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JELÖLÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 

Az alkalmazott jelölések: 

  [-] A próbatest fajlagos vastagsági mérete (  = z / h) 

A i [-] A TBT-nél használt konstansok (i = 1 és 2) 
A [mm2] Próbatest keresztmetszete 
B i [-] A TBT-nél használt konstansok (i = 1 és 2) 
b [mm] Próbatest szélessége 

c  0 [%] A szakadási nyúlás modell paramétere 

c  1 [-] A szakadási nyúlás szórásának modell paramétere 

c E1 [-] A hajlító modulus modell paramétere 
C i [-] A TBT-nél használt konstansok (i = 1 és 2) 
E 1 [MPa] Young modulus 
E app 1 [MPa] Látszólagos hajlító modulus (4PBT, f1)
E app 2 [MPa] Látszólagos hajlító modulus (4PBT, f2)
E app [MPa] Látszólagos hajlító modulus (3PBT) 
E f [MPa] Hajlító modulus 
E h [MPa] Húzó modulus 
E h1 [MPa] Húzó modulus az er sítés irányában (1 irány) 
E ny [MPa] Nyomó modulus 
E ny1 [MPa] Nyomó modulus az er sítés irányában (1 irány) 
E TBT [MPa] TBT szerinti hajlító modulus 
E [db] Kumulált eseményszám (AE mérés) 
E*

app 1 [MPa] Átlagos látszólagos hajlító modulus (4PBT, f1)
E*

app [MPa] Átlagos látszólagos hajlító modulus (3PBT) 
f 1 [mm] A bels  terhel  pont(ok) (1. pont) elmozdulása 4PBT esetén 
f 2 [mm] A rúd középpontjának (2. pont) elmozdulása 4PBT esetén 
f B [mm] A tiszta hajlító igénybevétel okozta lehajlás (3PBT) 
f B1 [mm] A hajlító igénybevétel okozta lehajlás az L1 zónában (4PBT) 
f B2 [mm] A hajlító igénybevétel okozta lehajlás az L2 zónában (4PBT) 
f S [mm] A nyíróer  okozta lehajlás 3PBT és 4PBT esetén 
f T [mm] Teljes lehajlás 3PBT és 4PBT esetén 
F [N] Terhel  er
Fmax [N] Maximális terhel  er
G 13 [MPa] Nyíró modulus az „13” síkban 
G xz [MPa] Nyíró modulus az „xz” síkban 
h e [mm] Ekvivalens próbatest vastagság 
h N [mm] A semleges tengely helye 
h [mm] Próbatest magassága / vastagsága 
K r [-] A nyíró- és hajlító törési mód közötti átmenet paramétere 
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K s [-] Feszültség eloszlástól függ  tényez
K [-] Korrekciós faktor 
k [-] Nyírási faktor 
k [-] Nyírási faktor (k = 2/3) 
L 0 [mm] Vizsgálati hossz 
L 1 [mm] A küls - és a bels  terhel pontok távolsága (4PBT) 
L 2 [mm] A bels  terhel pontok távolsága (4PBT) 
L t [mm] Befogási hossz 
L [mm] Szabad támaszköz hajlító vizsgálat esetén (3PBT és 4PBT) 
m [-] Weibull modulus (alakparaméter) 
Mh [Nm] Hajlító nyomaték 
n [db] Darabszám 
q [%] Valószín ségi szint 
R z [-] Felületi érdesség 
R1 [mm] A terhel  fej lekerekítési sugara 
R2 [mm] A támaszok lekerekítési sugara 
s [-] Nyírási korrekciós faktor (TBT) 
S [N/mm] Rugóállandó (i = 1 és 2) 
T t [kTex] Lineáris s r ség
t [h] Id
u [%] Kötegnyúlás 
V m [mm3] A mátrixanyag térfogata 
V sz [mm3] Az er sít anyag térfogata 
V ü [mm3] A légzárványok térfogata 
v [mm/perc] Terhelési / vizsgálati sebesség 
V [mm3] Vizsgálati térfogat 
w [mm] A bemetszett próbatest vastagsága 
 [-] Nyíró hatás okozta szögelfordulás a TBT-nél 

 0 [%] A szál szakadási nyúlása 

 1 [%] A szál szakadási nyúlásának szórása 

 B [%] Átlagos szálszakadási nyúlás 

 h1 [%] Fajlagos nyúlás húzó igénybevétel esetén az 1-irányában 

 L [%] A kompozit réteg szakadási nyúlása 

 ny1 [%] Fajlagos nyúlás nyomó igénybevétel esetén az 1-irányában 
 [°] Az er sítés irányszöge 

µ [-] Súrlódási tényez

 K [g/cm3] A kompozit mért s r sége

 m [g/cm3] Az epoxi mátrix s r sége 

 sz [g/cm3] A karbonszál s r sége 

 T [g/cm3] A kompozit elméleti úton számolt s r sége
*

K [g/cm3] A kompozit számolt s r sége

 0 [MPa] Weibull paraméter (skálaparaméter) 

 app [MPa] Látszólagos hajlító szilárdság 
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 asy [MPa] Aszimptotikus hajlító szilárdság (3PBT, L/h )

 f [MPa] Hajlító szilárdság 

 fW [MPa] Weibull elmélettel becsült hajlító szilárdság 

 h [MPa] Szakító szilárdság 

 h1 [MPa] Szakító szilárdság az er sítés irányában 

 m [MPa] A mátrix anyag szakító szilárdsága 

 ny [MPa] Nyomószilárdság 

 ny1 [MPa] Nyomó szilárdság az er sítés irányában 

 S [MPa] Az elemi szál szakító szilárdsága 

 x [MPa] Az „x” irányban m köd  normál feszültség 

 z [MPa] Az „z” irányban m köd  normál feszültség 
 [-] Fajlagos normál feszültség 

 13 [MPa] Az „13” síkban m köd  nyíró feszültség 

 app [MPa] Látszólagos nyíró szilárdság 

 rk [MPa] Rétegközi nyíró szilárdság 

 theo [MPa] A látszólagos nyírófeszültség határértéke (3PBT, L/h  0) 

 xz [MPa] Az „xz” síkban m köd  nyíró feszültség 
 [-] Fajlagos nyíró feszültség 

 [tf%] Térfogatra vonatkoztatott száltartalom 
 [m%] Tömegre vonatkoztatott száltartalom 
 [%] Légzárvány tartalom 

Rövidítések:

3PBT Hárompontos hajlító vizsgálat (3 – Point Bending Test) 
4PBT Négypontos hajlító vizsgálat (4 – Point Bending Test) 
CBT Klasszikus rúdelmélet (Classical Beam Theory) 
DET Alaktorzulási energia elmélet (Distortion Energy Theory) 
FEM Véges elem módszer (Finite Element Method) 
FRP Száler sített polimer kompozit (Fiber Reinforced Plastic) 
FSSR Hajlító / nyíró szilárdság aránya (Flexural-to-shear Strength Ratio) 
IPS Síkbeli nyíró vizsgálat (In-plane Shear) 
IR Átimpregnált szálköteg (Impregnated Roving) 
SBS Kis-támaszköz  nyíró vizsgálat (Short Beam Shear) 
SEM Pásztázó elektronmikroszkóp (Scanning Electro Microscope) 
SSR Támaszközök aránya 4PBT esetén (Span-to-span Ratio) 
STR Támaszköz – minta vastagság arány (Span-to-thickness Ratio) 
TBT Timoshenko rúdelmélet (Timoshenko Beam Theory) 
UD Egyirányban er sített kompozit (Unidirectional Composite) 
WTR Minta szélesség – vastagság arány (Width-to-thickness Ratio) 
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1. BEVEZETÉS, AZ ÉRTEKEZÉS CÉLJA 

Napjainkban egyre nagyobb teret hódít a száler sített polimer kompozit (FRP), mint 
szerkezeti anyag, a mindennapi élet számos területén. A repül gép, a vitorlás hajó, az 
autóipar, a szélkerék-, valamint a sportszergyártás jó példája annak, hogy a XXI. század 
hajnalán az FRP anyagok a m szaki célú alkalmazások legkorszer bb, és legdinamikusabban 
fejl d  családját képezik, s felhasználásuk napról-napra növekszik. 

A vezet  ipari államokban (USA, Japán, Németország, Franciaország stb.) kb. 40-50 
éves múlttal rendelkez  kompozitok tömeges felhasználása iránt – f leg az FRP anyagok 
akkori magas ára (pl.: karbonszál/epoxi laminát 150 $/kg) miatt – kezdetben csak a „high-
tech” iparágak (hadiipar, rkutatás, stb.) mutattak érdekl dést. Mivel ezen alkalmazási 
területeken különösen magas min ségi igényt (pl.: megbízhatóság, élettartam, stb.) 
támasztottak az itt használt, f leg karbonszállal egyirányban (UD) er sített, nagy száltartalmú 
(általában  = 55-65 tf%) laminátokkal szemben, számos, a kompozit anyagok fizikai- és 
mechanikai tulajdonságainak meghatározására szolgáló speciális vizsgálati módszer került 
kifejlesztésre [P1]-[P3]. 

A kompozit anyagtudomány meglehet sen gyors fejl désével, valamint az 
alkalmazási területek b vülésével párhuzamosan futó kutatások eredményeként újabb és 
újabb vizsgálati technikák jelentek meg [B9]. Habár a kompozit anyagvizsgálat területén 
napjainkban használatos vizsgálati módszerek többségét már a 70-es, 80-as években 
szabványosították (pl.: ASTM, ISO, DIN, JIS, stb.), a FRP anyagok alapvet  mechanikai   
(pl.: húzó, nyomó, hajlító, nyíró, csavaró stb.) tulajdonságainak meghatározására irányuló 
speciális technikák kidolgozása, valamint a meglév k korszer sítése, továbbfejlesztése még 
ma is számos elméleti és gyakorlati kutatás tárgya [P7]. Napjainkban az ipar területén 
m köd  kutatást és fejlesztést gazdasági szempontból nézve megemlíthetjük, hogy minden 
speciális vizsgálatnál hátrányos tulajdonságként jelentkezik, hogy a bonyolult vagy összetett 
próbatest kifogástalan el készítése, a különleges befogók alkalmazása, valamint a speciális 
méréstechnikák kidolgozása rendkívüli mértékben megnöveli a laborvizsgálat költségeit. A 
cél tehát egy viszonylag egyszer , olcsó, univerzális vizsgálati technika alkalmazása. 

Manapság kiemelt fontosságú, és speciális felhasználási területnek számít a 
nagyszilárdságú polimer kompozitok – a korábbi fa, acél, vagy beton elemeket kiváltó – 
tartószerkezeti elemekként való alkalmazása (pl.: gerenda, tartóállvány stb.), melyek a 
használat során inkább hajlító terhelésnek vannak kitéve, mint „tiszta” axiális húzó 
igénybevételnek. E speciális terület a nagyteljesítmény  szerkezeti anyagként kezelt polimer 
kompozitok alkalmazását a viszonylag magas áruk ellenére is el nyben részesíti, mert 
szilárdság – s r ség arányuk ( h1/ K) rendkívül magas. 

Az olyan szerkezetek tervezése, mint az FRP anyagból készült gerenda jelleg  tartó 
elemek (pl.: hídelem, támasztógerenda), az anyag szilárdsági méretezése mellett általában a 
szerkezet merevségi paramétereinek (hajlító-, nyíró-, és csavaró merevség) meghatározásán 
alapszik, mivel a nagy deformációk – tipikusan lehajlás, elcsavarodás – ezen alkalmazások 
esetén nem engedhet k meg. Egy konstrukt r számára ahhoz, hogy minimális anyagköltség 



Bevezetés

2

mellett tudjon optimális és megbízható tartószerkezeti elemeket FRP anyag felhasználásával 
tervezni, az anyag szilárdsági jellemz in kívül tehát a szerkezet merevségi tulajdonságainak, 
s t tönkremeneteli jellemz inek pontos ismerete is alapvet  fontosságú. Ezért elengedhetetlen 
az FRP anyagokból készült szerkezeti elemek merevségi jellemz inek alapos ismerete és a 
tönkremeneteli folyamat részletes tanulmányozása laboratóriumi körülmények között, illetve 
analitikus úton történ  becslése. 

Általánosan ismert, hogy az UD kompozit rúdelemek tengelyükre mer leges terhelés 
(hajlítás+nyírás) hatására jelent s nyírás okozta deformációt mutatnak – f leg kis 
alátámasztási távolság esetén –, amely az UD anyagokra jellemz  viszonylag alacsony nyíró 
modulusnak (Gxz) köszönhet . A mechanikai jellemz kt l, és geometriai paraméterekt l
függ  nyíró hatás okozta deformáció kimérése, illetve elméleti úton történ  becslése 
rendkívül fontos tényez  a tervezésnél, hiszen ezen el nytelen tulajdonság sok esetben jelenti 
az UD anyag alkalmazásának korlátját. 

Mint ismeretes, a száler sített kompozitok szilárdságát dönt  mértékben az er sít
szál tulajdonsága határozza meg, mivel a beágyazó polimer mátrix szilárdsága általában ennél 
kb. két nagyságrenddel kisebb. A mátrix anyag „gyenge láncszem” szerepben – FRP anyagok 
alkalmazásakor – sok esetben okoz delaminációs tönkremenetelt olyan járulékos feszültség-
összetev k (pl.: nyíró feszültség hajlításkor, stb.) hatására, melyek homogén szerkezeti 
kompozit anyagok (pl. fémek, stb.) esetén figyelmen kívül hagyhatók volnának [P4]-[P6]. Az 
UD anyagok ezen kedvez tlen tulajdonságának (delaminació) – az er sít  rétegek közötti 
(interlamináris) nyíró szilárdság ( rk) az er sítés irányában mért szakító szilárdsághoz ( h1)
képest rendkívül alacsony (pl.: h1/ rk = 30-45) – tanulmányozása, illetve a rétegközi nyíró 
szilárdság méréssel történ  meghatározása ezért kulcsfontosságú. 

A fentiek alapján a dolgozat célja egyrészt az FRP anyagból készült, négyszög 
keresztmetszet  UD kompozit rudak merevségi és ún. látszólagos – a mért adatokból a 
klasszikus rúdelmélet (CBT) alapján számolt – szilárdsági jellemz inek tanulmányozása a 
különböz  geometriai beállítású (pl.: L/h arány) hajlító vizsgálatoknál – három- (3PBT) és 
négypontos (4PBT) hajlítás – regisztrált hajlító karakterisztikák (lehajlás-er ) alapján, 
másrészr l az „in-situ” optikai megfigyelés felvételei, valamint a detektált akusztikus 
emissziós paraméterek (amplitúdó, eseményszám) alapján a tönkremeneteli folyamat részletes 
elemzése, a károsodás lefutásának modellezése. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A gyakorlati életben az FRP kompozit anyagok mechanikai tulajdonságainak 
meghatározására használt leggyakoribb szabványos vizsgálati módszereket a melléklet      
M1. táblázata sorolja fel [P7]. 

A hajlító vizsgálat egy igen népszer , alacsony költséggel elvégezhet , az iparban 
gyakorta használt eljárás FRP szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak 
meghatározására. Ennek oka, hogy a próbatestek el készítése és a vizsgálat lebonyolítása 
viszonylag egyszer , mivel az FRP minták hajlítása során általában nem jelentkeznek a más 
mechanikai vizsgálatoknál (szakító, nyomó és nyíróvizsgálat) gyakran fellép  kivitelezési 
nehézségek (pl.: a próbatest befogási problémái, a kihajlás elkerülése, stb.). 

A hajlító vizsgálat alapvet en a rúdszer  (L >> h, h < b) kompozit minták hajlító 
szilárdságának, illetve a hajlító modulusának meghatározására irányul, de a fent említett 
el nyös tulajdonságainak köszönhet en el szeretettel alkalmazzák pl.: az iparban, a kompozit 
szerkezeti elemek gyártásközi min ségének ellen rzésére (pl.: határfelületi adhézió), illetve 
kész szerkezeti elemek (pl.: pultrudált hídelem) utólagos tesztelésére. 

Az FRP anyagokra vonatkozó szabványos hajlító vizsgálatok legnagyobb hátránya, 
hogy a vizsgálat során a szerkezetben kialakuló komplex feszültségi állapotnak (hajlítás és 
nyírás) köszönhet en számos olyan hatás fellép, amely megnehezíti, hogy a kompozit anyag 
irányfügg  (húzó, nyomó és nyíró) tulajdonságait a hajlító jellemz kb l (szilárdság, modulus) 
közvetlenül származtassuk, így nem szolgáltat pontos, megbízható alapadatokat a tervezéshez, 
és a végeselemes (FEM) modellezéshez. 

2.1. POLIMER MÁTRIXÚ KOMPOZITOK HAJLÍTÓ VIZSGÁLATA 

Klasszikus értelemben hajlító vizsgálatnak számít minden olyan anyagvizsgálati 
módszer, amelynél a próbatest hajlító igénybevétellel (azaz hajlító nyomatékkal) terhelt. A 
szabványos kivitelezés szempontjából megkülönböztetünk három- illetve négypontos terhelést 
(1. ábra). 

Az anyagvizsgálatok területén talán az egyik legrégebbi vizsgálati módszer, a 
koncentrált er vel terhelt kéttámaszú tartó analógiájára épül  hárompontos hajlító vizsgálat 
(1.A ábra). Mechanikai szempontból ez annyit jelent, hogy a hajlító igénybevétel mellett – a 
rúd tengelyére mer leges koncentrált terhel  er nek köszönhet en – nyíró hatás is fellép, azaz 
nem valósul meg a tiszta hajlítás állapota. Az anizotrop mechanikai tulajdonságokkal 
rendelkez  FRP anyagok 3PBT-nél ez a nyíró hatás, valamint a koncentrált er bevezetés,
mint hátrányos tulajdonság, több elméleti és gyakorlati problémát is felvet. 

A tiszta hajlítás megvalósítása szempontjából méréstechnikailag el nyösebb módszer 
a négypontos hajlító vizsgálat, mivel négypontos terhelésnél a bels  támaszok közötti 
szakaszon (L2 szakasz) kialakul egy olyan zóna, ahol konstans hajlító igénybevétel              
(Mh = állandó) m ködik, és nincs nyíró hatás (1.B ábra). 
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Három- (3PBT) illetve négypontos (4PBT) terhelés esetén a nyíróer -, és hajlító 
nyomaték eloszlást a rúd hossza mentén (x tengely) az 1. ábrán látható nyíróer -, illetve 
nyomatéki ábrák szemléltetik. Számos tanulmány született a két mérési elrendezés 
összevetése alapján [P8] [B11]. A szabványos hajlító vizsgálatok (3PBT és 4PBT) el írásait 
és kiértékelési összefüggéseit az ide vonatkozó szabványok [S1] [S10] [S11] [S13] [S14] 
alapján az F1. fejezet mutatja be. 

1. ábra A 3PBT (A), és 4PBT (B) mechanikai alapja 

Az 1. ábrából jól kit nik, hogy szabványos hajlító vizsgálatok esetén a hajlító és 
nyíró igénybevétel egyidej leg jelentkezik. Azt, hogy a hajlított rúdban ébred  feszültségek 
(normál-, és nyíró-) közül melyiknek a hatása lesz domináns a tönkremenetel szempontjából, 
azt az alátámasztási távolság és a próbatest vastagságának aránya (L/h arány) határozza meg. 
A geometriai paraméterek és a jellemz  maximális feszültségek kapcsolata a klasszikus 
rúdelmélet (CBT) összefüggései alapján (lásd: F2. fejezet) az alábbiak szerint adható meg 
[B4]: 

3PBT:     
L

h

xz

x

⋅
=

2τ
σ

       (1) 

4PBT:     
L

h

xz

x =
τ
σ

 .       (2) 

Kompozit anyagok esetén ezen geometriai hatásra építve lehet a hajlító vizsgálatokat mind a 
rétegközi nyíró-, mind a hajlító szilárdság meghatározására alkalmazni. 

Az évtizedek során a fent említett két klasszikus, szabványos (3PBT és 4PBT) hajlító 
vizsgálati módszer mellett számos újszer , speciális technikát is kifejlesztettek kompozit 
anyagok hajlító és nyíró tulajdonságainak meghatározására. Az 1980-as évek elején az 
amerikai NASA-nál megindult kutatások [P9] pozitív eredménnyel számolnak be, a f leg
ortotrop kompozit anyagok rétegközi nyírószilárdságának meghatározásra kifejlesztett         
öt- illetve több-pontos hajlító vizsgálat alkalmazhatóságáról (2. ábra). 
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Kim és Dharan [P10] dolgozatában az ötpontos hajlító vizsgálat során a mintában 
kialakuló feszültség eloszlásokat vizsgálta elméleti úton egy UD anyag esetén. A szerz páros
szerint az ötpontos elrendezés (2. ábra) nagy el nye a 3PBT-vel szemben, hogy csökkenthet
vele az er bevezetés környezetében kialakuló feszültség koncentráció hatása. Ennek 
értelmében megfelel en kis támaszközök esetén a mintában ébred  nyírófeszültség a CBT-
ben feltételezett eloszlást mutatja, azaz megközelít leg parabolikus, miközben a hajlító 
igénybevétel kevésbé domináns. A publikáció konklúziója kiemelte, hogy az ötpontos hajlító 
vizsgálat nagy biztonsággal alkalmazható FRP anyagok rétegközi nyíró szilárdságnak 
meghatározására. 

Az angliai Bristoli-i M szaki Egyetemen fejlesztették ki az ún. kétcsuklós kihajlás 
vizsgálatot, amely egy olyan hajlító vizsgálat, ahol az axiális nyomó er vel terhelt, végein 
csuklóval rögzített karcsú próbatest kihajlik a terhelés hatására. Ez a módszer a nyomó és 
hajlító igénybevételt kombinálja, mivel a hajlító nyomatékot az axiális terhelés hozza létre. A 
mérés elvi vázlatát a 3. ábra szemlélteti. Wisnom több kutatásában [P11] [P12] is használta 
ezt a speciális technikát, f leg UD kompozitok hajlító vizsgálatként. A módszer nagy el nye a 
hagyományos hajlító vizsgálatokkal (3PBT és 4PBT) szemben az, hogy a nyomó fej, illetve 
az alátámasztások okozta feszültség koncentráció teljes mértékben elkerülhet . A vizsgálat 
alkalmazhatóságának egyetlen korlátja az, hogy csak karcsú minták esetén használható, mivel 
a kritikus kihajlási hosszt (Lkrit) minden esetben biztosítani kell. 

2. ábra Az ötpontos hajlító vizsgálat mérési 
elrendezése, és a nyíróer  ábra [P10] 

3. ábra Az ún. kétcsuklós kihajlás vizsgálat 
mérési elrendezése [P11] 

2.2. A HAJLÍTÓ VIZSGÁLAT GYAKORLATI PROBLÉMÁI 

Az FRP anyagok hajlító tulajdonságainak meghatározására vonatkozó szabványos 
vizsgálatok – pl.: ASTM D790 [S11], ASTM D6272 [S10], EN ISO 14125 [S13] – kis 
deformációt feltételezve, illetve az egyszer  kezelhet ség érdekében, mind a CBT 
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összefüggéseit veszik alapul a vizsgálati eredmények (pl.: lehajlás – er  karakterisztika) 
kiértékelésénél, azaz használatuk csak bizonyos feltevések mellett ad pontos eredményt. 

A CBT feltételezi, hogy az anyag izotrop tulajdonságú és a Hook-féle anyagtörvényt 
követi, a keresztmetszetek a hajlítás során síkok és mer legesek maradnak a semleges 
tengelyre, a nyúláseloszlás lineáris, és a nyírás okozta deformációk elhanyagolhatók        
(lásd: F2. fejezet). Ennek megfelel en a koncentrált er vel terhelt téglalap keresztmetszet
kéttámaszú tartó esetén a normál feszültség ( x) lineáris eloszlást, míg a nyíró feszültség ( xz)
parabolikus eloszlást követ a rúd vastagsága mentén (4. ábra). 

4. ábra A normál- ( x) és nyíró feszültség ( xz) eloszlása a rúd vastagsága mentén [B4] 

A hajlító vizsgálat gyakorlati kivitelezésekor a fent említett elméleti feltevések nem 
minden esetben teljesülnek, így a kiértékelésekor bizonyos hatások (pl.: nyírás okozta 
lehajlás, súrlódás a támasztásoknál, stb.) elhanyagolásából ered  hibák jelent sen torzíthatják 
a származtatott vizsgálati eredményeket. Az irodalomban számos elméleti és gyakorlati 
kutatás foglalkozik a hajlító vizsgálatoknál (3PBT, 4PBT) fellép  kedvez tlen hatások 
elemzésével, amelyek szerepe kulcsfontosságú az anizotrop mechanikai tulajdonságokkal 
rendelkez  FRP anyagok hajlító- és nyírószilárdságának meghatározása esetén. 
Témakörönként rendszerezve az irodalmakat, az öt, talán legfontosabb, speciális probléma 
kompozitok hajlító vizsgálatánál a következ :

eltér  mechanikai tulajdonságok húzó és nyomó terhelésre, 
nagy lehajlás esete (nem-lineáris hajlító karakterisztika), 
nyíró hatás okozta deformáció a hajlított tartóban, 
er bevezetés okozta feszültség koncentráció, 
a geometriai paraméterek (pl.: L/h arány) komplex hatása. 

A dolgozat ezen szakasza az FRP anyagok hajlító vizsgálata során jelentkez  speciális 
problémák tanulmányozásával foglalkozó elméleti és gyakorlati kutatások eredményeit tekinti 
át a fellelhet  irodalmak alapján. A feldolgozás alapvet en azt tárgyalja, hogy a kidolgozott 
elméletek, közelít  modellek milyen sikerrel voltak alkalmazhatók a gyakorlati életben a fent 
említett problémák leírására. 
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2.2.1. Eltér  mechanikai tulajdonságok húzó illetve nyomó terhelésnél 

Közismert az a tény, hogy az FRP anyagok szálirányban mutatott nyomó szilárdsága 
( ny1) mindig kisebb, mint a szerkezet húzószilárdsága ( h1), mivel a szálak teherbírása nyomó 
igénybevétellel szemben kedvez tlen. Az FRP anyagoknál gyakran tapasztalt további 
jelenség, hogy maga a kompozit lineáris viselkedés , de az anyagra jellemz  húzó- és nyomó 
modulusok különböz ek. Ebb l következik, hogy FRP anyagok hajlító vizsgálata során a rúd 
vastagsága mentén kialakuló feszültségállapotot (húzott, és nyomott oldal) a mechanikai 
jellemz k eltéréséb l adódó hatások nagymértékben befolyásolják. Az irodalomban több 
elméleti és gyakorlati tanulmány is foglalkozik a jelenség részletes tanulmányozásával, 
matematikai és mechanikai leírásával. 

Az egyik legismertebb publikáció e témakörben a kompozit anyagokra vonatkozóan 
Jones munkája [P13]. A szerz  szerint az FRP anyagok tipikusan bilineáris feszültség-nyúlás 
karakterisztikával rendelkeznek, azaz eltér  az anyag húzó- (Eh) és nyomó modulusa (Eny).
Ennek a tulajdonságnak köszönhet en hajlítás során a tengelyirányú (x tengely) fajlagos 
nyúlás lineáris eloszlást követ, míg a normál feszültség eloszlása megközelít leg bilineáris 
módon változik a rúd vastagsága mentén (z-tengely), tehát a semleges szál nem a rúd 
középvonalában helyezkedik el (5. ábra). Ezen megfontolások alapján az eltolódott semleges 
tengely helye (hN) a húzó- és nyomó modulusok arányának ismeretében az alábbi 
összefüggéssel számítható: 
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A dolgozat alapvet en az eltér  húzó- és nyomó modulus ún. látszólagos hajlító modulusra 
(Eapp) gyakorolt hatását elemezte [P13]. 
Az elméleti úton becsült hajlító modulust a szerz  két különböz  típusú karbon/karbon 
(Sandia CVD karbon filc és Avco 3D mátrix + Thorenel 40 grafit szál) kompozit anyagon 
elvégzett vizsgálatsorozat eredményeivel is összehasonlította. Jones a látszólagos hajlító 
modulust az alábbi összefüggéssel definiálta: 
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A publikáció az eltér  modulusok elemzéséhez hasonlóan az FRP anyagoknál oly gyakran 
tapasztalható eltér  szilárdságok (húzó és nyomó) esetét is vizsgálta. Jones elméleti úton 
becsülte az ún. látszólagos hajlító szilárdságot ( app) [P13]: 
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Jones az FRP anyagra jellemz  húzó- és nyomó modulus arányától (Eh < Eny vagy Eh > Eny)
függ en a várható tönkremenetel jellegét (nyomott vagy húzott oldali törés) is megadta. Mivel 
az elméleti és vizsgálati eredmények mindkét esetben jó egyezést mutattak, a dolgozat 
konklúzióként megállapította, hogy a bilineáris feszültség-nyúlás karakterisztika jól 
használható közelítés FRP anyagok hajlító vizsgálatánál a mechanikai paraméterek 
számítására. Jones a kidolgozott elméletében elhanyagolta a hajlítás során mindkét vizsgálati 
típusnál (3PBT és 4PBT) fellép  nyírás hatását, és csak az ASTM kiértékelési 
összefüggéseinek alkalmazhatóságát és hibáit vizsgálta eltér  húzó- és nyomó modulussal 
rendelkez  FRP anyagok esetén. 

5. ábra Eltér  húzó- és nyomó modulusok esetén, lineáris nyúlás eloszlás mellett a feszültség 
eloszlása és a semleges szál eltolódása [P13] 

Jones kutatásának sikerességét jól mutatja, hogy eredményeit számos publikáció 
idézi. Stevanic és Sekulic dolgozatában [P14] szintén a Jones által megadott összefüggések 
felhasználásával tanulmányozta az eltér  húzó- és nyomó modulusok hatását UD karbon 
(Hexcel F263)/epoxi kompozit laminátok 3PBT esetén. A szerz páros jó egyezést talált az 
elméleti úton becsült, és gyakorlati eredmények között. 

Zweben UD aramid (Kevlar 49) kompozit 3PBT-nél elemezte a terhelés hatására a 
rúdban ébred  feszültségeloszlást az anyag nyomó terhelés esetén mutatott nem-lineáris 
tulajdonsága alapján [P15]. Megállapította, hogy az aramid kompozitoknál a húzó- és 
nyomószilárdság közötti nagy eltérés hatással van az FRP anyag hajlító tulajdonságaira. A 
Zweben által felállított modell a hajlító terhelés esetén eltolódott semleges tengely geometriai 
helyzetét becsüli a törés pillanatában. 

Fischer és Marom [P16] szintén aramid szállal er sített kompozitok (Kevlar 29 és 
Kevlar 49) hajító tulajdonságait tanulmányozta. A szerz k a Zweben által kidolgozott – 
tökéletesen rugalmas képlékeny viselkedés nyomó terhelés hatására, és rugalmas rideg 
tulajdonságok húzás esetén – rugalmas-képlékeny anyagmodellt terjesztették ki. Tudományos 
munkájuk a nyomott oldali képlékeny zóna mélysége és a semleges szál elmozdulása, illetve a 
terhel  nyomaték közötti kapcsolatra összpontosít (6. ábra). 
Fischer és Marom megállapította, hogy az aramid szálas kompozitok hajlító vizsgálata esetén 
a húzó- és nyomószilárdság közötti nagy eltérés következtében, a lineárisan rugalmas rúdra 
vonatkozó egyenletek nem érvényesek, amennyiben a rúd nyomott oldalán irreverzibilis 
deformáció következik be. A dolgozat szerint a semleges szál középtengelyt l való eltolódása 
(töréskor) a nyomó- és húzó szilárdság arányán kívül a terhel  nyomaték nagyságától is függ. 
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A szerz páros a dolgozat második felében az anyagra jellemz  rétegközi 
nyírószilárdság ( rk), valamint az L/h arány kritikus határát is tanulmányozza 3PBT-nél, azt a 
pontot, ahol a nyomott oldali tönkremenetel átvált „tiszta” nyírás okozta delaminációba. 

6. ábra A semleges szál eltolódása, illetve a normál feszültség eloszlás tiszta hajlítás esetén     
a Fischer-Marom modell szerint [P16] 

A szerz k a publikációban megadnak egy olyan összefüggést, amellyel az anyag húzó-, 
nyomó- és rétegközi nyíró szilárdságának ismeretében kiszámítható az a kritikus L/h arány 
(STRkrit.), amely érték alatt már biztosan rétegelválás (delamináció) jön létre: 
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A szerz k aramid kompozit esetén jó egyezést találtak a modell által becsült értékek és a 
mérési eredmények, valamint a megfigyelt törési módok között. 

2.2.2. Nyírás okozta deformáció 

A CBT-en alapuló szabványos hajlító vizsgálatok (3PBT és 4PBT) elhanyagolják a 
nyíró hatás okozta deformációt a lehajlás figyelembevételénél. Ez a tény vékony, lemezszer
(h<<b) minták hajlítása esetében, nagy L/h aránynál nem, de magas tartóknál (f leg kis L/h 
arány esetén) jelent s hibát eredményezhet. Minden olyan esetben, amikor a hajlító modulust 
a mérés során regisztrált er -lehajlás karakterisztikából származtatjuk, a nyíró hatás okozta 
lehajlás torzítja a kapott eredményeket. Különösen feler södik ez a hatás rosszul 
megválasztott L/h arányok, kis támaszközök esetén. 

Mint azt már a bevezetésben kiemeltem a nyíró hatás mind anyagvizsgálati, mind 
szerkezeti szinten (pl.: pultrudált gerenda) egy rendkívül fontos tényez  hajlító+nyíró 
igénybevétellel terhelt FRP gerendák deformációjának elemzésénél, mivel a ez jelent s
elmozdulás többletet eredményez. A kompozitok hajlító vizsgálatánál fellép , a mérési 
eredményeket – f leg hajlító modulust – er sen befolyásoló nyíró hatás részletes 
tanulmányozása ezért már a ’70-es évek elején – elméleti és gyakorlati oldalról egyaránt – 
megindult. 
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Manapság már számos elméletet használnak az FRP anyagból készült szerkezeti 
elemek tervezésénél a rudak deformációjának leírására. Ezek közül a gyakorlati életben csak 
az egyszer bb CBT, és az ún. Timoshenko rúdelmélet (TBT) az általánosan ismert           
(lásd: F2. fejezet). A kidolgozott másod- és harmadfokú rúdelméletek használata kevésbe 
elterjedt, mivel e teóriák már az elmozdulás komponensek magasabb rend  kiterjesztését 
használják, így zárt alakú kifejezésük sokkal komplexebb megoldást igényel. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy egyszer  szerkezetek esetén a magasabb fokú rúdelméletek sem adnak 
sokkal pontosabb eredményt (pl.: hiba 5% alatt), ezért használatuk nem minden esetben 
indokolt [P17]-[P19]. 

A mérnöki gyakorlatban a hajlító+nyíró igénybevétellel terhelt kompozit gerenda 
deformációjának (tipikusan lehajlás) leírására az els fokú TBT-t használják. A hajlított 
rúdban a nyíróer  okozta deformáció figyelembe vételére Timoshenko egy további kinetikai 
változót ( ) vezetett be elméletébe [B1] [B2], amely a keresztmetszetek elfordulási szögét 
jelenti (lásd: F7.B ábra). Timoshenko a nyíró alakváltozási energia számításában szerepl
közelítést – ami abból ered, hogy konstans torzulással számol a vastagság mentén, ellentétben 
a CBT szerinti parabolikus nyírófeszültség eloszlással – egy korrekciós faktor (k) 
bevezetésével veszi figyelembe. 

Whitney több tanulmányban [P20]-[P23] is részletesen foglalkozott a hajlítás során 
jelentkez  nyíró hatás leírásával, és a nyírási faktor (k) közelít  értékének meghatározásával 
FRP anyagok esetén. Whitney kihangsúlyozta, hogy a nyíró hatás okozta deformáció alapos 
vizsgálata minden olyan FRP – anizotróp mechanikai tulajdonságokkal rendelkez  – anyagból 
készült, hajlító+nyíró igénybevétellel terhelt szerkezetnél fontos, ahol a húzó- és nyíró 
modulus aránya rendkívül magas (tipikusan E1/G13 = 10…80). 

Whitney mindkét szabványos hajlító vizsgálat (3PBT és 4PBT) esetén az ún. nyírási 
korrekciós faktorral (s) – tartalmazza egyrészt az anyagra jellemz  E1/G13 arányt, másrészt a 
geometriai paraméter (L/h) hatását – vette figyelembe a nyírás okozta lehajlást [B7]. A nyírási 
faktort Whitney állandó értékre vette fel (k = 2/3) [B7]: 
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A hajlított rúd középpont teljes lehajlása (fT) 3PBT esetén tehát a hajlítási (fB) és a nyírási (fS)
deformációk összege: 

SBT fff +=  .       (8) 

Whitney a rúd középpontjának lehajlását az alábbiak szerint adta meg: 

( )s
hbE

LF
fT +⋅

⋅⋅⋅
⋅= 1

4 3
1

3

 .     (9) 

A TBT szerinti hajlító modulus (ETBT) felírható a rugalmassági modulus (E1) és a nyírási 
korrekciós faktor segítségével: 

s
EETBT +

⋅=
1

1
1  .       (10) 
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A rúd középpontjának lehajlása tehát: 

3

3

4 hbE

LF
f

TBT

T ⋅⋅⋅
⋅=  .      (11) 

A 3PBT-nél fellép  nyíró hatás jelent ségét jól szemlélteti a 7. ábra, amely a TBT alapján 
számolt nyírás okozta lehajlás (fS) és a teljes lehajlás (fT) viszonyát mutatja be az L/h arány, 
és az FRP anyagokra jellemz  E1/G13 paraméter függvényében. A 8. ábra a TBT-vel számolt 
hajlító modulus (ETBT) és rugalmassági modulus (E1) arányának változására mutat rá az L/h 
paraméter függvényében, különböz  E1/G13 arányok esetén. 

