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1 Bevezetés
Építészeti célra az 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.
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 különböző
szintű vizsgálatok elvégzéséhez és az ott alkalmazható numerikus modellek felépítéséhez.
Vizsgálati stratégiám három szintű rendszert érint, minden szint az azt követőt készíti
elő.
Az első – mikroszerkezeti – elemzés során arra voltam kíváncsi, hogy mekkora a
legkisebb jellemző térfogatelem (angolul representative volume element – RVE) mérete, ahol
az üveg már homogénnek és izotropnak tekinthető, valamint, hogy az atomi szinten milyen
paraméterek változnak mechanikai terhelés során. A vizsgálat elvégzéséhez molekuláris
dinamikai szimulációt hajtottam végre. Ennek az eredménynek számomra azért van
jelentősége, mert a vizsgálatom következő szintjén végeselemmódszer segítségével
dolgozom, az anyagot már homogénnek és izotropnak tekintve.
A mezoszkopikus – „második” szintű – vizsgálat célja, hogy korszerű képalkotási
technikák (AFM, mikro-CT) segítségével módszert dolgozzak ki az üveg gyártásból és
használatból eredő hibáinak, majd ezek mechanikai hatásának feltárására. Ennek során
szoftvert készítettem, ami a mikroszkopikus adatokat végeselemes környezetbe alakítja át. Az
elemzés során az alábbi típusú hibákat vizsgáltam:
-

felületi karcok és egyenetlenségek hatásának változása a használat során,

-

különböző típusú élmegmunkálások hatására létrejövő hibák feszültségcsúcsai,

-

gyártás során a térfogatban maradó légbuborékok statisztikai hatása.

Vizsgálatom harmadik – makroszkopikus – szintje az edzett és edzetlen üveglemezek
töredezésével foglalkozik. Átfogó kísérleti tervet készítettem, aminek segítségével hibrid –
diszkrét- és végeselemeket használó – módszerrel numerikus szimulációt végeztem. Ebben a
pontban célom nem csupán a kísérletekkel verifikált numerikus modell elkészítése, hanem a
szimuláció beállításához kidolgozott részletes kalibrálási sorozat kidolgozása volt. A modell a
síkjában koncentráltan terhelt üvegtábla fragmentációját vizsgálja, verifikálásához számos
kísérletet, gyorskamerás felvételt és SCALP-04 mérést is végeztem.
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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 hogy mekkora az a legkisebb
mérettartomány, ahol az általános megközelítés már megfelelő, vagyis feladatom, hogy
definiáljam az üveg RVE-jének méretét, ahol a kontinuummechanikában használatos
összefüggések már használhatók.

2.2 Mikroszerkezeti modell felépítése
A mikroszerkezeti vizsgálatok elvégzéséhez az alapanyag pontos összetételét
energiadiszperzív röntgenspektroszkópiával (EDS1-sel) határoztam, ami alapján a
mikroszerkezeti numerikus szimulációban használt minta 34,12 % szilíciumot, 44,74 %
oxigént, 10,19 % nátriumot és 10,96 % kalciumot tartalmazott.
A szimuláció során felhasznált molekuláris dinamikai módszer merev részecskék és a
köztük lévő rugalmas kapcsolatok segítségével modellezi a mintát. A nemlineárisan rugalmas
kapcsolat merevségét a van Beest et al. (1990) által kidolgozott BKS potenciál segítségével
állítottam be. E szerint két atom közötti kapcsolat potenciális energiafüggvénye (Φij) a
következőképpen írható fel:

ij (rij )=

qi q j ke
rij

 rij  Cij
 Aij exp     6 ,
 Bij  rij



(2.1)

