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Rövidítés- és jelölésjegyzék 

Rövidítések 

1D – egydimenziós 
2D – kétdimenziós 
3D – háromdimenziós 
CCD – Charge-coupled Device – Töltés-csatolt eszköz 
FEM – Finite Element Method – Végeselemes módszer 
HO – húzott oldal 
NYO – nyomott oldal 
PEEK – poliéteréterketon 
PVA – polivinilalkohol 
RTM – Resin Transfer Molding – Gyanta injektálásos technológia  
UD – unidirekcionális, egyirányú 
VARTM – Vacuum Assisted Resin Transfer Molding – Vákuum segítéses gyanta 

injektálásos technológia 
VIM – Vacuum Injection Molding – Vákuum injektálásos technológia 

Jelölések 

b – szélesség [mm] 
E1, E2, E3 – 1, 2, 3 főirány rugalmassági modulusz [MPa] 
EH – hajlító rugalmassági modulusz [MPa] 
Eny – nyomó rugalmassági modulusz [MPa] 
ES – húzó rugalmassági modulusz [MPa] 
Eszál, Emátrix – szál és mátrix rugalmassági modulusz [MPa] 
f – lehajlás [mm] 
F – terhelőerő [N] 
G12, G13, G23 – fősík nyíró modulusz [MPa] 
Gszál, Gmátrix – szál és mátrix nyíró modulusz [MPa] 
h – vastagság [mm] 
ℓ – hosszúság [mm] 
L – alátámasztási távolság [mm] 
L1 – erőbevezetési pont és alátámasztási pont távolsága [mm] 
L2 – erőbevezetési pontok távolsága [mm] 
m – tömeg [g] 
M – hajlítónyomaték [Nm] 
q – lineáris sűrűség [tex] 
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[Q], [Q]lánc, [Qszövet] – merevségi mátrix [MPa] 
Qij – merevségi mátrix elemei [MPa] 
R – görbületi sugár [mm] 
Sx – ’x’ paraméter négyzetes szórása 
[Tσ], [Tε] – transzformációs mátrix [-] 

α – dőlésszög [º] 

γxy – xy síkban értelmezett szögtorzulás [-] 

εH – nyúlás a szélső szálban hajlításkor [-] 

εS – szakadási nyúlás [-] 

εx, εy – x, y irányú nyúlás [-] 
ε&  – nyúlássebesség [1/s] 

Φ – száltartalom (tömegre vonatkoztatott) [m%] 

η – normált vastagság [-] 

ϕ – száltartalom (térfogatra vonatkoztatott) [tf%] 

μ – súrlódási tényező [-] 
ν12, ν13, ν23 – Poisson tényző [-] 
νszál, νmátrix – szál és mátrix Poisson tényező [-] 
Θ – rétegszög [°]; 
ρ – sűrűség [g/cm3] 
σξ – fajlagos x irányú húzófeszültség [-] 
σf3P – hajllítófeszültség (hárompontos hajlítás) [MPa] 
σf4P – hajllítófeszültség (négypontos hajlítás) [MPa] 
σH – hajlítószilárdság [MPa] 

σny – nyomószilárdság [MPa] 

σS – szakítószilárdság [MPa] 

σx, σy – x, y irányú normálfeszültség [MPa] 
σ&  – feszültségsebesség [MPa/s] 

τint – rétegközi nyírószilárdság [MPa] 

τxy, τxz – xy, xz síkban ébredő nyírófeszültség [MPa] 

τξη – fajlagos, xy síkban ébredő rétegközi nyírófeszültség [MPa] 
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1. Bevezetés 

Polimer kompozitjaink széleskörű elterjedésének fő oka azok fajlagos tömegre vonatkoztatott 

magas szilárdsága és merevsége, amihez gyártástechnológiai folyamataik sokfélesége is 

hozzájárul. A hagyományos fémes szerkezeti anyagokkal szemben a polimer kompozitok 

lehetőséget adnak bonyolult geometriai formájú és irányított mechanikai tulajdonságú 

nagyteljesítményű teherviselő alkatrészek tervezésére és gyártására [1]. A korábban magas 

árfekvésű, főleg űr- és (katonai) repülőgépiparban használt anyagok mellett napjainkra 

megjelentek az elérhető árú mindennapos használatra megfelelő minőségű erősített 

anyagstruktúrák is. Ennek köszönhetően ráirányította figyelmünket ezen kompozit anyagok 

viselkedésének megismerésére, szélesítve azon mérnökök körét, akik e speciális anyagcsalád 

szakemberei. 

A nagy teljesítményű polimer kompozit anyagok ipari méretekben történő felhasználásához 

szükséges, hogy megértsük azok változó méreteknél előforduló mechanikai 

tulajdonságváltozásainak természetét. Napjainkban ez az igény különösen fontos, hiszen 

számos iparág (pl.: repülőgépipar, szárazföldi és vízi közlekedés) fokozatosan és egyre 

szélesebb körben teherviselő elemként alkalmazza ezt a 60 éves anyagcsaládot [2]. Az egyik 

legfontosabb céllá vált, hogy polimer kompozit anyagaink mechanikai teljesítőképességét, 

gyártástechnológiai folyamatait megfelelően modellezni, analitikus úton szimulálni tudjuk. 

A fejlesztési költségek csökkentése érdekében a mérnökök próbatestszinten meghatározott 

anyagtulajdonságok segítségével terveznek a próbatest méreteinél több nagyságrenddel 

nagyobb, komplexebb szerkezeteket. Így a laborkörülmények között, a szabványosított 

geometriájú próbatesteken, ill. mérési elrendezéseken elvégzett vizsgálatok eredményei 

alapján írják le a teljes méretű szerkezet viselkedését. Ahhoz, hogy ez a költség- és időkímélő 

tervezési módszer alkalmazható legyen, meg kell vizsgálni a kompozit anyagok mérethatás 

függését. Az ilyen jellegű viselkedést jól mutatja, hogy a rideg anyagok (pl.: üveg) növekvő 

próbatest méret mellett, jelentős szakítószilárdság csökkenést mutatnak. 

Több kutató is kimutatta, hogy a rideg mátrixú kompozit anyagok is mérethatás függő 

viselkedést mutatnak. Ennek mértékét számos tényező befolyásolja, pl.: laminát felépítés, 

terhelés módja, próbatest skálázási metódus stb. A geometriai és terhelési paraméterektől való 

függőség megjelenik a szálerősített kompozitok szilárdsági tulajdonságaiban és 

tönkremeneteli módjaiban is. 
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A különböző elméletek leggyakrabban szénszállal egyirányban erősített kompozitok húzó- és 

hajlítóigénybevételére adott mechanikai jellemzőváltozások eredményeinek tekinthetők. Ez a 

terület a számos publikáció miatt szisztematikusan feltártnak tekinthető. Emellett, a 

szerkezetükből fakadóan bonyolultabb szöveterősítésű kompozitok anyagi tulajdonságainak, 

tönkremenetelének és analitikus modellezési lehetőségeinek megismerése kis mértékben 

háttérbe szorult. 

Dolgozatom célja, hogy a szövetstruktúrájú üvegszál erősítőanyagból, az iparban alkalmazott 

alacsony költségű gyártástechnológiai eljárással készült próbatestek méret- és 

szerkezethatását, az anyagvizsgálatban széleskörben alkalmazott húzó- és hajlítóvizsgálati 

módszerekkel feltárjam. Így a repülőgép- és űripar anyagainak, technológiáinak és vizsgálati 

módszereinek a hétköznapi életben is elérhető alternatív megoldását bemutassam. 

 



Irodalmi áttekintés 

3 

2. Irodalmi áttekintés 

A szálerősített anyagok mérettől függő mechanikai tulajdonságainak kísérleti úton történő 
feltárásával számos tanulmány foglalkozik. Ezek közül meglehetősen sok témája az 
unidirekcionális erősítés; a számosságot tekintve ezeket követik az ortotrop, keresztezett 
szögállású, kvázi izotrop és szöveterősítéses szerkezetű laminált rendszerek vizsgálatáról 
szóló tudományos eredmények, melyek áttekintése e fejezet célja. 

2.1. Polimer kompozitok szerkezeti, szilárdsági és tönkremeneteli 

tulajdonságai 

Az anyagi tulajdonságok és mechanikai vizsgálatok eredményeit magába foglaló témakör 
keretén belül elsőként az anizotrop anyagok tulajdonságainak és viselkedésének modellezési 
lehetőségeivel foglalkozom. Ezt követi a kompozit gyártástechnológiájának, majd a próbatest 
méretének és szerkezetének a szakító-, nyomó- és hajlító mechanikai jellemzőkre és a 
tönkremenetel típusára gyakorolt hatásának ismertetése. 

2.1.1. Szöveterősítésű kompozitok tulajdonságai és viselkedésük modellezése 

A textilerősítésű kompozitok egyre szélesebb körben való elterjedése miatt fontos, hogy azok 
anyagi és mechanikai tulajdonságait megfelelő módon le tudjuk írni. Az izotrop anyagokkal 
szemben anizotrop és inhomogén szerkezetűek, mechanikai tulajdonságaikat számos 
paraméter, pl.: szálszerkezet, szál, ill. mátrix tulajdonságai befolyásolják. Az első anyagi 
tulajdonságokat leíró modellek közé tartozik a kompozit mikromechanikában általánosan 
használt keverék-, ill. a fordított keverékszabály. Ezek alkalmasak a mechanikai 
tulajdonságok (pl. modulusz, szilárdság) becslésére, de nem használhatók az erősítőanyag 
szerkezetét leíró paraméterek (pl.: szövés típusa, geometriája) hatásának vizsgálatához. Az 
erősítő szerkezetek sokaságát ismerve könnyen belátható, hogy azok teljes körű kísérleti 
vizsgálata meglehetősen idő- és költségigényes feladat, ezért szükséges, hogy az analitikus 
modellek segítségével a textilerősítésű kompozitok mechanikai viselkedését megfelelően 
tudjuk modellezni [3]. 
A szövési technológiával előállított erősítő szerkezetek a textilerősítésű kompozitok 
legáltalánosabban alkalmazott alapanyagai. Szerkezetük szempontjából vászon-, atlasz- vagy 
sávolykötésűek lehetnek, laza vagy sűrű (egymással szomszédos rovingok közti rés) 
rovingelrendezéssel. A szöveterősített kompozitok mechanikai tulajdonságait és viselkedését 
az azokat felépítő rétegek szövési- (szövéstípus, fonalfinomság, irányítottság, 
kiegyensúlyozottság) és a laminát paraméterek (rétegrend, száltartalom) határozzák meg. 
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A következőkben rövid áttekintést nyújtok a szöveterősítésű kompozitok anyagi 
tulajdonságainak modellezési lehetőségeiről, majd a hajlítóvizsgálatok geometriai 
paramétereinek (próbatest, ill. vizsgálati elrendezés) hatásával foglalkozó analitikus 
modellezés témakörében készült tanulmányokat ismertetem. 

Anyagi tulajdonságok modellezése 

Szöveterősítésű kompozitok anyagi tulajdonságainak becslésére a legegyszerűbb modellt 
Chou és társai készítették [4]. A modell lényege, hogy a vizsgált térfogati elemet egyirányú 
rétegek összességére bontja, ezek után a klasszikus rétegelmélet szerint a mérnöki konstansok 
könnyen kiszámolhatóvá válnak. 
Az Ishikawa és Chou által megalkotott mozaik modell a szövetet keresztezett szögállású 
egységekre bontja [5-6]. Első lépésként (1.a ábra) a rovingokból álló szerkezetet egymásra 
merőleges orientáltságú rétegekre bontja, majd a rétegek kereszteződésénél két réteget alkot 
(tisztán 0° és 90°-osat). Az 1.b ábra szemlélteti a sávolykötésű szerkezettel erősített kompozit 
mintaelem mozaik modelljét. 

  
a, b, 

1. ábra A mozaik modell (a – két rétegre bontás, b – sávolykötésű erősített kompozit mintaelem) [3] 

A rovingok folyamatosságát és egyenetlenségét a hullámossági modell vette elsőként 
figyelembe [7]. A szövet ismétlődő elemét három részegység írta le: az egymásra 
merőlegesen elhelyezkedő kétrétegű egység (pl. a mozaik modell kereszteződésénél használt 
elem), a hullámos szögállású egység (ez a lánc- és vetülékirányú rovingok tényleges 
kereszteződése), ill. egy tisztán mátrixanyagot feltételező részegység. A mozaik és a 
hullámossági modell a kétdimenziós erősítőanyagot egydimenziósnak kezelhető csíkokra 
osztva, lényegében 1D-s modellt alkotott. Ishikawa és Chou a mozaik és a hullámossági 
modellt együtt alkalmazva megalkotta a kapcsolt modellt [8], amely alkalmas sávolykötésű 
szerkezettel erősített rendszerek mechanikai tulajdonságainak pontosabb leírására. A mozaik, 
a hullámossági és a kapcsolt modellek alkalmazásából indulnak ki a két- és háromdimenziós 
modellezési eljárások. A manapság kifejlesztett összetett, bonyolult modellek alkalmasak 
tönkremeneteli folyamatok, és idő- vagy hőmérsékletfüggő viselkedések leírására is [9]. 
Ito és Chou vászonkötésű szöveterősítésű kompozit rugalmassági moduluszának 
meghatározásával és húzásra ébredő feszültségállapotának leírásával foglalkozott [10]. A 
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kétdimenziós geometriai modell a szövet ismétlődő elemét írja le úgy, hogy a szövetet 
felépítő roving középvonalát szinusz függvénnyel azonosítja és feltételezi, hogy nincs rés a 
rovingok között. A mintaelem húzásra adott egyenletes nyúlás válaszából származtatták a 
húzó rugalmassági moduluszt és a kialakuló feszültségállapotot. Vizsgálták, hogy több rétegű 
kompozit esetében az egyes rétegek ismétlődő elemeinek fáziseltolódása milyen befolyással 
van a kialakuló feszültségek intenzitására. Megállapították, hogy amennyiben egy rétegből áll 
egy kompozit, akkor abban meglehetősen magas feszültségkoncentráció alakul ki, így 
várhatóan szilárdsága is kisebb, mint a több rétegű kompozitoké. A rétegek számának 
növelésével a kompozit viselkedése tart a véletlenszerű fázisú laminátéhoz. 
Scida és csoportja háromdimenziós mikromechanikai modellt dolgozott ki szöveterősítésű 
kompozitok anyagtulajdonságainak becslésére [11]. A szőtt struktúra ismétlődő mintaelemét 
olyan szál-, ill. mátrixanyag metszetek összességéből álló kompozit elemnek tekintették, 
amelyeknek orientáltságuk van. A modell lényege, hogy az egyes metszetekre kiszámított 
húzó merevségi mátrixok összegéből meghatározhatóvá váltak a szöveterősítésű kompozit 
anyagtulajdonságai. Modellezési eredményeiket összehasonlítva vászon-, atlasz- és 
sávolykötésű erősítőanyagot tartalmazó kompozitok kísérleti úton mért mechanikai 
jellemzőivel megállapították, hogy eljárásuk jól alkalmazható akár hibrid erősítőanyagot 
tartalmazó kompozit mechanikai jellemzőinek meghatározására is. Eredményeiket a rovingok 
hullámosságának függvényében is megjelenítették. 
Bystörm és társai háromszintű modellezést végeztek szöveterősítésű kompozitok mechanikai 
tulajdonságának meghatározásához [12]. Első lépésben a szál-mátrix arány segítségével 
határozták meg a szövetet felépítő rovingok tulajdonságait, majd ennek felhasználásával 
határozták meg a szövet ismétlődő elemének jellemzőit. Harmadik lépcsőben a már 
háromdimenziós, ismétlődő mintalemek sokaságát tartalmazó kompozit tulajdonságait 
számították. Megállapították, hogy modellezésük pontosságát számos tényező befolyásolta, 
de ezek fontossági sorrendjét nem tudták felfedni. 
Carvelli és Poggi kétlépcsős homogenizáció és végeselemes módszer segítségével határozták 
meg szöveterősítésű laminát anyagjellemzőit [13]. A homogenizáció első lépése a szövet 
lánc-, ill. vetülékirányát felépítő rovingok anyagtulajdonságainak meghatározása volt a 
mikromechanika módszerével, ezt követte az ismétlődő elem geometriájának leírása. A 
rovingok anyagi és geometriai tulajdonságait végeselemes programba táplálva kapták az 
ismétlődő elemek sokaságát tartalmazó kompozit anyagi tulajdonságit, ezek közül mérési 
úton a húzó rugalmassági moduluszt határozták meg. Numerikus és kísérleti úton nyert 
eredményeik jó összhangban voltak egymással. 
Tabiei és társai 2D-s analitikus modellt dolgoztak ki szöveterősítésű kompozitok 
anyagtulajdonságainak leírásához [14-16]. Az ismétlődő elem negyedrészét vették 
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modellezésük alapjául, ezáltal csak vászonkötésű erősítőszerkezet vált modellezhetővé. 
Módszerük segítségével a kompozit réteg konstitutív egyenletei közvetlenül származtathatók. 
Bednarcyk és Arnold vászonkötésű kompozit mechanikai tulajdonságainak elméleti úton való 
becslését dolgozták ki egy kétlépcsős homogenizációs modell segítségével [17]. A szövet 
ismétlődő elemét egy 4x4x4-es térfogattal jellemezték, majd ezeket az elemeket első lépésben 
vastagságirányukban homogenizálták. Az így kapott 16 elemet 6 csoportra osztották úgy, 
hogy az egyes csoportok elforgatásával mind a 16 elem leírhatóvá vált (2. ábra). A 
mikromechanika módszerének segítségével határozták meg üveg- és szénszál erősítésű 
kompozitok anyagjellemzőit. A becsült értékek jó egyezést mutattak más kutatók számolt, ill. 
mért adataival. 

  
a, b, 

2. ábra Bednaryck és társa homogenizációs csoportjai [17] (a –4x4x4-es térfogat, b – hat leíró csoport) 

Huang 2D-s mikromechanikai modellje egy kapcsolómátrixot alkalmaz a mátrixanyag és az 
erősítőanyag teherviselő képessége között, és ez teszi alkalmassá tönkremeneteli folyamat 
leírásához [18]. 
Choi és Tamma végeselemes módszer segítségével számította szöveterősítésű kompozit 
mechanikai tulajdonságait [19-20]. A háromdimenziós modell egy ismétlődő egységét alkotta 
a szőtt struktúrának. Az elmozdulásvezérelt számítás eredményeiből származtatták az 
inhomogén szerkezet anyagjellemzőit, amelyek jó egyezést mutattak a szakirodalomban 
fellelhetőekkel. A szimuláció további eredménye volt, hogy a szakítás során fellépő 
nemlineáris jellegű húzófeszültség-nyúlás karakterisztikát egy degradációs modell 
segítségével oldották meg, amely a mátrixanyag tönkremenetelét vette figyelembe húzó- és 
nyíróigénybevételek hatására. Feltételezésük helyességéről mérési eredmények hiányában 
nem tudtak beszámolni. 