7. ábra A nyírás okozta lehajlás mértéke az L/h 
függvényében 3PBT-nél különböz  E1/G13

arányok esetén [B7] 

8. ábra A látszólagos hajlító és a rugalmassági 
modulus viszonya az L/h arány függvényében 
3PBT-nél, különböz  E1/G13 arányok esetén 

[B7] 

A 4PBT elrendezésnél (lásd: 1.B ábra) a nyíró hatás csak az L1 szakaszokon m ködik. A TBT 
értelmezése szerint a bels  terhel  pontok fix támaszokhoz viszonyított elmozdulása 4PBT 
esetén szintén két tagból tev dik össze: 

SB fff += 11  .       (12) 

A hajlítás (fB1) és nyírás (fS) okozta elmozdulások összegét Whitney az alábbi összefüggéssel 
adta meg [B7]: 

[ ]sCA
hbEB

LF
f ⋅+⋅

⋅⋅⋅
⋅= 113

11

3

1  .    (13) 

Whitney a rúd középpontjának teljes elmozdulását (f2) hasonlóképpen írta fel (9. ábra): 

21212 BSBB ffffff ++=+=  ,    (14) 

[ ]sCA
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⋅= 223
12

3

2  .    (15) 

Az összefüggésben szerepl  konstansok (Ai, Bi és Ci, i = 1, 2) az L/L2 geometriai arány 
ismeretében az F2. fejezetben megadott TBT-re vonatkozó egyensúlyi egyenletek, valamint a 
vonatkozó peremfeltételek ismeretében számíthatók ki. A konstansok ismeretében a bels
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terhel pontok lehajlása alapján (f1) a TBT-vel számolt látszólagos hajlító modulus (ETBT1) és 
a rugalmassági modulus (E1) viszonya: 

1

1
11

1

1
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C
s

EETBT

⋅+
⋅=  .      (16) 

A 10. ábrán jól látható, hogy a TBT-vel számolt látszólagos hajlító modulus értékét (ETBT1) az 
L/L2 arányon kívül az L/h geometriai paraméter is er sen befolyásolja 4PBT esetén. 

9. ábra A különböz  er bevezetési
pontokban értelmezett elmozdulások      

(f1 és f2) 4PBT esetén 

10. ábra A látszólagos hajlító (ETBT1) és 
rugalmassági modulus (E1) viszonya az L/L2

függvényében különböz  L/h arányok esetén 
(E1/G13 = 70) 

Fischer és társai a 3PBT-nél jelentkez  nyíró hatást használták fel arra, hogy a 
lehajlás-terhel  er  értékpárokból a TBT felhasználásával egyidej leg becsüljék az FRP 
anyag rugalmassági (E1) és nyíró modulusát (G13) [P24]. Négy különböz  L/h arány esetén 
határozták meg az UD üvegszál/epoxi kompozit rudak (  = 39 tf%) középpontjának adott 
terhelésre vonatkozó lehajlását (fT). Az adott beállításhoz (L/h) tartozó lehajlás-terhel  er
pontpárok (Fmax és fT) arányát, mint rugóállandót (Si) tekintették, s két eltér  mérési beállítás 
alapján becsülték meg a modulusok értékét (E1, G13) az alábbi összefüggések segítségével: 
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ahol:

( ) ( )3
22

3
11 STRSSTRSA ⋅−⋅=  ,    (20) 

( ) ( )2211 STRSSTRSB ⋅−⋅=  ,     (21) 

( ) ( ) ( ) ( )3
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3
21 STRSTRSTRSTRC ⋅−⋅=  .   (22) 
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A kísérleti és számított eredmények alapján a szerz k megállapították, hogy a legpontosabb 
becslést abban az esetben kapjuk, ha egy nagy (L/h = 35), és egy kicsi (L/h = 5) 
alátámasztásai távolsághoz tartozó rugóállandókat használjuk a rugalmassági- és nyíró 
modulus egyidej  becslésénél. A módszer alkalmazásának feltétele, hogy az FRP anyagra 
jellemz  E1/G13 arány nagyobb, mint 10. 

Stevanic és Sekulic dolgozatában [P14] a Whitney által közölt [P21] összefüggést 
használta a tényleges hajlító modulus (Ef) kiszámításához a nyíró hatás figyelembe vételére: 
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A szerz páros a látszólagos hajlító modulus értéket az UD karbon (Hexcel F263)/epoxi 
laminátok eltér  L/h arányok – L/h = 24, 32 és 40 – mellett elvégzett 3PBT során regisztrált 
hajlító karakterisztikából határozta meg, mint húr-modulust. A mérési eredmények alapján 
megállapították, hogy a TBT elmélet jól alkalmazható az FRP anyagok hajlító vizsgálatnál 
fellép  nyíró hatás figyelembe vételére. 

Napjainkban is számos elméleti és gyakorlati kutatás foglalkozik az FRP anyagok, és 
az ilyen anyagból készült komplett szerkezeti elemek (pl.: pultrudált gerenda gyalogos 
hídhoz) tényleges nyírás modulusának, nyíró merevségének (k·G·A) meghatározására 
vonatkozó technikák kifejlesztésével, illetve a nyírás okozta deformáció modellezésével [P25]        
[P26]-[P32]. A tanulmányok alapján megállapítható, hogy a nyírás okozta deformációk 
analitikus számítása, modellezése szimmetrikus felépítés , síkbeli FRP laminátok esetén még 
viszonylag egyszer en kezelhet . Nem-szimmetrikus rétegrend , illetve vékonyfalú, összetett 
keresztmetszet , és/vagy nyílt szelvény  szerkezeti elemeknél a nyíró hatás kiegészül az 
elcsavarodás, horpadás problémakörével [P33] [P34]. 

2.2.3. A nagy lehajlás esete 

A CBT szokásos alkalmazásaiban felteszik, hogy a hajlított rúd deformációja kicsi   
(pl.: f < L/10). Ez a feltevés a legtöbb nagyszilárdságú FRP anyag esetén érvényes, de az 
alacsony modulusú polimer kompozitok nagy szabad támaszköz  (L/h = 40…60) hajlító 
vizsgálatánál a nagy lehajlás esete további elemzést igényel. Méréstechnikailag minden olyan 
hajlító vizsgálat, ahol a lehajlás meghaladja az alátámasztási távolság 10%-át, nagy lehajlás 
esetének számít. 

Wisnom dolgozatában [P35] a lineárisan rugalmas hajlítás elmélet érvényességének 
határát tanulmányozza elméleti és gyakorlati oldalról, illetve a törést okozó feszültségeket 
elemezte UD karbon (XAS/913)/epoxi kompozit 4PBT esetén. Munkájában kimutatta, hogy 
az anyag er sítés irányában mutatott nemlineáris feszültség-nyúlás karakterisztikája            
kb. 20%-os hibát eredményez a lineárishoz képest a kiszámolt feszültségek szempontjából. 
Wisnom szerint a további kb. 5%-os hiba azonban a minta nagy lehajlásából adódik, melyet 
f leg a merev támaszok és a hajlított próbatest között fellep  súrlódás okoz. A mérési 
eredmények alapján Wisnom egy korrekciós tényez t vezetett be, amely tartalmazza a 
reakcióer k geometriai viszonyokból adódó átrendez dését, illetve az anyag szálirányban 



Irodalmi áttekintés 

14

mutatott nemlineáris viselkedését. Wisnom a nagy deformáció hajlító nyomatékra gyakorolt 
hatását tisztán geometriai alapon vezette le (11. ábra). A nagy lehajlás esetén a terhel
nyomaték – a közbens  terhel  pontok között – számítási összefüggése az alábbiak szerint 
alakult 4PBT-nél (L2/L = 1/3): 
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A fent összefüggésben szerepl  geometriai paramétereket – elmozdulások (fT, fB2) és szögek 
( , ) – Wisnom az elvégzett mérésekb l származtatta. 
Wisnom a dolgozatban kiemelte, hogy nagy deformáció esetén a vertikális terhel  er k
mellett axiális er komponensek is ébrednek, melyek a rúd középpontjában lépnek fel axiális 
terhelésként, befolyásolva ezzel a tiszta hajlítási zónát és a tönkremenetelt. A nagy lehajlás 
okozta hatásokat (nyomaték változás, súrlódás hatása, stb.) Wisnom véges elemes analízis 
(ABAQUS) segítségével is elemezte. A gyakorlati eredmények, és a FEM figyelembe 
vételével határozta meg a mérnöki számításokhoz használható korrekciós faktort. 

11. ábra A nagymértékben deformálódott próbatest 4PBT esetén (L/L2 = 3) [P35] 

Az 1998-ban átdolgozott EN ISO 14125 szabvány [S13] már külön foglalkozik a 
nagy lehajlás esetével mind 3PBT, mind 4PBT esetén. A szabvány a hajlító szilárdság 
számításához megad egy-egy korrigált összefüggést mindkét mérési elrendezéshez. A minta 
nagy lehajlása egy további, a mérési eredményeket szintén befolyásoló hatást is generál 
hajlítás során, nevezetesen a fix támaszok és a minta között fellép  súrlódást. 

Az EN ISO 14125 szabvány ezt a hatást egy további korrekciós tag hozzáadásával 
veszi figyelembe a hajlító szilárdság kiszámítására vonatkozó összefüggésekben. A szabvány 
által megadott – a nagy lehajlást, illetve a súrlódást empirikus módon figyelembe vev  – 
korrigált összefüggéseket az 1. táblázat rendszerezi. 

2.2.4. A koncentrált er bevezetés hatása 

A nagyszilárdságú FRP anyagok hajlító vizsgálatánál (3PBT és 4PBT) a koncentrált 
er bevezetés (terhel  fej, támaszok) miatt, a CBT szerinti elméleti feszültségi (normál- és 
nyírófeszültség) állapotoktól (lásd: 4. ábra) jelent sen eltér  feszültségeloszlás alakulhat ki, 
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ami er sen befolyásolja a létrejöv  tönkremenetel módját (helyét és jellegét). A szilárdsági 
jellemz k hajlítással történ  meghatározása esetén a szabványos vizsgálatok mindig az els
töréshez (általában ez a jelenség er eséssel párosul) tartozó terhel  er t (Fmax) tekinti a 
számítások alapjaként – amely a minta tönkremenetelének jellegét l függ en széles határok 
között változhat –, így a származtatott eredmények elfogadhatósága kérdéses. Mivel a 
koncentrált terhelés hatása minden esetben jelen van a hajlító vizsgálatoknál, az irodalomban 
számos tanulmány foglalkozik az er bevezetés okozta problémák elemzésével, illetve 
modellezésével. 
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1. táblázat A hajlító szilárdság számítása nagy lehajlásnál a támaszokon fellép
súrlódást elhanyagolva (A), illetve a súrlódást figyelembe véve (B) [S13] 

Whitney dolgozatában [P36] egy ortotrop tulajdonságokkal rendelkez  UD rúdban 
koncentrált terhelés hatására kialakuló feszültség állapot elemzésével foglalkozott a 
klasszikus rugalmasságtani elméletek (2D-s) keretein belül. Az analízis alapvet  célja, hogy a 
rétegközi nyírószilárdság meghatározására használt kis-támaszköz  nyíróvizsgálat (SBS) 
esetén az UD grafit/epoxi minta tönkremeneteli mechanizmusának magyarázatára egy 
pontosabb értelmezést adjon. Whitney az SBS-nél m köd  koncentrált er bevezetést a rúd 
egy rövid szakaszán (d) impulzusszer en megoszló terhelésként modellezte (lásd: F8. ábra), 
így a terhelési függvény, mind 3PBT (L/h = 4), mind 4PBT (L/h = 16, L/L2 = 2) esetén, 
felírható egy Fourier-sor segítségével (a modell részletes matematikai leírása és a jelölések 
értelmezése lásd: F3. fejezet). A normalizált terhelés függvény (LDF) tehát: 
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A koncentrált terhelés hatására a rúdban kialakuló normált normál feszültség ( ) eloszlást 
mindkét mérési elrendezésnél (3PBT és 4PBT) két (A, B) helyen (terhelési pontokban), míg a 
normált nyírófeszültség ( ) eloszlást a vizsgált minta három különböz  (A, B, C) 
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keresztmetszetében (támaszokhoz közel, illetve a terhelési pontoktól távol) határozta meg  
(12. ábra). A modellezés során kapott eredményeket (A, B és C) minden esetben a CBT 
szerinti eloszlással hasonlította össze. Whitney az elemzés konklúziójaként megállapította, 
hogy magas tartók hajlítása esetén (pl.: b/h = 1...5) mindenképp számolni kell a koncentrált 
er bevezetés okozta feszültségeloszlás változás hatásával, mert ez er sen befolyásolja a minta 
tönkremenetelének módját (helyét és jellegét), és ezen keresztül a vizsgálati eredmények 
valóságh ségét.

12. ábra A modell alapján számolt normált nyírófeszültség ( ) eloszlás 50 réteg  (1),          
és 16 réteg  (2) laminát esetén a vizsgált keresztmetszetekben (L/h = 4) [P36] 

Whitney és Browning a rétegközi nyíró szilárdság meghatározására használt három- 
és négypontos SBS-t tanulmányozta a minta tönkremeneteli módjának szemszögéb l
különböz  rétegszámú (16 és 50 réteg) UD grafitszál (Hercules’ AS-1/3502)/epoxi laminátok 
esetén [P37]. A kutatás a vizsgálat során bekövetkez  komplex tönkremeneteli módok és a 
rúdban ébred  feszültségek eloszlása között keresett kapcsolatot. Az SBS-nél – 3PBT        
(L/h = 4), 4PBT (L/h = 16, L/L2 = 2) – tapasztalt tönkremeneteli módokat a szerz k három 
csoportba sorolták: 1. nyomott oldali tönkremenetel és/vagy elnyíródás; 2. húzott oldali 
szakadás; 3. rétegközi elválás (delamináció). Az UD minták jellemz  törési módjáról készített 
mikroszkópos felvételek magyarázatához a szerz k a Whitney által korábban kidolgozott 
[P36] feszültséganalízis eredményeit használták fel kiegészítésként. Az analitikus úton 
kiszámolt feszültségeloszlások ( x és xz) jól igazolták azt a megfigyelést, hogy a 
tönkremenetel mindig a próbatest fels  negyedében, azaz nyomott oldalon következik be. 
Összegzésként megállapították, hogy a SBS-nél a fellép  kezdeti tönkremenetel általában 
„vegyes típusú” törés eredménye, mivel a nyomott oldali rideg szálak kihajlása (függ leges 
törés) és az er sít rétegek elválás, delaminációja (vízszintes törés) egyszerre jelentkezik. A 
szerz k a megfigyelt „vegyes típusú” törést a töret felületér l készített SEM felvételekkel is 
igazolták.

Sullivan és Van Oene különböz  er sítési irányszög  (  = 0°, 22,5°, 45°, 67,5°        
és 90°) ortotrop rudak háromponton terhelt SBS (L/h = 5) esetén elemezték a koncentrált 
er bevezetés feszültségeloszlásra gyakorolt hatását [P38]. A szerz páros Whitney korábbi 
eredményeit [P36] [P37] használta fel, illetve terjesztette ki, és ennek segítségével írta le a 
teljes kétdimenziós feszültség mez t ( x, z, xz) a különböz  er sítési irányszög
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üvegszál/vinilészter UD (  = 30 tf%) laminátok hajlítása esetén. E modell segítségével – 
különböz  er sítési irányok esetén – határozták meg azon tartományok méretét a hajlított rúd 
hossza mentén, ahol a CBT elfogadható közelítést ad a feszültségeloszlásra. Az 
anizotrópiának köszönhet en a 0° és 90° minták esetén a tartományok szimmetrikusan          
(a terhelési ponttól jobbra és balra), a többi esetben nem szimmetrikusan helyezkedtek el. A 
dolgozat végkövetkeztetésként megállapította, hogy az L/h arány növelésével nagyobb lesz 
azon zónák mérete a rúd hossza mentén, ahol a CBT feltevései helytállóak. 

Cui és társai eltér  rétegszámú (16 és 32 réteg) UD üvegszál/epoxi laminátok 
tönkremeneteli mechanizmusát tanulmányozták elméleti és gyakorlati úton SBS három- és 
négypontos elrendezése esetén [P39]. Azt tapasztalták, hogy az UD minták mindkét 
elrendezésnél ridegen törtek, de amíg 3PBT-nél a terhel fej alatti repedések is megjelentek a 
rétegelválással párhuzamosan, 4PBT-nél ez a típusú nyomott oldali tönkremenetel nem 
jelentkezett. A két elrendezés összehasonlításánál a továbbiakban a számolt rétegközi 
nyírószilárdságot vették alapul. Megállapították, hogy a 4PBT elrendezésnél kb. 5%-kal 
nagyobb érték adódott a rétegközi nyírószilárdságra, mint 3PBT-nél, ami szintén a feszültség 
koncentrációnak köszönhet . A terhel fej környezetében kialakuló feszültség koncentrációt 
2D-s FEM segítségével is analizálták, és azt a megállapítást tették, hogy a CBT nem 
alkalmazható SBS-nél, ha a mérés során regisztrált karakterisztika (lehajlás-er ) nem lineáris. 

Cui és Wisnom UD üvegszál (F913)/epoxi kompozitok esetén elemezték a terhel fej
és a támaszok környezetében a koncentrált er bevezetés hatására kialakuló valós nyíró 
feszültségeloszlást SBS-nél (3PBT és 4PBT) [P40]. Az analízist FEM (ABAQUS) 
segítségével hajtották végre megkülönböztetve a lineáris, és nemlineáris esetet. Vizsgálták 
továbbá a terhel fej lekerekítési sugarának (R1 = 6, 10 és 20 mm) hatását is a feszültség 
koncentráció, illetve a tönkremenetel szemszögéb l. A modellezés eredményei alapján 
megállapították, hogy a tényleges nyíró feszültség ( xz) a terhel fej környezetében mindig 
nagyobb, mint a CBT alapján számolt maximum (pl.: R1 = 10 mm-nél 2-szeres). Ha 
nemlineáris anyagtulajdonságokat vettek alapul, akkor a terhel fej alatti feszültség csúcsok 
némileg csökkentek. A szerz k továbbá kiemelték, hogy a terhel fej lekerekítési sugarának 
növelése csökkenti a feszültség koncentrációt, tehát törekedni kell a lehet  legnagyobb 
rádiusz alkalmazására SBS-nél. 

Short az SBS-nél fellép , a tönkremenetel módját, és ezen keresztül a vizsgálati 
eredményeket er sen befolyásoló koncentrált terhelés hatásának kiküszöbölése céljából, egy 
újszer  technikát mutatott be dolgozatában [P41]. A kutatás célja: az FRP próbatest vizsgálati 
szakaszában közel „tiszta” nyíró feszültségi állapot – ennek következtében tisztán nyíró 
jelleg  tönkremenetelt – létrehozása, a rétegközi nyíró szilárdság mérését befolyásoló 
hatásokat kiküszöbölve. A 4PBT-hoz a szerz  egy acél/kompozit/acél szendvics szerkezet
próbatest kialakítást javasolt, s ezen megfontolás alapján a kutatásban használt grafit/epoxi 
(Hercules AS4/3501) UD minták mindkét felületére egy-egy h = 0,794 mm vastagságú 
acéllemezt ragasztott. Short a vizsgálat közben a kezdeti tönkremenetel (delamináció) 
kialakulásának helyét, valamint a repedés terjedését tanulmányozta, amely a kedvez
próbatest kialakításnak köszönhet en az UD minta középvonalának környezetében 
jelentkezett. A publikáció összefoglalásként Short megállapította, hogy ezzel a speciális 
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próbatest kialakítással (acél/kompozit/acél) az FRP anyagok rétegközi nyíró szilárdsága 
nagyobb biztonsággal határozható meg. 

Abali és társai dolgozatukban [P42] a módosított SBS egy továbbfejlesztett 
változatát mutatták be. Az újszer  SBS módszernél a próbatest felületére helyezett szilikon 
gumipárna és alumínium lap (hossza: L/2) használatával elérték, hogy a hajlító feszültség 
kb.1/4-re csökkent (SBS-hez viszonyítva [S1]), valamint a támaszok, és a terhel  fej 
környezetében jelentkez  – koncentrált terhelés okozta – nyíró feszültség eloszlás torzulás 
megsz nt. A szerz k az újszer  méréstechnika alkalmazhatóságát mind gyakorlati, mind 
elméleti úton (FEM modellezés) tanulmányozták. A hagyományos, valamint a módosított 
SBS-hoz karbon/karbon (T300 szövet) kompozit mintákat használtak, majd az FRP anyag 
mechanikai paramétereinek ismeretében elvégezték mindkét mérési elrendezés nem-lineáris 
véges elemes analízisét (ANSYS). A szerz k a FEM analízis, valamint a gyakorlati 
eredmények alapján igazolták, hogy a módosított SBS módszer alkalmazásával kis 
alátámasztási távolságok esetén elkerülhet , hogy a nyomó feszültségek okozzák a kezdeti 
tönkremenetelt hajlításkor, azaz csökkenthet  a feszültség koncentráció hatása. 

2.2.5. A geometriai paraméterek komplex hatása 

Általánosságban elmondható, hogy FRP anyagok hajlító vizsgálatánál a geometriai 
paraméterek (L, h, b, R1, R2, stb.) hatása meglehet sen komplex a vizsgálati eredmények, 
illetve a tönkremeneteli folyamat szempontjából. Könnyen belátható például, hogy a 3PBT-
nél a szerkezetben kialakuló igénybevételi- (er  és nyomaték) és feszültségi állapot ( x és xz)
er sen függ az er bevezetések, azaz a nyomófej, és a támaszok egymáshoz viszonyított 
geometriai helyzetét l (L/h arány), és azok kialakításától (R1). 

Ahogy ezt már korábban említettük, a hajlító vizsgálatoknál (3PBT és 4PBT) 
egyidej leg fellép  hajlító és nyíró igénybevétel (komplex feszültségi állapot) miatt, az FRP 
anyagok hajlító vizsgálatának elemzésénél nem lehet a hajlító és nyíró anyagjellemz ket 
élesen elválasztani. Az alábbi irodalmak a hajlító vizsgálatnál jellemz  geometriai 
paraméterek (pl.: L/h, b/h, stb.) változása miatt fellép  hatások részletes elemzésével 
foglalkoznak, f ként a tönkremeneteli módok és a vizsgálati eredmények szempontjából. 

Sattar és Kellogg egyrészt az L/h arány hatását vizsgálta a tönkremeneteli módok 
szemszögéb l, másrészt a b/h arány nyírófeszültség eloszlásra gyakorolt hatását elemezte 
analitikus úton SBS esetén [P43]. A szerz k az anizotróp anyagokra vonatkozó, alaktorzulási 
energia elméleten (DET) alapuló tönkremeneteli kritériumot (Tsai) használták a nyíró-hajlító 
feszültségek kölcsönhatásának elemzéséhez: 
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A tönkremenetel bekövetkezik, ha C  1. A fenti kritériumból következik, hogy az FRP anyag 
hajlító és nyíró szilárdságának aránya (FSSR), valamint az L/h arány nagymértékben 
befolyásolja a kezdeti tönkremenetel helyét a vizsgált próbatest vastagsága (0  z  h/2) 
mentén (13. és 14. ábra). 

13. ábra A DET eloszlása a vastagság mentén 
különböz  L/h arányok esetén 3PBT-nél 

(FSSR = 10) [P43] 

14. ábra A DET eloszlása a vastagság mentén 
eltér  FSSR arányok esetén 3PBT-nél      (L/h 

= 5) [P43] 

A dolgozat alapján az FRP anyagra jellemz  húzó/nyomó- és nyíró szilárdság arány ( 1/ 13)
pontos ismertében felrajzolható egy olyan grafikon, amely alapján eldönthet , hogy az adott 
L/h aránynál az SBS eredménye helyes vagy helytelen (15. ábra). A szerz páros orthotrop 
rúdra kidolgozott elmélete azt mutatja, hogy a b/h arány jelent sen befolyásolja a kialakuló 
maximális nyíró feszültség értékét. Az elmélet szerint a nyíró feszültség eloszlása a rúd 
szélessége mentén nem állandó, hanem a 16. ábrán feltüntetett eloszlás szerint alakul. 
A szerz k által bevezetett – anyagtulajdonságoktól, az er sítés irányától, és a b/h aránytól 
függ  – korrekciós faktor (K) a tényleges állapothoz közelít  feszültség függvényb l
meghatározott xz

* és a klasszikus úton (CBT) számolt xz arányaként számítható. A dolgozat 
konklúzióként az L/h, valamint a b/h geometriai arányok hatásának jelent ségére, a vizsgálati 
paraméterek körültekint  megválasztásának feltételeire hívta fel a figyelmet SBS-nél. 

15. ábra Az érvényességi tartomány 
alakulása SBS-nél a szilárdsági 

paraméterek, illetve az L/h arány 
függvényében [P43] 

16. ábra A hajlított rúd rétegközi nyíró-
feszültségének Sattar és Kellogg [P43],  és 
CBT szerinti eloszlása a semleges tengely 

síkjában (xy sík) [P43] 
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Kedward UD és keresztezett szögállású (  = ±45°) kompozitok hajlítása során 
kialakuló nyírófeszültség eloszlást elemezte elméleti úton, a minták geometriai paraméterének 
(b/h = 1, 2,5 és 5) függvényében karbon, és üvegszál er sítés  rendszerek SBS (L/h = 4) 
esetén [P44]. Megállapította, hogy UD-nél a b/h arány kevésbé befolyásolja a terhelés 
hatására kialakuló nyírófeszültség eloszlást a minta szélessége mentén, míg a ±45°-os minták 
esetén a szabad élek hatása drasztikusan módosítja a nyírófeszültség eloszlást. 

Christiansen és társai az L/h arány (5…12), a próbatest összetétel (  = 15, 30, 45 és 
60 tf%), és a túlnyúlási hossz változásának hatását tanulmányozták üvegszál (Filabond 8000)/ 
poliészter kompozitok 3PBT esetén [P45], különös tekintettel a tönkremeneteli módra, 
valamint a rétegközi nyírószilárdságra. Összegzésként megállapították, hogy a nyíró és hajlító 
törési mód közötti elméleti határ er sen függ az er sít anyag tartalomtól. Megfigyelték, hogy 
csökken  L/h arány mellett a tönkremenetel egy állandó hajlító feszültségnél következett be 
mindaddig, amíg a mintában ébred  nyíró feszültség el nem érte az anyagra jellemz
rétegközi nyírószilárdságot. A szerz k szerint a rétegközi nyírószilárdságot a túlnyúlási hossz 
nem befolyásolja, mivel a tönkremenetel a terhel  fej környezetében indul meg. 

Fischer, Rosensaft és Marom a korábbi kutatásai eredményekre [P16] [P46]-[P48] 
építve, UD aramid kompozit látszólagos rétegközi nyíró szilárságát vizsgálta az L/h arány 
függvényében hajlításnál [P49]. A publikációban bemutatott modell az FRP anyag szilárdsági 
paraméterei ( h, ny), és az L/h arány csökkenésével monoton növekv  látszólagos rétegközi 
nyírószilárdság közötti kapcsolatot írja le. A megadott analízis segítségével kiszámítható egy 
elméleti határ beállítás (L/h arány), ahol a hajlítás során csak tiszta rétegelválás jelentkezik, és 
nem jön létre nyomott oldali tönkremenetel. E kritikus határhoz tartozó látszólagos 
nyírószilárdság ( app) alapján a tényleges rétegközi nyírószilárdság ( rk) az alábbiak szerint 
becsülhet :
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A szerz k konklúzióként megállapították, hogy az analízis eredményei a vizsgálati értékekkel 
– 3PBT és 4PBT – jó egyezést mutattak, tehát a modell alkalmazható a valós rétegközi 
nyírószilárdság kiszámítására minden olyan FRP anyagnál, ahol a nyomó szilárdság ( ny)
jelent sen kisebb, mint a húzószilárdság ( h).

Xie és Adams a Wyoming Egyetem „WYO3D” elnevezés  kutatási programjában 
egy egyszer  3D-s modellt dolgozott ki UD anyagok képlékeny tulajdonságainak leírására 
[P50]. A kísérleti vizsgálatokat UD karbonszál/epoxi (Hercules AS4/3501-6), valamint 
üvegszál/epoxi (S2/3501-6) laminátokon végezték. A modellezéshez használt ortotróp 
anyagparamétereket a valós feszültség – nyúlás karakterisztikákból egyszer  görbe illesztéssel 
matematikai függvényként határozták meg. Az új 3D-s modellel elvégzett analízis eredményei 
alapján a szerz k azt tapasztalták, hogy a képlékeny deformáció csak kis mértékben 
befolyásolta a feszültség eloszlást UD nyomó vizsgálat esetén, ahol a szálirányba es  normál 
feszültségeknek van meghatározó szerepe. Jelent s eltérést állapítottak meg azonban a 
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képlékeny modell alkalmazásával számolt és a klasszikus rúdelmélet által feltételezett 
nyírófeszültség eloszlása között SBS-nél. 

Xie és Adams korábbi eredményeire építve UD anyagok (karbonszál/epoxi és 
üvegszál/epoxi) 3PBT és 4PBT nyíróvizsgálatát modellezte 3D-s rugalmas-képlékeny FEM 
módszer segítségével [P52]. Dolgozatukban az L/h arány változásának (3PBT L/h = 2…10, 
4PBT L/h = 3…20) hatását elemezték elméleti és gyakorlati úton a nyírófeszültség eloszlás 
szempontjából SBS esetén. A szerz k a nyomófej/támaszok és a próbatest érintkezésének 
definiálását kulcsfontosságúnak tekintették a modellezés során (lásd: [P51]). Mivel az 
analitikus becslés eredményei mindkét beállítás esetén (3PBT és 4PBT) jó egyezést mutattak 
a vizsgálati adatokkal, megállapították, hogy a modell jól leírja a tapasztaltakat. Az analízis 
jól rámutatott a támaszok, és a terhel fej környezetében kialakuló feszültség koncentráció 
kedvez tlen hatására is. Az elemz  munka eredményeként a szerz k megállapították, hogy 
SBS esetén, azaz alacsony L/h aránynál (L/h = 4, 5), a CBT feltevései érvénytelenné válnak, 
mivel a nyíró feszültség eloszlásának jellege a vastagság mentén függ a vizsgált 
keresztmetszet er bevezetést l, illetve alátámasztási ponttól mért távolságától, azaz a 
geometriai helyzetét l. Végs  eredményként kimondták továbbá, hogy a látszólagos rétegközi 
nyíró szilárdság mind 3PBT, mind 4PBT esetén er sen függ az alkalmazott L/h aránytól       
(a nyíró feszültség növekszik csökken  L/h aránynál), ezért az UD anyag valós rétegközi 
nyírószilárdságának megállapítása SBS-sel kell  körültekintést igényel. 

Shih és Ebert cikksorozatában a hajlító- és nyíró tönkremeneteli mód közötti átmenet 
határát és a határfelületi szilárdság kapcsolatát tanulmányozta UD E-üvegszál/epoxi (XU235) 
kompozit laminátok 4PBT esetén [P53] [P54]. A gyártás után létrejöv  határfelületi 
kapcsolatot különböz  id tartamú (t = 0…48 óra) forró vizes kezeléssel degradálták, és a 
nedvesség határfelületi adhézióra gyakorolt hatását a mért látszólagos hajlító- és 
nyírószilárdság segítségével számszer sítették. A két mechanikai paraméter ( app, app) CBT-n 
alapuló kapcsolatát az L/h arány függvényében az ún. tönkremeneteli mód diagramban 
ábrázolták (17. ábra). A különböz  határfelületi szilárdságú mintákat a törési módok közötti 
átmenet paraméterével (Kr) jellemezték: 
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A Kr paraméter alapján a határfelületi nyírószilárdság változása, azaz a kezelés hatása, már jól 
azonosítható. A szerz k a 4PBT-nél alapvet en három különböz  törési módot és az ezek 
közötti átmenetet figyelték meg: 1. húzott oldali szakadás; 2. nyomott oldali tönkremenetel;  
3. az er sít  rétegek közötti elnyíródás (delamináció). Megállapították, hogy a kompozitok 
mechanikai tulajdonságait alapvet en meghatározó határfelületi szilárdság (adhézió) a hajlító 
vizsgálatnál tapasztalt törési módok közötti átmenettel szerkezeti szinten is jól min síthet . A 
határfelületi kapcsolat er sségét a minták töretfelületér l készített SEM felvételek alapján is 
ellen rizték. 

Birger és társai szintén a tönkremeneteli mechanizmusokat tanulmányozták az       
L/h arány (L/h = 3…30) és az er sítés irányszögének (  = 0°, 15°, 30°, 45°) függvényében 
UD grafitszál / epoxi (F155) kompozit laminátok 3PBT-nél [P55]. Azt tapasztalták, hogy az      
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L/h arány növelésével a rétegelválás jelleg  törés átvált húzott, vagy nyomott oldali 
tönkremenetelbe, és ez az átmenet a látszólagos hajlító- és nyírószilárdság értékek 
változásában is jól nyomon követhet , átmeneti ponttal jellemezhet . A minta 
töretfelületekr l készített SEM felvételekkel azt bizonyították, hogy az er sítés irányszöge 
er sen befolyásolja a mikroszinten lejátszódó tönkremenetel típusát (pl.: szál szakadás, mátrix 
repedés, stb.). A fraktográfiai vizsgálat eredményei, és a tönkremeneteli mechanizmus leírása 
jó egyezést mutatott más szerz k eredményeivel [P56] [P57]. 

17. ábra A törési módok beazonosítása a tönkremeneteli mód diagram alapján [P53] 

Sideridis és Papadopoulos UD üvegszál (Permaglass XE B5/1)/epoxi (Araldite MY 
750 HT 972) kompozitok (  = 65 tf%) hajlító karakterisztikáját, és tönkremeneteli módját 
elemezte az L/h arány (L/h = 5 és 16), és az er sítés irányszögének (  = 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 
75° és 90°) függvényében 3PBT-nél [P58]. A kísérleti eredmények alapján a szerz k
megállapították, hogy 3PBT-nél mind a hajlító-, mind a nyíró feszültség er sen függ az 
alkalmazott L/h aránytól, ami a tönkremenetel módját is befolyásolja. További eredményként 
közölték, hogy a különböz  L/h arányoknál a lehajlásból számított látszólagos hajlító 
modulusok (Eapp) közötti eltérést a fellép  nyíró hatás okozza, ami az FRP anyagokra 
jellemz  magas E1/G13 aránynak köszönhet .

2.3. KOMPOZITOK SZILÁRDSÁGÁNAK STATISZTIKUS ELEMZÉSE 

A valószín ségelmélet és a matematikai statisztika módszerei igen hatékonyan 
alkalmazhatók a szerkezetek mechanikájában a különféle szilárdsági és törési problémák 
kezelésére [B3]. A valószín ségi alapon m köd  törési elméletek kidolgozása kompozit 
anyagok szilárdsági jellemz inek leírására már az 1960-as években megindult. Az elméleti és 
gyakorlati kutatások többségét az rrepülés területén, nagyszilárdságú kompozitra (tipikusan 
karbonszál/epoxi) vonatkozóan hajtották végre (pl.: NASA [P59] [P60]). 

Mivel az FRP anyagok szilárdságát alapvet en a rideg természet  er sít  fázis 
határozza meg, ezért a kompozitok tönkremenetelének valószín ségét a rideg anyagok, szálak 
és szálkötegek szilárdságának leírására vonatkozó valószín ségi elméletek segítségével tudjuk 
becsülni. A kutatások eredményeként az évtizedek során számos elméleti modell került 
kifejlesztésre a kompozitok szilárdságnak, tönkremeneteli mechanizmusának leírásával 
kapcsolatosan [P61]: leggyengébb láncszem elmélet [P62]-[P71], hibahalmozódás koncepció 
[P72]-[P74], statisztikus kötegelmélet [P75]-[P80]. 
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A valószín ségi alapon m köd  törési elméletek alkalmazása FRP anyagok 
tanulmányozásakor gyakran irányul a „méret-hatás” következtében változó szilárdság 
leírására, mivel a törési feszültség csökkenését figyelték meg növekv  próbatest méretek 
esetén. A dolgozat e szakaszában a FRP anyagok szilárdságának, illetve tönkremeneteli 
folyamatának leírásával foglalkozó valószín ségi anyagmodellek témakörében fellelhet
irodalmakat tekintem át, kiemelt fontosságot adva a „leggyengébb láncszem” elméletnek és a 
„méret-hatás” témakörének. 

2.3.1. A ridegtörés statisztikai elmélete 

Közismert, hogy a kompozit anyagok szilárdsága olyan véletlen tényez k bonyolult 
kölcsönhatásától függ, mint az alkotó elemek (er sít  szál és mátrix anyag) szilárdsága, a 
szerkezet anizotrópiája és inhomogenitása, a határfelületek tapadása és a szerkezetben fellép
hibák eloszlása. A rideg természet  FRP anyagok szilárdságával foglalkozó valószín ségi 
elméletek alapvet  célja a tönkremenetel valószín ségének megbecsülése a kompozit anyag 
egy adott komponensére vonatkozóan, egy meghatározott terhelési szint mellett. 

A valószín ségi modell alkalmazhatóságának alapvet  feltétele, hogy az anyag sok 
kis egységb l épüljön föl, amelyek közül egynek a tönkremenetele is már az egész szerkezet 
károsodását okozhatja. A megbízhatóság szempontjából, azt mondhatjuk, hogy az anyag egy 
olyan soros rendszerrel modellezhet , amelyben minden egyes komponens egy-egy elemi 
térfogat. A ridegtörés elmélet els  közelítésben elhanyagolja a rideg testben lév  primer 
elemek kölcsönhatását, feltételezve, hogy az egész test szilárdságát a leggyengébb primer 
elem szilárdsága határozza meg. Mivel a leggyengébb elem törése az egész rendszer 
tönkremenetelét is okozhatja, az ilyen típusú modellt gyakran nevezik „leggyengébb 
láncszem” rendszernek. 