ahol az egyenlet első tagja a Coulomb-féle, míg második és harmadik tagja a BKS hatást jelzi.
qi és qj a az i és j típusú atomok töltése, rij a köztük lévő távolság, míg Aij, Bij, Cij a BKS
potenciált leíró empirikus paraméterek. Az egyenletben ke a Coulomb-féle arányossági
tényező. A paramétereket Cormack & Du (2001) szerint választottam meg.
A szimuláció két részre oszlik. Az első részben elkészítettem a rendszer kezdeti
alakját, az atomok véletlenszerű elhelyezésével a kezdeti geometriát. A szimulációt NVT
módszerrel végeztem el.
Különböző módszerek vizsgálata során az adott frekvenciával történő részecskeelhelyezést választottam, mivel a szennyezőanyag aránya túl nagy volt ahhoz, hogy szabályos
kristályrácsból induljak ki. Ebben a modellben az atomoknak volt idejük a megfelelő helyre
vándorolni, aminek segítségével elkerülhető volt a numerikus instabilitás jelensége2.
Figyelemmel kellett lennem arra a jelenségre is, hogy ha az elhelyezési frekvenciát túl
alacsonyra választom, a kezdeti rendszer kristályosodásnak indul.
1

Az EDS berendezést a BME Elektronikai Technológia Tanszékén Rigler Dániel kezelte.
2
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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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.
Megjegyzem, hogy a kezdeti geometria létrehozásánál periodikus peremfeltételeket
használtam mind x, y és z irányban egyaránt.
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 1. ábrán
látható szerkezeti tényező (structure factor), ami az atomok közötti kötések távolságának
sűrűségfüggvénye.

1. 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)) neutron diffrakciós vizsgálat
segítségével határozott meg statisztikai anyagtulajdonságokat
szilárd, valamint olvadt állapotú szóda-mész-szilikátról.
Az előre elkészített virtuális próbatesteket egy irányú
nyomásnak vetettem alá. A terheléshez használt algoritmus egy
virtuális falat készít, aminek a mozgatásával az atomokra erő 2. ábra 20 Å nagyságú rendszer
hat, és így terhelődik a rendszer.
összenyomása
A peremfeltételeknél (a rendszerek elkészítésekor
használt triperiodikus peremfeltételtől eltérően), két irányban meghagyva a periodicitást, a
harmadik – összenyomás – irányba falat helyeztem el (2. ábra).

2.3 Eredmények
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 mechanikai szempontból
3

homogénnek és izotropnak tekinthető. Ennek a méretnek a meghatározását egy irányú nyomás
eredményeiből kalkulált rugalmassági modulusok összehasonlításával tettem meg.
A 3. 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. Az ábra jól
szemlélteti, hogy szintén a 30 Å méretű rendszer viselkedik kvázi-izotropként. Az eltérés
természetesen a rendszer növelésével csökken, azonban koránt sem olyan sebességgel, mint
előtte.
A rugalmassági modulus relatív szórását a 4. ábrán tüntettem fel a rendszerméret
függvényében.
Jól látható, hogy a 30 Å nagyságú rendszerméretig rohamos mértékben csökken a
relatív szórás, azonban ettől az értéktől a csökkenés lelassul. 20 % relatív szórás alá az 50 Å
méretű rendszerméretnél lép.
A számított rugalmassági modulusok átlaga 50 Å-ig növekedett, utána az emelkedés
nem kimutatható.

3. ábra Anizotrópia mértéke a rendszerméret
függvényében (i – rendszer sorszáma azonos méretek
esetén; j – összenyomás iránya), kék görbével a
maximális eltérést, pirossal az hányadosok átlagát
tüntettem fel

4. ábra Inhomogenitás mértéke – a számolt modulusok
relatív szórása a rendszerméret függvényében

