
esetén: (a) a felszínen, (b) az S1 és (c) az S2
metszősíkban (a fekete elemekben εegy>0.35)

7.30. ábra. Szálelválási jelenségek kiterjedése
szálelválás szimulációs algoritmus nélkül működő
lineárisan rugalmas-tökéletesen képlékeny számítás
alapján ( a fekete elemekben εegy>0.35)
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7.26. ábra. Az „A” és „B” határréteg elemekben (7.21a ábra) kialakuló szálelválási jelenségek P szálorientáció
esetén: (a) befejezett, radiális húzó feszültséggel kombinált nyíró típusú szálelválás („A” elem), (b) befejezett,
lassított nyíró típusú szálelválás („B” elem)
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7.27. ábra. Az „A” és „B” határréteg elemek (7.21a ábra) által kijelölt vonal mentén különböző terhelési
szinteken kialakuló szálelválási jelenségek P szálorientáció esetén (az y-koordináta zéruspontja a kompozit
felszínén, az érintkezési tartomány közepén helyezkedik el)

7. Szálelválási jelenség végeselemes modellezése

7.28. ábra. Az érintkezési tartomány leterhelés utáni
1:1-es deformált alakja P szálorientáció esetén
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7.29. ábra. Leterhelés utáni, maradó függőleges (uz)
elmozdulások P szálorientáció esetén (minden érték
[mm]-ben értendő)

A merőleges szálorientációk esetén elvégzett ellenőrző képlékeny számításhoz hasonlóan,
ebben az esetben is készítettem, szálelválás szimulációs algoritmus nélkül működő, ellenőrző
számítást. A számítás során mind a mátrix anyag, mind a határréteg elemek egy lineárisan
rugalmas-tökéletesen képlékeny anyagi viselkedést követnek. A 7.30. ábrán (lásd. 90. oldal)
látható fekete elemekben az εegy>0.35. A fekete színnel jelölt tartomány a szálelválás
kiterjedése szempontjából egy alsó korlátnak tekinthető.
7.3.2.3.

Transzverzális szálorientáció

Az érintkezési tartomány környezetének deformált alakja a 7.31. ábrán látható. A
teherviselő szálak igénybevétele csavarással kombinált hajlítás. A legjobban terhelt szálakban
kialakuló 3500MPa körüli feszültségmaximumok száltörést okozhatnak. A száltörések a
később bemutatásra kerülő elektronmikroszkópos felvételeken is jól láthatók.

(a)

(b)

7.31. ábra. Az érintkezési tartomány környezetének deformált alakja transzverzális szálorientáció esetén:
(a) a teljes érintkezési tartomány és (b) annak érintkezési tartomány közepén áthaladó x-z metszete
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A szimulációs algoritmus a számítások során a 24192 határréteg elem közül 480 elem
esetén észlelt befejezett szálelválást. Gátolt szálelválást további 349 elem esetén azonosított.
A szálelválási folyamatok bemutatására ebben az esetben is szeletelő technikát használtam. A
metszősíkok elhelyezkedését a 7.32. ábra mutatja.
A 7.33. ábra a legdominánsabb szálelválási jelenség, a lassított nyíró típusú szálelválás
kiterjedését szemlélteti, fehér színnel jelölve a megkezdődött és fekete színnel jelölve a
befejezett szálelválási folyamatokat. A befejezett szálelválások 95%-a lassított nyíró típusú
szálelválás következtében alakult ki. Radiális húzó feszültséggel kombinált nyíró típusú
szálelválás csak néhány, az érintkezési tartomány x-irányú széléhez közeli határréteg elemben
alakult ki, amint az a 7.34. ábrán is látható.
Gátolt szálelválás a legnagyobb nyomó feszültségekkel jellemzett részeken, az érintkezési
tartomány közepe alatt alakult ki (7.35. ábra). A 7.35. ábrán fekete színnel jelölt elemekben az
εegy>0.35. Húzó típusú szálelválás a fenti vizsgálati feltételek mellett csak néhány elemben
indult meg, ugyanakkor befejezett húzó típusú szálelválás ezen elemek egyikénél sem alakult
ki. Egy nagyobb súrlódási tényező nagyobb vízszintes (y-irány) húzó feszültségeket
eredményezne, amely intenzívebb húzó típusú szálelváláshoz vezetne.