Az elemeket úgy tekintjük, hogy statisztikailag függetlenek és a szilárdságuk 
egyenletesen elosztott. Ha egy elem tönkremeneteli valószín sége adott „ ” terhelés mellett 
F( ), akkor az „n” független tagból álló lánc tönkremeneteli valószín sége:

n
n FF )](1[1)( σσ −−=  .     (35) 

Az 1930-as évek végén Weibull – némileg spekulatív módon – felírt egy speciális képletet 
F( )-ra, amely kés bb Weibull eloszlásként vált ismerté: 
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ahol „ u” az a feszültségküszöb, amely alatt nem történik tönkremenetel, „ 0” a skála 
paraméter, és „m” az alakparaméter vagy Weibull modulus [P62]. Ha azt feltételezzük, hogy 
az anyag V kis elemi térfogatokból épül fel és nem láncszemekb l, akkor a térfogatra 
integrálva a következ  képlet adódik: 
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ahol Ks feszültségeloszlástól függ  tényez . Ha u = 0 -t vesszük, és (V·Ks) -t egyetlen 
paraméternek tekintjük, akkor egy kétparaméteres eloszlást kapunk. Rendezve a (37) 
egyenletet, és kétszeres logaritmust véve a következ  összefüggés adódik: 
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ahol:
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A „ 0” és „m” így grafikusan is becsülhet  a legkisebb négyzetének módszerével, ha a fenti 
egyenlet (39) baloldalát (ln ) függvényében ábrázoljuk, adott „V” térfogatú anyagra és N 
darab szilárdsági vizsgálat alapján. Az i-edik feszültség valószín sége, Fv( i) a 
következ képpen becsülhet  (i = 0, 1,…,N): 
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amely megadja az i-edik feszültségszint ( i) el tt tönkremen  elemek számát, és ahol a i egy

nagyság szerint rendezett ( 1 <  2 <…<  N), azaz értéksorozatot alkot. Az „m” alakparaméter 

a szórásból (CV – relatív szórás) is becsülhet  [P62]: 

94,0−= mCV  .      (42) 

A Weibull eloszlás kompozit anyagokra történ  alkalmazásának egyik sajátossága 
az, hogy a tönkremenetel valószín sége függ a próbatest geometriai méretét l. Az 
irodalomban ezt „méret-hatás”-nak nevezik. 

A „méret-hatás” szemszögéb l tekintsük két olyan eset egyenletét, amelyek 
térfogatukban és feszültségeloszlásukban is különböznek. Felírva a tönkremenetel 
valószín ségét mindkét esetben, az átlagfeszültség aránya adódik: 
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A fenti összefüggés leírja mind a méret, mind a feszültségeloszlás hatását az anyag 
szilárdságára vonatkozóan. A „leggyengébb láncszem” elmélet alapvet en minden rideg 
természet  anyag (pl.: kerámiák stb.) tönkremenetelének leírására alkalmas, így a 
nagyteljesítmény  – tipikusan UD – FRP kompozitok szilárdsági tulajdonságainak becslésére 
is igen széles körben használt elmélet. Számos publikáció jelent meg e témakörben, amelyek 
az alábbi fejezetben kerülnek áttekintésre. 
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2.3.2. A Weibull elmélet gyakorlati alkalmazása 

Gyakran idézett publikáció ezen a tudományterületen Bullock dolgozata [P81], 
amely kétfajta grafitszál/epoxy rendszer (T300/5208 és Modmor II/5208) szilárdsági 
jellemz inek statisztikai leírásáról számol be. Bullock egyszer  Weibull analízist használt a 
szakító próbatest (roving és kompozit) és 3PBT minták szilárdságának összehasonlítására. Az 
eredmények alapján a Weibull eloszlás nagyon precízen megbecsüli a térfogat hatását a 
hasonlóan terhelt roving és UD próbatest szilárdsági paraméterei között, amelyet a szerz
mind a térfogat (V), mind a hosszúság (L) tekintetében az er sít anyag tartalomra 
vonatkoztatott. Bullock szerint a Weibull elmélet nagyon jól megbecsüli a különbséget a 
mintát terhel  igénybevétel vonatkozásában, amelyet azonos térfogatú húzó és hajlító 
próbatestek között tapasztalt, figyelembe véve az eltér  feszültség eloszlásokat (Ks – 
feszültségeloszlástól függ  tényez ). Bullock az eltér  vizsgálati módszerek közötti 
kapcsolatot az alábbi egyenlettel adta meg: 
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Összegezve Bullock megállapította, hogy a Weibull elmélettel becsült értékek és gyakorlati 
eredmények jó egyezést mutattak, alátámasztva ezzel a Weibull analízis hasznosságát 
kompozitok szilárdsági paramétereinek becslésére. 

Hitchon és Phillips a gyártástechnológia szilárdságra gyakorolt hatását vizsgálta 
karbonszál/epoxi minták esetén a Weibull elmélet felhasználásával [P82]. A kézi 
laminálással, pultruzióval, és „pre-preg” fektetéssel el állított próbatesteken szakító, és 
hajlító, míg a tekercseléssel készült mintákon körgy r -repeszt  vizsgálatot hajtottak végre. A 
kísérleti eredmények alapján azt tapasztalták, hogy a Weibull elmélet csak részlegesen írja le 
a szilárdság változását ugyanolyan anyagú minták esetén, amely az eltér  tönkremeneteli 
módoknak volt köszönhet . A tanulmány második részében különböz  bels  átmér j ,
falvastagságú és hosszúságú tekercselt minták szilárdságait vizsgálták. A Weibull-féle modell 
által el re jelzett szilárdságértékek jóval magasabbak voltak a mért eredményeknél, azaz a 
„méret-hatás” nem volt jelent s. Konklúzióként a szerz k megállapították, hogy a Weibull 
analízis sikeresen alkalmazható az általuk vizsgált próbatestek esetén, amennyiben a minta 
térfogatváltozása hosszirányú méretnövekedés miatt jön létre. A keresztmetszet irányú 
méretváltozásnál a szilárdság változás, véleményük szerint, nem jól becsülhet  Weibull 
módszerrel.

Whitney és Husman két fajta UD karbonszál (T300/5208 és AS/3501-5)/epoxi 
laminát szilárdsági paramétereinek változását elemezte emelt h mérsékleten a 
nedvességtartalom függvényében a minták 3PBT és 4PBT-nál a Weibull analízis 
alkalmazásával [P83]. A kapott szilárdsági értékek alapján az eredmények ellentmondásosnak 
bizonyultak, így a szerz k nem állítottak fel kapcsolatot a Weibull paraméterek 
felhasználásával az eltér  anyagok, és mérési konfigurációk között. 

Whitney és Knight egy további kutatásban a fent említett két fajta UD karbon/epoxi 
kompozit hajlító és szakító szilárdságát elemezte a két-paraméteres Weibull modell 
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használatával [P84]. A szerz páros a kapott, illetve a becsült szilárdsági értékek között nem 
talált egyértelm  korrelációt, ezért a modellt alkalmatlannak ítélte a szakító és hajlító 
paraméterek kapcsolatának vizsgálatára. A szerz k véleménye szerint a tönkremeneteli 
módban rejl  alapvet  eltérés okozta ezt a hatást. A publikáció konklúziója a tönkremeneteli 
mechanizmusok alaposabb tanulmányozását javasolta, miel tt a kompozit anyag hajlító 
adataiból alapvet  szilárdsági paramétereket becsülnének a Weibull-elmélet felhasználásával. 

Wisnom a Bristol-i Egyetem kutató professzoraként számos kutatásban [P11] [P12] 
[P85]-[P90] vett részt FRP anyagok „méret-hatás” elemzése témakörben a Weibull analízist 
felhasználva. Egy korai dolgozatában eltér  rétegszámú (25, 50 és 100 réteg) UD karbonszál 
(XAS/913)/epoxi laminátok 4PBT-át, és az ún. kétcsuklós kihajlás vizsgálatát (lásd: 3. ábra) 
elemezte a „méret-hatás” alapján a Weibull-teória felhasználásával [P11]. A vizsgált minta 
méretének növekedésével a tönkremeneteli mód változását figyelte meg a szakadás jelleg t l
a nyomó jelleg ig. Feltette, hogy a „méret-hatás” er sebb nyomás jelleg  igénybevételnél, 
mint húzó feszültség esetén, s ez okozta azt, hogy a nagyobb mintának alacsonyabb a 
nyomószilárdsága, mint a húzószilárdsága. Hasonló jelenséget tapasztalt mindkét 
konfiguráció esetén, így a Weibull alakparamétert 25-nek becsülte, amely a karbon/epoxi 
kompozitok esetén egy elfogadott érték. Wisnom egy másik tanulmányban [P85] azonos 
keresztmetszet , de különböz  hosszúságú próbatestek (UD XAS/913) 3PBT-át végezte el. 
Itt, mind a térfogat, mind a hosszúság (L/h arány) tekintetében Weibull modellt illesztett a 
kapott szilárdsági eredményekre. Azt tapasztalta, hogy a klasszikus Weibull elméleten alapuló 
becslés er sen függ a minta hosszúsági méretét l. 

Wisnom szintén a Weibull elméletet használta fel UD karbonszál/epoxi laminátok 
szakító és hajlító szilárdsága közötti kapcsolat elemzéséhez [P86], a szilárdsági értékek 
becsléséhez. Dolgozatában a tönkremenetelhez tartozó nyúlás értékeket (húzott oldali) vette 
alapul. Azt tapasztalta, hogy a Weibull elmélet nagyobb hajlító szilárdságot becsül, mint a 
szakító szilárdság, és a két szilárdság aránya monoton növekszik csökken  „m” paraméter 
mellett. 

Cui és társai a rétegközi nyírószilárdságában mutatkozó „méret-hatás”-t vizsgálták 
Weibull teória segítségével SBS-nél [P87]. Azt tapasztalták, hogy a Weibull elmélet nem 
reprezentálja kielégít en a „méret-hatás”-t SBS-nél, mivel a tönkremenetel módja, és a 
rétegelválás helye a keresztmetszetben er sen befolyásolja a mért rétegközi nyírószilárdság 
értékét. 

Wisnom és Jones publikációja szintén a „méret-hatás” elemzésr l számolt be eltér
rétegszámú (16, 32 és 64 réteg) UD üvegszál (E-üveg)/epoxi (Ciba 913) laminátok rétegközi 
húzó- és nyírószilárdságára vonatkozóan, ívelt rúd 4PBT és egyenes panel SBS esetén [P89]. 
A szerz k mindkét mérési elrendezésnél jelent s „méret-hatás”-t figyeltek meg, a rétegközi 
húzószilárdság 44%-os, míg a rétegközi nyírószilárdság 12%-os csökkenést mutatott a 
próbatest méretének növelésével. A Weibull analízis a rétegközi húzószilárdság 
eredményeknél elfogadható, míg a rétegközi nyírószilárdságnál kit n  illeszkedést adott, jól 
leírva a fennálló „méret-hatás” jelenségét. 

Kellas és Morton [P91], Jackson és társai [P92] [P93] számos tanulmányban 
foglalkoztak a „méret-hatás” problémakörének vizsgálatával FRP anyagok esetén. Ezek a 
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kutatások az UD anyagok vizsgálatán kívül keresztezett szögállású, és kvázi izotróp 
laminátokra is kiterjedtek. Általánosságban megállapították, hogy UD szerkezetek esetén a 
Weibull-féle teória jó becslést ad a „méret-hatás” leírására, de keresztezett szögállású és kvázi 
izotróp felépítésnél a becsült eredmények ellentmondásosnak bizonyultak. A megfigyelt 
károsodási folyamatok, és jellemz  tönkremeneteli módok alapján a „méret-hatás” 
meglehet sen rétegfelépítés függ nek, érzékenynek bizonyult. 

2.3.3. Szálköteg modell 

A részben rendezett, homogén – azonos típusú szálakból álló – szálköteg szálai Vas 
[P75]-[P80] szerint osztályozhatók a kezdeti állapotuk és környezetük tulajdonságai (befogási 
körülmények) szerint, s így az egyazon osztályba sorolt szálak egy ún. szálköteg-cellát 
alkotnak. Vas feltételezi, hogy az ilyen módon kapott kötegcelláknak a nyújtás irányával 
párhuzamosan kapcsolt rendszere ekvivalens az eredeti szálköteggel, vagy – idealizált 
szálköteg-cellák esetén – annak szerkezetét és szilárdságát tekintve, legalábbis jó közelítését, 
modelljét adja. Vas kutatásában a következ  idealizált kötegcella alaptípusokat különböztette 
meg [B16]: 
1. Jól rendezett, szakadó köteg (E-köteg), melynek szálai függetlenek, a nyújtás irányával 

párhuzamosak, ideális befogásúak – azaz nem csúsznak ki a befogásból és nem is 
szakadnak a befogásban – továbbá el feszítésük zérus, azaz feszültségmentesek, de nem 
is lazák; 

2. El feszített, szakadó köteg (EH-köteg), melynek szálai függetlenek, befogási pontjaik 
által meghatározott húrjaikban jól rendezettek, azonban az egyes szálak statisztikusan 
eltér  nyúlásértékkel el feszítettek ( 0 > 0), illetve lazák, azaz hullámosak (-1< 0 < 0) 
lehetnek. Ez tehát egy véletlen el feszítés  (hullámos) E-kötegnek tekinthet ;

3. Csúszó-szakadó köteg (ES-köteg), melynek szálai – vagy a végeiken kötésekkel 
összekapcsolt szálakból álló szálláncai – függetlenek, jól rendezettek és el feszítésük 
zérus ( 0 = 0), de befogásuk – illetve a szálláncok bels  kötései - nem ideálisak, vagyis 
egy jól meghatározott, de véletlen húzóer  értéket elérve befogásukban megcsúsznak, 
feltéve, hogy addig nem szakadnak el; 

4. Ferdeszálú, szakadó köteg (ET-köteg), melynek szálai függetlenek, egyenesek és 
el feszítés-mentesek ( 0 = 0), ideális befogásúak, viszont a nyújtás irányához képest, 
arra mer leges síkban a szálvégek vetületi pontjai között mérhet  véletlen ferdeséggel 
rendelkeznek. Ez az egyes szálakra nézve a nyújtás irányára mer leges "nyírásnak" 
tekinthet . Ugyancsak "nyírtnak", nyírt E-kötegnek tekinthet  a köteg is, ha átlagos 
orientációja eltér a nyújtás irányától. 

Vas szerint az összetett, szálkötegekb l felépül  kompozit anyag a fenti kötegek súlyozott 
párhuzamos kapcsolásaként értelmezhet , ahol a súlyok fejezik ki a modellezett köteg, vagy 
szálas termék szerkezetét. Vas dolgozatában alapvet en húzó igénybevétellel terhelt 
szálkötegek viselkedését tanulmányozta és írta le a szálköteg modell segítségével. 
Megállapította, hogy a szálköteg modell a szakadási folyamat leírására is alkalmas, 
amennyiben a modell paramétereit a valós FRP anyag – az utolsó szál szakadásáig végzett – 
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szakító vizsgálatából kapott szakítógörbe elemzéséb l, dekomponálásából, a modellezett 
szálköteg szakítógörbéjének valamilyen értelemben vett legjobb illesztéséb l kapjuk meg. 

Vas szerint, ha a húzásra igénybevett, idealizált, húrjaiban párhuzamos szálakból álló 
köteg szálainak száma „n” és az i-edik szálban ébred  húzóer  Fi(u), úgy a köteger  felírható: 

( ) ( )∑
=

=
n

i
i uFuF

1

 .       (45) 

A köteghúzóer  várhatóérték folyamata: 

( )( ) ( )( )uFEnuFE i⋅=  .      (46) 

A szálak függetlenségét is figyelembe véve, a köteger  szórásnégyzet folyamata: 

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )[ ]uFEuFEnuFDnuFD iii
2222 −⋅=⋅=  .   (47) 

A fentiekb l – bizonyos feltételezésekkel – adott valószín ségi szint mellett a konfidencia 
intervallum folyamat is számítható. 

Az „n” szálszámmal és „Fs” átlagos szál-szakítóer vel normált várható értékek 
alkalmazása a szálas szerkezetek esetén célszer nek bizonyult: 

( ) ( )( )
S

B

F

zFE
zFH

ε⋅=  ,      (48) 

ahol a „z” változó az „u” kötegnyúlásnak és az „ B” átlagos szálszakadási nyúlással normált 
értéke: 

B

u
z

ε
=  .       (48) 

Egy N-tagú, párhuzamos kapcsolt, kompozit köteg normált várhatóérték húzóer  folyamata a 
részfolyamatok súlyozott összegeként kapható: 

( ) ( )∑
=
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 ,     (50) 

ahol:

n

n
w k

k =  ,       (51) 

és:

∑
=

=
m

i
kw

1

1  .       (52) 

Ismerve az adott idealizált szálköteg véletlen paramétereinek együttes, u > 0-ra értelmezett 
„Q” eloszlásfüggvényét, a megfelel  feltételes eloszlásfüggvényeket, az FH(z) kiszámítható. 
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2.4. AZ IRODALMI ÁTTEKINTÉS KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE 

A dolgozat e fejezetében áttekintettem az FRP anyagokra vonatkozó szabványos 
hajlító vizsgálatoknál (3PBT és 4PBT) fellép , a vizsgálati eredmények (szilárdság, modulus) 
valóságh ségét jelent sen befolyásoló hatásokat, mely problémák elméleti- és gyakorlati 
tanulmányozása, valamint modellezése több évtizede egy kiemelt fontosságú, részletesen 
vizsgált kutatási témakör a nemzetközi irodalomban. A gyakorlati életben sok esetben 
tapasztalható, hogy az eredményeket módosító kedvez tlen hatások elhanyagolásával 
használják a szabványos hajlító vizsgálatok végeredményeit közvetlenül az FRP anyagból 
készült szerkezeti elemek szilárdsági méretezéshez, amely a konstrukció használata során be 
nem látható veszélyeket, meghibásodásokat rejt magában. 

A FRP anyagok – különösen az UD szerkezetek – nyomó- és húzószilárdsága közötti 
jelent s eltérés tönkremeneteli módra gyakorolt hatásának elemzésével, illetve az eltér  húzó- 
és nyomó modulusok következtében fellép  nemlineáris viselkedés tanulmányozásával több 
kutatás is részletesen foglalkozik. E témakörben Jones munkássága [P13] igen kiemelked
karbon/karbon kompozit anyagokat illet en, de a bilineáris közelítés nem minden anyagtípus, 
illetve szerkezet esetén alkalmazható a szilárdsági és merevségi tulajdonságok leírására. 
Fischer és Marom [P16] aramid szálas kompozitokra vonatkozó – Zweben [P15] korábbi 
eredményeire épül  – elasztoplasztikus modellje közvetlenül nem alkalmas a rideg természet
szálak (pl.: karbonszál, kerámiaszál stb.) tönkremenetele esetén. 

Mind elméleti, mind gyakorlati szempontból jól feltárt területnek számít az FRP 
anyagok hajlításánál fellép  – a magas E1/G13 aránynak köszönhet  – nyírás okozta 
deformáció (lehajlás, horpadás stb.) leírása, amelyet Whitney [P20]-[P23], Reddy [P17]-[P19] 
és Davalos [P27] [P28] [P30] többféle anyagtípus, rétegrend, valamint kialakítás esetén is 
vizsgált. Habár Whitney [B7] a szabványos hajlító vizsgálatoknál (3PBT és 4PBT) 
értelmezett hajlító modulusra (ETBT) vonatkozóan elméleti síkon – a Timoshenko rúdelmélet 
(TBT) alapján – elemezte a nyíró hatást a geometriai paraméterek függvényében, a 
ténylegesen mért, húr-modulusként értelmezett látszólagos hajlító modulus (Eapp) vizsgálata 
az alátámasztási távolság (L) függvényében gyakorlati oldalról még nem mondható teljesnek. 

Jól feldolgozott területnek számít a nemzetközi irodalomban az FRP anyagok hajlító 
vizsgálatánál a vonalszer  er bevezetés – kis felületen megoszló terhelés – következtében a 
terhel  fej alatt kialakuló feszültség koncentráció el nytelen, a tönkremeneteli módra – s ezen 
keresztül a mérési eredményekre – gyakorolt kedvez tlen hatása. A terhel  fej alatti 
feszültség eloszlás (normál-, és nyírófeszültség) analitikus leírására vonatkozóan Whitney 
[P36] munkássága ezen a területen is kiemelked . Kulcsfontosságú e hatás részletes 
tanulmányozása az FRP anyagok rétegközi nyírószilárdságnak ( rk) kis-támaszköz  hajlító 
vizsgálattal (SBS) történ  meghatározásánál, mivel e mechanikai paraméter a kompozit 
szerkezetek tervezésnek egyik alapadata. 

A szabványos hajlító vizsgálatokra (3PBT és 4PBT) jellemz  geometriai 
paramétereknek (pl.: L/h, L/L2 és b/h arány) a tönkremeneteli folyamat jellegére kifejtett 
komplex hatását tekintve még ma is sok a feltáratlan terület az egyes kompozit anyagtípusok 
eltér  szerkezeti-geometriai, valamint mechanikai tulajdonságainak vonatkozásában. Számos 
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tanulmány [P43]-[P58] foglalkozott az FRP anyagok hajlítása során létrejöv  tönkremeneteli 
módok, károsodási mechanizmusok felderítésével egy-egy anyagtípus esetén, de a szilárdsági 
jellemz k és a geometriai paraméterek kapcsolatának teljes értelmezési tartományra              
(0 < L/h < , 0  L2/L  1) vonatkozó leírása még ma sem mondható teljesnek. Kijelenthet ,
hogy a legtöbb esetben a kutatások csak egy-egy geometriai paraméter (pl.: L/h arány) 
befolyását határozták meg, és a geometria paraméterek komplex hatásának bemutatásával egy 
adott kompozit szerkezet viszonylatában csak kevés tanulmány foglalkozik [P43] [P52] [P53]. 

A rideg természet  FRP anyagok szilárdságának statisztikus elemzésével, illetve 
tönkremeneteli folyamatának fenomenológikus leírásával foglalkozó valószín ségi 
anyagmodellek jelent sége a károsodásanalízis, továbbá az megbízhatóság szemszögéb l
vitathatatlan. Phoenix [P63]-[P70] leggyengébb láncszem elmélete, illetve szálköteg hatással 
kapcsolatos munkái, Rosen [P72] [P73] hibahalmozódás koncepciója, és Vas [P75]-[P80] 
statisztikus szálköteg modellje, mind-mind e témakör kiemelked  fontosságú elméleti 
munkái, amelyek alapvet en a szálas szerkezetek – FRP anyagok – szakadási folyamatát írják 
le. Az FRP anyagok hajlító igénybevétel hatására kialakuló károsodási folyamatának ilyen 
jelleg  modellezésére még nem került sor. 

A fentiek figyelembevételével a doktori értekezés célja: 

1. Reprodukálható min ség , egyirányban (UD) er sített négyszög keresztmetszet
kompozit rudak laborszint  el állítására alkalmas speciális eszközrendszer és 
gyártástechnológia kidolgozása. 

2. A szabványos elrendezés  – három- és négypontos – hajlító vizsgálatoknál a geometriai 
paraméterek (L/h, L/L2, b/h) szilárdsági (hajlító- és nyíró feszültség) és merevségi 
(látszólagos hajlító modulus) jellemz ket befolyásoló hatásának elemzése a legyártott 
UD rudak esetén. 

3. Hárompontos hajlító terhelésnél az UD rudak (h = 4 mm) jellemz  teljes károsodási 
folyamatának – mikro- és makroszint  – vizsgálata, az els dleges és másodlagos törési 
módok detektálása és elemzése. 

4. A teljes tönkremeneteli folyamat – mint lehajlás-er  kapcsolat – átlagos lefutásának 
modellezése a legyártott UD rudak hárompontos hajlító terhelésénél különböz
alátámasztási távolságok (L) esetén. 

5. A legyártott UD anyag húzó- és hajlító szilárdságának statisztikus elemzése, a Weibull 
paraméterek meghatározása. Az alátámasztási távolság (L) okozta „méret-hatás” 
tanulmányozása 3PBT-nél a töréskor mért hajlító szilárdságok ( x) alapján. 
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3. VIZSGÁLT ANYAG, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

Az értekezés e fejezete bemutatja a vizsgált UD rudak el állítására kidolgozott 
gyártástechnológia f bb lépéseit, szót ejt a felhasznált alapanyagokról, valamint rendszerezi a 
Ph.D. kutatás keretében alkalmazott vizsgálati módszereket és mérési körülményeket. 

3.1. VIZSGÁLT ANYAGOK 

A PhD-kutatómunka alapját egyirányban, végtelen hosszú szállal er sített polimer 
mátrixú kompozit szerkezeteken végrehajtott mechanikai vizsgálatok képezték. A kutatás els
szakaszában kidolgoztam egy újszer , reprodukálható próbatest min séget (geometriai 
méretek, száltartalom, stb.) biztosító gyártástechnológiát. Az újszer  gyártástechnológia 
alkalmas roving (1D-s) er sít  szerkezetb l, mint alapanyagból, egyirányban er sített (UD) 
négyszög keresztmetszet  kompozit rudak laborszint , reprodukálható min ség  el állítására.

3.1.1. Felhasznált alapanyagok 

A vizsgálataim elvégzéséhez szükséges UD rudak el állításához kereskedelmi 
forgalomban kapható karbonszálat (roving), illetve epoxigyantát használtam. A karbonszál 
roving csévét (típusa: PANEX 35 50 TRT) a magyarországi ZOLTEK Rt. gyártotta, míg a 
kétkomponens  epoxigyantát (ARALDITE LY 556 + ARADURE HY 2954) a svájci 
VANTICO AG.-t l szereztem be. 

3.1.2. A gyártástechnológia ismertetése 

Az UD minták laborszint  el állítására kidolgozott gyártási eljárás menete a 
hagyományos kompozit gyártástechnológia három f  fázisa szerint tagolható: 

a sajtolószerszámok, és a gyanta el készítése, 
a karbonszál roving átimpregnálása (I. fázis), 
a rovingok sajtoló szerszámban helyezése, alakadás (II. fázis), 
a mátrixanyag h kezelése (III. fázis), 
a kész minták darabolása, utómegmunkálás. 

A gyártás f  fázisait, és id beli menetét az alkalmazott h mérséklet, és sajtoló nyomás 
függvényében a 18. ábra részletezi. Az eltér  vastagságú UD rudak el állításához nyitott vég
sajtoló szerszámokat használtam (19. ábra), melyeket a speciális gyártástechnológia igényei 
szerint terveztem meg. A szerszámmal szemben támasztott követelmények: 

méretpontossága (h ± 0,05 mm, b ± 0,05 mm), 
a szerszámüreg felületi érdessége (Rz = 0,8 µm), 
jó h vezet -képesség (Egyenletes temperálás!), 
könny  tisztíthatóság és egyszer  szerszámnyitás, 
alkalmas legyen eltér  vastagságú (h = 2, 4, 6, 8 és 10 mm), állandó szélesség
(b = 10 mm) próbatestek gyártására. 
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18. ábra A gyártási folyamat f  fázisaiban (I. – III.) alkalmazott h mérséklet és a sajtoló 
nyomás értékek 

A gyártási termelékenység növelése érdekében 5 db egyfészkes nyitott vég  sajtoló 
szerszámot készítettem, amelyek a kifejlesztett gyártástechnológia szakszer , gyors 
kivitelezhet sége érdekében egy speciális fa kereten, táblán lettek elhelyezve (21. ábra). 

Az el készítés során az UD próbatestek alakját meghatározó szerszámüreget, illetve 
a szerszámfelek (alsó- és fels  rész) érintkez  felületeit a gyártás el tt „FORMULA FIVE” 
formaleválasztó pasztával kezeltem. A pasztával alaposan bevont szerszámfelületeket 
száradás után felpolíroztam. Az így el készített sajtolószerszámokat a gyártás megkezdése 
el tt légcirkulációs kemencében 40 °C-on el melegítettem (1 óra). A kétkomponens
epoxigyanta keveréket (A+B komponens) a gyártó (VANTICO AG.) által megadott 100:30 
tömegarány szerint állítottam össze. Az „A” komponenst a gyártáshoz kedvez  viszkozitás   
(  = 1200 – 1500 mPas) elérése érdekében szintén el melegítettem (15-20 perc, 40-45 °C). 

19. ábra A speciális gyártástechnológiához kifejlesztett nyitott vég  sajtoló szerszám 
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3.1.2.1. A karbonszál roving átimpregnálása 

Az er sít anyagként használt végtelen hosszú karbonszál roving (1D-s er sít
szerkezet) alkalmas arra, hogy folyamatos üzemben elvégezzem az er sít anyag 
impregnálását. A folyamat végrehajtásához használt, egy korábbi kutatás keretében [P98] 
kifejlesztett berendezés vázlata a 20. ábrán látható. A berendezés megtervezésekor figyelembe 
vettem a DIN [S15] és az ASTM [S8] szabványok ide vonatkozó el írásait, és a korábbi 
kutatások tapasztalatait [P99]. 

A kidolgozott impregnálási technológia menete a következ  [P100]: a karbonszál 
rovingot (1) az el melegített (kb. 40 °C) és bekevert (A+B) epoxigyantából készített 
gyantafürd n (2) átvezetjük, majd egy el re kiszámított (száltartalom alapján) átmér j
lehúzószem (5) segítségével a felesleges gyantamennyiséget eltávolítjuk; az átimpregnált 
kábelt ezután egy keretre (4) csévéljük fel tárolás céljából. A gyártás során a gyantafürd
h mérsékletét egy programozható h légfúvó (6) segítségével állandó h mérsékleten (40 °C) 
tartjuk, biztosítva ezzel az epoxigyanta alacsony viszkozitását, növelve az er sít anyag 
átitatásának hatékonyságát, garantálva a gyártási min ség egyenletességét. 

20. ábra Az impregnáló berendezés vázlata – (1) csévetartó, (2) gyantafürd , (3) alaplap,        
(4) keret, (5) lehúzó szem, (6) h légfúvó, (7) terel  csiga 

Mivel az egyes technológiai lépések kivitelezésének min sége er sen befolyásolja a legyártott 
UD minták min ségét, ezért azok betartására minden esetben különösen oda kellett figyelni. 
Az impregnálási folyamat legfontosabb követelményei tömören összefoglalva: 

a karbonszál roving (1) csévér l történ  lefejtése során ügyelni kell az elemi 
szálak és az abból álló köteg (roving) épségére; 
a karbonszál roving feszessége legyen a gyártás során megközelít leg azonos; 
a gyantafürd  h mérsékletének változása a gyártás során max. ± 5 °C lehet; 
a gyantaszint az impregnáló kádban (2) mindig legyen megfelel  (MIN szint); 
a lehúzószem (5) átmér jének megváltozása (pl.: eltömít dés) esetén a gyártást le 
kell állítani, a furatot ki kell tisztítani; 
az impregnált kábelt úgy kell a keretre (4) felcsévélni, hogy azok ne érintkezzenek 
(az osztási távolság min. 2 mm). 
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3.1.2.2. Alakadás sajtoló szerszámban 

A gyártástechnológia második lépése az alakadás, a sajtolás. A munkafázis els
lépése a keretre megfelel  hosszúságban felcsévélt, epoxigyantával impregnált karbonszál 
rovingok sajtolószerszámba fektetése. Mivel egyirányban er sített szerkezetet szeretnénk 
el állítani, a szálak párhuzamos elhelyezése kulcsfontosságú. Az elkészült szerkezeti anyag 
mechanikai tulajdonságainak szempontjából további fontos paraméter az er sít  anyag 
mennyisége (száltartalom), az er sít  anyag el feszítettsége, illetve az er sít  anyag 
elhelyezkedésének, eloszlásának egyenletessége a keresztmetszetben. 

A fenti kritériumok érdekében kidolgozott, az 5 db nyitott vég  sajtoló szerszám 
helyzetét meghatározó, illetve a gyártás kivitelezhet ségét segít  elemekkel (pl.: terel
hengerek, osztót k, stb.) felszerelt fatábla a 21. ábrán látható. 

21. ábra Az 5 db sajtoló szerszámot befogadó fa tábla a szükséges kiegészít kkel

A technológia e szakaszában a keretre megfelel  hosszúságban felcsévélt impregnált 
karbonszál rovingot az el készített (kezelt + el melegített) sajtoló szerszámokba fektettem. A 
végtelenített kábel behelyezése egyrészt biztosította az egyenletes el feszítést, másrészt a 
párhuzamos fektetés kivitelezését segítette el . Az átimpregnált kábelb l az el re kiszámított 
száltartalomnak megfelel  számút helyeztem el a sajtoló szerszámokban úgy, hogy a 
folytonosság ne szakadjon meg. 

Fektetéskor a karbonszál kábelek párhuzamos helyzetét a vízszintes síkban 
elhelyezett – a sajtolószerszám 10 mm széles szerszámüregét megközelít leg három egyforma 
részre bontó – 2-2 db osztót  határozta meg (22. ábra). Az osztót k használata a 
párhuzamosítás mellett az egyenletesebb szerszámkitöltést is biztosította. 

A gyártás során különös figyelmet fordítottam az er sít  anyagba (szálak, rétegek 
közötti) kerül , illetve bent rekedt leveg  eltávolítására. A sajtoló szerszámba fektetett 
impregnált kábelek légmentesítését úgy oldottam meg, hogy minden hatodik kábel (2 réteg – 
lásd: 22. ábra) behelyezése után egy speciális hengerl  szerszámmal – a szálak megsértése 
nélkül – végighengereltem a kábeleket. A zömítéssel egyrészt eltávolítottam a rétegek közé 
rekedt leveg t, másrészt kinyomtam a felesleges gyanta egy részét. Ezután folytattam tovább 
a rétegezést az adott próbatest vastagsághoz szükséges kábelszám eléréséig (2. táblázat). 
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22. ábra Az impregnált rovingok pozíciójának megadása a nyitott vég  sajtoló szerszámban 
(1) impregnált karbonszál rovingok, (2) osztót k, (3) nyílt vég  sajtoló szerszám 

A kell  számú impregnált kábel behelyezése után a sajtoló szerszámokat összezártam. A 
sajtolást megel z en a szerszámfelek közé 2-2 db szabványos hengergörg t (távtartó) 
helyeztem, meghatározva ezzel a próbatest elérend  vastagsági méretét (lásd: 19. ábra). 

Próbatest vastagsága, h [mm] 2 4 6 8 10 

Karbonszál rovingok száma, n [db] 7 14 21 28 35 

2. táblázat A gyártási folyamat kábelra vonatkozó fontosabb paraméterei 

A zárt sajtolószerszámok préselését SCHWABENTHAN Polystat 300S típusú sajtológépen 
végeztem 6 órán keresztül. A szerszámfelek beállított távolságra történ  záródásához 
szükséges záróer t (7500 N) 20 bar olajnyomás biztosította. A sajtolást temperált 
szerszámokban (T = 40 °C) végeztem. 

3.1.2.3. A mátrix anyag h kezelése 

A préselési ciklus befejezése után a zárt sajtoló szerszámokat tartalmazó táblát 1 órán 
keresztül 80-85 °C-on h kezeltem légcirkulációs kemencében, majd ezt követ en 4 órás 
utótérhálósítást végeztem 150-155 °C-on. A sajtoló szerszámokat a mátrix h kezelése során 
mindvégig terhelés alatt tartottam a késztermék méretpontosságának biztosítása érdekében. 

A h kezelés végeztével a kitérhálósított mintákat tartalmazó zárt szerszámokat 
szobah mérsékleten (T = 25 °C) hagytam egyenletesen kih lni (18. ábra). A gyártmányt a 
szerszámnyitást követ en gyémánt bevonatú tárcsa segítségével vágtam fel kb. 300 mm 
hosszú darabokra (23. ábra). Az UD minták élein esetenként keletkezett sorját 400-as 
finomságú csiszolóvászon használatával távolítottam el. 

3.1.3. A gyártás min ségi ellen rzése 

Az elkészült gyártási sorozatok (5 db/sorozat, kb. 80 sorozat) min sítését az 
el állított UD rudak esztétikai megjelenése (felületi hibák, stb.), geometriai méreteinek 



Vizsgált anyag, vizsgálati módszerek 

36

ellen rzése mellett az UD anyag szerkezeti-geometriai paramétereinek (pl.: s r ség, 
száltartalom, stb.) mérésére alapoztam. Minden egyes elkészült UD rúd esetén a minta 
tömegének, és geometriai méreteinek ismeretében meghatároztam a gyártott UD anyag 
s r ségét. Egy-egy sorozat esetén a mért geometriai és s r ség értékeket az M2. táblázat 
tartalmazza. A gyártás utáni min sítésnél kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a 
névleges vastagsági mérett l való maximális eltérés ± 10%, az átlagos s r ség értékét l való 
eltérés maximálisan ± 5%, az átlagos száltartalomtól való eltérés ± 5%. 

23. ábra Az elkészült UD rudak (h = 2, 4, 6, 8 és 10 mm) 

3.2. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

A dolgozat e fejezete a legyártott UD rudakon végrehajtott vizsgálati módszereket és 
mérési körülményeket ismerteti a kutatási koncepció szemszögéb l. Az el állított UD anyag 
szerkezeti-geometriai, és f bb mechanikai paramétereinek meghatározása után lehet ségem 
nyílt a négyszög keresztmetszet  UD rudak hajlító tulajdonságainak (szilárdság, modulus), és 
tönkremeneteli folyamatának alaposabb tanulmányozására. 

3.2.1. Az anyag szerkezeti-geometriai jellemz inek meghatározása 

A gyártást követ  els dleges célom a kész UD minták alapvet  szerkezeti-geometriai 
jellemz inek (s r ség, száltartalom, üregtartalom) meghatározása volt, mivel ezen adatok 
ismeretében a gyártási min ség egyszer en és jól kontrolálható. Az egyes fizikai jellemz k
meghatározáshoz használt szabványos anyagvizsgálati technikákat a 3. táblázat rendszerezi. 

 Vizsgált geometriai jellemz  Szabvány 

1. S r ség k [g/cm3] ASTM D792 [S12] 

2. Száltartalom   [tf%] ASTM D2584 [S2] 

3. Üreg tartalom  [%] ASTM D2734 [S3] 

3. táblázat Az alkalmazott szabványos vizsgálatok az UD minta fizikai jellemz inek
meghatározására 
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3.2.2. Mechanikai vizsgálatok 

A különböz  szabványos mechanikai vizsgálatok alapvet  célja a legyártott UD 
anyag irányfügg  mechanikai paramétereinek (szilárdság, modulus) feltárása volt. A 
dolgozatban az UD rudak gyakori terhelési esetére, illetve népszer  anyagvizsgálati 
módszerére, a hajlításra (3PBT és 4PBT) fókuszáltam. 