Az általam végzett futtatások alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a szódamész-szilikát üveg 30 Å rendszerméretig erősen anizotrop (3. ábra) és inhomogén (4.
ábra), 50 Å esetén tekinthető közel izotropnak és homogénnek.
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A magas rugalmassági
modulus értékek a nagy
terhelési
sebességeknek
is
köszönhetők.
Amennyiben
csökkentjük az összenyomás
sebességét, jól látható, hogy
csökken
a
rugalmassági
modulus értéke is (5. ábra).
Az
eredmény
jelentőségét
a
makroszkopikusan
nehezen 5. ábra 80 Å méretű rendszeren mért rugalmassági modulus a terhelés
sebességének függvényében, megegyező végső alakváltozás esetén.
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 7074 GPa-nál magasabb rugalmassági modulus értéket javasolom (5. ábra).
Lényeges információ az anyagi összetétel megalkotásánál, hogy az adott
szennyezőanyag, mint például a nátrium vagy a kalcium hogyan viselkedik az
atomszerkezetben mechanikai terhelése során.
Futtatásaim alapján 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.
Kimutattam, hogy a vizsgált atomkapcsolatok közül a szilícium-szilícium atomok
közötti távolság csökkent legnagyobb mértékben, míg az oxigén-oxigén kevésbé. Az
atomszerkezet fő alkotóeleme a szilícium-oxigén kapcsolatok, ezek képviselik az anyag
merevségét, így annak változása statisztikai hibahatáron belül történt, az általam vizsgált
kapcsolatokhoz képest elhanyagolható módon.
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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. A vizsgálat során az
üveglemezt három fő részre osztottam. 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 geometriái adatait önállóan készített szoftver segítségével
végeselemes szimulációk során mechanikai vizsgálatok elvégzéséhez használtam, továbbá a
térfogati hibákat Monte-Carlo módszer segítségével homogenizáltam.
Összességében tehát a fejezet célja a mezoszerkezet segítségével makroszkópikus
mechanikai anyagtulajdonságok meghatározása volt.

3.2 Felületi egyenetlenségek
A felületi szennyeződésektől eltekintve a gyárból egyenesen kikerülő üvegtáblán
sekély egyenetlenségektől eltekintve szinte semmilyen hibát nem találtam, a maximális
feszültségnövekmény +8 % volt, azonban a kezelés során, ahogy a gyártótól elszállítják a
táblákat a feldolgozó üzembe, apró karcok jelennek meg (6. ábra).
Ezek a karcok a használat során egyre jobban kiegyenlítődnek, és a felületen apró
pontszerű bemélyedések, gödrök jelennek meg. A végeselemes futtatások megmutatták, hogy
a karcok hatása az idő folyamán csökken, elsősorban az apró pontszerű hibák okozzák a
mértékadó feszültségcsúcsokat.

6. ábra Feszültségcsúcs a használat függvényében

Megjegyzem, hogy biztos és szilárd alapokon nyugvó numerikus eredményekhez a
vizsgálat próbadarabok múltjának szigorú dokumentálása elmaradhatatlan. Sajnos ez jelen
esetben nem történt meg, így a bemutatott eredmények csak a tendenciákra hívják fel a
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figyelmet, nem szolgálnak pontos értékekkel, mindazonáltal ebből a szempontból értékes
információt jelentenek.

3.3 Él menti vizsgálatok eredményei
A vizsgálat célja, hogy összehasonlítást nyerjünk a különböző felületi megmunkálások
keltette feszültségcsúcsokról. A szerkezeti üveglemezek élét a vágás után csiszolni (zámolni)
szokták, külön kérésre a teljes homlokfelületet is csiszolják vagy polírozzák. Vizsgálatom két
típusú felületre, a zámoltra valamint polírozottra terjedt ki (7. ábra).
Az volt a feladatom, hogy eldöntsem, mennyire tudják a felület egyenetlenségét
mechanikai szempontból csökkenteni az utókezelésekkel.
Polírozott élmegmunkálás

Végeselemes eredmény

AFM felvétel

SEM felvétel

Zámolt élmegmunkálás

Maximális
növekmény

+393 %

+206 %

Átlagos növekmény
Relatív szórás

+223 %
10 %

+153 %
9%

7. ábra Első főfeszültség eloszlása egy irányú húzás és különböző élmegmunkálás esetén
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A zámolt régiók sokkal érdesebbek, mint a polírozottak. Ennek következtében a
feszültségnövekmények is kb. +200 %-kal magasabbak, így a zámolt felület a leggyengébb,
és a legveszélyesebb. A vizsgálat eredményeképpen bebizonyítottam, hogy nem csak
esztétikai, de tartószerkezeti szempontból is érdemes a polírozott élmegmunkálás
választása, mivel jelentős effektív élszilárdságot érhetünk el vele.