7.32. ábra. A metszősíkok sematikus ábrázolása transzverzális szálorientáció esetén: S1 metszősík z=10µm-nél,
S2 metszősík z=20µm-nél

A 7.36. ábra a szálelválási jelenségeket illusztrálja. Az ábra az „A” és „B” határréteg
elemek (lásd. 7.31b ábra) egymás alatt elhelyezkedő, szálhoz, illetve mátrix anyaghoz
kapcsolódó csomópontjainak ux elmozdulás értékeit mutatja a terhelés függvényében. Az „A”
elem egy radiális húzó feszültséggel kombinált nyíró típusú, míg a „B” elem egy lassított
nyíró típusú szálelválási folyamatot szemléltet. Az ábrákon látható szaggatott vonalak azokat
a terhelési szinteket jelölik, amelyeknél az adott típusú szálelválás megindult, illetve
befejeződött. A fenti ábrák mind a felterheléshez, mind a leterheléshez tartozó elmozdulás
eredményeket tartalmazzák.
A 7.37. ábrán az „A” és „B” határréteg elemek által kijelölt vonal mentén kialakuló
különböző terhelési szintekhez tartozó szálelválási jelenségek láthatóak. Amint az a 7.37a
ábrán is látható, a legnagyobb eredő fajlagos szögtorzulás, a szálak meghajlásának
következtében, az érintkezési tartomány x-irányú széle alatt elhelyezkedő „B” határréteg
elemben alakul ki. Az eredő csúsztató feszültségek lefutása az egyes szálelválási típusoknak
megfelelően sokkal összetettebb, mint az eredő fajlagos szögtorzulásoké. 30%-os terhelési
szint esetén a legnagyobb eredő csúsztató feszültségek az érintkezési tartomány szélénél
(x=20µm) alakulnak ki, amelyek azután az érintkezési tartomány közepe felé haladva
fokozatosan csökkennek.
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(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(c)

7.33. ábra. Lassított nyíró típusú szálelválás T
szálorientáció esetén: (a) a felszínen, (b) az S1 és (c)
az S2 metszősíkban (a fehér szín az elkezdődött, a
fekete szín a befejezett szálelválást jelöli)

7.34. ábra. Radiális húzással kombinált nyíró típusú
szálelválás T szálorientáció esetén: (a) a felszínen,
(b) az S1 és (c) az S2 metszősíkban (a fehér szín az
elkezdődött, a fekete szín a befejezett szálelválást
jelöli)
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(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(c)

7.35. ábra. Gátolt szálelválás T szálorientáció
esetén: (a) a felszínen, (b) az S1 és (c) az S2
metszősíkban (a fekete elemekben az εegy>0.35)

