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Fontosabb jelölések 

Skalárváltozók 

a repedés hossza 
a1, a2, a3 ellipszoid főtengelyei 
Aij, Bij, Cij BKS potenciális függvény 

paraméterei 
C fotoelasztikus együttható 
Cc bevonat fotoelasztikus tényezője 
Cg üveg fotoelasztikus tényezője 
E Young-féle rugalmassági modulus 
Ec bevonat Young-féle rugalmassági 

modulusa 
Eg üveg Young-féle rugalmassági 

modulusa 
EMD molekuláris dinamikai 

szimulációval számolt 
rugalmassági tényező 

f(x) sűrűségfüggvény 
F(x) eloszlásfüggvény 
fc bevonat rétegének érzékenységi 

tényezője 
F erő 
h üveglemez vastagsága 
hc bevonat vastagsága 
KI, KIc feszültségintenzitási és szívóssági 

tényező (I. repedéshez tartozó) 
ke Coulomb-féle arányossági tényező 
L0 kocka alakú szimulációs tartomány 

kezdeti oldalhossza 
la szerkezeti elem x irányú mérete 
lb szerkezeti elem y irányú mérete 
Lpill kocka alakú szimulációs tartomány 

pillanatnyi oldalhossza 
lx gyártott üveglemez x irányú 

mérete 
ly gyártott üveglemez y irányú 

mérete 
m tömeg 
Nf fénysugár retardációjának 

rendszáma 
pi diszkrét sűrűségfüggvény értékek 
qi, qj i vagy j típusú atom töltése 
r  atomok közötti átlagos távolság 

rij i és j típusú atom közötti távolság 
 

r atom koordinátája 
r

rel T(r) függvény csúcsának helye 
S repedés megnyílásához szükséges 

energia 
t idő 
T(r) szerkezeti tényező (structure 

factor) 
V rendszer potenciális energiája 
vrep repedés terjedési sebessége 
v sebesség 
β csillapítási tényező 
γ0 repedés megnyitásához szükséges 

energia 
γell ellipszis alakú hiba által okozott 

feszültségnövelő tényező 
γlim hibák hatását figyelembevevő 

statisztikus tényező 
γ nyírási alakváltozás 
δ fény retardációja 
Δt időlépés 
ε normálirányú alakváltozás 
ε1, ε2, ε3 főalakváltozások 
ϑ energia felszabadulási arány 
κ energia felszabadulási tényező 
λ fény hullámhossza 
ν Poisson-tényező 
νc bevonat Poisson-tényezője 
νg üveg Poisson-tényezője 
ρ sűrűség 
σ normálirányú feszültség 

̂  feszültségcsúcs 
σ1, σ2, σ3 főfeszültségek 

lim
̂  feszültségkorlát 

σmax maximális feszültség 
τ nyírófeszültség 
Φ atomok közötti kapcsolat 

potenciális függvénye 
Π potenciális energia 
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Vektorváltozók 

,  a u  gyorsulásvektor (elmozdulásvektor 
idő szerinti második deriváltja) 

F erővektor 
r részecske térbeli helyvektora 
u elmozdulásvektor 

,  v u  sebességvektor (elmozdulásvektor 
idő szerinti első deriváltja) 

 

Tenzorváltozók 

Cijkl 
mátrix anyagának negyedrendű 
merevségi tenzora 

ijkl
C

 
zárvány anyagának negyedrendű 
merevségi tenzora 

Dijkl 
zárványokon belül alkalmazandó 
Eshelby-tenzor 

Sijkl negyedrendű Eshelby-tenzor 

εkl 
zárvány által keltett  
alakváltozás-tenzor 

kl
  

végtelenben értelmezett 
alakváltozás-tenzor 

kl


 fiktív kezdeti alakváltozás-tenzor 

îj
  számított alakváltozás-tenzor 

p

kl
  valódi kezdeti alakváltozás-tenzor

îj
  számított feszültségtenzor 

ij
 

 
végtelenben értelmezett 
feszültségtenzor 

Fogalomtár 

effektív húzószilárdság: Az a – kontinuummechanikában értelmezett – határfeszültségi érték, 

aminél az anyag tönkremegy. Az effektív szilárdság a makroszkopikus értelemben mérhető 

szilárdság, ami figyelembe veszi az anyag mikroszkopikus hibáit. 

anyagi szilárdság: Anyagi szilárdságnak – vagy lokális szilárdságnak – nevezzük azt a 

határfeszültségi értéket, ami az anyag hibáinak környezetében maximálisan létre tud jönni. 

Valójában ez az a feszültség, amit az anyag el tud még viselni. 

edzetlen üveg (annelaed glass): Az üvegtábla az úsztatási folyamat után nem megy keresztül 

további hőkezelésen, így nem alakul ki benne további maradó feszültség. 

edzett üveg (tempered glass): Az edzési folyamat során az úsztatott üveget a lágyulási 

pontjához közeli hőmérsékletre hevítik fel, aztán szabályozott ütemben, gyorsan lehűtik. A 

hűtési folyamat során az üvegben sajátfeszültségek keletkeznek, a külső felületen nyomó, 

belső részén húzófeszültségek formájában. 

polírozás: Az üvegtábla élének teljes felülete élfénycsiszolt. 

úsztatott üveg (float glass): Az úsztatott üveg gyártási folyamata során a megolvasztott 

üveget egyenletesen olvasztott ónnal teli kádba öntik. Az olvasztott üveg hajlamos 

egybefüggő felületet képezni, így az olvasztott ón felszínén úszik. Mivel az ón olvadási pontja 

sokkal magasabb, mint az üvegé, az üveg megszilárdul, ahogy lassan lehűl az olvasztott ón 
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felszínén. Az üveg megszilárdulása után egy hűtőkazánba kerül, ahol a maradékfeszültségek 

minimalizálása érdekében lassan lehűl. 

zámolás: Az üveg peremén körbefutó két vágóél lecsiszolása. 

 

Rövidítések 

AFM Atomerő-mikroszkóp (Atomic force microscopy). 

BKS van Beest, Kramer és van Santen-féle potenciál. 

CBCT Kúpnyalábú komputertomográf (Cone beam computed tomography). 

DEM Diszkrét elemek módszere (Discrete element method). 

EDS Energiadiszperzív spektroszkópia. 

MD Molekuláris dinamika (Molecular dynamics). 

NVT Állandó részecskeszámot, térfogatot, hőmérsékletet feltételező módszer. 

RVE Legkisebb jellemző térfogategység (Representative volume element). 

SCALP Szórt fényű polariszkóp (Scattered light polariscope). 

SEM Pásztázó elektronmikroszkóp (Scanning electron microscopy). 

µCT Mikro-komputertomográfia. 
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 „A kutató művészete az elméleti vizsgálatoknál legjobban az általa felvetett új 

problémákban nyilatkozik meg.” 

L. V. Kantorovics – V. I. Krülov 

1 Bevezetés 

Az építési szerkezetekben használt 

üveg – átláthatóságának és szilárdságának 

köszönhetően – napjaink egyik 

legnépszerűbb építőanyaga. Az üvegnek 

jelentős mechanikai szilárdsága van, 

azonban az építőipari szabványok jelentős 

hányada komoly megkötésekkel él a 

tervezési szilárdság megadását illetően 

(Haldimann, Luible & Overend (2008)). Az 

1. ábrán az üveg effektív szilárdságát 

tüntettük fel a hatékony repedéshossz1 

függvényében. Jól látszik, hogy egy üvegtáblának a makroszkopikusan mérhető, úgynevezett 

effektív szilárdsága nagyságrendekkel alulmarad egy mikroméretű üvegszáléhoz képest. A 

jelenség magyarázatát az üveg rideg viselkedése adja, anyagának atomjai közti kovalens 

kötéseknek és az amorf szerkezetnek köszönhetően egy apró hiba is magas 

feszültségkoncentrációhoz vezet, és ráadásul nem képes makroszkopikusan érzékelhetően a 

hiba környezetében lokális képlékeny zónák létrehozására, ami a feszültségcsúcs leépüléséhez 

vezethetne. 

Jelen munka célja, hogy feltérképezze a szemmel nem, vagy csak nehezen látható hibák 

típusait, és azok hatását figyelembe véve segítséget adjon a tervezőnek a megfelelő minőségű 

termék és szerkezeti kialakítás kiválasztásában, továbbá ajánlást adjon mindegyik szintű 

vizsgálat elvégzéséhez és az ott alkalmazható numerikus modellek felépítéséhez. 

Vizsgálati stratégiám három szintű rendszert érint, minden szint az azt követőt készíti 

elő. Fontos célom az is, hogy meghatározzam az úgynevezett legkisebb jellemző térfogatelem 

(angolul representative volume element – RVE) méretét és anyagtulajdonságait, vagyis azt az 

egységet, amiben az anyag a mechanikai vizsgálataimhoz már homogénnek tekinthető. 

                                                 
1 Hatékony repedési hossznak nevezzük azt a távolságot, amin a repedés ki tud alakulni. 

 

1. ábra Az üveg effektív szilárdsága a hatékony 
repedéshossz függvényében 

(Wörner, Schneider & Fink (2001)) 
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A mérnöki anyagok különböző nagyságrendű vizsgálata a szilárdságtanban már elterjedt 

gyakorlatnak számít. A mechanikai értelemben többszintű, „lépcsőzetesen” felépülő 

mikrostruktúra kicsiny változása is nagymértékben befolyásolhatja a makroszkopikus 

viselkedést, mint például az üveg nátrium tartalma módosítja a rugalmassági modulus értékét 

és a szóda-szilikát üvegek olvadáspontját. Ennek megfelelően a többszintű mechanikai 

modellezés egyik fontos feladata, hogy megállapítsa a mikroszintű változások hatását a 

makroszkopikusan mérhető anyagtulajdonságokra. 

Szintén többszintű megközelítést használunk, mikor egy alapvetően heterogén anyagot 

a kontinuummechanika eszközeivel vizsgálunk. Legyen az anyag akár amorf, kompozit vagy 

kristályszerkezetű, mindenképpen sok kis különböző részből áll, ugyanakkor a mechanikai 

viselkedésének leírására mérnöki (makroszkopikus) szempontból többnyire homogén 

szilárdságtani változókat használunk, mint például az alakváltozás, feszültség vagy a szilárdság. 

Ez a fajta megközelítés lehetőséget ad a szinteket átszövő – a makroszkopikusan 

nehezen mérhető – fizikai paraméterek vizsgálatára a klasszikus mechanika segítségével, így 

például molekuláris dinamikai szimulációk segítségével számíthatjuk az anyag fénytörési 

együtthatójának változását mechanikai terhelés során (Donadio, Bernasconi & Tassone (2003)). 

Az első, már többszintű modellnek számító kutatás visszanyúlik a XIX. századba, 

amikor Voigt (1889) bevezette a kompozitokhoz használt keverési szabályok módszerét (rule 

of mixture), amit Sachs (1928), Reuss (1929) és Taylor (1938) is használt. Míg Reuss és Voigt 

kompozitok, addig Sachs és Taylor polikristályok mechanikájával foglalkozott ilyen módon. 

A többszintű mechanikai módszereknek számtalan típusa létezik. Az egyik 

legelterjedtebb technika – a homogenizáció – segítségével különböző mérettartományokban 

lépcsőnként heterogén anyagok (mint például a beton Pichler & Hellmich (2010) vagy a 

kompozitok Fish, Yu & Shek (1999)), makroszkopikus anyagtulajdonságait határozhatjuk meg, 

azaz mikroszerkezeten alapuló, de végső soron makroszinttű anyagmodelleket készíthetünk. 

A kompozit szerkezetek széleskörű elterjedése a többszintű módszer ugrásszerű 

fejlődéséhez vezetett. Az egyik legismertebb munka Eshelby (1957) nevéhez fűződik, aki az 

anyagban elhelyezett ellipszoid alakú zárványok makroszkopikus hatását vizsgálta. Hill (1965) 

vezette be a kontinuum alapú mikromechanikát (continuum micromechanics), ami azóta is 

lépésről lépésre fejlődik. További részletes információt az olvasó Mura (1987), Nemat-Nasser 

& Hori (1993), Zaoui (2002) és Kanouté et al. (2009) műveiben talál. 

Az általam elvégzett kutatás célja, hogy numerikus módszerek segítségével 

megvizsgálja a szerkezeti célra használt üveget több különböző nagyságrendben, majd az 
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eredmények felhasználásával következtetést vonjon le a következő és a végső – 

makroszkopikus – szint anyagtulajdonságairól. A dolgozatban az üveg három vizsgálati szintjét 

fogom bemutatni (2. ábra). 

A Függelék I. fejezete taglalja a gyártási hibák mechanikai hatását a gyártástechnológia 

fejlődésével. 

Az általam elvégzett első – mikroszintű – analízist megelőzi egy nanoszerkezeti 

áttekintés, aminek lényege a mikroszinten használt anyagtulajdonságok összegyűjtése (az 

anyagi összetétel, vagy az atomok között fellépő erők megállapítása). 

 

2. ábra Többszintű modellezés elméleti vázlata  

A mikroszintű vizsgálat során molekuláris dinamikai szimulációt készítettem szóda-

mész-szilikát üveg mechanikai elemzésére. A vizsgálattal elsődleges célom volt, hogy 

megállapítsam a szerkezeti üveg legkisebb jellemző térfogategység méretét, lehetőségem nyílt 

továbbá megfigyelni az amorf atomszerkezet változását mechanikai terhelés hatására. Ehhez 

hasonló mikroszintű vizsgálat főleg anyagtechnológus mérnökök számára előnyös például 

elektronikai termékek képernyőjéhez használt új üvegtípus kifejlesztése esetén. Az 

atomszerkezet vizsgálata során lehetőségünk nyílik a klasszikus mechanika felhasználásával 

olyan makroszkopikus anyagtulajdonságok változásának elemzéséhez, mint a rugalmassági 

modulus vagy a fotoelasztikus konstans. 

Miután megállapítottuk azt a nagyságrendet, ahol a szóda-mész-szilikát üveg már 

homogénnek és izotropnak tekinthető, elvégezhetjük a mikroszintre épülő mezoszkopikus 

elemzést. A mezoszintű vizsgálat során korszerű eszközök segítségével a szerkezeti elem 
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felületét és térfogatát vizsgálva megállapítottam a geometriai hibák keltette 

feszültségcsúcsokat. Az üveglemez felületének és az élének egyenetlenségeit atomerő 

mikroszkóppal, a térfogatban található zárványokat pontos alakját mikro-CT segítségével 

vizsgáltam. A hibák pontos geometriájának ismeretében végeselemes technika segítségével 

feszültségnövelő hatásokat számoltam, így meghatározván a három különböző makroszkopikus 

szilárdsággal rendelkező régiót. A vizsgálati szint továbbá lehetőséget nyújt új él- és 

felületmegmunkálási technológiák elemzésére, valamint a helyes technológia szerkezeti 

alkalmazására. 

A gyakorló építőmérnök a makroszkopikus szint eredményeit tudja felhasználni a 

mindennapi tervezés során (Molnár et al. (2012)). Így vizsgálatom harmadik szintjét a 

mezoszintű „szilárdsági” eredményekre épülő makroszintű fragmentálódási kísérletsorozat 

jelentette. Az elemzés célja a síkjában terhelt edzett és edzetlen üveglemezek végső 

töredezésének nyomon követése volt mind kísérleti, mind numerikus módszerek segítségével. 

A vizsgálatok elvégzéséhez gyorskamerás felvételekkel verifikált hibrid – diszkrét- és 

végeselemes – modellt készítettem. Az elkészült szimuláció segítségével nem csak az 

üveglemez törése – mint általános tönkremeneteli forma – vizsgálható, hanem a tönkremenetel 

utáni teherbírás megállapítása is lehetségessé válik például laminált üveglemezek, valamint 

hibrid gerendák dinamikus terhelésű vizsgálata esetén. 

A gyakorló mérnök feladata az elvégzendő tervezési feladathoz a megfelelő 

megközelítés megválasztására. Jelen munka globális célja, hogy áttekintse ez egyes szintek 

lényeges jellemzőit és tanácsot adjon egy valós mechanikai feladat esetén a helyes vizsgálati 

szint kiválasztásához. 
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2 Mikroszerkezeti vizsgálat 

2.1 Célkitűzés 

A mikroszerkezeti vizsgálat célja a következő mezoszerkezeti vizsgálat előkészítése, 

aminek során atomerő-mikroszkóp és mikro-CT segítségével mezoszerkezeti hibák mechanikai 

hatását vizsgálom kontinuummechanikai eszközökkel. Az üveg atomszerkezete teljes 

mértékben amorf (véletlenszerű), azaz anizotrop és inhomogén. Ennek ellenére a mérnöki 

alkalmazás terén izotrop, homogén anyagként tekintünk rá. Jelen fejezet célja, hogy eldöntse, 

valóban használható-e a mérnöki megközelítés, és mekkora az a legkisebb mérettartomány, 

ahol az általános megközelítés már megfelelő, vagyis feladatom, hogy definiáljam az üveg 

RVE-jét (legkisebb jellemző térfogategységét – representative volume element), ahol a 

kontinuummechanikában használatos összefüggések már használhatók. 

A vizsgálat során a szimulációban lejátszódó jelenségek valósidejűsége miatt a terhelés 

sebessége igen magas (109 1/s alakváltozás-sebesség). Megvizsgáltam a terhelés sebességének 

hatását is, számítástechnikai kapacitásaim miatt azonban csak korlátozott esetben2.  

Számtalan kutatás foglalkozik tiszta amorf szerkezetű szilícium-oxid (Malavasi et al. 

(2006)), (Coquil, Fang & Pilon (2011)), (Soules et al. (2011)), (Yuan & Huang (2012)), 

valamint mész-szilikátok (Mead & Mountjoy (2006)) vizsgálatával, azonban relatíve kevés 

elemzés történt a legnagyobb mennyiségben felhasznált szóda-mész-szilikát atomszerkezetéről. 

A munkák legnagyobb része elméleti (Cormack & Du (2001)), atomszerkezetet érintő 

alapkutatás. Csupán néhányan térnek ki az anyag mikro-mechanikai viselkedésének elemzésére 

(Machacek, Gedeon & Liska (2009)), azonban munkájuk pár száz atomos – 15-20 Å méretű – 

rendszerre terjed csupán ki. A kísérletileg vizsgálható tartomány 500 nm nagyságrendben 

kezdődik (Chen, Liu & Wang (2005) és Chorfa et al. (2010)). Az a legkisebb méret, ahol már 

az szerkezeti üveg anyaga homogén és izotrop, ezidáig nem meghatározott3. 

                                                 
2 Megjegyzem, hogy ezen eredmények használhatók – természetüknek megfelelően – igen nehezen 

mérhető jelenségek vizsgálatára, mint például robbanás (Pelfrene et al. (2013)), és nagy sebességű becsapódás 

(Tóth & Bagi (2011)) elemzésére is. 

3 Témával kapcsolatos további információt Molnár, Bojtár & Török (2013) munkája ad. 
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2.2 Atomszerkezet kialakulását befolyásoló tényezők 

Habár az emberiség évezredek óta készíti és használja az üveget, még ma sem ismerjük 

atomszerkezeti felépítését kellő mélységben. Anyagszerkezete leginkább egy gyorsan 

lefagyasztott folyadékéhoz hasonlít. William Houlder Zachariasen (1906-1979) publikált, tiszta 

szilícium-oxidról írt munkája (Zachariasen (1932)) szerint négy tényező befolyásolja, hogy egy 

anyag amorf vagy kristályos szerkezetű oxidot képez-e. Amorf jelleg esetén: 

1. Az anyagszerkezetet alkotó SiO4
-2 tetraéderek legfeljebb csak egy-egy ponton 

csatlakoznak egymáshoz. 

2. A tetraéderek oxigén atomokon keresztül kapcsolódnak, így egy oxigén atomnak 

mindenképpen két kation (esetünkben szilícium) párja van. 

3. A kationok koordinációs száma kicsi (3-4). 

4. A háromdimenziós struktúra megalkotásához a tetraédereknek minimum három 

sarokpontja szabad. 

A szóda-mész-szilikát üvegek esetén ezek a feltételek teljesülnek, így az anyag amorf 

atomszerkezetet képez. Ennek eredményképpen az üveg atomszerkezete nyitott, alacsony 

sűrűségű poliéder-rendszer. 

Az általam vizsgált – építészeti célokra használt – szóda-mész-szilikát üvegekben a 

nátrium és a kalcium hozzáadásával csökkentik az anyag olvadáspontját, és stabilizálják a 

kémiai ellenállását. Ezek az úgynevezett „szennyezőanyagok” a kationok (szilícium) helyére 

épülnek be. Az üveg anyagának általános képlete a következőképpen fejezhető ki: 

(25 – x)Na2O–xCaO–75SiO2, (2.1) 

ahol x tetszőleges szám 0 és 25 között (Cormack & Du (2001)). 

2.3 Anyagi összetétel 

A mikroszerkezeti vizsgálatok elvégzéséhez az alapanyag pontos összetételét 

energiadiszperzív röntgenspektroszkópiával (EDS4-sel) határoztam meg (3. ábra). A készülék 

elektronsugarat bocsát a mintára, majd a gerjesztés hatására az anyag röntgensugárzást bocsát 

ki. A kémiai vizsgálat alapja a Moseley-törvény, amely szerint a karakterisztikus 

röntgensugárzás frekvenciája szoros kapcsolatban áll a sugárzást kibocsátó kémiai elem 

                                                 
4 Az EDS berendezést a BME Elektronikai Technológia Tanszékén Rigler Dániel kezelte. 
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rendszámával. Az általam használt készülék az anyag által kisugárzott energiából következtet 

a röntgensugárzás frekvenciájára, és így az elem rendszámára. 

 

3. ábra Szerkezeti üveg anyagi összetétele 

A 3. ábrán látható, hogy a készülék nagymértékű arany jelenlétét is mérte a vizsgált 

során. Ennek oka az, hogy az elektronmikroszkópos vizsgálat előtt arannyal vontuk be a 

mintadarab felületét, hogy meggátoljuk az anyag elektrosztatikus töltődését. A mikroszerkezeti 

vizsgálatok elvégzésekor az arany és a magnézium (mivel ezt is nagyon kis mértékben találtam) 

jelenlétét figyelmen kívül hagytam, így a mikroszerkezeti numerikus szimulációban használt 

minta 34,12 % szilíciumot, 44,74 % oxigént, 10,19 % nátriumot és 10,96 % kalciumot tartalma. 

2.4 Atomok közti kölcsönhatás 

Jelen pont alapvető célja a mikroszerkezeti vizsgálat előkészítése. A későbbi szimuláció 

során felhasznált molekuláris dinamikai módszer merev részecskék és a köztük lévő rugalmas 

kapcsolatok segítségével modellezi a mintát. A szakirodalom (Soules et al. (2011)), (Mead & 

Mountjoy (2006)) és (Cormack & Du (2001)) áttekintése után a sokféle lehetséges kapcsolati 

modell közül a van Beest et al. (1990) által kidolgozott van Beest – Kramer – van Santen (BKS) 

potenciál bizonyult a legstabilabbnak és mechanikai vizsgálatokra megfelelőnek. E szerint két 

atom közötti kapcsolat potenciális energiafüggvénye (Φij) a következőképpen írható fel: 

ij 6
(r )= expi j e ij ij

ij ij
ij ij ij

q q k r C
A

r B r

 
     

 
, (2.2) 

ahol az egyenlet első tagja a Coulomb-féle, míg második és harmadik tagja a BKS hatást jelzi. 

qi és qj az i és j típusú atomok töltése, rij a köztük lévő távolság, míg Aij, Bij, Cij a BKS potenciált 

leíró paraméterek. Az egyenletben ke a Coulomb-féle arányossági tényező  

(ke = 8,987×109 Nm2/C2 = 14,398 eVÅ/e2). A paramétereket Cormack & Du (2001) szerint 
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választottam meg (1. táblázat). Azon kötések, amik nem szerepelnek a táblázatban, csak a 

Coulomb-erővel voltak figyelembe véve. 

Atomi kötések Aij [eV] Bij [Å] Cij [eV×Å6] 

Si – O 18003,76 0,2052 133,5381 

O – O 1388,773 0,36232 175 

Na – O 34000 0,1875 10 

Na – Na 9500 0,23 0 

Ca – O 131400 0,1875 60 

Ca – Ca 10000 0,23 0 
 

Atom típusa qi [e] 

Szilícium +2,4 

Oxigén -1,2 

Nátrium +0,6 

Kalcium +1,2 
 

1. táblázat A szimuláció során használt BKS potenciál paraméterei és az atomi töltések (Cormack & Du (2001)) 

Az általam használt BKS függvény a Lennard-Jones-féle potenciálok egyik változata, 

merevebb hatású taszítással és Coulomb-féle taggal kiegészítve. Atomszintű szimulációk során 

a kvantummechanikai megközelítés pontosabb, azonban a felhasznált empirikus úton 

meghatározott potenciálfüggvények lehetőséget adnak, hogy a klasszikus mechanika 

eszköztárával vizsgáljunk valójában sokkal összetettebben működő folyamatokat. 

2.5 Felhasznált módszer: molekuláris dinamikai szimuláció 

Számítógépes atomi szintű szimulációt először Alder & Wainwright (1957) használt 

egyszerű folyadékok viselkedésének vizsgálatára, majd Rahman (1964) publikálta folyékony 

argonról írt, már élethű potenciálokkal dolgozó munkáját. A numerikus megoldó algoritmusok 

fejlődésével (Kohnand & Sham (1965)) az 1960-as évek végére lehetővé vált folyékony víz 

MD szimulációja (Stillinger & Rahman (1974)). Atomok közti törést vizsgáló numerikus 

kísérleteket először Abraham (1997) végzett szilárd anyagok kizsgálatára. 

Az atomi szintű vizsgálatok elvégzéséhez numerikus módszert, molekuláris dinamikai 

szimulációt (továbbiakban MD szimuláció) választottam. Az MD szimuláció az atomok 

mozgásegyenleteit számítja az atomok között fellépő párkölcsönhatások segítségével, majd 

Newton második törvényét oldja meg Verlet-féle (Verlet (1967)) numerikus időintegrálást 

használva. A helyes időlépés megválasztása fontos, mivel az explicit módszerek hamar 

numerikusan instabillá válhatnak. A módszer a klasszikus mechanikán alapszik, mindegyik 

atomot egy részecske modellez, amiket tömeggel, pozícióval és sebességgel ruházhatunk fel. A 

részecskék egy bizonyos távolságon belül minden részecskével kapcsolatban vannak, ezt a 

távolságot 10 Å nagyságúnak tekintettem. A szimulációk során NVT (number volume 
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temperature) modellt alkalmaztam, ami a részecskék számát, a vizsgált tartomány térfogatát és 

hőmérsékletét a szimuláció során állandónak tekinti. A numerikus rendszer hőmérsékletét 

Nosé-Hoover-féle termosztát segítségével állítottam be (Nosé (1984), Hoover (1985)). 

Az MD módszer elméleti működését röviden a Függelék II. fejezetében foglalom össze. 

Szimulációim elvégzéséhez a LAMMPS Molecular Dynamics Simulator nyílt forráskódú 

szoftvert alkalmaztam. 

2.6 Numerikus MD modell felépítése 

2.6.1 Kiindulási geometria elkészítése 

A szimuláció két részre oszlik. Az első részben elkészítettem a rendszer kezdeti alakját, 

az atomok véletlenszerű elhelyezésével a kezdeti geometriát. A szakirodalom több módszert is 

ajánl egy ilyen struktúrának a kialakítására, mint például az atomok egy lépésben történő 

véletlen elhelyezését, majd a rendszer 6000 K-re történő fűtését és fokozatos lehűtését 

(Cormack & Du (2001)), vagy pedig egy szabályos kristályos rácsstruktúra megzavarását 

(Mantisi et al. (2012)). 

 

4. ábra Kezdeti geometriák különböző szimulációs méret esetén 

A módszerek vizsgálata során a különböző időlépésben, adott frekvenciával történő 

részecske-elhelyezést választottam, mivel a szennyezőanyag aránya túl nagy volt ahhoz, hogy 

szabályos kristályrácsból induljak ki. Ebben a modellben az atomoknak volt idejük a megfelelő 
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helyre vándorolni, aminek segítségével elkerülhető volt a numerikus instabilitás jelensége5. 

Figyelemmel kellett lennem arra a jelenségre is, hogy ha az elhelyezési frekvenciát túl 

alacsonyra választom, a kezdeti rendszer kristályosodásnak indul. 

A mérethatás vizsgálatának céljából többféle rendszert készítettem: öt darab 10, 20, 30, 

40, 50, 60 és kettő 80 Å oldalhosszúságú, kocka alakú rendszer rendre 71, 571, 1926, 4564, 

8915, 15405 és 36516 atomot tartalmazott (4. ábra). Az anyag makroszkopikusan mérhető 

sűrűségét 2,503 g/cm3 nagyságúra állítottam. A kezdeti geometria kialakítását állandó 300 K 

hőmérsékleten végeztem. Az atomok elhelyezési frekvenciáját az alábbi értékekre 

választottam: szilícium 3,8 atom/ps, oxigén 8,7 atom/ps, nátrium 1,4 atom/ps, kalcium 0,85 

atom/ps. 

A kezdeti geometria létrehozásánál periodikus peremfeltételeket használtam mind x, y 

és z irányban egyaránt. Miután elhelyeztem az atomokat a szimulációs térben, időt adtam a 

relaxációhoz, vagyis a belső feszültségek eltüntetéséhez, így sikerült kiegyensúlyoznom a 

szimulációs halmazt. Azt tapasztaltam, hogy kb. 20% futásidő többlet kell a 

kiegyensúlyozáshoz, így például egy 50 Å nagyságú rendszer esetén 600 ps elhelyezési idő után 

150 ps időtartamnyi kiegyensúlyozási idő szükséges. A futtatások elvégzéséhez Δt = 10-4 ps 

időlépést és NVT módszert használtam.  

Az input parancsok készítését és az eredmények kiértékelését általam készített MATLAB 

algoritmus végezte. Futtatásaimat a BME Superman szuperszámítógépén végeztem, ahol 

minden számításhoz egy 2-szer 6 magos 2,8 GHz órajelű Intel® Xeon® X5660 processzort 

használtam. A kisebb rendszerek pár percig, míg a 80 Å nagyságúak napokig futottak. 

2.6.2 Kiindulási geometria verifikációja 

Az amorf anyagok atomstruktúrája véletlenszerűen elhelyezkedő részecskékből áll, így 

az ellenőrzéshez nem megadott rácsszerkezeti tulajdonságokat, hanem kísérletileg mérhető 

statisztikai adatokat használtam. Ilyen paramétere az atomszerkezetnek a 5. ábrán látható 

szerkezeti tényező (structure factor), ami az atomok közötti kötések távolságának 

sűrűségfüggvénye. 

                                                 
5 A potenciálisenergia-függvény hiperbolikus viselkedéséből fakadóan, ha két atomot túl közel helyezek 

el egymáshoz képest, irreálisan nagy taszítóerő jöhet létre, ami a megoldás instabilitásához vezet. 
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5. ábra 80 Å nagyságú rendszeren mért szerkezeti tényező (structure factor) 

A legnagyobb csúcs 1,625 Å távolságnál jelenik meg, ami a szilícium és oxigén atomok 

egyensúlyi tetraéderes alakban kialakított távolságának felel meg (Cormier, Calas & Beuneu 

(2011)). A verifikációhoz használt irodalmi forrás (Cormier, Calas & Beuneu (2011)) 

statisztikai anyagtulajdonságokat szilárd, valamint olvadt állapotú szóda-mész-szilikátról 

neutron diffrakciós vizsgálat segítségével határozott meg. 

A 6. ábra a részleges statisztikai sűrűségfüggvényeket a különböző atompárok 

függvényében mutatja. A szilícium-szilícium kapcsolatok 3,215 Å-nél jelennek meg, míg az 

oxigén-oxigén atomok között a leggyakoribb távolság 2,625 Å. A nátrium-nátrium, valamint 

kalcium-kalcium atomok közötti távolságok sűrűségfüggvénye nem jelez kiugró értéket, bár a 

mért eredményekkel hasonlóságot mutat (Cormier, Calas & Beuneu (2011)). 

 

6. ábra A szimulációban résztvevő atomok közti távolságok részleges sűrűségfüggvényei 
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Eltérő atomok között a legnagyobb 

mennyiségű kapcsolatot a szilícium-oxigén 

alkotja, ahol a csúcsot 1,625 Å-nél találtam, 

további csúcsokat az oxigén-nátrium között 

2,250 Å-nél, míg az oxigén-kalcium között 

2,375 Å-nél mértem. A szilícium-nátrium, 

szilícium-kalcium és nátrium-kalcium 

atompárok között nem volt felfedezhető 

szignifikáns csúcs, de a függvények alakja 

szintén a kísérletekkel mértekhez hasonló. 

A 2. táblázat összefoglalja a  

6. ábrán leolvasott – általam számított –, 

illetve a kísérletekkel megmért (Cormier, Calas & Beuneu (2011)) csúcsok helyét. Az 

eredményekből jól látszik, hogy a numerikusan készített atomi szerkezet a mért statisztikai 

adatokkal összevetve megfelel a valóságos anyagszerkezetnek, így a további vizsgálat 

elvégezhető. 

A 7. ábrán a jellemző szögek 

statisztikai sűrűségfüggvénye látható. Az 

oxigén-szilícium-oxigén szögek jellemző 

csúcsa 105°-nál található, amely szög a 

tetraéder formában elhelyezkedő SiO4
2- 

középpontja és csúcspontjai által bezárt 

szögre utal. A szilícium-oxigén-szilícium 

függvény maximumát 95°, az oxigén-

nátrium-oxigénét 63° és az oxigén-kalcium-

oxigén függvényét 60°-nál találjuk. 

 

 

                                                 
6 Azokban az esetekben, ahol nem tapasztalható jellemző csúcsérték, „n.a.” , mint „nincs adat” rövidítést 

használtam. 

 

Atompárok 

Szimulációval 
mért jellemző 

távolság 
rrel - [Å] 

Kísérletekkel 
mért jellemző 

távolság 
[Å] 

Si-Si 3,125 3,12-3,19 
O-O 2,625 2,67 

Na-Na n.a. n.a. 
Ca-Ca n.a. n.a. 
Si-O 1,625 1,629±0,005 
Si-Na 3,200 n.a. 
Si-Ca 3,475 n.a. 
O-Na 2,250 2,25 
O-Ca 2,375 2,35 
Na-Ca n.a. n.a. 

2. táblázat Numerikus és kísérleti eredmények 
összehasonlítása6 

 

7. ábra Atomtípusok közti szögek sűrűségfüggvényei 
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2.6.3 Mechanikai terhelés 

Az előre elkészített virtuális 

próbatesteket egy irányú nyomással 

terheltem. Az általam használt szoftver 

lehetőséget ad felhasználói rutinok 

kiépítésére. Az összenyomást Török János 

alprogramjának segítségével végeztem. 

Ugyan a program lehetővé teszi az anyag 

0 K-en történő virtuális terhelését is, 

amiből a feszültségeket az algoritmus 

számolja, azonban így elveszne a 

szimuláció valós dinamikai jellege, ezért a 

terhelés két merev „fal” előírt mozgatásával történik. A szubrutin a falakat képviselő síkokra 

merőleges irányú erőt bocsát a szimulációban résztvevő atomokra, annak függvényében, hogy 

az atom és a sík milyen távol helyezkedik el egymástól. 

Ha adott a sík és az atomok távolsága, akkor az alábbi függvény alapján adódik az 

atomokra ható erőkomponens:   ,fb
y fF a e  ahol F az atomokra ható erő, ξ a fal és az atom 

közti távolság (8. ábra), af és bf a függvény konstans tényezői. 

A fal a szimulációban résztvevő összes atomra hatással van, azonban az exponenciális 

függvénynek köszönhetően a faltól 2 Å távolságban a hatása elhanyagolható. A síkok 

egyenletes közelítésével növeltem a terhelés nagyságát. Az algoritmus összegyűjti az atomok 

és a fal között ható összes erőt, így a falra ható erőt elosztva a szimulációs tartomány 

oldalhosszának négyzetével, hozzájutunk egy felületen megoszló feszültség jellegű értékhez: 

2
0

y
y

F

L



 , (2.3) 

ahol σy a származtatott feszültség, yF  az atomok és a fal között fellépő összes erő, 
2
0L  a sík 

területe. A próbatest mérete az atomok adott időpillanatban maximális és minimális 

pozíciójának különbségéből adódik. A rendszer alakváltozását az alábbi módon származtattam: 

0

0

pill
y

L L

L



 , (2.4) 

 

8. ábra A „fal” működésének sematikus vázlata 
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ahol εy a származtatott alakváltozás, Lpill a szimulációs 

tartomány falra merőleges pillanatnyi, L0 a kezdeti mérete. A 

másik két irányú összenyomás a fentiekben leírt y irányú 

összenyomáshoz hasonló módon történik. 

Az összenyomást (9. ábra) a rendszer generálásához 

hasonlóan NVT módszerrel végeztem. A peremfeltételeket a 

rendszerek elkészítésekor használt triperiodikus 

peremfeltételtől eltérően, a két irányban meghagyva a 

periodicitást, a harmadik – összenyomás – irányba falat 

helyeztem el (10. ábra). 