3.4 Térfogati hibák
A kész üvegtermékben 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.

8. ábra Buborékokról készített optikai felvételek

A légzárványok könnyen felismerhetők µCT-felvételeken, gyakorlatilag nem
gyöngítik a röntgensugarat (9. ábra).

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

Az optikai és CT felvételek alapján kijelenthetem, hogy a légzárványokat orsó alakú
forgásellipszoiddal közelíthetjük. Jelen vizsgálatom a légzárványok mechanikai szempontból
értelmezett statisztikai homogenizációjával foglalkozik. Az elemzések kimutatták azt is, hogy
a légzárványok legnagyobb főtengelye mindig párhuzamos volt az üveglemez felszínével és
az úsztatási iránnyal.
A feszültségmezőben a zárványok által keltett zavart Eshelby szemianalitikus
megoldásával számoltam (Eshelby 1957,1959,1961).
Ezen pont célja, hogy statisztika módszerekkel definiáljon egy olyan tényezőt, ami
legalább 95 % valószínűség mellett megadja a zárványok feszültségnövelő hatását egy
8

üvegtáblában. A módszer lényege, hogy a homogén (hibáktól mentes) üvegtáblán számolt
feszültséget megszorozva az általam készített tényezővel megkapjuk azt a feszültség értéket,
aminél 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.
Csak olyan hibák hatását számítottam, melyek az építészeti célra javasolt üvegben
benn maradhatnak. 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 ( ˆ lim ) megállapítása, melynek
alulmaradási valószínűsége 95 %. Példának okáért, 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, hogy megállapítsuk,
mekkora az a feszültségérték, ami 95 darab hibákkal terhelt üveglemezben már nem jön létre.
Az elvégzett Monte-Carlo szimuláció során mindegyik üvegtábla típuson 50 000
virtuális kísérletet végeztem el. Kísérleteim alapján minél nagyobb területű volt az
üveglemez, annál magasabb volt a statisztikailag számolható, zárványok keltette
feszültségcsúcs.
Az elvégzett vizsgálat alapján az alábbi egyszerű tervezési, kiosztási javaslatokat
tettem egy irányban hajlított üveglemezek esetén, a térfogati hibák mechanikai hatásának
csökkentésére:
1. A maximális feszültségcsúcs átlagosan 58 %-kal csökkenthető, ha a hajlítás és
az eredeti úsztatási irány megegyezik.
2. Javaslom, hogy a tervező dominánsan húzott oldalként válassza az
atmoszférikus oldalát az üveglemeznek, így 16 %-kal csökkenteni tudja a
zárványok mechanikai hatását.
3. A gyártás során az úsztatott üveglemez középső régiójában kevesebb hiba
alakul ki, ezért a jobban kihasznált üveglemezeket onnan, míg a kevésbé
kihasználtakat a szélről érdemes választani.
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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 kísérleti és
szimulációs eszközökkel. A terhelés minden esetben az élen egy acél ék segítségével történt.
A vizsgálat feladata, hogy pontos információt szolgáltasson mind a hőedzett, mind a gyártási
folyamat során fokozatosan hűtött (edzetlen) üvegelemek teljes tönkremeneteléről és a
kialakuló törésképről.

4.2 Numerikus modell felépítése
A kísérletekkel verifikált numerikus modell az élén ékkel terhelt üveglemez rugalmas és
törési folyamatát írja le. A modellben felépített üvegtáblák mérete a valós kísérletben
használtakéhoz képest kisebb, 100×100 mm területű, 6 és 10 mm vastagságú volt. A modell
sematikus felépítése az 10. ábrán látható. Az ábrán feltüntetett kúpok a megtámasztást, a
kúpok csúcsai pedig a megtámasztás irányát jelzik.