7.40. ábra. A szálelválás kiterjedése lineárisan
rugalmas-tökéletesen képlékeny számítás alapján (a
fekete elemekben az εegy>0.35)
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7.36. ábra. Az „A” és „B” határréteg elemekben (7.31b ábra) kialakuló szálelválási jelenségek T szálorientáció
esetén: (a) befejezett radiális húzó feszültséggel kombinált nyíró típusú szálelválás („A” elem), (b) befejezett
lassított nyíró típusú szálelválás („B” elem)
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7.37. ábra. Az „A” és „B” határréteg elemek (7.31b ábra) által kijelölt vonal mentén, különböző terhelési
szinteken kialakuló szálelválási jelenségek T szálorientáció esetén (az x-koordináta zéruspontja a kompozit
felszínén, az érintkezési tartomány közepén helyezkedik el)
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100%-os terhelési szint esetén az érintkezési tartomány közepétől (x=0) x-irányba haladva
a következő szálelválási jelenségek alakulnak ki. Növekvő csúsztató feszültségekkel
jellemzett gátolt szálelválás, amit a „B” elem környezetében kialakuló azonos feszültség
szinttel jellemezhető lassított nyíró típusú szálelválás követ. Az „A” határréteg elem és a
legnagyobb csúsztató feszültséggel jellemzett elem közötti részen, radiális húzó feszültséggel
kombinált nyíró típusú szálelválások alakulnak ki. Az ebben a tartományban elhelyezkedő
elemek közül az „A” elemben kialakult szálelválási jelenség már elérte a befejezett állapotot.
A 65%-os és 100%-os terhelési szintekhez tartozó eredmények összehasonlítása során, jól
követhető a lassított nyíró típusú szálelválási jelenségek növekvő terhelések hatására
bekövetkező terjedése.
Mivel a transzverzális szálorientációjú mikro-modell leterhelésére vonatkozó
feltételrendszer teljes egészében megegyezik a párhuzamos szálorientációnál már ismertetett
feltételrendszerrel, ezért itt csak a leterhelésre vonatkozó eredmények bemutatására
szorítkozom. A mikro-modell leterhelés utáni 1:1-es deformált alakja a 7.38. ábrán látható. A
szálak körül elhelyezkedő határréteg elemek vizsgálatán keresztül, a leterhelés során láthatóvá
váló szálelválások könnyedén azonosíthatók. A 7.39. ábrán látható leterhelés utáni maradó
függőleges (uz) elmozdulások jól mutatják a maradó mátrix besüllyedés mértékét.

7.38. ábra. Az érintkezési tartomány leterhelés utáni
1:1-es deformált alakja transzverzális szálorientáció
esetén

7.39. ábra. Leterhelés utáni maradó függőleges (uz)
elmozdulások transzverzális szálorientáció esetén
(minden érték [mm]-ben értendő)

A szálelválás szimulációs végeselemes modellt – hasonlóan a merőleges és párhuzamos
szálorientációkhoz tartozó számításokhoz – a szálelválás szimulációs algoritmus nélkül
lefuttatva, meghatározható a szálelválás kiterjedésének alsó korlátja. Egy ilyen számítás során
ugyanis a határréteg elemek lineárisan rugalmas-tökéletesen képlékeny anyagtörvényének
következtében szálelválás kialakulására nincs lehetőség. A 7.40. ábrán (lásd 95. oldal) látható
fekete elemek azokat a határréteg elemeket jelölik, amelyekben az εegy>0.35. Más szóval, a
fekete színnel jelölt helyeken szálelválás kialakulásával kell számolni.

7.4. Kísérleti megfigyelések
A numerikus eredmények ellenőrzésére karc tesztek szolgáltak. A mérések során a már
korábban is használt R=100µm görbületi sugarú gyémánt karctűt használtuk FN=1N és
FN=2N terhelések mellett. A kísérleti berendezés részletes ismertetése és a karc tesztek
részletei a 6. Fejezetben találhatóak.
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7.4.1. Merőleges szálorientáció
A 7.41. ábra az érintkezési tartomány szélén az intenzívebb képlékeny alakváltozások és
szálelválások következtében nagyobb deformációkat mutat, mint az érintkezési tartomány
közepén. A kinagyított felvételen szálvég töredezés és jelentős képlékeny alakváltozás
látható.