Az összenyomás a kezdeti rendszerek 

atomjainak végső pozícióiból indul ki, amik 

háromszoros periodicitás mellett alakultak ki. A 

falak beiktatása „sokkhatásként” éri a 

részecskéket, azonnal erőhatásnak lesznek kitéve, 

így a szimulációt 3 K hőmérsékletről indítom,  

100 ps alatt felmelegítem 300 K hőmérsékletre, 

majd további 200 ps időtartamig a falakat 

mozdulatlanul hagyva egyenlítettem ki a kezdeti 

lökéshullámot. A falakat – az összenyomás irányában eltávolítva – 1 Å távolságban helyeztem 

el minden esetben, így csökkentve az esetlegesen fellépő túlzott erőhatást. Ezek után egyenletes 

sebességgel közelítettem a falakat az atomok irányába (8. ábra). 

A 11. ábrán látható fluktuáció – a rendszer kis méretének köszönhetően – a hőrezgésből 

adódik. A rendszerek összenyomását Δt = 10-4 ps időlépést mellett végeztem. 

 

11. ábra 80 Å méretű rendszer összenyomása 109 1/s alakváltozás sebességgel 

 

9. ábra 20 Å nagyságú rendszer 
összenyomása 

10. ábra Peremfeltételek felvétele y irányú 
összenyomás esetén (x és z periodikus, y 

irányban erő jellegű) 
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2.7 Eredmények 

2.7.1 Legkisebb jellemző térfogategység 

A mikroszintű vizsgálat elsődleges célja volt megállapítani a szóda-mész-szilikát üveg 

legkisebb jellemző térfogategységét, azt a mérettartományt, ahol az amorf, teljesen inhomogén 

és anizotrop mikroszerkezettel rendelkező anyag már makroszerkezeti mechanikai 

szempontból homogénnek és izotropnak tekinthető. Ennek a méretnek a meghatározását egy 

irányú nyomás eredményeiből kalkulált rugalmassági modulusok összehasonlításával tettem 

meg. A korábbiakban definiált peremfeltételek alapján a következő homogén állapotot tudjuk 

leírni: 

 Az összenyomás irányában keletkezik mind feszültség, mind alakváltozás 

(σx ≠ 0 és εx ≠ 0), 

 az összenyomás irányára merőlegesen az alakváltozás a periodicitás miatt gátolt, 

így csupán feszültség számítható (εy = εz = 0). 

 A nyíró jellegű alakváltozások és feszültségek kontinuummechanikailag elvileg 

zérus értékűek (γxy = γxz = γyz = τxy = τxz = τyz = 0). 

A fenti megállapítások x irányú összenyomásra érvényesek, y és z irányban a megfelelő 

indexek felcserélendők. Az üveg Poisson-tényezőjét 0,227-nek tekintettem, azonban a 

számított rugalmassági modulusok aránya alapján levont következtetésekre nincs hatással a 

Poisson-tényező globális változása. További terveim között szerepel az összenyomásra 

merőleges irányú feszültségek számítása is, amiből a Poisson-tényező pontosítható lesz majd. 

E-vel jelölve a keresett rugalmassági modulust, Hooke-modellből: 

 
  

1

1 1 2x x MD x

E
E


  

 


 
 

. (2.5) 

A szimulációban mért feszültség és alakváltozás közötti kapcsolat meredeksége (EMD) alapján 

az általunk keresett rugalmassági modulus értéke számítható. A 12. ábrán foglaltam össze a 

kezdetben készített rendszerek összenyomásából számolt rugalmassági modulusok 

átlagértékeit, az érhetőség kedvéért GPa-t választva mértékegységként. A terhelés minden 

esetben 109 1/s alakváltozás-sebességgel történt7. 

                                                 
7 A kiszámolt rugalmassági modulus értékeket táblázatos formában a Függelék III. fejezete tartalmazza. 
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Az 12. ábrán jól látható, 

hogy a makroszkopikus 

értelemben használt 70-74 GPa 

értékű rugalmassági modulust 

az általam készített értékek 

meghaladják (80-130 GPa),  

50 Å méret fölött a számított 

átlagok már nem emelkednek. 

Hasonlóan magas 

értékeket mért Chen, Liu & 

Wang (2005) és Chorfa et al. (2010) nanoindentációs8 vizsgálattal (85-130 GPa), 

mikroszkopikusan vékony üveglemezeken. Az általuk mért eredmények hasonló felfutást 

mutatnak vékony – pár nanométer vastag – próbatesteken, azonban részletes vizsgálataik 

mérettartománya nagyobb – 500 nm – lemezvastagságra terjedtek ki. Szintén hasonló 

rugalmassági modulus értékeket számolt Machacek, Gedeon & Liska (2009) is MD 

szimulációval, azonban a rendszerméret viszonylag alacsony 100-800 atom volt. 

A rugalmassági modulus relatív szórását a 13. ábrán tüntettem fel a rendszerméret 

függvényében. Jól látható, hogy a 30 Å nagyságú 

rendszerméretig rohamos mértékben csökken a 

relatív eltérés, azonban ettől az értéktől a 

csökkenés lelassul. 20 % relatív szórás alá az  

50 Å méretű rendszerméretnél lép. 

A 14. ábra az anizotrópia mértékét hivatott 

szemléltetni. Kék görbével az azonos méretű 

rendszerek összenyomását követően számolt 

maximális és minimális rugalmassági modulus 

hányadosai közül a maximumot, pirossal a hányadosok átlagát tüntettem fel. A 14. ábra jól 

szemlélteti, hogy szintén a 30 Å méretű rendszerig csökken rohamosan a függvény, ahol 

maximálisan 2,21 értéket vesz fel (kék görbe). 50 Å esetén lesz  a maximális eltérés kisebb, 

                                                 
8 A nanoindentáció az elmúlt két évtizedben egyre elterjedtebb pásztázó tőszondás mikroszkópia 

legfiatalabb ága. Nagyon vékony felületen lehet keménységet, Young-modulust, és bizonyos képlékenységi 

paramétereket mérni. 

 

12. ábra Rugalmassági modulus a rendszer méretének függvényében 

 
13. ábra Mért rugalmassági modulusok a 

rendszerméret függvényében 
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mint 1,86. Az eltérés természetesen a rendszer növelésével csökken, azonban koránt sem olyan 

sebességgel, mint előtte. 

Az általam végzett futtatások alapján 

arra a következtetésre jutottam, hogy a szóda-

mész-szilikát üveg 30 Å rendszerméretig 

erősen anizotrop és inhomogén, azonban  

50 Å esetén tekinthető közel izotropnak (14. 

ábra) és homogénnek (12. ábra és 13. ábra). 

Hasonló eredményhez jutott Leonforte 

et al. (2004) kétdimenziós Lennard-Jones 

típusú amorf anyagszerkezetek vizsgálata 

kapcsán. Munkájában a mechanikai terhelést 

nem az oldalfalak fokozatos közelítésével, 

hanem egy koncentrált jellegű erőlökéssel 

végezte a rendszer homogenitásának és a hullám terjedésének vizsgálatára. Vizsgálatai szerint 

ezen típusú rendszerek szintén 30 Å méretnél homogén, izotrop viselkedést mutatnak. 

A magas rugalmassági modulus értékek a nagy terhelési sebességeknek is köszönhetők. 

Az összenyomás sebességének csökkentésével csökken a rugalmassági modulus értéke is  

(15. ábra). Az eredmény jelentőségét a makroszkopikusan nehezen mérhető nagy sebességű 

ütközési terhelés esetén tapasztalt rugalmassági modulus adja. Vizsgálataim alapján 

robbanási és nagysebességű becsapódási vizsgálat esetén a szóda-mész-szilikát anyagú 

üvegek modellezéséhez a 70-74 GPa-nál magasabb rugalmassági modulus értéket 

javasolom (15. ábra). 

Hasonló tendenciákhoz 

jutott Chakraborty et al. (2010) 

kísérletileg nagyságrendekkel 

kisebb sebességű nano-

indentációs terhelések esetén. 

 

 

 

14. ábra Anizotrópia mértéke a rendszerméret 
függvényében (i – rendszer sorszáma azonos méretek 

esetén; j – összenyomás iránya), kék görbével a 
maximális eltérést, pirossal a hányadosok átlagát 

tüntettem fel 

15. ábra 80 Å méretű rendszeren mért rugalmassági modulus a 
terhelés sebességének függvényében, megegyező végső alakváltozás 

esetén 
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2.7.2 Szerkezeti paraméterek változása egyirányú nyomás hatására 

Lényeges információ az anyagi összetétel 

megalkotásánál, hogy az adott szennyezőanyag, 

mint például a nátrium vagy a kalcium hogyan 

viselkedik az atomszerkezetben mechanikai 

terhelés során. A vizsgálatokban 80 Å méretű 

rendszert x irányban terheltem 1,25×108 1/s 

sebességgel, ~3,5 % alakváltozásig. Nagyobb 

méretű rendszert használva a statisztikai 

paraméterek pontosabban kiszámíthatók voltak. 

Az alakváltozás-feszültség diagram a 16. ábrán 

látható. Az összefüggésben észlelt fluktuáció a hőrezgés eredménye. 

A makroszkopikus értelemben nagynak tekinthető alakváltozás a szerkezeti 

paraméterek változásának láthatóvá tétele miatt szükséges. A 17. ábrán a különböző atomok 

átlagos elmozdulása látható az alakváltozás függvényében. Észrevehető, hogy a nátrium és a 

kalcium az összes atom elmozdulásához képest +80 %-kal és +40 %-kal jobban, míg a szilícium 

és az oxigén 26 %-kal és 5 %-kal kevésbé mozdul el, azaz az anyag eredeti vázszerkezetét 

képviselő szilícium és oxigén pozícióját kevésbé változtatja, míg a szennyezőanyagok 

mechanikai terhelés hatására 

jobban elmozdulnak. 

A verifikáció során 

bemutatott (2.6.2 fejezetben) 

részleges szerkezeti tényezők 

segítségével statisztikai 

információt nyerhetünk az 

atomszerkezet mechanikai 

terhelés során bekövetkező 

változásáról. Az 18-22. ábrák 

azoknak a sűrűségfüggvények-

nek az eredményeit mutatják 

be, ahol szignifikáns csúcsot találtam, az ábrákon a sűrűségfüggvény csúcsának helyét (rrel) 

tüntettem fel az alakváltozás függvényében. Az értékekben található fluktuáció szintén abból 

 

16. ábra Alakváltozás és feszültség kapcsolata 

 

17. ábra Atomok átlagos elmozdulása alakváltozás függvényében 
(ASUM =  1,62; ASi =  1,25; AO =  1,54; ACa =  2,21; ANa = 2,83; 

BSUM =  8,93; BSi =  6,82; BO =  8,46; BCa =  12,24; BNa =  15,66; 
R2

SUM =  0,97; R2
Si =  0,96; R2

O =  0,97; R2
Ca =  0,98; R2

Na =  0,97) 
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ered, hogy a vizsgált rendszer mérete mellett a hőrezgés amplitúdója nem hanyagolható el, így 

a tendenciákat a legkisebb négyzetek módszere szerinti regressziós egyenes meredeksége 

alapján vonom le. 

 

 

18. ábra Részleges szerkezeti tényező jellemző 
csúcsának változása alakváltozás függvényében 

szilícium-szilícium és oxigén-oxigén atomok között 

 

19. ábra Részleges szerkezeti tényező jellemző 
csúcsának változása alakváltozás függvényében 

szilícium-oxigén atomok között 

A vizsgált atomkapcsolatok közül viszonylag magas korrelációval a szilícium-szilícium 

atomok közötti távolság csökkent legnagyobb mértékben, míg az oxigén-oxigén kevésbé  

(18. ábra). Az atomszerkezet fő alkotóelemei a szilícium-oxigén kapcsolatok, ezek képviselik 

az anyag merevségét, így annak változása statisztikai hibahatáron belül történt, az általam 

vizsgált kapcsolatokhoz képest elhanyagolható módon (19. ábra). 

Az oxigén-nátrium kapcsolatok az oxigén-oxigén kapcsolatokhoz hasonló mértékben 

változtak, azonban a távolságok nőttek (20. ábra). Hasonló növekedés tapasztalható az oxigén-

kalcium kapcsolatok esetén, viszont a 

változás amplitúdója kisebb (20. ábra). A 

korreláció ebben az esetben igen kicsi volt. 

Az eredmények alapján levonható a 

következtetés, hogy a szilícium-oxigén 

kapcsolatok képviselik az atomszerkezet 

valódi merevségét, a szennyezőanyagok a 

terhelés során nagymértékben mozdulnak el, 

így az oxigén atommal alkotott kapcsolataik is 

megnövekednek. Kimutattam, hogy a 

teherviselésben résztvevő atomok, mint a 

szilícium és az oxigén, hasonló párjaikhoz közelebb kerülnek. 

 

20. ábra Részleges szerkezeti tényező jellemző 
csúcsának változása alakváltozás függvényében 
oxigén-nátrium és oxigén-kalcium atomok között 
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A fenti eredmények magyarázatot adhatnak a nátrium Young-modulusra, valamint az 

olvadáspontra gyakorolt csökkentő hatására (Tanguy (2012)). 

 

21. ábra Kötésszögek sűrűségfüggvény 
maximumhelyének változása az alakváltozás 

függvényében (két szilíciumatom között oxigén, 
valamint két oxigénatom között szilíciumatom 

helyezkedik el) 

 

22. ábra Kötésszögek sűrűségfüggvény 
maximumhelyének változása az alakváltozás 

függvényében (két nátriumatom között oxigén, 
valamint két kalciumatom között oxigénatom 

helyezkedik el) 

Megvizsgáltam bizonyos atompárok közti szögek változását is. A 21. és 22. ábrán lévő 

hármasok esetén mindig a középen elhelyezkedő atomnál értelmezett szög van feltüntetve, így 

például a Si-O-Si olyan szöget képvisel, ami az oxigén atomnál jelenik meg, és a két szögszár 

a két szilícium atom felé mutat. A 21. ábráról leolvasható, hogy míg a szilícium központú szög 

enyhén növekszik, addig az oxigén központú enyhén csökken, a korreláció igen kicsi. Hasonló 

eredményre jutott Donadio, Bernasconi & Tassone (2003) tiszta szilícium- és magnézium-

oxidok vizsgálata során. Emellett a szennyező atomokkal értelmezett szögek a szerkezeti 

atomokhoz képest 5-ször nagyobb mértékben nőnek, köszönhetően annak, hogy ezen 

kapcsolatok sokkal lágyabbak és kevésbé vesznek részt a teherviselésben (22. ábra), ezen 

esetekben a korreláció viszonylag magas volt. 

2.8 Összefoglalás, további tervek 

A mikroszintű vizsgálat során MD szimulációt készítettem LAMMPS rendszerben, 

aminek segítségével megállapítottam a szóda-mész-szilikát legkisebb jellemző 

térfogategységét. A szimuláció két lépésből állt, először elkészítettem a virtuális próbatesteket, 

majd verifikáció után mechanikai terhelésnek – egyirányú nyomásnak – vetettem alá a kezdeti 

rendszereket. A modell összenyomódásából és a falakon kialakult erőkből származtatott 

alakváltozásokat és feszültségeket számoltam, amelynek segítségével rugalmassági 

modulusokra következtettem. 
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Hét különböző rendszermérettel dolgoztam, rendszerméretenként öt különböző 

konfigurációval. Mindegyik konfigurációt három ortogonális irányból terheltem, így 

rugalmassági modulust is három irányban számoltam. A különböző konfigurációk 

összehasonlításával az inhomogenitás, a három irány közötti eltéréssel az anizotrópia mértékét 

határoztam meg. Eredményeim alapján a 50 Å, vagy nagyobb méretű rendszer viselkedett kvázi 

homogén, izotrop módon. 

Kimutattam, hogy a terhelés sebességének csökkentésével a rugalmassági modulus 

hiperbolikus módon csökken, azaz nagy sebességű teherintenzitás esetén magasabb 

rugalmassági modulus használandó. 

Egy nagyobb méretű, 80 Å oldalhosszúságú rendszer vizsgálatával megállapítottam, 

hogy melyek azok a szerkezeti tényezők, amik mérhető módon változnak egyirányú nyomás 

hatására. Ezek közül a legfontosabb megállapítások a következők: 

 Az összes atom átlagos elmozdulásához képest a nátrium és a kalcium nagyobb 

mértékben, míg a szilícium és az oxigén kisebb mértékben mozdul el. 

 A szilícium-szilícium és oxigén-oxigén kapcsolatok hossza az összenyomás hatására 

csökkent, míg a szilícium-oxigén távolságok változása kimutathatatlanul kicsi volt. 

  A szennyezőanyag központú oxigén szárú szögek nőttek. 

A fenti eredményekből a jövőben következtethetünk makroszkopikusan mérhető 

anyagtulajdonságok, mint például a fotoelasztikus konstans mechanikai terhelés során 

bekövetkező változására (Donadio, Bernasconi & Tassone (2003)). További terveim között 

szerepel a különböző szennyezőanyagok mennyiségének és az anyag hőmérsékletének a 

mechanikai viselkedésre gyakorolt hatásvizsgálata is, továbbá a mechanikai terhelés módjának 

megváltoztatása egyirányú nyomásról nyírásra, így vizsgálhatóvá téve a lokális képlékenyedés 

és az öngyógyulás jelenségét (Rountree et al. (2007)) rideg anyagok esetén. 

A dolgozat következő fejezetében taglalt mezoszintű vizsgálatban az üveg felületén, 

élén és térfogatában található mikroszkopikus hibák mechanikai hatását vizsgáltam a 

kontinuummechanika eszközeivel. A mikroszintű vizsgálatok alapján sikerült megállapítanom, 

hogy a vizsgált anyag pár nanométer nagyságrendben, makroszkopikus értelemben 

homogénnek és izotropnak számít, így az atomerő-mikroszkóp által készített nagyfelbontású 

felvételek közvetlenül felhasználhatók lesznek a végeselemmódszerben. 
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3 Mezoszerkezeti vizsgálat 

3.1 Célkitűzés 

A mezoszerkezeti 

vizsgálat célja, hogy korszerű 

technikák segítségével adatot 

nyerjünk a szerkezeti elemet 

terhelő hibák pontos 3D 

geometriájáról, aminek 

segítségével majd 

makroszkópikus mechanikai 

anyagtulajdonságok határozhatók 

meg. A vizsgálat során a vizsgált üveglemezt három fő részre osztottam (23. ábra). Az első 

egységet a szerkezeti elem felülete alkotja, ami a legnagyobb részét képezi a vizsgált elemnek. 

Az elemzés második egysége az él, itt a megmunkálásból eredő egyenetlenségeket, és az általuk 

keltett feszültségcsúcsokat tártam fel. A harmadik egységet a térfogati hibák alkotják. Az első 

két egységet atomerő mikroszkóppal (továbbiakban AFM-mel), a harmadikat mikro-CT-vel 

(µCT-vel) vizsgáltam. Az egyenetlenségek pontos geometriai adatait végeselemes szimulációk 

segítségével mechanikai vizsgálatok elvégzéséhez használtam, továbbá a térfogati hibákat 

statisztikai módszerek segítségével homogenizáltam. A felvételek alapján az üveglemezt 

terhelő hibák nagyságrenddekkel nagyobbak, mint a legkisebb jellemző térfogategység, így a 

vizsgálat során az üveget homogén izotrop anyagként kezeltem. 

A továbbiakban rövid szakirodalmi áttekintés után az egyes részterületekhez 

fogalmazom meg a saját kutatásom célját. 

A felületi és élen elvégzett vizsgálatokról Molnár, (Molnár & Bojtár (2012))-ben, a 

térfogati hibák mechanikai hatásáról (Molnár & Bojtár (2013))-ben írtam. 

3.1.1 Felület 

A szakirodalom sok helyen foglalkozik az üvegtábla élének és felületének vizsgálatával, 

azonban a kutatások csupán a képalkotási fázisig jutnak, pontos mechanikai elemzést nem 

végeztek. Paiva et al. (2007) és Henke, Nagy & Krull (2002) egészségügyi célra használt 

üvegek felületét, míg Carter et al. (1997) magas páratartalom mellett tárolt szilikát alapú 

 

23. ábra Üvegtábla mezoszerkezeti felosztása 
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üvegfelületek érdességét vizsgálta, ezzel a módszerrel imitálva az öregedést. Carmona, Rinconc 

& Villegas (2010) történelmi üvegablakok felületét és a kémiai korrózió hatását vizsgálta AFM 

felvételek segítségével. 

Matthias Haldimann (2006) doktori disszertációjában törésmechanikai alapokon 

nyugvó módszert dolgozott ki, melyet aztán később Haldimann, Luible & Overend (2008) 

statisztikai eljárással alkalmazott egy üvegfelület ellenállásának meghatározásához. Módszere 

a karcok Weibull-féle eloszlását és kagylós alakját feltételezi. Adott biztonsággal és adott 

feszültségeloszlással meghatározta, hogy a szerkezeti elem ép marad-e. Nem vette figyelembe 

a karcstruktúra fejlődését, illetve a környezeti korrózió hatását. 

Célom, hogy felületen létrejövő feszültségnövekményt határozzak meg, figyelembe 

véve az alábbi szempontokat: 

1. A gyártási folyamat során a vizsgált felszín a levegővel (atmoszférikus oldal), vagy 

az ónnal (ónos oldal) érintkezett. 

2. Kültéren használt üvegfelületek egyenetlenségei milyen hatással vannak a 

feszültségcsúcsok nagyságára és eloszlására? 

Vizsgálatomnak ebben a részben még nem célja, hogy homogenizálja a felületi karcok 

hatását és végső effektív szilárdsági értéket adjon a hibákkal tarkított felületre. 

3.1.2 Élmegmunkálás 

Az érvényben lévő méretezési irányelvek szerint külön effektív szilárdságot kell 

definiálnunk felületi és él menti régióra. Ennek oka, hogy míg a felület a gyártás után szinte 

„makulátlan”, az élmegmunkálásból eredő apróbb hibák jelentős feszültségkoncentrációkat, és 

így kisebb – makroszkopikusan érzékelhető – szilárdságot eredményeznek. Számtalan optikai 

és elektronmikroszkópos felvétel készült (pl.: Arif et al. (2011) és Pankhardt & Balázs (2010)), 

azonban a 3D struktúrát eddig még nem vizsgálták ebből a szempontból. Haldimann, Luible & 

Overend (2008) és Vandebroek et al. (2013) szerint az él egyenetlenségei mellett a felület és él 

találkozásánál keletkező letörés hibái okozzák a mértékadó tönkremenetelt, azonban 

következtetéseik a tönkremenetelt követő kiértékelésből származnak, pontos geometriai 

felmérést ép állapotban nem tudtak elvégezni. 

Célom, hogy az élen lévő hibákat feltérképezzem, majd végeselemes szimulációk 

segítségével a megmunkálásra jellemző átlagos feszültségnövekmény-értéket adjak. Az AFM 

berendezés nem képes a felület és az él találkozását is vizsgálni, mivel annak eltérései kívül 
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esnek az eszköz mérési tartományán. Vizsgálatom további célja, hogy a kapott eredményekkel 

– mikro-mechanikai alapon – javaslatot adjon a megfelelő élmegmunkálás megválasztására. 

3.1.3 Térfogati hibák, zárványok 

Az úsztatott üveggyártásban a térfogati hibák – buborékok, zárványok, optikai eltérések 

– léte elkerülhetetlen. Sajnálatos módon eme hibák súlyos mértékben ronthatnak a termék 

minőségén. Benedetti figyelt fel először az üvegben maradó térfogati eltérésekre (Benedetti et 

al. (1994)). Sokáig csak szemrevételezéssel vizsgálták a gyártósorról lekerülő üvegtáblákat, 

később azonban Peng et al. (2008), Peng et al. (2011), Liu et al. (2011) és Jin et al. (2011) 

kidolgozták a videokamerás felvételen alapuló eljárást, melyben a kiértékelést már számítógép 

végzi. A gyártásban alkalmazott módszerek a hiba kivetített 2D képének optikai torzító hatását 

mérik, nem foglalkoznak az adott alak geometriájával és így az általa keltett 

feszültségkoncentrációval sem. Fontos különbségnek tartom, hogy jelen munkám nem optikai, 

hanem mechanikai szempontból értékeli a hibák jelenlétét a szerkezeti elemnek szánt 

termékben. Először µCT segítségével feltérképeztem a zárványok valódi alakját, majd 

végeselemes szimulációkkal megvizsgáltam az általuk keltett feszültségcsúcsokat. Célom, 

hogy egyetlen tényező segítségével figyelembe vegyem a zárványok keltette 

feszültségnövekményeket 95 %-os alulmaradási biztonsággal, ennek eléréséhez Monte-Carlo 

szimulációkat hajtottam végre MATLAB rendszerben. 

3.2 Felhasznált módszerek 

3.2.1 Vizsgálatok AFM-mel9 

Az AFM-es mérések megkezdése előtt mindegyik próbafelületet pásztázó elektron-

mikroszkóppal10 (SEM-mel) vizsgáltam meg. Az eredmények kiértékelése után el kellett 

döntenem, hogy igényelnek-e a próbadarabok külön előkészítést. Az üvegtábla élének 

vizsgálata kapcsán arra a következtetésre jutottam, hogy nincs szükség előkezelésre. Mivel az 

üveg felületét szinte teljesen simának találtam, így Kern & Puotinen (1970) által ajánlott 

                                                 
9 Az AFM vizsgálatokat a BME Elektronikai Technológia Tanszékén Molnár László Milán segítségével 

készítettem. 
10 A SEM felvételeket a BME Elektronikai Technológia Tanszékén Rigler Dánielnek köszönhetem. 



31 

 

módszer segítségével eltávolítottam a felületen lévő szennyező réteget, hogy mérhetővé tegyem 

a mikroszkopikus karcokat.11 

A mintadarabokat 5 percre 25%-os ammónia (NH3OH), 30%-os hidrogén-peroxid 

(H2O2) és víz 1:1:5 tömegarányú 80 °C-os keverékébe merítettem, így eltávolítottam a szerves 

és könnyűfém eredetű szennyeződéseket. A következő fürdő szintén 5 perces, 37,5%-os sósav 

(HCl), 30%-os hidrogén-peroxid (H2O2) és víz 1:1:5 tömegarányú, 80 °C-os keveréke volt. A 

fürdők után az üveg felületét kétszer leöblítettem hidrogén-peroxiddal, metilalkohollal, 

diklórmetánnal, majd dietil éterrel. Az esetleges dietil éter maradványokat nitrogén gázzal 

távolítottam el az AFM mérések előtt. Kern & Puotinen (1970) szerint a fent részletezett 

tisztítási eljárás ilyen rövid idő alatt nem változtatja meg az üveg felületét. A méréseket a 

tisztítási eljárás után a lehető leghamarabb elvégeztem, elkerülendő az esetleges légköri 

korrózió hatását. A kontakt atomerő-mikroszkóp működése egy kantilevernek (konzolnak) is 

nevezett nagyon érzékeny rugón alapszik, ami egy hegyes formában végződő tű. Ezt a kis 

hegyet nyomjuk a vizsgált minta felületére egy jól meghatározott laterális erővel, ezután a 

mintát egy precíz piezoelektromos szkennerrel x-y irányban mozgatjuk a mérési síkban. A kép 

a kantilever függőleges deformációjából épül fel, amit lézeres reflexióméréssel határozunk 

meg. 

Az AFM mérésekhez Veeco Innova Universal SPM (Scanning Probe Microscopy) 

eszközt használtam. A kontakt AFM mérésekhez nagy érzékenységű szilícium-nitrid 

mérőfejeket alkalmaztam 0,06 N/m-es átlagos rugóállandóval. 

3.2.2 Vizsgálatok µCT12-vel 

Az inhomogenitások vizsgálatához µCT-t használtam. A mikro-komputertomográfia 

széleskörűen elterjedt és használt háromdimenziós képalkotási eljárás. A készülék 2D 

röntgenképeket készít, amiből egy célszoftver segítésével felépíthetjük a vizsgált tárgy 3D 

képét. 

A képeket egy, vagy több detektor rögzíti. Miközben a röntgenforrás mozog a vizsgált 

tárgy körül, a detektorok 0,6 fokonként képeket készítenek. A szükséges képek rögzítése után 

számítógép rekonstruálja az egyes szeletek felvételeit, aminek segítségével felépíthető a 3D-s 

test. A nyers adatok egy analóg digitális konverzió után a memóriába kerülnek egy digitális 

                                                 
11 Ezt a finom módszert bioszenzorok felületének tisztítására is használják (Henke, Nagy & Krull (2002)). 
12 A µCT-felvételeket Dobó Nagy Csaba készítette a SE Fogorvostudományi Kar Önálló Radiológiai Részlegén. 
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mátrixot alkotva, a mátrix minden eleme egy voxel röntgensugár-gyengítési képességét 

reprezentálja (Hounsfield (1973)). 

A használt Skyscan 1172 µCT eszköz egy kúpnyalábú komputertomográf (CBCT), amit 

gyakran alkalmaznak fogászati vizsgálatokhoz is. Egy CBCT felvétel során a szkenner a 

próbatest körül körbefordulva kb. 600 felvételt készít. 

A µCT nagyfelbontású képet alkot, az általam végzett vizsgálat során 60 kV gyorsító 

feszültség mellett 6 µm-es voxelméretet értem el. A felesleges torzítások elkerülése érdekében 

a µCT-vizsgálatokhoz a mintadarabokat oszlop alakúra formáltam, hogy a sugárnak a lehető 

legkevesebb üvegen kelljen áthaladnia. Feltételeztem, hogy a µCT-vel készített képek 

megfelelő reprezentációi a vizsgált tárgyaknak. 

3.3 Felületi egyenetlenségek, élmegmunkálás 

3.3.1 Felületi és él menti vizsgálatokhoz használt modell felépítése 

Az AFM által gyűjtött magassági adatok egy mátrixban tárolódnak, ebből az 

adatbázisból a végeselemes geometria felépítéséhez Visual Basic-ben önállóan készített 

szoftvert alkalmaztam. A szoftver először megnyitja a mikroszkóp által készített felvételt, majd 

betölti a magassági adatokat egy kétdimenziós tömbbe. Bemenő adatként megadhatjuk a 

végeselemes modell geometriájának felbontását, azaz azt, hogy az eredeti felbontás 

(1024×1024) helyett milyen rasztert használjunk. 

Az algoritmus az eredetileg négyzetesen megadott adatokból az új felbontás szerint – 

szintén négyzetes – rasztert készít, majd mindegyik egységben a négy pontra két háromszöget 

illeszt. Így alakul ki a háromszöghálóként kialakított végeselemes felület, ami az egységnyi 

hasáb felső felszínét képezi mechanikai modellben (24. ábra). 

 

24. ábra Felületi geometria kialakítása 
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A rendelkezésre álló számítási kapacitás gyengesége miatt több lépcsőben mértem a 

valóságos geometrián a feszültségnövekményeket. Elkészítettem a teljes (100 µm × 100 µm) 

felvétel modelljét 50×50 egységnyi raszterben, majd az elvégzett vizsgálatok alapján 

eldöntöttem, hogy melyik az a 3-4 hely, ahol mértékadó lehet a feszültségkoncentráció. Ezekre 

a pontokra ráközelítve először 20 µm × 20 µm-es (50×50 egység felbontású), majd a vizsgálatot 

újra elvégezve 5 µm × 5 µm-es (szintén 50×50 egység felbontású) modellt készítettem, így 

gyakorlatilag a mikroszkóp felvételével egyenértékű pontossággal tudtam vizsgálni a felületet. 

A 25. ábrán látható, kimenő tulajdonságként megadható kívánt felbontás, kívánt méret és 

középpont adatok a kisebb méretű, de nagyobb felbontású modell paraméterei, miszerint 

mekkora részét és honnan vágjuk ki az eredeti felvételnek, valamint, hogy az új modell milyen 

felbontással készüljön. 

 

25. ábra Konvertáló szoftver felhasználói felülete 

Kérdéses volt, hogy szükségünk van e a 0,1 µm-es pontosságra. Természetesen minden 

esetben elkészítettem a legrészletesebb modellt is, azonban a legtöbb esetben a  

26. ábrán látható tendenciához jutottam, ahol a legrészletesebb modellben a feszültségek már 

nem nőttek a felbontás finomításával, így a arra a következtetésre jutottam, hogy a felületi 

eltérés nem éles, hanem sima volt. 

Minden esetben egy hibáktól mentes, tökéletes geometriájú, sík felületű modellt is 

készítettem, mindegyik modellnél előírt elmozdulásokkal definiálva a peremfeltételeket. 

Egyszerű terhelési eseteket szimuláltam (egyirányú húzás, nyomás, nyírás) a kis elmozdulások 

elmélete alapján. A valóságos geometriával futtatott alakváltozás-csúcsokat vetettem össze a 

referenciamodell értékeivel, így számítva az alakváltozás-növekmény értékét. Fontos 
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megjegyeznem, hogy nem abszolút alakváltozás- vagy feszültség értékekre volt elsősorban 

szükségem, hanem a felületre jellemző alakváltozás- vagy feszültség-növelő tényezőkre, így 

azok %-os értékben jelennek meg az értekezésben. 

A felületeken kialakított végeselemes geometria a konvertáló programban megadott 

felbontáshoz igazodott. 

 

26. ábra Első főfeszültség (csúcs) a végeselemes modell részletességének függvényében 

3.3.2 Felületi vizsgálatok eredményei 

Az üvegfelület érdességének meghatározásához AFM berendezést használtam, ami 

atomi szintű (Ångströmös nagyságrendű) felbontás mellett képes felvételeket készíteni. 

Mindegyik próbatesten minimum 3-3 vizsgálatot végeztem, eredményként a maximális 

feszültségnövekményt tüntettem fel. 

A próbadarabokat megtisztítottam, zárt szállítóedényben szállítottam és a vizsgálat előtt 

nitrogén gáz segítségével portalanítottam. A 27. ábrán az atmoszférikus (ATM) és az ónos (Sn) 

oldalról készített jellegzetes felvételek összehasonlítása látható. Mindegyik próbafelületen 5-5 

mérés történt, a próbafelület nagysága 5 µm × 5 µm volt. 

 
27. ábra Atmoszférikus és ónos oldal felületi érdességének összehasonlítása 
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Jól észrevehető a felvételeken, hogy míg az ATM oldalon apró (2-3 Å mély) végigfutó 

karcok láthatók, az ónos oldal szinte teljesen tiszta, azonban sokkal egyenetlenebb, apró, 

lekerekített buckák teszik göröngyössé a felületet. A legnagyobb magasságkülönbség az ATM 

oldalon 5,1 nm, míg ónos oldalon 36,5 nm. Az értékekből is látható, hogy az eltérés szinte 

elhanyagolható, a mérési tartomány oldalhosszának pár százaléka. A felvételeken látható fehér 

foltok az óvatos kezelés ellenére kialakuló, a levegő okozta gyors felületi korrózió, és a 

levegőben lévő por eredményei. 

Megvizsgáltam több különböző korú üvegfelületet, ahol a gyárból egyenesen kikerülő 

üvegtábla felületén a szennyeződésektől – egy nagyon sekély karctól – eltekintve szinte 

semmilyen hibát nem találtam (29. ábra – 1. sor), a maximális feszültségnövekmény +8 % volt. 

A kezelés során, ahogy a gyártótól elszállítják a táblákat a feldolgozó üzembe13, apró karcok 

jelennek meg (29. ábra – 2. sor), a feszültségnövekmény átlagosan +37 %. 

Ezek a karcok a használat során egyre jobban kiegyenlítődnek, és apró pontszerű 

bemélyedések, gödrök jelennek meg a felületen (28. ábra). 

A végeselemes futtatások megmutatták, hogy a karcoknak az idő folyamán csökken a 

hatása, elsősorban az apró pontszerű hibák okozzák a mértékadó feszültségcsúcsokat (29. ábra 

– 3., 4. sor). 

 

28. ábra Felületi hibák 1 éves üveglemezen 

 

 

                                                 
13 A feldolgozó üzemből származó próbatestek az OROSházaGLAS Kft-től valók. 
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29. ábra AFM felvételek és végeselemes futtatások összehasonlítása az üvegfelület használtságának 
függvényében14 (a végeselemes ábrák az első főfeszültségeket szemléltetik egy irányú húzás esetén) 

                                                 
14 A felhasznált próbatesteket, illetve a próbatestek koráról információt a KU-PA Üvegipari Kft. szolgáltatta. 
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Az általam vizsgált legidősebb 

üveglemez egy középület ablakából való, látható, 

hogy a mértékadó feszültséget egy viszonylag 

mély karc okozza. A vizsgálatban összegzett 

feszültségeredmények a 30. ábrán láthatók. 

Biztos és szilárd alapokon nyugvó 

numerikus eredményekhez a vizsgálat 

próbadarabok múltjának szigorú dokumentálása 

elmaradhatatlan lenne. Sajnos erre jelen esetben 

nem volt lehetőségem, így a bemutatott 

eredmények nem szolgálnak pontos értékekkel, csak a tendenciákra hívják fel a figyelmet, 

mindazonáltal ebből a szempontból értékes információt jelentenek. 

3.3.3 Él menti vizsgálatok eredményei 

Az üvegtáblákat feldolgozása során vágják, majd a tábla oldalsó felületét csiszolják. 