Az UD rudak er sítés irányával párhuzamos hajlításánál mért merevségi (hajlító és 
nyíró) és szilárdsági paramétereinek elemzéséhez, illetve a megfigyelt törési folyamat 
jellegének tanulmányozásához a 4. táblázatban feltüntetett hat különböz  mechanikai 
(szilárdság és modulus) paraméter meghatározására volt szükségem. A kutatásban elvégzett 
szabványos mechanikai vizsgálatok a legyártott UD anyag ezen hat irányfügg  mechanikai 
paraméterének meghatározására irányultak szobah mérsékleten. A mechanikai jellemz k
értelmezéséhez használt f irányokat a 4. táblázatban foglalt ábra szemlélteti. A 4. táblázatban 
említett mechanikai vizsgálatoknál minden esetben a vonatkozó szabvány által el írt próbatest 
kialakítást, geometriai méreteket, vizsgálati sebességet, illetve megadott kiértékelési 
összefüggéseket alkalmaztam. 

Mechanikai 
paraméter 

Vizsgálat típusa Szabvány 

1.  h1 [MPa] 

2. E h1 [GPa] 
Szakító vizsgálat ASTM D3039 [S4] 

3.  ny1 [MPa] 

4. E ny1 [GPa] 
Nyomó vizsgálat ASTM D3410 [S6] 

5.  rk [MPa] ASTM D3846 [S7] 

6. G 13 [GPa] 
Nyíró vizsgálat 

ASTM D5379 [S9] 

4. táblázat Az alkalmazott szabványos vizsgálatok az UD anyag mechanikai      
paramétereinek meghatározására 

Az UD rudak szabványos elrendezés  – három- és négypontos – hajlító vizsgálatait a 
geometriai paraméterek (b/h, L/h, L/L2 arány, stb.) el re megtervezett kombinációit használva 
hajtottam végre (lásd: 7. és 8. táblázat). Minden konfigurációnál min. 5-5 mérést végeztem, 
illetve a szilárdsági paraméterek statisztikus elemzéséhez – h = 4 mm esetén – további 5-5-öt. 

A kutatásban az eltér  geometriai konfigurációk esetén a rúdban kialakuló, törést 
okozó feszültségek jellegét (hajlító és nyíró) tanulmányoztam. A hajlító vizsgálatokat    
(3PBT és 4PBT) v = 1 mm/perc sebességgel szobah mérsékleten végeztem. A terhel  fej 
lekerekítési sugara R1 = 5 mm, az alsó támaszok lekerekítése R2 = 2 mm volt. A hajlító 
vizsgálatok során az alkalmazott anyagvizsgáló berendezés (ZWICK Z020/TN2S) testXpert®

szoftverének segítségével folyamatosan regisztráltam az összetartozó keresztfej elmozdulás – 
terhel  er  értékpárokat (hajlító karakterisztika). 
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3.2.3. A tönkremeneteli folyamat „in-situ” megfigyelése 

Az UD rudak (h = 4 mm) 3PBT terhelésével egyidej leg CCD kamerás 
képfeldolgozó rendszer és AE berendezés segítségével „in situ” módon követtem nyomon a 
terhel fej alatt bekövetkez  tönkremenetelt. Az eltér  L/h arányok esetén lejátszódó 
károsodási folyamatokat egy CCD kamerás képfeldolgozó rendszer által felvett képek [P101], 
a detektált akusztikus jelek, valamint a vizsgálat során regisztrált lehajlás-er  karakterisztikák 
alapján elemeztem. A kutatás keretében összeépített mér rendszer vázlatos rajzát a 24. ábra 
szemlélteti [P102]. 

A terhelés hatására meginduló mikroszint  károsodást, az els  makroszint  (optikai 
úton is megfigyelhet ) törés megjelenéséig lejátszódó tönkremeneteli folyamatokat AE mérési 
módszer alkalmazásával tanulmányoztam. A technika lényege, hogy a mechanikai 
igénybevételnek kitett szerkezet hanghullámokat bocsát ki azokról a területekr l, ahol 
valamilyen fizikai változás lép fel (pl.: mátrix deformáció, száltörés, stb.). A keletkezett 
hanghullámokat megfelel  mikrofonnal detektálva, a hullámok fizikai paramétereib l a 
károsodás mértéke meghatározható [B17]. 

24. ábra A tönkremeneteli folyamat „in-situ” megfigyeléséhez használt komplex 
mér berendezés vázlata [P102] 

Méréseimhez egy négycsatornás, SENSOPHONE AED-40/12 típusú berendezést használtam. 
A hanghullámok detektálásához piezoelektromos elven m köd  A-11 típusú mikrofont 
er sítettem a hajlított UD rúdra a 24. ábra szerint. A lehajlás-er  görbe, valamint a 
hanghullámok fizikai paraméterei (amplitúdó, a jel felfutási ideje, eseményen belüli 
oszcillációk száma, a jel szélessége, stb.) alapján az egyes jelszintekhez különböz
károsodásokat rendeltem. 

A makroszint  tönkremeneteli folyamatot – repedések keletkezése, és terjedése – egy 
640×480 felbontású monokróm CCD kamerával felszerelt, MORF99 típusú képdigitalizáló 
kártyával ellátott képfeldolgozó rendszer segítségével követtem nyomon. 
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3.2.4. Fraktográfia

A legyártott UD anyag mikroszint  tulajdonságait – szerkezeti-geometriai jellemz it
(pl.: szálak elhelyezkedése, száltartalom mérése, stb.) – a keresztmetszeti csiszolatok alapján 
tanulmányoztam. A vizsgálatokhoz szükséges beágyazott mintákat STUERS TegraPOL-21 
típusú polírozó berendezés segítségével több lépésben készítettem el , majd a keresztmetszeti 
csiszolatokat OLYMPUS BX51M/TRF típusú mikroszkópon vizsgáltam. 

A teljes törésig terhelt UD minták töretfelületeir l a mikroszint  tönkremeneteli 
mechanizmusok alaposabb tanulmányozásához, a húzott és nyomott oldali károsodási formák 
azonosításához JEOL JSM 5400 típusú pásztázó elektormikroszkóp segítségével készítettem 
felvételeket. A vizsgálat el tt az UD mintákat BALZERS SCD 050 típusú berendezés 
alkalmazásával Au/Pd ötvözettel vontam be. 
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4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK 

A disszertáció e fejezetében bemutatom a kísérleti eredményeket és azok értékelését. 
El ször az UD anyag legfontosabb szerkezeti-geometriai jellemz it rendszerezem, és az 
er sen irányfügg  mechanikai tulajdonságok meghatározásának módszereit (szilárdság és 
modulus) ismertetem. Ezt követ en a geometriai paraméterek változásának a hajlító 
vizsgálatok származtatott eredményeire (szilárdság, modulus) gyakorolt hatására mutatok rá. 
A továbbiakban a 3PBT és 4PBT-nél fellép  nyíró hatást vizsgálom az UD rudak 
deformációja, illetve a lehajlásból becsült nyíró merevség (k·G) alapján. A hajlított UD rudak 
tönkremeneteli folyamatának elemzését, valamint a jellemz  törési módok azonosítását 
egyrészt a CCD kamerával felvett képek alapján, másrészt az AE berendezés segítségével 
detektált akusztikus paraméterek, valamint az UD anyag szilárdsági paramétereinek 
ismeretében mutatom be. A teljes károsodási folyamat modellezéséhez, fenomenológikus 
leírásához a Vas-féle szálköteg cella modellt használtam. Az utolsó alfejezetében a különböz
vizsgálati módszerekkel (szakítás, hajlítás) meghatározott szilárdsági paraméterek statisztikai 
elemzésével foglalkozom a Weibull eloszlás paraméterei (m, 0) alapján. 

4.1. A KOMPOZIT ANYAG TULAJDONSÁGAI 

A legyártott UD anyag, mint kompozit szerkezet, mechanikai terhelés hatására 
mutatott viselkedésének leírásához, illetve tönkremeneteli folyamatának elemzéséhez 
szükségem volt az anyagtulajdonságok pontos kimérése. A dolgozat e fejezete az 1D-s er sít
szerkezetb l – roving – el állított UD karbonszál/epoxi anyag alapvet  fizikai, és irányfügg
mechanikai paramétereinek meghatározására irányuló szabványos vizsgálatok eredményeit 
mutatja be. 

4.1.1. Az UD anyag szerkezeti-geometriai jellemz i

Az UD anyag alapvet  szerkezeti-geometriai jellemz inek meghatározása jó alapot 
adott a kidolgozott gyártástechnológia min sítésére, valamint a kompozit mikroszerkezeti 
tulajdonságainak (pl.: száltartalom, száleloszlás stb.) feltárására. 

4.1.1.1. A karbonszál lineáris s r ségének meghatározása 

A felhasznált PANEX 35 karbonszál lineáris s r ségének ismerete a további 
kompozit jellemz k kiszámításához elengedhetetlenül fontos paraméter. A lineáris s r ség 
meghatározásához lemértem 10 db ismert hosszúságú (5 m) roving darab tömegét. A 
számszer  eredményeket az M3. táblázat tartalmazza. 

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy az általam használt PANEX 35 
típusú karbonszál roving lineáris s r sége Tt = 3,56 ± 0,05 kTex. A gyártó cég (ZOLTEK Rt.) 
által a termék adatlapján megadott érték 270 m/kg (= 3,70 kTex), ami ugyan közel van a mért 
értékhez, de az eltérés kb. 4 %. 
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4.1.1.2. A kompozit s r ségének meghatározása 

Az UD kompozit anyag s r ségét az ASTM D 792 szabvány [S12] el írásait 
követve, relatív s r séget (az anyag tömege leveg ben, és desztillált vízbe merítve) mérve 
határoztam meg. A tömegméréshez Mettler AT261 DeltaRange® típusú, 0,00001 g 
pontosságú labormérleget, és annak kiegészít it használtam. Mind az öt vastagsági méret 
esetén 5-5 db minta s r ségét határoztam meg e módszer alkalmazásával. A mérési 
eredményeket az M4. táblázat rendszerezi. 

4.1.1.3. A száltartalom meghatározása 

Mivel a kompozit anyagok szilárdsági tulajdonságai er sen függnek a bennük lév
er sít anyag mennyiségét l, ezért a száltartalom pontos ismerete alapvet  fontosságú. A 
gyakorlatban a száltartalom meghatározására többféle módszer is használatos (pl.: ASTM 
D2584 [S2], ASTM D3171 [S5] stb.) 

A legyártott UD kompozit minták tömegre, és térfogatra vonatkoztatott száltartalmát 
a gyanta kiégetésével határoztam meg [S2]. Minden típusból 5-5 mintát Naber-therm L9/C6 
típusú izzító kemencébe helyeztem, majd 1 órán keresztül 600 °C-on tartottam. A kiizzított 
mintákat, azaz a visszamaradt er sít  anyagot páramentesített exikátorban h töttem le 
szobah mérsékletre. A vizsgálat számszer  eredményeit az M4. táblázat tartalmazza. 

Bár a kompozit minta keresztmetszeti csiszolatáról készített mikrofelvétel alapján 
elvégzett száltartalom meghatározás nem egy szabványosított eljárás, mégis egy olyan 
módszer, amelyet gyakran alkalmaznak, mivel a mátrix anyag eltávolításán alapuló 
vizsgálatok eredményeit l független becslést ad a száltartalom értékére. Ezt a technikát 
alkalmazva nemcsak a kompozitba beépített er sít anyag mennyiségér l kapunk információt, 
hanem az adott keresztmetszetben elhelyezked  elemi szálak és esetleges légzárványok 
pozícióját is megtudjuk. Az eljárás egyetlen nagy hátránya az, hogy a mikroszkopikus 
felvételek igen apró részletét mutatják csak a teljes keresztmetszetnek, így az egyedi mérés 
nem minden esetben ad valós eredményt, azaz hibával terhelt. Több metszet el állítása és 
kiértékelése viszont igen id igényes lehet. 

Az OLYMPUS BX51M/TRF típusú mikroszkóppal felvett keresztmetszeti képek 
alapján az „ImageC” nev  képfeldolgozó szoftver segítségével határoztam meg az öt 
különböz  vastagságú UD minta térfogatra vonatkoztatott száltartalmát. A 25. ábrán látható 
felvételek jól tükrözik, hogy a módszer rendkívül érzékeny a kompozit szerkezet lokális 
tulajdonságokra (pl.: gyantában dús terület – lásd: 25.B ábra). A gyantában gazdagabb 
területek általában a rovingok határán alakultak ki. 
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A.  = 63,27 tf% B.  = 51,53 tf% 

25. ábra Az UD anyag keresztmetszeti csiszolatáról készített mikrofelvételek                       
A.) egyenletes szálelrendez dés, B.) gyantában dús terület 

4.1.1.4. A légzárvány tartalom meghatározása 

A kompozit a valóságban mindig három összetev b l épül fel: er sít anyag (Vsz), 
mátrixanyag (Vm) és leveg  (Vü). A gyártás során a mátrix anyagban, illetve a szálak között 
rekedt leveg  vagy egyéb gázok légzárványként, kis üregekként vannak jelen a kész kompozit 
szerkezetben. A kompozit minta üregtartalmának mérése is szabványos eljárás (ASTM D2734 
[S3]), amely a kompozit s r ségének nagyon pontos ismeretére alapoz. 

Felhasználva a gyakorlati úton kimért s r ség értékeket ( K), és az elméleti úton – 
szál ( sz) és mátrix anyag ( m) ismert s r sége alapján – számolt s r séget ( T) az UD anyag 
légzárvány tartalma az alábbi összefüggéssel számítható: 

100⋅−=
T

KT

ρ
ρρω .      (53) 

A különböz  vastagságú 5-5 db mintára vonatkozó számszer  eredmények az M4. táblázatban 
találhatók. 

4.1.2. Az UD anyag mechanikai tulajdonságai 

Az UD próbatest irányfügg  mechanikai tulajdonságait a 4. táblázatban megadott 
szabványos vizsgálati technikák végrehajtásával határoztam meg. Minden esetben a 
vonatkozó szabvány által ajánlott próbatest kialakítást és vizsgálati paramétereket használtam. 

4.1.2.1. Szakító vizsgálat 

Általánosságban elmondható, hogy a gépészmérnöki gyakorlatban az anyagok 
szakító szilárdsága, szakadási nyúlása, és húzó (Young) modulusa a leggyakrabban használt 
anyagparaméterek tervezéskor. A szakító vizsgálat FRP anyagoknál is kiemelt fontosságú 
anyagvizsgálati módszer, bár a kompozitok inhomogén és anizotróp tulajdonságai miatt az 
ebb l számítható mechanikai paraméterek ismerete sok esetben nem elegend  a méretezéshez. 
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A szakító vizsgálat alapvet  célja az UD kompozit er sít szállal párhuzamos irányban vett 
szakítószilárdságának ( h1), szakadási nyúlásának ( h1), rugalmassági modulusának (Eh1),
valamint a Poisson tényez jének ( 12) a meghatározása. 

Az UD minták szakító vizsgálatát a nagyszilárdságú szállal er sített polimer mátrixú 
kompozitokra vonatkozó ASTM D3039 [S4] szabvány el írásait követve hajtottam végre. A 
két végén befogott, vékony (lemezszer , h << b), négyszög keresztmetszet  kompozit 
próbatestet állandó sebesség  elmozdulással tönkremenetelig (Fmax) terheltem. 

Az anizotrop tulajdonságokkal rendelkez , er sen ortotróp, egyirányban er sített 
kompozit anyagok elfogadható/megbízható eredményeket szolgáltató szakító vizsgálatát igen 
nehéz szakszer en végrehajtani. Az alapvet  probléma már az UD szakító próbatest 
megfogásánál jelentkezik. A vizsgálat során a kompozit mintában ébred  húzóer  (F) a 
megfogási zónában, a próbatest és a befogó felülete között, nyírásként jelentkezik, mivel itt 
adódik át a terhelés. Amennyiben el akarjuk kerülni a próbatest végein jelentkez  elnyíródás 
típusú tönkremenetelt, illetve a kicsúszást, a kompozit minta végeit megfelel  szilárdságú, 
valamint kell  merevség  fülek felragasztásával kell meger sítenünk. A kb. 1,5-2 mm 
vastagságú fülek felhelyezése azonban további feszültség koncentrációt generálhat a 
megfogott végeknél, amennyiben azok kialakítása helytelen (ugrásszer  változás van a 
vastagsági méretben). Ezen hatás csökkentése érdekében a felragasztott fülek küls  élét 
minden esetben kb.  = 45-60°-os szögben le kell csiszolni. A 26. ábrán a fenti megfontolások 
szerint kialakított, végein meger sített, szabványos szakító próbatest látható. 

26. ábra Szabványos kialakítású, végein fülekkel meger sített szakító próbatest                       
b = 20 mm,  h = 1,15 mm,  L = 250 mm,  ht = 2,2 mm,  Lt = 50 mm,   = 45° 

A meger sítéséhez használt fülek anyaga: kvázi izotróp üvegszál/epoxi kompozit laminát. A 
kézi laminálással készült 8 réteg üvegpaplant tartalmazó, kb.  = 45 tf% száltartalommal 
rendelkez  üvegszálas kompozit kell  merevséget biztosított a befogási zónában. A fülek 
felrögzítéséhez kétkomponens  (keverési arány: 1:4), epoxi bázisú, SIKADUR 330 típusú 
nagyszilárdságú ragasztót használtam. A ragasztóanyag kitérhálósodásának id tartama 
szobah mérsékleten 16 óra volt. 
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A szakító vizsgálatokat ZWICK Z050/TH3A típusú – 50 kN méréshatárú – 
univerzális anyagvizsgáló gépen, állandó vizsgálati sebesség mellett, szobah mérsékleten 
végeztem. A próbatest befogásához kézi szorítású befogókat használtam. Az alkalmazott 
vizsgálati sebesség v = 1 mm/perc. A mér berendezés a vizsgálat során er -keresztfej
elmozdulás görbéket regisztrált. A vizsgált 10 darab minta geometriai méreteinek ismeretében 
a mért maximális er  (Fmax) értékeib l az UD kompozit szálirányába es  szakító szilárdságát 
( h1) számítottam (M5. táblázat). A mérési eredmények alapján a legyártott UD anyag 
szakítószilárdsága h1 = 1807 ± 55 MPa, ahol az átlagtól való eltérés 95%-os konfidencia 
intervallumban értelmezett. 

Az UD anyag terhelés hatására bekövetkez  – szálirányába es  – fajlagos nyúlását 
( 1) a minta mindkét oldalára szimmetrikusan, a vizsgálati zóna közepére (L0/2) feler sített
2 db HBM gyártmányú (ellenállás: 350 , 10×10 mm, bélyeg állandó: 2,08 nom) nyúlásmér
bélyeg segítségével mértem. A mérés során a fel-, illetve leterhelést háromszor végeztem el, 
minden esetben különböz  – el re megválasztott: Fmax = 10 kN, 15 kN és 20 kN – terhel  er
értékig folytatva a vizsgálatot. A feszültség – nyúlás karakterisztika (27. ábra) ismeretében az 
UD anyag szálirányba es  rugalmassági modulusa Eh1 = 144,1 GPa. A vizsgálat számszer
eredményeit az M6. táblázatban foglaltam össze. 

27. ábra Az UD kompozit jellegzetes feszültség-fajlagos nyúlás karakterisztikája húzó 
vizsgálatnál, különböz  terhelési szinteken                                                             

(a regisztrált görbék a valóságban mind az origóból indulnak)

Az ASTM D3039 szabvány [S4] a vizsgálatkor kialakuló törési módokat három f  szempont 
szerint kategorizálja: 1. a törés jellege; 2. a sérült zóna elhelyezkedése a keresztmetszetben 
(alakja); 3. a tönkremenetel helye. Az UD kompozit minta szakításánál megfigyelhet
leggyakoribb törési módokat a 28. ábra szemlélteti. 

Az általam vizsgált UD mintáknál – a nagyszilárdságú karbonszálnak köszönhet en
– minden esetben robbanásszer  szakadás okozta a próbatest tönkremenetelét. A 29. ábrán 
látható szilánkos törés egy tipikus tönkremeneteli forma UD kompozitok szakító vizsgálata 
esetén (lásd: 28. ábra 6 eset). 
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28. ábra Tipikus tönkremeneteli formák UD kompozit laminátok szakításakor [S4]
(1) fülb l való kicsúszás, (2) szakadás a befogásnál, (3) keresztirányú szakadás,

(4) hosszirányú repedés, (5) átlós szakadás, (6) robbanásszer  tönkremenetel 

Az UD kompozit tönkremenetelekor (Fmax) mért fajlagos nyúlását ZWICK W40220/TC 
típusú nagyfelbontású CCD kamerával felszerelt videoextenzométer segítségével mértük. Az 
L0 = 50 mm vizsgálati hosszra számított szakadási nyúlás értéke átlagosan h1 = 1,27 % volt. 

29. ábra Szabványos kialakítású UD szakító próbatest a vizsgálat el tt és után 

4.1.2.2. Nyomó vizsgálat 

Kompozit anyagok, f leg UD szerkezetek, valóságh  eredményeket szolgáltató 
nyomóvizsgálatát a szakító vizsgálathoz képest még nehezebb kivitelezni. Végrehajtásakor 
sok olyan tényez re (pl.: er sít  szálak párhuzamossága a terhel  er vel, globális kihajlás 
okozta instabilitás, feszültség koncentráció a terhelt próbatest végein stb.) kell figyelmet 
fordítani, amely nagymértékben befolyásolja a vizsgálati eredmények helyességét, 
elfogadhatóságát.

A vizsgálat alapját az er sen ortotróp kompozit anyagok esetén nyomás hatására 
lejátszódó mikroszint  tönkremeneteli mechanizmus adja. Amikor egy UD kompozitot 
nyomó igénybevétel terhel, a nyomóer  irányába es , vagy azzal kis szöget bezáró szálak a 
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terhelés hatására általában kihajlanak (I. fázis). További terhelés hatására a szálak környezete 
is deformálódik, és létrejön az ún. „csukló” zóna (II. fázis). Mivel ebben a zónában a szálakat 
terhel  lokális hajlító igénybevétel rendkívül megnövekszik, az általában nagy szilárdságú, de 
rendkívül rideg szálak eltörnek (III. fázis). Ezt a mikroszint  tönkremeneteli folyamatot 
szemlélteti a 30. ábra. 

30. ábra UD kompozitok tönkremeneteli mechanizmusa nyomó igénybevétel esetén
I. fázis: kihajlás, II. fázis: csukló zóna kialakulás, III. fázis: rideg törés 

A nyomó vizsgálat alapvet  célja az UD kompozit er sít szállal párhuzamos 
irányban vett nyomószilárdságának ( ny1), fajlagos összenyomódásának ( ny1), illetve nyomó 
modulusának (Eny1) meghatározása. Az évtizedek során (a 70-es évekt l kezd d en) a 
kompozit anyagokra kifejlesztett számos nyomóvizsgálati technika – a terhelésátadás 
szempontjából – alapvet en két csoportba sorolható: 1. a nyomóvizsgálat során a minta 
nyírásra terhelt (ASTM D3410); 2. a minta közvetlenül a véglapjain kapja a nyomó terhelést 
(ASTM D695). A nagyszilárdságú kompozit anyagok vizsgálata területén legújabb 
fejlesztések eredménye az ún. kombinált terhelés  nyomó vizsgálat (ASTM D6641). 

A tapasztalatok szerint a különböz  nyomóvizsgálati módszerek/befogók 
nagymértékben eltér  szilárdsági értéket szolgáltathatnak ugyanazon kompozitról, különösen, 
ha nem szakszer en hajtják végre a folyamatot. A nyomóvizsgálat során fellép , szabad 
szemmel nehezen észlelhet  próbatest kihajlás befolyásolja a legnagyobb mértékben a 
kialakuló tönkremeneteli módokat, és okozza a legjelent sebb eltéréseket az eredményekben. 
UD anyagok esetén már a próbatest befogása is kell  körültekintést igényel, mivel ha a minta 
a száliránnyal nem párhuzamosan – ferde befogás esetén azzal kb. 1-3°-os szöget bezáró – 
kapja a terhelést, a mért nyomó szilárdság ( ny1) jelent sen alacsonyabb lesz, mint a 
tényleges. 

Az UD minták nyomó vizsgálatát a nagyszilárdságú száler sített polimer mátrixú 
kompozitokra vonatkozó ASTM D3410 [S6] szabvány el írásait követve hajtottam végre. A 
két végén befogott, négyszög keresztmetszet  kompozit próbatestet állandó sebesség
elmozdulással tönkremenetelig terheltem (Fmax). A szabvány el írásai alapján kialakított 
speciális befogó készülék (szétszerelt illetve összeszerelt állapotban) és a szabványos nyomó 
próbatest a 31. ábrán látható. 
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31. ábra A szabványos kialakítású befogó (szétszerelt illetve összeszerelt állapotban) és a 
nyúlásmér  bélyeggel felszerelt UD próbatest                                                         

b = 7 mm, h = 4 mm, Lt = 130 mm, L0 = 13 mm 

A nyomó vizsgálatokat ZWICK Z050/TH3A típusú univerzális anyagvizsgáló gépen, 
állandó vizsgálati sebesség (v = 1 mm/perc) mellett, szobah mérsékleten végeztem. A 
próbatest befogásához a 31. ábrán látható speciális befogót használtam, L0 = 13 mm szabad 
befogási hosszt beállítva. Az ASTM D3410 szabvány el írásait követve, a befogó 
kialakításából (ékes szorítású) adódó rugalmasság kiküszöbölése érdekében F = 500 N 
el terhelést alkalmaztam. A vizsgált 5 darab minta geometriai méreteinek ismeretében a mért 
maximális nyomóer  (Fmax) értékeib l az UD anyag szálirányába es  nyomó szilárdságát 
számítottam ki ( ny1 = 773 ± 29 MPa, ahol az átlagtól való eltérés 95%-os konfidencia 
intervallumban értelmezett). A vizsgálati eredményeket az M7. táblázat tartalmazza. 

Az UD anyag nyomó modulusát (Eny1), illetve az anyag terhelés hatására 
bekövetkez  – szálirányába es  – fajlagos összenyomódását ( ny1) a minta mindkét oldalára 
szimmetrikusan, a vizsgálati zóna közepére (L0/2) feler sített 2 db HBM típusú (ellenállás: 
350 , 5×10 mm, bélyeg állandó: 2,08 nom) nyúlásmér  bélyeg segítségével mértem. A 
mérés során a fel-, illetve leterhelést kétszer végeztem el, két különböz  – el re
megválasztott: Fmax = 10 kN, 15 kN – terhel  er  értékig folytatva a vizsgálatot, majd 
tönkremenetelig terheltem a próbatestet. Az UD anyag nyomófeszültség-fajlagos nyúlás 
karakterisztikájának (32. ábra) ismeretében a szálirányba es  nyomó modulust határoztam 
meg (Eny1 = 143,0 GPa). A vizsgálat számszer  eredményeit az M8. táblázat foglalja össze. 

Az UD kompozit minta nyomó vizsgálatánál megfigyelhet  leggyakoribb törési 
módokat a 33. ábra szemlélteti. Az ASTM D3410 szabvány [S6] a vizsgálat során kialakuló 
tönkremeneteli módokat – a szakító vizsgálathoz hasonlóan – három f  szempont szerint 
csoportosítja: 1. a törés jellege; 2. a sérült zóna elhelyezkedése (alakja); 3. a tönkremenetel 
helye.

A szabvány els sorban a minta tönkremeneteli módjai (33. ábra) alapján ítéli meg 
azt, hogy sikerült-e az el írások szerint végrehajtani a mérést, a mért illetve számított 
nyomószilárdság illetve nyomó modulus érték elfogadható-e. A mérés sikeresnek mondható, 
ha a tönkremenetel a szabad befogási hosszon (L0) belül, azaz a befogások között történik 
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(lásd: 33. ábra 1, 2, 3 és 4 eset). Amennyiben ez nem valósul meg (lásd: 33. ábra 5, 6 és         
7 eset), a mérési eredmény nem valós. 

32. ábra Az UD kompozit jellegzetes feszültség-fajlagos nyúlás karakterisztikája
különböz  terhelési szinteken                                                                       

(a regisztrált görbék a valóságban mind az origóból indulnak)

Az általam vizsgált UD minták esetén kivétel nélkül elnyíródás jelleg  (lásd: 33. ábra 1 és     
3 eset) tönkremenetel volt megfigyelhet  a szabad befogási tartományban, tehát a kapott 
eredmények elfogadhatóak. 

33. ábra Tipikus tönkremeneteli formák kompozit laminátok nyomóvizsgálatakor [S6]           
(1) átlós elnyíródás, (2) hosszirányú szétrobbanás, sepr södés,

(3) keresztirányú elnyíródás, (4) hosszirányú repedések a szabad hosszon,
(5) elnyíródás a befogásban, (6) repedezés a befogásban, (7) véglap hasadása 
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4.1.2.3. Nyíró vizsgálatok 

Kompozit anyagok nyíró vizsgálata általában a nyíró modulus (Gxz), és a rétegközi 
nyíró szilárdság ( rk) meghatározására irányul. Ideális esetben mindkét anyagjellemz t meg 
tudjuk határozni ugyanazon vizsgálatból, de ez nem minden módszernél lehetséges. A 
kompozit anyagokra kifejlesztett nyíró vizsgálatok legf bb hiányossága, hogy a vizsgálati 
zóna tiszta nyírása, az egyenletes nyírófeszültségi állapot egyik módszernél sem alakul ki. A 
kompozitok nyírási jellemz inek meghatározására kidolgozott szabványosított vizsgálati 
típusok a következ k [P94]: 1. SBS (ASTM D2344 [S1]); 2. Síkbeli nyíróvizsgálat (ASTM 
D3846 [S7]); 3. Direkt nyíróvizsgálat; 4. Iosipescu nyíróvizsgálat (ASTM D5379 [S9]). 

Síkbeli nyíróvizsgálat 

A síkbeli nyíróvizsgálat (IPS) tipikusan egy nyomóvizsgálat, mivel a vizsgálat során 
a minta közvetlenül a véglapjain kapja a nyomó terhelést. A próbatest el készítése itt már 
összetettebb, mivel a minta két ellentétes oldalán kell adott távolságra (L0) egy-egy 
meghatározott mélység  (h/2 ± 0,1 mm) bevágást elkészítenünk (34. ábra). 

34. ábra A síkbeli nyíróvizsgálathoz használt próbatest, és befogó kialakítása 

Egyenletes nyírófeszültség eloszlást feltételezve, a vizsgálati zónában (L0) a rétegek közti 
nyíró szilárdság ( rk) az alábbi összefüggéssel számítható: 

0Lb

F
rk ⋅

=τ  .       (54) 

A nyomóterhelés hatásra fellép  esetleges kihajlás elkerülése végett a mintát egy speciális, 
szabványos kialakítású befogó készülékbe helyeztem (34. ábra). Mivel a kompozit minta a 
terhelést közvetlenül a véglapjain veszi fel, a terhelt felületek egyenletessége és párhuzamos 
kialakítása kulcsfontosságú a kapott eredmények elfogadhatósága szempontjából. Az 5 db 
mérést ZWICK Z020/TN2S típusú univerzális anyagvizsgáló gépen hajtottam végre 
szobah mérsékleten. A vizsgálati sebesség v = 0,5 mm/perc volt. A vizsgálati eredményeket  
(M9. táblázat) alapján az UD anyag rétegközi nyírószilárdsága rk = 46,8 ± 4,2 MPa, ahol az 
átlagtól való eltérés 95%-os konfidencia intervallumban értelmezett. 
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Direkt nyíróvizsgálat 

A direkt nyíróvizsgálat esetén a minta közvetlen nyíró hatásnak van kitéve a          
35. ábrán bemutatott elrendezés szerint. Egyenletes nyírófeszültség eloszlást feltételezve a 
minta nyírt keresztmetszetében a rétegközi nyírószilárdság szintén az (54) összefüggés 
alapján számítható. A 10 db mérést v = 0,5 mm/perc vizsgálati sebességgel, szoba-
h mérsékleten hajtottam végre ZWICK Z020/TN2S típusú anyagvizsgáló gép segítségével. 

35. ábra A direkt nyíróvizsgálat (DST) speciális befogója és mérési elrendezése 

A mérési eredmények (M10. táblázat) alapján az UD anyag rétegközi nyírószilárdsága

rk = 46,7 ± 2,3 MPa (szintén 95%-os konfidencia intervallumban), ami rendkívül jó egyezést 
mutat a síkbeli nyíróvizsgálat (IPS) átlagos eredményével. 

Iosipescu nyíró vizsgálat 

A Iosipescu nyíró vizsgálat eredetét tekintve a fémes vizsgálatok közül származik. A 
vizsgálati módszert az amerikai Wyoming Egyetem kutatói 1993-ban vezették át, illetve 
szabványosították (ASTM D5379 [S9]) kompozit anyagokra. A Iosipescu nyíró vizsgálat 
alapját a középen bemetszett minta keresztmetszetében a terhelés hatására ébred  kvázi 
egyenletes nyíró feszültségi zóna adja. A Iosipescu nyíróvizsgálat speciális befogója és a 
bemetszett próbatest kialakítása a 36. ábrán látható. 

36. ábra A Iosipescu nyíróvizsgálat speciális befogója és a próbatest kialakítása         
(szálirány jelölve), valamint a nyúlásmér  bélyeg rozetta elhelyezése [S9] 
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A terhelés hatására kialakuló nyírási deformációt ( ) a nyírt zóna tengelyébe, a minta 
oldallapjára, a hossztengelyéhez képes ±45°-ban elhelyezett MM típusú halmozott 
nyúlásmér  rozetta (ellenállás: 120 , 1,5×1,5 mm, bélyeg állandó: 2,08 nom) segítségével 
mértem (36. ábra). Az állandó vastagságú minták esetén végrehajtott 5 darab vizsgálatot el re
megválasztott terhelési szintig (Fmax = 600 N) végeztem. A nyíró feszültség – nyírási 
deformáció karakterisztika (37. ábra) ismeretében az UD anyag nyíró modulusa (G13) az 
alábbi összefüggéssel határoztam meg: 
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A mérés számszer  eredményeit a M11. táblázat foglalja össze. Az UD anyag „13” síkban 
mért átlagos nyíró modulusa ezen értékek alapján G13 = 2055 ± 57 MPa, ahol az átlagtól való 
eltérés 95%-os konfidencia intervallumban értelmezett. 

37. ábra Az UD anyag jellegzetes nyírófeszültség-nyírási deformáció karakterisztikája 

4.1.3. Következtetések 

Az elvégzett szabványos vizsgálatok alapján a legyártott UD minták legf bb átlagos 
szerkezeti-geometriai jellemz it az 5. táblázatban foglaltam össze. 

Névleges vastagság h [mm] 2 4 6 8 10 

A kompozit s r sége  K [g/cm3] 1,546 1,553 1,557 1,556 1,551 

Tömegre vonatkoztatott 
száltartalom  

 [m%] 72,21 72,77 72,70 72,66 72,69 

Térfogatra vonatkoztatott 
száltartalom  

 [tf%] 62,05 62,80 62,92 62,82 62,62 

Légzárvány tartalom   [%] 1,55 1,36 1,08 1,13 0,74 

5. táblázat Az eltér  vastagságú UD rudak legf bb fizikai jellemz i
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A legyártott UD anyag mért szerkezeti-geometriai tulajdonságai alapján megállapítottam, 
hogy a kidolgozott gyártástechnológia és eszközrendszer alkalmas 1D-s er sít  szerkezetb l
reprodukálható min ség , egyirányban er sített, négyszög keresztmetszet  (h = 2…10 mm,   
b = 10 mm, L0 = 300 mm) kompozit rudak laborszint  el állítására. 

Az UD anyag f bb mechanikai tulajdonságait az ASTM szabvány ide vonatkozó 
el írásai alapján határoztam meg. Az egyes vizsgálatok eredményeit a 6. táblázat rendszerezi. 

 Vizsgálat típusa 
Mechanikai 
paraméter 

Átlag Szórás Min. Max. 

1.  h1 [MPa] 1807 60,5 1737 1876 

2.
Szakító vizsgálat 

ASTM D3039 E h1 [GPa] 144 - - - 

3.  ny1 [MPa] 773 32,1 730 814 

4.
Nyomó vizsgálat 

ASTM D3410 E ny1 [GPa] 143 - - - 

5.  rk
* [MPa] 47 4,7 43 54 

6.
Nyíró vizsgálat 

G 13
** [GPa] 2,06 0,7 1,98 2,15 

6. táblázat A legyártott UD anyag f bb mechanikai jellemz i
( *ASTM D3846, **ASTM D5379) 

A vizsgálati eredmények alapján az 1D-s er sít  szerkezetb l (roving), speciális 
technológiával el állított, 62 tf% er sít anyag tartalmú karbonszál/epoxi UD anyagról az 
alábbi megjegyzések tehet k:

A keresztmetszeti csiszolatokról készített felvételek alapján az elemi szálak 
eloszlása a keresztmetszetben kvázi egyenletes, a légzárványok mennyisége 
elhanyagolható.
A mért mechanikai jellemz k jó egyezést mutatnak az irodalomban található, 
hasonló er sít anyag tartalmú karbonszál/epoxi UD anyagokra vonatkozó 
értékekkel [B14]. 
A vizsgált UD anyag nyomó szilárdsága kb.1/2-e a szakító szilárdságnak, ami a 
rideg természet  karbonszál nyomó terheléssel szembeni alacsony tehervisel
képességével magyarázható. 
A vizsgált UD anyag alacsony rétegközi nyíró szilárdsága ( rk) a viszonylag 
magas száltartalom következménye. 
Az UD anyagra vonatkozó kezdeti húzó- és nyomó modulusok lényegében 
megegyeznek. 
A legyártott UD anyagra jellemz  rugalmassági- és nyíró modulus arány 
meglehet sen magas (E1/G13 = 70), azaz nyíró terhelés hatására jelent s
deformációk léphetnek fel. 
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4.2. A GEOMETRIAI PARAMÉTEREK VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA 
HAJLÍTÁSNÁL 

Ahogy ezt a korábbi fejezetben is tárgyaltam, 3PBT és 4PBT esetén a hajlított 
rúdban kialakuló feszültségállapotot, illetve a tönkremenetel módját az alkalmazott geometriai 
beállítások (pl.: L/h arány) határozzák meg. Mivel a hajlító vizsgálatokra vonatkozó 
szabványokban a helyes alátámasztási távolság megadása nem minden esetben egyértelm , a 
geometriai paraméterek változásának vizsgálati eredményekre gyakorolt hatása további 
elemzést igényel. E fejezet célja az er bevezetés geometriai helyzetét l függ  látszólagos 
szilárdsági és merevségi paraméterek tanulmányozása három- és négypontos hajlító terhelés 
esetén.