Hajlító vizsgálatok analitikus modellezése 

A hajlító vizsgálatok analitikus modellezése során a próbatest és a mérési elrendezés 
geometriai hatásának összefüggésére kerestem választ. Az e témában publikált tanulmányok a 
kistámaszközű (L/h = 4 vagy 5) hajlító vizsgálatokkal (nyíró vizsgálat) foglalkoznak. 
Kedward rövidtámaszközű vizsgálatoknál a próbatest szélessége (b) mentén fellépő nyíró 
feszültség eloszlásának változását elméleti úton, a minta geometriájának és rétegfelépítésének 
függvényében vizsgálta [21]. A numerikus analízis UD és azonos szögű [±45°] felépítésre, 
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szén-, ill. üvegszállal erősített kompozitokra terjedt ki változó szélesség-vastagság (b/h) 
arányok mellett. A numerikus analízis eredményeként a szerző megjegyezte, hogy a keletkező 
transzverzális feszültségek nem elhanyagolhatók, amennyiben a szélesség / vastagság 
viszonya meghaladja a b/h = 5 szénszál erősítésű, ill. a b/h = 4 értéket üvegszál erősítésű UD 
anyagok esetére (3. ábra). 

 
a, b, 

3. ábra Nyíró feszültség eloszlása a szélesség mentén [21] (a – szén- és üvegszál erősítésű UD kompozit, b/h = 
1..5, b – [±45°] felépítésű és UD kompozit, b/h = 2,5) 

A nyírószilárdság pontos meghatározásához Kedward maximálisan b/h = 1 értéket javasolt 
UD anyagoknál. Kihangsúlyozta, hogy azonos szögű laminátok vizsgálatakor a maximális 
feszültség egy vízszintes síkon a szélek közelében ébred, ami nem mindig esik egybe a 
semleges szál tengelyével. 
Whitney koncentrált erővel terhelt, homogén ortotrop rudak 2D feszültség analízisét végezte 
el a klasszikus rugalmasságtan keretein belül [22]. A kidolgozott numerikus analízis 
alkalmazható minden szimmetrikusan terhelt rúd vizsgálatára. A tanulmány a három- és a 
négypontos hajlító vizsgálatokra terjedt ki, részleteiben a rövid támaszközű hajlító 
vizsgálatokkal foglalkozott. A szerző a koncentrált erőket egy kis szakaszon egyenletesen 
megoszló normál erőkkel helyettesítette, így a terhelésfüggvényt egy Fourier sor írja le a 
hossztengely mentén. A paraméterek megfelelő megválasztásával a vastagságmenti 
feszültségeloszlások származtathatók. 
Whitney szénszállal egy irányban erősített, két különböző geometriájú kompozit rúd 
vizsgálatát végezte el. A hárompontos konfigurációban 16 és 50 rétegű (h = ~2 mm, ill. ~6,4 
mm) kompozit gerenda rövid támaszközű (L/h = 4) hajlító vizsgálatakor ébredő 
feszültségeloszlásokat számolta. A négypontos elrendezéskor csak a 16 rétegű próbatesttel 
dolgozott, L/h = 16 és L/L2 = 2 vizsgálati paraméterek mellett. 
A szerző a kialakuló feszültségeloszlásokat jelenítette meg az erőbevezetések közötti 
keresztmetszetekben (η = y/h, ahol –h/2 ≤ y≤ h/2): 

− nyírófeszültségek: hárompontos (4. ábra), ill. négypontos elrendezés (5. ábra) 
− hajlítófeszültségek: hárompontos elrendezés (6. ábra), 
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a, 

 
b, 

4. ábra Rétegközi nyírófeszültség eloszlások [22] (a – h=~2mm, L/h = 4; b – h=~6,4mm, L/h = 4) 

A hárompontos elrendezés esetén a cikkben feltárt feszültségeloszlások sosem fedik a 
klasszikus elmélettel kapottakat. Mindkét vastagság esetében az erőbevezetési, ill. 
alátámasztási helyek közelében jelentős nyírófeszültség koncentráció figyelhető meg. 

 
5. ábra Rétegközi nyírófeszültség eloszlás a négypontos hajlító vizsgálat során [22], L/h = 16 

A négypontos vizsgálat analízisekor kapott eloszlások szimmetrikus jellegűek, a B 
keresztmetszetben jól közelítve a klasszikus gerendaelmélet eredményeit. 

 
a, 

 
B, 

6. ábra Hajlítófeszültség eloszlása [22] (a – h=~2mm, L/h = 4; b – h=~6,4mm, L/h = 4) 

A hajlítófeszültség eloszlások elemzésekor megállapítható, hogy a vastagabb (50 réteg) rúd 
erőbevezetésénél jóval nagyobb feszültségkoncentráció tapasztalható. Mindkét vizsgált 
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esetben a nyomott oldalon ébredő feszültségek jóval nagyobbak, mint a klasszikus elmélet 
eredményei. 
Whitney a numerikus analízis konklúziójaként megállapítja, hogy a feszültségeloszlások mind 
a terhelési módtól (három- vagy négypontos), mind a próbatest méretétől nagyban függenek. 
Cui és Wisnom három- és négypontos hajlító vizsgálatokat modellezett síkbeli végeselemes 
feladatként unidirekcionálisan erősített üvegszál/epoxi kompozitokon [23]. A szerzők egy, az 
általuk használt végeselemes programba beépített kontakt felületet alkalmaztak a próbatest és 
a hajlító készülék érintkező felületei között. Első lépésben az érintkező felületek körül három 
különböző elemnagysággal modelleztek. A vizsgált elemfinomságok nem voltak nagy 
hatással a kialakuló maximális feszültségekre. 
A hárompontos rövidtámaszközű hajlító vizsgálat modellezésének eredményét a 7. ábra 
szemlélteti.  

 
a, 

 
b, 

7. ábra Rétegközi nyírófeszültségek a vastagság mentén [23] (a – lineáris, b – nemlineáris anyagtulajdonságok) 

A négypontos konfiguráció esetén az ábrában megjelenik egy második eltolt görbe az 
erőbevezetési pont közvetlen közelében. Mindkét vizsgálati módnál a nemlinearitásnak 
jelentős szerepe volt a kialakult maximális nyírófeszültség értékére. Megállapították, hogy a 
nyírófeszültségek eloszlásának jellege a vastagság mentén függ a vizsgált keresztmetszet 
erőbevezetési, ill. alátámasztási ponttól való távolságától. Amennyiben a keresztmetszet a 
nevezetes két pont között középen helyezkedik el, akkor lineáris anyagtulajdonságok esetén 
az eloszlás a klasszikus gerendaelmélettel azonos jellegű (a vastagság mentén szimmetrikus). 
Nemlineáris anyagtulajdonságok mellett ez a görbe ellaposodott és kiszélesedett, a klasszikus 
gerenda elmélet még e helyen is jelentős hibához vezetett. 
Lineáris anyagi tulajdonságok esetén a négypontos hajlító vizsgálat ~20%-kal csökkenti a 
kialakult feszültségkoncentrációkat. Nemlineáris esetben a hajlító- és nyomófeszültségek 
csökkentek ugyanilyen mértékben, ezzel szemben az ébredő nyírófeszültségek közel azonos 
nagyságúak voltak. Így a szerzők a négypontos konfigurációt ajánlották hajlító és nyíró 
vizsgálatok elvégzésére. 
Xie és Adams a változó alátámasztás – vastagság viszony hatását elemezték rövid támaszközű 
hajlítóvizsgálat során [24]. A modellezéshez egy általuk kidolgozott kontakt végeselemes 
modellt használtak, a hálózást a lehetséges érintkezési területeknél finomabbra választották. 
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Szimulációjuk során a kísérleti úton meghatározott maximális nyomóerővel egyenlő terhelést 
alkalmaztak, majd a vastagság mentén kialakuló nyírófeszültség eloszlást elemezték 
közvetlen a nyomófej mellett, a terhelési és alátámasztási pontok között, és az alátámasztások 
mellett. Megállapították, hogy a terhelési és alátámasztási pontok közötti szakasz felénél a 
nyírófeszültség eloszlása közel azonos a klasszikus rúdelmélet alapján számolható 
eloszlásnak, a terhelésbevezetés és alátámasztás jelentősen eltolja a görbe jellegét. Az 
alátámasztási távolság – próbatest vastagság viszony elemzésénél a szerzők arra jutottak, 
hogy azonos terhelőerő mellett a csökkenő L/h viszony alacsonyabb rétegközi 
nyírófeszültséget eredményez. 
Xie és Adams is három- és négypontos nyíró vizsgálatokat modellezett, de már 
háromdimenziós nemlineáris végeselem módszer segítségével [25]. Az unidirekcionális üveg 
és szénszál erősítésű kompozitok modellezése során alkalmazott kontakt felületen a kialakult 
erőeloszlást nem tekintették állandónak. A próbatestek vastagsága minden esetben 2,5 mm, 
szélessége 6,4 mm volt. Hárompontos hajlítás során az alkalmazott alátámasztási 
távolság/vastagság viszonyszámok a következők voltak: üvegszál erősítés: 2, 5 és 10; szénszál 
erősítés: 2, 4 és 8. 
A négypontos hajlítás során az alátámasztási távolság/erőbevezetési pontok távolság 
viszonyszáma 2 volt, az alkalmazott L/h-k üvegszál erősítésnél: 5,1; 10 és 20; szénszál 
erősítésnél: 5,1; 8 és 16 volt. 
Első lépésben azonos terhelésnél végezték a modellezést, az ébredő nyírófeszültségek 
eloszlását az erőbevezetési és alátámasztási pontok közötti szakasz felénél elemezték. 
Hárompontos hajlítás modellezésekor megfigyelték, hogy alacsony L/h mellett a 
nyírófeszültség eloszlása az erőbevezetési oldal felé tolódik el. Ennek magyarázatát a kis 
vastagságban és az alátámasztásnál ébredőnél kétszer nagyobb erőterhelésnek kitett 
erőbevezetési pontban találták. Ez a hatás növekvő L/h mellett fokozatosan csökkent. A 
négypontos vizsgálati elrendezésnél az eloszlás eltolódása nem volt számottevő. 
Megfigyelték, hogy a maximális nyírófeszültség a próbatest középvastagságában csökken 
csökkenő L/h mellett. Ez azt jelenti, hogy a látszólagos nyírószilárdság növekszik csökkenő 
L/h esetén. Eredményeik a korábban megfigyelt, vastagság mentén változó nyírófeszültségek 
eloszlását mutatták. 
Munkájuk második részében különböző mértékű terhelést alkalmaztak úgy, hogy az ébredő 
maximális nyírófeszültség azonos legyen minden L/h esetben. Így különböző terhelések 
mellett a klasszikus gerenda elmélet szerint nem azonos látszólagos nyírófeszültségek 
ébredtek. Az elvégzett számítások eredményei alátámasztották azt, hogy a látszólagos 
nyírószilárdság növekszik csökkenő L/h esetén. 
Elemző munkájuk eredményeit más szerzők mérési eredményeivel összevetve 
megállapították, hogy az általuk alkalmazott elméletek jól leírják a tapasztaltakat. 
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Feraboli és Kedward unidirekcionális, keresztezett szögállású és kvázi izotrop felépítésű, 
szénszálerősítésű kompozitokat vetett alá négypontos hajlító vizsgálatnak [26]. Kísérleti 
programjukban a próbatestek átlagosan b = 7,6 mm, ill. h = 4,2 mm méretűek voltak. A 
négypontos vizsgálati konfiguráció L/h = 8 és az alátámasztási távolság/erőbevezetési pontok 
távolság viszonya 3 volt. A mérési eredmények alapján a maximális nyírófeszültséget a 
klasszikus gerenda elmélet szerint számolták. 
A végeselemes modellezés során egy háromdimenziós elemtípust alkalmaztak a vastagság, ill. 
szélességirányú nyírószilárdság eloszlások meghatározásához. A vonal mentén megoszló 
terhelés modellezéséhez csomóponti terhelés megadást alkalmaztak. A 8. ábra szemlélteti a 
kialakult nyírófeszültség eloszlásokat. 

 
8. ábra Rétegközi nyírófeszültség eloszlások [26] (a – erőbevezetési pont, b – az erőbevezetési és alátámasztási 

pontok között, c – alátámasztási pont) 

Az erőbevezetési és alátámasztási pontoknál ébredő feszültség koncentrációt nem tekintették 
a szerzők a laminát szilárdságára vonatkozó jellemző értéknek. Ezeket elhagyva a maximális 
rétegközi nyírófeszültség érték az alátámasztástól kb. egy vastagságnyira a kompozit 
szimmetriatengelyénél, vagy egy 1/4-ed vastagságbeli sávon belül jelentkezett. 
A négypontos vizsgálati elrendezés elmélete szerint az erőbevezetési és alátámasztási pontok 
között a nyíró igénybevétel konstans és a hajlító igénybevétel lineárisan növekvő, majd a két 
erőbevezetési pont között a nyíró igénybevétel megszűnik és tisztán hajlító igénybevétel lesz 
jellemző. A modellezés során a szerzők megállapították, hogy a nyíró igénybevétel 
megszűnése a hossz 1/6-od távolságon belül jött létre a nevezetes pontok körül, míg a 
nyomaték a hossz 1/12-ed távolságon belül tetőzik. 
A számított és modellezett eredmények nagyon jó összhangban voltak a maximális 
nyírószilárdság meghatározása során. A szerzők megállapították, hogy az általuk vizsgált 
különböző felépítésű kompozitok nyírószilárdsága között nincs különbség. 
Louca és társai üvegszövet erősítésű kompozit rövid támaszközű (L / h = 4) hajlítóvizsgálatát 
elemezték kísérleti és végeselemes modellezés útján [27]. A 9 rétegű (kb. 5 mm vastagságú) 
próbatestek terhelőerő – lehajlás karakterisztikáját háromféle végeselemes modellel 
határozták meg. Az egyes típusú héjelem modellnél minden szövetréteget egy ortotrop 
rétegként vettek figyelembe, a másik héjelem modellnél a szövetréteget bontották szét két 
unidirekcionális rétegre. A harmadik modell egy 3D-s kontinuum elemekből felépülő 
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elrendezés volt. A tönkremeneteli folyamatot merevség degradáció útján, egy általuk írt 
speciális modul segítségével vették figyelembe. Ennek lényege, hogy kvadratikus törési 
feltételeket alkalmazva csökkentették az anyagtulajdonságok értékeit azoknál a modellezési 
lépéseknél, ahol lokális tönkremenetel alakult ki. Így, a kísérleti úton meghatározott terhelés – 
deformáció görbét teljes terjedelmében tudták modellezni. Megállapították, hogy a kontinuum 
modell adta a valósághoz legjobban közelítő rétegközi szilárdság értékeket, majd a 
tönkremenetel utáni karakterisztikát is jól közelítette. 