Erre a felületre a disszertációban az egyszerűség kedvéért mint az üvegtábla éleként fogok 

hivatkozni. A vizsgálat célja, hogy összehasonlítást nyerjünk a különböző oldalél 

megmunkálások keltette feszültségcsúcsokról. A szerkezeti üveglemezek vágási élét csiszolni 

(zámolni – A típus) szokták, külön kérésre a teljes homlokfelületet is lecsiszolják (B típus) vagy 

polírozzák (31. ábra – C típus). 

 

31. ábra Üvegtábla élmegmunkálásának osztályozása 

30. ábra Feszültségcsúcs a használat 
függvényében 
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A zámolt éleken a homlok felületről (31. ábra, 1. pozíció) csak a kagylós törés okozta 

nagyobb hibákat tüntetik el. Az AFM vizsgálatok során két fő típusú felületről beszélhetünk: 

zámoltról és polírozottról. Minden típusú felületről 10-10 AFM felvételt készítettem. 

 
Megmunkált homlok 

felület (1. pozíció) 
Vágóél (2. pozíció) 
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Maximális növekmény +352 % +393 % 

Átlagos növekmény +291 % +223 % 

Relatív szórás 9 % 10 % 

32. ábra Élcsiszolt („A” kategória) felületen számolt főfeszültségek csúcsai 
egyirányú húzás hatására 

Feladatom annak eldöntése volt, hogy utókezelésekkel mennyire lehet a felület egyenetlenségét 

mechanikai szempontból csökkenteni. 
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A 32. ábrán látható, hogy a zámolt régiók sokkal érdesebbek, mint az előző fejezetben 

taglalt üvegfelületek. Ennek következtében a feszültségnövekmények is magasabbak, kb. +400 

% nagyságúak. Ennek következtében a zámolt felület a leggyengébb, és így a legveszélyesebb. 

Megjegyzem, hogy az igazi gondot azok a régiók okozzák, amelyek feltérképezésére az 

AFM már nem volt képes. Ezek a felület és él csatlakozásánál lévő letörések, ahol kagyló alakú 

törési felületek találhatók (33. ábra). Ezen régió 3D-s vizsgálatához még keresem a megfelelő 

berendezést és módszert, ezt a további kutatási feladataim közé sorolom. 

     

33. ábra Megmunkált és tört felület találkozása (balra – 800 szoros nagyítással); vágóél és tört felület 
találkozása (jobbra – 400 szoros nagyítással) – SEM felvételek 

A tisztán finom-

csiszolt („B” kategóriájú) 

élmegmunkálás során a 

homlokfelületet teljesen 

lecsiszolják, ez homogén 

zámolt felületet 

eredményez (34. ábra). A 

felületen található 

feszültségnövekmények a 

32. ábrán láthatókhoz 

hasonlóak. Mechanikai 

különbséget – az esztétikai 

megközelítésen kívül – mégis a törött és zámolt felület találkozásánál található apró hibák 

okoznak (33. ábra). 

 

34. ábra Finomcsiszolt („B” kategória) élmegmunkálás - SEM felvétel 158 
szoros nagyítással 



40 

 

A harmadik kategóriát a polírozott felületű élek képezték. A 35. ábrán jól látszik, hogy 

a feszültségnövekmények csökkennek, így az üveg effektív szilárdsága magasabbnak 

tekinthető. Megjegyzem, hogy hasonló tendenciákat mértek a Genti Egyetem (UGent) 

munkatársai (Mark Vanderbrook és Jan Belis) különböző élmegmunkálású üveggerendákon 

(Vandebroek et al., (2012) és (2013)), munkáik során az élcsiszolt („A” kategóriájú) és a 

finomcsiszolt („B” kategóriájú) próbadarabok között enyhe effektív szilárdságnövekedését 

tapasztaltak, mivel a teljes zámolás hatására eltűntek a levágási éleknél található kagylószerű 

hibák (33. ábra). 

 

Megmunkált homlok 

felület (1. pozíció) 
Vágóél (2. pozíció) 
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Maximális növekmény +157 % +206 % 
Átlagos növekmény +103 % +153 % 
Relatív szórás 10 % 9% 

35. ábra Élfénycsiszolt („C” kategória) felületen az első főfeszültség eloszlása 
egy irányú húzás esetén 
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A vizsgálat eredményeképpen javaslom, hogy nem csak esztétikai, de tartószerkezeti 

szempontból is érdemes a polírozott élmegmunkálás („C” kategória) választása, mivel 

jelentős effektív élszilárdság növekedést érhetünk el vele. Hangsúlyozom, hogy a felületek 

(vágóél-homlokfelület; vágóél-üvegtábla felület) találkozásának helyes feltérképezése 

létfontosságú egy átfogó vizsgálathoz, sajnos azonban ezen feladat végrehajtásához 

használható berendezés és módszer még nem áll rendelkezésünkre. 

3.4 Térfogati hibák 

3.4.1 Térfogatvizsgálati modell felépítése 

Bartuška (2001) szerint a térfogati hibákat három csoportba sorolhatjuk. Ide tartoznak a 

gázzal töltött zárványok (buborékok – bubbles), a kristályos szennyeződések (az iparban 

használt nevén: kövek – stones), valamint a már félig felolvadt hibák, melyek amorf 

halmazállapottal rendelkeznek, csupán fénytörő tulajdonságuk tér el a végtermékétől (zsinórok, 

csomók – cords). Mivel a csomóknak szinte azonos az anyagszerkezete és a sűrűsége az őket 

körülvevő anyaggal, így az általuk keltett feszültségzavar is elhanyagolható, ezért hatásukkal 

nem foglalkoztam. 

A kristályos köveknek, melyek a zárványok második csoportját alkotják, szinte 

semmilyen fényátbocsátási képessége nincs. A felvételeken viszonylag halványan tűntek fel, 

mivel sűrűségük csak kis mértékben tér el az üvegétől (36. ábra). 

36. ábra Kristályos zárványról készített optikai és µCT-felvétel, valamint a végeselemes modell 

A legnagyobb számban előforduló hibatípus a légzárvány. Jelenlétük a gyártási 

folyamat során kedvező hatással van az olvadék összekeveredésére, azonban a megmaradó 

zárványok nagymértékben ronthatják a végtermék optikai és mechanikai tulajdonságait. Hat 

különböző méretű buborékról és egy kristályos zárványról készítettem µCT-felvételt. Az 
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optikai felvételek (37. ábra) alapján látható, hogy a buborékok különböző alakban és méretben 

is előfordulnak. 

   

37. ábra Buborékokról készített optikai felvételek 

A légzárványok könnyen felismerhetők voltak a µCT-felvételeken, gyakorlatilag nem 

gyöngítik a röntgensugarat (38. ábra). 

 

38. ábra Légzárványról készített µCT-felvételek és a segítségükkel készített végeselemes modell 

Az optikai és CT felvételek alapján kijelenthetem, hogy a légzárványokat orsó alakú 

forgásellipszoiddal, míg a kristályos zárványokat lencse alakú forgásellipszoiddal 

közelíthetjük. A zárványok eloszlásról készített ipari statisztikai elemzés szerint a 

végtermékben maradó zárványok több mint 95 %-a légzárvány. A kristályos hibák anyagáról 

és alakjáról a CT felvételek ellenére is keveset tudunk, így jelen vizsgálat során hatásukat 

elhanyagoltam. Összegzésképpen kijelenthetem, hogy a légzárványok mechanikai szempontból 

értelmezett statisztikai homogenizációjával foglalkoztam. 

Az elemzések kimutatták azt is, hogy a légzárványok legnagyobb főtengelye mindig 

párhuzamos volt az üveglemez felszínével és az úsztatási iránnyal. Ennek magyarázata, hogy a 

gyártási folyamat során 1600 °C-ra hevített üvegolvadékot elkezdik a gyártási irányba húzni, a 

bent maradó buborékok így szintén egyirányú nyújtáson esnek át. Az olvadék fokozatosan 
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lehűl, megkeményedve csapdába ejti a buborékot. Ez a tény a későbbiekben fontos szerepet fog 

játszani. 

Eshelby-féle szemi-analitikus megoldás 

A buborékoknak szabályos alakúak, nem volt szükségünk külön szoftver alkalmazására, 

hogy a felvételekből végeselemes geometriát készítsünk. A mechanikai számítás felgyorsítása 

érdekében ennél a vizsgálatnál az Eshelby-féle szemi-analitikus megoldást alkalmaztam 

(Eshelby (1957,1959,1961)). A módszer részletes levezetése megtalálható a Függelék IV. 

fejezetében. 

Eshelby megoldása során a zárványt egy végtelen homogén térben helyezte el, 

vizsgálatom azonban egy véges méretű lemezre terjed ki, így végeselemes szimulációk 

segítségével döntöttem el, hogy az analitikus megoldás valóban helyes közelítést ad a valóságos 

problémára. A végtermékben relatíve kevés buborék (termékenként maximum kb. 30) található, 

így a zárványok egymás közötti hatását elhanyagoltam. Nem vettem figyelembe továbbá, hogy 

az üvegfelszínen található nyitott hibák zavaró hatása eltérő. 

Feszültségeloszlás légzárványok környezetében 

Az analitikus megoldás ellenőrzéséhez végeselemes kísérletet végeztem, ahol az egész 

üvegtábla jellemzésére egy kisméretű (5 mm × 5 mm × 4 mm) téglatestet készítettem, amiben 

a µCT-felvételek alapján mért hely és állás szerint helyeztem el a zárványt. Terjedelmi korlátok 

miatt a vizsgálat és annak eredményeinek részletes bemutatása a Függelék V. fejezetében 

található meg. A végeselemes modellre egyszerű alakváltozásokat írtam elő, a forgásellipszoid 

legnagyobb főtengelyére merőleges és párhuzamos húzást, valamint az üveg felületével 

párhuzamos síkban nyírást. 

A maximális feszültségnövekmény értéke független volt az ellipszoid méretétől, a 

vizsgálandó tartományban csak az alakja – a két főtengely aránya – volt rá hatással. 

A 39. ábrán az ellipszoid csúcsában számított normálfeszültségeket tüntettem fel a két 

különböző normálirányú terhelés esetén. Legnagyobb főtengelyre merőleges húzás balra, míg 

a párhuzamos jobbra látható. A diagramokon összehasonlított nem nulla feszültségek között 

kevesebb, mint 2,21 % eltérést tapasztaltam az analitikus és a végeselemes eredmények között. 
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39. ábra Numerikus és analitikus eredmények diagramon összehasonlítva (x  feszültségnövekmény az y tengely 

mentén – balra; y  feszültségnövekmény az x tengely mentén – jobbra) 

A végeselemes és analitikus megoldások összehasonlítása után kijelenthetem, hogy az 

Eshelby-féle szemi-analitikus megoldás megfelelően közelíti a valóságos feszültségeloszlást az 

üveglemezben lévő légzárvány körül, így használható a statisztikai homogenizációhoz. Az 

analitikus megoldás felhasználása nagyságrendekkel rövidíti le a statisztikai szimuláció 

számítási idejét. 

Zárványok statisztikai eloszlása 

Célom, hogy statisztika módszerekkel egy olyan tényezőt definiáljak, ami legalább 

95 % valószínűség mellett megadja a zárványok feszültségnövelő hatását az üvegtáblában. A 

módszer lényege, hogy a homogén (hibáktól mentes) üvegtáblán számolt feszültséget 

megszorozva az általam készített tényezővel megkapjuk azt a feszültség értéket, melynél 95 % 

valószínűséggel nem fog magasabb keletkezni. 

A zárványok véletlenszerűen keletkeznek a gyártási folyamat során. Az eloszlási 

függvények megalkotásához használt mérési adatokat a Guardian Magyarország Kft. orosházi 

üzeméből kaptam. Adatvédelmi okokból csak az alapfüggvényeket – a bennük lévő 

paraméterek értékeit nem – fogom közölni, így csak az eredmények lesznek számszerűsítve. 

A kapott adatbázisban a hibák típusa, helye és mennyisége volt feltüntetve. Saját 

fejlesztésű Visual Basic szoftvert használtam a sűrűségfüggvények paramétereinek 

számítására. Sajnálatos módon a minőségellenőrzési folyamat során a hibák nem forma, hanem 

méret szerint vannak osztályozva, így meg kellett mérnem a légzárványok alakját leíró 

főtengelyarányt. A vizsgálatot 63 próbadarabon, optikai mikroszkóp segítségével hajtottam 

végre. Csak olyan hibákat mértem, melyek az építészeti célra javasolt üvegben benn 

maradhatnak. A felvételeket optikai mikroszkóppal készítettem. A mérés pontossága nem 
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egyezik meg, csak megközelíti a µCT felvételek esetén alkalmazott 6 µm-es voxel méretet, 

azonban a főtengelyek aránya így is kielégítő módon meghatározható volt. 

Feltételezésem szerint négy különböző eloszlási függvényre van szükségünk, melyből 

három a hibák térbeli helyét, egy pedig az alakját (főtengelyek aránya) írja le. A 40. ábrán a 

négy elméleti sűrűségfüggvény látható: 

 

40. ábra A hibák feltételezett sűrűségfüggvényei 

A 40. ábrán látható görbéket a következő függvényekkel írtam le: 
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ahol az  1f x  függvényben  a csúcsossági paraméter, mely az üvegtábla közepén és szélén 

található hibák sűrűségkülönbségét jelzi, valamint lx az üvegtábla szélessége. Az  2f y  

függvényt konstansnak feltételeztem, ly az üvegtáblák vágási hossza. Az  3f z  függvény jelzi 

a hibák magasság menti sűrűségfüggvényét (e függvény diszkrét értékek formájában állt 

rendelkezésemre, a képletekben pi az egyes magasságokhoz tartozó sűrűségérték),   a Dirac-

delta függvény, zi az egyes rétegek magassága.  4f w  vizsgálatom alapján felvett 4 pontos 

Dagum-eloszlás15, melyben 1, 2, 3 alakparaméterek, d lokalizációs paraméter (az empirikus 

értékekre fektetett eloszlás Anderson-Darling-szerinti illeszkedési vizsgálatának eredménye: 

0,22644). Számításaim során azzal a feltételezéssel éltem, hogy a valószínűségi változók 

függetlenek egymástól. 

Annak a valószínűsége, hogy a legélesebb buborék a homogén (hibáktól mentes) 

lemezben számolt legnagyobb feszültség helyén van, szinte 0. Ezért a vizsgálat lényege a 

hibákkal terhelt üveglemezen olyan feszültségkorlát ( lim̂ ) megállapítása, melynek 

alulmaradási valószínűsége 95 %. Például, ha veszünk 100 darab hibákkal teli üvegtáblát – 

ugyanazon a módon terheljük –, akkor az elméleti (hibáktól mentes) módon számolt maximális 

feszültségérték mindegyik lemezben megegyezik, azonban a valóságos (hibákkal terhelt) 

esetben számolt értékek különbözni fognak. A feladat annak megállapítása, mekkora az a 

feszültségérték, ami 95 darab üveglemezben már nem jön létre. 

Matematikailag a következőképpen tudjuk a fenti állítást leírni: 

 
limˆ

limˆ ˆ ˆ ˆ( ) 0,95 ( ) ( ) 0,95P F f d


    


     , (3.2) 

ahol ̂  a hibák által keltett feszültségnövekmény (feszültségcsúcsok), melynek kiszámítását a 

   ˆ , , ellx y z w    egyenlet adja meg, ahol  , ,x y z  a homogén, „tökéletes” lemezben 

számolt feszültségmező,  ell w  pedig a zárvány feszültségnövelő hatása (mely tényező csak 

az ellipszoid alakjától függ). Az ˆ( )f   függvény a feszültségcsúcsok (̂ ) sűrűségfüggvénye, 

ˆ( )F   pedig az eloszlásfüggvénye. A (3.2) egyenletben szereplő integrál meghatározásával 

kiszámítható a keresett feszültségérték. A kívánt tényezőt számításához még el kell osztanunk 

                                                 
15 Dagum-eloszlás egy minden pozitív valós számra definiált folytonos valószínűség-eloszlás. Az eloszlás 

Camilo Dagum (1925–2005) olasz matematikusról kapta a nevét, aki az 1970-es években dolgozta ki. 
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a kiszámolt feszültségkorlátot a homogén (hibáktól mentes) lemezen kalkulált maximális 

feszültségértékkel, így megkapjuk, mekkora többletfeszültséget okoznak a hibák a valódi 

üvegtáblában: 

 
lim

lim
max

ˆ
1,0




  , (3.3) 

ahol 
max  a hibáktól mentes lemezben számolt maximális feszültségérték, lim̂  az a 

feszültségkorlát, melynek az alulmaradási valószínűsége 95 %, γlim pedig a keresett, dimenzió 

nélküli tényező. A fent definiált tényező használata a tervezési gyakorlatban a következő: 

először kiszámolunk a klasszikus szilárdságtan módszerével egy maximális feszültséget, és azt 

megszorozzuk az adott üvegtípushoz tartozó növelő tényezővel (γlim). 

Az eredeti négy (három térbeli – x, y, z; egy alak – w) valószínűségi változó és a keresett 

feszültségcsúcs (̂ ) közötti transzformáció analitikusan csak bizonyos esetekben végezhető 

el, így jelen feladatban numerikus technikát alkalmaztam – MATLAB rendszerben írt saját 

programban – a keresett tényező meghatározásához. 

Statisztikai szimuláció 

Az alábbiakban ismertetett modellem Monte-Carlo-szimulációt használ. 

A szimuláció az alábbi kérdések eldöntését szolgálja: 

 Milyen mechanikai hatása van a légzárványoknak az üveglemezben? 

 Az üvegtábla méretének milyen hatása van a légzárványok mechanikai 

viselkedésére? 

 Melyik az az oldalarány, ami mellett a legkisebb a légzárványok hatása? 

 Van-e összefüggés a hajlítási irány és a húzási (gyártási) irány között? 

 Mekkora különbséget tapasztalunk, ha dominánsan az atmoszférikus vagy az 

ónos oldalt választjuk húzott oldalnak? 

Minden numerikus szimuláció az alábbi algoritmus szerint történt (41. ábra): 

1. A szoftver betölti a bemenő paramétereket, ahol lx az üvegtábla gyártási szélessége 

(3,21 m), ly a levágási méret (ez a leggyakrabban gyártott jumbo méret esetén 6,00 m), 

h az üveglemez vastagsága (megjegyzem, hogy jelen vizsgálatom csak 4 mm vastag 

üvegtáblákra terjed ki). la és lb a szerkezeti üvegelem mérete, melyet a gyártott 

üvegtáblából metszenek ki. pr a szerkezeti elem oldalainak arány: pr=lb/la. Az 
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üvegtáblában átlagosan n hiba található, nu az  1f x  függvényben található 

csúcsossági paraméter (3.1). A vizsgálat során sim_no mennyiségű szimulációt 

(virtuális kísérletet) végzünk el minden egyes üveglemez esetén. A terhelés hatására 

keletkező homogén feszültségmezőt függvény formában adtam meg, ezt jelzi a load 

bemenő adat. A vizsgálataim során egy irányban hajlított üveglemezeket vizsgáltam 

gerendaként számolva, a lemezhatástól eltekintve (3.4) – ellenőrző számítások alapján 

az elhanyagolásból számított legnagyobb eltérés 5 % volt: 

 2 max
max 2

( , ) 4
b

y z y z
l

 
 

  
 

. (3.4) 

A (3.4) összefüggés megadja, hogy a lemez pontjaiban mekkora hosszirányú 

normálfeszültség keletkezik (a többi feszültségkomponens hatását elhanyagoltam), lb az 

üvegtábla hossza a hajlítás irányában, σmax az üvegtáblában hibáktól mentesen kalkulált 

maximális feszültség. 

 

41. ábra A statisztikai szimuláció sematikus folyamatábrája 

A továbbiakban bevezettem három ún. kapcsoló változót: 

a) A dir_bend parameter megadja, hogy a lemez hajlítási iránya 

párhuzamos (dir_bend=1), merőleges (dir_bend=2) vagy 

véletlenszerűen eldöntött (dir_bend=0) legyen a gyártás irányával. 
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b) Második paraméter a dir_tens változó, mely megadja, hogy a hajlított 

oldal az ónos (dir_tens=1), illetve az atmoszférikus (dir_tens=2) 

oldallal egyezzen meg, vagy véletlenszerűen (dir_tens=0) legyen 

meghatározva. 

c) Utolsó paraméter a loc_plate, mely arról dönt, hogy a szerkezeti 

elemnek szánt üveglemezt a legyártott üvegtábla széléről 

(loc_plate=2), vagy közepéről (loc_plate=1) válasszuk. 

A változók által kapcsolt helyzeteket a 42. ábra szemlélteti, ahol a felső ábrán a 

gyártási folyamat, az alsón a beépített szerkezeti elem látható terhelt állapotban. 

2. A gyártási folyamat szimulációjaként 

első dolgunk, hogy elhelyezzük az 

üvegtáblában a hibákat. Minden hibához 

tartozik egy térbeli koordináta és egy 

alaki tényező. Ezen változók a (3.1) 

egyenletben megadottak függvények 

alapján készültek el. 

3. Rendelkezésünkre áll egy, a gyártósorról 

lekerülő üvegtábla, melynek mérete 

lx × ly. Következő lépésként kivágjuk azt 

a táblarészt, melyet szerkezeti elemként 

fogunk vizsgálni. Numerikusan annyi 

történik, hogy kiválasztásra kerülnek 

azok a hibák, melyek bekerülnek a 

vizsgált elemünkbe (42. ábra). 

4. Következő lépésként az algoritmus 

kiszámolja a homogén feszültség értékét a hibák helyén. A vizsgálat ezen részén minden 

zárvány kiterjedés nélküli pontként van modellezve. 

5. Felhasználjuk a Meng et al. (2012) készítette, és általa rendelkezésemre bocsájtott 

szemi-analitikus Eshelby-algoritmust, amely – felhasználván a homogén 

feszültségmezőt – meghatározza az ellipszoid környezetében létrejövő 

feszültségeloszlást. 

 

42. ábra A gyártási folyamat és a kiválasztás 
sematikus ábrája 
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6.  Miután meghatároztuk az összes hiba által keltett normálirányú feszültségcsúcsot, 

kiválasztjuk a szerkezeti elemben létrejövő maximálist: max max max
ˆ ˆmax( ; )i   , mely 

vagy valamelyik hibánál jön létre, vagy pedig mezőközépen (a homogén módon 

kalkulált esetben). 

7.  Az algoritmus visszatér a 2. lépéshez, majd „készít” egy új üvegtáblát. Ezt addig 

folytatjuk, amíg el nem érjük a kívánt szimulációk számát az adott típusú üveglemez 

esetén. 

8.  Miután kiszámoltuk az összes feszültségcsúcsot ( max̂ ), sorba rendezzük őket és 

kiválasztjuk a 0,95 kvantilishez tartozó értéket. Ezt az értéket elosztjuk max -szal, így 

megkapjuk azt a szorzótényezőt ( lim ), amellyel figyelembe tudjuk venni a 

légzárványok mechanikai hatását 95 % biztonsággal. 

Szükséges futtatások száma, konvergencia vizsgálat 

A Monte-Carlo –szimulációk fontos része 

a konvergencia vizsgálat. El kell döntenünk, 

hogy hány virtuális kísérletet, szimulációt 

hajtsunk végre adott üveglemez esetén. A 

szimulációk számának növelésével az eredmény 

pontossága növelhető. Az elvégzett vizsgálatom 

eredménye a 43. ábrán látható. A fentiek 

figyelembevételével a parametrikus futtatások 

során minden típusú üvegtáblán 50 000 virtuális 

kísérletet végeztem el. 

3.4.2 Térfogati hibák vizsgálatának eredményei 

A számított tényező sűrűség- és eloszlásfüggvénye a 44. ábrán látható. Jól látható, hogy 

a hibáknak 15,50 %-ban nincs többlethatása, azaz nem kerül éles zárvány magas 

húzófeszültségű régióba (azaz a támaszhoz közel, vagy a nyomott oldalon találhatók), és így a 

kalkulált feszültségnövekmény nem haladja meg a homogén módon számolt maximális 

feszültséget. 

 

43. ábra  γlim változása a szimulációk számának 
növelésével 
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44. ábra Példa a növelő tényező sűrűségfüggvényére (balra); eloszlásfüggvényére (jobbra) 

Van e az oldalaránynak hatása a zárványok mechanikai viselkedésére? 

Miután meghatároztuk a növelő tényezőt 

(γlim), megvizsgálhatjuk, hogy az üveglemez 

méreteinek változtatása milyen befolyással van a 

zárványok feszültségnövelő hatására. Ahogy az a 

bevezetőben elhangzott, a vizsgálatainkat csak 4 

mm vastag üvegtáblákon végeztem (mivel a 

gyártási statisztika csak ennél a terméknél állt 

rendelkezésemre), azonban változtattam a 

szerkezeti területét és a határoló oldalak arányait. 

A 45. ábrán látható a növelő tényező az üvegtábla 

méretének függvényében. Az üvegtábla méretének növelésével nő a zárványok hatása is, minél 

nagyobb az üveglemez, annál nagyobb valószínűséggel találunk benne élesebb zárványt. A 

legkisebb vizsgált üvegtábla 0,4 m2, a legnagyobb 6 m2 volt. 

A 46. ábra alapján sejthető, hogy az 

oldalaránynak nincs észrevehető hatása a 

növelő tényezőre. Hogy kizárhassuk az 

oldalarány hatását a vizsgálatokból, az 

üvegtábla méretét 3,00 m2-re állítottam, 

majd parametrikusan az oldalarányt 

változtattam 0,5 és 2,0 között. A 46. ábrán jól 

látható, hogy a vizsgált tartományban a 

növelő tényezőhöz képest elhanyagolható (kb. 2 %) hatást észleltem. 

 

45. ábra γlim növelő tényező az üveglemez 
területének függvényében 

 
46. ábra Oldalarány hatása a növelő tényezőre (γlim) 



52 

 

 Gyártási (úsztatási) irány és hajlítási irány közti korreláció 

A vizsgálat egyik célja volt, hogy a növelő tényező használatával egyszerű javaslatokat 

adjak mind a tervezőknek, mind a feldolgozóknak, hogy milyen módon tudják minimalizálni a 

zárványok hatását (például, hogy az úsztatási irány és a hajlítási irány egyezzen meg). 

Jelen vizsgálatban az üveglemez oldalainak arányát 1,5-re állítottam, a 

kapcsolóparamétereket az alábbiak szerint vettem fel: dir_tens = 0, loc_plate = 1, és 

dir_bend változott 0, 1 vagy 2 között. A 47. ábra alapján a hajlítás és az úsztatási irány 

kapcsolata szembetűnő. Ha megegyezőnek választjuk a két irányt, a zárványok hatása 

csökken. 

A jelenség magyarázata egyszerű: azáltal, 

hogy a gyártási folyamat során a légzárványok az 

úsztatás irányában nyúlnak meg, a nagyobbik 

főtengelyük mindig egyezni fog ezzel az 

iránnyal. Így a Függelék V. fejezetben tárgyalt 

a1/a2 arány (92. ábra) mindig nagyobb lesz, mint 

1,00, ezáltal az elérhető maximális 

feszültségcsúcs jelentősen csökken. Ha 

figyelnénk a helyes irány megválasztására, 

átlagosan 57,79 %-kal csökkenthetnénk a 

zárványok hatását, a merőlegesen választott 

irányhoz képest a párhuzamos 63,62 % 

csökkenést jelentene. 

A különbségeket az alábbiak szerint értelmeztem: 

    lim,1 lim,2 lim,2/ 1      , (3.5) 

ahol lim,1  növelő tényezőt hasonlítom össze lim,2 -vel. 

Atmoszférikus és ónos oldal közötti különbség 

 A zárványok magasság menti eloszlása nem egyenletes, ezért megvizsgáltam, melyik 

oldal használata előnyösebb, ha húzott oldalnak választjuk egyirányú hajlítás esetén. A 48. 

ábrán látható, hogy ha az atmoszférikus (ATM) oldalt használjuk húzott oldalnak, a zárványok 

hatása a véletlenszerűen megválasztotthoz képest 15,61 %-kal kevesebb. Ennek oka, hogy több 

zárványt találunk az ónos oldalhoz közelebb, mint az atmoszférikushoz (48. ábra). 

 

47. ábra γlim növelő tényező a hajlítási irány 
függvényében, ahol a görbék egyenlete:  

γlim = aln(A)+b, 
párhuzamos esetben: a=0,15; b=1,29; R2=0,99 
merőleges esetben: a=0,21; b=1,92; R2=0,98 

véletlenszerű esetben: a=0,22; b=1,77; R2=0,98 



53 

 

A szerkezeti elem kezdeti helyének hatása 

Az úsztatott üvegtábla szélessége mentén a zárványok eloszlása szintén nem egyenletes. 

Mértékadó lehet, honnan választjuk a szerkezeti elemünket. Az általam vizsgált két lehetőséget 

a 49. ábra szemlélteti. Az eredmények alapján arra következtethetünk, hogy a szélső régióból 

választott üveglemezekben magasabb feszültségek lépnek fel, mint a középső régióból 

választottakban. A méret növelésével ez a hatás csökken. Javaslatom, hogy a jobban kihasznált 

szerkezeti elemekhez a középső, míg a kevésbé kihasználtakhoz a szélső régióból válasszanak 

üveget a tervezők. 

3.5  Összefoglalás, további kérdések, tervek 

A mezoszintű vizsgálat feltárta az üveglemezek mikroszkopikus hibáinak mechanikai 

hatását. Cél volt, hogy tendenciákat állapítson meg, és javaslatokat tegyen egyszerű 

irányelveken keresztül, amikkel a hibák mechanikai hatása csökkenthető. 

Numerikus módszert dolgoztam ki, mely mikroszkópos (AFM) felvételeken alapulva 

feszültségeloszlást határoz meg a felületen. Ezen explicit módszerek segítségével 

megállapítottam az üvegfelület öregedésének és az effektív (makroszkopikusan érzékelhető) 

szilárdság-csökkenésének lehetséges voltát, továbbá azt, hogy az úsztatási folyamat során 

szinte teljesen sima (hibátlan) felületű üveglemezek kerülnek a feldolgozó üzemekbe. 

Megállapítottam, hogy használat és a szállítás hatására rohamosan kialakuló karcok okozzák a 

felület érdességének növekedését. Megjegyzem, hogy további vizsgálatok is szükségesek 

 

48. ábra γlim növelő tényező az ónos és 
atmoszférikus oldalak függvényében, ahol a görbék 

egyenlete: γlim = aln(A)+b, 
atmoszférikus esetben: a=0,31; b=1,55; R2=0,94 

ónos esetben: a=0,26; b=1,80; R2=0,96 
véletlenszerű esetben: a=0,28; b=1,70; R2=0,95 

 

 

49. ábra A szerkezeti üvegtábla helyének hatása a 
növelő tényezőre, ahol a görbék egyenlete:  

γlim = aln(A)+b, 
szélről választva: a=0,14; b=1,98; R2=0,99 

középről választva: a=0,22; b=1,77; R2=0,98 
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lennének, szükségünk volna a felületen található mértékadó hibák geometriájának 

feltérképezésére, és azok teljes statisztikai homogenizációjára (ennek a módszernek a 

kidolgozása még folyamatban van), valamint arra, hogy karakterisztikus értéket tudjunk 

mondani a felületi öregedés és a környezeti korrózió hatására, több és jobban dokumentált 

próbatest felhasználásával. 

A felületi hibák vizsgálatára használt módszerrel megállapítottam, hogy a polírozott 

élmegmunkálás jelentősen csökkenti a felületen létrejövő feszültségcsúcsokat, azonban még 

így is az a régió a leggyengébb. Itt a továbbiakban szükséges egy olyan módszer kidolgozása, 

mely képes a felületek találkozásánál létrejövő élek pontos 3D vizsgálatára, mivel több jelentős 

hibát is találhatunk ebben a régióban. 

Alkalmasnak tartom a kidolgozott módszer más tudományterületen – például 

rétegbevonatok, vastagréteg áramkörök, elektronikai szerelési technológiák – való használatára 

és, ahol szintén a modellezéshez használható bemeneti geometria élethű kialakítását tenné 

lehetségessé. 

µCT-felvételek segítségével pontos adatot nyertem az üvegben található zárványok 

alakjáról, így az eloszlásuk segítségével egy módosító tényezőt definiáltam, mely képes a 

zárványok mechanikai hatását minimum 95 % valószínűséggel figyelembe venni. Ennek a 

tényezőnek a segítségével egyszerű tervezési és kiosztási irányelveket alkottam, mellyel 

minimalizálni lehet a zárványok mechanikai hatását. További terveim közé tartozik a tényező 

meghatározása más típusú terhelések esetén. A mezoszintű vizsgálatban megfogalmazott 

javaslatokat a Függelék VI. fejezetében a 15. táblázatban foglaltam össze.  
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4 Makroszerkezeti vizsgálat 

4.1 Célkitűzés 

A makroszkopikus vizsgálat célja az 

üvegtáblák törésének – mint alapvető 

tönkremeneteli módnak – megismerése és 

numerikus módszerek segítségével történő 

modellezése. A kutatás során síkjukban terhelt 

üvegtáblákat vizsgáltam (50. ábra). A terhelés 

minden esetben az élen egy acél ék segítségével 

történt. A szerkezeti elem legérzékenyebb 

régiója az üveglemez éle – ennek okáról 

részletes információ a 3. fejezetben található – 

így az élmegtámasztás kialakítása a mindennapi 

tervezés során bonyolult feladat. E vizsgálat célja, hogy pontos információt szolgáltasson mind 

a hőedzett, mind a gyártási folyamat során fokozatosan hűtött (edzetlen) üvegelemek teljes 

tönkremeneteléről és a törésképről. 

A vizsgálat elsődleges célja egy modell építési stratégia kidolgozása hibrid – diszkrét 

és végeselemes – módszerben. A diszkrét elemes technika több paramétere, mint a kapcsolati 

merevsége, a diszkrét elemes felosztás vagy a csillapítási tényező analitikusan nehezen 

számítható értékek. Célom annak eldöntése, hogy a kombinált diszkrét- és végeselemes 

módszer használható-e edzett és edzetlen üvegek vizsgálatához, és ha igen, milyen korlátokkal 

és megkötésekkel. 

A szimuláció elvégzéséhez az Itasca International Inc. cég 3DEC nevű kereskedelmi 

szoftverét használtam. A módszer további végeselemekre osztja fel a konvex diszkrét elemeket, 

így a rugalmas viselkedés és a fragmentáció is egyaránt nyomon követhető. 

A szimuláció paramétereinek beállításához mind elméleti alapokon nyugvó, mind 

kísérleti eredményekkel meghatározott adatokat használtam. A kapcsolati merevséget az 

anyagban terjedő – elméleti úton meghatározott – hullámterjedési sebességgel, a csillapítási 

tényezőt a repedésfront – szintén elméleti alapon számított – előrehaladásának sebességével 

határoztam meg, továbbá a repedéskép kialakulását gyorskamerás felvétellel is ellenőriztem. 

50. ábra 6 mm vastag, síkjában terhelt edzett 
üveglemez törésképe (saját kísérlet) 
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A diszkrét elemes felosztást síkban kétdimenziós Voronoj-féle felosztással végeztem, a 

megfelelő diszkrét elem-sűrűséget az elvégzett kísérletek törésképe alapján vettem fel. 

A numerikus modellépítési stratégia mellett munkám ezen részének célja egy összetett 

kísérleti módszer kidolgozása is, aminek segítségével mind a rugalmas viselkedés, mind a 

törési folyamat nyomon követhető. 

A rugalmas viselkedés vizsgálatához sikeresen használtam a bevonatos 

feszültségoptikai módszert, minek során nem csak a bevonatban, hanem az üvegben retardálódó 

fényt is kiszámítottam, így a kismértékű feszültségek (8-10 MPa) is látványosan megjelennek. 

Mind a numerikus modell, mind az általam kidolgozott feszültségoptikai vizsgálat 

ellenőrzéséhez nyúlásmérő-bélyeges vizsgálatot is végeztem. 

Speciális, könnyen megvalósítható kísérleti összeállítást terveztem SCALP-04 (szórt 

fényű polariszkóp – scattered light polariscope) műszerhez, amivel csökkenteni tudtam a mérés 

hibáját, így pontosan meg tudtam mérni a próbatestekben a gyártás és az utókezelés hatására 

maradó feszültségeket. 

Gyorskamerás felvételek alapján végigkísértem mind az edzetlen, mind az edzett 

üveglemezekben lejátszódó törési folyamatot, ajánlást adva minimális felvételi sebesség és 

minimális felbontás szempontjából. 

A kidolgozott kísérleti rendszerrel nem csupán a jelen dolgozatban elvégzett vizsgálat, 

hanem üveggel végzett más típusú kísérletek is elvégezhetők. A hibrid módszer felépítéséről 

(Molnár, Bojtár & Nielsen (2013))-ben írtam. 

4.2 Felhasznált numerikus és kísérleti módszerek 

4.2.1 Kombinált diszkrét- és végeselemmódszer 

A klasszikus diszkrét elemes módszer (továbbiakban DEM) közelítő numerikus eljárás 

olyan közegek viselkedésének modellezésére, amelyeket alapvetően diszkrét felépítésük jellege 

meghatároz. A modell a részecskék mozgásegyenleteinek véges differenciák módszerén 

alapuló megoldására épül. 