(a)

(b)

7.41. ábra. FN=2N terhelésű gyémánt karctűvel karcolt merőleges szálorientációjú kompozit felszínéről készült
elektronmikroszkópos felvételek

(a)

(b)

7.42. ábra. Elektronmikroszkópos felvételek (a) az FN=2N terheléshez tartozó karcnyom végéről és (b) az FN=1N
terhelésű gyémánt karctűvel ötször karcolt merőleges szálorientációjú kompozit felszínéről

A 7.42a ábra az érintkezési tartomány környezetét mutatja az első karcnyom végénél. Az
érintkezési tartomány előtt jelentős mátrix kiemelkedés látható. A szálak leterhelés utáni
deformált alakja ugyancsak jelentős maradó alakváltozásokat valószínűsít. Az érintkezési
tartomány előtt látható mátrix kiemelkedés a 7.12b ábra „B” elemének környezetében is
megfigyelhető. Ez a jelenség magyarázatot szolgáltat a kopadék részecskék és ezen keresztül
a kopadék film kialakulásának egyik domináns formájára, amely során a szálak felszíne fölé
emelkedő mátrix anyag a csúszó ellenfelület hatására kopadék formájában fokozatosan
lekopik, illetve rákenődve a kompozit felszínére kopadék film kialakulásához vezet. Ez a
mechanizmus FN=1N terhelés esetén is megfigyelhető de jól látható formában csak többszöri
ismétlés hatására alakul ki. A 7.42b ábrán az ötszöri ismétlést követő állapotok láthatóak.

7.4.2. Párhuzamos szálorientáció
A kompozit felszínéről készített elektronmikroszkópos felvételek a 7.43. ábrán láthatók.
Az érintkezési tartomány szélei a szálelválások következtében könnyen azonosíthatók. A
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kinagyított felvételen száltörések és nyíró típusú gyűrődések láthatók, amelyek a jelentős
hajlító és csúsztató feszültségek következményei. A leterhelés utáni maradó alakváltozások
mértékét a szálak és a mátrix anyag deformált alakja jól érzékelteti.

(a)

(b)

7.43. ábra. FN=1N terhelésű gyémánt karctűvel karcolt párhuzamos szálorientációjú kompozit felszínéről készült
elektronmikroszkópos felvételek

7.4.3. Transzverzális szálorientáció
A transzverzális szálorientációjú kompozit felszínéről készített elektronmikroszkópos
felvételek a 7.44. ábrán láthatók. Az érintkezési tartomány szélei ebben az esetben is jól
azonosíthatók, amely elsősorban az intenzív szálelválási jelenségek következménye.

(a)

(b)

7.44. ábra. FN=1N terhelésű gyémánt karctűvel karcolt transzverzális szálorientációjú kompozit felszínéről
készült elektronmikroszkópos felvételek

A kinagyított képen a szálak deformált alakja és a csúszási irányra merőleges nyíró típusú
gyűrődések egyértelműen mutatják a gyémánt karctű csúszási irányát. A száltörések,
hasonlóan a párhuzamos szálorientációhoz, a jelentős hajlító feszültségek következményei. A
leterhelést követő állapotok ebben az esetben is jelentős maradó alakváltozásokat mutatnak.
Összefoglaló megállapításként elmondható, hogy a numerikus és kísérleti vizsgálatok
eredményei a jellegzetes károsodási mechanizmusok tekintetében jó egyezést mutatnak.