4.2.1. Hárompontos hajlító vizsgálat 

A 38. ábra az L/h arány, mint vizsgálati paraméter (x = L/h = STR) változásának a 
domináns igénybevételek jellegére gyakorolt hatását, valamint annak elméleti határait          
(A – tiszta nyírás, E – tiszta hajlítás) szemlélteti hárompontos terhelés esetén. 

(A)  L / h = 0,    (B)  L / h = 5,    (C)  L / h = 16,    (D)  L / h = 32,    (E)  L / h 

38. ábra Az alátámasztási távolság (L) változásának hatása a hajlított rudat terhel  domináns 
igénybevételek szempontjából hárompontos terhelés esetén 

A hajlító terhelés esetén fellép  nyíró hatás mértékét, illetve a kezdeti tönkremenetel 
jellegét az L/h arányon kívül nagymértékben befolyásolja a négyszög keresztmetszet  hajlított 
tartó szélesség – magasság (WTR = b/h) aránya. Különösen nagy szerepe van a b/h aránynak 
UD szerkezet esetén, mivel itt a szálak irányában a csúsztatófeszültséggel szembeni rétegközi 
nyírószilárdság ( rk), valamint a nyíró modulus (G13) viszonylag alacsony. 

A 3PBT-mérési sorozatnál használt UD próbatestek vastagsági mérete változott, 
állandó próbatest szélesség (b = 10 mm) mellett. A jellemz  b/h arány ennek megfelel en      
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5 különböz  értéket vett fel (7. táblázat – függ leges paraméter). Az L/h arányt egy el re
meghatározott tartományban, 5 és 25 között változtattam (7. táblázat – vízszintes paraméter). 
A 3PBT-méréssorozatnál alkalmazott geometriai paraméterek kombinációit a 7. táblázat 
rendszerezi (az ASTM D790 által ajánlott értékek: L/h = 16, 20, 32, 40, 60). 

L [mm] 

h L / h 

[mm] 
b / h 

5 10 15 20 25 

2 5 10 20 30 40 50 
4 2,5 20 40 60 80 100 

6 1,67 30 60 90 120 150 

8 1,25 40 80 120 160 200 

10 1 50 100 150 200 250 

7. táblázat A 3PBT-nál alkalmazott alátámasztási távolságok (L) különböz
L/h és b/h arányok esetén 

A 39. ábra az L/h arány változásának lehajlás-terhel  er  karakterisztikára gyakorolt 
hatását szemlélteti egy adott próbatest vastagság (h = 4 mm) esetén. Az ábrából jól kit nik, 
hogy az L/h arány növelésével a tönkremenetelt okozó er  csökken, a rúd középpontjának 
lehajlása (fT) pedig növekszik, azaz a karakterisztika meredeksége csökken. Az L/h arány 
változásának e hatása minden próbatest vastagság esetében hasonlóképpen jelentkezett. A   
40. ábra a regisztrált törést okozó maximális er , és az ehhez tartozó lehajlás közötti 
kapcsolatot mutatja be a b/h arány függvényében 3PBT-mérési sorozat esetén. 

A 3PBT-mérési sorozat mért adatainak kiértékeléshez az ASTM D790 szabvány 
[S11] által ajánlott CBT összefüggéseit használtam (lásd: F2. fejezet). A közismert 
alapösszefüggések segítségével meghatároztam a töréshez tartozó (Fmax) látszólagos hajlító-, 
és nyíró szilárdságot, majd a regisztrált lehajlás-er  görbékb l az effektív hajlító modulust 
(Eapp), mint húr-modulus. A vizsgálatsorozat eredményeit az M12 – M14. táblázat 
tartalmazza, míg grafikus megjelenítése a 41 – 43. ábrákon látható. 

39. ábra A regisztrált hajlító karakterisztika különböz  L/h arányok esetén (h = 4 mm) 
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40. ábra Az Fmax / fT paraméter változása L/h és b/h arányok függvényében 

A 41. és 42. ábrákon bemutatott eredményekb l jól kit nik, hogy mind az L/h, mind 
a b/h arány – mint geometriai paraméter – jelent sen befolyásolja a CBT-vel számolt 
látszólagos szilárdsági jellemz ket 3PBT-nél. Míg nagy L/h arányok esetén a rúdban ébred
hajlító feszültség a domináns igénybevétel (mért hajlító szilárdság), addig alacsony L/h arány 
esetén a nyíró feszültségnek (látszólagos rétegközi nyírószilárdság) van nagyobb szerepe. A 
feszültségi állapot ilyen jelleg  átmenete az UD rudak tönkremeneteli módjában is 
egyértelm en jelentkezett. Nevezetesen, alacsony L/h aránynál a nyíró feszültség okozta 
rétegelválás (delamináció) volt megfigyelhet . Magas L/h arányok esetén a széls  szálban 
ébred  normál feszültség általában nyomott oldali tönkremenetelt okozott (delamináció 
nélkül).

A b/h geometriai arány, vagyis a rúd magasságának változása a számolt hajlító 
feszültségek csökkenését idézte el . Kis L/h arányok esetén a b/h arány hatása kevésbé, míg 
nagy L/h értékeknél dominánsan jelentkezett. A nagy L/h értékeknél tapasztalt látszólagos 
hajlító szilárdság csökkenés a rúd magasságának, azaz széls  szálak semleges tengelyt l mért 
távolságának növekedésével magyarázható, mivel a jellemz  tönkremenetel itt a nyomott 
oldalon létrejöv  szálkihajlás/száltörés. 

A 41. ábra alapján megfigyelhet  továbbá, hogy a töréskor mért látszólagos hajlító 
szilárdság értékek az L/h arány növelésével az UD anyag elméleti hajlító szilárdságához ( f)
tartanak aszimptotikusan. Mivel a hajlított rudak károsodása minden esetben a nyomott 
oldalon indult meg, a vizsgált UD anyag esetén az elméleti hajlító szilárdság a Fischer-Marom 
[P16] által felírt összefüggés alapján becsülhet  (a modell feltételezi, hogy a nyomó- és húzó 
szilárdság aránya tipikusan: h / ny = 2…3): 
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A vizsgált UD anyag esetén az (56) összefüggéssel becsült elméleti hajlító szilárdság             

f = 1390 MPa. 
Az alátámasztási távolság változásának hatására jelentkez  törési mód váltás egy   

ún. átmeneti ponttal jellemezhet  az L/h arány függvényében. Az átmeneti pont helyét, azaz a 
tönkremeneteli módok határait az UD anyag tényleges húzó-, nyomó- és rétegközi 
nyírószilárdsága együttesen határozza meg [P47]. 

41. ábra Az átlagos látszólagos hajlító szilárdság a törés pillanatában az L/h arány 
függvényében különböz  próbatest vastagságok esetén 3PBT-nél 

42. ábra Az átlagos látszólagos nyíró szilárdság Fmax-nál az L/h arány függvényében 
különböz  próbatest vastagságok esetén 3PBT-nél 

A látszólagos hajlító modulust – a szabvány [S11] el írásait követve – a mérés során 
regisztrált lehajlás-terhel  er  karakterisztika el re megválasztott két pontjának (a mért 
tör er  20% és 50%-a) felhasználásával, ún. húr-modulusként határoztam meg. Az ily módon 
származtatott meredekség értékeket a 43. ábra mutatja be (M14. táblázat). A 43. ábra alapján 
megállapítható, hogy az UD anyagra jellemz , különböz  L/h arányok esetén számolt 
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látszólagos hajlító modulus lényegében nem, vagy csak alig függ a minta vastagsági 
méretét l, azaz a b/h aránytól. Ezen megfontolás alapján az UD anyagra, eltér  L/h arányok 
esetén jellemz , b/h aránytól független látszólagos hajlító modulus átlagos értékét (Eapp

*) is 
meghatároztam: 

*
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max
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 .      (57) 

A fenti egyenlet (57) felhasználásával, adott er -lehajlás értékpárok esetén – lineáris 
regressziót alkalmazva – minden egyes L/h beállításra megrajzolható a 44. ábrán látható 
koordinátarendszer. A mérési pontokra illesztett regressziós egyenesek korrelációs 
együtthatóit, valamint a különböz  L/h arányokhoz tartozó átlagos látszólagos hajlító 
modulusok számszer  értékeit az M15. táblázat rendszerezi. A 43. ábrán szaggatott vonal 
jelöli az átlagos látszólagos hajlító modulus (E*

app) változását az L/h arány függvényében. 

43. ábra A hajlító karakterisztikából meghatározott látszólagos hajlító modulus az  L/h arány 
függvényében különböz  próbatest vastagságok esetén 3PBT-nél 

44. ábra Az eltér  vastagságú mintákhoz tartozó er -lehajlás értékpárokra illesztett 
regressziós egyenes adott L/h arány (L/h = 15) esetén 
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A mérés során regisztrált hajlító (lehajlás-er ) karakterisztika meredekségének változása az 
L/h arány függvényében egyértelm en a hajlító vizsgálat során fellép  nyíró hatás 
következménye, melyet a 4.4. fejezet tárgyal részletesebben. 

4.2.2. Négypontos hajlító vizsgálat 

A 45. ábra az L/L2 arány, mint vizsgálati paraméter (z = L/L2 = SSR) változásának 
hatására kialakuló igénybevételi állapotok elméleti határait szemlélteti négypontos terhelés 
(lásd: 1.B ábra) esetén (A – tiszta nyírás, D – hárompontos hajlítás). 

(A)  L / L2 = 1,     (B)  L / L2 = 3,     (C)  L / L2 = 5,     (D)  3PBT (L2 = 0) 

45. ábra A támaszköz arány (L/L2) változásának hatása a hajlított rudat terhel  jellemz
igénybevételek szempontjából (4PBT) 

A 4PBT-mérési sorozatnál használt UD kompozit próbatestek vastagsági méretét 
változtattam állandó szélesség mellett. A jellemz  b/h arány e vizsgálatsorozatnál három 
különböz  értéket vett fel (8. táblázat – függ leges paraméter). Az L/L2 arányt, azaz a fels
terhel  fejek pozícióját, el re meghatározott tartományban állítottam (8. táblázat – vízszintes 
paraméter). A 8. táblázat a 4PBT-mérési sorozat geometriai paramétereinek alakulását 
rendszerezi (L/h = 25 állandó). Az ASTM D6272 [S10] szabvány által ajánlott geometriai 
arány: L/L2 = 2 és 3. 

A mérési adatok kiértékelésénél az ASTM D6272 szabvány [S10] által javasolt CBT 
összefüggéseket használtam a látszólagos feszültségek, és a hajlító modulus meghatározására. 
A 4PBT-sorozat számszer  eredményeit az M16 – 18. táblázatok tartalmazzák, míg az 
eredmények grafikus megjelenítése a 46 – 48. ábrákon látható. A 46. és 47. ábrák alapján 
megállapítható, hogy mind a bels  terhel  fejek pozíciójának változása (L/L2 arány), mind a 
minta magassági mérete (b/h arány) jelent sen befolyásolja a CBT-vel számolt feszültségi, 
illetve látszólagos szilárdsági jellemz ket 4PBT-nél. 
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L 2 [mm] 

h L L / L2

[mm] [mm] 
b / h 

1,2 1,5 2 3 5 

4 100 2,5 83,3 66,7 50 33,3 20 
6 150 1,67 125 100 75 50 30 

8 200 1,25 166,7 133,3 100 66,7 40 

8. táblázat A 4PBT mérési sorozatnál alkalmazott bels  terhel pont távolságok különböz
L/L2 és b/h arányok esetén (L/h = 25) 

46. ábra A CBT alapján számolt látszólagos hajlító szilárdság a törés pillanatában az         
L/L2 arány függvényében különböz  próbatest vastagságok esetén 4PBT-nél 

47. ábra A látszólagos nyíró szilárdság Fmax-nál az L/L2 arány függvényében különböz
próbatest vastagságok esetén 4PBT-nél 
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Változatlan alátámasztási távolságot (L/h = állandó) tekintve a nagy L/L2 arányok esetén a 
törés pillanatában ébred  hajlító feszültség a domináns igénybevétel, míg alacsony L/L2 arány 
esetén az L1 zónában m köd  nyíró feszültségnek van nagyobb szerepe. A terhelési 
állapotoknál az L/L2 arány függvényében megfigyelt átmenet az UD rudak tönkremeneteli 
módjában is egyértelm en jelentkezett. Rövid L1 zóna esetén rétegelválás, míg magas       
L/L2 arányok esetén a széls  szálban ébred  normál feszültség okozott általában nyomott 
oldali szálkihajlást vagy száltörést (delamináció nélkül). 

A 46. ábra jól szemlélteti azt, hogy az L/L2 arány növelésével (az L/L2 arányt 
végtelen felé közelítve a 4PBT elrendezés tart a 3PBT-hez) a látszólagos hajlító szilárdság 
egy állandó értékhez tart (ha az L/h arány megfelel en nagy). Ebb l az következik, hogy a 
minta hajlító szilárdságának meghatározására a 3PBT elrendezés alkalmasabb, mert a 3PBT-
nél a maximális feszültség, azaz a tönkremenetel helye jobban definiált, mint 4PBT esetén. 

A látszólagos hajlító modulust a mérés során regisztrált lehajlás-terhel  er
karakterisztikából határoztam meg szintén húr-modulusként az alábbi összefüggés 
felhasználásával [B8]. Ez esetben lehajlásként a rúd középpontjának elmozdulását (f2)     
(lásd: 9. ábra) tekintettem: 
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Az ily módon származtatott meredekség értékeket a M19. táblázat rendszerezi, míg az 
eredmények grafikus megjelenítése a 48. ábrán látható. Az ábrából megállapítható, hogy az 
UD rudakra jellemz , a (58) összefüggés alapján számolt látszólagos hajlító modulus (Eapp2) a 
4PBT-nél sem – vagyis legalábbis kis mértékben – függ a minta vastagsági méretét l, azaz a 
b/h aránytól. Megállapítható továbbá, hogy a különböz  L/L2 arányok esetén (kell en nagy 
L/h arány mellett) regisztrált karakterisztikák (középpont elmozdulás-terhel  er )
meredekségei (Eapp2) között az eltérés jóval kisebb, mint 3PBT-nél. Tehát a 4PBT 
alkalmasabb a minta hajlító modulusának (Eapp2) meghatározására, mint a 3PBT. 

48. ábra A középpont lehajlásából számolt látszólagos hajlító modulus (Eapp2) az  L/L2 arány 
függvényében különböz  próbatest vastagságok esetén 4PBT-nél 
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4.2.3. Vizsgálati eredmények aszimptotikusan megfelel  kiterjesztése 

A kiterjesztés alapvet  célja a törés pillanatában regisztrált mérési adatokból a CBT 
összefüggéseivel számolt ún. látszólagos szilárdságok (hajlító- és nyíró-) geometriai 
beállítástól (b/h, L/h és L2/L arány) függ  viselkedésének általános leírása a hajlító 
vizsgálatok – 3PBT és 4PBT – teljes értelmezési tartományára vonatkozóan. 

A mért adatokra (L/h = 5, 10, 15, 20, 25) illesztett, a 38. és 45. ábrákon bemutatott 
kiterjesztési tartományokban – alsó tartomány: 5  L/h  0, fels  tartomány: 25  L/h  – 
az aszimptotikus viselkedés feltételeit kielégít  függvény a teljes geometriai 
paramétertartomány (3PBT: 0  L/h , 4PBT: 0  L2/L  1) lefedésére alkalmas. 

4.2.3.1. Hárompontos hajlító vizsgálat 

A különböz  vastagságú UD rudak L/h arány változtatása (x = L/h, z = L2/L = 0) 
mellett végrehajtott 3PBT-méréssorozat (lásd: 7. táblázat) vizsgálati eredményeit (látszólagos 
hajlító- és nyíró szilárdság) a 38. ábrán bemutatott széls  esetekre vonatkozó aszimptotikus 
viselkedés feltételeinek figyelembe vételével terjesztettem ki a teljes geometriai paraméter 
tartományra (0  L/h ) [P106]. A CBT szerinti látszólagos hajlító szilárdság ( app) így az 
alábbi összefüggéssel adható meg az L/h arány függvényében: 
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ahol asy a tiszta hajlítás esetére vonatkozó hajlító szilárdság. Hasonlóképpen a látszólagos 
nyíró szilárdság ( app) is felírható: 
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ahol theo egy látszólagos nyírószilárdság határérték. A fent megadott aszimptotikus viselkedés 
feltételeit – (59) és (60) – kielégít  függvény általános alakja: 
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A függvényillesztést minden minta vastagság (b/h arány) esetén elvégezve a mérési adatokra 
(M12. és M13. táblázat) illesztett f (x) függvény konstansai az általam vizsgált UD anyagra: 

10 =a ,         (62) 

4
0 108740,4 −⋅=b [ ]Nmm /  ,      (63) 

56
1 100144,6100465,9 −− ⋅+⋅⋅= hb [ ]Nmm /  .   (64) 

A 49. és 50. ábrákon a különböz  minta vastagságokhoz (h = 2, 4, 6, 8 és 10 mm) tartozó mért 
látszólagos hajlító- és nyíró szilárdság adatok, valamint a kiterjesztett függvények ( 3PBT és 

3PBT) láthatók az L/h arány függvényében. 
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A minta vastagsági méretét l (h) függ  aszimptotikus hajlító szilárdság ( asy) – alátámasztási 
távolság (L) tart végtelen felé – az (59) alapján az alábbi összefüggéssel számítható: 

( )hbb
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12

3

⋅⋅
=σ  ,      (65) 

Az 51. ábra az aszimptotikus hajlító szilárdság ( asy) változását mutatja be a minta vastagsági 
méretének (h) függvényében (9. táblázat). Az ábra jól mutatja, hogy végtelen kis vastagságú 
(h = 0 mm) minta esetén kapjuk az aszimptotikus hajlító szilárdság maximumát, ami 
esetünkben asy,max = 2494 MPa. 

49. ábra A látszólagos hajlító szilárdság ( app) és a kiterjesztett 3PBT(x) függvény (59)
az L/h arány függvényében különböz  b/h arányok esetén (3PBT) 

50. ábra A látszólagos nyíró szilárdság ( app) és a kiterjesztett 3PBT(x) függvény (60)
az L/h arány függvényében különböz  b/h arányok esetén (3PBT) 
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Az 51. ábra alapján megállapítható, hogy az UD anyag 3PBT-vel meghatározható 
aszimptotikus hajlító szilárdsága ( asy) csak rendkívül vékony rudak (b/h > 5), illetve végtelen 
nagy alátámasztási távolság (L) esetén közelíti meg az UD anyag mért húzószilárdság értékét 
( h1 = 1807 MPa). 

H [mm] b1  asy

2 7,82·10-5 1917 

4 9,63·10-5 1557 

6 1,14·10-4 1311 

8 1,33·10-4 1132 

10 1,51·10-4 996 

51. ábra Az aszimptotikus hajlító szilárdság 
( asy) változása az UD minta vastagsági 

méretének (h) függvényében 

9. táblázat Az aszimptotikus hajlító 
szilárdság a különböz  minta       

vastagságok (h) esetén 

4.2.3.2. Négypontos hajlító vizsgálat 

Az állandó L/h arány (x = L/h = 25), és változó L/L2 arány (z = L2/L) mellett 
különböz  minta vastagságok (b/h) esetén végrehajtott 4PBT-méréssorozat (lásd: 8. táblázat) 
vizsgálati eredményeit (mért hajlító- és nyíró szilárdság) a 45. ábrán bemutatott széls
esetekre vonatkozó aszimptotikus viselkedés feltételeit figyelembe véve terjesztettem ki a 
teljes geometriai paraméter tartományra (0  L2/L  1, 0  L/h ). A CBT alapján számolt 
ún. látszólagos hajlító szilárdság ( app) így az alábbi összefüggéssel adható meg a két 
geometriai változó, L2/L és L/h arányok függvényében: 
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ahol 3PBT egy adott L/h arányhoz (esetünkben L/h = 25) tartozó látszólagos hajlító szilárdság, 
mivel a z  0 esetén a 3PBT terhelési esetet kapjuk (lásd: 45. ábra). Hasonló megfontolások 
alapján a látszólagos nyírószilárdság is felírható az L2/L és L/h arányok függvényében: 
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ahol theo a 3PBT-nél bevezetett látszólagos nyíró szilárdság határérték. A fent megadott 
aszimptotikus viselkedés feltételeit – (66) és (67) – kielégít  függvény általános alakja: 

( ) ( )
( )zxbb

a

h

zxF
zxf

−⋅⋅+
==

1

,
,

10

0   .   (68) 

A függvényillesztést minden mérési beállításnál (b/h és L2/L arány) elvégezve a mérési 
adatokra (M16. és M17. táblázat) illesztett f (x,z) függvény konstansai megegyeznek a 3PBT-
nél (z = 0) meghatározott konstansokkal (62)-(64). Az 52. és 53. ábrákon a különböz  minta 
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vastagságokhoz (h = 4, 6, és 8 mm) tartozó mért látszólagos hajlító- és nyíró szilárdság 
adatok, valamint a kiterjesztett függvények ( 4PBT és 4PBT) láthatók az L2/L arány 
függvényében L/h = 25 esetén. 

52. ábra A látszólagos hajlító szilárdság ( app) és a kiterjesztett 4PBT függvény (66)
az L2/L arány függvényében különböz  b/h arányok esetén (4PBT) 

53. ábra A látszólagos nyíró szilárdság ( app) és a kiterjesztett 4PBT függvény (67)
az L2/L arány függvényében különböz  b/h arányok esetén (4PBT) 

Az 52. és 53. ábra alapján megállapítható, hogy az általam vizsgált UD anyagra 
meghatározott konstansok (a0, b0, b1) felhasználásával aszimptotikusan kiterjesztett 
függvények ( 4PBT és 4PBT) nagy pontossággal leírják a mért fajlagos terhel  er  (F/h) 
értékek, illetve a CBT alapján meghatározott szilárdsági jellemz k változását a geometriai 
paraméterek függvényében 4PBT esetén. 
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4.2.4. Következtetések 

E fejezetben az er bevezetés(ek) geometriai helyzetét l (L/h és L/L2 arány) függ

ún. látszólagos – a CBT összefüggéseivel számolt – hajlító- ( app) és nyíró ( app) szilárdságok, 

valamint a látszólagos – a regisztrált hajlító karakterisztikából húr-modulusként származtatott 
– hajlító modulus (Eapp) változását tanulmányoztam a szabványos elrendezés  három- és 
négypontos hajlító terhelés esetén. A mért értékek kiterjesztésével kapott jellemz
függvények egyrészt lehet vé teszik, hogy a látszólagos szilárdsági jellemz ket további 
mérések nélkül megbecsülhessük tetsz leges L/h és L2/L arányok esetén is, másrészt 
analitikus elemzések, vizsgálatok végezhet k a segítségükkel. Az eredmények alapján az 
alábbi következtetések vonhatók le: 

Az er bevezetés(ek) geometriai helyzete er sen befolyásolja a terhelés hatására 
kialakuló feszültség állapotot (nyírás + hajlítás), s ebb l fakadóan a jellemz
tönkremeneteli mód jellegét mind 3PBT, mind 4PBT esetén. 
A CBT összefüggéseivel a mért maximális er  (Fmax) alapján számolt látszólagos 
hajlító- ( app) és nyírószilárdság ( app) er sen függ az er bevezetés(ek) geometriai 
helyzetét l, azaz 3PBT-nél az L/h, 4PBT esetén az L/L2 aránytól. 
3PBT esetén az L/h arány növelésével a látszólagos (mért) hajlító szilárdság egy 
aszimptotikus értékhez tart, ami az UD anyag elméleti hajlító szilárdsága ( asy).
Az aszimptotikus hajlító szilárdság a minta vastagsági méretének (h) 
csökkenésével n , amely a vizsgálati eredményekben is megmutatkozott. 
A 3PBT-nál a látszólagos hajlító modulus (Eapp) értéke csökken az L/h arány 
csökkenésével. Ha az L/h minden határon túl n , a látszólagos hajlító modulus 
aszimptotikusan tart az UD anyag rugalmassági modulus (E1) értékéhez, ami a 
vizsgált esetben teljesült. 

4PBT-nél a látszólagos hajlító szilárdság ( app) az L2/L arány csökkenésével a 

3PBT (itt L/h = 25) esetén kapott értékhez tart, míg L2/L növelésével a látszólagos 
nyíró szilárdság ( app) a 3PBT-nél (L/h  0) kapott végértékhez ( theo) közelít. 
A legyártott UD anyagnál elvégzett 3PBT és 4PBT mérési sorozatok átlagos 
adatainak felhasználásával, valamint az aszimptotikus viselkedés feltételeinek 
figyelembe vételével (lásd: 38. és 45. ábra) megadott, a teljes geometriai 
paraméter tartományra (3PBT: 0  L/h , 4PBT: 0  L2/L  1) értelmezett 
kiterjesztések – 3PBT(x), 3PBT(x), 4PBT(x, z) és 4PBT(x, z) – alkalmasak a törés 
pillanatához tartozó szilárdsági jellemz k (látszólagos hajlító- és nyíró szilárdság) 
tetsz leges geometriai beállításhoz tartozó értékének meghatározására, valamint 
analitikus elemzések elvégzésére. 
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4.3. A NYÍRÓ HATÁS TANULMÁNYOZÁSA 

Az UD kompozit rudak nyíró hatással párosuló hajlító igénybevétel okozta 
deformációját (tipikusan lehajlás) két alapvet  hányados befolyásolja: 1. L/h arány, azaz a 
geometriai paraméterek aránya; 2. E/G arány, amely az anyagi anizotrópia mértékére mutat rá 
(homogén és izotróp anyagok esetén E/G = 2...3, UD anyagoknál az E/G aránya tipikusan 
20…80). E fejezet célja a hajlító vizsgálatoknál (3PBT és 4PBT) fellép  nyíró hatás okozta 
deformáció tanulmányozása a regisztrált hajlító karakterisztikák (lehajlás-er ) alapján a 
geometriai paraméterek (L/h és L/L2 arány) függvényében. 

4.3.1. Hárompontos hajlító vizsgálat 

Ahogy ezt a korábbi fejezetekben bemutattam, hárompontos terhelésnél a hajlító 
igénybevétel minden esetben nyíró hatással párosul. Az ASTM D790 szabvány [S11] a hajlító 
modulus kiszámításánál a CBT összefüggéseit veszi alapul, azaz a nyíró hatást elhanyagolja. 

Az el z  fejezetben bemutatott 3P-mérési sorozat eredményeinek, azaz különböz
L/h arányok mellett regisztrált hajlító karakterisztikák (lásd: 39. ábra) elemzését – a nyíró 
hatást figyelembe véve – a TBT felhasználásával hajtottam végre [B7] [B13]. Az UD rudak 
3PBT-nél mért teljes lehajlását (fT) tehát a hajlítás (fB) és a nyírás (fS) okozta lehajlások 
összegeként értelmeztem. Az 54. ábra egy konkrét mérési elrendezésnél (3PBT, h = 6 mm, 
L/h = 15) mutatja be az elméleti (tiszta hajlítás) igénybevétel esetén, illetve a valós 
(hajlítás+nyírás) terhelés mellett regisztrált hajlító karakterisztikák közötti eltérést. 

Az 55. ábra a 3PBT-nél regisztrált hajlító karakterisztikákból húr-modulusként 
értelmezett látszólagos hajlító modulusok átlagértékeinek (Eapp) a tényleges rugalmassági 
modulushoz (E1) viszonyított arányát szemlélteti az L/h arány függvényében. Az 55. ábrában 
szaggatott vonal jelöli az UD anyag mechanikai paramétereib l elméleti úton a (11) 
összefüggés alapján meghatározott nyíró hatást leíró görbét (TBT). A számszer sített
eredményeket az M19. táblázatban foglaltam össze. A mérési eredmények alapján 
megállapítható, hogy L/h = 15-t l a mért adatok jó egyezést mutattak a TBT szerint számolt 
értékekkel, az abszolút hiba kisebb, mint 2%. 

54. ábra Az UD rúd elméleti és valós hajlító karakterisztikája 3PBT esetén
(h = 6 mm, L/h = 15) 
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A kis L/h arányok esetén (L/h = 5 és 10) tapasztalható eltérés a kis elmozdulás mellett 
m köd  nagy terhel  er  hatásaival, azaz a magas Fmax/fT aránnyal magyarázható. Nagy 
terhel  er knél ugyanis az elmozdulás mérés rendkívül érzékeny a hajlító vizsgálatnál 
jelentkez  egyéb hatásokra (pl.: plasztikus deformáció). Azt tapasztaltam, hogy a koncentrált 
er bevezetésnek köszönhet en kis alátámasztási távolságok esetén jelent s mérték
benyomódás keletkezett a próbatestek felületén. Ez a járulékos deformáció L/h = 5-nél már 
jelent sen torzította – esetenként nemlineáris jelleg vé tette – a mérés során regisztrált 
lehajlás-terhel  er  karakterisztikát. 

55. ábra Az UD rúd hajlító karakterisztikából számított látszólagos hajlító- és rugalmassági 
modulusának viszonya az L/h arány függvényében 

A 3PBT-nál fellép  nyíró hatást ily módon figyelembe véve az UD anyag 
rugalmassági modulusát (E1) a különböz  L/h beállításoknál mért látszólagos hajlító 
modulusok (Eapp) ismeretében az alábbi összefüggés alapján [B7] – lineáris regressziót 
alkalmazva – közvetlenül is becsültem (56. ábra): 
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A becslés számszer sített eredményeit, valamint az UD anyag szabványos módszerrel kimért 
tényleges mechanikai paramétereit a 10. táblázat veti össze. Mivel az L/h = 5 és 10 esetben a 
mért értékek (Eapp) és az elméleti eredmények eltérése nagyobb volt, mint ±5%, a lineáris 
regresszióval történ  becslésnél ezen mérési pontokat nem vettem figyelembe. 

 E 1 [MPa] k·G 13 [MPa] 

Becsült érték 149909 1206 
Kísérleti vizsgálat 

eredménye 
144000 1370 

10. táblázat Az UD anyag lineáris regresszióval becsült és a kísérleti vizsgálattal 
meghatározott rugalmassági, és nyíró modulus paraméterei 
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56. ábra AZ UD rúd rugalmassági modulusának becslése a mért látszólagos hajlító modulusok 
alapján (L/h = 15, 20, 25) 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a 3PBT-nál regisztrált hajlító 
karakterisztikák alapján – a nyíró hatást TBT-vel figyelembe véve – elvégzett becslés          
L/h  15 esetén jó közelítést ad az UD anyag tényleges húzó- és nyíró modulusára. 

4.3.2. Négypontos hajlító vizsgálat 

A 4PBT esetén a hajlító karakterisztika értelmezése a mért lehajlások szempontjából 
már összetettebb, mivel az L1 szakaszon nyírás+hajlítás együttesen, míg az L2 zónában tiszta 
hajlító igénybevétel m ködik. Mivel a gyakorlatban a terhel  pontok elmozdulásának mérése 
a legegyszer bben kivitelezhet  – a keresztfej elmozdulásból közvetlen adódik – az              
L1 zónában m köd  nyíró hatás okozta deformáció tanulmányozása méréstechnikai 
szempontból is érdekes (9. ábra). 

A 11. táblázat a (13) és (15) összefüggések általam kiszámított konstansait 
tartalmazza a 4P-mérési sorozatnál használt beállításokra (L/L2 arány) vonatkozóan. 

f 1 f 2
L / L2

A1 B1 C1 A2 B2 C2

1,2 4 216 9 107 1728 72 

1,5 7 108 9 13 108 9 

2 1 8 1 11 64 8 

3 10 54 9 23 108 18 

5 56 250 50 59 250 50 

11. táblázat A (13) és (15) összefüggés konstansai különböz  L/L2 arányok esetén 
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Az 57. ábra egy konkrét 4PBT-nél (h = 6 mm, L = 150 mm, L/L2 = 1,5) mutatja be az elméleti 
(tiszta hajlítás) igénybevétel esetén, illetve a valós (hajlítás+nyírás) terhelés mellett az f1, és f2

lehajlás alapján értelmezett hajlító karakterisztikák közötti eltérést. 

57. ábra Az UD rúd elméleti és valós hajlító karakterisztikája 4PBT esetén
(h = 6 mm, L/h = 25, L/L2 = 1,5) 

Az 58. ábrán a különböz  L/L2 beállítások mellett regisztrált – bels  terhel  pontok 
elmozdulása (f1) alapján felvett – lehajlás-terhel  er  karakterisztikák láthatók. E görbékb l
húr-modulusként meghatározott látszólagos hajlító modulusok (Eapp1) értékeit az              
M20. táblázatban foglaltam össze. 
Az 58. ábra alapján megállapítható, hogy a 4PBT-nél a keresztfej elmozdulása (f1) alapján 
felvett hajlító karakterisztika meredeksége er sen függ a bels  terhel pontok geometriai 
helyzetét l (L/L2).

58. ábra A bels  terhel  pontok lehajlás-er  karakterisztikája különböz
L/L2 arányok esetén (h = 6 mm) 

Az eltér  próbatest vastagságok, illetve L/L2 arányok esetén regisztrált hajlító karakterisztikák 
egybevetését a maximális er , és az ehhez tartozó lehajlás (f1) alapján végeztem el. Az azonos 
L/L2 beállításhoz tartozó pontokra (Fmax, f1) origó kiindulású trendvonalakat illesztettem     
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(59. ábra), és ezek meredekségéb l határoztam meg az L1 szakaszra értelmezett látszólagos 
hajlító modulus értékét. A regressziós egyenesek korrelációs együtthatóit, valamint a 
különböz  L/L2 arányokhoz tartozó (L/h = 25) átlagos látszólagos hajlító modulusokat (Eapp1

*)
az M21. táblázat rendszerezi. 

A mérési eredmények, és az illesztett egyenesek között tapasztalt jó korreláció azt 
bizonyítja, hogy a négy ponton terhelt UD rudak látszólagos hajlító karakterisztikája (Eapp1)
nem függ a b/h aránytól, azaz a minta vastagsági méretét l.

59. ábra A törés pillanatához tartozó lehajlás-terhel  er  értékpárok az L/L2 arány 
függvényében az eltér  próbatest vastagságok esetén 

A 60. ábra a keresztfej elmozdulásból (f1) számított, a minta vastagságtól független, 
látszólagos hajlító- (E*

app1), és a rugalmassági modulus (E1) viszonyát szemlélteti az L/L2

arány függvényében. A TBT szerint a (16) összefüggéssel elméleti úton számolt látszólagos 
hajlító modulus (ETBT1), és a tényleges rugalmassági modulus (E1) arányát szaggatott görbével 
jeleztem a 60. ábrán. 

60. ábra Az UD rúd L1 zónában mért látszólagos hajlító- (E*
app1) és rugalmassági modulus 

(E1) viszonya az L/L2 arány függvényében 4PBT-nél (L/h = 25) 
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A számszer sített eredményeket az M22. táblázatban foglaltam össze. Az eredmények alapján 
megállapíthatjuk, hogy L/L2 = 2, 3 és 5 esetén a mérési eredmények jó egyezést mutattak a 
TBT szerint számolt értékekkel, az abszolút hiba kisebb, mint 5%. Rövid nyírt zóna (L1)
esetén (L/L2 = 1,2 és 1,5) – a 3PBT-hez hasonló hatásoknak köszönhet en – jelent s eltérés 
kaptunk. A bels  terhel  pontok elmozdulása (f1) alapján származtatott hajlító karakterisztika 
tehát szintén rendkívül érzékeny a lehajlás mérésének pontosságára. 

4.3.3. Vizsgálati eredmények aszimptotikusan megfelel  kiterjesztése 

A kiterjesztés alapvet  célja a látszólagos – húr modulusként értelmezett – hajlító 
modulus (Eapp) geometriai beállítástól (L/h) függ  viselkedésének teljes értelmezési 
tartományára (0  L/h < ) vonatkozó általános leírása 3PBT esetén. A mért adatokra         
(L/h = 5, 10, 15, 20, 25) illesztett, a kiterjesztési tartományokban – alsó tart.: 5  L/h  0, 
fels  tartomány: 25  L/h  – a 38. ábra szerinti aszimptotikus viselkedés feltételeit 
kielégít  függvény a vizsgált UD anyag esetén a teljes geometriai paramétertartomány  
(3PBT: 0  L/h ) lefedésére alkalmas. 