10. ábra Kombinált modell sematikus képe, a megtámasztások és a terhelés feltüntetésével

A diszkrét elemes felosztást – annak érdekében, hogy a repedés-terjedés mesterséges
irányítását elkerüljük – általános Voronoj-cellákból építettem fel. A diszkrét elemes felosztás
sűrűségét az üveglemez vastagsága, és az edzésből származó feszültségmező is befolyásolja.
Az általam készített elméleti alapokon nyugvó, azonban kísérleti eredményekkel pontosított
ajánlást a 11. ábra mutatja be. Fontos tudni, hogy a fenti ajánlás az ipari forgalomban kapható
edzett üveglemezekre vonatkozik.
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A kombinált felosztásnak köszönhetően a
„belső”
végeselemek
anyagi
tulajdonságait
izotropnak, homogénnek és a szerkezeti üvegeknél
makroszkopikusan mérhető értékűnek feltételeztem.
Rugalmassági modulusukat 70 000 MPa, Poissontényezőjüket 0,227 értékűre állítottam be.
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 velük. Dinamikai vizsgálat lévén azt a 11. ábra Diszkrét elemes felosztás sűrűsége az
üveglemez vastagságának függvényében
határt kerestem, ahol a szerkezetben keletkező
lökéshullámok terjedési sebessége jól megközelíti
az elméletileg számított értéket.
A 12. ábrán különböző véletlenszerűen készített diszkrét elemes felosztás és kapcsolati
merevség függvényében a hullámfront előrehaladási sebessége látható. Érdekes, hogy a
kapcsolatok hatása egy értéknél, 105 MPa/mm merevségnél megegyezik, és 106 MPa/mm
értéknél a különbség már elhanyagolható, hiszen visszaadja az analitikusan számított érték
98,31 %-át, Azaz a rugalmas vizsgálatok elvégzéséhez minimum 106 MPa/mm kapcsolati
merevség javasolt.

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

Annak ellenére, hogy az üveg belső térfogata szinte hibátlan, így igen magas
szilárdságú, jelen futtatások során a régió kapcsolati szilárdságát 80 MPa értékűnek
tekintettem, míg a kísérletekkel makroszkopikusan meghatározott él menti szilárdságot
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Vandebroek et al. (2012, 2013) 50 MPa-nak, a felületen értelmezett kapcsolati szilárdságot a
mezoszkopikus vizsgálat alapján 100 MPa-nak feltételeztem.
A szerkezeti célra használt üvegtáblák jelentős hányadát hőedzésnek vetik alá
feldolgozásuk közben. A kombinált modellbe épített térbeli feszültségmezőt numerikus
modellel Jens Henrik Nielsen készítette el a Dán Műszaki Egyetemen (DTU), miután
megmértem a tényleges edzésből maradó feszültségeket a szórt fényű polariszkóp
segítségével.
Utókezelés
Edzetlen
Edzett

Nyomófeszültségek a
szélső szálban
10 MPa
10 MPa
110 MPa
80 MPa

Vastagság
6 mm
10 mm
6 mm
10 mm

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

A repedés előrehaladási sebessége a csillapítási paramétertől lineárisan függ. A
kapcsolati szilárdság – a törés pillanatában a kapcsolatban létrejövő feszültségérték – szintén
hatással van repedés kialakulásának körülményeire. 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.