Súrlódási tényező 

Roncsolásos anyagvizsgálati módszerek alkalmazása során, főleg hajlítóvizsgálatkor, 
elkerülhetetlen a vizsgáló berendezés megfogásai, támaszai és erőbeveztési pontjai, ill. a 
próbatest érintkező felületei között a súrlódás jelensége. A súrlódás mértékét meghatározó 
súrlódási tényező értéke kihatással lehet a mért és modellezett eredményekre. 
A polimerek és kompozitjaik tribológiai jellemzői erősen függenek azok szerkezetétől és 
vizsgálati körülményeitől. A kopási tulajdonságokat befolyásoló fontos tényezők lehetnek a 
vizsgálandó anyag oldaláról a molekuláris felépítés, gyártástechnológia, viszkoelasztikus 
viselkedés, felületi strukturáltság, ill. minőség. Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy e 
témában nagy számú tudományos beszámoló született, amelyek közül munkámhoz két friss 
eredményt hasznosítottam, ezek poliészter mátrixanyagú üvegszál erősítésű kompozitokkal 
foglalkoznak. 
El Tayeb és társai pin-on-disc módszerrel határozták meg üvegpaplan erősítésű poliészter 
mátrixanyagú kompozit kopási jellemzőit [28]. A különböző nyomóerők és koptatási sebesség 
mellett meghatározott súrlódási tényező értéke 0,2 – 0,4 tartományban mozgott. 
Gomes és társai a koptatási távolság függvényében vizsgálták a súrlódási tényező alakulását 
különféle üvegstruktúrákkal erősített hőre keményedő mátrixú kompozitoknál [29]. 
Eredményeik egészét nézve a súrlódási tényező 0,2 – 0,8 tartományban mozgott poliészter, 
epoxi és vinilészter mátrixanyagú mintáknál. 

2.1.2. Gyártástechnológia hatása 

Reprodukálhatóan jó minőségű kompozitok előállítására többféle gyártási eljárás ismert [30-
31]. Széles körben elterjedt az előimpregnált (prepreg) alapanyagot felhasználó technológiák 
csoportja, amely a felhasználó szempontjából magas követelményeket támaszt a térhálósítási 
hőmérséklet és nyomás miatt. A méret- és szerkezethatást vizsgáló tanulmányokban is 
elterjedten alkalmazzák ezt a próbatestgyártási eljárást, ugyanakkor más technológiai próbák 
is voltak.  
Carvelli és társai a gyártási technológiák hatását vizsgálták UD és szövet (vászonszövésű) 
erősítésű laminátok szakító mechanikai tulajdonságaira [32]. Az általuk tanulmányozott szén, 
üveg, aramid és PVA erősítőszálakból vákuumzsákos technológiával, RTM-mel, VARTM-
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mel és elektron sugaras térhálósítással állítottak elő kompozitokat, ehhez háromféle epoxi 
mátrixanyagot használtak. Annak ellenére, hogy a 4..10 rétegszámú laminátok vastagsága 
megegyező volt, a különböző gyártástechnológiák miatt a kompozit próbatestek térfogati 
száltartalma meglehetősen eltért egymástól (UD: 27 – 49 tf%, szöveterősítés: 35 – 54 tf%). A 
szakítóvizsgálatokat a három irányban (0°, 45°, 90°) kivágott próbatesteken végezték, 
eredményeiket a száltartalomra normált szakítószilárdság, rugalmassági modulusz és Poisson 
tényező tanulmányozásának segítségével vonták le. Megállapították, hogy vákuumzsákos 
technológiával jó mechanikai tulajdonságú kompozitok készíthetők; a VARTM 
technológiával készített laminátokat utótérhálósítani kell; az elektronsugárral térhálósított 
kompozitok elkészítése idő- és energiaigényes, az így készített kompozitok rideg viselkedést 
mutatnak. Az RTM eljárást emelték ki, mint a legjobb mechanikai tulajdonságokat és 
minőséget adó technológiát. 
Gu üvegszövet erősítésű anyagot és poliészter mátrixanyagot tartalmazó kompozitok szakító 
és hajlítóvizsgálatait végezte [33-34]. A gyantainfúziós eljárással gyártott 1, 2, 3, 4 és 5 
erősítőréteget tartalmazó próbatestek szakítóereje a rétegszám növelésével lineáris jelleget 
mutatott, szakadási nyúlásuk közel állandó volt. A minták hajlító mechanikai tulajdonságai 
sem tértek el a szakításnál tapasztaltaktól, a szerző megállapította, hogy a próbatest gyártási 
eljárása megfelelőnek bizonyult a különböző méretű próbatestek előállításához és 
tanulmányozásához. 
A nem helyesen megválasztott gyártástechnológia negatív eredménnyel is járhat a méret- és 
szerkezethatás vizsgálatakor. Sutherland, Shenoi és Lewis háromrészes cikksorozatának célja 
a mérethatás összefoglaló bemutatása volt kompozit próbatesteknél [35], ahol 
unidirekcionálisan erősített [36] és szövet erősítésű laminátok [37] viselkedésének kísérleti 
elemzésével foglalkoztak. Az E-üveg erősítőanyagú, poliészter mátrixú próbatesteket kézi 
laminálással állították elő. Kísérleti programjukban szakító és hajlító vizsgálatokat végeztek 
ASTM D3039, ill. D790M szabványok iránymutatásával. Az eredmények kiértékelésekor 
megállapították, hogy a gyártási paraméterek befolyásoló hatása nagyon fontos mérethatás 
vizsgálatkor. A próbatestek előállításakor fellépő hibák (vastagságbeli, anyagfolytonossági 
eltérések) miatt a mérési eredmények szórását nagynak találták, munkájuk során azonban nem 
tapasztalták a mérethatás jelenséget. 

2.1.3. Mérethatás szakító, ill. nyomó vizsgálatok során 

Roncsolásos anyagvizsgálati módszerek közül az egyik legelterjedtebb vizsgálati módszer a 
szakító vizsgálat. Emellett, a meglehetősen kis átmérőjű szálakkal erősített, polimer 
mátrixanyagú minták vizsgálatakor a húzóvizsgálat negatív értelmezésű párja, a 
nyomóvizsgálat elvégzése is fontos. Értekezésem céljainak megfelelően, a számos húzó-, ill. 
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nyomóvizsgálati témakörben található tanulmány közül csak a több irányban erősítőanyagot 
tartalmazó rendszerek vizsgálati eredményeit ismertetem. 
Zhou és Davis E-üvegrovingból készült szövet erősítőanyagú, poliészter mátrixú kompozitok 
húzó, nyomó, nyíró [38] és hajlító [39] vizsgálataival foglalkozott. Az erősítőanyag felépítése 
miatt a próbatestek minden esetben ~30%-kal több szálat tartalmaztak a 0°-os irányban, ezért 

vizsgálataikat a 90°-os irányra is elvégezték. Nyúlásméréseiket minden esetben nyúlásmérő 
bélyegek segítségével hajtották végre, amelyeket a próbatest két oldalára ragasztottak fel. 
Munkájuk során 10 és 25 mm vastagságú kompozitot vizsgáltak. 
A szakítóvizsgálatok kiértékelése során megállapították, hogy a tönkremenetel korai szakaszát 
a rétegelválás és a szál-mátrix elválás dominálta, ezek a húzás irányával párhuzamosan 
elhelyezkedő, a szövetben kiegyenesedő szálkötegek miatt jöttek létre (ez megvastagodásban 
is jelentkezett a próbatest adott szakaszán). A próbatest síkjában ható húzóerő csak ezek után 
okozta a végső, katasztrófaszerű tönkremenetelt. A nyomó vizsgálatok során mért modulusz 
értékek 7 és 3%-kal (0, ill. 90°-ban) voltak magasabbak, mint a szakító moduluszok, a szórás 
hasonló nagysága miatt a különbséget elenyészőnek tekintették. Ennek ellenére a 
nyomószilárdságban 42, ill. 36%-os csökkenést tapasztaltak a szakító szilárdsághoz képest. 
Davies és Petton poliészter mátrixú, kombinált üvegszövet és üvegpaplan erősítőanyagú 
kompozitok mérethatás vizsgálatát végezte [40]. A három dimenzióban skálázott próbatestek 
erősítőanyaga összevarrt 500 g/m2 felületi tömegű szövetből és 300 g/m2-es paplanból állt, a 
minták előállítása kézi laminálással történt. A szerzők szakító és hajlító vizsgálatokat 
végeztek, a nyírási tulajdonságokat 45°-ban kivágott próbatestek szakítási eredményeiből 
számolták (9. ábra).  

9. ábra Vastagságirányban skálázott 0º-os minták mechanikai jellemzői [40] 

Szakítás során azonos hosszúságú és vastagságú mintákon vizsgálták a szélesség hatását. 
Megállapították, hogy a 0°-ban kivágott próbatestek rugalmassági modulusza és 
szakítószilárdsága nem függ a szélességtől (a mérési eredmények a szórásmezőn belül 
találhatók). A 45°-ban kimunkált minták rugalmassági modulusza sem változik, ezzel 
szemben szilárdságuk mintegy 30%-kal növekszik a szélesség növekedésével. Ezt azzal 
magyarázták, hogy a szélesebb próbatestben kialakuló károsodott zónák még nem okoznak 
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katasztrófaszerű tönkremenetelt. A három dimenzióban és vizsgálati sebességben skálázott 
próbatestek szakításakor is csak a nyírószilárdságot találták méretfüggőnek. Összességében 
megállapították, hogy vizsgálataik során a korábbi tanulmányokban tapasztalt szilárdság 
csökkenés nem jelentkezett. 
Gurvich és Pipes [0]n (n = 10, 20, 40 és 60) és [(02/90)S]m (m = 4 és 10) felépítésű szénszál 
erősített kompozitok húzóvizsgálatát végezték [41]. A próbatestvastagságot növelve azt 
tapasztalták, hogy a minták szakítószilárdsága jelentősen csökkent, [0]n esetében a két mért 
végérték között 30 %-kal, [(02/90)S]m rétegfelépítés esetében 8 %-kal. 
Jackson és Prosser [0n/90n/0n]T (n = 1..6) rétegfelépítésű szénszál-epoxi minták 
húzóvizsgálatán keresztül elemezte azok szilárdságára vonatkozó méretfüggőségét [42]. A 
próbatestek szakító szilárdságát nem találták vastagságfüggőnek, viszont az első réteg 
tönkremeneteléhez tartozó húzófeszültség a vastagság növelésével 40 %-kal csökkent. Az első 
réteg tönkremenetele minden esetben a húzás irányára merőlegesen szálakat tartalmazó 
rétegben (90 °-os) történt, mátrixhasadás formájában. Ezt röntgenfelvételekkel és akusztikus 
emissziós módszerrel figyelték meg a szerzők. 
Kellas és Morton négy különböző rétegfelépítésű laminát szakító vizsgálatán keresztül 
végezte mérethatás elemző munkáját [43], a négyféle felépítés: [+30n/-30n/902n]S; [+45n/-
45n/0n/90n]S; [90n/0n/90n/0n]S és [+45n/-45n/+45n/-45n]S, ahol n = 1, 2, 3 és 4 paraméterrel 
skálázták mérési sorozatukat (a próbatestek geometriai méreteit az n értéknek megfelelően 
növelték). Vizsgálataik a károsodás mértékére, a szilárdságra és a tönkremenetelkor fellépő 
nyúlásra terjedtek ki. 
A károsodási folyamatot és tönkremeneteli módot mérethatás érzékenynek találták, ennek 

mértéke a rétegfelépítéstől függött. A két száldomináns felépítést ([+45n/-45n/0n/90n]S, ill. 

[90n/0n/90n/0n]S) találták mérethatás függőnek. 

Megállapították, hogy a szakítószilárdság a próbatest méretének függvénye, minél nagyobb 
volt a méret, annál kisebb a mért szilárdság. A hatást itt is erősen befolyásolta a vizsgálati 
irányba eső 0°-os szálak mennyisége. A [+30n/-30n/902n]S mátrixdomináns felépítés esetén az 
n = 1 próbatest szilárdsága 83%-kal volt nagyobb a legnagyobb próbatestnél tapasztaltakkal 
szemben. Ezzel ellentétben a [90n/0n/90n/0n]S száldomináns felépítésnél az eltérés csak 7% 
volt. Mérési eredményeik alapján kimondták, hogy elérve egy adott geometriai skálaszintet a 
szilárdság tart egy határértékhez. 
A skálázás és a rétegfelépítés a próbatestek szakadási nyúlására is hatással volt, de erre 
vonatkozólag a szerzők nem találtak egyértelmű korrelációt. [+30n/-30n/902n]S, 
[90n/0n/90n/0n]S és [+45n/-45n/+45n/-45n]S rétegfelépítésnél csökkenő geometria mellett nőtt a 
szakadási nyúlás értéke. Ezzel ellentétes hatást figyeltek meg a [+45n/-45n/0n/90n]S esetben. 
Lavoie PhD értekezésében [44] Kellas és Morton munkáját [43] folytatta, a [+θn/-θn/902n]S 

felépítésű (θ = 0°, 15°, 30°, 45°, 60° és 70°), n = 1, 2, 3 és 4 skálázású kompozitok szakító 
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vizsgálatkor fellépő mérethatást elemezte. Próbatesteit kereskedelmi forgalomban kapható, 
szénszál-epoxi unidirekcionális prepregből állította elő. Munkájának első részében a szakítás 
során fellépő tönkremeneteli típusokat, azok sorrendiségét, ezek szilárdságra gyakorolt 
hatását, modellezésüket elemezte. Megállapította, hogy a vizsgált rétegfelépítésű kompozit 
próbatestek szakító ereje közel egybeesik egy a +θ rétegben lokális delaminációt indító 
erővel. A mért szilárdság az O’Brien féle fajlagos repedésterjesztő erő modellel sikeresen 
előre jelezhető volt [45-46]. 
Dolgozatának második részében [+45n/-45n/0n/90n]S felépítésű kvázi izotrop laminátok szakító 
vizsgálataiból megállapította, hogy n növelése esetén a szilárdság csökken, de nem függ a 
próbatest szélességétől. 
Wisnom és munkatársai jónéhány tanulmányt publikáltak a próbatest mérethatás 
vizsgálatának terén. Ezek közül unidirekcionális és kvázi izotrop felépítésű laminátok 
méretének hatásával foglalkoztak húzóvizsgálat során [47]. Unidirekcionális próbatestek 
esetében a nyúlás és szilárdság csökkenő jelleget mutatott növekvő méret mellett (a 
próbatesteket minden irányban skálázták), ezt kiváltképpen szénszál erősítésű epoxi esetében 
találták igaznak. A [+45m/90m/-45m/0m]ns felépítésű kvázi izotrop laminátok skálázása m (n = 
1, réteg-szintű skálázás) és n (m = 1, szublaminát-szintű skálázás) paraméterrel külön-külön 
történt. A réteg-szintű skálázásnál, növekvő próbatest méretnél jelentősen csökkent a 
szilárdság (45 %-kal) és a tönkrementeli folyamat a keresztirányú hasadást követően kiterjedt 
delamináció volt. A szublaminát-szintű skálázás hatására a szerzők kis növekményt észleltek 
a húzószilárdságban, a tönkremenetel inkább szálszakadás-vezérelt volt (a próbatestek jobban 
ellenálltak a delamináció típusú tönkremeneteli formának). 
Khashaba és társa üvegszövet (vászonkötésű) erősítésű, poliészter mátrixanyagú kompozitok 
hajlító és szakító vizsgálatát végezte [48]. A kézi laminálással készült [0/±45/90]s 
rétegfelépítésű minták 3,5 mm vastagságúak voltak, és 30,8 tf%-ban tartalmaztak 
erősítőanyagot. A szakító próbatest szélessége 27 mm volt, a nyúlást a befogók közötti 
szakaszon, ill. nyúlásmérő bélyeg segítségével mérték. Vizsgálati eredményeik azt mutatták, 
hogy a húzófeszültség – nyúlás diagram ε > 0,43 % felett kezdett eltérni a lineáris jellegűtől, 
ezt a mátrixanyag kitördelődésével azonosították (10. ábra). 