Az L/h arány változtatása (x = L/h) mel lett végrehajtott 3PBT-méréssorozat        

(lásd: 7. táblázat) esetén a regisztrált hajlító karakterisztikákból meghatározott, húr-
modulusként értelmezett látszólagos hajlító modulus (Eapp) értékeket a 38. ábrán bemutatott 
széls  esetekre vonatkozó aszimptotikus viselkedés feltételeinek figyelembe vételével 
terjesztettem ki a teljes geometriai tartományra (0  L/h < ) [P106]. A látszólagos hajlító 
modulus (Eapp) így az alábbi összefüggéssel adható meg az L/h arány függvényében: 
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ahol E1 az UD anyag rugalmassági (húzó) modulusa. A fent megadott aszimptotikus 
viselkedés feltételit kielégít  függvény általános alakja: 
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A függvényillesztést elvégezve a mérési adatokra (M14. táblázat) illesztett g(x) függvény 
konstansai az általam vizsgált UD anyagra: 

788,00 =a    11 =a ,        (72) 
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A 61. ábrán a különböz  L/h beállításokhoz tartozó átlagos – b/h aránytól független – 
látszólagos hajlító modulus (Eapp

*), valamint a kiterjesztett függvény E3PBT(x) látható 3PBT 
esetén. Az ábra alapján megállapítható, hogy a kiterjesztett függvény az általam vizsgált UD 
anyag esetén nagy pontossággal leírja a mért F/ f értékpárokat, illetve a húr-modulusként 
értelmezett látszólagos hajlító modulus változását az L/h arány függvényében. 
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61. ábra A 3PBT-nél a látszólagos hajlító modulus (Eapp) és a kiterjesztett E3PBT függvény (70) 
az L/h arány függvényében (1 – mérési tartomány, 2 – kiterjesztési tartományok)

4.3.4. Következtetések 

E fejezetben a hajlító vizsgálatoknál (3PBT és 4PBT) fellép  nyíró hatás okozta 
deformációt tanulmányoztam elméleti (TBT) és gyakorlati úton a geometriai paraméterek 
(L/h és L/L2 arány) függvényében. Az eredmények alapján az alábbi következtetések 
vonhatók le: 

A szabványos elrendezés  hajlító vizsgálatoknál fellép  nyíró hatás – amely 
3PBT-nél L/h, 4PBT-nél L/L2 arány (fix L/h esetén) növelésével csökken – UD 
anyagok esetén er sen befolyásolja a mérés során regisztrált hajlító karakterisztika 
(lehajlás-terhel  er ) meredekségét, azaz a mért látszólagos hajlító modulus (Eapp)
értékét. A szabványok CBT alapuló kiértékelési összefüggései figyelmen kívül 
hagyják a nyíró hatás okozta deformációt, azaz rosszul megválasztott geometriai 
beállítások esetén helytelen eredményt szolgáltatnak. 
A TBT az UD anyag irányfügg  mechanikai paramétereinek (E1, G13)
ismeretében, 3PBT-nél L/h  15 esetén, míg 4PBT-nél L/L2  2 esetén, jó 
közelítéssel leírja a négyszög keresztmetszet  UD rudak hajlítás+nyírás okozta 
alakváltozását a szabványos elrendezés  hajlító vizsgálatoknál, tehát a fenti 
beállítások esetén alkalmas a vizsgálati eredmények meghatározására. 
A koncentrált er bevezetés okozta hatások (pl.: plasztikus deformáció, felületi 
benyomódás stb.) 3PBT-nél kis L/h arányok, 4PBT-nél kis L/L2 arányok esetén 
nagymértékben torzítják a mért lehajlás (3PBT: fT, 4PBT: f1) értékeket, és ezen 
keresztül a regisztrált hajlító (lehajlás-er ) karakterisztikát. 
Az aszimptotikus viselkedésnek megfelel  kiterjesztés alapján felírt E3PBT(x)
függvény nagy pontossággal leírja a látszólagos hajlító modulus (Eapp) változását 
az L/h arány függvényében 3PBT esetén. A legyártott UD rudakra vonatkozó 
vizsgálati eredmények – húr-modulus – alapján meghatározott konstansok (a0, a1,
b0, b1, b2) felhasználásával az E3PBT(x) függvény alkalmas tetsz leges
alátámasztási távolságok (L) esetén is a 3PBT-nél fellép  nyíró hatás leírására. 
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4.4. A TÖNKREMENETELI FOLYAMAT ELEMZÉSE 

Általánosan ismert, hogy az UD anyagból készült szerkezeti elemek jellemz
tönkremeneteli módja hajlító, hajlító+nyíró igénybevétellel terhelt szerkezetek esetén a 
rétegelválás (delamináció), amely igen gyakran jelentkez , nagy veszélyt magában rejt
meghibásodási forma [P4]-[P6]. Az UD anyagok másik hátrányos tulajdonsága, hogy a húzó 
szilárdságukhoz képest a nyomószilárdságuk rendkívül alacsony, ami az er sít  szálak nyomó 
terheléssel szembeni kedvez tlen viselkedésének köszönhet . Kompozit szerkezetek nagy 
deformációval járó hajlítása esetén ismert tönkremeneteli mód a nyomott oldali törés 
(szálkihajlás vagy száltörés), ami az alacsony nyomószilárdság következménye. 

Egyirányban er sített FRP anyagok hajlító vizsgálatánál sajnos mindkét kedvez tlen
hatás jelentkezhet, ezért a törési folyamat részletes elemzése a szilárdsági eredmények 
szemszögéb l nézve kiemelt fontosságú. Az ide vonatkozó szabványok [S13] [S14] is a 
megfigyelt tönkremeneteli mód alapján tesznek különbséget érvényes, és érvénytelennek 
min sül  vizsgálati eredmény között (lásd: F1. fejezet). E fejezet célja, a három ponton 
terhelt, h = 4 mm vastagságú UD rudak optikai úton megfigyelt makroszint , valamint AE 
technikával nyomon követett mikroszint  tönkremeneteli folyamatának részletes 
tanulmányozása eltér  L/h arányok esetén. Az alkalmazott mér rendszer vázlatos rajza a     
24. ábrán látható [P102]. 

4.4.1. Akusztikus emissziós mérési eredmények elemzése 

A h = 4 mm vastagságú UD rudak különböz  L/h arány (L/h = 15, 20 és 25) esetén 
végrehajtott 3PBT-nál alkalmazott egymikrofonos akusztikus emissziós mérési eredmények 
alapján (62-64. ábra) megállapítható, hogy a várakozásnak megfelel en a mikroszint
károsodás már a szabad szemmel is látható törés el tt megindult. 

Els  körben megvizsgáltam, hogy az UD rudaknál a mikroszint  tönkremeneteli 
folyamatokat hogyan tükrözi a terhelés el rehaladtával keletkez  események száma (kumulált 
eseményszám) és amplitúdója. A kiértékelésben vizsgált tartományt az irodalmi adatok 
alapján [P95]-[P97] – terheletlen állapottól az els  törés megjelenéséig – három jellemz
szakaszra osztottam fel (0-0,5·Fmax, 0,5·Fmax-0,8·Fmax és 0,8-1·Fmax), és ezen tartományokban 
elemeztem az akusztikus események számát, valamint amplitúdó-eloszlását. Az                  
AE eredmények az M23. és M24. táblázatokban láthatóak. 

A 62-64. ábrák alapján megfigyelhet , hogy az els  törésig detektált amplitúdók a 
21-50 dB-es tartományba esnek (20 dB volt a környezeti zajküszöbszint), és az amplitúdó-
eloszlás nagyon hasonló a különböz  L/h arányok, s t terhelés szintek esetén. Mindhárom  
L/h beállításnál a legtöbb esemény a jellemz  26-30 dB tartományba esik, amely a mátrix 
deformációjára jellemz , míg közvetlenül az els  er esés (makroszint  törés) el tt az 
amplitúdó eléri a 40-55 dB-t, ami a mátrix repedésére, a szál-mátrix elválására, valamint a 
szálak kihajlás okozta törésére utal. A karbonszál magas húzószilárdságának köszönhet en a 
húzott oldalon szakadás egyik L/h beállítás esetén sem jelentkezett, így a szálszakadásra 
jellemz  magasabb amplitúdók (70-90 dB) nem fordultak el  a detektált jelek között. 
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62. ábra A 3PBT-nél végrehajtott AE vizsgálat eredménye L/h = 15 beállítás esetén, valamint 
a regisztrált amplitúdók eloszlása a terhelés különböz  szintjein 

63. ábra A 3PBT-nél végrehajtott AE vizsgálat eredménye L/h = 20 beállítás esetén, valamint 
a regisztrált amplitúdók eloszlása a terhelés különböz  szintjein 

64. ábra A 3PBT-nél végrehajtott AE vizsgálat eredménye L/h = 25 beállítás esetén, valamint 
a regisztrált amplitúdók eloszlása a terhelés különböz  szintjein 
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Az ábrákból megállapítható továbbá, hogy mindhárom esetben az irreverzibilis károsodás a 
törést okozó er  kb. 50%-át elérve megindult, és közelít leg állandó sebességgel n tt a 
makroszint  tönkremenetel, azaz Fmax eléréséig. A legnagyobb támaszköz esetén (L/h = 25) a 
nagyobb vizsgálati térfogatnak (V), valamint a makroszint  törésig létrejöv  nagyobb 
lehajlásnak (fT) köszönhet en több akusztikus esemény keletkezett id egység alatt. A 65. ábra 
az akusztikus események számát mutatja be a terhelés különböz  tartományaiban a vizsgált 
L/h arány beállításokra vonatkozóan. 

65. ábra A kumulált események száma a terhelés különböz  tartományaiban a vizsgált         
L/h = 15, 20 és 25 beállításokra vonatkozóan 

A 65. ábra alapján megfigyelhet , hogy az akusztikus események száma nemlineárisan n tt az 
L/h arány növelésével. Az alátámasztási távolság (L) és a különböz  terhelési 
tartományokban regisztrált események kumulált értékének (E) kapcsolatát az alábbi függvény 
segítségével írtam le: 

∑ ⋅= 6583,2LaE i  ,     (74) 

ahol az ai (i = 1, 2, 3) az UD rudak (h = 4 mm) 3PBT-nél elvégzett AE vizsgálat adataira – 
minden L/h beállításnál 3-3 db AE mérés – illesztett függvény konstansa. Az eredmények 
grafikus megjelenítése a 66. ábrán látható. 

a1 = 3,090·10-3 [mm -2,6583] a2 = 9,764·10-3 [mm -2,6583] a3 = 8,963·10-3 [mm -2,6583]

66. ábra A különböz  terhelési tartományokban regisztrált kumulált eseményszám változása 
az alátámasztási távolság (L) függvényében 
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4.4.2. „In situ” optikai megfigyelés 

Az UD rudak 3PBT-nél jelentkez  tönkremeneteli folyamatának analízisét a 
nyomófej alatti károsodó zóna „in situ” megfigyelése alapján végeztem el különböz
alátámasztási távolságok (L/h = 5…25) esetén. A hajlító vizsgálattal párhuzamosan CCD 
kamera és képfeldolgozó rendszer (MORF99) segítségével követtem nyomon a terhelés 
hatására kialakuló repedések jellegét és azok terjedését [P103]. 

A 67-71. ábra az eltér  L/h arányokhoz tartozó tipikus lehajlás-er  görbéket, és a 
jellemz  tönkremeneteli folyamat különböz  fázisairól (terheletlen állapottól a teljes törésig) 
készített optikai felvételeket rendeli össze. Minden beállításnál 5-5 mérést hajtottam végre. 

67. ábra Az UD rúd (h = 4 mm) hajlító karakterisztikája L / h = 5 arány esetén.
A diagramban feltüntetett számok (1…7) a tönkremeneteli állapotokat jelölik 

Az L/h = 5 beállításnál (67. ábra) regisztrált lehajlás-terhel  er  karakterisztika a 
magas er tartományban (3000 N felett) megfigyelhet  nemlineáris jellegét a terhel  fej alatt 
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kialakult lokális deformáció okozta (67/1. fotó). Ez a hatás módosította az er bevezetés
következtében kialakult feszültség koncentrációt a terhel  fej alatti zónában, így a nyomott 
oldali tönkremenetel két – a lokális deformáció szélein megjelen  – radiális irányú repedés 
megjelenésével indult meg (67/1. és 2. fotó). A kis alátámasztási távolság esetén jellemz  ún. 
tiszta rétegelválás csak ezt követ en (67/3. fotó) volt megfigyelhet . A 3. pontban meginduló 
károsodást már a többszörös rétegelválás jellemzi (67/4. 5. 6. és 7. fotó), amit a „taréjos” 
lefutású lehajlás-er  karakterisztika is alátámaszt. A teljes tönkremenetelt tehát a rétegr l-
rétegre átterjed  delamináció váltotta ki. 

68. ábra Az UD rúd (h = 4 mm) hajlító karakterisztikája L / h = 10 arány esetén.                     
A diagramban feltüntetett számok (1...7) a tönkremeneteli állapotokat jelölik 

Az L/h = 10 beállítás esetén (68. ábra) is jól látható, hogy a károsodási folyamat a 
próbatest nyomott oldalán, közvetlenül a terhel fej alatt indult meg (68/1. és 2. fotó). Mivel a 
terhel  fej okozta feszültség koncentráció hatása még ez esetben is jelent s, de már              
ún. vegyes típusú törés (delamináció + nyomott oldali repedés) volt megfigyelhet . Ez a 
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jelenség a lehajlás-er  karakterisztikában dupla csúcsként jelentkezett. A minta 
középvonalában (68/3. fotó) észlelt újabb repedés a létrejött rétegelválás eredménye. A 
további deformáció hatására a már kialakult repedések tovaterjedtek, majd újabb 
rétegelválások jelentkeztek (68/4. és 5. fotó). A teljes tönkremenetelt az elvált rétegek 
nyomóterhelés okozta szétzúzódása (68/6. és 7. fotó) eredményezte. A megfigyelt vegyes 
típusú törés már a tönkremeneteli módok közötti átmenetre utal. 

69. ábra Az UD rúd (h = 4 mm) hajlító karakterisztikája L / h = 15 arány esetén.                     
A diagramban feltüntetett számok (1…7) a tönkremeneteli állapotokat jelölik 

Az L/h = 15 beállításnál (69. ábra) a tönkremenetel tipikusan vegyes típusú 
károsodással indult, de a nyomó törés (függ leges tönkremenetel) itt már er sebben dominált, 
mivel a nyomott oldali repedés (69/1. fotó) keletkezése után még jelent s er  növekedés 
(69/2. és 3. fotó) volt tapasztalható. Megfigyelhet  továbbá, hogy az els  rétegelválás 
(vízszintes tönkremenetel) bekövetkezéséig a nyomott oldali repedés már a minta felén túl 
terjedt, tehát a delamináció ez esetben már csak másodlagos jelent ség  (69/4. fotó). A 



Kísérleti eredmények 

79

lehajlás további növelésével újabb és újabb rétegelválások jöttek létre (69/5. fotó), és e 
halmozódási folyamat, valamint a repedések további nyomótörések révén történ
összekapcsolódása (függ leges repedés) vezetett a minta totális tönkremeneteléhez          
(69/6. fotó). A húzott oldali rétegek szakadása nem következett be (69/7. fotó). 

70. ábra Az UD rúd (h = 4 mm) hajlító karakterisztikája L / h = 20 arány esetén.                     
A diagramban feltüntetett számok (1…7) a tönkremeneteli állapotokat jelölik 

Az L/h = 20 beállítás esetén (70. ábra) a minta károsodása „tisztán” nyomó töréssel 
indult, ami a hajlító karakterisztikán egy éles er eséssel párosult (70/1. fotó). A terhel fej
alatti rétegek nyomó terhelés okozta igénybevétel következtében a rideg természet  szálak, 
szálkötegek eltörtek (70/2. és 3. fotó). Ez a tönkremenetel a vizsgált zóna keresztirányú 
méretnövekedését eredményezte. A deformáció további növelésével a vízszintes repedések 
(delamináció) jelentek meg (70/4. és 5. fotó), a rétegek közötti nyomóterhelés különbségek 
miatt fellép  nyíró hatás következtében. A totális tönkremenetelt el idéz  rétegelválás a 
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minta alsó harmadában jött létre, a nagymértékben deformálódott húzott oldali ép szálak, és a 
nyomott oldalon károsodott rétegek közötti feszültségkülönbség hatására. 

71. ábra Az UD rúd (h = 4 mm) hajlító karakterisztikája L / h = 25 arány esetén.                     
A diagramban feltüntetett számok (1...7) a tönkremeneteli állapotokat jelölik 

Az L/h = 25 beállításnál (71. ábra) a tönkremenetel szintén kizárólag nyomó töréssel 
indult (71/1. fotó). A jelent s er eséssel járó, „hirtelen” jelentkez  függ leges törésvonal 
terjedése a második lépcs ben már nem volt számottev  (71/2. fotó). A további lehajlás 
hatására a nyomott oldali repedés vízszintes irányú terjedése volt megfigyelhet , de ez nem 
okozott rétegelválást (71/3. és 4. fotó). A delaminációs törés csak ezt követ en, a húzott oldali 
sértetlen, és a károsodott nyomott oldali rétegek közötti ép zónában ébred  nyíró hatás 
következtében jelentkezett (71/5. és 6. fotó). A teljes tönkremenetel szempontjából tehát a 
nyomó törés dominált, a rétegelválás csak ezt követ en alakult ki (71/7. fotó) a kb. h/6 
vastagságnyi ép rész megmaradása mellett. A húzott oldali rétegek szakadás az UD anyag 
magas szakító szilárdságának köszönhet en itt sem következett be. 
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4.4.3. Jellemz  tönkremeneteli módok analízise 

Az el z  szakaszban bemutatott 3PBT-sorozatnál a különböz  L/h beállítások esetén 
megfigyelt törési módok elemzését az alábbi szempontok alapján végeztem el: 

A nyomott oldali tönkremenetel mechanizmusa, 
A látszólagos és valós rétegközi nyírószilárdság kapcsolata, 
A terhel fej alatt kialakult feszültség koncentráció hatása, 
A töretfelület megosztottsága (húzott és nyomott oldal). 

4.4.3.1. A nyomott oldali tönkremenetel mechanizmusa 

A különböz  L/h arányok esetén hajlított UD rudak kezdeti tönkremenetelét minden 
esetben a rideg természet  er sít  szálak „csuklós” kihajlás mechanizmusa okozta (lásd:     
30. ábra) a nyomott oldalon. A nyomó terhelés következtében fellép  lokális hajlító 
igénybevétel hatására ridegen eltört szálak/szálkötegek az UD minták nyomott oldali 
töretfelületér l készített SEM felvételeken (72. ábra) is jól azonosíthatók. 

(A)  L / h = 10 (B)  L / h = 15 

72. ábra SEM felvételek a hajlított (3PBT) UD minta nyomott oldali töretfelületr l

A SEM felvételek alapján (72. ábra) a szál és mátrix anyag kiváló adhéziója, illetve az egyedi 
szálak párhuzamos, egyenletes elrendezése is megfigyelhet .

4.4.3.2. A rétegközi nyírószilárdság elemzése 

Az UD anyag látszólagos és valós rétegközi nyíró szilárdságának kapcsolatát a 
jellemz  tönkremeneteli módok alapján tanulmányoztam. Az alkalmazott legkisebb 
alátámasztási távolság esetén (L/h = 5) megfigyelt többszörös delaminációs tönkremeneteli 
mód a 73. ábrán látható. A 3PBT-nél kapott látszólagos nyírószilárdság ( app) értékeket a 
korábbi fejezetben bemutatott szabványos nyíróvizsgálatok (lásd: 4.1.2.3. fejezet) 
eredményeivel – tényleges rétegközi nyírószilárdság ( rk) – vetettem össze. 
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Elöl nézet Oldalnézet (véglap) 

73. ábra Az UD minta végleges tönkremeneteli módja 3PBT-nél L/h = 5 esetén 

A tényleges ( rk) és látszólagos ( app) rétegközi nyíró szilárdság eredményeket, valamint az 
illesztett 3PBT függvényt a 74. ábra szemlélteti az L/h mentén. A 74. ábrából jól kit nik, hogy 
a CBT alapján számolt látszólagos rétegközi nyíró feszültség kis L/h arány esetén (L/h = 5) 
nagyobbra adódott, mint az UD anyag tényleges rétegközi nyíró szilárdsága ( rk). Ez a hatás a 
magas er tartományban jelentkez  terhel fej lokális benyomódásnak (lásd: 67. ábra), és a 
terhel fej környezetében kialakult feszültség koncentrációnak köszönhet , amelyek teljes 
mértékben átrendezték a vizsgált zónában a CBT által feltételezett elméleti 
feszültségállapotot, azaz érvénytelenné tették a felhasznált számolási összefüggéseket. A     
74. ábra alapján megállapítható továbbá, hogy a 3PBT esetén számolt látszólagos nyíró 
szilárdság L/h = 10…12 beállítás mellett közelíti a legjobban az vizsgált UD anyag tényleges 
rétegközi nyíró szilárdságát. 

A h = 4 mm vastagságú UD rudak különböz  L/h beállításainál (L/h = 5, 10, 15, 20 
és 25) megfigyelt jellemz  tönkremeneteli módokat (4.4.2. fejezet), és a CBT alapján számolt 
látszólagos illetve mért nyírószilárdsági értékeket figyelembe véve a vizsgált L/h tartományt 
három jól elkülönített részre osztottam fel, melyet a 74. ábra mutat be. 

74. ábra Az UD minta tönkremeneteli formái az L/h arány függvényében (3PBT, h = 4 mm) 
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4.4.3.3. A feszültség koncentráció hatása 

A 3PBT során a terhel fej alatt kialakult, a tönkremenetel jellegét er sen befolyásoló 
feszültség koncentráció hatását a megfigyelt károsodási módok (optikai felvételek) és a 
Whitney-féle modell [P36] alapján vizsgáltam. A terhelés függvényt Fourier-sor segítségével 
megadva a vonalszer  er bevezetés a rúd kis hosszán (d) megoszló terhelésként fogható fel 
(F8. ábra). Az UD rudak modellezésnél használt összefüggéseket és paramétereket a függelék 
tartalmazza (lásd: F3. fejezet), míg a különböz  L/h arányok esetén a törést megel z
feszültség eloszlásokat (normált nyíró-, és normál feszültség), illetve a jellemz  (els
makroszint  károsodás) tönkremeneteli módokat, és a 12. táblázat mutatja be. 

A bemutatott feszültség eloszlások alapján megállapítható, hogy kis L/h arányok 
esetén (L/h = 5 és 10) a feszültség koncentráció hatása jelent s, mivel a Whitney-modell 
alapján számolt feszültségeloszlás nagymértékben eltér a CBT által feltételezett elméleti 
eloszlásoktól. A feszültség koncentráció hatására a nyíró feszültség kb. 2-szeresére n tt a rúd 
fels  kb. 1/4 vastagságú részében, míg a nyomó feszültség kb. 5…8 szoros intenzitással 
jelentkezik közvetlenül a terhel fej alatt. 

4.4.3.4. A töretfelületek elemzése 

A hajlított UD rudak (h = 4 mm) eltér  L/h arányok mellett végrehajtott 3PBT-nél 
vizsgált töretfelületek megosztottságát a Zweben-féle elmélet [P15] megközelítése alapján 
tanulmányoztam. A modell szerint, nyomott oldali tönkremenetel esetén a semleges tengely a 
látszólagos hajlító feszültség ( x) és az UD anyagra jellemz  nyomószilárdság ( ny)
viszonynak megfelel en eltolódik. 

Az elmélet értelmében növekv  mért hajlító feszültség ( x) esetén a hN (lásd: 5. ábra) 
méret csökken, azaz a semleges tengely lefelé tolódik el. A vizsgált UD minták esetén a 
semleges tengely eltolódását a delaminálódott réteg, azaz a húzott- és nyomott oldal határa – a 
teljes tönkremenetelig terhelt minták véglapjairól készített felvételek – alapján azonosítottam. 
Mivel az L/h = 5 beállításnál „tiszta” rétegelválást tapasztaltam, ezt nem vettem figyelembe 
az elemzésnél. A 75. ábra képei – a fotókból készült vonalas rajzok – alapján megállapítható, 
hogy a semleges tengely eltolódása az L/h arány növekedésével n tt, vagyis csökkent a húzó 
igénybevétellel terhelt szálak mennyisége. 

 CBT L / h = 10 L / h = 15 L / h = 20 L / h = 25 

 50 % 45,3 % 42,5 % 27,4 % 14,4 % 

75. ábra A vizsgált töretfelület (h = 4 mm) megosztottságának (húzott és nyomott oldal 
aránya) változása az L/h arány függvényében 3PBT-nél 
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A törést megel z  feszültségeloszlások a vizsgált 
keresztmetszetben (lásd: F3. fejezet) L/h

Normált normál feszültség eloszlás Normált nyírófeszültség eloszlása 

Az „in-situ” megfigyelt 
els  tönkremeneteli mód 

(makroszint )

5

10

15

20

25

12. táblázat A terhel fej alatt a feszültség koncentráció hatására kialakuló normált feszültség 
eloszlások (CBT és Whitney [P36]) a törést megel z en, valamint az UD minta els

tönkremenetelének jellege különböz  L/h arányok esetén 
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A húzott- és nyomott oldali károsodás jellege közötti eltérés a töretfelületr l készített 
SEM felvételek alapján is jól kimutatható (76. és 77. ábra). A 76. ábra a nyomott oldali 
töretfelületet szemlélteti, ahol a szálak törött végei megközelít leg egy síkban (függ leges 
repedés síkja) helyezkednek el. A szálak között megfigyelhet  delamináció (vízszintes 
repedés) a rétegek közötti nyíróhatás következménye. A 77. ábrán a húzott oldali                 
ún. „szálkás” töretfelület látható. A jellemz  mikrodeformációs folyamatok (szálkihúzódás, 
szálszakadás) a húzott oldalon, az UD anyag magas szakító szilárdságának köszönhet en,
csak részlegesen játszódtak le. 

(A)  L / h = 25 (B)  L / h = 15 

76. ábra Jellemz  SEM felvételek a hajlított (3PBT) UD minta nyomott oldali töretfelületeir l

(A)  L / h = 25 (B)  L / h = 15 

77. ábra Jellemz  SEM felvételek a hajlított (3PBT) UD minta húzott oldali töretfelületeir l
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4.4.4. A tönkremeneteli folyamat modellezése 

A három ponton terhelt UD rudak teljes tönkremeneteli folyamatát a korábbi 
fejezetben ismertetett Vas-féle [B16] statisztikus szálköteg-cella elmélet alapján modelleztem 
[P104] [P105]. A három ponton terhelt (3PBT) UD rudak különböz  L/h arányok esetén 
jellemz  átlagos tönkremeneteli folyamatának (sztochasztikus folyamat) leírására a 
legegyszer bb idealizált kötegcella típust, a rugalmas-szakadó E-köteget használtam fel, 
feltételezve azt, hogy a tönkremenetel a húzott oldali rétegek, mint szálkötegek szakadási 
folyamata, azaz húzó igénybevétel hatására jön létre (lásd: F4. fejezet). Az idealizált E-köteg 
normált szakítófolyamata az alábbi módon számítható ki: 

( ) ( )[ ]BB zQzzFH εε ⋅−⋅= 1  ,     (75) 

ahol Bε  az átlagos szál-szakadási nyúlás. Hárompontos hajlítás vizsgálatnál a „v” sebesség

keresztfej elmozdulás okozta lehajlást, mint gerjesztés tekintve: 

tvtu ⋅=)(  .       (76) 

A CBT feltevéseit alapul véve a hajlító er , mint válaszfüggvény felírható: 

( ) ( )tuh
L

Eb
uF ⋅⋅⋅⋅= 3

3
148

 .     (77) 

A hajlított rúd húzott oldali széls  szálának (réteg) szakadási nyúlása ekkor: 

( )( ) ( )tu
L

tuhe
L ⋅⋅=

2

6ε  .      (78) 

Ezek ismeretében az átlagos hajlító er  várható értéke tehát felírható: 

( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )tuxItu
L

Eb
tuFuFE ,3

4 2
3

1 ⋅⋅⋅⋅== ,   (79) 

ahol „I” egy integrál operátor [P104]: 
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h
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A hajlított rúd vastagság változását leíró függvény megadható a törési folyamat ismeretében: 

( )( ) ( )( )
( )

3

1

1

3

4 ⎥
⎦

⎤
⎢
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⎡
⋅⋅⋅

⋅=
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tuhe  .     (81) 

A hajlító er  folyamat négyzetes középértéke az alábbiak szerint határozható meg: 

( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )tuxItu
L

Eb
tuFuFE ,6

16 52
6

2
1

2
22 ⋅⋅⋅⋅==  .   (82) 

A szórásnégyzet folyamat: 

( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )[ ]tuxItuxItu
L
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uFD ,3,6
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2
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2
2 −⋅⋅⋅⋅=  .  (83) 
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A több mérés alapján meghatározható konfidencia intervallum q = 95%-os valószín ségi 
szinten az alábbi módon adható meg: 

( ) ( )( ) ( )( )
n

uFD
tuFddFdF qnFnF ⋅==+− ,, ,  ,   (84) 

ahol a „tq” tényez  az alkalmazott valószín ségi szint (q) és a mérési adatok számának (n) 
ismeretében kikereshet  a Student-eloszlás táblázatából [B3]. 

A felépített, részben szerkezeti-mechanikai, részben fenomenológikus modell 
alkalmazhatóságát az UD rudak egy konkrét 3PBT esetén – h = 4 mm, L/h = 15 – 
ellen riztem. A modellezéshez, mint bemen  paramétert felhasználtam a karbonszál, az epoxi 
mátrix, valamint az UD anyag ismert mechanikai és fizikai jellemz it. Az elemzésnél             
5 független mérés átlagos tönkremeneteli folyamatát tekintettem, mint jellemz  lehajlás-er
karakterisztika.

A 13. táblázat az UD anyag mért és becsült hajlító modulusát, a karbonszál szakadási 
nyúlását, és az illesztés paramétereit (cE1, c 0, c 1) rendszerezi. A modellezés eredménye a   
78. és 79. ábrán látható. 

78. ábra A mért karakterisztika és a szálköteg modellezése eredménye a teljes tönkremeneteli 
leírása során (h = 4 mm és L/h = 15) 

79. ábra Az ekvivalens próbatest vastagság változása a valós és a modellezett eredmények 
alapján a lehajlás függvényében (h = 4 mm és L/h = 15) 
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Az ábrák alapján megállapítható, hogy az E-kötegekb l felépített, a széls  szálak (réteg) 
szakadási folyamatára épül  részben szerkezeti-mechanikai, részben fenomenológikus modell 
segítségével a jellemz  átlagos – lehajlás-er , valamint ligament vastagság változással 
jellemezhet  – tönkremeneteli folyamat 95%-os konfidencia szinten jól közelítéssel leírható. 

UD anyag Modellezés 

Rug.
modulus

Mért átlagos 
modulus

Karbonszál nyúlása Illesztési paraméterek 

E1 [GPa] E [GPa] 
Átlag
0 [%] 

Szórás
1 [%] 

cE1 [-] c 0 [%] c 1 [-] 

144 99,9 1,2 0,12 0,69 0,80 0,43 

13. táblázat A h = 4 mm vastag UD rúd teljes tönkremeneteli folyamatát leíró 
fenomenológikus modell paraméterei és L/h = 15 beállítás esetén (3PBT) 

Mivel a 3PBT-nél megfigyelt tönkremenetel szinte kizárólagosan a nyomott oldalon, a terhel
fej alatt következett be, az E-köteget alapul vev  modell további finomítása, kiterjesztése 
szükséges, a nyomott szálak kihajlás okozta károsodásának leírásán keresztül. 

4.4.5. Következtetések 

E fejezetben a három ponton terhelt UD rudak eltér  L/h arány esetén megfigyelt 
tönkremeneteli folyamatát, annak részleteit tanulmányoztam. Az eredmények alapján az 
alábbi következtetések vonhatók le: 

3PBT-nél a jellemz  tönkremeneteli mód er sen függ az alkalmazott L/h aránytól. 
Kis alátámasztási távolságok esetén a rétegelválás, míg nagy L/h arányoknál a 
nyomott oldali tönkremenetel a domináns károsodási forma. 
Az AE mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált esetekben az 
irreverzibilis mikroszint  károsodás – a jellemz  kumulált eseményszám 
progresszív növekedése – a maximális terhel  er  mintegy 50%-át elérve 
megindult, és jó közelítéssel állandó sebességgel n tt a makroszint
tönkremenetel, azaz Fmax eléréséig. A nagyobb alátámasztási távolság (L) esetén, a 
nagyobb vizsgálati térfogatnak megfelel en id egység alatt több akusztikus 
esemény keletkezett. A kumulált eseményszám a terhelés különböz
tartományaiban (0-0,5·Fmax, 0,5·Fmax-0,8·Fmax és 0,8-1·Fmax) progresszíven n tt.
Az optikai felvételek alapján az UD rudak makroszint  kezdeti tönkremenetele 
három jó elkülöníthet  tartományra osztható az alátámasztási távolság 
függvényében: 1. nyíró törés (L/h = 5…10); 2. nyíró-, nyomó törés                   
(L/h = 10…15); 3. nyomó törés (L/h > 15). Kis alátámasztási távolságok esetén a 
terhel fej alatti feszültség koncentráció nyomó jelleg  törést is generál, de a 
domináns károsodási forma a többréteg  delamináció. 
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Az UD rudak nyomott oldalon meginduló tönkremeneteléért a rideg szálak 
csuklós kihajlás okozta törése a felel s. Ez a károsodási mechanizmus a nyomott 
oldali töretfelületekr l készített SEM felvételek alapján jól beazonosítható. 
A 3PBT-nél lejátszódó a tönkremeneteli folyamat, mint lehajlás-er  kapcsolat 
modellezésére kidolgozott részben fenomenologikus, részben szerkezeti-
mechanikai szálköteg cella modell a modell paraméterek (cE, c 1, c 2) helyes 
megválasztása esetén jó alkalmazható a teljes károsodási folyamat lefutásának 
becslésére a különböz  L/h arányok esetén. 
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4.5. A SZILÁRDSÁGI PARAMÉTEREK ANALÍZISE 

A rideg törési tulajdonsággal rendelkez  karbonszál, és az ebb l felépített 
karbonszál/epoxi kompozit szilárdsági tulajdonságai a vizsgálati eredményekben általában 
mutatkozó nagy szórások miatt csak statisztikai módszerekkel kezelhet k. E fejezet célja 
egyrészt az UD anyag szilárdsági paramétereinek elemezése a Weibull eloszlás 
alkalmazásával, másrészt a jellemz  szilárdságok (szakító- és hajlító-) kapcsolatának 
tanulmányozása a Weibull paraméterek alapján. 

4.5.1. Szakító vizsgálat 

A karbonszál er sítés  kompozit anyag szakító szilárdságának statisztikus elemzését 
három szinten végeztem el: 1. elemi szál; 2. impregnált szálköteg (roving); 3. UD kompozit 
minta. A szakítószilárdságok eloszlását a Weibull eloszlás függvénnyel közelítettem: 
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Vizsgálataim célja az egyes szerkezeti szintek közötti kapcsolat feltárása a Weibull 
paraméterek segítségével. 

4.5.1.1. Elemi karbonszál szakítóvizsgálata 

A kísérlet során felhasznált elemi szálak geometriai jellemz it Projectina 4014/BK-2 
típusú szálvizsgáló képfeldolgozó rendszer segítségével határoztam meg. A mintákat a JIS R 
7601 [S16] szabvány el írásai szerint – 25 mm szabad befogási hossz, 10x25 mm 
ablakméret  papírkeret – készítettük el  a szakításhoz. A szálátmér  méréseket 20 db elemi 
szálon, hosszuk mentén egyenletesen elosztva minden elemi szálon három helyen végeztem 
el. A papírablakra ragasztott, és már ismert átmér j  elemi szálak szakítását speciális 
befogóval (lásd: 80. ábra) felszerelt ZWICK Z005 típusú anyagvizsgáló berendezés 
segítségével hajtottam végre. A szakító vizsgálat során regisztrált er -elmozdulás görbe 
alapján a közismert alapösszefüggés szerint szakító szilárdságot számoltam (M25. táblázat). A 
81. ábrán a Weibull-féle becsült, illetve a mérési adatokból számított valószín ség-szakító 
szilárdság görbe látható. 

4.5.1.2. Impregnált szálköteg 

Az UD rudak gyártásához használt PANEX 35 típusú, 50000 elemi szálat tartalmazó 
roving mintákat az ASTM D3171 [S5] szabvány el írásai szerint készítettem el . A szálköteg 
átimpregnálást a korábbi fejezetekben leírtak szerint a 20. ábrán látható berendezés 
segítségével, ugyanazon epoxi gyantát használva végeztem el. A „pálcaszer ” minták 
befogott végeinek kialakításához 4-4 réteg üvegszál paplant használtam [P98]. A szakító 
vizsgálatnál alkalmazott próbatest végs  kialakítása a 82. ábrán látható. 
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80. ábra Az elemi 
szál szakító 
vizsgálata

81. ábra Az elemi karbonszál szakítószilárdságnak valószín sége a 
mért adatok, illetve a Weibull becslés alapján (L0 = 25 mm) 

A közelít leg kör keresztmetszet , állandó er sít anyag tartalmú (  = 41 tf%) 
impregnált szálkötegb l 20 db mintát készítettem. Az ismert geometriájú minták szakító 
vizsgálata során regisztrált er -elmozdulás görbe alapján a közismert alapösszefüggés szerint 
szakító szilárdságot számoltam (M26. táblázat). A próbatestek minden esetben kicsúszás 
nélkül, a vizsgálati tartomány középs  harmadában (L0 = 150 mm), robbanásszer en 
szakadtak. A 83. ábrán a Weibull-féle becsült, illetve a mérési adatokból számított 
valószín ség-szakító szilárdság görbe látható. 

82. ábra Az impregnált 
szálköteg próbatest 

83. ábra Az impregnált szálköteg (  = 41 tf%) 
szakítószilárdságnak valószín sége a mért adatok,              
illetve a Weibull becslés alapján (L0 = 150 mm) 

4.5.1.3. Kompozit minta 

A szakító vizsgálathoz (84. ábra) használt négyszög keresztmetszet  (1 × 20 mm) 
UD minták (  = 58 tf%) el állítását a 3.1. fejezetében ismertetett gyártástechnológia szerint 
végeztem. A 84. ábrán a Weibull-féle becsült, illetve szakító szilárdsági adatokból – 10 db 
mérés (M27. táblázat) – meghatározott mért és illesztett eloszlásfüggvény látható. 
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84. ábra Az UD minta 
szakító vizsgálata 

85. ábra Az UD minta (  = 58 tf%) szakítószilárdságnak 
valószín sége a mért adatok, illetve a                        

Weibull becslés alapján (L0 = 150 mm) 

A különböz  szerkezeti szinteken mért szakító szilárdságok, és Weibull paraméterek 
tanulmányozását az er sít anyag tartalomra visszaszámolt szilárdságok alapján végeztem el. 
A számításhoz a közismert „keverék-szabályt” használtam: 

( )
ϕ

ϕσσσ −⋅−= 1mh
S  .      (86) 

A 86. ábrán az így kapott, három különböz  szerkezeti szinten (egyedi szál, impregnált 
szálköteg, UD minta) értelmezett, Weibull-féle becsült, illetve a mérési adatokból számított 
valószín ség szakító szilárdság görbék láthatók. 

86. ábra Az egyedi, az átimpregnált szálköteg, és az UD minta er sít anyag tartalomra 
vonatkoztatott szakítószilárdságának valószín sége a mért illetve a Weibull becslés alapján 

A különböz  szerkezeti szintekhez tartozó Weibull paraméterek számszer  eredményeit a   
14. táblázatban foglaltam össze. 
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Minta  0 [MPa] m R2
 S [MPa] S S [MPa] 

SF 3745 4,16 0,967 3706 873 

IR   (  = 41 tf%) 3666 16,81 0,981 3560 227 

UD (  = 58 tf%) 3506 20,68 0,980 3427 164 

14. táblázat A Weibull paraméterek és az átlagos szálszilárdság értékek ( s) a különböz
szerkezeti szinten (egyedi szál – SF, impregnált roving – IR, UD minta) húzó terhelés esetén 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy magasabb szerkezeti szinteken az er sít  szál 
elméleti szilárdságának kihasználtsága egyre kisebb. A szakító szilárdsági eredményekben 
mutatkozó szórás viszont csökkent a szerkezet összetettségének növelésével, ami a szálak 
kollektív viselkedésével magyarázható. A Weibull-féle skálaparaméter ( 0) csökkent, az 
alakparaméter (m) viszont n tt a magasabb szerkezeti szintek felé. 