A klasszikus diszkrét elemes eljárás hasonló a 2. fejezetben használt MD szimulációhoz, 

azonban a részecskéket a tömegükön kívül még a méretükkel is jellemezzük. Az MD 

szimulációval ellentétben a DEM során csak a valóban érintkező részecskék között alakul ki 

kölcsönhatás. 



57 

 

Amennyiben a részecskék egymással, vagy a szimulációs tartomány falával kapcsolatba 

kerülnek, átfedés jön létre, majd a részecskék között egy „lineáris rugó” távolítja el az érintkező 

elemeket egymástól. Ennek a rugónak az ellenálló képességét „kapcsolati merevségnek” 

nevezzük. 

A kombinált diszkrét- és végeselemes technika általános konvex diszkrét elemeket 

használ, majd azokat végeselemekre osztja fel. 

A törési vizsgálatok elvégzéséhez lokális csillapítást használtam, ami minden 

időlépésben β arányszámmal csökkenti a kiegyensúlyozatlan erőket. 

A diszkrét elemes módszer numerikus nehézségei közé tartozik virtuális paraméterek, 

mint a kapcsolati paraméterek, vagy a csillapítási tényező helyes beállítása. 

A kombinált diszkrét- és végeselemmódszer részletes bemutatása terjedelmi korlátok 

miatt a Függelék VII. fejezetében található. 

4.2.2 Gyorskamerás felvétel 

A repedési kép valós kialakulását a kísérletekben OLYMPUS i-SPEED 3 típusú nagy 

sebességű gyorskamerával vizsgáltam. A kamera maximálisan 150 000 képkockát képes 

felvenni egy másodperc alatt (továbbiakban a felvétel sebességének mértékegysége fps, ami 

egy képkockát jelent másodpercenként), ilyenkor zárideje 1 µs, azonban a belső memóriába 

történő adatrögzítési sebesség korlátai miatt a leggyorsabb felvételi sebesség mellett a kép 

mérete igen kicsi (60×44 pixel), így minden felvétel elkészítésekor mérlegelnem kellett az 

optimális felvételi sebesség – felbontás arányt. A Cranz-Schardin típusú (Cranz & Schardin 

(1929)) kamerákhoz képest a digitális gyorskamera előnye, hogy végtelenített felvétellel 

dolgozik, így a felvétel leállítását követően mindig az utolsó 2-3 másodperc értékelhető ki. 

Mivel az egész próbatest nem vizsgálható minden szempontból kielégítő részletességgel, 

különböző beállítások különböző sebességekkel kerültek felvételre. 

4.2.3 Rétegbevonatos optikai nyúlás- és feszültségmérés 

A szerkezeti üvegek feszültségoptikai vizsgálata széles körűen elterjedt (Aben & 

Guillemet (1993)), azonban az anyag alacsony foto-optikai érzékenysége miatt speciális szűrők 

(retarderek) használata szükséges kis intenzitású főfeszültségek jelenlétekor. Vizsgálatom 

során az ékkel terhelt üvegtáblában a magas feszültségek az erőbevezetés környezetében 

koncentrálódnak, a teljes próbadarabban viszonylag kis főfeszültség-különbségek jelentkeznek. 

A módszert edzetlen üveglemezek vizsgálatához használtam. A retarderes mérések kiértékelése 
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nehézkes, ennek megkönnyítésére a rugalmas viselkedés vizsgálatához az üvegtáblát magas 

optikai érzékenységű kétkomponensű epoxi műgyanta bevonattal láttam el (Thamm & Borbás 

(1989)). Az általam készített részletes levezetés megtalálható a Függelék X. fejezetében. 

Terjedelmi korlátok miatt csupán a végső egyenletet írom fel, amivel a keresett főalakváltozás 

különbségek kiszámíthatók: 
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 (4.1) 

ahol ε1 és ε2 a mérési irányra merőleges síkban létrejövő főalakváltozások, Nf = 1, 2, 3,… a 

vizsgált pontban észlelt színsáv rendszámának értéke, λ a fény hullámhossza, Eg az üveg 

rugalmassági modulusa, Cg a fotoelasztikus tényezője, νg a Poisson-tényezője, fc a réteganyag 

érzékenységi mutatója (680 μS). 

A keresett főfeszültség különbségek a Hooke-modell alapján számíthatók. 

4.2.4 Szórt fényű polariszkóp (SCALP) 

Az úsztatott üvegtáblákban jelen lévő feszültségmezőt szórt fényű polariszkóp 

(Scattered Light Polariscope – SCALP-04) segítségével mértem meg.  

A SCALP-04 lézerfényt bocsát ki, ami végighalad az üveg vastagsága mentén. A 

feszültségek inhomogenitást okoznak az anyagban, aminek a hatására kettős fénytörés jön létre, 

a lézerfény retardálódik, ami egy kamera segítségével regisztrálható. A fény retardációjának 

gradienséből a mérési irányra merőleges síkban létrejövő főfeszültségek különbségére 

következtetni tudunk. 

A készülékhez illesztett kiértékelő szoftver a következőképpen számítja a vastagság 

mentén változó normálfeszültségeket: 

       12 11 22 2 11 2 221 1
0 sin ;   sinxyz xyz xyz xyz xyz

d d

C d C d

   
      

 
      . (4.2) 

ahol 12
xyz  az xy síkban lévő nyírófeszültség, 11

xyz  és 22
xyz  az x és y irányú normálfeszültség, C 

az üveg fotoelasztikus tényezője, α a lézerfény beesési szöge,   a fény retardációja. η és ω két 

különböző mérési útvonal. 

A fenti megoldás azonban feltételezi, hogy a felhasználó által választott irányok 

főirányok. A feltételezés megállja a helyét kereskedelmi forgalomban lévő üveglemezek 

mezőközepének vizsgálata esetén. A sarkokhoz közeledve azonban nyírófeszültségek jelennek 



59 

 

meg. A nyírófeszültségeket is figyelembevevő megoldásom a Függelék XI. fejezetében 

található. 

4.3 Numerikus modell felépítése 

Az üveg fragmentációját célzó munkák többsége kísérleti szemszögből közelíti meg a 

témát, a feladat komplexitásához képest kevés átfogó numerikus vizsgálatot találtam. Oda & 

Zang (1998) és Zang, Lei & Wang (2007) a klasszikus részecske-diszkrét elem módszert 

használta laminált üveglemezekbe való becsapódás kettő-, illetve három dimenziós 

vizsgálatára. Chen et al. (2013) készítettek egyedül kombinált kétdimenziós diszkrét elemes 

analízist, azonban az edzett üvegek kezdeti feszültségeinek hatását ők is elhanyagolták. 

Vizsgálatom célja, hogy – olyan kísérletekkel támogatott – numerikus modell készüljön, 

ami képes a rideg anyagként viselkedő szerkezeti üvegek fragmentációját modellezni. 

Kombinált diszkrét- és végeselemes környezetben szimulációt készítettem 3DEC Itasca 

International Inc. kereskedelmi szoftver segítségével. A hibrid módszer háromdimenziós 

változatával modellezhető az üveglemezekben a hőedzés hatására létrejövő térbeli 

feszültségmező. 

4.3.1 Geometria felépítése 

 

51. ábra Kombinált modell sematikus képe, a megtámasztások és a terhelés feltüntetésével 
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A kísérletekkel verifikált numerikus modell egy, az élén ékkel terhelt üveglemez 

rugalmas és törési folyamatát írja le. A modellben felépített üvegtáblák mérete a valós 

kísérletben használtakéhoz képest kisebb, 100 mm × 100 mm területű, 6 és 10 mm vastagságú 

volt. A modell sematikus felépítése az 51. ábrán látható. Az ábrán feltüntetett kúpok a 

megtámasztást, a kúpok csúcsai pedig a megtámasztás irányát jelzik. Az éket konstans 

sebességgel mozgattam. 

4.3.2 Diszkrét elemes felosztás 

 A diszkrét elemes felosztást – annak érdekében, hogy a repedés-terjedés mesterséges 

irányítását elkerüljük – általános Voronoj-cellákból építettem fel. A felosztást MATLAB-ben írt 

programmal végeztem, majd ezen eredmények felhasználásával automatikusan input file-t 

készítettem. 

Kétdimenziós problémán bemutatva a módszert (52. ábra), először véletlenszerűen 

pontokat szórunk szét a vizsgált tartományon. Az adott ponthalmaz egy pontjának Voronoj-

cellája azok a pontok, amikhez az adott ponthalmazból (P1, P2, P3, P4,…) az adott pont (P1) van 

a legközelebb. A síkon egy véletlenszerűen elhelyezkedő pont sokasághoz úgy tudjuk 

hozzárendelni a Voronoj-cellákat, hogy meghúzzuk a szomszédos pontok közötti 

felezőmerőlegeseket (S), majd az így kapott 

szakaszokat, mint a pontok körül tartományt 

kirajzoló körvonalakat tekintjük cellaéleknek.  

Az algoritmus képes mind két-, mind 

háromdimenziós felosztásra, azonban a törés 

síkbeli lefutásának köszönhetően számomra elég 

volt a kétdimenziós változat használata, majd a 

geometria vastagság menti eltolásával alakult ki 

a teljes háromdimenziós modell. 

A diszkrét elemek minimális számát az üveglemez vastagságának és az edzett 

feszültségmezőnek a függvényében vettem fel, Warren (2001)-hez hasonlóan törésmechanikai 

megközelítést alkalmazva. Feltételezésem alapján az üveglemezben tárolt rugalmas energia 

csak az üveglemez síkjában keletkező normálfeszültségekből ered, azaz σzz= τxy= τxz= τyz= 0. 

Az edzett feszültségmezőt SCALP-04 segítségével mértem meg, az eredmények a 4.4.1 

fejezetben találhatók (74. oldalon 66. ábra és (4.13) egyenlet). 

52. ábra Voronoj-felosztás vázlata 
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Feltételezésem szerint a repedés a magasság mentén teljes mértékben megnyílik, így a 

rugalmas energia a magasság teljes magasságban felhasználódik. Egy differenciálisan kicsiny 

térfogategységre a következőképpen számítható a tárolt rugalmas potenciális energia: 

 1 1

2 2b ij ij xx xx yy yydxdydz dxdydz          , (4.3) 

ahol b  a differenciálisan kicsiny térfogategységre jutó potenciális energia. A klasszikus 

Hooke-modell alapján az alakváltozás komponensek a következőképpen számíthatók, azzal a 

feltevéssel, hogy σxx = σyy: 

1 1
xx yy xx yyE E

     
   . (4.4) 

Az egyenletben E a Young-modulus, ν a Poisson-tényező. Helyettesítsük be a fenti egyenletet 

(4.3)-ba: 

 2 2 21 1 1

2b xx yy xxdxdydz dxdydz
E E

     
    . (4.5) 

Helyettesítsük be (4.13)-et (75. oldal) az egyenletbe és integráljuk az egyenletet a magasság 

mentén, 
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   . (4.6) 

hogy megkapjuk az üveglemezben tárolt, a felületegységre normált potenciális energiát. A felső 

indexben található A jelzi, hogy a potenciális energia alapterület szerint fajlagos. 

Így hozzájutottunk egy úgynevezett potenciális energia sűrűséghez, aminek a mértékegysége 

J/m2 lesz. 

A törés során felszabaduló energia az alábbiak szerint számítható: 

02AS ah   , (4.7) 

ahol γ0 a fajlagos repedés megnyitásához szükséges felületi energia, δa a fajlagos repedéshossz, 

h pedig az üveglemez vastagsága. A 2-es szorzó az egyenletben a repedés két oldalát, azaz a 

dupla felület nagyságát hivatott jelezni. γ0 értékének meghatározása bonyolult feladat, 

szakirodalmi források 0,305 és 11 J/m2 érték közé helyezik (Wiederhorn (1969)). Szeretném 

megjegyezni, hogy a repedések szétválása a törésmechanikában ma is aktívan kutatott terület, 

az alapelvekről részletes irodalmat (Broek (1982)) 6.3 fejezete nyújt. 

Osszuk el a felhasznált fajlagos energiát a tárolt potenciális energiával: 

   
0 0

2 2 2

10 10

1 1

A

matA
b c c c

ahE ES a a

h

     
     

   
  

, (4.8) 
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ahol kiemeltem az összes anyagi állandót, ami 

minden vizsgált üvegtáblánál megegyezik, ezzel a 

lépéssel normálva az egyenletünket. 

Az 53. ábrán a 
2

c
a    energia felszaba-

dulás arányát tüntettem fel az üvegvastagságok 

függvényében, ahol δa és σc kísérletileg mért 

paraméter. 

Látható, hogy 53. ábrán felvett értékek a 

vastagság növekedésével lineárisan növekednek, a 

2

c
a    egyenlet alapján κ-t kiszámítva ajánlást 

tudunk adni δa, és azon keresztül a felosztás 

sűrűségére. A 6 és 10 mm vastag töretméretek 

önálló, míg a 19 mm vastag próbatestekről 

származó információk Nielsen, Olesen & Stang 

(2010) alapján adódtak. 

Az elméleti alapokon nyugvó, azonban 

kísérleti eredményekkel pontosított ajánlást az  

54. ábra mutatja be. Ez az ajánlás az ipari 

forgalomban kapható edzett üveglemezekre 

vonatkozik. Attól eltérő feszültségmező esetén a 

Függelék VIII. fejezetében található részletes levezetés ad segítséget, ahol az érthetőség 

kedvéért a fenti levezetés egyes részeit is megismételtem. 

Az általam használt kereskedelmi szoftver automatikusan egy átlagos végeselem méret 

megadása után négy csomópontú tetraéder elemekre osztja fel a diszkrét elemeket. Az optimális 

végeselem méret nagyságát a kezdeti feszültségmezőhöz igazodva több szempont alapján 

választottam meg (4.3.4 fejezet). 

4.3.3 Kapcsolati merevség 

A kombinált felosztás következtében a „belső” végeselemek anyagi tulajdonságait 

izotropnak, homogénnek és a szerkezeti üvegeknél makroszkopikusan mérhető értékűnek 

feltételeztem. Rugalmassági modulusukat 70 000 MPa, Poisson-tényezőjüket 0,227 értékűre 

vettem fel. 

 

53. ábra Energia felszabadulás aránya (κ) a 
vastagság függvényében 

54. ábra Diszkrét elemes felosztás sűrűsége az 
üveglemez vastagságának függvényében 
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A szimuláció során további paraméterek beállítása is szükséges volt, ilyen paraméter 

például a kapcsolati rugók merevsége. A kapcsolati merevségek növelésével a rugalmas 

viselkedés során hatásuk csökken, azonban az időlépés kritikus értéke is csökken. Dinamikai 

feladatom lévén azt a határt kerestem, ahol a szerkezetben keletkező lökéshullámok terjedési 

sebessége jól megközelíti az elméletileg számított értéket. 

Ennek a vizsgálatnak az elvégzéséhez új modellt építettem. Egy vékony szalag 

„megrántásával” a lökéshullám terjedésének vizsgálatából következtettem a kapcsolati 

merevségek hatására. A szalag egyik végét befogtam, másik végére koncentrált erőt helyeztem. 

A problémát valós időben oldottam meg, a rendszer csillapítását kikapcsoltam (55. ábra). 

 

55. ábra Kapcsolati merevségek vizsgálatára készített diszkrét elemes modell  

Egy korábbi munkám során egyenletes tömegeloszlással rendelkező, csillapítatlan 

nemlineáris anyagú gerendákban terjedő hullámokat vizsgáltam (Molnár & Bojtár (2012)), az 

ott nyert tapasztalatokat átültetve háromdimenzióba a lökéshullám sebességét különböző 

diszkrét elem sűrűség és kapcsolati merevség esetére határoztam meg. Az elméletileg 

számítható hullámterjedési sebesség értékét a következő összefüggés adja meg: 
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, (4.9) 

ahol E az üveg rugalmassági modulusa (70 000 MPa), ν a Poisson-tényezője (0,227), ρ pedig a 

sűrűsége (2,503 g/cm3). 

A 56. ábrán különböző véletlenszerűen készített diszkrét elemes felosztás és kapcsolati 

merevség függvényében a hullámfront előrehaladási sebessége látható. A függvényen látható 

értékek öt különböző felosztás átlagát mutatják. Azok a modellek, amelyekben kevesebb 

diszkrét elemet alkalmaztam, gyorsabban elérik az elméletileg számított értéket, így a 

kapcsolatoknak kisebb a szerepük, míg a sűrűbb felosztásoknál több kapcsolat található, ami 

lassabb konvergenciához vezet. A kapcsolatok hatása egy merevségnél: 105 MPa/mm-nél 

megegyezik, és 106 MPa/mm értéknél a különbség már elhanyagolható, hiszen visszaadja az 

analitikusan számított érték 98,31 %-át, Rugalmas vizsgálatok elvégzéséhez minimum  

106 MPa/mm kapcsolati merevség javasolt. Természetesen a töréskép kialakulását 
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nagymértékben befolyásolja a kapcsolatok merevsége, ennek további vizsgálatát a 4.5.2. 

fejezetben mutatom be. 

 

56. ábra Hullámterjedési sebesség a kapcsolati merevségek és a diszkrét elemes felosztás (0,06; 1,06 és 4 
diszkrét elem négyzetcentiméterenként) függvényében 

4.3.4 Kapcsolati szilárdság 

A klasszikus diszkrét elemes módszerben két alapvető tönkremeneteli módot találunk: 

a kapcsolat húzó, valamint nyíró igénybevételek hatására történő felhasadását. A módszer 

minden időlépésben meghatározza a kapcsolatban keletkező normálirányú és nyíróirányú 

feszültséget, majd eldönti, hogy a létrejövő kapcsolati feszültségek elérik-e a definiált ellenállás 

értékét. Ha a létrejövő kapcsolati feszültség eléri a határértéket, a két diszkrét elem elválik 

egymástól (húzószilárdság), vagy megcsúszik egymáson (nyíró szilárdság) és az adott kapcsolat 

megszűnik. A hibrid módszernek köszönhetően a diszkrét elemek végeselemekkel vannak 

felosztva, aminek nem csak a diszkrét elem rugalmas viselkedésére, hanem a kapcsolatokban 

keletkező feszültségek nagyságára is hatásuk van. 

Az alábbiakban bemutatott vizsgálat kezdeti hibával ellátott háromdimenziós tárcsa 

repedéscsúcsában keletkező kapcsolati feszültségcsúcsokat veti össze a végeselemes háló 

sűrűségének és a hiba alakjának függvényében. A tárcsát az 57. ábrán jelöltek szerint az alsó és 

felső felületén befogtam, az egész testen egységesen 100 MPa kezdeti normálfeszültséget 

definiáltam y irányban. A futtatások során a repedéscsúcsban lévő feszültség alakulását az idő 
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függvényében vizsgáltam, az 57. ábrára a végső egyensúlyi feszültségkomponenst tüntettem 

fel. A tárcsa vastagsága 5 mm, a tárcsa alaprajzi mérete la = 10 mm volt. 

 

57. ábra Kapcsolati feszültség a repedéscsúcsban végeselem méret, valamint a repedés alakjának függvényében 

Látható (57. ábra/b), hogy az átlagos végeselem méret csökkentésével a repedéscsúcsnál 

lévő kapcsolatban keletkező feszültség szignifikánsan növekszik, emellett szintén kimutatható, 

hogy a repedés alakja is hatással van a keletkező feszültségek nagyságára. 

Rideg anyagok valóságos viselkedésekor az éles repedés csúcsában elméletileg végtelen 

nagyságú feszültség keletkezik, azonban a végeselemmódszerrel számított feszültségcsúcs a 

végeselemes felosztás sűrűségétől nagymértékben függ. A rendelkezésemre álló számítási 

kapacitás mellett maximásan 2 mm átlagos végeselem méretet használhattam (ami több 

nagyságrenddel nagyobb, mint az RVE mérete), így a repedés alakjának függvényében a 

feszültségnövekmény minimum 200 %-os. 

Gyorskamerás vizsgálataim alapján kimutattam, hogy az edzett üveglemezekben a 

dinamikus repedésterjedés során a repedések végigszaladnak, így a megadott makroszkopikus 

szilárdság a 10 mm vastag üveglemez esetén (ahol a belső húzott feszültségmező átlagosan  

40 MPa) nem lehet magasabb 80 MPa-nál a numerikus modellben. Jelen modell azonban nem 

ad lehetőséget a valóság pontosabb leírására, így a dolgozatban leírt vizsgálatokat a klasszikus 

tönkremeneteli feltétel felhasználásával végeztem el, tudván, hogy a kapcsolatok húzó- és 

nyírófeszültségek hatására történő felszakadása a valóságban nem klasszikus szilárdságtani, 

mint inkább törésmechnikai jellegű. 

A probléma leírására törésmechanikai megközelítést javasolok a jövőben az energia-

felszabadulási paraméter segítségével: 
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ahol γ0 az egységnyi felület megnyitásához szükséges energia, a a repedés hossza, GI az hajlítási 

repedéshez tartozó energia-felszabadulási paraméter. A feszültségintenzitási tényező 

felhasználásával is megadható szívóssági határ: 

I Ic
K K , (4.11) 

ahol KIc a hajlító repedésmegnyíláshoz tartozó anyagi szívóssági paraméter (üveg esetén 0,75

MPa m – Haldimann (2006)), KI a hajlítórepedés megnyílásához tartozó feszültségintenzitási 

tényező. A feszültségintenzitási tényező végeselemes technikával számítható. A részletes 

levezetésem a Függelék IX. fejezetében található. 

Ha az üveg belső térfogata szinte hibátlan, akkor igen magas szilárdságú. Azonban 

jelen futtatások során a régió kapcsolati szilárdságát 80 MPa értékűnek tekintettem, hogy a 

dinamikus repedésterjedés létrejöjjön. A kísérletekkel makroszkopikusan meghatározott él 

menti szilárdságot Vandebroek et al. (2012, 2013) alapján 50 MPa-nak, a felületen 

értelmezett kapcsolati szilárdságot a mezoszkopikus vizsgálat alapján 100 MPa-nak 

feltételeztem. 

4.3.5 Edzésből származó kezdeti feszültségmező 

A szerkezeti célra használt üvegtáblák jelentős hányadát feldolgozásuk közben 

hőedzésnek vetik alá. Az edzés az egyik legfontosabb kezelési forma, amit az ipar használ. A 

külső felületen lévő nyomófeszültségeknek köszönhetően a húzó igénybevételek hatására a 

repedések később nyílnak meg. Az edzés különleges feszültségmezőt hoz létre, amit a 58. ábra 

szemléltet. 

Az 58. ábrán jól látható, hogy az üveg külső felületén nyomófeszültségek, középső 

síkjában húzófeszültségek keletkeznek. Így a hiba- és repedésmentes környezetben nagyobb 

effektív szilárdság mellett lépnek fel húzófeszültségek, amíg a külső felületen lévő 

nyomófeszültségek meggátolják a repedések idő előtti megnyílását 
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58. ábra Termikusan edzett üvegek belső feszültségeloszlása (az üveglap végén – balra; az üveg közepén - 
jobbra) (Haldimann, Luible & Overend (2008)) 

A kombinált modellbe épített térbeli feszültségmezőt Jens Henrik Nielsen készítette el, 

miután megmértem a tényleges edzésből maradó feszültségeket a szórt fényű polariszkóp 

segítségével16, a mérésről további információ a 4.4.1 fejezetben található. Nielsen et al. (2010) 

által használt modell ABAQUS környezetben írt felhasználói szubrutin háromdimenziós 

végeselemekkel, egy hőmérsékletfüggő viszkoelasztikus anyagmodell segítségével szimulálja 

a teljes edzési folyamatot. A kalibráláshoz használt feszültségértékeket a 3. táblázat 

tartalmazza. További feszültségértékeket különböző vastagságú próbatestek esetén a később 

bemutatott kísérleti mérések alapján a 66. ábrán feltüntetett módon javaslom felvenni (4.4.1. 

fejezet). 

Utókezelés Vastagság 
Nyomófeszültségek a 

szélső szálban 

Edzetlen 
6 mm 10 MPa 

10 mm 10 MPa 

Edzett 
6 mm 110 MPa 

10 mm 80 MPa 

3. táblázat A kalibráláshoz felhasznált nyomófeszültségi értékek a SCALP-04 mérés alapján 

Az edzés szimulációjához használt numerikus modell szükségességét az okozta, hogy a 

SCALP-04 az üveg széléhez közeledve nem szolgáltat pontos eredményeket, így csak a 

szimulált eredmények engednek részletes betekintést az edzésből származó feszültségmezőbe 

az él és a sarok környezetében. 

                                                 
16 A SCALP-04 használatát Jens Henrik Nielsen tette lehetővé számomra a Dán Műszaki Egyetemen 

(DTU). 
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A numerikus szimuláció a próbadarab szimmetriáit kihasználva a tényleges üveglemez 

1/16-át tartalmazza, így csökkentvén a számítási igényt. Magát a hűtési folyamatot 

szimmetrikusnak és egyenletesnek tekintettük. Az eredményeket grafikusan a 59. ábrán 

mutatom be. 

 

59. ábra Numerikus modell segítségével számított edzési feszültség értékek egy 6 mm vastag edzett üveglemezen 

Az 59. ábrán jól látható, hogy egy nyomófeszültségi mező veszi körbe az üveglemez 

felületét, így gátolva a repedések megnyílását. Az is észrevehető, hogy a sarkokhoz közeledve 

alacsony intenzitású nyírófeszültségek is megjelennek, aminek a jelenlétét kísérletileg is 

kimutattam. 

A feszültségi értékek jól mutatják az elméletileg feltételezett 2:1 arányt a szélsőszálban 

létrejövő nyomó- és a középső szálban megjelenő húzófeszültségek között. 

4.3.6 Csillapítási paraméter beállítása 

Griffith (1921) rideg anyagok törésére vonatkozó energiaelvű megközelítést adott, ahol 

a repedési felület megnyílásához szükséges fajlagos felületi energiát γ0-lal jelölte. A repedés 

kialakulása során S=2ahγ0 mennyiségű energia disszipálódik a rendszerből (a a repedés hossza 

és h az üveglemez vastagsága), ami hang, hő vagy egyéb mechanikai hatás képében távozik a 

rendszerből. A diszkrét elemes technika dinamikai problémát old meg, ahol az energia eltűnését 

lokális csillapítási paraméterek segítségével adjuk meg (ennek részleteit 4.2.1 fejezetben adtam 

meg). Célom ennek a csillapítási paraméternek a helyes megválasztása volt. 
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Szakirodalmi források alapján az üvegben a repedésterjedés sebessége 

következőképpen számítható: 

02elm
repv

r




 , (4.12) 

ahol elm
repv  a repedésfront elméletileg számolt előrehaladási sebessége, ρ az üveg sűrűsége és r  

az atomok közti átlagos távolság. Ha γ0 = 0,305 J/m2 (többen meghatározták kísérletileg γ0 

értékét, ami Wiederhorn (1969) alapján 0,305 és 11 J/m2 értékek között változhat), és 

102.1 10r    m, a repedésfront terjedésének elméletileg számítható sebessége 1523elm
repv   m/s 

értékűre adódik (Acloque (1975)), azaz a hullámterjedési sebességnél sokkal kisebb értékre. A 

két sebesség között a különbséget az energia-disszipációból eredő lokális csillapítás okozza. A 

β lokális csillapítási tényező meghatározásához készített modellem a következő (61. ábra): 

 
61. ábra Repedési sebesség számításához készített komplex modell 

A sávszerűen elkészített tárcsán kezdeti hibát, repedést helyeztem el, majd a felső- és 

alsó felének egyenletes 

sebességgel történő 

széthúzásával elrepesztjük az 

addig ép szerkezeti elemet. 

Annak érdekében, hogy a 

folyamat gyorsabban menjen 

végbe, y irányban egyenletes 

kezdeti normálfeszültséget  

(σy = 40 MPa) helyeztem el. A 

törési folyamat alatt a 

hullámfront helyét vizsgáltam 

az idő függvényében. 

 

60. ábra Repedésfront terjedési sebessége a csillapítási tényező és a 
kapcsolati szilárdság függvényében. 
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A 60. ábra a repedésfront terjedési sebességét a csillapítási paraméter függvényében 

vázolja. Leolvasható, hogy az előrehaladási sebesség a csillapítási paramétertől lineárisan függ. 

A kapcsolati szilárdság – a törés pillanatában a kapcsolatban létrejövő feszültségérték – szintén 

hatással van repedés kialakulásának körülményeire (60. ábra). Minél magasabb a kapcsolat 

szilárdsága, annál nehezebben lehet szétválasztani a csomópontokat egymástól, így a repedés 

annál lassabban terjed. Ennek következtében kisebb csillapítási tényező használata szükséges. 

A 60. ábrán feltüntetett értékek azonos diszkrét- és végelemes felosztáshoz tartoznak. A 

vizsgálat célja nem egy univerzális érték meghatározása volt, csak a tendenciára hívja fel a 

figyelmet. 

4.4 Kísérleti vizsgálat 

A numerikus modell verifikációját két csoportra osztottam. Először a rugalmas 

feszültségeloszlást ellenőriztem fotoelasztikus, valamint nyúlásmérő bélyeges módszerrel. A 

tönkremenetel folyamán létrejövő törésképet és repedési sebességet gyorskamerával 

vizsgáltam. A próbatestek alaprajzi mérete 300 × 300 mm, vastagságuk 6 és 10 mm volt. 

4.4.1 Rugalmas viselkedés vizsgálata 

 

62. ábra Feszültségoptikai mérés kísérleti összeállítása (1. Photoelastic Inc. Model 030 típusú reflexiós 
polariszkóp; 2. üveg próbadarab; 3. lineáris polárszűrő; 4. INSTRON 8872 hidraulikus terhelő berendezés; 

5. 3 mm legörbítési sugarú terhelőék; 6. megtámasztó keret; 7. reflexiós fólia; 8. számítógép) 

A rugalmas viselkedés ellenőrzésének elsődleges célja, hogy az ékkel történő terhelés 

hatására milyen feszültségek keletkeznek az üveglemezben. Így ezeket a vizsgálatokat edzetlen 

próbatesteken végeztem. A rugalmas kísérleteknek nem célja a próbatestek tönkretétele, így 
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egy 3 mm lekerekítési sugarú ékkel végeztük a terhelést, figyelve, hogy rugalmas tartományban 

maradjon az üveglemez. A fotoelasztikus17 vizsgálat összeállítása a 62. ábrán látható.  

A terhelést 10 kN-ig lineárisan emelve, majd ott megállítva felvételeket készítettem. Az 

izokromatikus felvételek eredményei a 63. ábrán láthatók: 

 

63. ábra Optikai feszültségmérés eredménye 

A feszültségértékek számítását a (4.1) egyenlet segítségével végeztem. A fény 

hullámhosszát λ = 565 nm-re, az üveg fotoelasztikus együtthatóját Cg=2,5 TPa-1 értékűre 

választottam, míg az Nf paraméter változtatásával különböző rendszámokhoz tartozó 

főfeszültség különbségeket számoltam. Így rendre az első rendszámhoz tartozó 

feszültségkülönbség értéke 8,76 MPa, a másodikhoz tartozó 17,53 MPa, és így tovább 26,28 és 

35,05 MPa. Látható, hogy a bevonatos módszerrel viszonylag alacsony feszültségértékek is jól 

láthatóvá váltak retarder alkalmazása nélkül. Az eredmények táblázatos formában a 4.4.1 

alfejezetben találhatók. Az izoklin vizsgálatok eredményei a Függelék XIV. fejezetében 

találhatók. 

 

Mérés nyúlásmérő bélyegekkel 

A terhelés szimmetriájának, valamint az alakváltozások pontos értékének 

megállapításához nyúlásmérő bélyegeket használtam. A kísérleti összeállítás pontos 

paramétereit a Függelék XIII. fejezete tartalmazza. Az eredményekből levonható az a 

következtetés, hogy a terhelés szimmetrikus. A bélyeges mérések eredményeit a 4.5.1 pontban 

hasonlítom össze a numerikus modell által számítottakkal. 

 

                                                 
17 A fotoelasztikus vizsgálatokhoz a polariszkópot és az útmutatást Borbás Lajosnak köszönhetem. 
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Edzett üvegek feszültségeinek meghatározása 

A szórt fényű polariszkóp segítségével egy adott pontban megállapíthatók a magasság 

mentén változó síkban létrejövő feszültségek. A vizsgálat során 2-2 (összesen 8 darab) 6 és  

10 mm vastag edzetlen és edzett üveget vizsgáltam. Célom volt kialakítani egy optimális mérési 

stratégiát, majd azt használva megállapítani a feszültségek értékeit a négy típusú próbatesten. 

A kibocsájtott lézerfény szóródását nagymértékben befolyásolja a környezetből érkező 

lámpa vagy napfény, így a mérési körülmények komoly hatással vannak a kísérlet 

sikerességére. Speciális kísérleti kialakítást dolgoztam ki (64. ábra), aminek a segítségével 

csökkenteni tudtam a méréskor kialakuló hibákat. 

Előzetes vizsgálatok kimutatták, hogy a mérőfény a lézer behatolásakor és az 

üveglemezből való távozáskor szóródik jelentősen. A készülék kézikönyve (GlasStress Ltd. 

(2008)) izopropil-alkohol használatát javasolja a bemeneti szóródás csökkentésére. A 

közegváltáskor létrejövő fénytörés és szóródás az anyagok különböző törésmutatói miatt jön 

létre (65. ábra). 

 

64. ábra Szórt fényű polariszkópos mérés kísérleti összeállítása (1. SCALP-04; 2. üveg próbatest; 3. 19 mm 
vastag üveglemez; 4. papír sablon; 5. sötétítő fólia; 6. izopropil-alkohol) 

Az üveg optikai törésmutatója 1,52, a levegőé 1,00, míg az izopropil alkohol 1,36-os 

értékkel rendelkezik. Ahhoz, hogy a kimeneti felület is mentesüljön a szóródástól, egy másik, 
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vastagabb üveglapot helyeztem a próbatest alá, valamint izopropil-alkohollal láttam el a 

csatlakozó felületeket. 

A mérési összeállítást egy fekete filccel takartam be, hogy a külső fény (pl. napfény) ne 

zavarja a felvételeket. Végül egy papír sablon került a próbatest alá, hogy a mérési pontok helye 

pontosan megállapítani legyen. Röviden összefoglalnám a kísérletre vonatkozó legfontosabb 

irányelveket, és az alábbi mérési stratégiát (aminek a részletes kialakítását a Függelék XII. 

fejezete tartalmazza): 

1. Mindenképpen használjunk izopropil-alkoholt a fénysugár be- és kimenő 

felületénél. 

2. A megfelelő árnyékolás használata nagymértékben csökkenti a kísérlet hibáit és 

növeli annak eredményességét. 

3. Egy másik, vastagabb üveglemez elhelyezése megkönnyíti az izopropil-alkohol 

elhelyezését a kimeneti felületen. 

4. Használjunk sablont a mérési pontos pontok elhelyezése érdekében. 

 

65. ábra SCALP-04 kamerafelvétele a kézikönyv (fent), valamint az általam ajánlott összeállítással (lent) 

Az optimális kialakítás mellett nagy hangsúlyt fektettem a helyes mérési stratégiára: 

1. Első lépésben a műszer pontosságát kellett megállapítanom. A mérési 

eredmények alapján a műszer pontossága 20 MPa alatt ±2 MPa, afelett ±6 %, 

azonban számtalan tényező befolyásolja, mint például a mérést végző személy, 

a levegő relatív páratartalma, a külső fényerősség. 

2. Egy mérési ponton 5 felvételt készítettem, majd azokat átlagoltam. 

3. Az üveglemezen kilenc mérési pontot vettem fel – 3×3-as raszterben –, 

vigyázva, hogy az éltől minimum 2 cm távolságban legyenek. 
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4. A készülék nem ugyanolyan pontos a teljes mérési tartomány mentén, így 

minden üveglemezt megfordítottam, és egy pontot két oldalról is megmértem. 

A 4. táblázatban a próbatesteken mért átlagos értékeket mutatom be, a részletes eredmények 

megtalálhatók a Függelék XV. fejezetében a 18. táblázatban. 

Az élektől és a sarkoktól távolabb (min. 2 cm) nem találtunk számottevő 

nyírófeszültséget, így a 4. táblázatban csak a normálfeszültségek kerültek feltüntetésre. Az 

edzetlen próbatestekben a feszültségértékek nem függtek a vastagságtól. Ha az edzett 

próbatesteket tekintjük, a vékonyabb üveglemezben az edzett feszültség szignifikánsan 

magasabb (egyoldali kétmintás t-próba, p = 6,35×10-6). A fenti értékek segítségével kalibráltam 

és ellenőriztem a numerikusan szimulált edzés során kapott eredményeket. 

Típus Vastagság Maximális nyomófeszültség 

[MPa] 

Maximális húzófeszültség 

[MPa] 

Edzetlen 6 mm -6,80 (1,27) 1,85 (0,22) 

 10 mm -6,71 (0,72) 2,45 (0,17) 

Edzett 6 mm -120,65 (7,39) 60,77 (1,89) 

 10 mm -87,94 (8,38) 45,73 (2,70) 

4. táblázat SCALP-04 segítségével mért feszültségértékek átlagai, zárójelben szórásuk 

Az edzetlen próbatestekben vastagság függvényében nincs különbség a kezdeti 

feszültségmező tekintetében. Az edzett próbatestek esetemben azonban a vékonyabb 

üveglemezben szignifikánsan magasabb értékeket mértem (egyoldali kétmintás t-próba, 

p = 6,35×10-6). 