7. Szálelválási jelenség végeselemes modellezése

100

7.5. Kapcsolódó publikációs tevékenység
A jelen fejezethez a következő publikációk kapcsolódnak:
A szálelválás szimulációs mikro-modellek alapjaival és a merőleges
szálorientációra vonatkozó első eredmények ismertetésével a [76], [82] és [85]
publikációk foglakoznak.
A különböző szálorientációkhoz tartozó részletes numerikus és kísérleti
eredményeket a [78] és [79] publikációk ismertetik.
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Összefoglalás
A hosszú és rövid szállal erősített polimer kompozitokat egyre intenzívebben használják
különböző területeken, amelyek között a tribológiai célú alkalmazások is megtalálhatók.
Tekintettel arra, hogy a csúszósurlódásos érintkezés során kialakuló érintkezési, feszültségi és
alakváltozási viszonyok jelentősen befolyásolják a szerkezeti elemek kopási viselkedését,
különösen fontos a fenti viszonyok mind pontosabb meghatározása.
A hosszú karbonszállal erősített PEEK (poliéter-éterketon) kompozit csúszósurlódására
jellemző kopási mechanizmusok tanulmányozására rúd/tárcsa kísérleti berendezésen alapuló
koptató kísérleteket és karc teszteket végeztünk. A kopási viselkedéshez kapcsolódó
károsodási mechanizmusok vizsgálata során a csúszási irány szempontjából különböző
szálirányokat vettünk alapul. Merőleges (M) szálorientáció esetén a szálperem töredezés, a
mátrix anyag képlékeny alakváltozása, a szálelválás és a kopadék film kialakulás jelenti a
jellegzetes károsodási mechanizmusokat. A párhuzamos (P) és transzverzális (T)
szálorientációt a szálmeghajlás, a szálelválás, a száltörés, a mátrixgyűrődés és a kopadék film
kialakulás jellemzi.
A szál/mátrix mikro-szerkezet modellezésén keresztül kifejlesztett végeselemes
makro/mikro érintkezési modellek (elmozdulás illesztéses technikát alkalmazva) sokkal
megbízhatóbban használhatók a valóságos, szálerősítéses kompozitok károsodási
mechanizmusainak vizsgálatára, mint egy egyenértékű makro-modell. Ebből adódóan a
számított érintkezései, feszültségi és alakváltozási eredmények lényegesen jobban közelítik a
valóságos viszonyokat. A szálerősítéses kompozitok lehetséges károsodási mechanizmusainak
meghatározását a végeselemes mikro-modellek alapján is elvégeztem. Merőleges
szálorientáció esetén a nagy nyíró feszültségek a mátrix anyag felület-közeli károsodását
idézik elő, ami vékony kopadék részecskék kialakulásához vezet. A károsodás másik
jellegzetes formája a szálelválás. Mindezek mellett az érintkezési tartományon belül
elhelyezkedő szálak hátsó éleinél száltöredezés is kialakulhat. Párhuzamos szálorientáció
esetén a nyíró alakváltozások által létrehozott szálelválás és a finom szálkopás szolgáltatja a
domináns károsodási mechanizmusokat, amelyeket a kopás következtében elvékonyodott
szálak törése követ. Végül a transzverzális szálorientációt a mátrixgyűrődés és a szálelválás
jellemzi, amely szál mentén végigfutó repedéssé alakulhat.
Csúszó érdességcsúcs és szálerősítéses polimer kompozit érintkezése során kialakuló
szálelválási jelenségek vizsgálatára makro- és mikro-modelleket fejlesztettem ki. A
különböző típusú szálelválási jelenségek modellezésére a szálelválás szimulációs mikromodellekbe határréteg elemeket építettem be. A határréteg elemek, elhelyezkedésüket
tekintve, gyűrűszerűen veszik körül az egyes szálakat. A határréteg elemeken keresztül mind
a radiális húzó vagy nyomó feszültségekkel kombinált nyíró típusú, mind a húzó típusú
szálelválás vizsgálható. A megoldási algoritmus a következő három modellre épül: anizotrop
érintkezési makro-modell, érintkezési mikro-modell, szálelválás szimulációs mikro-modell. A