4.3 Kísérleti vizsgálat eredményei
Rugalmas feszültségeloszlás
A numerikus modell verifikációját két csoportra osztottam. Először a rugalmas
feszültségeloszlást ellenőriztem fotoelasztikus, valamint nyúlásmérő bélyeges módszerrel. A
feladat elvégzéséhez bevonatos feszültségoptikai módszert használtam, ahol a fénysugár
retardációját a bevonat mellett az üvegrétegben is figyelembe vettem, így meglehetősen
alacsony (8-10 MPa) főfeszültség különbségek is jól láthatóvá váltak.
Edzett üvegek feszültségeinek meghatározása
A szórt fényű polariszkóp segítségével képesek vagyunk megállapítani a síkban
létrejövő feszültségeket az üvegtábla adott pontjában. 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. Az optimális kialakítás mellett nagy hangsúlyt fektettem a helyes mérési
stratégiára is.
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Az elvégzett kísérletek alapján az alábbi
módon javasolom megválasztani az edzett
üveglemezekben
található
hőkezelésből
származó feszültséget:
2
1
z 
 xx  z    yy  z    c   6    ,
 h  
 2

ahol  xx

és  yy

(4.1)

az üveglemez oldalaival

párhuzamos xyz koordináta-rendszerben felvett
normálfeszültségek, z a magasság menti
koordináta, h az üveglemez vastagsága,  c a
külső felületen értelmezett nyomófeszültség, ami
az 13. ábra szerint választandó meg.

13. ábra Edzésből származó maximális
nyomófeszültség az üveglemez vastagságának
függvényében

Fragmentáció vizsgálata
Az ékkel történő terhelés során először az üveglemez éle nyomó igénybevételek miatt
fragmentálódik, majd az ék feszítő hatására létrejövő húzófeszültségek fogják teljesen
tönkretenni.

14. 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 teljes tönkremenetel előtt 2-3 másodpercig is eltarthat, míg a középfej 2,5-3 mm-t is
elmozdul. A kísérletek során a terhelés állandó sebességgel, 1 mm/s-mal történt. A 15. ábra
egy 10 mm vastag edzett üveglemez erő-elmozdulás összefüggését mutatja.
Edzetlen próbatestek törése
A kísérletek során négy 6 mm, és négy 10 mm vastag edzetlen próbatestet vizsgáltam
meg. Az alábbi megfigyeléseket tudom tenni az elvégzett kísérletek alapján:
1. a 6 mm vastag üvegtáblák szignifikánsan több fajlagos terhet voltak képesek
elviselni, mint 10 mm-es társaik (egyoldali kétmintás t-próba, p = 0,025).
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2. A repedés előrehaladása szakaszosan történt, majd a végső dinamikus
repedésterjedés átlagosan 456 m/s állandó sebességgel ment végbe.

15. ábra Terhelő erő a keresztfej elmozdulásának függvényében

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 (15. ábra). A kísérlet eredményeit az alábbiakban foglalom össze
röviden:
1. Az edzetlen üveglemezektől eltérően jelen esetben a 10 mm vastag edzett
próbatestek szignifikánsan erősebbnek bizonyultak (egyoldali, kétmintás tpróba, p = 0,00034). Ennek oka, hogy a 10 mm vastag üveglemezekben kisebb
a belső húzófeszültség.
2. A kísérlet elsődleges célja a teherbírás megállapítása mellett a töréskép
kialakulásának vizsgálat a volt.
Megmutattam, hogy a dinamikus repedésterjedés kezdetétől 0,10 ms-ot követően a
repedésfront sugárirányban növekszik, és a sugárirányú repedéseket érintőirányúak kötik
össze. A felvétel 50 000 fps sebességgel készült. A 16. ábrán jól látható, hogy a fragmentáció
az első repedéstől közel szimmetrikusan terjed.
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16. ábra Repedéskép kialakulása az erőbevezetés közvetlen környezetében