 
10. ábra A terhelőerő – elmozdulás diagram jellege [48] 
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A további tönkremenetel során megfigyelték, hogy a próbatest kifehéredése az erősítőanyag – 
mátrixanyag határfelületének elválása miatt jött létre. 
Cantwell és társa szakítóvizsgálatokon keresztül vizsgálta hibrid szerkezetű, polimer 
kompozit – alumínium rétegekből álló minták mérethatását [49]. A próbatestek vastagságát 
(1D skálázás), felületét (2D) és térfogatát (3D) is változtatták. Mérési eredményeikben 
beszámoltak arról, hogy a húzó rugalmassági modulusz állandó jelleget mutatott a méret 
változásával. Az egy és három dimenzióban skálázott próbatestek szakítószilárdsága csökkent 
növekvő méretek mellett, ennek okaként azt találták, hogy a széleken meginduló 
rétegszétválás nagyobb területen történt és ezek összessége vezetett a korábbi 
tönkremenetelhez. Ezzel ellentétben a 2D-ben skálázott minták szakítószilárdsága nőtt a 
próbatestmérettel együtt. Ezt a jelenséget is a rétegek szétválási folyamatának tulajdonították, 
és azzal magyarázaták, hogy a már delaminálódott zónának a relatív szélessége a legkisebb 
próbatesteknél a legnagyobb, azoknál okozva a tönkremenetelhez vezető jelentős 
teherviselőképesség csökkenést. 
A csak nyomóvizsgálattal foglalkozó tanulmányok közül fontos szerepe van az igénybevétel 
tengelyével szöget bezáró szálirányú kompozitok vizsgálati eredményeinek. 
Waas és társai egyirányban erősített szénszál-vinilészter kompozitok nyomóvizsgálatát 
végezték [50]. A szálirányhoz képest 15, 30, 45 és 60°-ban kivágott próbatesteket kétféle 
méretben vizsgálták (63,5 x 50,8 x 7,62 mm és 38,1 x 209,6 x 7,62 mm - szélesség x 
hosszúság x vastagság), ezeket a méreteket úgy választották meg, hogy a rövidebb 
próbatesteknél a ferde szálak nem érnek át a teljes szélességen, míg a hosszabb próbatesteknél 
átérnek (11. ábra). 

11. ábra A két méret terhelésátadó szerepkülönbsége [50] 

Erre azért volt szükség, hogy azonos terhelési konfiguráció mellett kétféle terhelésátadási 
módot tudjanak vizsgálni, a rövidebb próbatestek esetében a szálak közvetlenül részt vesznek 
a terhelésátadáson, míg a hosszabbak estében a terhelésátadás főleg a mátrixanyag és 
erősítőszál határfelületén történik. Ez a mérési konfiguráció hatás megnyilvánult a 
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nyomómodulusz értékén és a tönkremeneteli módokon is. A rövidebb minták modulusza 
alacsonyabb volt és tönkremenetelük főleg lokális szálkihajlás volt, míg a hosszabb minták a 
száliránynak megfelelően keresztülhasadtak a teljes próbatest szélességen. 
Gupta és társai [0]48, [±10]12s, [±15]12s, [±30]12s és [±45]12s rétegfelépítésű szénszál-epoxi 
laminátok nyomótulajdonságait vizsgálta [51-52]. A próbatestek magasság / szélesség arányát 
is meglehetősen széles skálán változtatták (0,6 – 9,2). Méréseik során arra a következtetésre 
jutottak, hogy azonos rétegfelépítés mellett a hosszabb próbatestek nyomómerevsége 
magasabb, ennek okaként azt találták, hogy a rövidebb próbatesteknél a befogások hatása a 
nyúlásra még meglehetősen jelentős, hiszen a nyúlásmérési pontok közel esnek a 
megfogáshoz. Ezt támasztotta alá, hogy a befogáshoz közel mért Poisson tényező a rövidebb 
próbatestek esetében alacsonyabb volt. A nyomószilárdság a magasság és a magasság / 
szélesség arányának változásával fordítottan volt arányos. 

2.1.4. Szálerősített kompozitok hajlító vizsgálata 

A szálerősített kompozitok terén nagyszámú tanulmány született a hajlító vizsgálatok 
alkalmazási módjairól, azok különböző mechanikai jellemzőket meghatározó 
alkalmasságukról. Általánosságban a hajlító vizsgálatok kivitelezésük szempontjából három, 
ill. négypontos elrendezésűek lehetnek. Az egyes módszerbeli eltérések a vizsgálat során 
alkalmazott támaszok és terhelésátadó testek (nyomófejek) geometriájában, ill. azok 
elrendezési arányaiban találhatók. Kompozit anyagok esetén ezen geometriai hatásra építve 
lehet a hajlító vizsgálatokat mind a rétegközi nyíró-, mind a hajlítószilárdság, ill. modulusz 
meghatározására alkalmazni. A különböző konfigurációjú mérések összevetésével, a hajlító 
vizsgálatoknál fellépő kedvezőtlen hatások elemzésével és a mért értékekből származtatható 
mechanikai jellemzők eredeztetésével számos tanulmány foglalkozik. Ezek rendszerezéséhez 
Rácz unidirekcionális kompozitokkal foglalkozó doktori dolgozata [53] nyújt hatásos 
kiindulási pontokat. Témakörönként rendszerezve az irodalmakat, öt fontos pontba foglalta a 
kompozitok hajlító vizsgálatánál fellépő speciális problémákat[53]: 

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

Rácz iránymutatását követve, az első pont kibővítésével és az utolsó két problémakör 
összevonásával végeztem el a laminátumok hajlítóvizsgálatával foglalkozó tanulmányok 
elemzését. 
 
 



Irodalmi áttekintés 

19 

 

A próbatest anyagának és anyagi viselkedésének problémaköre 

Az eltérő nyomó-, ill. húzó karakterisztika problémaköre a próbatest anyagi viselkedését leíró 
témakör, kísérleti úton egyszerűen fel lehet térképezni, az egymástól függetlenül elvégezhető 
húzó és nyomó vizsgálat ad erre lehetőséget. E témakörben szénszál erősítésű kompozitoknál 
Jones [54], ill. Stevanic és Sekulic [55]; aramidszállal erősített rendszereknél Zweben [56], ill. 
Fischer és Marom [57] folytatott kísérleteket. A kutatók egyetértettek abban, hogy a 
moduluszbeli eltérés, a hajlítóvizsgálat klasszikus rúdelmélettel származtatott eredményeire 
nagy hatással van, ez a semleges szál eltolódása miatt lép fel. A kidolgozott elméleti 
összefüggések nagyon jól alkalmazhatók szén és aramidszál erősítéseknél, de üvegszállal 
erősített rendszerekre nem tértek ki.  
Mandell és társai az erősítőanyag hullámosságának hatását vizsgálták a kompozit mechanikai 
tulajdonságaira [58]. UD és szöveterősítésű laminátok nyomó és szakítóvizsgálatai során 
megállapították, hogy a szilárdsági tulajdonságok jelentősen csökkenhetnek az erősítőanyag 
növekvő síkbeli hullámossága esetén. Az ilyen szerkezetű kompozitok nyomóvizsgálatakor a 
tönkremeneteli módot a mátrixanyag tönkremenetelével magyarázták, míg nem hullámos 
szerkezeteknél ez inkább szálvezérelt jelleget mutatott. Szakító vizsgálataik eredménye is 
ezzel egyező jelleget mutatott. 
Mujika és társa négypontos hajlítóvizsgálati módszer segítségével határozta meg 
szénszálerősítésű unidirekcionális kompozit húzó és nyomó rugalmassági moduluszát [59-
60]. Módszerük lényege, hogy a próbatest húzott, ill. nyomott oldalának alakváltozását 
nyúlásmérőbélyegekkel kísérték figyelemmel. Az így kapott húzott és nyomott oldali terhelés 
– nyúlás görbék meredekségeinek arányából és a hajlítóvizsgálat során rögzített nyomóerő – 
lehajlás görbe segítségével számított látszólagos hajlító rugalmassági moduluszból 
számították ki a próbatestre jellemző húzó, ill. nyomó rugalmassági moduluszokat. Kísérleti 
munkájuk eredményeként beszámoltak arról, hogy a vizsgált szénszálerősített kompozit húzó 
modulusza 20%-kal magasabb volt, mint nyomó rugalmassági modulusza. 
 
Az eltérő nyomó-, ill. húzó karakterisztika problémaköre mellett a kompozitot alkotó 
alapanyagok tulajdonságai, megjelenési formájuk (pl. szálas erősítőanyag szerkezete) és 
együttes viselkedésük is hatással van a hajlító tulajdonságokra, ill. tönkremeneteli formákra. 
Yang és társai üvegszövet erősítésű epoxi mátrixú kompozitok hajlító, nyomó és nyíró 
mechanikai vizsgálatait végezte [61]. Kísérleteiket nem tűzött és vastagságirányban 
összetűzött vászonkötésű szövettel erősített, RTM eljárással készített próbatesteken végezték. 
Az interlamináris nyíróvizsgálat (L/h = 5 beállítású rövid támaszközű hajlító vizsgálat) során 
azt tapasztalták, hogy nem jelent meg delamináció a próbatest középvastagságában, helyette a 
húzott és nyomott oldalon következett be tönkremenetel. Hárompontos hajlítóvizsgálataikat 
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L/h = 40-nél végezték, megfigyelték, hogy a végső tönkremenetel a húzott oldalon 
következett be. A sűrűn tűzött erősítőanyagú próbatesteknél a terhelőerő – elmozdulás lineáris 
jelleget mutatott, de ezen próbatestek hajlítószilárdsága a nem tűzött minta szilárdságának 55 
– 85 %-át érték csak el. Megállapították, hogy a tűzés nyomószilárdságra gyakorolt hatása 
nem jelentős, csak a tönkremenetel módjában találtak eltérést: a nem tűzött minták rétegközi 
hasadással, míg a tűzött minták lokális kihajlás folyamán mentek tönkre. 
Whitney és Browning rétegközi nyíró vizsgálatokat hajtott végre három-, ill. négypontos 
hajlító elrendezésnél [62]. A szénszállal unidirekcionálisan erősített kompozitok 
tönkremeneteli folyamata és a rúdban ébredő feszültségek eloszlása között keresték a 
kapcsolatot. Whitney korábbi tanulmányában [22] ismertetett módon (hárompontos hajlítás: 
L/h = 4, ill. négypontos hajlítás: L/h = 16, L/L2 = 2) vizsgálták a 16 és 50 rétegű, rideg mátrixú 
(epoxi) kompozit próbatesteket. Annak érdekében, hogy megfigyeljék a mátrix hatását az 
interlamináris szilárdságra, 34 rétegű PEEK mátrixú kompozit próbatesteket vetettek alá 
négypontos hajlító vizsgálatnak (L/h = 8). A tönkremeneteli módok megállapításához 
mikroszkópos felvételeket elemeztek. Az eredmények értékelésekor megállapították, hogy a 
rétegközi nyírószilárdság és a tönkremeneteli mód függ a próbatest geometriájától, ill. 
anyagától. A hárompontos hajlítás során a 16 rétegű próbatest nyomó típusú tönkremenetelt 
mutatott közvetlen a terhelési pontnál; az 50 rétegű próbatesten rétegközi elválást 
tapasztaltak. A négypontos hajításkor az epoxi mátrixú próbatestek delaminációs típusú 
tönkremenetelt mutattak; a PEEK mátrixú próbatesteken nyomó típusú tönkremenetelt, ill. 
szálszakadást regisztráltak. 
Shih és Ebert olyan üvegszálerősítésű UD kompozitok hajlító vizsgálatának eredményeit 
elemezte, amelyeknél a szálak különböző felületkezelő anyaggal voltak ellátva [63]. Mérési 
sorozataikkal a különböző idejű forró vizes áztatás hatását (tulajdonképpen a felületi adhézió 
erősségét) vizsgálták a próbatestek hajlítószilárdságára. Felismerték, hogy a szilárdsági 
értékek nagyban függenek a tönkremenetel típusától, azaz a szakító vagy nyíró típusú 
károsodástól. Megfigyelték, hogy a határfelületi kapcsolat csökkenésével a hajlítószilárdság is 
csökken és a tönkremeneteli típus is változik. A tönkremeneteli típusok egymást követő 
sorrendjét a következőnek találták: szakító → szakító/nyomó → nyomó → nyomó/nyíró → 
nyíró típus. 

Nagy lehajlás esete a hajlítóvizsgálat során 

Wisnom a lineárisan rugalmas hajlítás elméletének érvényességi tartományát tanulmányozta 
tudományos publikációjában [64]. Az általa levezetett és végeselemes vizsgálatokkal 
alátámasztott eredmények az MSZ EN ISO 14125:1998 szabványban megtalálhatók. A 
szabvány három- és négypontos elrendezés esetére is megadja a hajlítófeszültségre vonatkozó 
korrekciós tagokat, melyek használata figyelembe veszi a nagy lehajlás esetét (lehajlás 
nagyobb mint az alátámasztási távolság 10%-a). 
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Nyíró hatás okozta deformáció 

A klasszikus rúdelméletet alkalmazó MSZ EN ISO 14125:1998 szabvány nem foglalkozik a 
nyírás okozta lehajlás hatásával. Ennek a hajlító rugalmassági modulusz számításakor van 
nagy jelentősége. A hajlító modulusz vagy a mért lehajlásból (pl.: a nyomófej 
elmozdulásából) vagy a szélső szálban ténylegesen ébredő nyúlásból (pl.: nyúlásmérő 
bélyegek segítségével) származtatható. Amennyiben a próbatest lehajlásával kalkulálunk, úgy 
a szabványos számítási módszer nem veszi figyelembe a nyírásból származó 
lehajlásnövekményt, a valóságosnál alacsonyabb hajlítómodulusz értéket kapunk. Whitney 
tanulmányai [65-66] részletesen foglalkoztak a nyíró hatás elemzésével. Kiemelte, hogy a 
hajlítás során fellépő nyíró hatás olyan szerkezeteknél fontos, amelyeknél a húzó- és 
nyírómodulusz arány magas (kompozit rendszereknél: E1 / G13 = 10..80). Ez magas 
száltartalmú, unidirekcionálisan erősített kompozitoknál mindenképpen igaz (pl.: pultrúzióval 
előállított unidirekcionálisan erősített szénszálas kompozit elem). 
Khashaba [0/90]2s rétegfelépítésű, üvegszál – epoxi próbatestek nyírószilárdságát, nyíró 
rugalmassági moduluszát és Poisson tényezőjét határozta meg kísérleti és elméleti úton [67] 
(12. ábra). 

 
12. ábra A számított és mért mechanikai jellemzők alakulása [67] 

A szálirányhoz képest 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° és 90°-ban kimunkált (45 tf% száltartalmú) 
próbatestek számított nyíró rugalmassági jellemzői nagyon jó egyezést mutattak a Iosipescu 
módszerrel mért eredményekkel. Khashaba eredményeiből számított irányfüggő húzó- és 
nyírómodulusz arányok, E1 / G13 = 1..9 határok között, a szakirodalom által megjelölt kritikus 
értékek alatt voltak. 

Geometriai paraméterek hatása 

A széles körben alkalmazott hajlító vizsgálatok a kivitelezésük szempontjából három-, ill. 
négypontos elrendezésűek. E csoportosításon belül is feloszthatók még: interlamináris 
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nyírószilárdság vagy hajlítómodulusz és szilárdság meghatározásához használatos 
elrendezésekre. 
A támaszok és terhelésátadó testek geometriája (lekerekítési sugaruk) és a támaszköz / 
próbatest vastagság arány az erőbevezetési pontok környezetében megváltozott 
feszültségeloszlásra vannak jelentős hatással (lásd: 2.1.1 Szöveterősítésű kompozitok 
tulajdonságai és viselkedésük modellezése). 
Cui és Wisnom végeselemes analízis segítségével vizsgálta a terhelőfej lekerekítésének 
hatását a nyomófej és a megtámasztások környezetében kialakuló nyírófeszültségek 
eloszlására [68]. Üvegszállal erősített epoxi anyagon elért eredményeik szerint a terhelőfej 
környezetében a tényleges nyírófeszültség mindig nagyobb, mint a klasszikus rúdelmélettel 
számolt érték. A nyomófej sugarának növelése csökkenti a kialakuló feszültségkoncentrációt, 
így a tönkremenetel nagyobb valószínűséggel lesz nyíró típusú. 
Kim és társa ötpontos hajlítóvizsgálat során ébredő feszültségeloszlások leírásával 
foglalkozott tanulmányában [69]. Megközelítésük lényege, hogy az ötpontos módszer 
pontosabb a rétegközi nyírószilárdság megállapítására mint a hárompontos hajlítóvizsgálat. 
Számításaikat L / h = 4 beállításra végezték. Megállapításuk szerint az ötpontos elrendezés 
előnye, hogy létrejön egy közel tiszta nyírott szakasz a próbatest hossza mentén, ez a 
rétegközi nyírószilárdság pontosabb meghatározásához vezet (13.a ábra). Kísérleti 
eredményekről nem számoltak be a kutatók. 

a, b, 
13. ábra Az ötpontos hajlító elrendezés [69] (a), ill. Abali módosított rövidtámaszközű vizsgálata [71] (b) 