mikro-modelleknél alkalmazott elmozdulás illesztéses technikához szükséges csomóponti
elmozdulásokat a makro-modell szolgáltatja. Az érdességcsúcsot helyettesítő gyémánt
golyóra jellemző alacsony súrlódási tényező következtében, a merőleges szálorientációt a
radiális nyomó feszültséggel kombinált, lassított nyíró típusú szálelválások jellemzik. A
párhuzamos és transzverzális szálorientációkhoz tartozó eredmények szintén a lassított nyíró
típusú szálelválási jelenség dominanciáját mutatják.
A kísérleti és a numerikus eredményeket összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a
végeselemes modellek által meghatározott károsodási mechanizmusok, úgy mint a
mátrixgyűrődés, a szálelválás és a száltörés, a próbatestek karcolt felületein ugyancsak
megfigyelhetők.
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Új tudományos eredmények
1. Acél ellenfelülettel párosított, hosszú szállal erősített polimer kompozitok
csúszósurlódására jellemző kopási és károsodási mechanizmusok vizsgálatára koptató
kísérleteket végeztünk, amelyek alapján a következő megállapításokat tettem.
1.a) Merőleges szálorientáció esetén a jellegzetes károsodási mechanizmusokat a kopadék
film keletkezés és kopás, a mátrixgyűrődés, a finom mátrixkopás, a szálak csúszási irány
szempontjából hátsó éleihez kötődő száltöredezés, a finom szálkopás, az abrazív kopási
folyamatok és a szálelválási jelenség jelenti.
1.b) Párhuzamos és transzverzális szálorientáció esetén a jellegzetes károsodási
mechanizmusokat a kopadék film keletkezés és kopás, a mátrixgyűrődés, a finom
mátrixkopás, a száltörés, a finom szálkopás, a törött száldarabok kifordulása, az abrazív
kopási folyamatok és a szálelválási jelenség jelenti.
2. Acél érdességcsúcs/hosszú szálerősítésű merőleges, párhuzamos és transzverzális
szálorientációjú polimer kompozit csúszósurlódásos érintkezésére jellemző károsodási
mechanizmusok vizsgálatára végeselemes számításokat végeztem, amelyek alapján az alábbi
megállapításokat tettem.
2.a) A hosszú szálerősítéses polimer kompozit valóságos szál/mátrix mikro-szerkezetének
figyelembevétele végeselemes érintkezési makro/mikro-modellek kifejlesztését igényli. A
disszertációban bemutatott elmozdulás illesztéses technikával összekapcsolt makro/mikromodellek alapján meghatározott érintkezési, alakváltozási és feszültségi eredmények
lényegesen jobban közelítik a valóságos viszonyokat, mint a széles körben használt
egyenértékű makro-szemlélettel meghatározható értékek.
2.b) Súrlódásmentes normál érintkezési és csúszósurlódásos érintkezési feladatok mikromodellekkel való megoldása során megállapítottam, hogy miközben merőleges és
transzverzális szálorientáció esetén a súrlódási erő hatására megnő az érintkezési nyomás és
kiszélesedik az érintkezési tartomány, addig párhuzamos szálorientáció esetén nincs
érdembeli változás az érintkezési paraméterek értékeiben. A súrlódási erő hatására merőleges
szálorientáció esetén kialakuló aszimmetrikus nyomáseloszlás csúcsértékei a teherviselő
szálak csúszási irány szempontjából hátsó éleinél alakulnak ki.
2.c) A merőleges szálorientációhoz tartozó mikro-modellen alapuló számítás a kísérletileg
megfigyelt károsodási mechanizmusok közül a következők kialakulására ad magyarázatot:
szálak csúszási irány szempontjából hátsó éleinél kialakuló száltöredezés, mátrix kiemelkedés
következtében meginduló kopadék film képződés, nyíró és húzó típusú szálelválás,
mátrixgyűrődés.
2.d) A párhuzamos és transzverzális szálorientációjú mikro-modellekhez tartozó
számítások a kísérletileg megfigyelt károsodási mechanizmusok közül a következők