 Nielsen, Olesen & Stang (2010) 

munkájában 8, 12 és 19 mm vastag 

üveglemezekben mért felületi 

nyomófeszültségeket. Ezeket és az általam mért 

értékeket egy diagramon ábrázolva látható  

(66. ábra), hogy hiperbolikus függvénnyel 

közelíthetjük a felületi nyomófeszültségek 

nagyságát a vastagság függvényében. Mind saját, 

mind Jens Henrik Nielsen SCALP-04 mérési 

eredményei alapján a külső felületen lévő 

nyomó, és az üveglemez közepén található 

 

66. ábra Edzésből származó maximális 
nyomófeszültség az üveglemez vastagságának 

függvényében 
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húzófeszültség aránya 2:1-nek veendő. Így az alábbi módon javasolom megválasztani az edzett 

üveglemezekben található, hőkezelésből származó feszültséget az üveglemezen a élektől 2 cm 

távolságban: 

   
2

1
6

2xx yy c

z
z z

h
  

      
   

, (4.13) 

ahol σxx és σyy az üveglemez oldalaival párhuzamos xyz koordináta-rendszerben felvett 

normálfeszültségek, z a magasság menti koordináta, h az üveglemez vastagsága, σc a külső 

felületen értelmezett nyomófeszültség, ami a 66. ábra szerint választandó meg. 

Az iparilag alkalmazott edzési folyamat nincs a vastagsághoz igazítva, így az „edzett” 

üveg kifejezés nem jelenti, hogy a felhasznált üveglemezben a feszültségállapot minden 

vastagság esetén megegyezik. 

4.4.2 Fragmentáció vizsgálata 

Az élükön terhelt szerkezeti üvegek vizsgálata kísérletileg széleskörűen kutatott terület 

(Haldimann, Luible & Overend (2008)), azonban a teljes fragmentációs folyamat végigkísérése 

csak néhány, speciális esetben valósult meg (Acloque (1963)), (Kerkhof (1963)). Nielsen et al. 

(2010) az általam végzett kísérlettől eltérően nem erő jellegű terhelést, hanem gyémántbevonatú 

fúróheggyel okozott hibát alkalmazott az edzett üvegtáblák tönkretételére. 

Célom mind az edzetlen, mind az edzett üvegtáblák fragmentációjának megismerése 

élen, koncentráltan erő jellegű teherrel tönkretett üveglemezek esetén. A töréshez vezető 

terhelést a rugalmas kísérletektől eltérően éles, derékszöget bezáró oldalú ékkel végeztem, így 

gyorsabban eljutottam a végső tönkremenetelhez. A kísérletet minden esetben 20±2 °C-on, és 

50±10% relatív páratartalom mellett végeztem. A SCALP-04-gyel végzett feszültségmérésben 

résztvevő, és a gyorskamerás kísérletek során eltört üveglemezek megegyeztek, így a 

tönkremeneteli folyamat és a kezdeti feszültségmező összehasonlítható volt. 

A 67. ábra szemlélteti a gyorskamerás mérés kísérleti összeállítását. A repedés jobb 

megjelenítése érdekében az edzetlen próbatestek vizsgálatához a felvétel iránya és a próbatest 

a merőlegestől 15°-ban eltérő szöget zártak be, így a felületre merőleges repedések is jól 

látszottak. A repedés helyzetének helyes azonosításához a diszperziós fóliára nyomtatott  

1×1 cm osztásközű raszter segített. 
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67. ábra Gyorskamerás felvétel sematikus vázlata (1. OLYMPUS i-SPEED 3 típusú gyorskamerával; 2. 
OLYMPUS ILP-2 típusú frekvencia független megvilágítás; 3. üveg próbatest; 4. INSTRON 8872 hidraulikus 

terhelő berendezés; 5. terhelőék; 6. diszperziós fólia; 7. megtámasztó keret) 

A fény elosztására szolgáló diszperziós fólia minden esetben az üveglemez hátoldalára 

volt erősítve. A felvételt OLYMPUS i-SPEED 3 típusú gyorskamerával18 és OLYMPUS ILP-2 

típusú megvilágítással (100 W) végeztem. 

Az ékkel történő terhelés során az üveglemez éle először a lokális nyomó 

igénybevételek miatt fragmentálódik, majd az ék feszítő hatására létrejövő húzófeszültségek 

fogják teljesen tönkretenni. A 68. ábrán feltüntetetett képsorozat bemutatja, hogy a terhelés első 

szakaszában, az egész üveglemezre kiterjedő repedés még nem nyílik meg, azonban az 

erőbevezetés helyén nagymértékű kipattogás látható. 

A teljes tönkremenetel előtt 2-3 másodpercig is eltarthat, míg a középfej 2,5-3 mm-t 

elmozdul. A kísérletek során a terhelés állandó sebességgel, 1 mm/s-mal történt. A 69. ábra egy 

10 mm vastag edzett üveglemez erő-elmozdulás összefüggését mutatja. 

 

68. ábra Nagyfelbontású videokamera felvétele az ék környezetében kialakuló fragmentációról (10 mm vastag, 
edzett próbatest esetén) 

                                                 
18 A gyorskamerát Weltsch Zoltán kezelte a BME Gépjárművek és Járműgyártás Tanszékéről. 
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69. ábra Terhelő erő a keresztfej elmozdulásának függvényében 

A fent leírt viselkedés megmunkálástól (edzett, 

edzetlen) és vastagságtól függetlenül mindig megfigyelhető 

volt. Az ék folyamatosan hatolt be az üveglemezbe, így a 

nyomó igénybevételeknek köszönhetően a haránt irányú 

nyúlások hatására tönkretéve a próbatestet. Amint az ék elég 

mélyre hatolt, és a szétfeszítő hatásának következtében elég 

nagy húzófeszültség keletkezik, a repedés hirtelen 

dinamikusan megnyílik (70. ábra). 

 

Edzetlen próbatestek törése 

A kísérletek során négy 6 mm, és négy 10 mm vastag edzetlen próbatestet vizsgáltam 

meg. Az 5. táblázatban a töréshez tartozó nevezetes erő- és elmozdulásértékeket tüntettem fel. 

A 6 mm vastag üvegtáblák átlagosan 3,065 kN, a 10 mm vastag üvegtáblák 4,118 kN 

maximális nyomóerőt viseltek el. Amennyiben a töréshez tartozó erőt fajlagosítjuk, a 6 mm 

vastag próbatestek 511 N/mm, míg a 10 mm vastag 412 N/mm terhelés esetén ment tönkre, 

tehát a 6 mm vastag üvegtáblák szignifikánsan több fajlagos terhet voltak képesek elviselni 

(egyoldali kétmintás t-próba, p = 0,025). Elméletileg a lemezvastagság növelésével a hajlító 

(feszítő) repedéshez tartozó szívósság (KIc) csökken (Broek (1982), 199-208. oldal), mivel 

nagyobb térfogatban több komolyabb hiba és így magasabb feszültségcsúcs keletkezhet. Ez a 

jelenség jól magyarázza a kísérletben tapasztalt eredményeket. 

A gyorskamerás felvétel célja az üveglemezben kialakuló repedés sebességének 

megállapítása volt. A vizsgálat elvégzéséhez a nagy sebességű kamera 30 000 képkockát vett 

fel másodpercenként, így 264×196 pixel felbontású képhez jutottam. Ennek segítségével 

pontosan megállapítható volt a repedés hossza. 

70. ábra Tipikus töréskép az 
erőbevezetés helyén 
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Vastagság
Első törés Maximális erő Teljes fragmentáció

Erő Elmozdulás Erő Elmozdulás Erő Elmozdulás
[mm] [kN] [mm] [kN] [mm] [kN] [mm] 

1 6 3,418 1,016 3,418 1,016 2,334 1,715 
2 6 3,079 1,424 3,079 1,424 1,884 2,067 
3 6 2,578 1,219 2,578 1,219 2,578 1,219 
4 6 3,184 2,747 3,184 2,747 3,158 2,124 
5 10 4,153 0,981 4,153 0,981 3,897 3,964 
6 10 4,893 1,950 4,893 1,950 3,792 2,302 
7 10 3,337 1,318 3,337 1,318 3,140 1,610 
8 10 3,375 1,073 4,089 2,114 4,089 2,114 

5. táblázat Nevezetes elmozdulás- és erőértékek edzetlen próbatestek törése esetén 

A 71. ábrán a repedés hosszát tüntettem fel az idő függvényében. A 71. ábra diagramján 

látható, hogy a nyomó igénybevétel hatására az üvegben repedéskezdemény keletkezik, 

azonban az ék feszítő hatásából nem jön létre elég rugalmas energia, ami dinamikussá tenné a 

repedésterjedést, nincs meg a repedés megnyitásához szükséges feszültségállapot. Amint ez 

kialakul, a repedés gyorsan végigfut. 

 

71. ábra Edzetlen üvegtábla tipikus törési folyamata (6-os számú próbatest eredményei) 

A 6. táblázatban a végső, dinamikus repedésterjedési sebességeket tüntettem fel, amiket 

a végső lineáris – azaz konstans sebességgel futó – szakasz érintőjeként számoltam. 

Az eredmények statisztikai kiértékeléséből kimutatható, hogy vastagság függvényében 

nincs szignifikáns különbség (kétoldali kétmintás t-próba, p = 0,926) a két típusú próbatestben 

terjedő repedés sebessége között. 1 mm/s terhelési sebesség mellett a dinamikus repedésterjedés 

sebessége edzetlen üveglemezekben átlagosan 456 m/s, 81 m/s szórás mellett. 
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Sorszám
(6 mm) 

Repedésterjedési 
sebesség [m/s] 

Sorszám 
(10 mm) 

Repedésterjedési 
sebesség [m/s] 

1 604,53 5 438,83 
2 465,96 6 429,76 
3 459,83 7 450,00 
4 309,26 8 491,86 

Átlag 459,90  452,61 
Szórás 120,61  27,44 

6. táblázat Edzetlen üveglemezekben mért repedésterjedési sebességek összefoglalása 

Edzett próbatestek törése 

A nagysebességű kamerával folytatott vizsgálat során öt 6 mm, és öt 10 mm vastag 

próbatestet vizsgáltam. Az edzetlen próbatestekhez hasonlóan az edzett üveglemezek törése is 

több szakaszra bontható (69. ábra). A 7. táblázat az első repedés megjelenéséhez tartozó, a 

maximális és a végső tönkremenetelnél mért erőértéket tartalmazza: 

A 6 mm vastagságú próbatestek átlagosan 3,238 kN (szórás: 0,2304 kN), míg a 10 mm 

vastagok 6,940 kN (szórás: 0,2944 kN) terhelés mellett mentek tönkre. A 6 mm vastag edzett 

üveglemez átlagosan 537,0 N/mm, míg a 10 mm vastag lemez 703,2 N/mm fajlagos (vastagság 

szerint) értéknél ment tönkre. Az edzetlen üveglemezektől eltérően jelen esetben a 10 mm 

vastag edzett próbatestek szignifikánsan erősebbnek bizonyultak (egyoldali kétmintás t-próba, 

p = 0,00034). 

Ennek okát az edzett üveglemezek belsejében lévő – edzésből származó – 

húzófeszültségi mező okozza. Azáltal, hogy a 10 mm vastag üveglemezekben szignifikánsan 

kisebb (4. táblázat) a húzófeszültség, mint a 6 mm vastag próbatestekben, a kialakuló 

feszültségmező csak később képes megnyitni a kezdeti repedéseket. 

S
or

sz
á

Vastagság
Első törés Maximális erő Teljes fragmentáció 

Erő Elmozdulás Erő Elmozdulás Erő Elmozdulás 
[mm] [kN] [mm] [kN] [mm] [kN] [mm] 

9 6 3,000 1,804 3,000 1,804 2,085 4,176 
10 6 2,645 0,976 3,538 2,096 3,538 2,096 
11 6 3,378 1,011 3,378 1,011 2,996 2,393 
12 6 0,961 0,748 3,034 1,211 2,534 3,056 
13 6 1,534 0,707 3,160 1,452 2,053 1,710 
14 10 2,101 0,779 6,613 2,031 3,583 5,928 
15 10 6,500 1,111 7,185 3,737 7,185 3,737 
16 10 1,501 1,826 6,916 4,042 6,916 4,042 
17 10 2,018 0,979 7,048 2,554 6,030 3,391 
18 10 0,883 0,693 7,398 4,957 7,398 4,957 

7. táblázat Nevezetes elmozdulás és erőértékek edzett próbatestek törése esetén 
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A 6 mm vastag üveglemezeknél számos esetben az első töréshez tartozó erőérték a 

maximális is, azonban a 10 mm vastag próbatesteknél egy kezdeti berepedés után később 

érzékelhető a maximális teherbírás, mivel a terhelésből és az edzésből származó feszültségek 

szuperpozíciója nem képes a már jelenlévő repedést tovább nyitni. Ezt támasztja alá a 8. 

táblázat, amiben az első repedéshez és a teljes fragmentációhoz tartozó keresztfej-elmozdulás 

érték hányadosát tüntettem fel. További erő-elmozdulás diagramokat a Függelék XVII. fejezete 

tartalmaz. 

A kísérlet elsődleges célja a teherbírás megállapítása mellett a töréskép kialakulásának 

vizsgálata volt. A 72. ábrán edzett üvegtáblákon végigfutó repedéskép látszik. A felvétel 50 000 

fps sebességgel 180×132 pixel felbontással készült. 

 

72. ábra Repedésfront előrehaladása gyorskamerás felvétel alapján (15-ös számú próbatest eredménye) 
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m
 

Első 
törés 

Teljes 
fragmentáció 

Elmozdulások 
arány 

S
or

sz
á Első 

törés 
Teljes 

fragmentáció 
Elmozdulások 

arány 
[mm] [mm] [-] [mm] [mm] [-] 

9 1,804 4,176 2,315 14 0,779 5,928 7,609 
10 0,976 2,096 2,148 15 1,111 3,737 3,365 
11 1,011 2,393 2,366 16 1,826 4,042 2,213 
12 0,748 3,056 4,086 17 0,979 3,391 3,465 
13 0,707 1,710 2,417 18 0,693 4,957 7,156 

Átlag 1,049 2,686 2,666  1,077 4,411 4,762 

8. táblázat Nevezetes elmozdulások aránya edzett próbatestek esetén 

A 73. ábra diagramja szemlélteti a repedésfront előrehaladását az idő függvényében. Jól 

látható, hogy közel lineáris a fragmentáció növekedése. A 73. ábráról az is leolvasható, hogy a 

mért, és az elméletileg számított (1523 m/s) repedésfront sebesség értékek kielégítően 

illeszkednek, egymástól 2,17 %-kal és 6,13 %-kal tértek el. Edzett üvegek törési sebessége 

széleskörűen ismert, így csak egy-egy próbatest vizsgálata során koncentráltam a törési 

sebesség kiszámítására, a továbbiakban a fragmentáció kialakulásának módját vizsgáltam. 

 

73. ábra Repedésfront sebessége az idő, valamint lemezvastagság függvényében (10-es és 15-ös próbatest) 

 

 Megmutattam, hogy a dinamikus repedésterjedés kezdetétől 0,10 ms-ot követően  

(72. ábra) a repedésfront sugárirányban növekszik, és a sugárirányú repedéseket érintőirányúak 

kötik össze (74. ábra). A felvétel 50 000 fps sebességgel készült. 
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74. ábra Erőbevezetés alatt felvett részlet, ami a repedésfront radiális terjedését szemlélteti (16-os próbatest) 

A sugárirányú repedések kialakulása az erőbevezetés közvetlen környezetében 

észlelhető, az edzett és az edzetlen üvegeknél a fragmentáció egyaránt egy repedésből indul ki, 

ami a edzett próbatestek esetén elágazik (75. ábra). 

 

75. ábra Repedéskép kialakulása az erőbevezetés közvetlen környezetében (11-es próbatest) 

A 76. ábrán jól látható, hogy a fragmentáció az első repedéstől közel szimmetrikusan 

terjed. Összegezve a jobb, valamint bal oldali elfordulásokat 149° és 155° értékekhez jutunk. 

Nielsen, Olesen & Stang (2008) munkájában említett közel 60°-os elágazási értéktől eltérően a 

koncentrált erővel terhelt próbatestek esetén 21-50° között mértem a repedés irányváltásának 

szögét. 
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76. ábra Vese alakú repedéskép t = 0,04 ms időpontban (11-es 
próbatest) 

Edzett próbatestek törésképének kiértékelése 

Jól megfigyelhető a 77. és 78. ábrákon, hogy a 10 mm vastag üveglemez szignifikánsan 

nagyobb darabokra törik, mint a 6 mm vastag, ennek oka az edzett feszültségmezőben 

keresendő. A töréshez szükséges energia minden esetben a próbatestben tárolt rugalmas 

(potenciális) energia disszipálódásával keletkezik. Többen megpróbáltak analitikus 

összefüggést találni a szilánkok mérete és az üvegben tárolt rugalmas energia között (Warren 

(2001)), azonban feltevésük szerint az üvegben tárolt összes rugalmas energia elhasználódik a 

repedés megnyitásában, ez azonban korántsem igaz. 

 

77. ábra 6 mm vastag üveglemez törésképe közvetlenül az erőbevezetés alatt (balra), általános esetben (jobbra) 
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78. ábra 10 mm vastag üveglemez törésképe közvetlenül az erőbevezetés alatt (balra), általános esetben (jobbra) 

A 9. táblázatban az általam számolt szilánkok számát tüntettem fel. A mérési tartomány 

100 mm × 100 mm nagyságú négyzet volt. További törésképeket a Függelék XVI. fejezete 

tartalmaz. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a terhelésből származó rugalmas energia 

nem feltétlenül okoz sűrűbb szilánk képet, hiszen a repedés visszafordulásából eredően kialakul 

egy „védett” zóna, ahol nagyobb szilánkok képződnek. A „vese” alakú töréskép minden esetben 

meghatározó a teljes töréskép kialakulásában, hiszen a sugárirányban végigfutó repedések 

irányát adja meg 

A 6 mm vastag próbatest törése során átlagosan 4,9 szilánk képződött cm2-ként, míg a 

10 mm vastag esetén csupán 2,2 darab. Ennek magyarázata az edzett feszültségmező, és a 

repedések felületének nagyságával tehető meg. Griffith megoldása szerint minél vastagabb a 

próbatest, annál több energiára van szükségünk az egységnyi hosszú repedés megnyitásához. A 

vastagabb próbatestben kisebb az edzett feszültség (4. táblázat), így kevesebb az eltárolt 

rugalmas energia, mint 6 mm-es párjánál, így a megnyílt repedések mennyisége is kevesebb. 

Ha a próbatest a törés közben szétesett, így a végső töréskép felvétele nem volt lehetséges 

„n.a.”, mint „nincs adat” rövidítést használtam. 

A törésképek részletes statisztikai kiértékelése terjedelemi korlátok miatt nem képezi 

jelen dolgozat részét. Jövőbeli munkám során tervezem a szilánkok részletes elemzését méret, 

alak és számosság szempontjából, ahogy azt Wittel & Kun et al. (2004) tojáshéjak esetén tette. 
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Szilánkok száma 
[db] 
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Szilánkok száma 
[db] 

 

 [mm] 
Általános 

na 
Erőnél 

nk 
nk/na   [mm]

Általános
na 

Erőnél 
nk 

nk/na 

9 6 524 n.a. n.a.  14 10 237 105 0,443 
10 6 450 n.a. n.a.  15 10 223 146 0,655 
11 6 572 n.a. n.a.  16 10 206 133 0,646 
12 6 445 320 0,719  17 10 243 158 0,650 
13 6 436 306 0,702  18 10 195 145 0,744 

           
Átlag [db] 485,4 313,0 0,710  Átlag [db] 220,8 137,4 0,627 
Szórás [db] 59,8 n.a.   Szórás [db] 20,3 20,2  
Fajlagos átlag 
[db/cm2] 

4,9 3,1   
Fajlagos átlag 
[db/cm2] 

2,2 1,4  

9. táblázat Szilánkok sűrűsége edzett próbatestek esetén 

4.5 Eredmények 

4.5.1 Rugalmas vizsgálat eredményei 

A rugalmas állapotban lévő modell 

feszültségeloszlásának a kísérleti eredményeit,  

10 kN intenzitású 3 mm lekerekítési sugarú ékteher 

esetére fogom bemutatni. A 79. ábrán láthatók a 

kombinált modell feszültségértékei az ék vonalában 

az erőbevezetés és a tábla talppontja között. Az 

ordinátákat logaritmikus skálán tüntettem fel, mivel 

a függőleges normálfeszültség lecsengése – a 

Boussinesq-féle analitikus megoldás szerint – 

hiperbolikus, így az erőbevezetésnél végtelen 

értéket kapnánk. Mivel az ék rugalmassági 

modulusa 210 000 MPa értékű, így a numerikus modell által számított feszültségérték az 

erőbevezetés helyén 606 MPa nyomófeszültség. Az ábrán az y irányú normálfeszültség 

eloszlása látható különböző átlagos végeselem méret függvényében. Látható, hogy az 5 és 10 

mm-es beállítás nem eredményez pontos értékeket az erőbevezetés helyén, így arra a 

 
79. ábra y irányú normálfeszültség lecsengése 
az ék alatt különböző átlagos végeselem méret 

függvényében 
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következtetésre jutottam, hogy maximum 2 mm nagyságúra állítom a végeselemek átlagos 

méretét. 

A kísérleti eredményeket fogom a 10. táblázatban összehasonlítani az x = 0 tengelyen 

számított feszültségértékekkel. A fotoelasztikus vizsgálatokkal történt összehasonlítás alapján 

a feszültségek maximális eltérése 6,21 %, míg a numerikus és az analitikus összehasonlítás 

alapján a hiba maximálisan 7,92 %, ami eredhet a peremfeltételek különbözőségéből19. 

Keresett pont y 
koordinátája 

[mm] 

σ1-σ2 normálfeszültség különbség [MPa] 
Numerikus 

modell 
Fotoelasztikus 

vizsgálat 
Eltérés 

[%] 
Boussinesq-

féle megoldás 
Eltérés 

[%] 

132 34,99 35,05 -0,17 35,37 1,10 
126 27,80 26,28 5,47 26,53 4,57 
113 18,69 17,53 6,21 17,21 7,92 

10. táblázat Numerikus eredmények összehasonlítás fotoelasztikus és analitikus értékekkel 

A továbbiakban a nyúlásmérő bélyegek által mért alakváltozási értékeket tüntetem fel a 

numerikus értékekkel összeha-

sonlítva. A 11. táblázatban jól 

látható, hogy a maximális eltérés 

is 0,06 ‰ megnyúlás, ami  

22,667 %-os eltérésnek felel meg 

a numerikus és kísérleti 

eredmények között. A vizsgálatok 

alapján kijelenthetem, hogy a 

numerikus és kísérleti 

eredmények nagyon jó egyezést 

mutatnak, így a modell további 

vizsgálatokra alkalmas. 

4.5.2 Törési vizsgálat eredményei 

A törés numerikus modellezését a BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék egyik 

szerverén végeztem, ami Intel® Core™2 Quad Q9450 4 magos 2,66 GHz órajelű processzorral 

és 8 GB RAM-mal volt ellátva. Sajnálatos módon az általam használt szoftver még nem 

támogatja a párhuzamos futtatást, így egy számításhoz csak egy magot használhattam. A 3DEC 

                                                 
19 A Boussinesq-féle analitikus megoldás egy végtelen féltér koncentrált erővel terhelt megoldását adja. 

Keresett 
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koordinátája
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143 x 0,300 0,232 22,6 0,295 1,6

138 
y 

-0,762 -0,798 
-4,7 

-
0,758 

0,5

95 
y 

-0,174 -0,200 
-

14,9 
-

0,165 
4,9

55 
y 

-0,104 -0,124 
-

19,2 
-

0,096 
7,9

11. táblázat Numerikus eredmények összehasonlítás nyúlásmérő 
bélyeggel mért és analitikusan számított alakváltozási értékekkel 
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programrendszer készítőinek ígérete szerint a következő verzió már képes lesz több, egymással 

párhuzamosan futó számítás elvégzésére. 

A vizsgálatban bemutatott futtatásokat igyekeztem a mérnöki gyakorlat számára 

elvégezhető időtartamban elkészíteni, valamint arra törekedni, hogy minél kisebb idő alatt 

jussak kézzel fogható eredményekhez. 

A tervezés során az építőmérnököt főként a következő dolgok érdeklik: a törés mikor 

következik be, valamint meddig terhelhető a szerkezet – ezzel a résszel nem foglalkozom a 

dolgozatban –, a második szempont a törés utáni teherbírás, azaz a töréskép kialakulásának 

és terhelhetőségének körülményei. 

A felhasználható számítási kapacitás korlátaiból adódóan nem a teljes 300 × 300 mm 

nagyságú üveglemezt vizsgáltam, hanem annak egy kicsinyített 100 × 100 mm nagyságú 

változatát, 10 mm üveglemez vastagság mellett. A terhelést nem rugalmas anyagú ékkel, hanem 

az éket helyettesítő, a felső két diszkrét elemet állandó sebességgel szétválasztó peremfeltétellel 

oldottam meg (80. ábra). 

A következőkben összefoglalom, 

hogy a módszer által használt paraméterek, 

mint a kapcsolati merevség, csillapítás, vagy 

szilárdság milyen hatással vannak a repedés 

terjedésének sebességére, majd külön-külön 

az edzetlen és edzett üvegek vizsgálata során 

kialakuló törésképek változását mutatom be a 

vizsgált paraméterek függvényében. 

A vizsgálat során az alábbi változókat 

vettem figyelembe: 

1. kapcsolati merevség, 

2. kapcsolati szilárdság, 

3. terhelési sebesség (függőleges, valamint vízszintes komponensek), 

4. csillapítási paraméter, 

továbbá vizsgáltam, két a futtatás időtartamát csökkentő módszernek – az előfeszítés és a 

tömegmátrix skálázásának – a törésképre gyakorolt hatását. 

Az előfeszítés során a terhelés első stádiumát rugalmasan (statikus vizsgálatként a 

tömegmátrixot átskálázva), egy magas értékű kapcsolati szilárdság (6000 MPa) mellett 

végeztem. Így az első repedést rövid számítási idő alatt elkészítettem, majd a törési folyamat 

80. ábra Sebesség peremfeltétel a terhelés helyén a 
törési vizsgálatok esetén 
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elvégzéséhez (második stádium) a szilárdságot lecsökkentve vizsgáltam a repedés kialakulását. 

A módszer kezdeti hibát okoz az üvegben, ezzel modellezve a kísérletek során tapasztalt 

ékfeszítő hatást. A tömegmátrix skálázásának módszeréről a Függelék XIX. fejezetében írok. 

A törési kísérletek részletes eredményeit a Függelék XVIII. fejezete tartalmazza. Jelen 

fejezetben csak a tipikus eredményeket fogom bemutatni. A futtatások megkezdése után rövid 

idővel tudhatóvá vált, hogy a tömegmátrix átskálázása nélkül nem tudok jelen számítási 

kapacitás mellett célhoz érni. Egy modell értékelhető ideig történő futtatása 10-15 napig tartott, 

és a pontatlan törési feltétel mellett ez idő alatt is az eredmények csupán kis részben egyezetek 

a kísérlet során tapasztaltakkal. Kidolgoztam az előfeszítés módszerét, ami a rugalmas terhelési 

szakaszt gyorsan elvégzi, így csak a törésre koncentrálhatok, azonban a meglehetősen alacsony 

kritikus időlépés mellett (5,83×10-12 s) csupán a repedés végigfutása (nem számítva a rugalmas 

stádiumot), elméletileg is 15 napig tartott volna. Ezen feltételek mellett egy paraméteres sorozat 

lefuttatása nem lett volna végrehajtható. Ezért arra törekedtem, hogy egy mérnöki szempontból 

felhasználható eredményt produkáljak (81. ábra). 

  

81. ábra Törésképek a numerikus modellel számítva valós dinamikai vizsgálatként (balra); a tömegmátrixot 
skálázva (középen); kísérleti felvételen (jobbra) 

Célom, hogy a programban használt, nem anyagi állandó jellegű paramétereket, (mint a 

kapcsolati merevség vagy a csillapítási tényező) úgy állítsam be, hogy az a kísérlet során 

tapasztalt törésképeket eredményezze. A tömegmátrixot átskálázva vizsgáltam a fenti 

paraméterek hatását a repedésfront előrehaladásának sebességére. Ezzel – elveszítve a feladat 

dinamikai jellegét – gyakorlatilag statikai módon oldottam meg a problémát. 

Amennyiben a tömegmátrixot átskáláztam, a kapcsolati merevség nem csak a töréskép 

kialakulására, de a repedésfront terjedésére is jelentős hatással volt. A 82. ábrán látható, hogy 

a tömegmátrixot átskálázva a kapcsolati merevség növelésével a repedés sebessége csökken, 

míg a skálázást elhagyva nem tapasztalható egyértelmű változás a vizsgált nagyságrendekben. 
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Ez azzal magyarázható, hogy nagyobb kapcsolati merevség mellett a tömegeket növelni kell az 

időlépés növeléséhez, így a hullámterjedés 

sebessége csökkent. 

A továbbiakban a tömegmátrixot 

átskálázva változtattam a keresett paramétereket. 

A csillapítási tényező lineárisan csökkenti a 

repedés sebességét (83. ábra), a jelenség az 

eredeti (skálázatlan) feladaton is megfigyelhető 

volt (4.3.6 fejezet). 

Érdekes, hogy a törés sebessége a terhelés 

sebességének függvényében lineárisan változik, azaz a feladat valóban szinte statikai jellegű 

(84. ábra). Megfigyelhető volt az is, hogy az modell belső térfogati régiójában található 

kapcsolatok szilárdsága (fV) enyhe csökkentő hatással volt a repedésterjedés sebességére. 

 

83. ábra Repedésterjedés sebessége skálázott 
modellben a csillapítási tényező függvényében 

 

84. ábra Repedésterjedés sebessége skálázott 
modellben a terhelési sebesség függvényében 

Az alábbiakban azt szerettem volna eldönteni, hogy milyen beállításokat használjon a 

gyakorló mérnök, ha például egy összetett szerkezeti elem törést követő tartalék-teherbírását 

keresi, azaz a törésképet szeretné meghatározni. A kialakuló törésképek és a paraméteres 

futtatások részletes adatai a Függelék XVIII. fejezetében találhatók meg. 

 

Edzetlen üveglemez 

Átskálázás nélküli vizsgálataim alapján edzetlen üveglemezek vizsgálata során nem 

találtam számottevő különbséget a kapcsolati merevség növelése során a törésképben. A 

skálázott modellekben a kapcsolati merevségnek jelentős hatása volt a kialakuló töréskép 

szempontjából. A kapcsolati merevség növelésével a törés ridegebbé és szétterjedtebbé válik, 

 
82. ábra Repedésterjedés sebessége skálázott 

modellben a kapcsolati merevség függvényében 
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azaz edzetlen üveglemezek vizsgálatához a kísérletekhez igazodóan a minimális 106 MPa/mm 

kapcsolati merevséget javaslom használni 

(85. ábra). 

A csillapítási tényező növelésével a 

repedés egyenesebbé válik, az oldalirányba 

történő megnyílások csökkennek, így a 

csillapítási tényezőt 0,3–0,6 közé javaslom 

felvenni.  

fV növelésével a repedéskép nem változott 

jelentősen, a törési sebesség kismértékben 

csökkent. 

 

Edzett üveglemez 

Ebben az esetben a skálázatlan és a 

skálázott modellek törésképe eltért. A 

kapcsolati merevség növelésére és pontos 

törési feltételre vagy a végeselem méret 

csökkentésére lenne szükség. Sajnálatos 

módon ezen változók dramatikusan növelnék 

az így is magas futtatási időt (86. ábra). 

Következésképpen a vizsgálatokat az 

átskálázott tömegmátrixok mellett hajtottam 

végre. A vizsgálatok kimutatták, hogy a 

kapcsolati merevség növelése a repedések 

elágazásával jár, így az általam maximálisan 

használt 1010 MPa/mm merevséget ajánlom 

további vizsgálatok elvégzéséhez. 

A csillapítási tényező valójában nem volt hatással a kialakuló törésképre, így azt 0,1-

nek tekintettem a vizsgálataim során, mivel így a repedés gyorsabban futott, és a számítás 

kevesebb időt vett igénybe. 

fV növelésével a repedések elválása csökkent, edzett üveglemezek vizsgálatához a 4.3.4 

fejezetben leírtak alapján 80 MPa térfogati szilárdságot javasolok. 

85. ábra Edzetlen üveglemez törésképe a jellemző 
beállításokkal 

 

86. ábra Edzett üveglemez törésképe a jellemző 
beállítások mellett 
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4.6 Összefoglalás és további tervek 

Vizsgálati stratégiát dolgoztam ki edzett és edzetlen üvegtáblák síkban történő törésének 

vizsgálatára, ennek során mind a rugalmas viselkedés, mind maga a törés nyomon követhetővé 

vált. A rugalmas állapotú megfigyelést három különböző vizsgálati egységre bontottam. 

Először szórt fényű polariszkóp segítségével (SCALP-04) pontosan megmértem a 

kereskedelmi forgalomban lévő üveglemezekben található – a gyártás és feldolgozás során 

keletkező – sajátfeszültségeket, majd az edzetlen próbatesteket rugalmas terhelésnek vetettem 

alá. A terhelés szimmetriáját nyúlásmérő bélyegek segítségével határoztam meg, a terhelésből 

származó feszültségeloszlást az általam kidolgozott bevonatos feszültségoptikai vizsgálattal. 

Az üveglemezek teljes és igen gyors tönkremenetelének követésére gyorskamerás 

mérési összeállítást terveztem, megállapítván, hogy edzett üveglemezek esetén minimum 

50 000 fps felvételi sebesség és 180×132 pixel felbontás szükséges. Megállapítottam, hogy 

edzetlen üveglemezek törési vizsgálatához minimum 30 000 fps és 264×196 pixel felbontás 

kell, mivel kísérleti eredményeim szerint az edzetlen üveglemezek lassabban törnek. A 

megvilágítás energiafogyasztása 100 W volt. 

A vázolt összeállítás (67. ábra) segítségével kísérletsorozatot hajtottam végre 6 és  

10 mm, vastag 300 mm × 300 mm alapterületű edzett és edzetlen üveglemezek vizsgálatára. 

Kísérleteim során kimutattam, hogy az edzetlen üveglemezek dinamikus repedésterjedési 

sebessége nem függ a vastagságtól, 1 mm/s terhelési sebesség mellett átlagosan 459,90 m/s 

(szórás: 120,61 m/s). A próbatestek az első repedés megjelenésétől a végső tönkremenetelig 

számos esetben további terhelőerőt és terhelési elmozdulást is felvesznek, azaz nyomásra a 

morzsolódó betonhoz hasonló makroszkopikus viselkedéssel rendelkeznek. Ennek oka, hogy 

a próbatestek nem a harántkontrakcióból származó húzófeszültségek okozta első repedés miatt 

mennek tönkre, hanem a kialakult hiba ékkel történő szétfeszítésére, azaz nem klasszikus 

szilárdsági, hanem törésmechanikai okú a tönkremenetel. A jelenség felhasználható a betonhoz 

hasonló hibrid szerkezetek kialakítására, ha például az üveggerendát acélszelvénnyel erősítünk. 

Ilyen szerkezeti kialakításra jó példa Ølgaard, Nielsen & Olesen (2009) és Louter et al. (2012) 

munkája. 

Kimutattam, hogy az edzetlen próbatestek esetén a vékonyabb üveglemezek 

fajlagosan több terhet viseltek, míg edzett üveglemezeknél a vastagabb üveg bizonyult 

fajlagosan erősebbnek. 
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Gyorskamerás felvételek segítségével kimutattam, hogy az iparilag edzett üvegtáblák 

repedésfrontrjának terjedése közel 1500 m/s sebességű. Sikerült a repedés kezdeti szakaszának 

részletes felvétele, és az így kialakuló veseszerű töréskép kezdetének rögzítése, ahol a 

repedések szétválásánál a repedés elfordulása 21°-50° közötti értéket vett fel, összességében 

szimmetrikusan nyílva. 

A kísérletek elvégzése után a törésképek felvétele és utólagos elemzése lehetőséget 

nyújtott, hogy szilánk-sűrűséget állapítsak meg általam pontosan megmért belső 

feszültségekkel rendelkező üveglemezekben. Eredményeim szerint az erőbevezetés 

környezetében kisebb (6 mm: 3,1 1/cm2; 10mm: 1,4 1/cm2), míg az erőbevezetéstől távolabb (6 

mm: 4,9 1/cm2; 10 mm: 2,2 1/cm2) nagyobb átlagos töretsűrűséget regisztráltam. 