Short módosított négypontos hajlítóvizsgálati módszert javasolt kompozit minták rétegközi 
nyírószilárdságának meghatározására [70]. A kompozit próbatestet két acéllemez közé 
ragasztva vizsgálta annak nyírószilárdságát. A módosítás feltételezi, hogy a megtámasztások 
és terhelésbevezetési pontok miatti feszültségkoncentráció megszűnik. A mérési elrendezést 
kísérleti úton optimalizálta a szerző, így az alátámasztási távolság – próbatest vastagság arány 
7,5 volt, az acéllemezek vastagsága 0,8 mm volt. Mérési eredményei 0,5%-kal magasabb 
értéket mutattak összehasonlítva a rövidtámaszközű hárompontos hajlítóvizsgálat 
eredményeivel. 
Abali és társai ugyancsak egy módosított rövidtámaszközű hajlítóvizsgálatot dolgozott ki 
erősített szerkezetek nyíró tulajdonságainak meghatározására [71-72]. Módszerük lényege, 
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hogy nem egy hengeres nyomófejen, hanem egy rugalmas lemezen keresztül egy merev lemez 
vezeti be a terhelést a próbatestbe (13.b ábra). Az alátámasztási távolság / próbatest vastagság 
arány 5 volt, a terhelő lemezek hossza az alátámasztási távolság felével volt egyenlő. 
Vizsgálataikhoz UD és szöveterősítésű anyagokat felhasználva nemlineáris, kontakt elemeket 
használó 2D-s végeselemes modellt is készítettek. A FEM vizsgálattal kapott maximális 
nyírószilárdságot összehasonlítva a rúdelmélettel számítottal megállapították, hogy üvegszál 
erősítésű anyagok esetében az egyezés teljes, míg szénszálerősítésű anyagok esetében a FEM 
modell 5%-kal kisebb értékeket mutatott. A maximális nyírófeszültség helyét az 
alátámasztástól mért 0,5 – 1 próbatest vastagságnyi szakaszon mutatták ki. 
A geometriai paraméterek hatásai a vizsgálat során alkalmazott próbatest méreteinek, a 
támaszok és terhelésátadó testek (nyomófejek) geometriájának, ill. azok elrendezési 
arányainak lehetséges variációi miatt fontosak. A gyakorlat szerint az elrendezés (három- 
vagy négypontos hajlítás, erőbevezetési pont és alátámasztási pontok távolságának aránya) és 
a próbatest geometriai méretei szorosan összefüggenek (pl.: alátámasztási távolság – próbatest 
vastagság arányok), azaz összetett hatásként jelentkeznek a vizsgálatok során. Ezen összetett 
geometriai viszonyok vizsgálatával foglalkozó tudományos publikációs tevékenységet sem 
lehet szétválasztani csak elrendezéssel vagy csak próbatest geometriával foglalkozó 
egységekre. 
Alander és társai hárompontos hajlítóvizsgálat segítségével jellemezték az üvegszál erősítésű, 
állandó vastagságú (2 mm) kompozit próbatestek változó alátámasztási távolság (L/h = 5..13) 
esetére adott mechanikai jellemzőit [73]. A rúdelmélet segítségével számolt hajlító 
rugalmassági moduluszról és szilárdságról megállapították, hogy a vizsgálati tartományon 
belül szigorúan monoton meredeken növekednek. A maximális L/h értéknél csak a 
rugalmassági modulusz mutatta, hogy egy véges értékhez közelít. 
Karmaker és társa üvegszálerősítésű kompozit (S-üvegszál, 42 tf% száltartalom) hárompontos 
hajlítóvizsgálatán keresztül vizsgálta az alátámasztási távolság – vastagság arány hatását a 
hajlító mechanikai tulajdonságokra [74] (14. ábra). 

 
a, b, 

14. ábra A hajlító mechanikai tulajdonságok alakulása vastagság (a) és támaszköz (b) függvényében [74] 
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Méréseiket L/h = 2..19 tartományban végezték, az arány változtatását kétféle módon oldották 
meg, egyszer állandó vastagság mellett változtatták az alátámasztási távolságot, majd állandó 
támaszköznél változó vastagságú próbatesteket vizsgáltak. Megállapították, hogy a hajlító 
rugalmassági modulusz L/h = 14 felett állandósult értéket vett fel, míg a hajlító szilárdság 
monoton növekvő jelleget mutatott a mérési tartományban. 
Hayat és társa sávolykötésű üvegszövet erősítésből és fenolgyanta mátrixanyagból felépülő 
kompozit minták mechanikai tulajdonságait vizsgálta kísérleti úton [75]. A próbatestek 
szélessége hárompontos hajlításnál 28 mm, négypontos hajlításnál 58 mm (a 
szakítóvizsgálatnál 12,5 mm) volt. A kétféle hajlítóvizsgálat moduluszai jelentősen nem tértek 
el egymástól, de a hárompontos elrendezés szilárdsági eredményei kb. 15-20 %-kal 
magasabbak voltak, mint a négypontos hajlításnál tapasztaltak. Ennek okát az eltérő 
alátámasztási távolság – vastagság viszony (hárompontos hajlítás – 26, négypontos hajlítás – 
33) különbözőségében látták a szerzők. A húzó modulusz minden esetben kb. 30 %-kal 
magasabb volt, mint a hajlító modulusz, ezt a gyártásnál a próbatest felszínére laminált paplan 
erősítőanyag kisebb moduluszával magyarázták. A hajlító és szakító szilárdsági értékek 
összehasonlítására alkalmas egyértelmű tendenciákat nem fedeztek fel. 
O’Brien és csoportja unidirekcionálisan erősített, üvegszál-epoxi kompozitok hajlító 
mechanikai tulajdonságait vizsgálta azok előkészítésének, szélességének és a hajlításnál 
alkalmazott alátámasztási távolságának függvényében [76]. Vizsgálataik során a szálirány a 
próbatestek szélességének tengelyével esett egy irányba, így a szálirányra merőleges anyagi 
irány tulajdonságait elemezték. Tesztprogramjuk során arra a megállapításra jutottak, hogy a 
próbatest előkészítésének módja (vágott felületek csiszolása, polírozása) és a próbatest 
szélessége nincs egyértelmű összefüggésben a hajlítószilárdsággal. Hárompontos hajlításnál 
(L / h ~ 5, 10, 15 beállításnál) a hajlítószilárdság kismértékben csökkent jelentősen csökkenő 
szórás mellett. Négypontos hajlításnál növekvő alátámasztási távolság (L / h ~ 10, 15, 20 
beállításnál, L2/L= 1/3..2/3) esetében a szilárdság jelentősen ~30%-kal csökkent, ez állandó 
alsó támasztávolság és növekvő terhelésbevezetési távolság esetére is fennállt. 
Khashaba és társa üvegszövet (vászonkötésű) erősítésű, poliészter mátrixanyagú kompozitok 
hajlító és szakító vizsgálatát végezte [48]. A hárompontos hajlítás során L/h = 16-ot, 
négypontos hajlító vizsgálatnál L/h = 30-at alkalmaztak, L2/L = 3 mellett. A próbatestek 
szélessége mindkét vizsgálati elrendezés esetében 26 mm volt. A hajlítás során is 
megfigyelték a terhelés – elmozdulás görbe lineáris karakterisztikától való eltérését. A 
hárompontos elrendezésből számított hajlítószilárdság 30%-kal kisebb volt, mint a 
négypontos elrendezés eredménye, ezt a tönkremeneteli folyamat korábbi indulásának, a 
nyomott oldalon szemmel is jól észlelhető kiterjedt delaminált területek jelenlétével 
magyarázták. A hajlító rugalmassági modulusz 30%-kal kisebb volt, mint a húzó modulusz. 
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Szilárdság tekintetében a négypontos elrendezésből számolt hajlítószilárdság 60%-kal volt 
magasabb mint a húzószilárdság. 
Sideridis és Papadopoulos üvegszálerősítésű kompozit rudak hajlításán keresztül elemezte a 
rétegfelépítés hatását a hajlító- és nyírószilárdságra [77], munkájukban a klasszikus 
rúdelméletet alkalmazták. Vizsgálataikat unidirekcionálisan erősített kompozit lemezből (65 
tf% száltartalom), 0, 15, 30, 45, 60, 75 és 90°-ban kivágott h = 6±0,5 mm vastag és b = 

15±0,5 mm széles próbatesteken végezték. Mérési sorozataikat L/h = 5 és L/h = 16 mérési 
elrendezéssel végezték. Eredményeikből (15. ábra) megállapították, hogy mind a normál mind 
a nyíró feszültségek erősen függnek a rétegfelépítéstől és az alátámasztási távolság / 
vastagság viszonytól. 

 
a, b, 

15. ábra Normál és nyírófeszültségek a kivágási szög függvényében [77] (a – L/h = 5, b – L/h = 16) 

A nyíró típusú tönkremenetelt a szál – mátrix határfelületén vagy a mátrix anyagban észlelték 
(nem a szálakon keresztül). A keverékszabállyal számolt és a mért hajlító modulusz értékek 
között nagy eltérést tapasztaltak (~15%), ezt L/h alacsony értékével magyarázták. 
Lopez-Anido, Davalos és Barbero hárompontos hajlító vizsgálatokon keresztül és analitikus 
úton vizsgálta [±45°]s rétegfelépítésű szénszál-epoxi kompozit merevségét [78]. Munkájuk 
kísérleti részében L/b = 2,7..18,3 viszonyú kompozit próbatestek hárompontos hajlítását 
végezték (L/h = 40..80), a próbatesteket lapra fektetve és élre állítva vizsgálták. Analitikus 
úton három elmélettel számolták a kompozit rudak effektív hajlító moduluszát: ún. laminát 
elrendezési (a réteges szerkezetű rúd modellje: 1D-ban párhuzamosan kapcsolt rúgók), 
síkfeszültségi és síkalakváltozási elmélettel. Az analitikus és a mért eredményeket összevetve 
megállapították, hogy a laminát elrendezési elmélet alsó, a síkalakváltozási elmélet pedig 
felső határként közelíti a mért eredményeket (16. ábra). 
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a, 

 
b, 

16. ábra Analitikus és mérési eredmények lapra fektetett (a) (nyírási deformációt elhanyagolva), ill.  

élére állított elrendezés (b) (nyírási deformációt figyelembe véve) [78] 

A mért merevségi értékekre a síkfeszültségi elmélet L/b ≥ 6 esetén adott jó közelítést. L/b < 6 
próbatest geometria esetén a síkalakváltozás és síkfeszültség elméletek kombinációja egyezett 
a mérési eredményekkel. 
A kompozit próbatest méretének nyúlásra gyakorolt hatását illetően Wisnom végzett kiterjedt 
hajlítóvizsgálatokat. [0]32, [04/(+45/-45)6]S és [0/(+45/-45)7/+45]S rétegfelépítésű üvegszál – 
epoxi kompozitokat négypontos hajlítás útján vizsgált [79]. Célja a 45°-os rétegek által 
ébresztett keresztirányú nyomóhatás vizsgálata volt, ezek nagysága [0]32-nál 35,2 MPa, 
[04/(+45/-45)6]S esetében -122,7 MPa és [0/(+45/-45)7/+45]S felépítésnél -214,7 MPa volt. 
Megállapította, hogy a minták mind azonos módon mentek tönkre, a külső húzott részen 
felhasadás majd szálszakadás útján. A nyúlásmérő bélyegekkel mért húzott oldali nyúlás csak 
kis mértékben csökkent a 45°-os rétegek által ébresztett keresztirányú nyúlás, ill. feszültségek 
miatt, ezért a transzverzális nyomófeszültségek relatív kis hatással voltak a szálirányban 
ébredő húzófeszültségekre. 
Wisnom és társai unidirekcionális szénszál-epoxi minták hajlítóvizsgálatát végezte kihajlás 
útján [80]. A próbatesteket hosszúságukban, szélességükben és vastagságukban is skálázták. 
A minták nyomott, ill. húzott oldalán mért nyúlásokat elemezték. Megállapították, hogy a 
méret skálázásnak erős hatása van a tönkremenetelkor fellépő nyúlásra, méréseik szerint 
amennyiben mindhárom geometriai méret nyolcszorosára nőtt, úgy a nyúlás 30%-kal 
csökkent. Amennyiben a próbatestek hosszúságát növelték, úgy a nyúlás értéke nem változott, 
a növekvő próbatest szélesség csak kis mértékben csökkentette a nyúlást. A szerzők 
megállapították, hogy a mérethatás inkább a nyúlás gradiens (definíciójuk szerint: a nyomott 
és húzott oldalon ébredő nyúlások különbsége osztva a próbatest vastagsággal) változásának 
tulajdonítható, mint a térfogat változásának. 
Wisnom és Atkinson unidirekcionálisan erősített próbatestek hajlító és szakító vizsgálatát 
végezte [81]. A magas üvegszál tartalmú (56 tf%), epoxi mátrixú próbatestek a négypontos 



Irodalmi áttekintés 

27 

hajlító vizsgálatoknál három dimenzióban skálázva kerültek vizsgálatra. A mérési 
eredményeket értékelve megállapították, hogy a nyúlásmérő bélyeggel mért nyúlás 16%-kal 
volt kisebb a nagy próbatest esetében, mint a legkisebb mintánál. A tönkremenetel minden 
esetben a próbatest húzott oldalán, szálszakadás formájában jött létre, így világosan 
megfigyelhető volt a mérethatás. 
Számos szerző mérethatás vizsgálata negatív eredménnyel járt. 
Christiansen és társai a száltartalom, alátámasztási távolság/vastagság viszony és az 
alátámasztáson túllógó hossz hatását vizsgálták hárompontos hajlító vizsgálat esetén [82], 
különös tekintettel a nyírószilárdságra. A próbatestek egyirányban erősített 
üvegszál/poliészter kompozitok voltak. A vizsgált L/h-k 3 és 12 közé estek, a vizsgált 
térfogategységre vonatkoztatott száltartalmak pedig 15%, 30%, 45% és 60% voltak. 
Megfigyelték, hogy csökkenő L/h mellett a tönkremenetel egy állandó értékű 
hajlítószilárdságon következett be mindaddig, amíg a próbatestben ébredő nyírófeszültségek 
el nem érték a rétegközi nyírószilárdságot. Ez L/h ≤ 4 esetén következett be, a próbatestek 
nyíró típusú igénybevételre mentek tönkre állandó nyírófeszültség érték mellett. A 
száltartalom változása egyedül a nyírószilárdságra volt arányos hatással, a rétegközi 
nyírószilárdság értéke változatlan maradt. Véleményük szerint a túllógó hossz nincs hatással a 
nyírószilárdságra. 
Zhou és Davis üvegszövet erősítőanyagú, poliészter mátrixú kompozitok interlamináris nyíró 
vizsgálatát és három-, ill. négypontos hajlítását végezte [39]. A rövid támaszközű 
hárompontos hajlítóvizsgálat során a 10 és 25 mm vastag próbatesteknél az alátámasztási 
távolság / vastagság arány 8 volt, ez a szabványostól eltérő paraméter tiszta nyírásra utaló 
tönkremenetellel párosult (az L/h = 5 beállítás a 10 mm vastag próbatesten nyomó típusú 
tönkremenetelhez vezetett). A 10 és 25 mm vastag próbatestek interlamináris szilárdságát 
összehasonlítva, a szerzők megállapították, hogy a geometriai mérethatásnak kis jelentősége 
volt az általuk vizsgált vastag próbatesteken. 
A három- és négypontos hajlítás eredményeit értékelve rámutattak arra, hogy a 
hajlítószilárdság és modulusz kevésbé volt érzékeny a szálak orientációjára, szemben a 
szakításnál és nyomásnál tapasztaltakkal. A 0 és 90°-os vizsgálati irányok szilárdság értékei 
között hárompontos hajlításnál 3%-os, míg négypontos hajlításnál 4%-os különbség volt. A 
hajlító modulusz értéke jó egyezést mutatott a szakító- és nyomó vizsgálatok eredményeivel. 
A szakító és nyomó vizsgálatok mérési eredményeiből számolt modulusz jó becslést adott a 
hajlító vizsgálatkor mért modulusz értékre. 
Davies és Petton poliészter mátrixú üvegszövet-üvegpaplan kombinációval erősített 
kompozitok mérethatás vizsgálatát végezte hárompontos hajlítás során [40]. A három 
dimenzióban arányosan skálázott próbatestek hajlító vizsgálatának elemzése során a szerzők 
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azt a következtetést vonták le, hogy a mérettől függetlenek a modulusz és szilárdság értékek 
(17. ábra). 

a, 
 

b, 
17. ábra 0º (a) és 45º-ban (b) kivágott minták hajlító mechanikai tulajdonságai [40] 

A próbatestek tönkremenetele minden esetben a húzott oldalon ment végbe, a folyamatban 
szálszakadás, delamináció és mátrixtördelődés játszott szerepet. 