4.4 Numerikus eredmények
A vizsgálat során elvégzett futtatásokat igyekeztem a mérnöki gyakorlat számára
elvégezhető időtartamban elkészíteni, valamint arra törekedni, hogy minél rövidebb idő alatt
jussunk kézzel fogható eredményekhez.
Dolgozatomban elsősorban a törés utáni teherbírás, azaz a töréskép kialakulásának
és terhelhetőségének körülményeivel foglalkoztam.
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 diszkét elemet állandó sebességgel szétválasztó
peremfeltétellel oldottam meg.
Edzetlen üveglemez
Átskálázás nélküli vizsgálataim alapján
edzetlen üveglemezek vizsgálata során nem
találtam számottevő különbséget a kapcsolati
merevség növelése során a törésképben
(17. ábra), a skálázott modellekben azonban a
kapcsolati merevségnek jelentős hatása volt a
kialakuló
töréskép
szempontjából.
A
kapcsolati merevség növelésével a törés
ridegebbé és szétterjedtebbé válik, azaz
edzetlen üveglemezek vizsgálatához a
kísérletekhez igazodóan a minimális 106
MPa/mm kapcsolati merevséget javaslom
használni.
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17. ábra Edzetlen üveglemez törésképe a fenti
beállításokkal

A csillapítási tényező növelésével a repedés egyenesebbé válik, az oldalirányba
történő megnyílások csökkennek, így a csillapítási tényezőt 0,3–0,6 közé javaslom felvenni.
Edzett üveglemez
Ebben az esetben a skálázatlan és a skálázott modellek törésképe eltért. A valós
dinamikai vizsgálat elvégzéséhez pontos törési feltételre, valamint a végeselem méret
csökkentésére lenne szükség, sajnálatos módon
ezen változók drámai módon növelnék az így is
magas futtatási időt.
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 (18. ábra).
A csillapítási tényező valójában nem
volt hatással a kialakuló törésképre, így azt 0,1nek tekintettem a vizsgálataim során, mivel így
a repedés gyorsabban futott, és a számítás
kevesebb időt vett igénybe.
18. ábra Edzett üveglemez törésképe a fenti
beállítások mellett
A térfogat szilárdságának növelésével a
repedések
elválása
csökkent,
edzett
üveglemezek vizsgálatára 80 MPa térfogati szilárdságot javasolok.
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5 Összefoglalás és kitekintés
Kutatómunkám célja, hogy megvizsgáljam a mérnöki anyagként használt szóda-mészszilikát 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 skálát üveg alapú tartószerkezetének,
burkolóelemének vagy akár elektronikai termékének vizsgálatához.
A kutatómunka három pillérre épült, egy mikroszkopikus, egy mezoszkopikus és egy
makroszkopikus vizsgálatra. Mikroszintű – atomok klasszikus mechanikáján alapuló –
analízisként molekuláris dinamikai 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
paraméterekkel (Young-modulus vagy Poisson-tényező) rendelkező, az elektronikai iparban
használt új üvegtípusok létrehozásával Rouxel et al. (2001).
Vizsgálataim második részét a mezoszerkezet feltérképezésére hivatott 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 következtetek a gyártási technológiákból maradt hibák
feszültségnövekményeire. Ezt a vizsgálati szintet a már létező megmunkálási módokon túl az
iparban újonnan bevezetésre kerülő technológiák vizsgálatára javaslom.
Statisztikai módon definiált paraméter segítségével homogenizáltam az üveg
térfogatában található hibák mechanikai hatását, majd javaslatot tettem ezen hatások
egyszerű tervezési alapelveken alapuló csökkentésére.
Munkámat egy harmadik – makroszintű – vizsgálat zárja. 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, végül gyorskamera segítségével részletesen megvizsgáltam az élükön
koncentráltan terhelt üveglemezek törési folyamatát.
Javaslatot tettem diszkrét- és végeselemes modellezési paraméterek, mint a kapcsolati
merevség, a kezdeti feszültségmező, a diszkrét elemes felosztás és a csillapítási tényező
beállítására.
A kutatómunka során áttekintettem az üveglemez egyes szintjeinek fontosabb
tulajdonságait, szem előtt tartva az egyes szintek egymásra épülését, valamint azt, hogy
milyen végső makroszkopikus következtetést tudunk levonni egy mikroszintű szimulációból.
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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]

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
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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.
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
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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:
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.
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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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