kialakulására adnak magyarázatot: száltörés, nyíró és húzó típusú szálelválás, mátrixgyűrődés,
szálak elcsavarodása.
3. Csúszósurlódásos érintkezés során kialakuló szálelválási jelenség vizsgálatára
merőleges, párhuzamos és transzverzális szálorientációjú végeselemes szálelválás szimulációs
mikro-modelleket fejlesztettem ki. A vizsgálati eredmények alapján a következő
megállapításokat tettem.
3.a) A kifejlesztett határréteg elemeket tartalmazó, elmozdulás illesztéses technikán
alapuló nemlineáris végeselemes mikro-modellek alkalmasak mind a húzó, mind a nyíró
típusú szálelválási jelenség vizsgálatára. A határréteg elemek elhelyezkedésüket tekintve
gyűrűszerűen veszik körül az egyes szálakat.
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3.b) A határréteg elemek alapján a következő szálelválási típusok különböztethetők meg:
húzó típusú szálelválás, radiális húzó feszültséggel kombinált nyíró típusú szálelválás, radiális
nyomó feszültséggel kombinált nyíró típusú szálelválás. Ez utóbbinak a radiális nyomó
feszültség nagyságától függően, gátolt és lassított formái is megkülönböztethetők. A
szálelválási feltételek alapját a lokális henger koordinátarendszerben értelmezett húzó és nyíró
határ alakváltozási értékek jelentik.
3.c) Csúszósurlódás esetén a szálelválás merőleges, párhuzamos és transzverzális
szálorientáció esetén is dominánsan nyíró igénybevételek hatására alakul ki. A nyíró típusú
szálelválás az esetek döntő többségében radiális nyomó feszültséggel kombinálódik, amely
mint fékezőerő lassítja a szálelválási jelenség terjedését.
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Az eredmények hasznosítása
A kifejlesztett modellek alkalmasak a kopási folyamattal összefüggő károsodási
mechanizmusok elemzésére; ezen belül a szálelválási folyamat részletes vizsgálatára és
kiterjedésének meghatározására. Az ismertetett eljárás általánosan használható szálelválás
típusú problémák (szálkihúzódás, csepplehúzás, stb.) vizsgálatára.
A kifejlesztett modellek különféle anyagpárosítások esetén képesek választ adni arra a
kérdésre, hogy a lehetséges károsodási mechanizmusok közül melyek a dominánsak. A
modelleken belül könnyen változtatható a száltérfogatarány, az anyagjellemzők, a terhelés, az
érdességcsúcs geometria és az érdességcsúcsok száma. Ily módon, kompozit szerkezeti
elemek tervezésekor megkereshetők az adott működési körülményekhez tartozó legkedvezőbb
paraméterek.
A kidolgozott eljárások egyszerűen alkalmassá tehetők a következő kérdések vizsgálatára:
• Milyen a kopási viselkedés magasabb hőmérsékleten? (hőmérsékletfüggő
anyagjellemzők bevezetésével)
• Hogyan módosítja a felülethez közeli károsodási mechanizmusokat a kúszás?
A modellezési eredmények közvetlenül felhasználhatók kopási hipotézisek, egyenletek
felállításához, illetve módosításához (pl. mikro feszültségeken alapuló hipotézisek, szálelválás
kiterjedésén alapuló hipotézisek, stb.).
A kidolgozott modellek továbbfejlesztésével és összekapcsolásával lehetőség nyílik olyan
modellek kifejlesztésére, amelyek már összetettebb károsodási folyamatok modellezésére is
felhasználhatók, pl. a szálperem töredezés, a mátrixkopás és a szálelválás tanulmányozására.
Az ilyen modellek a hardware és software feltételek fejlődésével egyre inkább kezelhetővé
válnak.
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Függelék
Szálerősítéses polimer kompozitok keverési szabályokkal meghatározható anyagjellemzői
[61]. A közölt összefüggések az erősítő szálakat transzverzálisan izotrópnak tekintik.
Az összefüggésekben szereplő f és m index a szálat és a mátrix anyagot jelöli.
E11 = E f 11Vf + E m Vm ,