2.1.5. A tönkremeneteli folyamat rögzítése 

A mechanikai anyagvizsgálat során tönkrement próbatesteket a tönkremenetel szempontjából 
kategorizálni lehet, ilyen besorolások találhatók pl. anyagvizsgálati szabványokban. Az előző 
fejezetekben megismert tanulmányokban is gyakran találhatók a végső tönkremenetel típusára 
vonatkozó megállapítások. A feszültség – deformáció mechanizmus szempontjából a 
tönkremenetel mint folyamat lehet érdekes. E folyamat megfigyelésére a legegyszerűbb 
módszerek közé az optikai megfigyelés, képrögzítés, a felszínre nyíló repedések megfestése 
(penetrációs eljárás) és megjelenítése tartozik. A felvételek elemzése során képet alkothatunk 
a felszínen megjelenő „belső” folyamatokról. Optikai úton vizsgálódhatunk az anyag 
belsejében is a röntgen és ultrahangos vizsgálati módszerek segítségével. Ezek hátránya, hogy 
a berendezés beszerzési és üzemeltetési költsége meglehetősen magas, továbbá a 
tönkremenetel helyét előre ismerni kell a felvételek elkészíthetőségéhez. Előnyeik közül a 
legfontosabb, hogy fizikailag is képet kaphatunk a károsodott zóna mértékéről. 
Napjainkban egyre elterjedtebb körben használt tönkremeneteli folyamatot rögzítő, figyelő 
eljárása az akusztikus emissziós vizsgálat. Ez az eljárás folyamatos üzemben teljesít 
szolgálatot nem kisebb gépekben, mint az Airbus A380 vagy a NASA által működtetett 
Endeavour űrsikló. Minderre azért van lehetőség, mert polimer kompozitjaink meglehetősen 
aktívak roncsolásos anyagvizsgálati eljárások alkalmazása során. Szakító- és 
hajlítóvizsgálatok során a küszöbértéket (pl. környezeti zaj) átlépve megindulnak az 
energiahullámok az anyag belsejében, amiket piezoelektromos mikrofonok segítségével 
észlelhetünk. A hanghullámok egyes tulajdonságai utalhatnak a deformáció vagy 
tönkremenetel típusára, ill. kiterjedésére [83-85]. 



Irodalmi áttekintés 

29 

Alander és társai polimer kompozit rendszerek hárompontos hajlítása során fellépő akusztikus 
események vizsgálatával foglalkozott [86]. Az akusztikus emissziós berendezés alsó 
küszöbértékét 35 dB-re állítva az egyes próbatestek hajlítószilárdságának 19-32%-ához 
tartozó hajlítófeszültségnél észlelték az első eseményeket. 
Shindo és kutatócsoportja vászonkötésű üvegszövettel erősített epoxi kompozit 
tönkremeneteli folyamatát húzóigénybevétel során vizsgálta [87]. A tönkrementeli folyamatot 
akusztikus emissziós berendezéssel követték nyomon, a jeltárolás küszöbértéke 45 dB volt. A 
húzófeszültség – nyúlás és kumulált akusztikus eseményszám – nyúlás görbék 
összehasonlításából arra következtettek, hogy a húzófeszültség nemlineáris karakterisztikája a 
mátrixanyag tördelődése miatt lépett fel 0,6 - 0,8 % nyúlásértéknél. 
Ogin és társai [0/90] felépítésű, atlaszkötésű szénszövettel erősített epoxi kompozit minták 
húzóvizsgálatát és tönkremeneteli mechanizmusát vizsgálta [88-89]. A 2, 4, és 6 rétegű 
kompozit próbatestek húzó rugalmassági moduluszát és Poisson tényezőjét nyúlásmérő 
bélyegek, tönkremenetelét akusztikus emissziós berendezés segítségével követték nyomon a 
nyúlás függvényében. Megállapították, hogy a rétegszám (tulajdonképpen a vastagság) 
növelésével, adott nyúlásszinten, a rugalmassági modulusz kis mértékben növekszik, míg a 
Poisson tényező csökken. A nyúlás függvényében a kisebb rétegszámú laminátok 
rugalmassági modulusza előbb mutat csökkenő tendenciát, mint a vastagabb minták. Ezt a 
tönkremeneteli folyamat korábbi indulásának tulajdonították, amit az akusztikus emissziós 
mérés eredményei is alátámasztottak. A tönkremeneteli folyamat a húzás irányára merőleges, 
90°-os rétegekben indult meg, mátrixhasadás, ill. határfelületi elválás formájában. Ez 
megmutatkozott a húzófeszültség – nyúlás görbe lineáristól való eltérésében és az akusztikus 
eseményszám növekedésében. 
Dzenis és Quian [0]8, [90]16, [0/90]3S, [±45]4S rétegfelépítésű, szénszál – epoxi kompozitok 
húzóvizsgálata során rögzített akusztikus emissziós mérési eredményekről számoltak be [90]. 
Értékelési rendszerükben megvizsgálták a kumulált eseményszámot a próbatestben ébredő 
húzófeszültség függvényében, az egyes események teljes, ill. felfutó idejét és 
amplitúdóeloszlását. Megállapították, hogy a [0]8 felépítésű mintában később indul az 
akusztikus aktivitás, mint a [90]16 rétegrendű kompozitban és az egyes események rövidebb 
felfutó idővel, de hosszabb ideig tartottak és amplitúdójuk is magasabb volt. A [0/90]3S és 
[±45]4S laminátok esetében a kumulált eseményszám jóval magasabb volt, mint az 
unidirekcionális kompozitok esetében. A [0/90]3S felépítésű kompozitban húzásakor fellépő 
események teljes ideje és amplitúdója két csúccsal rendelkező hisztogramot mutatott, és az 
események felfutási ideje és amplitúdója is széles skálán mozgott. A [±45]4S rétegrendű 
mintánál egy gyengébb második csúcs mutatkozott az események teljes idejének eloszlásánál, 
de az amplitúdó hisztogramnál nem volt kivehető második csúcs. Annak érdekében, hogy a 
forgatott rétegrenddel rendelkező laminátokban lezajló tönkremeneteli formákat szétválasszák 
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a szerzők, a hosszú ideig tartó – feltehetően makroszkopikus hibákat okozó – eseményeket az 
1 sec-os küszöbidőhöz rendelték. Ennek segítségével megállapították, hogy a második csúcs 
ezekhez a tönkremeneteli formákhoz tartozik. Mindezek ellenére a hisztogramok 
meglehetősen széles skálán mozogtak, nem választódtak szét jellemző zónákra, így nem 
tudták elkülöníteni a különböző tönkremeneteli formákhoz tartozó eseményjellemzőket. Ezek 
után a szerzők megvizsgálták, hogy milyen jellegű jelek jellemzik a tönkremeneteli 
folyamatot és Fourier transzformáció segítségével előállították azok frekvencia spektrumát. 
Három jellemző spektrumot találtak, melyeket tönkremeneteli formákkal azonosítottak: A – 
mátrixtördelődés, B – szálszakadás és C – makroszintű tönkremenetel. Az A típusúak 
alacsony amplitúdójúak, közepestől hosszú felfutási idejűek és csúcsfrekvenciájuk 100 és 220 
kHz között volt. A B típusúak közepes – magas amplitúdóval, rövidebb felfutási idővel és 300 
– 700 kHz frekvenciával voltak jellemezhetők. A C jelzésű jelek széles 
frekvenciaspektrummal és időben hosszú lefolyásúnak jelentek meg. A [0]8 rétegrendű 
mintákban A és B tönkremenetelt kb. 20 és 22 %-ban, C típusú tönkremenetelt 48 %-ban 
azonosítottak. A [90]16 felépítésű kompozitban a tönkremeneteli formák megoszlása: A – 70 
%, B – 1,4 % volt. A laminált szerkezetű kompozitok esetében reprezentatív mintával 
dolgoztak a meglehetősen nagyszámú akusztikus esemény miatt. A jelek többsége C típusú 
volt és a többi véletlenszerű tartományon belül 60 – 80 %-ban sikerült azonosítaniuk A, ill. B 
típusú tönkremeneteli formát. Ezt nagyon jó eredménynek találták a szerzők, hisz az egész 
tönkremeneteli folyamat meglehetősen bonyolult és a rezgésterjedés sem mondható teljes 
mértékben ismertnek. 

2.2. Az irodalmi áttekintés értékelése, az értekezés célkitűzése 

A 2.1 fejezet során áttekintettem a polimer kompozitok szerkezeti, szilárdsági és 

tönkremeneteli tulajdonságait. A kompozitok mechanikája, gyártástechnológiája, szilárdsági 

vizsgálata és tönkremenetele témakör polimer mátrixú unidirekcionális erősítésű szerkezetek 

esetében meglehetősen jól feltárt és publikált terület. Az irodalmi áttekintés során elsősorban 

arra törekedtem, hogy az egyre szélesebb körben elterjedő textilerősítésű kompozitokkal 

foglalkozó tanulmányokat foglaljam össze. 

A szőtt struktúrával erősített anizotrop anyagok tulajdonság- és viselkedés modellezési 

lehetőségei Ishikawa és Chou alapkutatásaira épülnek [4-8]. Az általuk kidolgozott mozaik, 

hullámossági és kapcsolt modellek segítségével a három alapszövéstípussal (vászon, atlasz és 

sávoly) készített erősítő textíliák anyagtulajdonságai meghatározhatóvá válnak. E 

modellekből kiindulva számos kutató foglalkozott többrétegű szerkezet tulajdonságainak 

leírásával. A két- és háromdimenziós analitikus, ill. végeselemes modellezésekbe a 
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tönkremeneteli folyamat egyfajta integrálása is sikerült. Ezek a vizsgálatok többrétegű 

struktúrák esetében meglehetősen számítási idő igényesek, ez jelentős (főleg gazdaságossági) 

probléma az ismétlődő mintaelemek sokaságát számos rétegben tartalmazó háromdimenziós 

szerkezetek vizsgálatakor. Ennek tudatában lényegében elkerülhetetlen, hogy egy szövet 

struktúrájú erősítő réteg anyagjellemzőit valamely homogenizációs eljárás segítségével 

számoljuk. Az ismertetett tanulmányok alapján a vászonkötésű textíliák elasztikus anyagi 

viselkedésének leírására elegendő lehet a szövetréteg két unidirekcionális rétegre való 

bontása. 

A klasszikus rúdelméletből származó feszültségeloszlás jelentősen megváltozik kis 

támaszközű hajlítás alkalmazása során. Ezen feszültségeloszlások analitikus úton történő 

modellezésére van lehetőség. A klasszikus rugalmasságtan keretein belül Whitney által 

kidolgozott kétdimenziós feszültséganalízis eredménye, napjainkban végeselemes 

programokba táplálva viszonylag könnyen előállítható. A megfelelően megválasztott 

elemtípus lehetőséget ad arra is, hogy háromdimenziós képet formáljunk a nyomófej és a 

megtámasztások közelében ébredő feszültségeloszlások alakulásáról. Ennek ellenére a 

támaszköz/vastagság viszony feszültségeloszlásra gyakorolt hatása csak rövidtámaszközű 

hajlítóvizsgálati elrendezés során elemzett terület. 

Nagyteljesítményű szerkezetek gyártásánál előimpregnált alapanyagból készítenek valamely 

ún. prepreg-technológiával terméket, ez a gyártó szempontjából magas követelményeket 

támaszt a térhálósítási hőmérséklet és alkalmazandó nyomás miatt. A mérethatással 

foglalkozó publikációk javarészt e technológiák alkalmazásáról számolnak be. A 

gyantainjektálásos vagy infúziós technológiát – mérethatás vizsgálatkor – kevesen használták, 

annak ellenére, hogy napjaink egyik legjobb kis befektetési költségű, magas minőséget 

garantáló gyártástechnológiája.  

A több irányban erősítőanyagot tartalmazó rendszerek szakító-, nyomó- és hajlítóvizsgálati 

mérethatás elemzéséről számos kutató beszámolt. Mérési eredményeikből, egy kiválasztott 

erősítőrendszerre meglehetősen nehéz következtetéseket levonni. Az áttekinthetetlennek tűnő 

kapcsolatok felderítése üvegszövet erősítésű kompozitoknál még nehezebb, a tudományos 

munkák nagy része szénszálerősítésű rendszerekkel, azon belül is majdnem csak 

unidirekcionális rétegekből felépített struktúrák vizsgálatával foglalkozik. Otrotrop anyagi 

tulajdonságú mintákon végzett méret- és szerkezethatást vizsgáló kísérleti eredmények 

meglehetősen kis számban találhatók. A munkák legszembetűnőbb mondanivalója, hogy a 

tönkremeneteli folyamat, ill. forma megfigyelése és analízise nélkül a klasszikus elméletekkel 

származtatott eredmények félrevezetőek lehetnek. Ennek érdekében fontos, hogy a különféle 
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vizsgálati módszerek során ne csak a maximális terhelőerőhöz tartozó szilárdsági értékekkel 

jellemezzük a vizsgált anyagot. A terhelési folyamat közbeni feszültségek nagyságának és 

eloszlásának megismeréséhez nyújt segítséget a végeselemes technika, amelynek alkalmazása 

nem minden esetben egyértelmű és kézenfekvő. 

 

Az áttekintett tanulmányok eredményeit figyelembe véve dolgozatomban az alábbi célokat 

tűztem ki: 

1. Reprodukálhatóan magas minőségű laminált ortotrop kompozit lapok előállításához 

injektáló szerszám tervezése és a gyártástechnológia kidolgozása. 

2. A laminált kompozit próbatestek szerkezeti, geometriai és szilárdsági jellemzőinek 

szabványos mérési körülmények között történő meghatározása. 

3. A próbatest szélességnek a szakítóvizsgálat eredményeire és a vizsgálat során fellépő 

húzófeszültség – nyúlás folyamatra gyakorolt hatásának széleskörű elemzése. 

4. Laminált kompozit próbatestek különböző szerkezeti és geometriai viszonyú 

(támaszköz, erőbevezetési geometria, szélesség, orientáció) három- és négypontos 

hajlító vizsgálati eredményeinek elemzése. 

5. A szakító- és hajlítóvizsgálat során végbemenő tönkremeneteli folyamatok elemzése a 

szerkezeti és geometriai viszonyok függvényében. 

6. A különböző geometriai viszonyok mellett végrehajtott hajlítóvizsgálatok 

végeselemes modellezése, a kialakult rétegközi nyírófeszültség eloszlások elemzése. 
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3. Próbatestek gyártása és tulajdonságai 

A polimer mátrixú, szálerősített kompozitok méret- és szerkezethatásának vizsgálata 

megköveteli, hogy az alkalmazott gyártástechnológiával reprodukálhatóan, állandó minőségű 

próbatestek legyenek előállíthatók. Ebben a fejezetben bemutatom a doktori munkám során 

felhasznált anyagokat, a mintalapok gyártásához tervezett szerszámot és alkalmazott 

gyártástechnológiát. Majd ismertetem a próbatestek szabványos körülmények mellett 

elvégzett mechanikai vizsgálatainak eredményeit. 

3.1. Felhasznált anyagok 

A szálerősített lapok előállításához telítetlen poliészter mátrixanyagot és üvegszövet 

erősítőanyagot használtam fel. A kompozitot alkotó összetevők geometriai és mechanikai 

jellemzőit e fejezetben foglaltam össze. 

Mátrixanyag 

A minták készítéséhez VIAPAL VUP 4627 BEMT/56 (UBC gyártmány) típusú telítetlen 

poliészter mátrixanyagot használtam. A poliészter gyanta adatlapján szereplő fizikai, ill. 

mechanikai tulajdonságokat az 1. táblázat tartalmazza. A mátrixanyaghoz a gyártó által 

ajánlott BUTANOX M50 típusú metil-etil-keton peroxid iniciátort kevertem, az iniciátor 

mennyisége minden esetben 2 m% volt. A mátrixanyaghoz színezőt, ill. más adalékanyagot 

nem használtam. 

Tulajdonságok   
Viszkozitás (23 °C) 150-300 [mPas] 
Sűrűség 1,06 [g/cm3] 

Üvegesedési hőmérséklet 86 °C 
Szakító szilárdság 65 MPa 

Szakadási nyúlás  2,3% 

Hajlító rugalmassági modulus 3,4 GPa 

1. táblázat Az alkalmazott mátrixanyag tulajdonságai 

Erősítőanyag 

A kompozit próbalapok erősítőanyagaként alkálimentes, bórszilikát adalékot tartalmazó ún. 

E–típusú üvegrovingból vászonszövéssel készített kétdimenziós szerkezetet használtam 

(Saint-Gobain Vetrotex gyártmány, RT310 jelű). A felhasznált szövet struktúrában (18. ábra) 

a lánc- és vetülékirányú rovingok lineáris sűrűsége jól láthatóan különbözött.  
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a, b, 
18. ábra A felhasznált üvegszövet (a – lánc- (L) és vetülékiránya (V), b – a láncirány hullámossága) 

A szövetből kifejtett lánc- és vetülékrovingok tömeg- (m), ill. hosszmérésekkel (ℓ) 

meghatározott lineáris sűrűség jellemzőit a Melléklet M1. táblázata tartalmazza. 

Megállapítható, hogy a vetülékirány lineáris sűrűsége (610,34 tex) kb. kétszer akkora volt, 

mint a láncirányé (298,91 tex). Azonban a vetülékirányú rovingok száma ugyanakkora 

hosszon csak fele annyi volt, mint láncirányban, így a szövet mindkét irányban közel azonos 

mennyiségű szálat tartalmazott. A szövetanyag fajlagos felületi tömege 312 ± 5 g/m2 volt. 

Továbbá, a láncirányú rovingok a gyártástechnológiából adódóan hullámosságot mutattak 

(1.b fotó), ami annak tulajdonítható, hogy a szövés során, a szád zárásakor a nagyobb lineáris 

sűrűségű vetülék rovingok merevebben viselkednek, ezért inkább a lánc rovingok hajlanak 

meg. 