4.5.2. Hajlító vizsgálat 

A három ponton terhelt UD rudak (h = 4 mm) esetén a látszólagos hajlító 
szilárdságának statisztikus elemzését szintén a Weibull eloszlás alkalmazásával végeztem el. 
A különböz  L/h arányokhoz tartozó Weibull paraméterek összevetése a „méret-hatás” 
elemzésére irányult [P108]. 

Minden L/h beállításnál 10-10 db minta 3PBT-át hajtottuk végre (M28. táblázat). A 
látszólagos hajlító szilárdságot a hajlító karakterisztikán tapasztalt els  er esés alapján 
számoltam. A 87. ábrán a Weibull-féle becsült, illetve a mérési adatokból számított 
valószín ség hajlító szilárdság görbék láthatók különböz  L/h arány esetén. A 88. és 89. ábra 
a Weibull paramétereket (alak- és skála paraméter) szemlélteti az L/h arány függvényében. A 
számszer  eredményeket a 15. táblázat rendszerezi. 

87. ábra Az UD rúd látszólagos hajlító szilárdságának valószín sége 3PBT-nél a mért adatok, 
illetve a Weibull becslés alapján különböz  L/h arányok esetén (h = 4 mm) 
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Az eredmények (88. és 89. ábra) alapján megállapítható, hogy 3PBT-nél a Weibull 

skálaparaméter ( 0) n tt, míg a Weibull alakparaméter (m) megközelít leg konstans érték

maradt az alátámasztási távolság növelésével. 
A vizsgálati térfogatok eltér sége következtében fellép  „méret-hatás” okozta hajlító 

szilárdság változást az L/h arány függvényében az alábbi összefüggés írja le hárompontos 
hajlító terhelés esetén [P84]: 
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A fenti összefüggéssel becsült elméleti hajító szilárdság ( fW) változását a 90. ábra szemlélteti 

az alátámasztási távolság (L) függvényében. 

L / h  0 [MPa] m R2

5 757,3 17,06 0,877 

10 1018,1 19,10 0,943 

15 1193,2 19,50 0,922 

20 1332,6 18,94 0,949 

25 1434,7 17,74 0,959 

15. táblázat Weibull paraméterek 3PBT-nél különböz  L / h arányok esetén (h = 4 mm) 

88. ábra A Weibull skála paraméter változása 
az L/h arány függvényében (3PBT) 

89. ábra A Weibull alakparaméter változása az 
L/h arány függvényében (3PBT) 

A 90. ábra alapján megállapítható, hogy a (87) összefüggés alapján elvégzett „méret-hatás” 
analízis rendre alábecsüli – L = 20...100 mm tartományban ez 15...27%-os relatív eltérést 

jelent – a CBT-vel számolt látszólagos hajlító szilárdság ( x) értékeket, azaz nem 

alkalmazható a mérett l függ  szilárdságváltozás leírására. 
Véleményem szerint a rúdban kialakuló komplex feszültségi állapot (húzó-, nyomó, nyíró 
igénybevétel), illetve az eltér  L/h arányok esetén megfigyelt eltér  tönkremeneteli módok 
miatt a (87) összefüggéssel megadott Weibull-féle leírás esetünkben nem alkalmas az 
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alátámasztási távolság (L) következtében fellép  „méret-hatás” közvetlen becslésére 3PBT-
nél (90. ábra). 

90. ábra A különböz  L/h beállításokkal végrehajtott 3PBT vizsgálat eredményei, és a 
Weibull becslés (63) értékei az alátámasztási távolság (L) függvényében (h = 4 mm) 

Ez az eredmény alátámasztja Whitney [P83] [P84] megállapítását, és ellentmond Jackson 
[P92] [P93] UD szerkezetekre vonatkozó állításainak. 

4.5.3. Következtetések 

E fejezetben a rideg természet  UD anyag szilárdsági paramétereinek statisztikus 
elemzésével foglalkoztam a szakító- és hajlító vizsgálatok eredményeit alapul véve. Az 
eredmények alapján az alábbi következtetések vonhatók le: 

Szakító vizsgálat esetén az er sít szál szilárdságának kihasználtsága, valamint a 
mérési eredmények szórása csökken a magasabb szerkezeti szintek felé haladva 
(egyedi szál – impregnált szálköteg – UD minta). 

Szakító vizsgálat esetén a Weibull skálaparaméter ( 0) csökkent, az alakparaméter 

(m) viszont n tt a magasabb szerkezeti szintek felé haladva. 

Hárompontos hajlító vizsgálat esetén a Weibull skálaparaméter ( 0) n tt, míg a 

Weibull alakparaméter (m) megközelít leg konstans érték  maradt az 
alátámasztási távolság (L) növelésével. 
A különböz  alátámasztási távolságok esetén végrehajtott 3PBT eredményei 
alapján a Weibull elmélet – (87) összefüggés – esetünkben közvetlenül nem 
alkalmazható az alátámasztási távolság (L) – állandó h és b paraméter mellett – 
következtében fellép  „méret-hatás” leírására. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS

A disszertációmban négyszög keresztmetszet , egyirányban (UD) er sített 
karbonszál/epoxi kompozit rudak merevségi és szilárdsági jellemz it tanulmányoztam, 
valamint tönkremeneteli folyamatát elemeztem hajlító igénybevétel esetén. A kutatás alapvet
célkit zése az volt, hogy a szabványos elrendezés  – 3PBT és 4PBT – hajlító vizsgálatoknál a 
geometriai paraméterek merevségi és szilárdsági jellemz kre, valamint törési módra gyakorolt 
hatását elemezzem. 

A kutatás keretében egy olyan újszer  gyártástechnológiát dolgoztam ki, illetve 
eszközrendszert terveztem meg, amellyel reprodukálható min ség  UD kompozit mintákat 
állítottam el  elvégzend  vizsgálataimhoz. 

A kísérleti munka els  fázisában a legyártott UD anyag szerkezeti-geometriai-, és 
f bb mechanikai jellemz it határoztam meg a vonatkozó szabványos vizsgálatok segítségével. 
A következ  részben az UD rudak merevségi paramétereit (Eapp), valamint a CBT alapján 
számolt ún. látszólagos szilárdsági jellemz it (hajlító-, és nyírószilárdság) tanulmányoztam a 
különböz  geometriai beállítások (pl.: b/h, L/h és L/L2 arány) mellett végrehajtott szabványos 
elrendezés  hajlító vizsgálatoknál (3PBT és 4PBT) regisztrált hajlító karakterisztikák
(lehajlás-er ) alapján. A harmadik szakaszban a hajlító vizsgálatoknál (3PBT és 4PBT) 
fellép  nyíró hatást elemeztem a Timoshenko rúdelmélet (TBT) segítségével a mért lehajlások 
alapján. A negyedik fejezetben a hajlított UD rudak tönkremeneteli folyamatát vizsgáltam a 
hárompontos terheléssel egyidej leg végrehajtott „in-situ” optikai megfigyelés felvételei, a 
detektált akusztikus emissziós (AE) paraméterek, valamint a töretfelületr l készített SEM 
fotók alapján. Ezt követ en az átlagos károsodási folyamat lefutását modelleztem a 3PBT 
vizsgálat során a teljes törésig regisztrált lehajlás-er  kapcsolat alapján a szálköteg-cella 
elmélet eszközeinek felhasználásával fenomenológikus alapon. Az utolsó részben az UD 
anyag szilárdsági jellemz inek statisztikus elemzését hajtottam végre a Weibull paraméterek 
felhasználásával, a szakító- és hárompontos hajlító vizsgálatnál kapott szilárdsági eredmények 
alapján.

A dolgozat 4. fejezete foglalkozik a vizsgálati és kiértékelt eredmények részletes 
bemutatásával. E fejezet célja a kísérleti eredmények összevetése, értékelése. 

Vizsgálataimhoz a kidolgozott gyártástechnológiával el állított négyszög 
keresztmetszet  (b = 10 mm, h = 2…10 mm, L = 300 mm) UD karbonszál/epoxi mintákat 
használtam. A legyártott UD anyag szerkezeti-geometriai, és mechanikai tulajdonságai jó 
egyezést mutattak a más kompozit technológiával el állított, szakirodalomban [B14] közölt 
hasonló UD szerkezetekre vonatkozó adatokkal. 

A geometriai paraméterek (L/h, b/h, L2/L) változásának komplex hatását az elvégzett 
szabványos elrendezés  hajlító vizsgálatok (3PBT és 4PBT) eredményei – az els
makroszint  tönkremenetelhez tartozó er  értékb l a CBT-vel számolt látszólagos szilársági 
jellemz k ( app, app) – alapján mutattam ki. Az er bevezetés(ek) geometriai helyzete a 
terhelés hatására kialakuló feszültség állapotot, s ebb l fakadóan a tönkremenetel jellegét is 
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meghatározta. A mért értékek aszimptotikusan megfelel  kiterjesztésével kapott függvények – 

 3PBT(x),  3PBT(x),  4PBT(x, z),  4PBT(x, z) – egyrészt lehet vé teszik, hogy a látszólagos 

szilárdsági jellemz ket további vizsgálatok nélkül megbecsülhessük tetsz leges mérési 
beállítás esetén, másrészt analitikus elemzések végezhet k a segítségükkel. 

Az FRP anyagokra vonatkozó szabványos hajlító vizsgálatok általában elhanyagolják 
a hajlítás mellett fellép  nyírás okozta deformációt a hajlító modulus meghatározásánál. Az 
UD rudak szabványos elrendezés  hajlító vizsgálatainál (3PBT és 4PBT) – különböz
geometriai beállítások esetén – fellép  nyíró hatást a regisztrált hajlító karakterisztikákból 
(lehajlás-er ) húr-modulusként meghatározott látszólagos hajlító modulus(ok), valamint a 
Timoshenko rúdelmélet (TBT) felhasználásával elemeztem. A vizsgálati eredmények alapján 
megállapítható, hogy a regisztrált hajlító karakterisztika meredeksége – azaz a látszólagos 

hajlító modulus értéke – er sen függ a geometriai beállításoktól, valamint 3PBT-nél L/h   15, 

4PBT-nél L/L2   2 esetén a TBT jó közelítéssel leírja a fellép  nyíró hatást. Megállapítható 

továbbá, hogy a vizsgált UD rudakra vonatkozó látszólagos hajlító modulus (Eapp) értékek 
aszimptotikusan kiterjesztésével kapott függvény – E3PBT(x) – alkalmas tetsz leges beállítás 
esetén a 3PBT-nél fellép , a tényleges hajlító modulus értékét módosító nyíró hatás 
figyelembe vételére [P106]. 

Az UD rudak (h = 4 mm) különböz  alátámasztási távolságok (L) mellett 
végrehajtott 3PBT-ok esetén lejátszódó tönkremeneteli folyamatát egyrészt optikai 
megfigyeléssel, másrészt akusztikus berendezés segítségével tanulmányoztam. Az UD rudak 
teljes károsodási folyamatának lefutását ezt követ en a teljes törésig regisztrált lehajlás-er
kapcsolat, mint jellemz  folyamat, alapján modelleztem. 
Az els  makroszint  károsodás megjelenéséig detektált akusztikus események száma alapján 
megállapítható, hogy a mikroszint  károsodás már az els  törést okozó terhel  er  mintegy 
50%-át elérve megindult, és közelít leg állandó sebességgel n tt a makroszint  tönkremenetel 
megjelenéséig. A különböz  terhelési tartományokban – (0-0,5)·Fmax, (0,5-0,8)·Fmax,
(0,8-1)·Fmax – regisztrált amplitúdók relatív eloszlása szerint azonos mikroszint
mechanizmusok (pl.: szál-mátrix elválás, mátrix repedés stb.) játszódtak le minden beállítás 
(3PBT, L/h = 15, 20, 25) esetén a makroszint  törésig. 
Az optikai felvételek elemzése, valamint a teljes törésig regisztrált hajlító karakterisztikák 
lefutásának jellege alapján három jól elkülöníthet  tartományt jelöltem meg az L/h arány 
függvényében a jellemz  els dleges törési módra vonatkozóan. A kijelölt tartományok 
megadják az egyes szilárdsági jellemz k (hajlító-, rétegközi nyíró) hárompontos hajlító 
vizsgálattal történ  meghatározásához az alkalmazandó L/h arány értékét. 
A lehajlás-er  kapcsolat modellezésére kidolgozott szálköteg cella modell – E-köteg, amely a 
széls  rétegek, szálkötegek szakadási folyamatát veszi alapul – segítségével végrehajtott 
elemzések eredményei alapján megállapítható, hogy nagy alátámasztási távolságok (L/h > 20) 
esetén, a fenomenologikus modellként jól alkalmazható a teljes tönkremeneteli folyamat 
lefutásának becslésére, és er sen módosított modell paraméterekkel (cE, c 0, c 1) kis L/h 
arányoknál is használható [P104] [P105]. 

A rideg természet  karbonszál/epoxi UD anyag szilárdsági paramétereit (szakító és 
hajlító) a Weibull elmélet felhasználásával analizáltam. A különböz  szerkezeti szinteken – 
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egyedi szál, impregnált roving, UD kompozit – végrehajtott szakító vizsgálatok 
eredményeib l meghatározott Weibull paraméterek alapján megállapítható, hogy a 

skálaparaméter ( 0), és ezzel együtt az er sít  szál átlagos szilárdságának kihasználtsága, 

valamint a szilárdsági értékek szórása (m) csökken a magasabb szerkezeti szintek felé 
haladva.
A 3PBT-nél elvégzett statisztikus elemzés alapján megállapítható, hogy a Weibull 

paraméterekkel ( 0, m) végzett becslés – (87) összefüggés – az eltér  feszültség állapotok, 

valamint tönkremeneteli módok következtében közvetlenül nem alkalmazható az UD rudak 
alátámasztási távolságon (L) alapuló „méret-hatás” okozta szilárdság változásának leírására. 

A kísérleti eredmények alapján összefoglalva megállapítható, hogy a vizsgált UD 
anyag szabványos elrendezés  – 3PBT és 4PBT – hajlító terheléseinél a geometriai 
paraméterek (L/h, b/h, L/L2) hatása szignifikáns, így mind tönkremenetel jellegét, mind a mért 
merevségi, és szilárdsági jellemz ket komplex módon befolyásolja. 
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5.1. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

Az elvégzett kísérleti és elméleti vizsgálataim eredményei az alábbi tézisekben foglalhatók 
össze:
1. A DIN 65 071:1992 szabvány továbbfejlesztéseként kidolgoztam egy olyan 

gyártástechnológiát és megterveztem egy olyan eszközrendszert (impregnáló 
berendezés, sajtoló szerszám), amely alkalmas 1D-s roving er sít  szerkezetb l
reprodukálható min ség , egyirányban er sített (UD), négyszög keresztmetszet
(2…10 mm vastag, 10 mm széles, 300 mm hosszú) – a fenti szabvány követelményeit 
kielégít  – jól reprodukálható tulajdonságokkal rendelkez  (száltartalom: 62 ± 2 tf%, 
üregtartalom: max. 2% , méretingadozás: h ± 0,15 mm; b ± 0,1 mm) kompozit rudak 
laborszint  el állítására. 
A kidolgozott gyártástechnológia magas és jól reprodukálható min ségi szintet – a 
próbatest el állításra vonatkozó szabvány által el írt követelményeket kielégít  – 
biztosít a legyártott UD kompozit rudak szerkezeti-geometriai, és mechanikai 
tulajdonságai szempontjából. 

2. Kimutattam, hogy a vizsgált karbonszál/epoxi UD rudak (h = 2, 4, 6, 8 és 10 mm,          
b = 10 mm) három-, és négypontos hajlító vizsgálatánál (3PBT és 4PBT), az els
töréshez tartozó er  értékb l a klasszikus rúdelmélet (CBT) alapján számolt                
ún. látszólagos normál- ( x) és nyírófeszültségek ( xz) geometriai beállításoktól, illetve a 
minta vastagsági méretét l függ  változása az alábbi összefüggésekkel írható le a teljes 

értelmezési tartományt (3PBT: 0   x = L/h <  , 4PBT: 0   z = L2/L   1) tekintve 

[P106]:
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ahol 3PBT és 4PBT-re: 
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ahol az f(x,z) függvény konstansai a vizsgált UD anyag esetén: 

10 =a

4
0 108740,4 −⋅=b  [mm/N],  56

1 100144,6100465,9 −− ⋅+⋅⋅= hb  [mm/N]. (T6) 

Ezekkel a következ  – az L/h és L2/L aránytól független – aszimptotikus anyagjellemz

értékeket kaptam:  asy = 1917…996 MPa és  theo = 153,87 MPa (h = 2…10 mm,             

b = 10 mm esetén). 

3. Kimutattam, hogy a vizsgált karbonszál/epoxi UD rudak (h = 2, 4, 6 , 8 és 10 mm,         
b = 10 mm) hárompontos hajlító vizsgálata esetén (geometriai paraméterek: R1 = 5 mm, 
R2 = 2 mm) az L/h aránytól függ  – a minta vastagsági méretét l (b/h arány) szinte 
független –, a lehajlás-er  karakterisztika alapján értelmezett látszólagos hajlító 
modulus (Eapp) a mérések (mérési beállítások: L/h = 5, 10, 15, 20 és 25) szerint 
szignifikáns változása az alábbi összefüggésekkel írható le a teljes értelmezési 

tartományban (0 < x = L/h <  ) [P106]: 
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ahol a g(x) függvény konstansai: 
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Ezekkel a következ  – az L/h és b/h aránytól független – aszimptotikus anyagjellemz
értéket kaptam: Ef = 136,4 MPa. 

4. Kimutattam, hogy hárompontos hajlító vizsgálat esetén a vizsgált karbonszál/epoxi UD 
minták (b = 10 mm, h = 4 mm) jellemz  törési módját, illetve a teljes károsodási 
folyamatának lefutását az alkalmazott alátámasztási távolság (5  L/h  25) jelent sen 
befolyásolja.
a.) Az optikai felvételek és a regisztrált lehajlás-er  karakterisztikák alapján 

bebizonyítottam, hogy a vizsgált karbonszál/epoxi UD anyag hárompontos 
terhelésénél a terhel fej alatt (R1 = 5 mm) els dlegesen bekövetkezett 
tönkremeneteli formák jellegüket tekintve három jól elkülöníthet  típusra 
oszthatók az alátámasztási távolság (L/h arány) függvényében: 5  L/h  10 – 
többréteg  delamináció, el ször nyíró-, majd nyomó jelleg  tönkremenetel;      
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L/h = 15 – vegyes típusú törés, el bb nyomott oldali repedés, majd rétegelválás; 
20  L/h  25 – nyomott oldali közel függ leges repedés a szignifikáns törési 
mód, a delamináció már csak lokálisan károsodás. 

b.) A hárompontos hajlító vizsgálattal (mérési beállítások: L/h = 15, 20 és 25) 
párhuzamosan elvégzett akusztikus emissziós (AE) mérések eredményei alapján 
megállapítottam, hogy az irreverzibilis mikroszint  károsodás már az els
makroszint  törést okozó er  50%-át elérve megindult, és az eseményszám 
közelít leg állandó sebességgel – a regisztrált amplitúdók közelít leg azonos 
relatív eloszlása mellett – n tt a makroszint  törés bekövetkezéséig. Kimutattam, 
hogy a terheletlen állapottól az els  makroszint  törésig bekövetkezett események 
száma – azaz a kumulált eseményszám ( E) – a terhelés különböz
tartományaiban – (0-0,5)·Fmax, (0,5-0,8)·Fmax, (0,8-1)·Fmax – az alábbi 
összefüggéssel írható le az alátámasztási távolság (L) függvényében: 

6583,2LaE i ⋅=Σ  ,      (T10) 

ahol:

( ) max5,00 F⋅− : 3
1 10090,3 −⋅=a [ ] 6583,2−mm  (T11) 

( ) max8,05,0 F⋅− : 3
2 10764,9 −⋅=a [ ] 6583,2−mm  (T12) 

( ) max18,0 F⋅− : 3
3 10963,8 −⋅=a [ ] 6583,2−mm  (T13) 

5. Kimutattam, hogy a vizsgált karbonszál/epoxi UD rudak (h = 4 mm) hárompontos 
hajlító terhelése esetén a lehajlás-er  kapcsolat – mint a károsodást mérhet en jellemz
folyamat – becslésére kidolgozott, a húzott oldali széls  rétegek szakadására épül ,
E-köteg típusú szálköteg-cella modell a teljes károsodási folyamat fenomenológikus – a 
modellparaméterek (cE, c 0, c 1) helyes megválasztása esetén – leírására alkalmas, és 
95%-os valószín ségi szint  konfidencia intervallumban jó közelítéssel el rejelzi az 
átlagos hajlító er  alakulását a teljes tönkremenetelig. 

6. A legyártott karbonszál/epoxi UD minták mechanikai vizsgálatának – szakító és 
hárompontos hajlító vizsgálat – szilárdságra vonatkozó eredményeit a Weibull analízis 
alapján elemeztem. 
a.) A legyártott UD anyag több szerkezeti szinten – egyedi karbonszál, impregnált 

karbonszál roving és karbonszál/epoxi UD kompozit – elvégzett szakító vizsgálati 
eredményeinek statisztikus elemzése alapján megállapítottam, hogy a Weibull 
elmélet húzó igénybevétel okozta tönkremenetel esetén jól alkalmazható a rideg 
természet  karbonszál, karbonszál/epoxi anyagok húzószilárdságának leírására. A 
Weibull analízis alapján kimutattam, hogy az er sít  szál átlagos elméleti 
szilárdságának ( S) kihasználtsága, valamint a Weibull skálaparaméter ( 0)
csökken, míg az alakparaméter (m) n  a magasabb szerkezeti szintek felé haladva. 

b.) A vizsgált karbonszál/epoxi UD rudak (b = 10 mm, h = 4 mm) hárompontos 
hajlító vizsgálatának (mérési beállítások: L/h = 5, 10, 15, 20 és 25) eredményei 
alapján megállapítottam, hogy a Weibull skálaparaméter ( 0) n tt az alátámasztási 
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távolság növekedésével, míg a Weibull alakparaméter (m) megközelít leg
konstans érték  (m = 18,6) maradt. A Weibull analízis alapján kimutattam, hogy 
az alátámasztási távolság (L) függvényében a Weibull paraméterekkel becsült 
elméleti hajlító szilárdság ( fW) átlagosan 23,5%-kal kisebb, mint a törés 
pillanatában számolt hajlító szilárdsága ( x), azaz a Weibull elmélet a vizsgált UD 
rudak esetén korrekció nélkül nem alkalmazható a méret-hatás okozta 
hajlítószilárdság változás becslésére. 

7. Kísérleti vizsgálatokkal kimutattam, hogy a legyártott karbonszál/epoxi UD minták 
esetén (h = 2, 4, 6, 8 és 10 mm, b = 10 mm) a szabványos vizsgálati paraméterek –    
L/h arány = 5, 10, 15, 20 és 25; b/h arány = 1, 1.25, 1.67, 2.5 és 5 – függvényében 
hogyan változik a száler sített polimer kompozitok hárompontos hajlító (ASTM D790) 
és rétegközi nyíró (ASTM D2344) tulajdonságainak meghatározására vonatkozó 
szabványok érvényessége. 
a.) Kimutattam, hogy a vizsgált karbonszál/epoxi UD anyag esetén a 15  L/h  25 

tartomány csak b/h  5 beállítás mellett alkalmas a hajlító szilárdság 
meghatározásra. A 1  b/h  2.5 beállítások esetén a mért hajlító szilárdság 
értékek csak korrekció alkalmazásával elfogadhatók. 

b.) Kimutattam, hogy a vizsgált karbonszál/epoxi UD anyag esetén a 10  L/h  15 
tartomány alkalmas – 1  b/h  5 – az anyag tényleges rétegközi 
nyírószilárdságának meghatározásra. 

c.) A hárompontos hajlító vizsgálat során regisztrált lehajlás-er  karakterisztikák 
elemzésével kimutattam, hogy a vizsgált karbonszál/epoxi UD anyag esetén a 
hajlító modulus – húr-modulusként értelmezett – 20  L/h  25 tartományban ad 
elfogadható eredményt. 

d.) Kísérletileg bebizonyítottam, hogy a vizsgált karbonszál/epoxi UD anyag esetén 
(b = 10 mm, h = 4 mm) a tönkremenetel minden esetben – 5  L/h  25 – a 
nyomott oldalon indult meg, azaz nem teljesült az ASTM D790 szabvány húzott 
oldali szakadásra vonatkozó el írása. 

e.) A legyártott karbonszál/epoxi UD rudak hárompontos hajlító vizsgálatának 
eredményei és a kidolgozott illesztési módszer alapján, az ASTM D790 szabvány 
szerinti vizsgálatok kiegészítéseként javasolható a mérési eredmények 

kiterjesztése a 0 < L/h <   tartományra és az L/h aránytól független  asy,  theo és 

Ef aszimptotikus min sít  értékek meghatározása, amellyel a mérések alapján 
nyerhet  információk b víthet k.

5.2. AZ EREDMÉNYEK GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA 

Napjainkban a hajlító vizsgálat egy igen népszer  – olcsón és egyszer en
kivitelezhet  – anyagvizsgálati módszer az FRP anyagok mechanikai tulajdonságainak 
meghatározásra, valamint kész kompozit szerkezetek (pl.: pultrudált hídelem stb.) 
teherbírásának, gyártási min ségének utólagos ellen rzésére. Az irányfügg  mechanikai 
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tulajdonságokkal rendelkez  FRP anyagok esetén a szabványos elrendezés  – 3PBT és 4PBT 
– hajlító vizsgálatok alkalmazhatóságát általában a hajlított szerkezetben kialakuló komplex 
feszültségi állapot (hajlítás+nyírás) következtében fellép  kedvez tlen hatások korlátozzák. A 
speciális problémák elméleti és gyakorlatit elemzése, részleteinek feltárása, megértése 
manapság is nemzetközi szinten kutatott témakör. 

A dolgozatban négyszög keresztmetszet  egyirányban er sített karbonszál/epoxi 
rudak hajlító tulajdonságait (szilárdság és modulus) elemeztem a szabványos elrendezés
három- és négypontos hajlító vizsgálat esetén regisztrált hajlító karakterisztika alapján eltér
geometriai beállítások esetén (7. és 8. táblázat). A vizsgálati eredmények alapján 
megállapítottam, hogy a geometriai beállítások (L/h, L/L2 és b/h arány) komplex módon 
befolyásolják a CBT alapján számolt látszólagos szilárdsági (hajlító és nyíró), és merevségi 
(látszólagos hajlító modulus) jellemz ket.

A 38. és 45. ábrán bemutatott aszimptotikus viselkedés feltételeit figyelembe véve, a 
3PBT és 4PBT sorozatnál mért értékek (M12., M13., M16. és M17. táblázat) kiterjesztésével 
kapott függvények – 3PBT(x), 3PBT(x), 4PBT(x, z), 4PBT(x, z) – lehet vé teszik, hogy a 
látszólagos szilárdsági jellemz ket ( app, app) további mérések elvégzése nélkül is 
megbecsülhessük egy tetsz leges beállítás (x = L/h, z = L2/L, h) esetén. A kiterjesztés 
természetesen más FRP anyagok esetén is alkalmazható, amennyiben kell  számú mérési adat 
áll rendelkezésre a kiterjesztés konstansainak (a0, b0, b1) meghatározásához. 

A dolgozatban ismertetett további összefüggés E3PBT(x) hárompontos hajlító terhelés 
esetén jól alkalmazható a középpont lehajlása (fT) alapján értelmezett hajlító 
karakterisztikából (lehajlás-er ) húr-modulusként értelmezett látszólagos hajlító modulus 
(Eapp) alátámasztási távolságtól (x = L/h) függ  változásának, azaz a vizsgálat során fellép
nyíró hatás leírására. Mindezen eredmények a karbonszál/epoxi UD kompozitok hajlító 
vizsgálatainak kiértékelésében, elemzésében közvetlenül, míg a hasonló üvegszál/epoxi, vagy 
poliészter, illetve vinilészter mátrixú UD kompozitoknál közvetve, iránymutató 
eredményekként hasznosíthatók. 

A dolgozat további eredménye, hogy a különböz  alátámasztási távolságok (L) 
esetén végrehajtott hárompontos hajlító vizsgálatok során regisztrált hajlító karakterisztikák 
(lehajlás-er ) jellege, valamint az egyidej leg „in-situ” módon elvégzett optikai megfigyelés 
felvételei alapján feltártam a legyártott UD anyagra vonatkozó jellemz  törési módok elméleti 
határait az L/h arány függvényében. 

A dolgozatban bemutatott szálköteg-cella modell – a legyártott UD rudak 
hárompontos hajlító terhelésre vonatkozóan – nagy alátámasztási távolságok esetén (L/h  20) 
jól alkalmazható a teljes tönkremeneteli folyamat átlagos lefutásának becslésére. Mivel a 
közölt fenomenológikus leírás a megfigyelt nyomott oldali tönkremenetel helyett a húzott 
oldali széls  rétegek szakadási folyamatát vette alapul, ez a feltétel további meggondolásokat, 
kiegészítéseket igényel. Az ennek figyelembe vételével kiterjesztett modell a tönkremeneteli 
folyamat részletesebb numerikus elemzését és a kezdeti szakasz statisztikus elemzése alapján 
pontosabb méretezési eljárás kidolgozását teszi lehet vé.
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5.3. TOVÁBBI MEGOLDÁSRA VÁRÓ FELADATOK 

Kutatómunkám keretében az UD rudak hajlító vizsgálatánál fellép  hatásokat, a 
geometriai paraméterek komplex hatását, valamint a jellemz  tönkremeneteli módokat 
tanulmányoztam. Tekintettel a szabványos hajlító vizsgálatok (3PBT és 4PBT) gyakorlati 
jelent ségére és jöv beli térhódítására, az elvégzett vizsgálatok eredményeinek összefoglalása 
és kiértékelése során az alábbi további megoldásra váró feladatok fogalmazódtak meg. 

Vizsgálataimat kizárólag a legyártott négyszög keresztmetszet  UD rudakon, állandó 
száltartalom mellett végeztem. Célszer  lenne megvizsgálni, hogy az er sít anyag tartalom 
hogyan befolyásolja az UD rudak hajlító karakterisztikáját, a látszólagos szilárdsági 
paramétereinek változását, valamint a kezdeti törés, és a tönkremeneteli folyamat lefutását az 
L/h arány függvényében karbonszál, és más típusú (pl.: üvegszál, aramid stb.) er sít  anyagok 
esetén.

További kutatást igényel a lekerekítési sugár (R1, R2), mint geometriai paraméter, 
törési módra, illetve feszültség koncentrációra gyakorolt hatásának elméleti és gyakorlati   
(pl.: feszültségoptikai vizsgálatok) tanulmányozása, adott anyagtípus és L/h, b/h arány esetén 
az optimális terhel fej lekerekítés meghatározása. 

Az átlagos lehajlás-er  kapcsolat – mint teljes károsodási folyamat – szálköteg 
modellezésénél fontos figyelembe venni az els dlegesen fellép  nyomott oldali repedést és a 
megfigyelt delamináció tulajdonságait, illetve a geometriai viszonyok befolyásoló hatását. 

Végül a kísérleti vizsgálatok és elméleti megfontolások feltétlenül kiterjesztend k a 
legnagyobb mennyiségben alkalmazott lapszer , és laminált – többségében nem UD – 
kompozit szerkezetekre is. 
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7. MELLÉKLET

Vizsgálat típusa Szabvány jelölése 

Szakító vizsgálat  ASTM D3039 

 ASTM D3410 

 ASTM D695 Nyomóvizsgálat 

 ASTM D6641 

Hárompontos-  ASTM D790 

Négypontos-  ASTM D6272 Hajlító vizsgálat 

Kis-támaszköz -  ASTM D2344 

Síkbeli-  ASTM D2344 
Nyíró-vizsgálat 

Iosipesciu-  ASTM D5379 

M1. táblázat Az FRP anyagok alapvet  mechanikai tulajdonságainak meghatározására 
vonatkozó szabványos vizsgálatok az ASTM szabványgy jteményben 

 h [mm] b [mm] L [mm] m [g] *
K [g/cm3]

1. 1,98 10,05 298,8 9,231 1,550 
2. 1,99 10,03 298,6 9,001 1,509 
3. 2,05 10,02 298,7 9,746 1,588 
4. 2,01 10,00 297,9 9,201 1,537 
5. 1,99 10,01 297,5 9,199 1,552 
 Átlag: 1,547 

1. 4,00 10,09 295,4 18,552 1,557 
2. 4,01 9,99 293,4 18,534 1,576 
3. 3,95 9,98 296,7 18,107 1,548 
4. 4,02 10,04 296,6 18,290 1,527 
5. 4,05 10,03 295,3 18,673 1,559 
 Átlag: 1,553 

1. 5,97 10,07 295,8 28,012 1,574 
2. 6,05 10,04 295,6 27,516 1,533 
3. 6,03 9,99 295,8 27,368 1,537 
4. 5,96 10,09 297,7 28,133 1,571 
5. 6,01 10,04 297,1 27,866 1,555 
 Átlag: 1,554 

1. 8,02 10,04 295,4 37,761 1,588 
2. 8,01 9,98 293,9 36,513 1,553 
3. 7,97 10,00 297,8 37,124 1,564 
4. 8,04 10,06 297,5 36,467 1,516 
5. 7,99 10,03 297,4 37,451 1,572 
 Átlag: 1,559 

1. 10,00 10,08 298,6 46,310 1,539 
2. 10,00 10,01 299,3 46,716 1,559 
3. 10,00 9,99 299,5 45,986 1,537 
4. 10,00 10,01 297,8 46,112 1,547 
5. 10,00 10,02 295,1 46,543 1,574 
 Átlag: 1,551 

M2. táblázat A legyártott UD rudak geometriai méretek, és tömeg alapján számolt s r sége



Melléklet

115

 L 0 [m] m szál [g] T t [kTex] 
1. 5,0 17,8681 3,574 
2. 5,0 17,8447 3,569 
3. 5,0 17,7578 3,552 
4. 5,0 17,7542 3,551 
5. 5,0 17,8416 3,568 
 Átlag: 3,563
  Szórás: 0,011 

M3. táblázat A PANEX 35 típusú karbonszál lineáris s r sége

h
[mm] 

m leveg ben

[g] 
m vízben

[g] 
m szál

[g] 
 K

[g/cm3] [m%] [tf%] [%] 
1. 2,01 0,34120 0,12196 0,2476 1,561 73,15 63,54 0,89 
2. 1,99 0,37460 0,13312 0,2651 1,548 71,57 61,16 1,79 
3. 2,03 0,31240 0,11123 0,2231 1,549 72,38 62,30 1,43 
4. 2,00 0,30870 0,10961 0,2271 1,550 70,33 59,77 1,76 
5. 1,98 0,33910 0,12171 0,2497 1,558 73,64 63,48 1,86 
    Átlag: 1,546 72,21 62,05 1,55
    Szórás: 0,013 1,316 1,608 0,40 

1. 4,01 0,69309 0,24983 0,5091 1,561 73,45 63,72 1,15
2. 4,03 0,73161 0,25968 0,5330 1,548 72,86 62,66 1,73 
3. 3,99 0,71781 0,25518 0,5112 1,549 71,22 61,30 0,90 
4. 4,00 0,72275 0,25703 0,5303 1,550 73,38 63,18 1,86 
5. 3,98 0,69689 0,25010 0,5083 1,558 72,94 63,12 1,16 
    Átlag: 1,553 72,77 62,80 1,36
    Szórás: 0,006 0,905 0,914 0,41 

1. 6,02 0,88073 0,32631 0,6525 1,566 74,09 64,47 1,15
2. 5,97 0,89247 0,33222 0,6622 1,571 74,20 64,75 0,91 
3. 6,01 0,90394 0,33376 0,6832 1,583 75,58 66,48 0,76 
4. 5,98 1,01000 0,36014 0,7025 1,532 69,55 59,19 1,27 
5. 6,03 1,03910 0,36296 0,7280 1,535 70,06 59,73 1,33 
    Átlag: 1,557 72,70 62,92 1,08
    Szórás: 0,023 2,710 3,257 0,24 

1. 8,03 1,33460 0,48034 0,9859 1,560 73,87 64,03 1,43
2. 7,99 1,33772 0,47786 0,9601 1,554 71,77 61,94 0,89 
3. 8,01 1,35448 0,48464 1,0022 1,555 73,99 63,92 1,81 
4. 7,97 1,35638 0,48515 0,9921 1,555 73,14 63,17 1,44 
5. 8,00 1,33141 0,47755 0,9391 1,557 70,53 61,02 0,10 
    Átlag: 1,556 72,66 62,82 1,13
    Szórás: 0,003 1,483 1,306 0,66 

1. 10,02 2,22878 0,80012 1,6123 1,558 72,34 62,61 0,87
2. 9,99 2,21630 0,78840 1,5834 1,550 71,44 61,52 0,97 
3. 10,01 2,19340 0,77890 1,6438 1,549 74,94 64,47 2,65 
4. 10,03 2,22365 0,79164 1,6006 1,551 71,98 62,01 1,17 
5. 10,00 2,01240 0,71313 1,4638 1,547 72,74 62,50 1,76 
    Átlag: 1,551 72,69 62,62 1,48
    Szórás: 0,004 1,347 1,121 0,74 

M4. táblázat A legyártott UD anyag s r sége [S12], száltartalma [S2] (tömegre és térfogatra 
vonatkoztatva), valamint légzárvány tartalma [S3] a vonatkozó szabványos vizsgálat alapján 
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 h [mm] b [mm] F max [N]  h1 [MPa] 