Ezen munkafázis második részében hibrid – diszkrét- és végeselemes módszerrel – 

numerikus modellt készítettem síkjukban koncentráltan terhelt edzetlen és edzett 

üveglemezek vizsgálatára. A munka lényege, hogy részletes kalibráció és az elvégzett 

kísérletek segítségével ajánlást adjon további felhasználónak síkban terhelt üveglemezek 

modellezési paramétereinek (kapcsolati merevség, diszkrét elemes felosztás, feszültségmező, 

csillapítási tényező) beállítására. A módszer leglényegesebb része a diszkrét elemes felosztás 

megalkotása. A probléma megoldására Voronoj-féle általános kétdimenziós hálózást 

alkalmaztam. A felosztás minimális sűrűségét kísérletekkel kalibrált, elméleti alapokon 

nyugvó módszerrel állapítottam meg. Az általam kidolgozott algoritmus háromdimenziós 

felbontásra is alkalmas, azonban jelen feladatban a kísérletekkel megállapított töréskép alapján 

az egyszerűbb kétdimenziós változatot használtam. 

Az edzett feszültségmezőt önálló kísérletekkel kalibrált Nielsen et al. (2010) által 

kidolgozott numerikus modellel alkottam meg. Több esetben SCALP-04 segítségével 

megmértem a kereskedelmi forgalomban kapható edzett üveglemezek mezőközépen magasság 

mentén változó feszültségeloszlását, majd a maximális nyomófeszültségek eredményeire 

hiperbolikus függvényt illesztettem. A kapcsolati merevségek minimális értékét az anyagban 

terjedő, elméletileg számolt hangsebesség értékéhez állítottam be, így egy optimális időlépés 

mellett tudtam vizsgálni az adott problémát. A csillapítási tényező elméleti értékét – homogén 

húzó sajátfeszültséggel rendelkező modellben beállítva – az elméleti repedésfront terjedési 

sebességhez kalibráltam. 

A törési vizsgálatok során kimutattam, hogy a klasszikus hibrid módszerben 

implementált kontinuum mechanikai megközelítésen alapuló törési feltételekkel nem tudjuk 



93 

 

pontosan modellezni az anyag fragmentációját. A dolgozatban javasoltam egy törésmechanikai 

alapokon nyugvó energiaelvű feltételt. 

A valós dinamikai folyamatot a pontatlan törési feltétel miatt nem tudtam vizsgálni, 

azonban a tömegmátrix átskálázásával lehetővé vált az üveglemezek törésképének 

meghatározása. A vizsgálat végrehajtásához a kapcsolati merevséget, valamint a csillapítási 

tényezőt változtatva jutottam a kísérleteimben meghatározott törésképekhez. Jelen modell 

alkalmas síkjukban terhelt üvegszerkezetek (üveggerendák, hibrid szerkezetek) törést követő 

teherbírásának vizsgálatára. 

Összességében kijelenthetem, hogy megalkottam egy elméleti alapokon és kísérleti 

eredményekkel kalibrált numerikus modellt, aminek a segítségével lehetővé vált az 

üveglemezek törésképének meghatározása. A modell hibája a pontatlan törési feltételből ered. 

Mivel egy tisztán dinamikai rendszert szeretnénk használni egy kombinált energiaelvű jelenség 

modellezésére, a szimuláció során energiaelvű törési feltételt kell használnunk. 
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5 Összefoglalás és kitekintés 

Kutatómunkám célja az volt, hogy megvizsgáljam a mérnöki anyagként használt szóda-

mész-szilikát összetételű üveg mechanikai viselkedését többféle nagyságrendben, az anyagot 

alkotó atomok szintjétől a makroszkopikus törésig. A kutatómunka eredményei hozzásegítik a 

gyakorló mérnököt – legyen az építő-, építész-, gépész- vagy villamosmérnök – hogy kiválassza 

a céljának megfelelő vizsgálati szintet üveg alapú tartószerkezetének, burkolóelemének vagy 

akár fogyasztói elektronikai termékének vizsgálatához. 

Az idők folyamán az ember az egyszerű üvegből készített tárgyakat térelhatároló 

szerepétől eltérő új funkciókkal ruházta fel. Kezdetben ékszerként vagy bevonatként, majd 

térelhatároló ablakelemként jelentek meg üvegszerkezetek, azonban napjainkban széleskörűen 

alkalmazzák a legkülönfélébb célokra, például nagy idénybevételeknek kitett repülőgép-

szélvédőként, vagy akár egy mobiltelefon érintőképernyőjeként. 

A kutatómunka három pillérre épült (87. ábra), egy mikroszkopikus, egy mezoszkopikus 

és egy makroszkopikus vizsgálatra. Mikroszintű – atomok klasszikus mechanikáján alapuló – 

analízisként MD szimulációt hajtottam végre, azt vizsgálva, hogy az anyag milyen 

nagyságrendben tekinthető homogénnek és izotropnak, azaz mekkora a jellemző 

térfogategysége. A vizsgálat során a mechanikai terhelés során bekövetkező atomi 

paraméterek változását is kimutattam. A módszer jól használható új üvegtípusok elméleti 

vizsgálatára, hiszen például számos munka foglalkozik különböző makroszkopikus 

paraméterrel (Young-modulus vagy Poisson-tényező) rendelkező, az elektronikai iparban 

használt új üvegtípus létrehozásával (Rouxel et al. (2001)). 

Vizsgálataim második részét a mezoszerkezet feltérképezésére hivatott virtuális 

kísérletsorozat alkotta. A munka során végeselemmódszert használtam. A szerkezeti üvegtáblát 

régiókra osztottam mezoszkopikus hibáik függvényében, az él menti, valamint felületi régiót 

atomerő mikroszkóppal, az üveg térfogatában lévő hibákat µCT-vel vizsgáltam. A kezdeti 

hibákkal terhelt geometriából következtettem a gyártási technológiákból maradt hibák 

feszültségnövekményeire. Kimutattam, hogy a polírozott élű üvegtábla mennyivel kevesebb 

és kisebb hibát tartalmaz, mint élcsiszolt társa. Módszert dolgoztam ki, aminek segítségével 

különböző él- és felület-megmunkálású üvegtáblák mechanikai vizsgálata végezhető el, így ezt 

a vizsgálati szintet a már létező megmunkálási módokon túl az iparban újonnan bevezetésre 

kerülő technológiák vizsgálatára javaslom. Statisztikai módon definiált paraméter segítségével 
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homogenizáltam az üveg térfogatában található hibák mechanikai hatását, majd javaslatot 

tettem ezen hatásoknak egyszerű tervezési alapelveken alapuló csökkentésére. 

 

87. ábra Üveg többszintű felhasználása 

Munkámat egy harmadik – makroszintű – vizsgálat zárta. Az építőmérnök számára talán 

ez az a szint, amit a legtöbbször használ, hiszen az általa használt szerkezeti elemek már kész 

termékek. A vizsgálat célja, hogy mind kísérleti, mind numerikus modellépítési stratégiát 

adjon a mérnök kezébe. 

A kísérleti összeállítások célja mind a rugalmas viselkedés, mind a törés nyomon 

követése. A kísérletek során szórt fényű polariszkóp segítségével megmértem az 

üveglemezekben lévő feszültségmezőt mind edzett, mind edzetlen próbatestek esetén. A 

klasszikus bevonatos feszültségoptikai mérést kiterjesztettem üveglemezek vizsgálatára, 

aminek segítségével kis - 8-10 MPa nagyságrendű - feszültségkülönbségek is jól kimutathatók 

voltak. Gyorskamera segítségével az élükön koncentráltan terhelt üveglemezek törési 

folyamatát részletesen megvizsgáltam. 

Az elméleti alapok és a kísérleti eredmények felhasználásával módszert dolgoztam ki a 

síkjában koncentráltan terhelt üveglemez hibrid – diszkrét- és végeselem- – módszerrel történő 
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vizsgálatához. Javaslatot tettem modellezési paraméterek, mint a kapcsolati merevség, a 

kezdeti feszültségmező, a diszkrét elemes felosztás vagy a csillapítási tényező beállítására. 

A kutatómunka során áttekintettem az üveglemez egyes anyagi szintjeinek fontosabb 

tulajdonságait, szem előtt tartva az egyes szintek egymásra épülését, valamint azt, hogy milyen 

végső makroszkopikus következtetést tudunk levonni egy mikroszintű szimulációból. 

A kutatás időszaka alatt több külföldi kutatócsoporthoz is tudtam csatlakozni 

munkámmal, mint például az atomi szintű szimulációikkal a Lyoni Egyetemen (Université 

Lyon) Anne Tanguy amorf szilícium-oxidról, vagy a Dán Műszaki Egyetemen (DTU) Jens 

Henrik Nielsen hibrid üveggerendákkal kapcsolatos kutatásához. 

A munka során alkotott új tudományos eredményeket az alábbi tézisekben foglalom 

össze. 
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6 Tézisek 

6.1 Mikroszerkezeti vizsgálatokhoz kapcsolódó tézisek 

1. Tézis. Molekuláris dinamikai szimulációt készítettem szóda-mész-szilikát anyagú 

üveg atomi szintű viselkedésének vizsgálatára, aminek segítségével megállapítottam, hogy a 

vizsgált anyag legkisebb jellemző térfogategysége 50 Å méretű. Ettől a szinttől kezdve 

homogénnek és izotropnak tekinthető. Az anizotrópia és az inhomogenitás mértéke 30 Å 

rendszerméretig rohamosan csökken, majd ott az érintő közel vízszintessé válik, a számított 

rugalmassági modulusok átlaga 50 Å méret felett számottevően már nem változik. 

Kapcsolódó publikáció: [7] 

2. Tézis. Molekuláris dinamikai szimuláció segítségével vizsgáltam az 

atomszerkezetben létrejövő változásokat mechanikai terhelés – egy irányú nyomás – hatására. 

Kiszámítottam az anyag rugalmassági modulusának értékét különböző terhelési 

sebesség mellett. Meghatároztam az alkotó elemek diffúzióját terhelés során, valamint 

megvizsgáltam a különböző atompárok közötti kapcsolatok átlagos változását. 

a) Igazoltam, hogy a terhelés sebessége és a rugalmassági modulus között logaritmikus 

kapcsolat van. Számszerűen meghatároztam, hogy bizonyos nagysebességű terhelések 

esetén mekkora a rugalmassági modulus. 

b) Kimutattam, hogy a terhelés során a nátrium 80 %-kal, a kalcium 40 %-kal többet, míg 

az oxigén 26 %-kal és a szilícium 5 %-kal kevesebbet mozdul el az összes atom átlagos 

elmozdulásához képest. 

c) A terhelés során kimutattam, hogy a szilícium-szilícium atomok közötti távolságok 

nagymértékben, az oxigén-oxigén atomok közötti távolságok kissé csökkennek, míg a 

szilícium-oxigén atomok között a távolságok változatlanok maradnak. A 

szennyezőanyag (nátrium, kalcium) központú és oxigén karú szögek nőnek. A tézis „b” 

és „c” része alapján következtethetünk a nátriumnak a Young-modulusra és az 

olvadáspontra gyakorolt csökkentő hatására. 

Kapcsolódó publikáció: [7] 
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6.2 Mezoszerkezeti vizsgálatokhoz kapcsolódó tézisek 

3. Tézis. Eljárást dolgoztam ki, aminek során önállóan készített szoftver segítségével 

atomerő mikroszkópos felvételekből kiindulva lehetőség nyílik a felületi egyenetlenségek 

okozta feszültségcsúcsok vizsgálatára. A módszer kívánt felbontás mellett a felületi 

geometriából végeselemes geometriát, majd mechanikai modellt készít végeselemes 

környezetben. 

Megállapítottam, hogy a szállítás alatt kialakuló karcok okozzák a felületen kezdetben 

létrejövő feszültségcsúcsok kialakulását. A használat során a környezeti korrózió hatására nem 

a karcok, hanem a kialakuló mélyedések környezetében találhatjuk a legnagyobb 

feszültségkoncentrációkat. 

Bizonyítottam, hogy a polírozott élmegmunkálás jelentősen csökkenti a zámolt 

megmunkáláshoz képes a felületen létrejövő feszültségcsúcsokat. Ezzel elméletileg vizsgáltam 

az eddigi kísérleti tapasztalatok alapján tett javaslatot, miszerint a polírozott élmegmunkálás 

nem csak esztétikai, hanem szerkezeti céllal is alkalmazandó. 

Kapcsolódó publikáció: [2] 

4. Tézis. Mikro-CT felvételek alapján pontos adatot nyertem az úsztatott üveg 

térfogatában található légzárványok alakjáról, így az eloszlásuk segítségével egy olyan 

módszert dolgoztam ki, ami megadja a légzárványok keltette, adott alulmaradási valószínűségű 

(vizsgálataim során 95 %) mechanikai feszültségnövekményt. A módszer segítségével egyszerű 

tervezési és kiosztási irányelveket alkottam, amivel minimalizálni lehet a légzárványok 

mechanikai hatását egy irányban hajlított üveglemezek esetén: 

a) Az üvegtábla növekedésével a zárványok statisztikailag mérhető mechanika hatása is 

nőtt. 

b) Ha a domináns hajlítási irányt és az eredeti gyártási (úsztatási) iránnyal megegyezőnek 

választjuk, a légzárványok feszültségnövelő hatása 57,79 %-kal csökkenhető az általam 

vizsgált mérettartományban. 

c) Megállapítottam, hogy az atmoszférikus oldal húzott oldalként való használata további 

15,61 %-kal csökkenti a légzárványok okozta feszültségcsúcsokat. 

d) Javasoltam, hogy a kisebb méretű, de jobban kihasznált üvegtáblákat a feldolgozás 

során az eredeti üvegtábla közepéről, míg a kevésbé kihasználtakat az üvegtábla széléről 

válasszák. 
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Továbbá javasoltam, hogy a tervezés során a fent említett körülmények (domináns 

hajlítási irány, húzási oldal, kihasználtság) a tervben kerüljenek megadásra, hogy ennek 

segítségével a feldolgozóüzem az eredeti, nagyobb méretű táblákból a szerkezeti elemeket 

optimálisan tudja kivágni. 

Kapcsolódó publikáció: [1] 

6.3 Makroszerkezeti vizsgálatokhoz kapcsolódó tézisek 

5. Tézis. Összetett kísérleti programot alkottam meg és végeztem el síkjában terhelt 

üveg vizsgálatára, ami SCALP-04 és bevonatos feszültségoptikai berendezés segítségével a 

rugalmas viselkedés, valamint gyorskamerás felvétel alapján a teljes fragmentáció nyomon 

követésére alkalmas. 

A létrehozott vizsgálati módszerrel síkjukban koncentráltan terhelt, edzetlen és edzett 

üveglemezeken végzett kísérletsorozat eredménye alapján a következők állapíthatók meg: 

a) Az üveg koncentrált terhelés esetén mutatott törési folyamata morzsolódó. Az első 

repedés és a végső törés között sok esetben további terhelési elmozdulás figyelhető meg. 

b) Az edzetlen üveglemezek esetén mért dinamikus repedésterjedési sebesség állandó 

terhelési sebesség mellett az üveg vastagságától független. 1 mm/s terhelési sebesség 

mellett átlagosan 459 m/s (szórása: 120 m/s). 

c) Az üveglemezek fajlagos teherbírása szignifikánsan különbözik a vastagság 

függvényében, edzetlen esetben a vékonyabb lemez, míg edzett esetben a vastagabb 

képes fajlagosan nagyobb terhet elviselni. 

d) Az edzett üveglemezek koncentrált erő hatására bekövetkező törése vese alakú, 

kezdetben szimmetrikus törésképet mutat, majd onnan sugár irányú és a sugarakat 

összekötő érintőirányú repedéshálózatok jönnek létre. 

Kapcsolódó publikáció: [8] 

6. Tézis. Elméleti alapok és a kísérleti eredmények felhasználásával módszert 

dolgoztam ki a síkjában koncentráltan terhelt üveglemez hibrid diszkrét- és 

végeselemmódszerben történő vizsgálatához. Javaslatot tettem a diszkrét elemes felosztás, a 

kezdeti feszültségmező, a kapcsolati merevség és a csillapítási tényező beállítására: 
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a) A diszkét elemes felosztás megalkotásához általános, kétdimenziós Voronoj-féle 

cellákat használtam. A felosztás javasolt sűrűségét törésmechanikai alapokon nyugvó 

kísérletekkel kalibrált módszerrel határoztam meg. 

b) SCALP-04 mérések, valamint irodalmi forrás alapján megállapítottam a kereskedelmi 

forgalomban kapható edzett üveglemezek mezőközépen található magasság mentén 

változó feszültségeloszlását, majd a külső felületen lévő maximális nyomófeszültség 

értékekre hiperbolikus függvényt illesztettem. 

c) A kapcsolati merevségek minimális értékét az anyagban terjedő, elméletileg számolt 

hangsebesség értékéhez állítottam be, így egy optimális időlépés mellett az adott 

probléma vizsgálható. 

d) A csillapítási tényezőt az elméletileg számolt, és kísérleteimmel igazolt repedésfront 

terjedési sebességhez kalibráltam, ahol kimutattam, hogy a repedés sebessége és a 

csillapítási tényező között az összefüggés lineáris. 

e) Kimutattam, hogy a tömegmátrix átskálázásával a töréskép gyorsan meghatározható, 

bár ezzel a technikával veszít a szimuláció valós dinamikai jelentéséből a modell. 

Kapcsolódó publikáció: [8] 
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Mikroszerkezeti vizsgálat 

I. Az üveg mechanikai vizsgálatának története F- 

Az általunk használt „üveg” kifejezés két jelentéssel bír20, tudományosan értelmezhető 

amorf üveges állapotként, de a köznyelvben sokkal elterjedtebb, hogy magát a szóda-mész-

szilikát eredetű anyagot értjük rajta. 

Az amorf állapotú üveges anyagot a felépítésbeli szimmetria és a periodicitás hiánya 

különbözteti meg a szabályos kristályállapotú kvarctól, vagyis az üveg molekuláris 

szerkezetéből már hiányzik a szabályos kristályrács. Ennek okát a „2.2 Atomszerkezet 

kialakulását befolyásoló tényezők” című fejezetben mutatom be. A gyártástechnológiai 

összefoglaló alapját (Schittich et al. (1998)), a levont mechanikai következtetéseket önálló 

munka képezi. 

A természetben vulkanikus lávaként találunk üveget – ez az obszidián – melyből 7000-

10000 éve készítenek ékszereket, fegyvereket. Másik természetes előfordulási formája a villám 

által megolvasztott homokból létrejövő üvegcsövek, ezeket fulguritnak, vagyis megkövesedett 

villámcsapásnak nevezzük. 

   

88. ábra Természetes üvegek: obszidián (balra); fulgurit (jobbra) (forrás: internet) 

                                                 
20 A magyar nyelvben használt üveg szót a népvándorlás idején vettük át az iráni nyelvcsaládhoz tartozó alánoktól 

a mai Dél-Oroszország területén. Az üveg szónak ismertek voltak a jéveg és ög alakjai is. E névalakok, továbbá a 

szemléletben létrejövő társítás is világossá teszi, hogy az üveg szó eredetében azonos a „jég” szóval. Erre utal a 

népmesékben használt „üveghegyen túl” kifejezés, mely az Alpok jéggel, hóval borított hegycsúcsaira utal (Szőcs 

(2008)). 



F-4 

 

Az üveg összetételét tekintve 72 % szilícium-dioxid (szilika, SiO2) – ez az anyag 

kvarc-homok formájában nagy mennyiségben megtalálható a Földön. A kvarchomok 

olvadáspontja 2300 °C, megmunkálása igen bonyolult. A szilícium-dioxidot sok esetben 

keverik a gyártás során nátrium-oxiddal (szóda, Na2O, 13 %), mely folyósító adalékszerként 

működik, hogy a könnyebb megmunkálhatóság érdekében csökkentse a keverék olvadáspontját 

1500 °C-ra. Az elegy harmadik jelentős része (11 %) kalcium-oxid (lime – mész, CaO), mely 

az anyag stabilizálásának és kémiai ellenállásának növelését szolgálja. Ezen felül 4% további 

adalékanyag adható a keverékhez, mint például magnézium-oxid (MgO), alumínium-oxid 

(Al2O3), bór-oxid (B2O3), nefelin (Na3KAl4Si4O16) és dolomit (CaMg(CO3)2). 

A hűtés folyamán az anyag szerkezete nem kristályosodik ki, hanem véletlenszerűen 

elrendeződő SiO4
4- molekulák adják a mikrostruktúra alapját. 

Jelen fejezet célja, hogy áttekintse az üveg előállításának történetét, kifejezett figyelmet 

fordítva az anyagszerkezeti hibák mennyiségének és minőségének alakulására. 

A legelső mesterségesen előállított lelet az időszámításunk előtti 4. évezredből, 

Egyiptomból származik, ahol apró üvegékszereket készítettek. Az üveg előállításához apró 

kerámiaedényeket használtak, melyben felmelegítették a recept szerint összeállított keveréket. 

Ez az ősi recept gyakorlatilag megegyezik a ma használatos eleggyel: „végy 60 rész homokot, 

180 részt tengeri növények hamvából, és 5 rész mészkövet”. 

A „core-wound” technológia (fával fűtött méhkas alakú kemence) lehetővé tette kisebb 

edények készítését is, ilyenkor lényegében egy homokos felületű pálcára feltekert olvadék sík 

felületre forgatásáról beszélhetünk. Erre utaló nyomokat találtak például Ashurbanipal asszír 

király agyagasztalán (i. e. 668 – 626, Ninive). Mechanikai szempontból az ilyen anyag hibákkal 

és zárványokkal jelentősen terhelt, komolyabb teherviselésre alkalmatlan, a saját súlyát is alig 

bírja el. A kezdetleges gyártási eljárások csak nagyon kis tárgyak készítésére, vagy felületek 

bevonására voltak alkalmasak, építőipari felhasználásra nem. 

A mai Szíria területén i. e. 200-ban feltalálták az üvegfújási technológiát, mely lehetővé 

tette vékonyfalú edények készítését változatos alakban. A módszer már alkalmas volt olvadék 

tisztaságú üveg előállítására, a tárgyak alakja azonban geometriai imperfekciókkal terhelt, 

mivel nehéz tökéletes körszimmetrikus formát elérni. A fújás közben keletkező 

sajátfeszültségek veszélyesek, mivel az egyenlőtlen hűtés hatására nem épülnek le teljesen az 

anyagban. Az építőipari felhasználást gátolta, hogy csak forgásszimmetrikus testek állíthatók 

elő, síküveg nem, és emellett a testek falvastagsága is igen korlátozott. 
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Régészeti feltárások szerint először a rómaiak használtak üveget építészeti célra. 

Pompei és Herculaneum városának palotáiban és fürdőiben fa és bronz kerettel, vagy keret 

nélkül térelhatároló funkciót tölthettek be. Méretük elérte a 300 mm × 500 mm-t, 30-60 mm 

vastagok voltak. Ezek az ablaküvegek már ötvözték az öntött és húzott technológiát. Először 

homokágyon egy keretbe öntötték az olvadékot, majd kampókkal húzták ki onnan. A húzásnak 

köszönhetően sajátfeszültségek alakultak ki, melyek nem épültek le, továbbá a homokágy apró 

hibákkal borította a felületet, így a tábláknak – rideg viselkedésüknek köszönhetően – még 

mindig nem volt számottevő teherbíró képességük. 

A középkorban kétféle technológiát használtak az üvegedények elkészítésére: egyik 

esetben az üvegfúvók az üveget egy hengeres formába fújták, majd abból eltávolítva levágták 

az alját és a tetejét, ezek után hosszában felvágták, kiterítették és polírozták a felületét. A másik 

módszernél az olvadékot korona alakúra fújták, majd kilapították, és így körlemez alakú 

üvegtáblához jutottak. A koronás technológiával sikeresen készítettek a fúvott üveghez 

hasonlóan tiszta, és már síküvegnek tekinthető üvegfelületet. Megjegyzem, hogy a hűlésből 

származó maradó feszültségek leépítése még mindig nem volt megoldott. Jelentős problémát 

okozott, hogy a fúvócsőtől való elválás után annak nyoma nagymértékben rontotta az üvegtábla 

optikai tulajdonságait. Emellett méretbeli korlátok is akadályozták a mesterek munkáját, így 

alakult ki például a rozetta ablak, ahol több apró üveglapból építették fel a teljes felületet. 

A XV. és a XVII. század között Muránó járt élen az üveggyártásban. A velenceiek sikere 

az extra tisztaságú üvegolvadékban rejlett, melynek titka az volt, hogy tengeri növények 

hamuját, magnéziumot és arzént tettek az olvadékba színtelenítő gyanánt. Mechanikailag 

homogénebbé tették az üvegolvadékot, a kész üvegben kevesebb zárvány volt fellelhető. 

A XIX. században az üveg megformálásának technológiája a formába fúvás sokat 

fejlődött. 1839-ben a Chance testvérek tökéletesítették a kifújt henger felületének utólagos 

megmunkálását (vágását, polírozását). Ez tette lehetővé 1850-51-ben a londoni világkiállításon 

a Kristálypalota megépítését, mivel néhány hónap alatt nagyszámú üveglemezt tudtak 

legyártani. Ekkor az üveghengerek mérete már elérték a 12 m hosszúságot, és a 80 cm átmérőt. 

A méret jelentősen megnövekedett, azonban az élek megmunkálására nem fordítottak kellő 

hangsúlyt, és a kihajtásból származó sajátfeszültségek még mindig jelen voltak az üvegben. 

Az 1856-ban Friedrich Siemens (1826 – 1904) által szabadalmaztatott olvasztókemence 

megkönnyítette az olvasztást, csökkentette a szükséges energiát, így a jobb hatékonyság 

kevesebb hibát eredményezett. 
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1905-ben az amerikai Irving Colburn (1861 – 1917) egy Libbey-Owens névre hallgató 

gépet szabadalmaztatott, mely nem felfelé, hanem vízszintesen engedi át az olvadékot nikkel 

ötvözetű hengersoron, egészen 60 m hosszon, hogy végül kézzel megfogható hőmérsékletű 

legyen. Az üvegtábla mérete 2,5 méter széles és 0,6-20 mm vastag lehetett a húzási sebességtől 

függően. Nagyon gyors módszer, viszont az üveg hullámosságát, melyeket a hengerek okoznak, 

még nem küszöbölte ki. 

A gépesített üveglemez készítés 1913-ig váratott magára. A belga Émile Fourcault (1862 

– 1919) megoldotta, hogy egyenesen az olvadékból húzzon üveglapot. Egy kiégetett agyagcsőrt 

merített az üvegolvadékba, aminek hatására az olvadék egy résen keresztül kifolyt, ezt a 

hosszúkás olvadékot forró acéllal fogták meg, és lassan húzták felfelé, amíg lehűlt. A húzásból 

eredő hullámosság komoly problémát jelentett, ezért csak kis ablakokat tudtak készíteni, hogy 

a hiba ne legyen érzékelhető. 

1928-ban az előző két eljárást a Pittsburgh Plate Glass Company egyesítette, így 

gyorsabb termelést, és jobb minőséget tudtak elérni. Teherbírási szempontból a hengerek 

okozta felületi hibák és a hullámosság még mindig gondot jelentettek. 

1959-ig váratott magára az áttörés, az úsztatási technológia megalkotása Alastair 

Pilkington (1920 – 1995) nevéhez fűződik. Az eljárás lényege, hogy az olvasztókemencéből 

kb. 1600 °C-on kijövő folyékony halmazállapotú üveget 1100 °C-os folyékony ónfürdőre 

engedik, majd ott – a széleit húzva – mozgatják tovább, és így érik el a kívánt vastagságot. 

Amint az olvadék elég szilárd, hogy saját súlyát elbírja, hűtőhengerekre vezetik át. A szilárd 

üvegtáblát fokozatosan hűtik tovább, hogy ne keletkezzen benne a kívántnál nagyobb maradó 

feszültség. A forró ónon úsztatott üveg felülete sokkal tisztább, nem jelenik meg a hullámosság, 

nem szükséges csiszolás és polírozás a felületen, a kezdeti hibák szinte eltűnnek. 

Jelen korunk fontos technológiai kérdése az él megmunkálásának tökéletesítése. 

Feldolgozás után a vágott felületet csiszolják (zámolják) és polírozzák, ezzel az él optikai és 

mechanikai tulajdonságait a felülethez hasonlóvá teszik. Megjegyzem, hogy további érdekes 

fejlesztési irányzat a felület bevonattal való ellátása, így a környezeti korrózió és az apró 

homokszemcsék kevésbé tudnak felületi degradációt okozni. 
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II. Molekuláris dinamikai szimuláció elméleti működése F- 

Az atomi szintű vizsgálatok elvégzéséhez numerikus módszert, molekuláris dinamikai 

szimulációt (továbbiakban MD szimuláció) választottam. A molekuláris dinamikai szimuláció 

az atomok mozgásegyenleteit számítja Verlet-szerinti numerikus időintegrálás segítségével. A 

módszer a klasszikus mechanikán alapszik, mindegyik atomot egy részecske modellez, amiket 

tömeggel, pozícióval és sebességgel ruházhatunk fel. Az atomok közötti kölcsönhatást 

potenciálfüggvények írják le, amik megadják a két részecske közti kapcsolat potenciális 

energiáját a két atom távolságának függvényében. 

Bár már Démokrítosz (i.e. 460-370) görög filozófus szerint is a világ folyamatosan 

mozgó részecskékből, atomokból áll, a ma használatos atom-elmélet fogalmát elsőként John 

Dalton (1766-1844) adta meg, jóllehet a pontos atommodell kidolgozásáig a XX. század elejéig 

kellett várnunk. 1911-ben Ernest Rutherford (1871-1937) adott először egy merev magból, és 

a mag körül keringő elektronokból álló modellt, azonban a ma használatos atommodell Niels 

Bohr (1885-1962) 1913-as és Arnold Sommerfeld (1868-1951) 1916-os munkájához kötődik. 

Számítógépes atomi szintű szimulációt először Alder és Wainwright (1957) használt 

egyszerű folyadékok viselkedésének vizsgálatára, majd Rahman (1964) publikálta folyékony 

argonról írt, már élethű potenciálokkal dolgozó munkáját. A numerikus megoldó algoritmusok 

fejlődésével (Kohnand & Sham (1965)) az 1960-as évek végére lehetővé vált folyékony víz 

MD szimulációja (Stillinger & Rahman (1974)). Megemlítem, hogy Farid Abraham (1997) 

végzett először szilárd anyagoknál atomok közti törést vizsgáló numerikus kísérleteket. 

Az MD módszer gyakorlatilag Newton második törvényét oldja meg, miszerint: „Egy 

pontszerű test lendületének (impulzusának) a megváltozása egyenesen arányos és azonos 

irányú a testre ható F erővel. Az arányossági tényező megegyezik a test m tömegével.” 

Képlettel: 

 
2

2

d r
F m

dt
 , (F1) 

ahol F = (Fx, Fy, Fz), az erővektor három (x, y illetve z irányú) komponense, r = (rx, ry, rz) az 

adott részecske térbeli koordinátái, m a tömege, t a szimulációs idő.  

A fenti egyenletet felírhatjuk az erő helyett bevezetett potenciálfüggvények 

segítségével: 

2

2

( )d r d r
m

dr dt


  , (F2) 
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ahol ( )r  a részecskék helyzetének függvényében felírt potenciálfüggvény. A potenciális 

energia mellett a kinetikus energiára is szükség van a számításokban, ezt a következőképpen 

adhatjuk meg: 

21

2kinE m v , (F3) 

ahol v a sebességek vektora. A rendszer teljes energiája a potenciális és mozgási energiából áll 

össze: 

0tot
tot kin

dE
E E V

dt
    . (F4) 

A rendszer akkor van dinamikus egyensúlyban, ha a teljes energia idő szerinti deriváltja 0. 

N darab részecskéből álló klasszikus mechanikai rendszer mozgásegyenletét N darab 

másodrendű differenciálegyenletből álló csatolt differenciálegyenlet-rendszer alkotja, aminek 

a megoldása csak nagyon egyszerű esetekben lehetséges analitikusan. Megjegyzem, hogy a 

módszerrel kapcsolatos további elméleti információt Rahman (1964) és Verlet (1967) 

munkáiban találhatunk. Szimulációim elvégzéséhez a LAMMPS Molecular Dynamics 

Simulator nyílt forráskódú szoftvert használtam. 

A hőmérséklet beállítását egy automatikus Nosé-Hoover termosztáló algoritmus végzi, 

ami egy virtuális fürdőt képez a vizsgált rendszer köré. A Hamilton-féle potenciálfüggvény 

ilyenkor kiegészül egy plusz taggal, ami minden időlépésben módosítja a részecskék 

sebességét. További információt Nosé (1984) és Hoover (1985) munkái tartalmaznak. 
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III. Molekuláris dinamikai futtatások Young-modulus eredményei F- 

Rendszerméret szerint 

Sorszám 
Összenyomás 

iránya 

Rendszerméret [Å] és atomszám [db] 
10 20 30 40 50 60 80 
71 570 1926 4563 8915 15405 36516 

  Young-modulus [GPa] 

1 
x 29,042 18,264 47,583 69,986 76,111 hibás 86,292 
y 34,083 21,097 72,500 82,819 67,889 hibás 107,681
z 17,708 68,931 77,778 100,236 76,111 hibás 93,639 

2 
x 8,431 30,986 58,222 72,444 92,847 110,028 130,903
y 3,694 70,347 81,458 51,056 113,431 74,514 107,583
z 13,736 55,931 69,444 102,375 91,306 121,792 88,375 

3 
x 18,056 76,403 79,639 hibás 122,000 113,375  
y 59,722 52,833 39,722 hibás 85,750 112,458  
z 5,444 49,653 87,583 hibás 65,597 94,931  

4 
x 11,083 13,625 44,472 53,194 126,500 129,181  
y 10,208 17,208 64,222 78,153 99,681 90,625  
z 80,556 18,931 69,444 53,583 92,222 86,806  

5 
x 6,028 27,778 69,444 71,806 102,708 93,125  
y 22,875 48,444 111,111 72,569 88,542 76,694  
z 6,556 63,472 73,611 76,708 97,861 81,694  

12. táblázat MD futtatások eredményei, Young-modulus a rendszerméret függvényében 

Terhelési sebesség szerint 

Terhelési 
sebesség

Young-
modulus

[1/s] [GPa] 
109 82,54 

5×108 81,75 
1,25×108 79,65 

5×107 77,56 
2,5×107 77,15 

13. táblázat MD futtatások eredményei, Young modulus a terhelési sebesség függvényében 
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Mezoszerkezeti vizsgálat 

IV. Eshelby-féle megoldás F- 

A fejezetben összefoglalom az ellipszoid alakú légzárványok körüli feszültségmező 

meghatározására használt szemi-analitikus Eshelby-féle megoldást. 

Feladatunk a következő: adott egy homogén feszültség- és alakváltozás-állapotú tér, 

ahol a végtelenben működő feszültségek ( ij  ) és alakváltozások ( kl


) birtokunkban vannak. 

Elhelyezünk a tér közepén egy ellipszoid alakú zárványt, ami az inhomogenitás hatására 

megváltoztatja a homogén feszültség- és alakváltozás-állapotot. Feladatunk ennek az újonnan 

kialakult állapotnak a meghatározása. 

Adottak a hiba geometriai tulajdonságai (a1, a2, a3), a tér ( ijklC ) és a zárvány ( ijklC ) 

merevségi adatai, a végtelenben működő feszültség ( ij  ) és alakváltozás ( kl


), továbbá a 

zárvány valódi kezdeti alakváltozása (
p
kl ). 

 

89. ábra Ellipszoid derékszögű koordináta-rendszerben 

Eshelby megmutatta (Eshelby (1957)), hogy egy zárvány21 által keltett feszültségmező 

egy helyesen megválasztott saját alakváltozással rendelkező homogén térrész segítségével 

számolható. Az ellipszoid alakú inhomogenitást a következő egyenlőtlenséggel tudjuk leírni a 

Descartes-féle koordináta-rendszerben (89. ábra): 

 
2 2 2

2 2 2
1 2 3

1
x y z

a a a
   , (F5) 

                                                 
21 Az ágyazó anyagban lévő, annak merevségi tulajdonságaitól különböző térrészt nevezünk zárványnak. 
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ahol a1, a2 és a3 az ellipszoid főtengelyei. Ketté kell bontanunk a megoldást, külön megoldás 

vonatkozik az inhomogenitáson belüli és kívüli pontokra. 

Belső pontokhoz tartozó megoldás F- 

Eshelby azzal a feltételezéssel élt, hogy a saját alakváltozással rendelkező ellipszoid 

alakú térrészen belül () a feszültségállapot homogén. Az alábbi módon tudjuk kifejezni ezen 

-n létrejövő alakváltozást: 

 ij ijkl ijS   ha Ωx , (F6) 

ahol Sijkl az ún. Eshelby-tenzor (Mura 1987 – 77. oldal), ij
  az  tartomány saját alakváltozása 

(eigenstrain), ij  a létrejövő teljes alakváltozás. Sijkl megadása első- és másodfajú elliptikus 

integrálra vezet, azonban – tudván, hogy a légzárványok alakja orsó alakú forgásellipszoid – az 

összefüggés a következőképpen egyszerűsödik (Mura 1987 – 77. oldal): 
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(F7) 

Az összes nem nulla elem az ai, Ii és Iij-ban lévő indexek 1, 2 és 3 szisztematikus 

permutációjából számítható. Azok az elemek, melyek nem számíthatók ki ezzel a módszerrel, 

nullák (S1112 = S1223 = S1232 = 0). A (F7) egyenletekben  a tér anyagának Poisson-tényezője. 