3.2. Szerszám, gyártástechnológia és próbatestek 

A kísérleti munka nagy mennyiségű, azonos minőségű (geometria, száltartalom) próbadarabot 

igényelt, ezek előállításához az ún. vákuuminjektálásos eljárás (VIM - vacuum injection 

molding) mutatkozott optimálisnak. A kísérleti munka kezdeti szakaszán kézi laminálásos 

technológiával készültek a próbatestek, de azok minősége nem volt reprodukálhatóan jónak 

mondható [91]. 

A vákuuminjektálás (19.a ábra) olyan eljárás, melynek során az előkészített szerszámba 

erősítőanyag rétegeket fektetünk, majd a szerszámot zárjuk, és vákuumszivattyú segítségével 

az iniciátorral összekevert gyantát a szerszámüregbe juttatjuk. A technológia használatos egy, 

ill. kétoldali merev szerszámozással. Az egyoldali merev szerszám sok előnye melletti 

hátránya, hogy az elkészült kompozit vastagsága, száltartalma változó és a nem szerszám 

oldali felülete nem egyenletes. Mivel kitűzött cél volt, hogy állandó vastagságú és 
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száltartalmú lapok legyenek készíthetők, ezért a kétoldali merev szerszámfeles 

gyártástechnológiát alkalmaztam. 

a, b, 
19. ábra A VIM általános elrendezése (a) és a próbalapok gyártásához készített alsó szerszámfél (b) 

3.2.1. A gyártáshoz használt szerszám 

A mintalapok előállításához – korábbi kísérleti munkák [92-94] során használt szerszámok 

tapasztalataiból – tervezett és készített üvegszál erősítésű, poliészter mátrixanyagú alsó 

szerszámfél a 19.b ábrán látható. A felső szerszámfélen, egy 20 mm vastag üvegtáblán 

keresztül lehetőség adódik a szerszámüreg kitöltési folyamatának figyelemmel kísérésére. A 

szerszámüreg mérete 360x360x4 mm volt, melybe a beömlési ponton (5) jut a mátrixanyag és 

az elszívási pont (1) felé haladva impregnálja az erősítőanyagot. A szerszám zárása is vákuum 

segítségével történik, a záróvákuum a (4) ponton keresztül a (2) és (3) jelű szilikongumi 

tömítések közötti térben jön létre. A vákuuminjektálásos technológiához szükséges 

segédberendezések, ill. csatlakozó pontok is saját tervezés után kerültek kivitelezésre. 

3.2.2. Próbalapok és próbatestek gyártástechnológiája 

A 16 réteg erősítőanyagot tartalmazó ortotrop, azonos láncirányú szövetrétegekből laminált 

lemezek elkészítése a következő lépésekben történt: 

− Az alsó szerszám előkészítése, furatok tisztítása, az alakadó felület kezelése 

formaleválasztóval. 

− A méretre szabott üvegszövet rétegek alsó szerszámfélbe helyezése. 

− A felső szerszámfél kezelése formaleválasztóval, a szerszám zárása. 

− A vákuumszivattyú szerszámüregre csatlakoztatása, 500 mbar vákuumnyomás 

beállítása. 
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− A mátrixanyag iniciátorral történő bekeverése, majd a gyantabevezető nyílás 

nyitása. 

− A teljes kitöltés után a gyantabeömlő zárása, vákuumszint fenntartása a 

térhálósodás során. 

− A kompozit lap kivétele, utótérhálósítása (5 órát szobahőmérsékleten, majd 5 

órát 50°C-on légcirkulációs kemencében). 

A kompozit lemezekből gyémántbevonatú körfűrész segítségével 5 irányban (a láncirányhoz 

képest 0; 22,5; 45; 67,5 és 90°-ban) munkáltam ki a vizsgálatokhoz szükséges próbatesteket. 

3.3. A próbatestek fizikai jellemzői 

A mérethatás- és szerkezetvizsgálatok állandó minőségű próbatesteket igényeltek, ezért a 

VIM gyártástechnológia reprodukálhatóságának elemzéséhez szabványos vizsgálatok 

sorozatát végeztem el. A fizikai jellemzők megállapításához megmértem az elkészült 

kompozit próbatestek sűrűségét és száltartalmát is. 

A kompozit sűrűsége 

A sűrűség meghatározása általános esetben tömeg- és térfogatméréssel történik. A térfogat 

mérése azonban nehézkes és csak kis pontosságot eredményez. Ezért a sűrűség 

meghatározására egy, csak tömegmérésen alapuló módszert használtam. Az eljárás során két 

lapból vett próbatestek tömegét levegőn, majd alkoholba (etanol) merítve mértem meg, az így 

kapott értékekből (M2. Melléklet) a (1) képlet segítségével határoztam meg a sűrűséget. 

 alk
alklev

lev
kompozit mm

m
ρρ ⋅

−
=  (1) 

A mért sűrűségértékekből jól látszik, hogy a két különböző lapból vett minták sűrűsége (1,814 

és 1,813 g/cm3) között minimális eltérés van, a gyártástechnológia a sűrűség szempontjából 

állandó minőséget eredményezett. Ezt az elvégzett t-próba is alátámasztotta, melynek 

nullhipotézise szerint a két átlag statisztikai szempontból megegyezik (a két átlag közötti 

eltérés minimális, pusztán csak a véletlen ingadozásnak tulajdonítható). 5%-os szignifikancia 

szint mellett a kétmintás t-próba nem mutatott ki szignifikáns különbséget a két minta 

sűrűségének (valószínűségi változók) átlaga között. 

A száltartalom meghatározása 

A száltartalom meghatározásához két különböző lapból 5-5 mintát vettem, majd a térfogati 

száltartalmat a kiégetés módszerével határoztam meg. Minden mintát más-más izzítótégelybe 
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helyezve külön-külön vizsgáltam. Első lépésként gázégővel eltávolítottam a mátrixanyag 

jelentős részét, majd a kompozitot izzítókemencébe helyeztem, és ott 650°C -on az 

üvegszálak közül a poliészter mátrixanyagot kiégettem. Az égetés után a tégely és az üvegszál 

együttes tömegét mértem és meghatároztam a tömegre vonatkoztatott száltartalmat, majd a 

sűrűség segítségével kiszámoltam a térfogati száltartalmat: 

 
üvegszál

kompozit

ρ
ρ

ϕ ⋅Φ=  (2) 

A kapott eredményeket a Melléklet M3. táblázata tartalmazza. 

A mért 44 tf%-os száltartalom vákuuminjektálás során meglehetősen jónak mondható. A két 

lap száltartalma (44,11 és 44,16 tf%) közötti eltérés minimális, ennek ellenőrzését is 

kétmintás t-próbával végeztem. A statisztikai vizsgálat eredménye, hogy 5%-os 

szignifikanciaszinten a két átlagos száltartalomérték nem különbözik szignifikánsan. 

A vákuuminjektálásos gyártástechnológia száltartalom szempontjából is jól reprodukálható 

minőséget eredményezett. 

3.4. A próbatestek szabványos mechanikai tulajdonságainak 

meghatározása 

A próbatestek mechanikai jellemzőinek szabványos úton történő meghatározásához szakító-, 

nyomó-, hajlító- és kétfajta nyíróvizsgálatot végeztem. A dolgozat egészében az erősítőszövet 

láncirányával megegyező irányú próbatesteket a 0°-os, míg a vetülékirányban kivágott 

mintákat a 90°-os elnevezésekkel különböztettem meg. 

Szakítóvizsgálat 

A szakítóvizsgálatokhoz 15 mm széles, 250 mm hosszú próbatesteket használtam (MSZ EN 

ISO 527-4 előírása szerint). A próbatest befogásainál készített szabványos megvastagítások 

(fülek) a próbatest saját anyagából készültek, hosszuk 50 mm volt. A füleket a mintalapokra 

ragasztottam fel, majd a befogásoknál megvastagított lapokat a szakító próbatest (b = 15 mm) 

szélességére vágtam (20. ábra). 

 
20. ábra A szakítóvizsgálat sematikus ábrája 
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A vizsgálatokat Zwick Z050 típusú szakítógépen végeztem 2 mm/perc szakítási sebesség 

mellett, a befogópofák között 150 mm távolságot hagyva. A nyúlás regisztrálásához 

videoextenzométert használtam, a próbatestekre felvitt jelek kontrasztkülönbségét és 

távolságát a nyúlásmérő szoftver érzékeli, és a vizsgálat során a jeltávolságot optikai úton 

érintkezésmentesen méri. 

A méréseket láncirányban (0°), 45° és vetülékirányban (90°) kivágott próbatesteken végeztem 

el, irányonként 5-5 próbatesten. A vizsgálat során a számítógép a szakítógép által mért erőt, 

valamint a videoextenzométer által mért elmozdulás értékeket rögzítette. Az erő - elmozdulás 

értékekből szakító szilárdságot (σs), szakadási nyúlást (εs) és húzó rugalmassági moduluszt 

(Es), ill. ezek névleges szórását (SEs, Sσs, Sεs) számoltam: 
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A kapott eredményeket a 2. táblázat tartalmazza. 

 0° 45° 90° 
Es [MPa] 24433,88 10417,98 23872,64 

SEs [MPa] 2294,67 584,45 2080,21 

σs [MPa] 386,02 120,76 453,37 

Sσs [MPa] 16,47 0,65 6,62 

εs [%] 2,13 15,10 2,60 

Sεs [%] 0,12 0,54 0,16 

2. táblázat A szakítóvizsgálat eredményei 

A 45°-os irány esetén a legkisebb a modulusz és a szakítószilárdság, ami nem meglepő, mivel 

az ezen irányban kivágott minták nem tartalmaznak a teljes hosszukon folytonos szálakat. Ez 

meglátszik a szakadási nyúlásukon is, amely a 3 irány közül a legnagyobb. A 0 és 90°-os 

irányok közötti szilárdság eltérés abból származik, hogy a 0°-os próbatestekben a rovingok 

hullámosabbak a 90°-osoknál, ezek húzás hatására megpróbálnak kiegyenesedni, létrehozva 

ezzel a próbatest szélesség-hosszúság síkjára merőleges nyomófeszültséget, amely 

többletterhelésként hat a mintára. Ez a kétmintás t-próba eredménye alapján a 

szilárdságértékeknél szignifikáns különbségnek tekinthető (5%-os szignifikancia szinten). 
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Nyomóvizsgálat 

A nyomóvizsgálat végrehajtásakor az ASTM 3410 szabvány előírásai alapján dolgoztam. A 

szabványban előírt méretű próbatesteket (110x6,5x4 mm hossz x szélesség x vastagság) 

speciális kialakítású, standardizált nyomófejbe rögzítettem és 0,5 mm/perc vizsgálati 

sebességet alkalmazva ZWICK Z50 típusú szakítógéppel terheltem. A vizsgálatok során a 

nyúlások mérésére nyúlásmérő bélyegeket (HBM 1-LY43-3/350 típusú) alkalmaztam (21. 

ábra). 

 
21. ábra A nyomóvizsgálat sematikus ábrája 

A mérés során a nyúlásmérő bélyegek egy erősítőn keresztül csatlakoztak az adatrögzítő 

számítógéphez, mely adott időközönként (1 s) olvasta be a villamos feszültségértékeket. A 

regisztrált feszültségértékekből a gyártó által megadott tényezővel meghatározható volt a 

nyúlás. A mérések kiértékelésekor a nyúlásokból és a szakítógép által rögzített erő értékekből 

nyomó rugalmassági moduluszt (Eny) és nyomó szilárdságot (σny), ill. azok szórásait 

határoztam meg: 

 
bh
Fny

ny =σ  (5) 

 
ε
σ
Δ

Δ
= ny

nyE , az ε = 0,0005-0,0025 szakaszon. (6) 

A kapott eredményeket a 3. táblázat tartalmazza. 

 0° 45° 90° 
Eny [MPa] 26987,38 8209,72 30656,31 

SEny [MPa] 2206,41 674,51 1043,75 

σny [MPa] 418,12 111,67 418,37 

Sσny [MPa] 6,48 2,55 6,65 

3. táblázat A nyomó vizsgálat eredményei 

A nyomóvizsgálat eredményei szilárdság tekintetében közel megegyeznek a szakítóvizsgálat 

során kapott eredményekkel. A modulusz ugyan főirányokban magasabb, 45°-ban 

alacsonyabb a szakításkor tapasztaltaknál, azonban hasonló irányfüggést mutatnak, azaz a 

90°-os irányé a legnagyobb és a 45°-osé a legkisebb. A t-próba szerinti 5%-os szinten a lánc- 

és vetülékirányú minták rugalmassági moduluszának átlagértékei között az eltérés már 
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szignifikánsnak mondható. Az egyenesebb vetülékrovingok kevésbé hajlamosak a kihajlásra, 

mint a hullámos láncrovingok. 

Hajlítóvizsgálat 

A hárompontos hajlítóvizsgálatot (22. ábra) az MSZ EN ISO 14125 előírása szerint végeztem 

(b = 15 mm, L/h = 20), Zwick Z050 típusú szakítógépen 2 mm/perc hajlítási sebesség mellett. 

A nyomófej lekerekítési sugara 5 mm; a támaszok lekerekítési sugara 2 mm volt. 

22. ábra A hárompontos hajlítóvizsgálat sematikus ábrája 

Az erő-lehajlás értékekből hajlító szilárdságot (σH), nyúlást (εH) és hajlító rugalmassági 

moduluszt (EH), ill. azok szórásait számítottam: 

 22
3

bh
LFH

H =σ , 2

6
L
fh

H =ε  (7) 

 
f

F
bh
LE H

H Δ
Δ

= 3

3

4
, az ε = 0,0005-0,0025 szakaszon. (8) 

 

A hajlítóvizsgálat eredményeit a 4. táblázat tartalmazza. 

 0° 45° 90° 
EH [MPa] 21511,82 11690,68 22032,16 

SEH [MPa] 776,90 202,52 188,16 

σH [MPa] 490,67 191,19* 484,87 

SσH [MPa] 38,42 2,53* 36,53 

εH [%] 2,75 4,25* 2,64 

SεH [%] 0,32 0,21* 0,28 

4. táblázat A hajlítóvizsgálat eredményei (* - nagy lehajlással korrigálva) 

 
A lánc- és vetülékirányú minták rugalmassági hajlító moduluszára és hajlító szilárdságára, a 

statisztikai t-próba 5%-os szinten itt nem bizonyult szignifikánsnak. 

Összevetve a szakító-, a nyomó- és a hajlítóvizsgálat eredményeit megállapítható, hogy 

jelentős eltérés csak a szilárdság értékekben mutatkozik, ez megfelel a korábbi mérési 

tapasztalatoknak (23.a ábra). 
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a, 

 
b, 

23. ábra A szabványos mérések eredményei (a – rugalmassági modulusz, b – szilárdság) 

Ugyanekkor érdekes, hogy míg a tapasztalatoknak megfelelően főirányban a hajlítómodulusz 

kisebb a húzónál, addig a 45°-os irányban ez a reláció megfordul (23.b ábra). 

Nyíró vizsgálatok 

A kompozit próbatestek nyíró tulajdonságainak meghatározásához rövid támaszközű 

hajlítóvizsgálatot és síkbeli nyíróvizsgálatot végeztem (24. ábra). 

 
24. ábra A nyíró vizsgálatok sematikus ábrái 

Rövid támaszközű hajlító vizsgálat 

A rövid támaszközű hajlító vizsgálat a rétegek közötti nyíró szilárdság meghatározására 

szolgál. Azonban a hajlító vizsgálat támaszköz – vastagság aránya (L/h) olyan kicsi (L/h = 4 

vagy 5), hogy a hajlítás helyett a nyírás dominál. Hátránya, hogy a tiszta nyírás nem valósul 

meg.  

A vizsgálathoz az MSZ EN ISO 14130 szabvány szerint készítettem próbatesteket (b = 5h, 

L/h = 5), a hajlítást Zwick Z020 típusú szakítógépen végeztem 2 mm/perc terhelési sebesség 

mellett. A nyomófej lekerekítési sugara 5 mm; a támaszok lekerekítési sugara 2 mm volt. A 
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mérés során a terhelő erő–lehajlás értékeket regisztráltam, az interlamináris szilárdság 

átlagértékeit (τint) és szórását (Sτint) határoztam meg: 

 
bh
F

4
3

int =τ  (9) 

Az interlamináris szilárdság értékeit az 5. táblázat tartalmazza. 

 0° 22,5° 45° 67,5° 90° 

τint[MPa] 39,81 35,23 30,06 33,30 35,03 

Sτint [MPa] 1,20 1,46 0,71 0,87 1,87 

5. táblázat A rétegközi szilárdság értékei 

A 0°-os irányban tapasztalható nagyobb nyíró szilárdság ismét a rovingok hullámosságára 

vezethető vissza. 