1. 1,11 19,67 40964,9 1876,2 

2. 1,18 19,55 40079,0 1737,4 

3. 1,15 19,64 41328,9 1829,9 

4. 1,21 19,70 41125,5 1750,5 

5. 1,13 19,59 40786,3 1842,5 

   Átlag: 1807,3 
   Szórás: 60,5 

M5. táblázat Az UD anyag szálirányba es  szakító szilárdsága az ASTM D3039 [S4] 
szabványos vizsgálat szerint 

 h [mm] b [mm] Fmax [N]  h1 [%] E h1 [GPa] 

1. 2,07 10,06 10000 0,3347 143,475 

2. 2,07 10,06 15000 0,4996 144,161 

3. 2,07 10,06 20000 0,6636 144,718 

    Átlag: 144,118 

M6. táblázat Az UD anyag rugalmassági modulusa különböz  terhelési szinteken húzó 
terhelés esetén 

 h [mm] b [mm] F max [N]  ny1 [MPa] 

1. 4,04 6,75 19903 729,9 

2. 3,96 6,76 20207 754,9 

3. 4,02 6,70 21237 788,5 

4. 4,00 6,69 20855 779,4 

5. 3,99 6,77 21977 813,6 

   Átlag: 773,3 
   Szórás: 32,1 

M7. táblázat Az UD anyag szálirányba es  nyomó szilárdsága 

 h [mm] b [mm] Fmax [N]  ny1 [%] E ny1 [GPa] 

1. 4,02 7,11 10000 0,2429 144,0 

2. 4,02 7,11 15000 0,3685 142,4 

3. 4,02 7,11 29684 0,791 142,5 

    Átlag: 143,0 

M8. táblázat Az UD anyag rugalmassági modulusa különböz  terhelési szinteken nyomó 
terhelés esetén 
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 L0 [mm] b [mm] F max [N]  rk [MPa] 

1. 10,175 10,10 5627,7 54,76 

2. 10,110 10,04 4444,3 43,78 

3. 9,9850 10,04 4741,8 47,30 

4. 10,210 10,07 4486,2 43,63 

5. 10,015 10,05 4476,2 44,47 

   Átlag: 46,79 
   Szórás: 4,69 

M9. táblázat Az UD anyag rétegközi nyírószilárdsága a síkbeli nyíróvizsgálat alapján 

 L0 [mm] b [mm] F max [N]  rk [MPa] 

1. 10,09 10,06 5237,3 51,60 

2. 10,07 10,08 4107,8 40,47 

3. 10,07 10,07 4393,0 43,32 

4. 10,06 10,07 4496,2 44,38 

5. 10,05 10,06 5014,0 49,59 

6. 10,08 10,03 4359,2 43,12 

7. 10,09 10,05 4541,1 44,78 

8. 10,07 10,02 4892,2 48,49 

9. 10,06 10,01 5113,1 50,78 

10. 10,09 10,05 5147,6 50,76 

   Átlag: 46,73 
   Szórás: 3,95 

M10. táblázat Az UD anyag rétegközi nyírószilárdsága a direkt nyíróvizsgálat alapján 

 h [mm] w [mm] F [N]  [%] G13 [MPa] 

1. 4,45 6,09 250 0,43 2145,3 

2. 4,61 6,08 250 0,45 1983,7 

3. 4,31 6,05 250 0,47 2039,9 

4. 4,57 6,06 250 0,43 2089,6 

5. 4,44 6,07 250 0,46 2016,6 

    Átlag: 2055 
    Szórás: 63,5 

M11. táblázat Az UD anyag nyíró modulusa az „13” síkban 
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app [MPa] 

h L / h 

[mm] 
b / h 

5 10 15 20 25 

2 5 806 1157 1365 1422 1486 
4 2,5 755 1053 1188 1262 1306 

6 1,67 703 953 1052 1103 1139 

8 1,25 663 875 924 948 976 

10 1 604 779 840 860 897 

M12. táblázat A átlagos hajlító feszültség a törés pillanatában (3PBT) 

app [MPa] 

h L / h 

[mm] 
b / h 

5 10 15 20 25 

2 5 80,6 57,8 45,5 35,5 29,7 
4 2,5 75,5 52,7 39,6 31,6 27,1 

6 1,67 70,3 47,6 35,1 27,6 22,8 

8 1,25 66,3 43,8 30,8 23,7 19,5 

10 1 60,4 38,9 28,0 19,5 17,9 

M13. táblázat Az átlagos látszólagos nyíró feszültség a Fmax-nál (3PBT) 

E app [MPa] 

h L / h 

[mm] 
b / h 

5 10 15 20 25 

2 5 14920 66480 93090 116100 129900 
4 2,5 17720 67500 101850 118920 126660 

6 1,67 16890 59180 94640 112240 125050 

8 1,25 16750 58070 95560 112610 122810 

10 1 13310 56180 92410 108160 120220 

M14. táblázat A hajlító (lehajlás-er ) karakterisztikából meghatározott látszólagos hajlító 
modulus átlagos értékei (3PBT) 

L / h E app [MPa] E*
app [MPa] R2

5 15920 13610 0,999 
10 61480 57723 0,998 

15 95510 92942 0,999 

20 110550 115300 0,999 

25 122950 130018 0,998 

M15. táblázat A regisztrált hajlító karakterisztikákból származtatott (Eapp), illetve lineáris 
regresszióval becsült (E*

app) átlagos látszólagos hajlító modulus értékek (3PBT) 
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app [MPa] 

h L L / L2

[mm] [mm] 
b / h 

1,2 1,5 2 3 5 

4 100 2,5 632 990 1068 1126 1186 
6 150 1,67 546 875 973 1018 1060 

8 200 1,25 490 756 879 912 952 

M16. táblázat A hajlító feszültség a törés pillanatában (4PBT) 

app [MPa] 

h L L / L2

[mm] [mm] 
b / h 

1,2 1,5 2 3 5 

4 100 2,5 80,6 63,1 45,4 35,9 31,5 
6 150 1,67 68,3 54,7 40,6 31,8 27,6 

8 200 1,25 60,7 46,8 36,3 28,2 24,6 

M17. táblázat A CBT alapján számolt, a nyírt zónában (L1) kialakuló látszólagos nyíró 
feszültség a törés pillanatában (4PBT) 

E app 2 [MPa] 

h L L / L2

[mm] [mm] 
b / h 

1,2 1,5 2 3 5 

4 100 2,5 127153 124419 125312 127283 127735 
6 150 1,67 121877 124770 129546 129562 130168 

8 200 1,25 124646 129105 130184 130606 132209 

M18. táblázat A rúd középpontjának lehajlásából az (58) összefüggéssel meghatározott 
látszólagos hajlító modulus értékei (4PBT) 

L / h E app [MPa] E TBT [MPa] Eltérés [%] 

5 16544 27669 40,2 

10 61902 70206 11,8 

15 96892 98149 1,3 

20 115402 114025 -1,2 

25 125386 123269 -1,7 

M19. táblázat Az UD rúd elméleti úton számolt (E TBT), és a hajlító karakterisztikából 
származtatott (E app) látszólagos hajlító modulusa az L/h arány függvényében (3PBT) 
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E app 1 [MPa] 

h L L / L2

[mm] [mm] 
b / h 

1,2 1,5 2 3 5 

4 100 2,5 67128 105688 116705 123224 124537 
6 150 1,67 64751 103016 118197 124888 127242 

8 200 1,25 66623 104838 118479 126227 129827 

M20. táblázat Az UD rúd L1 zónában mért, húr-modulusként értelmezett látszólagos hajlító 
modulusa különböz  L/L2 arányok esetén (L/h = 25) (4PBT) 

L / L2 E app1 E*app1 R2

1,2 66167 65551 0,9610 
1,5 104514 102377 0,9963 

2 117793 114188 0,9749 

3 124780 124163 0,9776 

5 127202 128214 0,9878 

M21. táblázat A húr modulusként értelmezett (E app1), illetve lineáris regresszióval becsült 
(E*

app1) látszólagos hajlító modulus átlagértékek (4PBT) 

L / L2 E app 1 [MPa] E TBT 1 [MPa] Eltérés [%] 

1,2 66167 104469 36,7 
1,5 104514 118399 11,7 

2 117793 123269 4,4 

3 124780 125070 0,2 

5 127202 125200 -1,6 

M22. táblázat Az UD rúd elméleti úton számolt (E TBT1), és a hajlító karakterisztikából 
származtatott (E app1) látszólagos hajlító modulusa az L/L2 arány függvényében (4PBT) 

 h [mm] b [mm] L [mm] 
 E 

(0 – 0,5 Fmax)
 E 

(0,5 – 0,8 Fmax)
 E 

(0,8 – 1 Fmax)

1. 4,01 10,01 60 139 481 454 
2. 4,03 10,02 60 237 613 501 
3. 3,99 9,99 60 132 549 417 
   Átlag: 169 548 457 
   Szórás: 59 66 42 

1. 4,02 10,02 80 296 949 1132 
2. 4,05 10,00 80 396 1023 999 
3. 4,00 10,01 80 328 1149 1074 
   Átlag: 340 1040 1068 
   Szórás: 51 101 67 

1. 4,01 9,98 100 564 2177 1953 
2. 4,02 10,01 100 664 2084 1784 
3. 4,00 10,03 100 729 1941 1846 
   Átlag: 652 2067 1861 
   Szórás: 83 119 85 

M23. táblázat Az UD rudak (h = 4 mm) hajlításával egyidej leg elvégzett AE vizsgálatok 
eredményei különböz  alátámasztási (L) távolságok esetén (3PBT) 
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L = 60 mm Relatív eloszlás 

Amplitúdó [dB] 0 – 0,5 Fmax 0,5 – 0,8 Fmax 0,8 – 1 Fmax

21-25 25,4 24,1 24,1 

26-30 41,4 39,6 43,3 

31-35 21,9 23,4 21,9 

36-40 7,7 10,0 6,3 

41-45 3,0 2,4 2,4 

46-50 0,6 0,4 1,8 

51-55 0,0 0,2 0,2 

56-60 0,0 0,0 0,0 

L = 80 mm Relatív eloszlás 

Amplitúdó [dB] 0 – 0,5 Fmax 0,5 – 0,8 Fmax 0,8 – 1 Fmax

21-25 25,0 23,5 23,2 

26-30 41,5 40,2 37,5 

31-35 18,8 22,9 24,1 

36-40 8,2 9,2 8,6 

41-45 5,0 3,7 5,5 

46-50 1,2 0,5 0,8 

51-55 0,3 0,1 0,3 

56-60 0,0 0,0 0,0 

L = 60 mm Relatív eloszlás 

Amplitúdó [dB] 0 – 0,5 Fmax 0,5 – 0,8 Fmax 0,8 – 1 Fmax

21-25 26,0 23,3 21,6 

26-30 42,0 38,7 39,8 

31-35 20,9 22,9 21,6 

36-40 8,2 9,7 9,8 

41-45 1,8 4,5 5,5 

46-50 0,9 0,9 1,4 

51-55 0,2 0,0 0,2 

56-60 0,0 0,0 0,1 

M24.táblázat Az egyes er tartományokban regisztrált amplitúdók relatív eloszlása különböz
alátámasztási (L) távolságok esetén (3PBT) 
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 d SF [µm] Fmax [N]  S [MPa] 
1. 8,1 0,1214 2356,27 
2. 7,0 0,2039 5301,08 
3. 7,8 0,2199 4639,59 
4. 7,3 0,1262 3016,78 
5. 7,0 0,1129 2933,86 
6. 7,2 0,1468 3657,48 
7. 7,5 0,1488 3368,79 
8. 8,4 0,1046 1888,59 
9. 8,2 0,2004 3795,72 
10. 8,7 0,1476 2484,64 
11. 6,0 0,1019 3604,35 
12. 7,4 0,1782 4145,64 
13. 7,8 0,1247 2610,92 
14. 7,1 0,1536 3881,55 
15. 7,5 0,1640 3714,08 
16. 6,9 0,1045 2796,07 
17. 7,3 0,2034 4862,23 
18. 7,1 0,1176 2971,81 
19. 7,0 0,1111 2888,34 
20. 6,3 0,1001 3212,80 

 Átlag: 3406,53
  Szórás: 873,09 

M25. táblázat Az elemi karbonszál (SF) szakító vizsgálatának eredményei 

 d IR [mm] Fmax [N]  IR [MPa] 
1. 2,23 6508,81 1667,03 
2. 2,28 6562,42 1609,55 
3. 2,29 6375,56 1548,74 
4. 2,25 6351,04 1598,12 
5. 2,24 6188,90 1572,66 
6. 2,23 6013,36 1536,97 
7. 2,18 5067,33 1358,30 
8. 2,30 6014,67 1449,02 
9. 2,21 5638,45 1470,64 
10. 2,25 6220,65 1565,31 
11. 2,27 5761,32 1424,30 
12. 2,25 6060,36 1524,71 
13. 2,18 4865,88 1301,91 
14. 2,30 6166,47 1484,95 
15. 2,32 6219,44 1473,26 
16. 2,25 5648,57 1421,36 
17. 2,20 5214,82 1372,54 
18. 2,20 5560,76 1468,79 
19. 2,21 5410,56 1411,20 
20. 2,29 6374,02 1548,36 

 Átlag: 1490,39
  Szórás: 93,09 

M26. táblázat Az impregnált roving (IR) szakító vizsgálatának eredményei 
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 h [mm] b [mm] Fmax [N]  UD [MPa] 
1. 1,07 19,77 36011,6 1710,35 
2. 1,10 19,81 40079,1 1834,08 
3. 1,10 19,80 38678,0 1771,02 
4. 1,11 20,04 41328,9 1851,28 
5. 1,18 20,00 40768,0 1734,81 
6. 1,06 19,90 41014,3 1944,36 
7. 1,21 19,89 40125,5 1674,17 
8. 1,01 19,83 37504,7 1867,04 
9. 1,08 19,99 40761,5 1888,05 
10. 1,14 20,01 41012,1 1797,88 

 Átlag: 1807,30 
   Szórás: 85,19 

M27. táblázat Az UD minta (UD) szakító vizsgálatának eredményei 

 h [mm] b [mm] L [mm] Fmax [N]  x [MPa] 
1. 4,03 10,03 20 4712,70 867,92 
2. 3,99 10,04 20 3968,78 744,90 
3. 4,10 10,09 20 3989,49 705,63 
4. 4,04 10,06 20 4390,72 802,23 
5. 4,06 10,03 20 4296,59 779,64 
6. 3,98 10,01 20 4023,35 761,22 
7. 4,09 10,05 20 3765,23 671,89 
8. 4,05 10,01 20 3911,10 714,62 
9. 3,99 10,05 20 4021,40 754,03 
10. 3,98 10,04 20 3789,72 714,87 

  Átlag: 751,69 
    Szórás: 55,98 

1. 4,05 10,02 40 3061,49 1117,65 
2. 4,01 10,03 40 2888,48 1074,56 
3. 3,99 10,02 40 2979,51 1120,68 
4. 4,05 10,01 40 2688,48 982,46 
5. 3,99 10,04 40 2635,98 989,50 
6. 4,01 10,02 40 2939,60 1094,67 
7. 4,06 10,03 40 2715,54 985,50 
8. 3,99 10,00 40 2546,91 959,88 
9. 4,04 10,01 40 2711,30 995,71 
10. 4,00 10,04 40 2751,11 1027,56 

  Átlag: 1034,82 
   Szórás: 61,30 

M28. táblázat (1. rész) Az UD rudak 3PBT vizsgálatának eredményei 
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 h [mm] b [mm] L [mm] Fmax [N]  x [MPa] 
1. 4,11 10,03 60 2217,58 1177,98 
2. 3,99 10,01 60 1919,83 1084,24 
3. 3,98 10,01 60 1924,08 1092,11 
4. 4,04 10,02 60 2198,58 1209,91 
5. 4,02 10,04 60 2323,43 1288,80 
6. 4,04 10,03 60 2196,07 1207,33 
7. 3,99 10,00 60 2013,73 1138,41 
8. 4,04 10,04 60 2280,35 1252,41 
9. 4,03 10,03 60 2011,35 1111,27 
10. 4,01 10,00 60 2110,00 1180,96 

  Átlag: 1174,34 
    Szórás: 68,12 

1. 4,01 10,05 80 1789,74 1328,97 
2. 4,09 9,99 80 1781,93 1279,56 
3. 4,06 10,06 80 1874,64 1356,59 
4. 4,09 10,08 80 1811,23 1288,98 
5. 4,00 10,02 80 1726,77 1292,49 
6. 4,03 10,04 80 1682,36 1238,10 
7. 4,10 10,08 80 1756,69 1244,08 
8. 4,08 10,07 80 1602,69 1147,31 
9. 4,01 10,01 80 1653,49 1232,71 
10. 3,98 10,05 80 1724,12 1299,62 

  Átlag: 1270,84 
    Szórás: 58,63 

1. 3,98 10,04 100 1414,24 1333,87 
2. 4,04 10,06 100 1515,96 1384,90 
3. 4,02 10,05 100 1504,93 1389,92 
4. 4,07 10,02 100 1457,42 1317,10 
5. 4,00 10,05 100 1370,07 1278,05 
6. 3,94 10,03 100 1501,96 1446,96 
7. 4,05 10,03 100 1529,02 1394,10 
8. 4,09 10,07 100 1448,79 1290,09 
9. 4,07 10,02 100 1411,23 1275,36 
10. 4,09 9,99 100 1460,37 1310,82 

  Átlag: 1342,12 
    Szórás: 58,45 

M28. táblázat (2. rész) Az UD rudak 3PBT vizsgálatának eredményei 
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8. FÜGGELÉK 

A dolgozat függeléke els ként az FRP anyagok hajlító és nyíró tulajdonságainak 
meghatározására használt szabványos vizsgálatokat (3PBT, 4PBT és SBS) tekinti át, a 
második rész a klasszikus- és a Timoshenko rúdelmélet alapjait mutatja be, majd a harmadik 
szakasz a 4.5.2.3. fejezetben használt Whitney-féle modell [P36] alapösszefüggéseit 
rendszerezi. 

F1. SZABVÁNYOS HAJLÍTÓ VIZSGÁLATOK 

F1.1. Hárompontos hajlító vizsgálat 

A három ponton fellép  hajlító terhelés (3PBT), mint anyagvizsgálati módszer jól 
alkalmazható a polimer kompozitok kis nyúlás esetén tanúsított viselkedésének 
tanulmányozására. Mivel a 3PBT egy rendkívül népszer  vizsgálati módszer FRP anyagok 
esetén, így szinte minden szabványrendszerben külön tételként is megtalálható [S11] [S13]. A 
3PBT általános mérési elrendezését, illetve a fontosabb geometriai paramétereket a F1. ábra 
mutatja be. 

F1. ábra A három-pontos hajlító vizsgálat mérési elrendezése 

A mérés lényege az, hogy a vizsgálat során a F1. ábrán bejelölt referencia pont ( )
elmozdulását (f – lehajlás) regisztráljuk a terhel  er  (F) függvényében. Az így kapott hajlító 
karakterisztika ismeretében tudjuk származtatni az anyag hajlító modulusát (Ef). Mivel 
három-pontos terhelés esetén a maximális terhel  nyomaték (Mmax) a rúd közepén, a 
nyomófej síkjában ébred (lásd: 1.A ábra), így a CBT szerint a maximális húzó- és 
nyomófeszültség is ezen a helyen alakul ki. A törés pillanatában mért maximális er értékb l
(Fmax) tehát meghatározható az anyagra jellemz  hajlító szilárdság ( f).

A 3PBT-ra vonatkozó szabványok [S11] [S13] irányelvként megadnak néhány 
diszkrét értéket a vizsgálatnál használandó L/h arányra, de ezek helyes kiválasztása nem 
minden esetben egyértelm . A szabványok megjegyzésként közlik, hogy a helyes L/h arány 
er sen függ pl.: az FRP minta anyagától (h re lágyuló, vagy h re keményed  a mátrix anyag) 
és vastagsági méretét l (h < 1,6 mm vagy h  1,6 mm), valamint az anyag szilárdsági 
jellemz it l ( h1 / rk).
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Az ASTM D790 amerikai szabvány által nagyszilárdságú FRP anyagok esetén (ez 
tartalmazza az UD-t) ajánlott L/h arányok a következ k: 16:1, 20:1, 32:1, 40:1 és 60:1. A 
gyakorlatban egy konkrét hajlító vizsgálat eredményeinek elfogadhatóságát, valóságh ségét a 
szabványok által megadott lehetséges tönkremeneteli módokkal történ  összehasonlítás segít 
eldönteni (F2. ábra). 

F2. ábra Az EN ISO 14125 szabvány [S13] által megadott lehetséges                   
tönkremeneteli módok 3PBT esetén 

A – az er sít  szálak szakadása a húzott oldalon B – a húzott oldali rétegek szakadása 
C – nyomott oldali törés D – húzott oldali szakadás és rétegközi elválás 
E – nyomott oldali törés és delaminálódás F – az er sít  rétegek delaminációja 

F1.2. Négypontos hajlító vizsgálat 

A négy ponton fellép  hajlító terhelés, mint anyagvizsgálati módszer nagy 
biztonsággal alkalmazható a FRP anyagok hajlító modulusának (Ef) pontos meghatározására. 
A 4BPT esetén a szabványok [S10] [S13] alapvet en kétféle konfigurációt javasolnak a 
támaszok és a terhel  fejek geometriai helyzetére: az ún. harmad pontos (L2/L = 1/3), 
valamint az un. negyed pontos (L2/L = 1/2) er bevezetést. A 4PBT mérési elrendezését, 
illetve a szabványosított geometriai paramétereket a F3. ábra mutatja be. 
A 4PBT-nél két lehet ség kínálkozik az anyag hajlító karakterisztikájának (feszültség – 
nyúlás görbe) felvételére: 
1. A F3. ábrán bejelölt referencia pont ( ), azaz a minta középpontjának bels  terhel

pontokhoz viszonyított elmozdulását (f) regisztráljuk a terhel  er  függvényében; 
2. A minta közepére mindkét oldalon – húzott és nyomott oldal –, a hajlítás tengelyére 

mer leges irányban feler sített nyúlásmér  bélyegekkel mérjük a terhelés hatására 
kialakuló nyúlást ( ) a terhel  er  (F) függvényében. Abban az esetben, ha az FRP 
anyag húzó- és nyomó modulusa eltér , vagy a feszültség-nyúlás karakterisztikája nem-
lineáris, a második méréstechnika ad pontosabb eredményt. 

Az így kapott hajlító karakterisztika (1 – lehajlás-er ; 2 – nyúlás-er ) ismeretében már nagy 
pontossággal származtatható az anyag hajlító modulusa, mivel a lehajlást/nyúlást a tiszta 
hajlítással terhelt zóna középpontjában mértük, s így a nyíró hatások ez esetben nem torzítják 
a kapott eredményeket. 



Függelék

127

F3. ábra A 4PBT mérési elrendezése 

Mivel négy-pontos terhelés esetén a tönkremenetel helye nem annyira 
determinisztikus, mint 3PBT-nél, az anyagra jellemz  szilárdsági paraméterek meghatározása 
kevésbé egyértelm . Az F3. táblázat a szabványos 4PBT-vel meghatározható mechanikai 
jellemz k kiszámítására vonatkozó összefüggéseket rendszerezi. 

A 4P terhelésre vonatkozó szabványok [S10] [S13] irányelvként megadnak néhány 
diszkrét értéket a vizsgálatnál használandó L/h arányra, de ez esetben is kihangsúlyozzák, 
hogy az L/h arány er sen függ pl.: az FRP minta anyagától és vastagsági méretét l, valamint a 
próbatest szilárdsági jellemz it l.

Az ASTM D6272 [S10] amerikai szabvány által nagyszilárdságú FRP anyagok 
esetén ajánlott L/h arányok a következ k: 16:1, 32:1, 40:1 (esetleg 60:1). A gyakorlatban egy 
konkrét 4PBT eredményeinek elfogadhatóságát, valóságh ségét a szabvány által megadott 
lehetséges tönkremeneteli módokkal történ  összehasonlítás segít eldönteni (F4. ábra). 

F4. ábra Az EN ISO 14125 szabvány [S13] által megadott lehetséges                  
tönkremeneteli módok 4PBT esetén 

A – az er sít  szálak szakadása a húzott oldalon B – a húzott oldali rétegek szakadása 
C – nyomott oldali törés D – húzott oldali szakadás és rétegközi elválás 
E – nyomott oldali törés és delaminálódás F – az er sít  rétegek delaminációja 
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Mivel a bels  és küls  terhel  pontok közötti szakaszokon a hajlító igénybevétel mellett nyíró 
hatás is fellép, megfelel  geometriai beállítások esetén (pl.: L/h = 15, L/L2 = 3) a 4PBT is 
alkalmas a rétegközi nyíró szilárdság ( rk) meghatározására. 

F1.3. Kis-támaszköz  nyíró vizsgálat 

A rövid alátámasztási távolságú (tipikusan: L/h = 4 vagy 5) 3PBT igen széles körben 
használt vizsgálati módszer (FRP) anyagok látszólagos rétegközi (interlamináris) nyíró 
szilárdságának meghatározására. Az ún. „short-beam-shear” módszer (SBS) nagy el nye,
hogy a próbatest kialakítása viszonylag egyszer , a vizsgálat nem igényel speciális befogó 
készüléket, így a mérés könnyen és gyorsan végrehajtható. A mérés elvi elrendezését a        
F5. ábra szemlélteti. Ezt a technikát már a 70-es évek elején kifejlesztették, de használata oly 
mértékben elterjedt, hogy napjainkban is külön tételként (pl.: ASTM D2344, EN ISO 14130) 
szerepel az anyagvizsgálati szabványokban. 

A módszer azon a korábbi fejezetben bemutatott tényen alapszik, hogy kis L/h arány 
esetén a nyíró er k hatása dominál a hajlításnál, tehát a tönkremenetel a terhelés hatására 
ébred  nyíró feszültségek okozzák. A CBT-nek megfelel en a nyíró feszültség elméleti 
eloszlása a hajlított rúd vastagsági mérete mentén parabolikus – a széleken zéró érték  és 
maximuma a rúd semleges síkjában van. 

A szabvány további egyszer sítéssel él a látszólagos rétegközi nyíró szilárdság 
meghatározását illet en, és a nyíró szilárdságot az alábbi összefüggéssel adja meg: 

hb

F
rk ⋅

⋅=
4

3τ  .       (F1) 

F5. ábra A kis-támaszköz  hajlító vizsgálat (SBS) mérési elrendezései 

Az SBS módszer egyetlen nagy hátránya, hogy a tiszta nyírás, illetve az egyenletes 
nyírófeszültség eloszlás a próbatestben szinte soha nem valósul meg a vizsgálat során. A kis-
támaszköz  nyíró technika tehát rendkívül érzékeny a terhelés hatására kialakult feszültségi 
állapotra, valamint az anyag szilárdsági paramétereinek ( rk és h1) viszonyára. A gyakorlati 
életben ezért, az SBS vizsgálat eredményeinek elfogadhatóságát, minden esetben a létrejött 
törési mód figyelembe vételével kell eldönteni. A F6. ábrán bemutatott törési módok közül 
csak az A és a B eset a helyes méréstechnikai szempontból, tehát a mért rétegközi nyíró 
szilárdság értéke csak e két esetben elfogadható. 
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A három-, és négy-pontos terhelés hatására a mintában kialakuló komplex feszültségi 
állapot er sen függ az alkalmazott L/h viszonytól, ezért ennek helyes megválasztása a mérési 
eredmények elfogadhatósága szempontjából kell  körültekintést igényel. 

F6. ábra Az EN ISO 14130 szabvány [S14] által megadott lehetséges                  
tönkremeneteli módok kis-támaszköz  nyíró vizsgálat esetén 

A – egyszeres rétegelválás B – többszörös rétegelválás 
C – rétegelválás és húzott oldali szakadás D – húzott oldali szakadás 
E – nyomás jelleg  törés a támaszoknál és 
rétegelválás 

F – nyomás jelleg  törés a támaszoknál 

Ha FRP anyagok esetén a nyíróvizsgálat e típusát választjuk, akkor számolnunk kell azzal, 
hogy a kapott eredményekb l az anyagra jellemz  nyíró modulus értékét (Gxz) nem tudjuk 
meghatározni. Az elmúlt 30-40 évben számos más típusú vizsgálati módszert is 
kifejlesztettek, illetve szabványosítottak a kompozit anyagok rétegközi szilárdságának 
meghatározására (pl.: ASTM D3846 [S7] stb.). 

F2. A HAJLÍTÁS ELMÉLETEK ALAPJAI 

Ez a fejezet a hajlításra igénybevett rudak elemzésével foglalkozik. Mivel a 
dolgozatban használt – klasszikus- (CBT) és a Timoshenko (TBT) – rúdelméleteket nagy 
részletséggel tárgyalják az anyagok szilárdságával foglalkozó mechanika könyvek [B1] [B2] 
[B4] [B7] [B15], ezért itt csak az elméletek alapjainak rövid vázlatát adjuk meg. 

A mechanika legegyszer bb rúdelméleteként ismert a klasszikus rúdelmélet (CBT). 
Ez az elmélet teljes mértékben elhanyagolja a mer leges nyíró hatások okozta deformációt. A 
CBT feltételezi, hogy a keresztmetszet síkjai a deformáció során nem torzulnak, és 
mer legesek maradnak a rúd tengelyére (F7.A ábra). A CBT esetén a rúd tengelyének 
lehajlása (f) az alábbi kapcsolatban áll a keresztmetszetek elfordulásával ( y):

y
dx

df χ=  .       (F2) 
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A hajlító nyomaték-lehajlás kapcsolata tehát: 
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F7. ábra A rúd deformációja a klasszikus- (CBT) és a Timoshenko (TBT) rúdelmélet esetén 

A Timoshenko rúdelmélet (TBT) esetén a rudat úgy tekintjük, hogy a hajlítás során a 
keresztmetszetek síkok maradnak, de nem mer legesek a rúd tengelyére, azaz a nyíró 
deformációt ( z) is figyelembe vesszük (els -rend  nyírási elmélet). Így a rúd tengelyének 
lehajlása és a keresztmetszet elfordulásának kapcsolata (F7.B ábra): 

yy
dx

df γχ +=  .      (F4) 

Hárompontos hajlító vizsgálat esetén egy mer leges terhelés (F) m ködik a gerenda 
szimmetria síkjában. A hajlító nyomaték-, valamint a nyíró er -alakváltozás kapcsolata: 
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ahol „k·G·A” a rúd nyíró merevsége. Ha figyelembe vesszük, hogy: 

x

M
F h

∂
∂=  ,       (F6) 

akkor:

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +⋅⋅⋅=

∂
∂

dx

df
AGk

x

M
y

h χ  .     (F7) 



Függelék

131

Klasszikus hajlítás elmélet 

A hárompontos hajlító vizsgálat tulajdonképpen egy középen koncentrált er vel terhelt 
négyszög keresztmetszet  kéttámaszú tartó. A klasszikus rúdelmélet alapösszefüggései ez 
esetben: 
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Normál feszültség 
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Nyíró feszültség 
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Fajlagos nyúlás 
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ahol „R” a deformálódott rúd görbületi sugara. 

Timoshenko rúdelmélet 

Hárompontos hajlító terhelés (lásd: 1.A ábra) esetén: 
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Behelyettesítve ezt az összefüggést (90)-be, majd integrálva kapjuk: 
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A szimmetrikus terhelés megköveteli, hogy: 
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Ha figyelembe vesszük ezt a peremfeltételt, és behelyettesítjük (F13)-At (F7)-be, majd 
integráljuk, továbbá figyelembe vesszük, hogy a támaszoknál a lehajlás zérus, azaz f(0) = 0. A 
lehajlás egyenlete szimmetrikus hárompontos terhelés esetén: 
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Négypontos terhelés esetén (lásd. 1.B ábra), ha pl.: L/L2 = 2: 
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Behelyettesítve (105)-öt és (106)-ot a (90)-be, majd integrálva kapjuk: 
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A szimmetria ez esetben is megköveteli, hogy: 

0
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valamint, hogy a deformáció a bels  terhelési pontokban: 
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továbbá, hogy f1(0) = 0. A fenti egyenletek kombinálásával, valamint a peremfeltételek 
figyelembe vételével: 
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továbbá a középpont lehajlása: 
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F3. A FESZÜLTSÉGKONCENTRÁCIÓ ANALITIKUS MODELLJE 

A szabványos hajlító vizsgálatoknál (3PBT és 4PBT) a terhel fej alatt a vonalszer
terhelés hatására kialakuló feszültség koncentrációt Whitney dolgozatában [P36] sajátos 
módon írta le. A vonalszer  er bevezetést egy rúd egy kis hosszán (d) megoszló terhelésként 
kezelte (F8. ábra), és ezt alapul véve a terhelést Fourier sor segítségével adta meg: 
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ahol i = 1, 2 felel meg a 3PBT és 4PBT esetének, és a geometriai paraméterek megadhatók: 

a

d=β ,
a

c1
1 =δ ,

a

c2
2 =δ , π⋅⋅= mpm 2 ,  

a

x=ξ , (F27) 

F8. ábra A terhelés értelmezése a feszültség koncentráció analitikus számításánál 3PBT esetén 

Mivel a dolgozatban csak a hárompontos hajlító terhelés esetével foglalkoztam, itt csak a 
3PBT-re térek ki. A terhelés függvény 3PBT esetén felírható: 
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Az invertált merevségi mátrix elemei: 
1. Síkfeszültségi állapot esetén: 
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2. Síkalakváltozás esetén: 
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A terhelés és a geometria kapcsolatának megadása (Hij = Rij síkfeszültségi állapot esetén vagy 
Hij = Sij síkalakváltozás esetén, ahol ij = 11, 12, 22, 66): 
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66122 HHA +⋅=  ,   2211
2 4 HHAB ⋅⋅−=  .   (F34) 

A rúdban ébred  normált nyírófeszültség eloszlást leíró egyenlet: 
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az x-irányú normált normál feszültség eloszlása: 
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A fenti összefüggésekben szerepl  paraméterek megadhatók: 
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A modellezés során (m = 1…100) az alábbi anyag- és geometriai paramétereket használtam 
síkfeszültségi állapotot tekintve (mechanikai paraméterek elméleti számítása [B21] alapján): 

E1 = 144000 [MPa]
E2 = E3 = 10500 [MPa]

G13 = 2055 [MPa]
12 = 13 = 0,30  

23 = 0,55  

Az F1. táblázatban „x” jelöli a vizsgált keresztmetszet helyét. 

L / h 
a

[mm] 
L

[mm] 
h

[mm] 
b

[mm] 
d

[mm] 
c1

[mm] 
c2

[mm] 
x [mm] 

( )
x [mm] 

( )

5 28 20 4 10 0,42 14 4 13,58 14 

10 48 40 4 10 0,72 24 4 23,28 24 

15 68 60 4 10 1,02 34 4 32,98 34 

20 88 80 4 10 1,32 44 4 42,68 44 

25 108 100 4 10 1,62 54 4 52,38 54 

F1. táblázat A feszültség koncentráció analitikus számításához használt                    
geometriai paraméterek (3PBT) 
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F4. A TÖNKREMENETELI FOLYAMAT MODELLEZÉSE 

A kompozit szerkezetének modellezése 

A Vas-féle statisztikus szálköteg-cella modell [P104] értelmében az UD kompozit 
próbatest vékony kompozit rétegekb l épül fel. Az egyes kompozit rétegek olyan 
átimpregnált sík szálköteg cellákat (E-köteg) tartalmaznak, melyek egymástól statisztikai 
értelemben függetlenek. Az F9. ábra a száler sített kompozit szerkezeti szintjeit és azok 
kapcsolatát szemlélteti, valamint a keresztmetszeti ábrán a geometriai jellemz k értelmezését 
mutatja be. 

Kompozit próbatest 

       

Kompozit rétegek 

     

Mátrix Szálköteg cella

       

E
gy

ed
i s

zá
l 

E
gy

ed
i s

zá
l 

E
gy

ed
i s

zá
l 

F9. ábra A száler sített anyag (FRP) szerkezeti szintjei és réteges felépítés struktúrája 

A tönkremeneteli folyamat modellezésének alapjai 

A sztochasztikus tönkremeneteli folyamat leírására használt E-köteg modell a mátrix 
anyagba ágyazott párhuzamos szálak/szálkötegek szakadási folyamatát veszi alapul [P104] 
[P105]. E mechanikai modellben feltesszük, hogy a szálkötegek és a mátrix anyag kapcsolata 
tökéletes, azaz húzó terhelés hatására a szálak/szálkötegek és a mátrix anyag fajlagos nyúlás 
azonos, valamint a tönkremenetel a húzott oldali rétegek fokozatos szakadása révén megy 
végbe. A kompozit szerkezetet terhel  ered  er  így felírható az alábbiak szerint (F10. ábra): 

( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )tuFtuFtuF fmc ⋅+⋅−= ϕϕ1  ,    (F48) 

ahol Fm és Ff a mátrix anyagot, illetve a szálakat terhel  er  és  a szálak térfogati részaránya. 
Feltételezzük továbbá, hogy a kompozit réteg szakadása a szálak/szálkötegek törésekor 
következik be, tehát a kompozit réteg szakadási nyúlása ( L) megegyezik az er sít  szál 
szakadási nyúlása ( Bf Bc = L alapján) (F10. ábra). 

A hárompontos hajlítás CBT szerinti alapösszefüggéseit figyelembe véve az i-edik   
(i = 1, 2,…,n) kompozit réteg szakadása esetén a kritikus er  (Fi) a kritikus lehajlás alapján 
kiszámítható: 
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ahol:
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és a hi-1 az (i-1)-edik és az i-edik törés között a kompozit próbatest vastagsága. 

F10. ábra Az er -elmozdulás (fajlagos nyúlás) kapcsolata egyedi szál és mátrix anyag, 
valamint az ebb l felépül  kompozit anyag esetén 

Az F11. ábra a hajlított próbatest tönkremeneteli folyamatának lefutását szemlélteti a lehajlás-
terhel  er , valamint lehajlás-ekvivalens próbatest vastagság karakterisztika alapján. 

F11. ábra A lehajlás-er  (F-u) folyamat, és az ekvivalens próbatest vastagság változása a 
lehajlás függvényében (h-u) hajlító vizsgálat során 

A számítások során a húzott oldali rétegek statisztikusan változó szakadási nyúlásainál 
szakadó rétegek mellett épen maradó rétegek ellenállását összegezzük és meghatározzuk az 
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er összeg, valamint az ép rész vastagságának tetsz leges lehajláshoz tartozó várható értékét 
és négyzetes szórását [P104] [P105]. 
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