Általános alakban Ii és Iij integrálokat Routh (1895) adja meg és megtalálhatók Mura (1987) 

könyvének 77. oldalán is: 

 

 

  

1 2 3 20

1 2 3 0 2

1 2 3 2 20

2 ,
( )

2 ,
( )

2 ,
( )

i

i

ii

i

ij

i j

ds
I a a a

a s s

ds
I a a a

a s s

ds
I a a a

a s a s s

























 







, (F8) 
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ahol    2 2 2
1 2 3( )s a s a s a s     , és s az integrálási változó. 

Külső pontokhoz tartozó megoldás F- 

A külső pontokhoz tartozó megoldás (F6) átírásával adódik: 

 ( ) ( )ij ijkl klD x x , (F9) 

ahol Dijkl megadja a kezdeti alakváltozás hatását egy tetszőleges x pontban. Ferrers (1877) és 

Dyson (1981) módosította a (F7)-ban szereplő integrálokat, egyszerűen megváltoztatták az alsó 

integrálási korlátot -ra, ahol  a következő egyenlőtlenség pozitív gyöke: 

 
2 2 2

2 2 2
1 2 3

1
x y z

a a a  
  

  
. (F10) 

Az egyenlet D Ω x  tartományra érvényes, Ωx -án 0  . Apró módosítások után ki 

tudjuk fejezni Dijkl-t, ez megtalálható Mura (1987) könyvének 85. oldalán. 

Egyenértékű saját alakváltozás számítása F- 

Ezidáig csak a homogén, sajátfeszültségekkel rendelkező térrészek által keltett 

feszültségeket tudjuk meghatározni, azonban mi egy gázzal telített hibának a hatására vagyunk 

kíváncsiak. Így a feladat egy különböző anyagú tartománnyal () írható le, melyen különbözik 

az anyagi merevség ( ijklC ) a környező D térrésztől. Célunk, hogy meghatározzuk a megzavart 

feszültségmezőt, amit a zárvány okoz. 

A módszer lényege, hogy keresünk egy egyenértékű kezdeti alakváltozást, melyet 

felhasználva az eredeti Eshelby-féle megoldáshoz, megkapjuk a kívánt feszültségmezőt. 

A fiktív kezdeti alakváltozás meghatározásához fel kell tennünk, hogy a zárványon belül 

egyenlő a kezdeti feszültségállapot a fiktív és a valós esetben egyaránt: 

 
( ),

( ),

ij ij ijkl kl kl

ij ij ijkl kl kl kl

C

C

   

    

  

  

  

   
 (F11) 

ahol ij
  és ij

  a végtelenben működő feszültség- és alakváltozás-tenzorok. ij  és ij  a zárvány 

által keltett plusz feszültség és alakváltozás, ij
  a fiktív kezdeti alakváltozás. A két eset 

egyenlő: 

 ( ) ( )ijkl kl kl ijkl kl kl klC C           , (F12) 

ahol ismert az eredeti Eshelby-megoldásból, hogy: 
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 ij ijkl klS   . (F13) 

Ennek segítségével (F12) átírható a következő alakba: 

 ( ) ( )ijkl kl klmn mn ijkl kl klmn mn klC S C S             , (F14) 

így (F14) egyenletből ij
  meghatározható. Az üvegiparban jól ismert például a nickel-szulfid 

zárvány, aminek hőtágulási tulajdonságai eltérnek az üvegétől, így az edzési folyamat vagy a 

használat során bekövetkező felmelegedés spontán törést okozhat. Valódi sajátfeszültségek 

beiktatását a következőképpen tudjuk megtenni: (F12) egyenlet kiegészül egy valódi kezdeti 

alakváltozást tartalmazó 
p
kl  taggal: 

 ( ) ( )p p
ijkl kl kl kl ijkl kl kl kl klC C               . (F15) 

A (F13) egyenlet a következőképpen változik: 

 ( )p
ij ijkl kl kl ijkl klS S       . (F16) 

Ebben az esetben a valódi kezdeti alakváltozásokat is tartalmazó fiktív kezdeti alakváltozás  

( kl


) meghatározásához az alábbi összefüggést használhatjuk: 

 ( ) ( )p
ijkl kl klmn mn kl ijkl kl klmn mn klC S C S               . (F17) 

A keresett feszültségeket ( îj ) és alakváltozásokat ( îj ) (F11) kiegészítésével nyerjük: 

 
 

 
 

ˆ ,

ˆ , ha 

ˆ ( ) ,

ˆ , ha 

ij ij ijkl kl

ij ij ijkl klmn mn kl

ij ij ijkl kl

ij ij ijkl klmn mn

S

C S

D

C D D

  

    

  

   

 

  

 

 

 

   

 

   

x

x x

x x

 (F18) 
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V. Térfogati hibák végeselemes vizsgálata F- 

Az analitikus megoldás ellenőrzéséhez végeselemes virtuális kísérletet végeztem, ahol 

az egész üvegtábla jellemzésére egy kisméretű (5 mm × 5 mm × 4 mm) téglatestet készítettem, 

amiben a µCT-felvételek alapján helyeztem el a zárványt (90. ábra), így csökkenteni tudtam a 

végeselemszámot, és javítani a lokális modell pontosságát. 

 

90. ábra Zárványok vizsgálatára készített végeselemes modell 

A végeselemes modellre egyszerű alakváltozásokat írtam elő: 

 a forgásellipszoid legnagyobb főtengelyére merőleges (x irányú) húzást, 

 a forgásellipszoid legnagyobb főtengelyével párhuzamos (y irányú) húzást, 

 valamint xy síkban értelmezett nyírást, 

így a zárvány által egy vékony lemez adott pontjában ébredő feszültségnövekmények 

modellezhetőek. Vegyünk fel egy közepes méretű légzárványt, 2:1 (2:0.5 mm) főtengely 

aránnyal. A 91. ábrán jól látható, hogy egy viszonylag kis hiba mekkora feszültségnövekményt 

okoz, ha a feszültségek merőlegesek az ellipszoid nagyobbik főtengelyére. 
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91. ábra Húzás keltette feszültségnövekmények 

A maximális növekmény értéke független volt az ellipszoid méretétől, csak az alakja – 

a két főtengely aránya – volt rá hatással (a vizsgálandó tartományban). Parametrikus vizsgálatot 

végeztem, az alaki tényező (a1/a2) függvényében vizsgáltam a maximális növekmény értékét 

(92. ábra). 

 

92. ábra Feszültségnövekmény maximuma a főtengelyek arányának függvényében 
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A maximális nyírófeszültség mindig a nyírási síkra merőleges főtengelyen a 3. pontban 

jelent meg, az 1. és 2. pontban nem tapasztaltam nyírófeszültséget (93. ábra). 

 

93. ábra Nyírás keltette feszültségnövekmények 

A következőkben az analitikus (Eshelby-féle) és a végeselemes megoldás 

összehasonlításáról írok. A forgásellipszoid mérete a1=1 mm, a2=a3=0,5 mm, azaz a1/a2=2, a 

terhelő feszültségek mindegyik esetben 100-100 MPa értékűek voltak. Az összehasonlítást 

három különböző szakaszra osztottam: 

 egy irányú húzás a forgásellipszoid nagyobbik főtengelyére merőlegesen x irányban, 

 egy irányú húzás a forgásellipszoid nagyobbik főtengelyével párhuzamosan y irányban, 

 nyírás xy síkban (xy). 

Az eredményeket a 14. táblázatban tüntettem fel. A fontosabb feszültségek változását a 39. ábra 

mutatja be a zárványtól távolodva. 

Terhelés Feszültség 

1. pont 2. pont 3. pont 

Analitikus Numerikus Analitikus Numerikus Analitikus Numerikus 

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 

x irányú 
húzás 

(100 MPa) 

x 0,00 -1,49 238,32 243,71 244,09 244,94 

y -49,35 -49,30 0,00 0,55 19,71 20,31 

z -69,81 -68,34 -6,53 -5,88 0,00 0,33 

y irányú 
húzás 

(100 MPa) 

x 0,00 0,15 -43,57 -44,76 -2,74 -2,70 
y 142,04 142,01 0,00 -1,02 142,04 142,13 

z -2,74 -2,76 -43,57 -44,89 0,00 0,03 

xy irányú 
nyírás 

(100 MPa) 
xy 0,00 1,50 0,00 1,53 187,50 186,26 

14. táblázat Analitikus és numerikus értékek összehasonlítása 
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94. ábra Numerikus és analitikus eredmények diagramon összehasonlítva (x  feszültségnövekmény az y tengely 

mentén – balra; y  feszültségnövekmény az x tengely mentén – jobbra) 

A diagramokon összehasonlított nem nulla feszültségek között kevesebb, mint 2,21 % 

eltérést tapasztaltam. Ahol az analitikus 

megoldás 0 feszültségértéket mutat (pl.: x irányú 

húzás, x az 1. pontban), ott a végeselemes 

felosztás sűrítésével a numerikus megoldás is 0-

hoz tart (95. ábra). 

A végeselemes és analitikus megoldások 

összehasonlítása után kijelenthetem, hogy az 

Eshelby-féle szemi-analitikus megoldás 

megfelelően közelíti a valóságos 

feszültségeloszlást az üveglemezben lévő 

légzárvány körül, így használható a statisztikai homogenizációhoz. Az analitikus megoldás 

felhasználása nagyságrendekkel rövidíti le a statisztikai szimuláció számítási idejét. 

 

 

 

 

 

  

 
95. ábra Feszültségérték az 1. pontban a az 

ellipszis kerülete mentén felvett végeselemszám 
függvényében 
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VI. Mezoszerkezeti eredmények F- 

Felületen található hibák feszültségnövelő hatása 

Beépítés pillanatában Kültéri használat után Savmart felületen 

+36 % +97 % +333 % 

Megjegyzés: A feltüntetett értékek az általam vizsgált próbatesteken mért 
feszültségcsúcsok, természetesen elképzelhető, hogy bizonyos 
esetekben ennél még nagyobb értékek is előfordulnak. 

Élmegmunkálás hatására keletkező feszültségcsúcsok 

Élcsiszolt (zámolt) Finomcsiszolt Élfénycsiszolt (polírozott) 

+352 % +362 % +206 % 

Megjegyzés: Vizsgálataim alapján a polírozott élmegmunkálás alkalmazását 
előnyösnek tartom szerkezeti célra. 

Térfogati hibák feszültségnövelő hatása (γlim tényező változása) 

γlim növelő tényező 

értéke egyirányú 

hajlítás esetén 

 

Hajlítás és úsztatás (gyártás) iránya megegyezik: átlagosan 58 % csökkenés 

Az atmoszférikus oldal húzott: átlagosan 16 % csökkenés 

Megjegyzés: 
a) Jobban kihasznált szerkezeti elemeket az üveglemez közepéről, míg a 

kevésbé kihasználtakat az üveglemez széléről érdemes választani. 
b) γlim tényező a hibák mechanikai hatását minimum 95 %-os 

valószínűséggel veszi figyelembe. 

15. táblázat Mezoszerkezeti vizsgálat eredményei 
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Makroszerkezeti vizsgálat 

VII. Kombinált diszkrét- és végeselemes módszer F- 

A klasszikus diszkrét elemes módszer (továbbiakban DEM) egy közelítő numerikus 

eljárás olyan közegek viselkedésének modellezésére, amelyeket alapvetően diszkrét felépítésük 

jellege meghatároz. A módszer a részecskék mozgásegyenleteinek véges differenciák 

módszerén alapuló megoldására épül. 

A DEM számtalan olyan területen használható technika, ahol célunk nagyszámú, 

egymással kapcsolatban álló, vagy kapcsolatba kerülő részecske mozgásának leírása (Calvetti, 

Nova & Castellanza (2004)), vagy merevnek tekinthető blokkokból épített szerkezetek 

(boltívek, falazatok) vizsgálata (Tóth, Orbán & Bagi (2009)). 

A diszkrét elemes technikát először Cundall (1971) mutatta be, azonban az általánosított 

algoritmust Williams, Hocking, és Mustoe (1985) adta meg. A diszkrét elemek módszerét 

eredetileg kőzetek kétdimenziós vizsgálatára alkalmazták, majd 1980-ban Walton (1980) 

áramlási problémák kezelésére, Cundall szemcsés anyagok (Cundall & Strack (1979)) 

viselkedésének leírására, valamint sziklákban (Plesha & Aifantis (1983)) és betonban (Lorig & 

Cundall (1989)) létrejövő repedések vizsgálatára is kiterjesztették. 

Először két dimenzióban UDEC néven jelent meg az a szoftver, ami kombinálta a 

diszkrét- és végeselemes technikát Cundall (1980) és Lemos (1987) munkái alapján. E 

módszerben a diszkrét elemek nem merevek, hanem egy végeselemes felosztásnak 

köszönhetően deformálhatóak. A módszer mind statikai, mind dinamikai problémák 

megoldására képes volt. Három dimenzióban a kombinált módszer 1988-ban jelent meg 

Cundall (1988) és Hart, Cundall & Lemos (1988) munkái alapján 3DEC (three-dimensional 

discrete element code) néven. 

A klasszikus diszkrét elemes eljárás hasonló a molekuláris dinamikai szimulációhoz 

(MD szimuláció), azonban a részecskéket a tömegükön kívül még a méretükkel is jellemezzük. 

Az MD szimulációval ellentétben a DEM során csak a valóban érintkező részecskék között 

alakul ki kölcsönhatás. A módszer első lépéseként a kezdeti időponthoz elkészítjük az első 

részecskekonfigurációt. A kezdeti pillanatban birtokunkban van a részecskék helye 

(koordinátái), sebessége, a rájuk ható erők (gravitáció, közeggel vagy másik részecskékkel való 

kapcsolat), valamint anyagi paramétereik és geometriájuk (tömeg, méret). 
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96. ábra Diszkrét elemes modell sematikus működése (1 – részecskék mozgásának közelítése; 2a – részecske 
fallal ütközik; 2b – részecske részecskével ütközik. 

A következő lépésben Newton II. törvénye alapján az erők hatásából gyorsulást, majd a 

kezdeti koordináták, az aktuális sebesség és gyorsulás segítségével a részecske új helyzetét 

számíthatjuk (96. ábra – 1. részlet). Természetesen – explicit módszer lévén – az időlépés 

megválasztása kritikus kérdés a numerikus stabilitásvesztés elkerülése érdekében. A léptetés 

tetszőleges ideig végezhető. A 96. ábrán 0t
iu , 0t

iu , 0t
iu  és 0t

iF  az i-edik részecske t0 időpontú 

elmozdulás, sebesség és gyorsulás komponense, valamint a részecskére ható erőket 

(pl.: gravitáció, rugóerő), Δt az időlépés nagyságát jelzi. 

Ha részecskék egymással, vagy a szimulációs tartomány falával kapcsolatba kerülnek, 

átfedés jön létre, majd a részecskék között egy „lineáris rugó” (96. ábra – 2a és 2b részlet) 

távolítja el az érintkező elemeket egymástól. 

A kombinált diszkrét- és végeselemes technika általános konvex diszkrét elemeket 

használ, majd azokat végeselemekre osztja fel. A mozgásegyenletek megoldása hasonlóan 

történik a klasszikus módszerhez, azonban a kapcsolati rugók kialakulása bonyolultabb. 

Amikor az egyik diszkrét elem „behatol” a másikba, L hosszon átfedés alakul ki a két elem 

között. 
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97. ábra Kapcsolatok kialakítása a kétdimenziós kombinált módszerrel 

m m mk u   . (F19) 

Az (F19) képlet a rugóban L hosszúságú megoszló szakaszon létrejövő erőrendszert írják le, 

(km az m-edik rugó merevsége, 
mu  a rugóban létrejövő relatív összenyomódás). Természetesen 

a háromdimenziós modellben a benyomódást ellensúlyozó visszatérítő erő nem hosszon, hanem 

felületen oszlik meg, így a rugóban feszültség (felületen megoszló erő) keletkezik, ennek 

merevsége ezért feszültség/elmozdulás jellegű (97. ábra). 

A törések, súrlódások és képlékeny ütközések vizsgálatához a rendszert 

„csillapítanunk” is kell. Az általam használt kereskedelmi szoftver két típusú csillapítást 

használ: a globális (minden elemre ható), valamint a lokális, csak a kiegyensúlyozatlan erőket 

csökkentő módszert. A rideg anyagoknál jól használható Griffith-elmélet szerint (Griffith 

(1921)) repedések megnyitásához egy bizonyos mennyiségű energia szükséges. Ennek az 

energiának a felszabadulása (hanggá, hővé) elsősorban a repedés környezetében észlelhető, így 

számomra a második – lokális – típusú csillapítás volt megfelelő. 

Mikor egy előfeszített rendszer elhasad, a törés pillanatában jelen lévő feszültségek 

„visszarántják” a repedéscsúcs környezetében lévő csomópontokat. A szoftver minden 

időlépésben az adott csomópontok sebességét módosítja a következőképpen: 

 / 2 / 2 1t t t t t
i i i

i

t
u u F

m
  

     , (F20) 
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ahol 
/2t t

iu   a következő időlépéshez, 
/2t t

iu   az előző időlépéshez használt sebesség, 
t

iF  a 

csomópontra ható erők eredője, t  az időlépés, im  a csomópont tömege és β a lokális 

csillapítási tényező (98. ábra). 

 

98. ábra Csillapítás a diszkrét elemes módszerben 

A törés következtében zérus méretű rés jön létre a két diszkrét elem között, és az eredeti 

feszültségmezőből keletkező kiegyensúlyozatlan erők rögtön csillapítottak β-val. Az ábra csak 

szemléltetni kívánja, hogy a megnyílás folyamán a törés pillanatában kialakuló 

kiegyensúlyozatlan erők csökkennek.  

A diszkrét elemes módszer numerikus nehézségei közé tartozik a kapcsolati 

paraméterek, valamint a csillapítási tényező helyes beállítása. Erről részletesebben a 4.3. 

fejezetben írok. 
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VIII. Diszkrét elemes felosztás F- 

Felosztás típusa F- 

A diszkrét elemes módszer használata során kritikus kérdés a helyes diszkrét elemes 

felosztás megválasztása. Emlékezzünk, hogy a végeselemes technika is megköveteli a 

megfelelő pontossággal és sűrűséggel kialakított hálózatot, azonban diszkét elemes technika 

használata során a törés – ami a rendszernek a lényege – csak a diszkrét elemek mentén tud 

létrejönni, így a felosztással „befolyásoljuk” a számítás eredményét. 

Ha a vizsgált „szerkezet” makroszkopikus kialakítása ismert, például egy falazott 

boltívet vizsgálunk, egyértelművé válik, hogy a boltívet alkotó téglát alkotják a diszkrét elemes 

felosztás alapját, azonban egy kezdetben homogén anyag törését végigkísérni nehéz feladat. Ha 

nem tudjuk, merre és hogyan halad a jövőbeli repedésünk, a diszkrét elemes felosztást homogén 

módon és általánosan kell elkészítenünk. 

Az általam vizsgált üvegtáblát síkjában a terheltem, így a kísérletek alapján tapasztaltak 

szerint a repedés is – egyszerűsítve – a síkban fog terjedni. Az általam ajánlott felosztás a 

Voronoj által kidolgozott általános kialakítás kétdimenziós változata. 

Edzett próbatestek töredezése F- 

A Voronoj-féle térfelosztás egy véletlenszerűen elhelyezett ponthalmazból indul ki. Az 

adott ponthalmaz egy pontjának Voronoj-cellája azok a pontok, amikhez az adott 

ponthalmazból az adott pont van a legközelebb. 

A repedés „irányítottságátnak” elkerüléséhez a kiindulási pontokat egyenletesen vettem 

fel mindkét alaprajzi méretben. Így gyakorlatilag egy paraméterrel tudtam szabályozni a 

diszkrét elemes felosztást, amit diszkrét elem sűrűségnek neveztem el, mértékegysége diszkrét 

elem-mennyiség felületegységenként (1/cm2 vagy DE/cm2). 

A 99. ábrán látható, hogy a különböző vastagsághoz különböző töretméret tartozik. 

Ennek oka, hogy az edzési folyamat során az üveglemezekben keletkező, a vastagság 

függvényében különböző belső feszültségmező, továbbá az a tény, hogy egységnyi repedés 

megnyílásához a vastagabb üvegeknél több energiára van szükségünk, hiszen a megnyíló felület 

nagyobb. 
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99. ábra 6 mm és 10 mm vastag edzett üveglemezek törésképe (4,9 DE/cm2, valamint 2,2 DE/cm2) 

Számos vizsgálat koncentrált az edzett feszültségmező és a tönkremenetel utáni 

töretméret összehasonlítására (Schiavonato, Mognato & Redner (2005)) és (Dubru & Nugue 

(2005)). Barsom (1968) majd Warren (2001) törésmechanikai alapokra fektetett módszert 

dolgozott ki az edzési feszültségmező és az üveglemez vastagságának függvényében az átlagos 

töretméret meghatározására. A vizsgálatok kimutatták, hogy az elméleti számítások jelentősen 

alulbecsülik a töretméretet, feltételezve, hogy a töredezés során az összes – edzés hatására az 

üvegben tárolt – rugalmas energia felszabadul (Tandon & Glass (2005)). Munkájuk során 

elektronikai célra használt, a szerkezeti üvegeknél sokkal vékonyabb (1,8-8,2 mm) 

üveglemezeket vizsgáltak, amiknek eltér a szerkezeti üvegektől az edzési technológiája és így 

a kialakuló feszültségmező is. 

Módszeremet az alábbi módon építettem fel szerkezeti üveglemezek használatára. A 

töretméretet az erőbevezetéstől távol vizsgáltam (ennek okáról a 4.4.2 fejezet ad bővebb 

információt). A vastagság irányában (z) keletkező normálfeszültség, valamint a 

nyírófeszültségek hatását elhanyagoltam ( 0z xy xz yz       ). A síkban fekvő irányok  

(x, y) normálfeszültség komponenseit a (4.13) egyenlet alapján vettem fel, és a vizsgált 

tartományon homogénnek tekintettem: 

   
2

1
6

2xx yy c

z
z z

h
  

      
   

, (F21) 

ahol σxx és σyy az x és y irányba mutató normálfeszültségek, σc a próbatest külső felületén (z = 

h/2) keletkező nyomófeszültség, z a magasság irányába mutató tengely, h az üveglemez 

vastagsága. A normálfeszültséget a magasság mentén a 100. ábra szemlélteti. 
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Warren (2001) feltételezése szerint csupán a kezdeti 

húzófeszültségből tárolt rugalmas energia szabadul fel törés 

során. Azonban önálló kísérleteim és Nielsen, Olesen & Stang 

(2008) munkája alapján is arra következtettem, hogy nem 

csak a kezdetben húzott zóna válik szét – azaz ott alakul ki a 

repedés – hanem a teljes magasság mentén. Ennek oka, hogy 

a kezdetben ép belső mag az első lépésben a húzófeszültségek 

régiójában felhasad, ezzel éles hibát okozva a térfogatban. A 

maradó nem egyenletes nyomófeszültségek átrendeződnek, részben húzott, részben nyomott 

zónákat alkotva. Ezen átrendeződés további repedésterjedéshez vezet, addig, míg az üveglemez 

mérete és a feszültség olyan mértékben lecsökken, hogy a repedés megnyitásához szükséges 

energia már nem lesz meg. A folyamatot a 101. ábra szemlélteti. Mindazonáltal eme feltételezés 

nem befolyásolja a végeredményt, ennek magyarázatára később fogok kitérni. 

 

101. ábra Repedésnyílás a magasság mentén 

Feltételezésem szerint a repedés a magasság mentén teljes mértékben megnyílik, így a 

rugalmas energia a magasság teljes magasságban felhasználódik. Egy differenciálisan kicsiny 

térfogategységre tehát a következőképpen számítható a tárolt rugalmas potenciális energia: 

 1 1

2 2b ij ij xx xx yy yydxdydz dxdydz          , (F22) 

ahol b  a differenciálisan kicsiny térfogategységre jutó potenciális energia. 

 

A klasszikus Hooke-modell alapján az alakváltozás komponensek a következőképpen 

számíthatók, azzal a feltevéssel, hogy xx yy
  : 

1 1
xx yy xx yyE E

     
   . (F23) 

100. ábra Normálfeszültség ábra 
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Az egyenletben E a Young-modulus, ν a Poisson-tényező. Helyettesítsük be a fenti egyenletet 

(F22)-be: 

 2 2 21 1 1

2b xx yy xxdxdydz dxdydz
E E

     
    . (F24) 

Helyettesítsük be (F21)-et az egyenletbe és integráljuk az egyenletet a magasság mentén, 

/ 2
2 2

/ 2

1 1

5

h
A
b xx c

h

dzdydx hdydx
E E

   


 
   . (F25) 

hogy megkapjuk az üveglemezben tárolt, a felületegységre normált potenciális energiát. A felső 

indexben található A jelzi, hogy a potenciális energia alapterület szerint fajlagos. 

Így hozzájutottunk egy úgynevezett potenciális energia sűrűséghez, aminek a mértékegysége 

J/m2 lesz. 

Ahhoz, hogy ki tudjuk számolni a töretméret-sűrűség alapján a létrejövő repedések 

hosszát, ismernünk kell a részletes geometriát. A vizsgálat során a valós törésképet 

véletlenszerű Voronoj-cellák segítségével modellezzük, így numerikus tesztek segítségével 

átlagos repedéshossz-sűrűséget tudunk készíteni a cellasűrűség függvényében. A 102. ábrán a 

fajlagos repedéshosszt tüntettem fel a töretsűrűség függvényében. 

 

102. ábra Fajlagos repedéshossz a Voronoj-felosztás függvényében 

Szeretném megjegyezni, hogy az egyszerűsített négyzet alakú felosztás a teljesen 

véletlenszerű Voronojtól kis sűrűségű felosztás esetén kb. 7 %-ban, míg magas töretsűrűség 

esetén csupán 1,5 %-ban tér el, azonban a vizsgálat során a Voronoj-féle felosztásból számolt 

repedéshossz-függvényt fogom alkalmazni. 

Az átlagos repedéshossz ismeretében ki tudjuk számolni a törés során fajlagosan 

felhasznált energia mennyiségét: 

02AS ah   , (F26) 
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ahol 0  a fajlagos repedés megnyitásához szükséges felületi energia, δa a fajlagos 

repedéshossz, h pedig az üveglemez vastagsága. A 2-es szorzó az egyenletben a repedés két 

oldalát, azaz a dupla felület nagyságát hivatott jelezni. 0  értékének meghatározása bonyolult 

feladat, szakirodalmi források 0,305 és 11 J/m2 érték közé helyezik (Wiederhorn (1969)). 

Pontos értékének meghatározása nem jelen feladatunk, így a továbbiakban nem a pontos 

energiamérleg kiszámítására fogok törekedni, csupán tendenciákat szeretnék levonni a 

töretméretre a vastagság és az edzésből származó sajátfeszültség függvényében. Szeretném 

megjegyezni, hogy a repedések szétválása a törésmechanikában ma is aktívan kutatott terület, 

az alapelvekről részletes irodalmat (Broek (1982)) 6.3 fejezete nyújt. 

Osszuk el a felhasznált fajlagos energiát a tárolt potenciális energiával: 

   
0 0

2 2 2

10 10

1 1

A

matA
b c c c

ahE ES a a

h

     
     

   
  

, (F27) 

ahol kiemeltük az összes állandót, ami minden vizsgált üvegtáblánál megegyezik, így normálva 

az egyenletünket. 

A 103. ábrán a 
2
ca    energiafelszabadulási tényezőt tüntettem fel az 

üvegvastagságok függvényében, ahol a és c  szigorúan kísérletileg mért paraméter. Itt 

szeretném megjegyezni, hogy a definiált κ tényezőt annak a feltevésnek az igazsága nem 

befolyásolja, miszerint a törés a teljes magasság mentén kialakul-e vagy csak a húzott zónában, 

hiszen így a 
A
b -ban lévő 1/5-ös konstans szorzó csupán  24 / 45 3 -ra változik. 

Látható, hogy 103. ábrán felvett értékek a 

vastagság növekedésével lineárisan növekednek, 

azonban a 
2
ca    egyenlet alapján vastagság 

függvényében ajánlást tudunk adni δa és azon 

keresztül a felosztás sűrűségére. A módszer jelen 

pillanatban még nem ellenőrzött, további kísérletek 

elvégzését tartom szükségesnek a téma vizsgálatára, 

azonban közelítő ajánlásnak megfelelőnek tartom. 

A 6 és 10 mm vastag töretméretek önálló, 

míg a 19 mm vastag próbatestekről származó 

információk Nielsen, Olesen & Stang (2010) alapján adódtak. 

 

103. ábra Energiafelszabadulási tényező (κ) a 
vastagság függvényében 
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Edzett próbatestek diszkrét elem sűrűségének megadása F- 

A 103. ábrán látható egyenes egyenlete a következő: 

5
2 2 2

1 1
10 0.1958 2.0215h

mm MPa mmMPa
     

 
. (F28) 

Az egyenlet segítségével ki tudjuk számolni az adott vastagsághoz tartozó κ tényezőt. Ismervén 

az üveglemezben lévő feszültségeloszlást, továbbá a maximális nyomófeszültséget (66. ábra), 

kiszámolható egy fajlagos repedéshossz (δa), amiből 102. ábra alapján a szilánksűrűség is 

meghatározható (104. ábra). 

 

104. ábra Szilánksűrűség az üveglemez vastagságának függvényében 

Látható, hogy a vékony üveglemezeknél viszonylag sűrű az felosztás. A függvény  

15 mm-ig rohamosan csökken, majd újra emelkedni kezd. 
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IX. Törésmechanikai tönkremeneteli feltétel F- 

Griffith (1921) klasszikus megoldása szerint a repedés megnyílásához az alábbi 

feltételnek kell telesülnie (Broek 1982, 115. oldal): 

   0,  vagy 
d d dW

U F W F U
da da da

     , (F29) 

ahol U az eltárolt rugalmas energia, F a külső munka, W a repedés megnyitásához szükséges 

energia, míg a a repedés megnyílásának hossza. A feltétel alapján a repedés akkor nyílik 

dinamikusan, ha a felszabaduló energia deriváltja eléri a szükséges energia felszabadulásának 

fajlagos mértékét. Az energia-felszabadulási paramétert jelöljük G-vel: 

 d
G F U

da
  . (F30) 

Az energia-felszabadulási paraméter diszkrét csomópontokra végeselemmódszerrel 

nehézkesen számítható, így nem tudunk egyértelmű törési feltételt megállapítani. Azonban 

tudjuk, hogy a feszültségintenzitási tényező (K) és az energia-felszabadulási paraméter között 

az alábbi összefüggés áll fent (Broek 1982, 119. oldal): 

22
2 21

1
III

I II III I II

K
G G G G K K

E




 
       

, (F31) 

ahol az alsó indexekben található I, II és III a három típusú repedésmegnyíláshoz tartozó 

értékeket szimbolizálja. 

A feszültségintenzitási tényezőre végelelemmódszerrel következtethetünk. Értékének 

meghatározásához, mind a számolt feszültségeket, mind az elmozdulásokat felhasználhatjuk 

(Broek 1982, 331. oldal): 

   
2

,  i
I ij I

ij i

ur
K K

f c r f


 

  . (F32) 

ahol a repedéscsúcsban felvett poláris koordinátarendszer két független változója r és θ a sugár 

és a referenciaszög, c anyagi merevséget,  f   a θ való függést hivatott kifejezni.  
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A tönkremeneteli kritériumot így kétféleképpen is meg tudjuk fogalmazni: egyszer az energia 

felszabadulási paraméter segítségével: 

2 2 I

dW
W a G

da
     , (F33) 

ahol γ az egységnyi felület megnyitásához szükséges energia, valamint a feszültségintenzitási 

tényező felhasználásával: 

I IcK K , (F34) 

ahol KIc a hajlító repedésmegnyíláshoz tartozó anyagi szívóssági paraméter (üveg esetén 0,75

MPa m – Haldimann (2006). A fenti levezetés egységnyi vastag lemez esetére érvényes. A 

törési kritérium implementálása és felhasználása további terveim között szerepel. 
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X. Rétegbevonatos optikai feszültségmérés F- 

A szerkezeti üvegek feszültségoptikai vizsgálata széles körűen elterjedt (Aben & 

Guillemet (1993)), azonban az anyag alacsony foto-optikai érzékenysége miatt speciális szűrők 

(retarderek) használata szükséges kis intenzitású főfeszültségek jelenlétekor. Vizsgálatom 

során az ékkel terhelt üvegtáblában a magas feszültségek az erőbevezetés környezetében 

koncentrálódnak, a teljes próbadarabban viszonylag kis főfeszültség különbségek jelentkeznek. 

A módszert edzetlen üveglemezek vizsgálatához használtam. A retarderes mérések kiértékelése 

nehézkes, így a rugalmas viselkedés vizsgálatához az üvegtáblát magas optikai érzékenységű 

kétkomponensű epoxi műgyanta bevonattal láttam el (Thamm & Borbás (1989)). A műgyantát 

közvetlenül az üveglemezre öntve alakítottam ki. Az alkalmazott réteganyag érzékenységi 

mutatója kalibrálással fc = 680 μS (azaz 0,68×10-6 mm/mm) értékre adódott hc = 2,6 mm 

rétegvastagság esetén: 

1 2 ,f cN f     (F35) 

ahol ε1 és ε2 a síkban létrejövő főalakváltozások, Nf = 1, 2, 3… 

A feszültségoptikai vizsgálat során a fénysugár „lemaradásából” (úgymond 

retardációjából) következtetünk a megfigyelési irányra merőleges síkban létrejövő 

főfeszültségek különbségére. Az összefüggést a főfeszültségek különbsége és a fény 

hullámhosszának késlekedése között a következő egyenletet adja meg (Budynas (1998)): 

 
 

1 2( ) ,
l

f

S

N C s ds        (F36) 

ahol δ a fény retardációja, C a két anyag különböző fotoelasztikus együtthatója (ami jelen 

esetünkben lépcsős függvény), σ1 az első, σ2 a második főfeszültség, λ a fény hullámhossza, Nf 

a vizsgált pontban észlelt színsáv rendszám értéke, Sl a fény által megtett út. A klasszikus 

Hooke-modell alapján: 

 1 2 1 2 ,
1

c

c

E   


  


 (F37) 

ahol Ec és νc a bevonat rugalmassági modulusa és Poisson-tényezője. Felhasználva (F36) és 

(F37) egyenleteket, (F35) átalakítható a főfeszültség-különbség és a fénysugár retardációja 

közti összefüggéssé: 

 
1 2 1 2

1

2 2
f c f

c f
c c c c c

N N
f N

C t E t C

  
   


     

  
(F38) 

ahol Cc a rétegbevonat keresett fotoelasztikus együtthatója. 
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Innen fc kifejezhető: 

 
 

1
.

2 1 2
c c

c c
c c c c c c

E
f C

E t C f t

  



  


 (F39) 

A vizsgálatot során Photoelastic Inc. Model 

030 típusú reflexiós polariszkópot használtam, 

így egy fényvisszaverő bevonat került az 

üveglemez vizsgálattal átellenes oldalára  

(105. ábra). A fény kétszer hatolt át a 

rétegbevonaton és az üveglemezen is, így 

növelve annak retardációját és láthatóságát. 

(F36) részletesen a következőképpen írható fel, 

ha a fény kétszer áthalad az üveglemezen és a 

műgyanta rétegen: 

   
22

,1 ,2 ,1 ,2

0 0

.
chh

f g g g c c cN C dx C dx             (F40) 

Mivel Ec és νc ismeretlen, Cc is. Alakítsuk át a (F40) egyenletet úgy, hogy a fény retardációját 

ne a főfeszültségek, hanem a főalakváltozások különbségeként írjuk fel. A feszültségek nem, 

de az alakváltozások meg fognak egyezni az üveglemezben és a bevonó rétegben: 

   
2 2

1 2 1 2

0 0

.
1 1

g c
t t

g g c c
f

g c

E C E C
N dx dx     

 
     

    (F41) 

Helyettesítsük be a (F39) egyenletet (F41)-be: 

   1 2 1 2

2
.

1
g g g

f
g c

t E C
N

f

    


    


 (F42) 

Innen a főalakváltozások különbsége egyszerűen kifejezhető: 

1 2 ,
2

1

f

g g g

g c

N

t E C

f


 





 




 
(F43) 

így a fenti levezetésem alapján egy adott pontban létrejövő főfeszültség-különbséget a Hooke-

modell (F37) segítségével számíthatjuk az üveg anyagtulajdonságainak felhasználásával. 

 

 

  

 
105. ábra Rétegbevonatos optikai feszültségmérés 

sematikus vázlata 
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XI. SCALP-04 berendezés elvi működése F- 

Az úsztatott üvegtáblákban jelen lévő feszültségmezőt szórt fényű polariszkóp 

(Scattered Light Polariscope – SCALP-04) segítségével mértem meg. A készüléket a 

GlasStress Ltd. fejlesztette ki (Aben et al. (2010)), hogy ipari körülmények között gyors és 

pontos információt nyerjünk az üveglemezben ébredő, a vastagság mentén változó 

normálirányú feszültségekről. 

A berendezést sikerrel használják Weissmann & Dürkop (1989), Hundhammer, Lenhart 

& Pantasch (2002) és Aben & Guillemet (1993) edzetlen, hőerősített és edzett üvegekben lévő 

feszültségek vizsgálatára egyaránt. 