V
V
1
= f + m,
E 22 E f 22 E m
E 33 = E 22 ,

ν 12 = ν f 12 Vf + ν m Vm ,

ν 13 = ν 12 ,
ν 23 = ν f 23Vf + ν m Vm C ,
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E
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SHORT ABSTRACT OF PHD THESIS

WEAR MECHANISMS OF COMPOSITE-STEEL SLIDING PAIRS
Tibor Goda
mechanical engineer (M.Sc.)
Experimental and numerical studies have been prepared to investigate the wear related
failure mechanisms of a unidirectional carbon fibre reinforced PEEK (polyether-etherketone)
composite material subjected to a sliding contact.
To analyze the behavior of the fibre/matrix micro-structure FE contact macro/micromodels and a debonding micro-model have been developed. The later one contains interface
elements located around each fibre. They can detect tension and also shear type debonding.
Compared to the results of the experimental and the numerical investigations, typical
failure mechanisms detected by FE models such as matrix shear failure, fibre/matrix
debonding and fibre cracking were also observed on the scratched surfaces of the specimens.
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SUMMARY OF PHD THESIS
WEAR MECHANISMS OF COMPOSITE-STEEL SLIDING PAIRS
Tibor Goda
mechanical engineer (M.Sc.)
Polymer based composites with short or continuous fibre reinforcement have been
increasingly used in various fields, including different tribological applications. The contact,
stress and deformation characteristics during sliding contact have a considerable impact on
the wear behavior of structural elements, therefore it is important to evaluate these conditions
in a more accurate way.
To study the wear mechanisms of a unidirectional carbon fibre reinforced PEEK
(polyether-etherketone) composite material subjected to a sliding contact, wear test on a pinon-disk configuration and scratch tests were used. Different fibre orientations, relative to the
sliding directions, were considered to observe the wear-related failure mechanisms. For
normal (N) fibre orientation the representing ones are fibre edge cracking, plastic deformation
of the matrix, fibre/matrix debonding and compacted wear debris layer formation. In the case
of parallel (P) and anti-parallel (AP) fibre orientations fibre bending, fibre/matrix debonding,
fibre fracture and matrix shear features were observed together with compacted wear debris
layer formation.
By modeling the fibre/matrix micro-structure, the FE macro/micro-contact models
developed (introducing the displacement coupling technique) is much more suitable for
studying failure mechanisms in the real fibre-reinforced composite than using an equivalent
macro-model, therefore the calculated contact, stress and strain results are significantly closer
to real conditions. Based on the FE micro-models, possible failure mechanisms of the fibrereinforced composite have been explored. For N-fibre orientation, surface failure of the
matrix material occurs due to the high shear stresses, producing the formation of thin wear
debris layers. The other characteristic source of failure is the fibre/matrix debonding. The rear
edges of the fibers located in the contact area are likely to be cracked. If the P-fibre
orientation is considered, the fibre/matrix debonding by shear type deformation and fibre
sliding wear, followed by cracking of wear thinned fibers, are the dominant failure
mechanisms. Finally, in the case of AP-fibre orientation, matrix shear and fibre/matrix
debonding characterize this case, eventually associated with fibre length cracking.
To study the debonding behavior between a CF-PEEK fibre reinforced polymer composite
specimen and a sliding diamond indentor, macro- and micro-models have been developed. In
the debonding micro-model, interface elements were located around each fibre. The interface
elements can detect the tension type and also the shear type debonding either under tension or
compression. The complete solution consists of 3 stages: anisotropic macro contact model,
micro contact model and the debonding model. The first model provided the boundary
conditions for the micro-models by a displacement coupling technique. In the case of N-fibre
orientation, the smaller coefficient of friction of the sliding diamond indentor produced
dominant shear type debonding mostly under compression. For P- and AP-fibre orientations,
the results show dominantly shear type limited debonding under compression.
Compared to the results of the experimental and the numerical investigations, typical
failure mechanisms detected by FE models such as matrix shear failure, fibre/matrix
debonding and fibre cracking were also observed on the scratched surfaces of the specimens.