Továbbiakban a feszültségkomponensek felső indexe a feszültségi mátrixban elfoglalt 

pozícióra, míg az alsó index a felvett koordinátarendszerre vonatkozik. 

A SCALP-04 lézerfényt bocsát ki, ami végighalad az üveg vastagsága mentén. A 

feszültségek inhomogenitást okoznak az anyagban, aminek a hatására kettős fénytörés jön létre, 

a lézerfény retardálódik, ami egy kamera segítségével regisztrálható. A fény retardációjának 

gradienséből következtetni tudunk a mérési irányra merőleges síkban létrejövő főfeszültségek 

különbségére Sampson (1970): 
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 (F44) 

Az első egyenletben   a lézerfény retardációja, amit 

a mérési út függvényében írunk fel (η), a berendezés 

ezen értékeket méri és függvényt illeszt az 

eredményekre. C az üveg fotoelasztikus együtthatója, 

ami a sűrűség függvényében változik, azonban jelen 

vizsgálatok során konstansnak tekintettem. 

 1 2
x x    a mérési irányra merőleges síkban 

keletkező két főfeszültség különbsége. A másik két 

egyenletben lévő jelölések az elsőhöz hasonlóan 

értendők, további információ a 106. ábrán látható. Az ábra bemutatja a berendezés sematikus 

 

106. ábra A felvett mérési irányok sematikus képe 
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működését. A három különböző mérés P1, P2, P3 irányú lézersugárral történik, igazodva a (F44) 

egyenletben leírtakhoz. A feszültségek meghatározásához az alábbi elhanyagolásokat tettem: 

1. Szükséges adatok hiányában az üveg fotoelasztikus együtthatóját (C) konstansnak 

tekintjük, függetlenül az adott pont feszültségállapotától és sűrűségétől. 

2. Az üvegtáblában sík feszültségi állapotot feltételeztem ( 33 13 23 0xyz xyz xyz     ), azaz 

három ismeretlen feszültségkomponenst kell meghatározni: 11 22 12, ,xyz xyz xyz   – két 

normálfeszültség és egy nyírófeszültségi komponenst –, így három független egyenletre 

volt szükségem. 

3. Azt feltételeztem, hogy a három ismeretlen feszültségkomponens ( 11 22 12, ,xyz xyz xyz   ) a 

vörös hengerrel jelölt részen a síkban konstans (106. ábra), csak a magasság mentén 

különböző. 

Az yz síkban bocsátott ki lézersugár η mentén halad végig (106. ábra / jobbra fent), a 

kettős fénytörést ilyenkor az xζ síkban lévő főfeszültségek okozzák. Ezen főfeszültségek 

kiszámítását az eredeti feszültségmátrix  xyz
  transzformálásával tudjuk kiszámolni úgy, hogy 

elforgatjuk x körül: 

T

x xx xyz
R R


  , ahol a forgatómátrix x körül: 

1 0 0

0 cos( ) sin( )

0 sin( ) cos( )
x

R  
 

 
   
  

. (F45) 

Birtokában vagyunk az x tengely körül α szöggel elforgatott koordináta-rendszerben értendő 

feszültségértékeknek, azonban számunkra a lézersugárra merőleges síkban felvett értékek 

fontosak, így a 3×3-as mátrixból kiválasztjuk a xζ síkhoz tartozó értékeket: 

11 12 13
11 13

12 22 23
31 33

13 23 33

x x x
x x

x x xx x
x x

x x x

  
 

   
 

  

  
 

    
 

  

 
            

 (F46) 

Ezek után ki tudjuk számolni az xζ síkban jelen lévő főfeszültségek különbségét, majd 

felírhatjuk az eredeti 
xyz

  mátrix elemeivel: 

      
2 21 2 11 22 2 12sin 4 sinx x xyz xyz xyz           , (F47) 
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ahol 1
x  és 2

x  a xζ síkban értelmezett főfeszültség. 11
xyz  az x irányú, 22

xyz  az y irányú 

normálfeszültségek, 12
xyz  az xy síkban lévő nyírófeszültség. 

A (F44) egyenletek közül az első a következő formában írható fel (F47) behelyettesítésével: 

      
2 211 22 2 12sin 4 sinxyz xyz xyz     

 1 d

C d

 


 . (F48) 

A második egyenlet az elsővel analóg módon írható fel, azonban itt nem x, hanem y tengely 

körül történik a forgatás (106. ábra / jobbra alul): 

      
2 211 2 22 12sin 4 sinxyz xyz xyz     

 1 d

C d

 


 . (F49) 

A fentieket figyelembe véve három ismeretlenünk és két független egyenletünk van. A 

harmadik egyenlet egy harmadik mérés elvégzése után kapható. A feszültségtenzort először x 

körül α szöggel, majd z körül β szöggel forgatjuk el (106. ábra / balra lent): 

T T
z x x zxyz

R R R R


  , ahol 

   
   

cos sin 0

sin cos 0

0 0 1
zR

 
 

 
   
  

. (F50) 

A φϑ síkban jelen lévő főfeszültségek különbsége az eredeti koordináták függvényében 

kifejezhető, majd behelyettesítve a (F44) egyenletbe a következő alakot ölti: 

                 

             

       

2 2 2 211 4 22 4 4 22 2 2 22

2 212 2 12 2 4 11 22 2 2

11 22 2 4 11 22 2 22 12

cos cos cos 2 cos cos

cos 4 cos cos 4 cos cos

2 cos cos 2 cos 4sin co

xyz xyz xyz xyz

xyz xyz xyz xyz

xyz xyz xyz xyz xyz xyz

        

        

         

            
       

      
           

 
3 3

11 12 3 22 12

1

s cos

4sin cos cos 4sin cos cosxyz xyz xyz xyz

d

C d

 


 

         


 

  

 

 (F51) 

A fenti egyenlet a keresett harmadik nemlineáris egyenlet. Amennyiben α és β szöget 45°-nak 

tekintjük, a harmadik egyenlet a következőképpen egyszerűsíthető: 

       2 2 211 11 22 11 12 22 22 12 121 1 2 9 3 2 3 1

4 4 2 16 4 2xyz xyz xyz xyz xyz xyz xyz xyz xyz

d

C d

 
        


      , 

 (F52) 

így három nemlineáris egyenletünk és három ismeretlenünk van. 

Ahogy azt – levezetésemtől eltérően – az eredeti módszer feltételezi, ha az x és y irányról 

belátjuk, hogy főirányok, akkor az egyenletrendszer két lineáris egyenletté egyszerűsödik 

(Aben et al. (2010)): 
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       12 11 22 2 11 2 221 1
0 sin ;   sinxyz xyz xyz xyz xyz

d d

C d C d

   
      

 
      . (F53) 

Az iparilag előállított edzett üveglemezekben az éltől és a sarkoktól távolodva a 

nyírófeszültségek jelenléte nagyban csökken, így a gyakorlatban valóban van létjogosultsága 

az egyszerűsített (F53) képletnek. Megjegyzem azonban, hogy a nyírófeszültségek vizsgálatára 

további vizsgálatokat folytattam, amiről bővebb információ a Függelék XII. fejezetében 

olvasható. 
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XII. A SCALP-04 mérési stratégia kialakítása F- 

Az eredmények helyes kiértékeléséhez nem csupán az optimális kísérleti elrendezést, 

de a mérési stratégiát is kialakítottam mind edzetlen, mind edzett próbatestekhez. Ehhez  öt 

alapvető kérdést kellett megválaszolnom: 

1. A berendezés kézikönyve megadja a fejlesztők által mért pontosságot. Ez 

valóban használható, vagy további hatásokat kell figyelembe vennem, mint 

emberi beavatkozás, párolgás, külső fények? 

2. Hány felvételt készítsek egy mérési pontban? 

3. A próbatesten belül távolodva az élektől mennyire homogén a 

feszültségeloszlás? Hány mérési pontot érdemes felvennem? 

4. Több irodalmi forrás szerint az edzett üvegekben a feszültségmegoszlás 

aszimmetrikus a vastagság mentén (Anton et al. (2011)) és (Lochegnies et al. 

(2005)). Az eredmények mennyire pontosak a magasság mentén? 

5. A numerikusan készített feszültségmező a sarkoktól távolodva nem tartalmaz 

nyírófeszültségeket. Igaz-e a feltételezés? 

A berendezés pontossága F- 

A fejlesztő kézikönyve (GlasStress Ltd. (2008)) szerint a berendezés pontossága 20 

MPa maximális feszültség mellett ±2 MPa, 20 MPa felett ±5 %. 

A kézikönyv nem veszi figyelembe az emberi hatást. Mérés során a berendezést 

felemeljük, arrébb helyezzük, megváltoztatjuk a mérési körülményeket, például az alkohol 

párologásnak indul. Ahhoz, hogy a numerikus modellben ki tudjuk alakítani a helyes 

feszültségmezőt, tudnunk kell, menyire tudjuk pontosan megmérni az üveglemezben a valós 

feszültségeket. Így két típusú pontosságot mértem: 

1. Egy mérési sorozatra értelmezett pontosságot, mikor a kísérleti kialakítást 

(árnyékolás, alkohol, vastag üveglemez) érintetlenül hagyjuk. 

2. Amikor áthelyezzük vagy elforgatjuk a mérőfejet, így megbontva a kialakítást, 

ilyenkor az emberi tényezővel számolva. 

Az 107. ábrán láthatók a nyomófeszültség értékek különböző felvételek függvényében 

a felső mérési felületen, a kísérlet megbontása nélkül. Az eredmények átlagértéke 113,62±4 

MPa, ahol az eltérés kisebb mint 5 % (3,5 %). 
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107. ábra 30 felvétel azonos mérési pontban, a kísérleti 
összeállítás megbontása nélkül. 

 

108. ábra 30 felvétel azonos mérési pontban, a kísérleti 
összeállítás megbontásával 

Ha a 108. ábrára tekintünk, láthatjuk, hogy a kísérleti összeállítás megbontásával, a 

mérőfej felemelésével és ugyanoda visszahelyezésével az értékek közötti eltérés megnő ±6-8 

MPa-ra, mely a mért átlagérték (120 MPa) 5-6 %-a. 

Az első 5 mérés átlagértéke és a teljes 30 átlaga között csak 2 % eltérés van, így elégnek 

tartottam, mindegyik pozícióban 5 felvételt készíteni. 

Feszültségeloszlás egyenletessége a belső lemezmezőben F- 

A vizsgálatot 6 mm vastag üveglemezen végeztem, két típusú kialakítást alkalmazva 

egyszer 9 pontot vettem fel 3×3-as raszterben, majd 25 pontot 5×5-ös raszterben. 

 

109. ábra Oldallal párhuzamos irányú normálfeszültség értékek az üveglemez mentén. A méretek az üveglemez 
sarkában felvett rendszerhez képest értelmezett koordinátákat mutatják. 
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A két csoport között nem találtam szignifikáns különbséget (t-teszt, 95 %-os 

szignifikancia szint, ρ = 0,9782). A 109. ábrán észrevehető, hogy a maximum és a minimum 

pont is különböző helyen lett mérve. Így arra a következtetésre jutottam, hogy a SCALP-04 

segítségével nem vagyunk képesek feszültségi inhomogenitást észlelni az üveglemezben, mivel 

az eltérés (amennyiben létezik) a berendezés mérési hibáján (±6 %) belül esik. Így a 

továbbiakban 9 mérési pontot használtam 3×3 raszterfelosztásban. 

Magasság menti pontosság F- 

Az előzőekben meghatároztam a mérés pontosságát a legfelső rétegben, azonban 

észleltem, hogy az alsó rétegben mért eredmények nagymértékben eltérnek egymástól. Ezért 

megvizsgáltam egy 6 mm vastag edzett üveglemezt mind a két oldaláról, egy papírsablon 

segítségével pontosan megtalálva a kialakított mérési pozíciókat. 

 

110. ábra Normálfeszültségi értékek a vastagság mentén, megmérve a felső (kék vonal) és az alsó (szaggatott 
piros vonal) oldalról egyaránt (az eredmények 5 felvétel átlagát mutatják). 

A 110. ábrán látható, hogy a mérés nem mindig pontos a felvétel végein, amikor a 

fénysugár kilép az üveglemezből. A továbbiakban figyelmen kívül hagytam minden olyan 

mérést, ahol a két irányból meghatározott értékek eltértek, mivel téves következtetésként 

asszimetrikusnak feltételezhetnénk a feszültségmezőt. A további mérések során az 

üveglemezeket mindkét irányból megvizsgáltam. 

Nyírófeszültségek az üveglemez belső régióiban F- 

Anton et al. (2011) szerint az edzett üveglemezben kialakuló feszültségek inhomogén 

eloszlást mutatnak. A forrás mind SCALP-04, mind fotoelasztikus vizsgálatokat is végzett. 

Célom megállapítani, hogy a SCALP-04 valóban képes-e a mezőközépen létrejövő 

nyírófeszültségek kimutatására, vagy azok szintén hibahatáron belül helyezkednek el. Így 



F-40 

 

három mérési pontot vettünk fel, ahol 15°-onként megmértük a vastagság mentén létrejövő 

feszültségeket. 

 

111. ábra Normálfeszültség eloszlás különböző irányokban 

A 111. ábrán jól látszik, hogy az 1. és 2. pontban nem találtam mérhető 

nyírófeszültséget, azonban a 3. pontnál kirajzolódó feszültségellipszis ≈6 MPa nyírófeszültség 

jelenlétét indukálja, 45° és 135° főirányokkal. Ez az érték hibahatáron belül helyezkedik el, így 

arra a következtetésre jutottam, hogy a mezőközépen SCALP-04 segítségével mért 

feszültségeloszlás homogénnek tekinthető. 
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XIII. Nyúlásmérő bélyeggel történt alakváltozás mérése F- 

Kérdés volt a terhelés szimmetriája, valamint az alakváltozások pontos értéke. A 

nyúlásmérő bélyeges méréseket 10 mm vastag edzetlen próbatesten végeztem. Minden mérési 

ciklust háromszor megismételtem. A bélyegeket az 112. ábrán látható módon helyeztem el, 

pontos koordinátákat a 16. táblázat tartalmaz. 

 

112. ábra Nyúlásmérő bélyegek helye az üveglemezen (KYOWA KFC-2-C1-11 típusú bélyeget használtam a 
vizsgálatokhoz) 

Bélyeg 

száma 

Elhelyezkedés [mm] 

x y z 

B1 0 7 5 

B2 0 12 5 

B3 0 12 -5 

B4 0 50 5 

B5 0 55 5 

B6 0 95 5 

B7 -35 70 5 

B8 35 70 5 

16. táblázat Bélyegek elhelyezkedése a 
próbatesten 

Bélyeg 

száma 

Mért alakváltozási érték 

átlaga [‰] relatív szórása [%] 

B1 0,232 4,8 

B2 -0,798 -1,11 

B3 -0,850 -1,31 

B4 -0,200 -1,08 

B5 -0,124 -1,10 

B6 -0,097 -0,79 

B7 -0,095 -1,31 

17. táblázat Bélyegek által mért alakváltozási érték 10 
kN terhelés mellett 

A terheléshez szintén a 3 mm lekerekítési sugarú éket választottam. A terhelést 

lineárisan 10 kN-ig növelve, a maximálisan mért alakváltozási értékeket a 17. táblázatban 

tüntettem fel. Minden érték három ciklikus mérés átlagát és relatív szórását tartalmazza. Az 

eredményeken látszik, hogy a 2-es és 3-as bélyegek által mért értékek 6,5 %-ban térnek el, így 

a terhelés nem mutatkozik aszimmetrikusnak a vastagság mentén. A 6-os és 7-es bélyegek 

eredményei közt az eltérés 2,22 %, ami szintén a terhelési sík szimmetriáját bizonyítja. A 

bélyeges méréseket összehasonlítom a numerikus modell által számítottakkal a 4.5.1 pontban.
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XIV. Izoklin vizsgálatok eredményei F- 

A fotoelasztikus vizsgálat nem csupán a főfeszültségek különbségének meghatározására 

szolgál, hanem a főfeszültségek irányát is megállapíthatjuk segítségével. 

0°
  

15
° 

 

30
°  

45
° 

 

60
°  

75
° 

 

90
°    

113. ábra Fotoelasztikus vizsgálat izoklin eredményei 
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A polariszkópon elhelyezett polárszűrők egyidejű azonos szögben történő 

elforgatásával érjük el az izoklinek megjelenését. A módszerről bővebben (Aben & Guillemet 

(1993)) és (Budynas (1998)) ad felvilágosítást. 

A 113. ábrákon a különböző elforgatási szögekhez tartozó izoklinek láthatók. A 

háttérben megjelenő izokromátákat jelen vizsgálatban figyelmen kívül hagytam. A viszonylag 

nehezen látható izoklineket fekete vonallal kiemeltem. 

 Az elforgatás szögeit az óra járásával 

megegyező irányban vettük fel. A 75°-os szöghöz 

tartozó izoklint már nem találtam meg. A 90°-os 

izoklin megegyezett a 0°-ossal. 

A görbéket egy ábrára szerkesztve 

jutottam a 114. ábrához. A görbéken 

végighaladva megismerjük a főfeszültségek 

ottani irányát, így a főirányokat. Ezek után 

tudván, hogy az egyik főirányra merőleges a 

másik, úgy könnyen megrajzolható a trajektória 

hálózat (115. ábra). 

 

115. ábra Főfeszültségi trajektóriák 

 

  

 

114. ábra Erőbevezetés 6 cm × 4 cm-es 
környezetében létrejövő izoklinek 
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XV. SCALP-04-gyel végzett mérés részletes eredményei F- 

A 18. táblázat a SCALP-04 műszerrel végzett mérések részletes eredményeit mutatja be: 

 

Vastagság 
Próbadarab 

száma 
Réteg 

σx [MPa] σy [MPa] 

 Átlag Szórás átlag Szórás 

E
d

ze
tl

en
 

6 mm 

1 felső -7,24 0,96 -7,06 1,71 
 középső 2,19 0,10 1,48 0,26 
 alsó -6,53 1,10 -7,27 2,06 

2 felső -6,74 1,06 -6,39 0,91 
 középső 2,04 0,30 1,71 0,22 
 alsó -6,73 1,38 -6,43 0,97 

10 mm 

1 felső -6,47 0,51 -6,69 0,46 
 középső 2,52 0,18 2,25 0,23 
 alsó -6,41 0,75 -6,71 0,51 

2 felső -6,55 1,07 -7,06 0,65 
 középső 2,68 0,14 2,35 0,15 
 alsó -6,67 0,96 -7,11 0,89 

E
d

ze
tt

 

6 mm 

1 felső -113,28 3,62 -116,53 4,97 
 középső 61,62 0,50 60,82 2,89 
 alsó -126,84 13,79 -122,12 7,25 

2 felső -116,80 3,57 -117,52 4,10 
 középső 60,47 2,17 60,15 1,99 
 alsó -126,52 10,71 -125,56 11,10 

10 mm 

1 felső -83,07 8,74 -81,11 3,01 
 középső 47,26 3,91 45,19 2,05 
 alsó -95,72 13,62 -95,14 8,01 

2 felső -77,63 3,85 -81,72 4,55 
 középső 45,29 2,56 45,16 2,26 
 alsó -91,37 12,77 -97,78 12,46 

18. táblázat SCALP-04 segítségével mért feszültségmező 

Az élektől és a sarkoktól távolabb (min. 2 cm) a mérési pontosságon belül nem találtam 

számottevő nyírófeszültséget, így a fenti táblázatban a normálfeszültségek kerültek csak 

feltüntetésre a magasság mentén különböző pozícióban. Látható továbbá, hogy az edzetlen 

próbatestekben még feszültségben nincs különbség a vastagság függvényében. Ha az edzett 

próbatesteket tekintjük, szignifikánsan magasabb a vékonyabb üveglemezben az edzett 

feszültség (egyoldali kétmintás t-próba, p = 6,35×10-6). A fenti értékek segítségével kalibráltam 

és ellenőriztem a edzés numerikus szimulációja során kapott eredményeket. 
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XVI. Gyorskamerás kísérlet során eltört próbatestek törésképei F- 

Sorszám: 1  

 

Vastagság: 6 mm Edzetlen 
 

Sorszám: 2  

 

Vastagság: 6 mm Edzetlen 

 

Sorszám: 3  

 

Vastagság: 6 mm Edzetlen 
 

 

Sorszám: 4  

 

Vastagság: 6 mm Edzetlen 
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Sorszám: 5  

 

Vastagság: 10 mm Edzetlen 
 

Sorszám: 6  

 

Vastagság: 10 mm Edzetlen 

 

Sorszám: 7  

 

Vastagság: 10 mm Edzetlen 
 

 

Sorszám: 8  

 

Vastagság: 10 mm Edzetlen 
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Sorszám: 9  

 

Vastagság: 6 mm Edzett 
 

Sorszám: 10  

 

Vastagság: 6 mm Edzett 

 

Sorszám: 11  

 

Vastagság: 6 mm Edzett 
 

 

Sorszám: 12  

 

Vastagság: 6 mm Edzett 
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Sorszám: 13  

 

Vastagság: 6 mm Edzett 
 

Sorszám: 14  

 

Vastagság: 10 mm Edzett 

 

Sorszám: 15  

 

Vastagság: 10 mm Edzett 
 

 

Sorszám: 16  

 

Vastagság: 10 mm Edzett 
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Sorszám: 17  

 

Vastagság: 10 mm Edzett 
 

Sorszám: 18  

 

Vastagság: 10 mm Edzett 
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XVII. Erő-elmozdulás diagramok a makroszkopikus kísérletben F- 
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XVIII. Numerikus törési eredmények F- 

Jelmagyarázat: 

 zöld négyzet: Az adott pillanatban megcsúszott kapcsolat. 

 kék négyzet: A múltban megcsúszott kapcsolat 

 piros négyzet: Húzó igénybevételek hatására tönkrement kapcsolat. 

Edzetlen próbatestek F- 

1. sorozat 
Állandók: 
Tömeg átskálázás: NEM 
Térfogat kapcsolati szilárdsága: 80 MPa 
 
Változó: Kapcsolati merevség 

Terhelési sebesség: vx = 330 mm/s 
 vy = 0 m/s 
Csillapítás: 0,5 
Előfeszítés: NEM 
 

Változó: 106 MPa/mm Változó: 108 MPa/mm Változó: 1010 MPa/mm 

  
 

Kritikus 
időlépés: 

3,03×10-10 s Kritikus 
időlépés: 

5,80×10-11 s Kritikus 
időlépés: 

5.83×10-12 s 

Futott ciklus: 5 000 000 Futott ciklus: 4 000 000 Futott ciklus: 5 000 000 
Futtatási idő: 139 óra 

(5,79 nap) 
Futtatási idő: 111 óra 

(4,63 nap) 
Futtatási idő: 139 óra 

(5,79 nap) 
Repedésterjedési 
sebesség: 

17,54 
m/s 

Repedésterjedési 
sebesség: 

222,00 
m/s 

Repedésterjedési 
sebesség: 

nincs 
adat 
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2. sorozat 
Állandók: 
Tömeg átskálázás: NEM 
Térfogat kapcsolati szilárdsága: 80 MPa 
Terhelési sebesség: vx = 330 mm/s 
 vy = 0 m/s 
Csillapítás: 0,5 
Előfeszítés: IGEN 

Változó: Kapcsolati merevség 
 

Változó: 106 MPa/mm Változó: 108 MPa/mm 

 
 

Kritikus időlépés: 3,03×10-10 s Kritikus időlépés: 5,80×10-11 s 
Futott ciklus: 5 000 000 Futott ciklus: 4 000 000 
Futtatási idő: 139 óra 

(5,79 nap) 
Futtatási idő: 111 óra 

(4,63 nap) 
Repedésterjedési sebesség: 185,0818 m/s Repedésterjedési sebesség: 371,4104 m/s 
 

Változó: 1010 MPa/mm 

Kritikus időlépés: 5.83×10-12 s 
Futott ciklus: 5 000 000 
Futtatási idő: 139 óra 

(5,79 nap) 
Repedésterjedési sebesség: 261,4440 m/s 
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3. sorozat 
Állandók: 
Tömeg átskálázás: IGEN 
Térfogat kapcsolati szilárdsága: 80 MPa 
Terhelési sebesség: vx = 330 mm/s 
 vy = 0 m/s 
Csillapítás: 0,5 
Előfeszítés: NEM 

Változó: Kapcsolati merevség 
 

  
Változó: 106 MPa/mm Változó: 108 MPa/mm 

 
Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s 
Futott ciklus: 60 000 Futott ciklus: 50 000 
Futtatási idő: 1,67 óra Futtatási idő: 1,39 óra 
Repedésterjedési sebesség: 30,3061 m/s Repedésterjedési sebesség: 20,1532 m/s 
 

Változó: 1010 MPa/mm 

Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s 
Futott ciklus: 50 000 
Futtatási idő: 1,39 óra 
Repedésterjedési sebesség: 9,9305 m/s 
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4. sorozat 
Állandók: 
Tömeg átskálázás: IGEN 
Kapcsolati merevség: 106 MPa/mm 
Térfogat kapcsolati szilárdsága: 80 MPa 
Terhelési sebesség: vx = 33 mm/s 
 vy = 0 m/s 
Előfeszítés: NEM 

Változó: Csillapítási tényező 
 

  
Változó: 0,00 Változó: 0,10 

 
 

Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s 
Futott ciklus: 40 000 Futott ciklus: 50 000 
Futtatási idő: 1,11 óra Futtatási idő: 1,39 óra 
Repedésterjedési sebesség: 65,9325 m/s Repedésterjedési sebesség: 42,3729 m/s 
  

Változó: 0,50 Változó: 0,90 

 
Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s 
Futott ciklus: 60 000 Futott ciklus: 100 000 
Futtatási idő: 1,67 óra Futtatási idő: 2,78 óra 
Repedésterjedési sebesség: 30,3061 m/s Repedésterjedési sebesség: 19,3109 
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5. sorozat 
Állandók: 
Tömeg átskálázás: IGEN 
Kapcsolati merevség: 106 MPa/mm 
Térfogat kapcsolati szilárdsága: 80 MPa 
Terhelési sebesség: vx = 33 mm/s 
 vy = 33 m/s 
Előfeszítés: NEM 

Változó: Csillapítási tényező 
 

  
Változó: 0,00 Változó: 0,10 

 
Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s 
Futott ciklus: 100 000 Futott ciklus: 100 000 
Futtatási idő: 2,78 óra Futtatási idő: 2,78 óra 
Repedésterjedési sebesség: 97,7944 m/s Repedésterjedési sebesség: 7,5009 m/s 
  

Változó: 0,50 Változó: 0,90 

 
Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s 
Futott ciklus: 100 000 Futott ciklus: 100 000 
Futtatási idő: 2,78 óra Futtatási idő: 2,78 óra 
Repedésterjedési sebesség: 9,7362 m/s Repedésterjedési sebesség: 7,9563 m/s 
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6. sorozat 
Állandók: 
Tömeg átskálázás: IGEN 
Kapcsolati merevség: 106 MPa/mm 
Térfogat kapcsolati szilárdsága: 80 MPa 
Terhelési sebesség: vy = 0 m/s 
Csillapítási tényező: 0,5 
Előfeszítés: NEM 

Változó: Terhelési sebesség: vx 

  
Változó: vx = 1 mm/s Változó: vx = 33 mm/s 

 
Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s 
Futott ciklus: 500 000 Futott ciklus: 60 000 
Futtatási idő: 13,92  óra Futtatási idő: 1,67 óra 
Repedésterjedési sebesség: 1,0399 m/s Repedésterjedési sebesség: 30,3061 m/s 
 

Változó: vx = 330 mm/s 

Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s 
Futott ciklus: 13 000 
Futtatási idő: 0,36 óra 
Repedésterjedési sebesség: 198,765 m/s 
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7. sorozat 
Állandók: 
Tömeg átskálázás: IGEN 
Kapcsolati merevség: 106 MPa/mm 
Térfogat kapcsolati szilárdsága: 80 MPa 
Terhelési sebesség: vx = 33 m/s 
 vy = 0 m/s 
Csillapítási tényező: 0,5 
Előfeszítés: NEM 

Változó: 
Térfogat kapcsolati szilárdsága 
 

  
Változó: 80 MPa Változó: 150 MPa 

 
Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s 
Futott ciklus: 60 000 Futott ciklus: 100 000 
Futtatási idő: 1,67 óra Futtatási idő: 2,78 óra 
Repedésterjedési sebesség: 30,3061 m/s Repedésterjedési sebesség: 18,4648 m/s 
 

Változó: 200 MPa 

Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s 
Futott ciklus: 100 000 
Futtatási idő: 2,78 óra 
Repedésterjedési sebesség: 10,5356 m/s 
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Edzett próbatestek F- 

1. sorozat 
Állandók: 
Tömeg átskálázás: NEM 
Térfogat kapcsolati szilárdsága: 80 MPa 
Terhelési sebesség: 330 mm/s 
Csillapítási tényező: 0,10 
Előfeszítés: NEM 

Változó: Kapcsolati merevség 
 

Változó: 106 MPa/mm Változó: 108 MPa/mm 

 

Kritikus időlépés: 3,02×10-10 s Kritikus időlépés: 5,80×10-11 s 
Futott ciklus: 1 450 000 Futott ciklus: 3 000 000 
Futtatási idő: 40,28 óra Futtatási idő: 83,35 óra 
Repedésterjedési sebesség: 284,5872 m/s Repedésterjedési 

sebesség: 
293,2075 m/s 

 
Változó: 1010 MPa/mm 

Kritikus időlépés: 5.83×10-12 s 
Futott ciklus: 10 000 000 
Futtatási idő: 278 óra 

(11,58 nap) 
Repedésterjedési sebesség: 352,1707 m/s 
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2. sorozat 
Állandók: 
Tömeg átskálázás: NEM 
Térfogat kapcsolati szilárdsága: 80 MPa 
Terhelési sebesség: 330 mm/s 
Csillapítási tényező: 0,10 
Előfeszítés: IGEN 

Változó: Kapcsolati merevség 
 

  
Változó: 106 MPa/mm Változó: 108 MPa/mm 

 
Kritikus időlépés: 3,03×10-10 s Kritikus időlépés: 5,80×10-11 s 
Futott ciklus: 1 000 000 Futott ciklus: 3 000 000 
Futtatási idő: 27,8 óra Futtatási idő: 83,35 óra 
Repedésterjedési sebesség: 425,5799 m/s Repedésterjedési 

sebesség: 
361,8598 m/s 

 
Változó: 1010 MPa/mm 

Kritikus időlépés: 5.83×10-12 s 
Futott ciklus: 15 000 000 
Futtatási idő: 417 óra 

(17,38 nap) 
Repedésterjedési sebesség: 44,8172 m/s 
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3. sorozat 
Állandók: 
Tömeg átskálázás: IGEN 
Térfogat kapcsolati szilárdsága: 80 MPa 
Terhelési sebesség: 330 mm/s 
Csillapítási tényező: 0,10 
Előfeszítés: NEM 

Változó: Kapcsolati merevség 
 

Változó: 106 MPa/mm Változó: 108 MPa/mm 

 
Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s 
Futott ciklus: 50 000 Futott ciklus: 50 000 
Futtatási idő: 1,39 óra Futtatási idő: 1,39 óra 
Repedésterjedési sebesség: 365,2846 m/s Repedésterjedési sebesség: 58,7357 m/s 
 
Változó: 1010 MPa/mm 

Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s 
Futott ciklus: 100 000 
Futtatási idő: 2,78 óra 
Repedésterjedési sebesség: 17,4863 m/s 
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4. sorozat 
Állandók: 
Tömeg átskálázás: IGEN 
Kapcsolati merevség: 1010 MPa/mm 
Térfogat kapcsolati szilárdsága: 80 MPa 
Terhelési sebesség: 33 mm/s 
Előfeszítés: NEM 

Változó: Csillapítási tényező 
 

  
Változó: 0,00 Változó: 0,10 

 
Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s 
Futott ciklus: 100 000 Futott ciklus: 100 000 
Futtatási idő: 2,78 óra Futtatási idő: 2,78 óra 
Repedésterjedési sebesség: 8,1472 m/s Repedésterjedési sebesség: 6,8035 m/s 
  

Változó: 0,50 Változó: 0,90 

 
Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s 
Futott ciklus: 150 000 Futott ciklus: 200 000 
Futtatási idő: 4,17 óra Futtatási idő: 5,56 óra 
Repedésterjedési sebesség: 4,5755 m/s Repedésterjedési sebesség: 2,5769 m/s 
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5. sorozat 
Állandók: 
Tömeg átskálázás: IGEN 
Kapcsolati merevség: 1010 MPa/mm 
Térfogat kapcsolati szilárdsága: 80 MPa 
Csillapítási tényező: 0,10 
Előfeszítés: NEM 

Változó: Terhelési sebesség 
 

  
Változó: 1 mm/s Változó: 33 mm/s 

 
Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s 
Futott ciklus: 500 000 Futott ciklus: 100 000 
Futtatási idő: 13,89 óra Futtatási idő: 2,78 óra 
Repedésterjedési sebesség: 1,0408 m/s Repedésterjedési sebesség: 6,8035 m/s 
 
Változó: 330 mm/s 

Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s 
Futott ciklus: 100 000 
Futtatási idő: 2,78 óra 
Repedésterjedési sebesség: 17,4863 m/s 
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6. sorozat 
Állandók: 
Tömeg átskálázás: IGEN 
Kapcsolati merevség: 1010 MPa/mm 
Csillapítási tényező: 0,10 
Terhelési sebesség: 330 mm/s 
Előfeszítés: NEM 

Változó:  
Térfogat kapcsolati szilárdsága 
 

  
Változó: 80 MPa Változó: 150 MPa 

 
Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s 
Futott ciklus: 100 000 Futott ciklus: 150 000 
Futtatási idő: 2,78 óra Futtatási idő: 4,17 óra 
Repedésterjedési sebesség: 17,4863 m/s Repedésterjedési sebesség: 13,1495 m/s 
 
Változó: 200 MPa 

Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s 
Futott ciklus: 200 000 
Futtatási idő: 5,56 óra 
Repedésterjedési sebesség: 13,0305 m/s 
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7. sorozat 
Állandók: 
Tömeg átskálázás: IGEN 
Kapcsolati merevség: 1010 MPa/mm 
Térfogat kapcsolati szilárdsága: 80 MPa 
Terhelési sebesség: vx = 33 mm/s 
Csillapítási tényező: 0,1 
Előfeszítés: NEM 

Változó: vy = 0 m/s 

 
Változó: vy = 0 m/s Változó: vy = 33 m/s 

 
Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s Kritikus időlépés: 7,12×10-8 s 
Futott ciklus: 100 000 Futott ciklus: 100 000 
Futtatási idő: 2,78 óra Futtatási idő: 2,78 óra 
Repedésterjedési sebesség: 4,9484 m/s Repedésterjedési sebesség: 6,8035 m/s 
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XIX. Tömegmátrix átskálázása F- 

A tömegmátrix átskálázásával lehetővé válik egy statikus problémaként felfogható 

feladat megoldása, hiszen a statikus feladatban a tömegnek, az önsúly kiszámításán kívül nincs 

szerepe, úgy szabadon módosítható. 

Munkám során egydimenziós explicit feladatot vizsgáltam a centrális differenciák 

módszerével. Nemlineárisan rugalmas anyagú rúd esetén a kritikus időlépés meghatározására 

készített részletes levezetésem megtalálható (Molnár & Bojtár (2012))-ben. 

Az alábbiakban lineárisan rugalmas anyagú szerkezet esetén mutatom be a kritikus 

időlépés meghatározásának módját. 

A centrális differenciák módszerénél a t+Δt-hez tartozó mozgásjellemzőket kizárólag a 

t-hez tartozó értékekből számoljuk. Az első időpillanatban az eredő erők vektora nem függ az 

időtől, majd az abból számolt gyorsulást „szabadon” felhasználhatjuk a t+Δt-hez tartozó 

mozgásjellemzők kiszámítására. Ebből újra számolva a belső erővektor ( b

t t
f


) tagjait a t+Δt 

időpillanatban, fizikai képtelenség, hogy nagyobb erőket kapjunk, mint a külső erővektor 

( k

t
f ) tagjai a t-hez tartozó lépésnél: 

k b

t t t
f f


 , (F54) 

az általunk megalkotott feltétel szerint a Δt időlépést tehát úgy kell megválasztanunk, hogy az 

(F54) feltétel teljesüljön. Vizsgáljuk meg a koncentrált erőre (N) és prizmatikus rúdra 

vonatkozó stabilitási kritériumot az első időlépésben: 
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Az anyagegyenlet behelyettesítve, valamint rendezve az egyenletet Δt-re megkapjuk a kritikus 

időlépés nagyságát: 

E
ltt m

krit


0 , (F56) 

ahol E az Young-féle modulus, ρ az anyag sűrűsége, 
ml0  pedig a legkisebb végeselem hossza. 

Látható, hogy a feltétel gyakorlatilag azt előzi meg, hogy egy időlépés alatt az anyagban terjedő 
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lökéshullám (aminek a sebessége rúdban E  ) átugorjon egy elemet. Kimutatható, több 

dimenziós rendszerek esetén a kritikus időlépés a sűrűségtől hasonló módon függ: 

~t  , (F57) 

azaz, ha a merevséget növelem, a sűrűséget szintén emelnem kell, hogy a kritikus időlépés 

emelkedjen. 