Síkbeli nyíróvizsgálat 

A síkbeli nyíróvizsgálat során a próbatesteket nyomó vagy húzó terhelésnek vetjük alá. A 

vizsgálat során az elméleti tiszta nyírás kialakulásához a próbatest mindkét oldalán a 

szabvány (ASTM D-3846) által rögzített távolságban és mélységben bevágást készítettem. A 

próbatestek mérete 80x12,7x4 mm (hossz x szélesség x vastagság), a bevágás mélysége 

h/2+0,1h, a bemetszések távolsága lτ = 10 mm volt. A méréseket Zwick Z020 típusú 

szakítógépen nyomó elrendezésben végeztem, 0,5 mm/perc terhelési sebesség mellett. A 

vizsgálat során a számítógép erő – elmozdulás görbét rögzített, melyből a az interlamináris 

szilárdság átlagértékeit (τint) és szórását (Sτint) számítottam: 

 
τ

τ
bl
F

=int  (10) 

A számított eredményeket a 6. táblázatban foglaltam össze. 

 0° 22,5° 45° 67,5° 90° 

τint[MPa] 39,97 36,27 30,27 34,46 36,72 

Sτint [MPa] 3,78 2,93 1,18 2,22 3,16 

6. táblázat Az síkbeli nyíró vizsgálat során kapott nyíró szilárdság értékek 

A kapott szilárdság értékek nagyon jó összhangban vannak a rövid támaszközű hajlító 

vizsgálattal kapott értékekkel (25. ábra – az egyenes vonal meredeksége egy). 
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25. ábra Rétegközi nyírószilárdságok összehasonlítása 

Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy noha a hajlításnál nem valósul meg a tiszta nyíró 

igénybevétel, de a vizsgált esetben a két mérési sorozat statisztikusan (t-próba, 5%-os 

szignifikanciaszint) megegyezik. 
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4. Szakítóvizsgálat 

A 16 rétegű – rétegenként azonos irányban álló erősítőanyagot tartalmazó – szöveterősítésű 

kompozit lapokból három irányban (0; 22,5 és 45° a láncirányhoz képest) munkáltam ki 

különböző szélességű húzó próbatesteket. Az MSZ EN ISO 527-4 szabvány előírását 

figyelembe véve a próbatestek hosszúságát minden esetben L = 250 mm-re választottam. A 

méretre vágott próbalapokra a befogási helyeknél füleket ragasztottam, majd az epoxi alapú 

ragasztóanyag térhálósítását követően azokat daraboltam. A mérési sorozatok szélesség – 

kivágási irány jellemzőit a 7. táblázat tartalmazza (’+’ - vizsgált ; ’-’ - nem vizsgált). A 35 és 

50 mm szélességű láncirányú minták azért nem kerültek vizsgálatra, mert azok szakítóereje 

jelentősen meghaladja a komplex mérőrendszer maximális, 50 kN-os szakítóerejét. 

Szélesség 0 ° 22,5 ° 45 ° 
10 mm + + + 

15 mm + + + 

20 mm + + + 

25 mm + + + 

35 mm - + + 

50 mm - + + 

7. táblázat A húzóvizsgálatok próbatestjei 

A vizsgálatokat 2 mm/perc terhelési sebességgel Zwick Z050 típusú szakítógépen végeztem. 

A nyúlást optikai úton videoextenzométer segítségével mértem, a vizsgált hossz minden 

esetben L0 ≈ 50 mm volt. Az egyes próbatestirányokhoz, ill. szélességekhez tartozó 

húzófeszültség – nyúlás görbéket és számított mechanikai jellemzőket minden esetben min. 5 

db értékelhető mérés átlagaként ábrázolom. A 26. ábra a 15 mm széles próbatestek átlagolt 

húzófeszültség – nyúlás görbéjét szemlélteti. 

 
26. ábra Átlagolt húzófeszültség – nyúlás görbék 
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A fejezet diagramjain megjelenített mért, ill. számított jellemzők pontos értékei a hivatkozott 

mellékletekben találhatók. 

4.1. Húzófeszültség – nyúlás karakterisztika 

A húzási folyamat részletes elemzéséhez a nyúlást és a húzófeszültséget külön-külön 

vizsgáltam az idő függvényében. A húzófeszültség – nyúlás görbe kezdeti szakaszán 

értelmezhető húzó rugalmassági moduluszt a próbatest szélességének függvényében 

határoztam meg. A Poisson tényező méréséhez, a videoextenzométeres nyúlásméréshez 

alkalmazott digitális kamerát és utólagos képfeldolgozást használva, egy újszerű mérési 

módszert alkalmaztam (4.2. fejezet). A tönkremeneteli folyamatot optikai és akusztikus 

emissziós megfigyelésekből levont következtetésekkel írtam le. 

4.1.1. Húzó rugalmassági modulusz 

A videoextenzométeres nyúlásmérő és a számítógép-vezérlésű szakítógép által rögzített 

adatokból az MSZ EN ISO 527-4 szabvány szerint határoztam meg a húzó rugalmassági 

moduluszt. A próbatest szélességének hatását a 0; 22,5 és 45°-ban kivágott próbatestek 

rugalmassági moduluszára a 27. ábra mutatja (M4. Melléklet.).  

 
27. ábra A szélesség hatása a húzó rugalmassági moduluszra 

Megfigyelhető, hogy az erősítőszövet láncirányával megegyező irányban kivágott próbatestek 

húzó rugalmassági moduluszának meglehetősen nagy a szórása, ami a szélesség növelésével 

sem változik. A 22,5 és 45 º-ban forgatott mintáknál a szórás értéke kisebb, de itt sem mutat 
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monoton növekvő vagy csökkenő tendenciát. Mindezekből arra a megállapításra jutottam, 

hogy a szélesség a húzó rugalmassági moduluszra nem gyakorol jelentős hatást. 

4.1.2. Szakítószilárdság 

A szakítógép által regisztrált húzóerő – megnyúlás görbe minden esetben szigorúan monoton 

növekvő jelleget mutatott, ezért a húzószilárdság kiszámításához a maximális mért húzóerőt 

vettem alapul. A 0; 22,5 és 45°-ban kivágott próbatestek szakítószilárdságát (28. ábra, M5 

Melléklet) az MSZ EN ISO 527-4 szabvány szerint határoztam meg.  

 
28. ábra A szélesség hatása a szakítószilárdságra 

Az ábrából kitűnik, hogy a láncirányú próbatesteknél a szakítószilárdság szórásának mértéke 

nem elhanyagolható, ezzel ellentétben a szög alatt kivágott próbatesteknél tapasztalt szórások 

mértéke igen alacsony. A száldomináns mintáknál nem figyelhető meg tendenciózus változás 

az átlagolt szakítószilárdság értékében. A 22,5 és 45 fokban kimunkált próbatestek 

szakítószilárdsága b = 25 mm-ig monoton növekednek, majd egy állandónak tekinthető érték 

körül ingadoznak (22,5º - 171 MPa, 45º - 136 MPa). 

4.1.3. Nyúlás- és feszültségsebesség 

A nyúlássebességet a videoextenzométerrel vizsgált L0 ≈ 50 mm szakasz megnyúlásából, ill. a 

keresztfej-elmozdulásból numerikus deriválással határoztam meg. A 2 mm/perc elmozdulás-

vezérelt gerjesztés, a próbatestek egész hosszát tekintve, állandó 2000,0 && =ε  1/s 

nyúlássebességet eredményez. A videoextenzométerrel megfigyelt szakasz nyúlássebességét a 

rögzített megnyúlás – idő görbe deriválásával, a feszültségsebességet a húzófeszültség – idő 
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görbe deriválásával kaptam. A 29. ábra mutatja a nyúlás- és feszültségsebességek időbeli 

lefutásának jellegzetes képét 22,5º-ban kivágott próbatestek esetén (b = 35, ill. 50 mm). 

 
a, 

 
b, 

29. ábra A nyúlás- (a) és feszültségsebesség (b) alakulása az idő függvényében 

Látható, hogy a húzófolyamat során a vizsgált szakasz nyúlás- és a próbatestben ébredő 

feszültség sebessége az időben nem állandó. A próbatestszélesség e jelenségre gyakorolt 

hatását a rugalmassági modulusz származtatási tartományán belül elemeztem (30. ábra, M6-

M7 Melléklet).  

a, 
 

b, 

c, 
 

d, 
30. ábra A nyúlás- (a – 0º; b – 22,5 º; c – 45 º-os irány), ill. feszültségsebességek alakulása (d) 
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A szélesség növelésével a vizsgált paraméterek értékei és azok szórásai monoton 

csökkenőnek tekinthetők, azonban matematikai leírásuk a görbék nem azonos jellege miatt 

meglehetősen bonyolult feladat. A próbatestszélességre fajlagosított sebesség értékek viszont 

meglehetősen hasonló karakterisztikát mutatnak (31. ábra, M8-9. Melléklet). 

a, b, 
31. ábra A fajlagosított nyúlás- (a), ill. feszültségsebességek karakterisztikái (b) 

Feltételezve, hogy a fajlagos nyúlássebesség és próbatestszélesség között BAb=ε& , ill. a 

fajlagos feszültségsebesség és próbatestszélesség között DCb=σ&  hatványkapcsolat áll fenn, 

úgy a görbeillesztés a 8. táblázatban foglalt paramétereket adja. 

 A 
[1/(s*mmB)] 

B 
[-] 

C 
[MPa/(s*mmD)]

D 
[-] 

0º 4,14x10-4 -1,44 5,41 -1,23 

22,5º 2,13x10-4 -1,12 3,73 -1,18 

45º 3,81x10-4 -1,31 3,20 -1,21 

8. táblázat A fajlagos nyúlás- és feszültségsebességet leíró függvény paraméterei 

Megfigyelhető, hogy a hatványfüggvények kitevői meglehetősen közel esnek egymáshoz, ezt 

kihasználva a kitevőt rögzítettem, így a 9. táblázatban ismertetett, módosított paramétereket 

kaptam. 

 B = D 
[-] 

A* 
[1/(s*mmD)] 

C* 
[MPa/(s*mmD)] 

0º 2,62x10-4 5,70 

22,5º 2,93x10-4 4,40 

45º 

-1,25 

3,34x10-4 3,56 

9. táblázat A fajlagos nyúlás- és feszültségsebesség módosított paraméterei 

A kitevők rögzítéséhez hozzájárult az is, hogy a húzó rugalmassági moduluszok nem mutattak 

változást a próbatestszélesség függvényében. Így, az összetartozó C és A szorzótényezők 

hányadosa jó becslést ad a vizsgált irányokban mérhető húzó rugalmassági modulusz értékére. 
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4.2. A húzófolyamat során végbemenő alakváltozás jellemzése 

képfeldolgozással 

Egytengelyű húzás során a hossz- és keresztirányú alakváltozás kis nyúlások tartományában 

történő pontos rögzítésére a nyúlásmérő bélyegek alkalmazása az általánosan elterjedt 

módszer. Ezen mérési eljárás meglehetősen költséges és a szabványos előírások hiánya miatt 

bizonyos esetekben nehézkesen alkalmazható szálerősített anyagok esetében [95]. Az elmúlt 

évtizedben széles körben elterjedt optikai úton történő megfigyelési módszerek a digitális 

technikának köszönhetően váltak népszerűvé. Digitális fényképezőgép vagy kamera 

segítségével lehetőség nyílt kis költségű és gyorsan elvégezhető álló, ill. mozgókép 

rögzítésére, majd azok utólagos elemzésére. Ilyen rendszer pl. az optikai úton történő nyúlás- 

és Poisson tényező mérés is. 

Az MSZ EN ISO 527-1 szerint a Poisson-féle tényező a húzási irányra merőleges 

szélességirányú nyúlás és a húzási irányba eső nyúlás negatív előjelű viszonyszáma, amelyet 

a hosszmenti és a rá merőleges nyúlási görbe összehasonlításával kapunk, azok kezdeti 

lineáris szakaszán belül. A szabvány szerint a Poisson-féle tényező méréséhez két 

alakváltozás- vagy nyúlásmérő szerkezetet kell egyidejűleg alkalmazni a hosszanti és a rá 

merőleges tengelynél, ilyen esetekben szokásos egymáshoz képest 90°-kal elforgatott 

nyúlásmérő bélyeget alkalmazni. 

Az általam alkalmazott mérési eljárás azon képfeldolgozással történő eljárások körébe 

tartozik, ahol a húzás tengelyével párhuzamos nyúlás már ismert, vagy videoextenzométer 

felhasználásával kerül megahtározására. A képfeldolgozáshoz szükséges felvételek 

készítéséhez nagyfelbontású fényképezőgép, videokamera szükséges, ill. a videoextenzométer 

által szolgáltatott képi információ is használható. Az eljárás lényege, hogy a próbatest 

felületén lévő egy vagy több egyenes szögváltozását kísérjük figyelemmel. A mérési elvet a 

32. ábra szemlélteti. 

32. ábra A képfeldolgozás geometriai háttere 
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A szuperpozíció elvét kihasználva a szögváltozás, a húzás irányába eső nyúlás és a kiinduló 

geometria ismeretében a Poisson szám meghatározhatóvá válik: 
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Méréseimet egy kereskedelmi forgalomban beszerezhető 4 megapixel felbontású digitális 

fényképezőgéppel készített képeken végeztem. A rendszer megbízhatóságát nyúlásmérő 

bélyeges méréssel, 45°-ban kivágott kompozit mintán ellenőriztem. A Poisson tényező értéke 

nyúlásmérő bélyegekkel történő méréssel 0,51, képfeldolgozással 0,44 volt. 

A bemutatott módszer segítségével nemcsak a kezdeti, hanem a tönkremeneteli folyamat 

során kialakuló deformációk is nyomon követhetők. A teljes tönkremeneteli folyamat 

megfigyelése nyúlásmérő bélyegekkel nehézkes, a mérőbélyegek csak egy adott nyúlásszintig 

képesek pontosan mérni, azon túl pontosságuk és alkalmazhatóságuk megkérdőjelezhető. 

Szöveterősítés esetén, ahol a szövés típusától, ill. a vetülék- és láncirányú rovingok fizikai 

tulajdonságaitól függ az ismétlődő mintaelem mérete, kérdéses továbbá az is, hogy a 

nyúlásmérő bélyegekkel megfigyelt terület (a bélyeg mérőfelülete) milyen mértékben írja le a 

próbatest teljes alakváltozását. 

A 22,5 és 45°-os minták felületén az erősítőszövet lánc- és vetülékirányát megjelöltem, majd 

a fenti módszer segítségével követtem azok elfordulását a szakítóvizsgálat során (33. ábra). 

Az ábrán szereplő dőlésszög a húzás tengelyével bezárt hegyesszöget jelenti. 

  
33. ábra A 35 mm széles próbatest jelölései (45°-os minta), és azok elfordulása 

A 45°-ban kivágott minták lánc- és vetülékiránya azonos mértékben fordult el. Ezzel 

ellentétben a 22,5°-os próbatesteknél, a húzás tengelyével nagyobb szöget bezáró rovingok 

(vetülékrendszer) elfordulása okozta az alakváltozást. A láncrendszer rovingjai csak kis 

mértékben (~2°-kal) fordultak el. 
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4.3. Tönkremeneteli folyamat 

A különböző szélességű és (a kivágási irányok miatt) rétegfelépítésű kompozit minták 

húzóvizsgálata során készített fényképfelvételek és akusztikus emissziós mérési eredmények 

kiértékelése alapján végeztem el a szakító próbatestek tönkremeneteli folyamatának 

elemzését. Az optikai megfigyelés útján szerzett információkat a 10. táblázatban foglaltam 

össze. 

Próbatest kivágási szöge 
[°] 

Próbatest 
szélesség 

[mm] 0 22,5 45 

10 Szálszakadás Szálkihúzódás Szálkihúzódás 

15 Szálszakadás Szálkihúzódás Szálkihúzódás 

20 Szálszakadás Szálkihúzódás és 
szakadás Szálkihúzódás 

25 Szálszakadás Szálkihúzódás és 
szakadás 

Szálkihúzódás és 
szakadás 

35 - Szálszakadás Szálkihúzódás és 
szakadás 

50 - Szálszakadás Szálszakadás 
 

10. táblázat A próbatest szélességének hatása a tönkremeneteli formára 34. ábra A 25 mm széles 45°-os 
próbatest tönkremenetele 

A láncirányú próbatestek minden szélességben szálszakadás vezérelt tönkremenetelt mutattak. 

A 22,5°-ban kimunkált próbatestek b< 20 mm esetekben minden alkalommal szálkihúzódásos 
szétválást eredményeztek, a próbatestek tönkrement végein jól megfigyelhetőek voltak az 
erősítőanyag egymáshoz képest merőlegesen elhelyezkedő lánc és vetülékrovingjai. Ez a 

jelenség a 45°-os minták esetében b < 25 mm szélességeknél volt jellemző. A szélesebb 
próbatestek tönkremenetele során a szálszakadás egyre nagyobb jelentőséggel bírt (34. ábra). 

Ahhoz, hogy a 22,5 és 45°-ban kimunkált minták tönkremenetelét jobban feltárjam, a 
károsodást mint folyamatot, akusztikus emissziós mérési eljárással kísértem figyelemmel. A 
mérés során a kumulált eseményszámot, az egyes események teljes, ill. felfutó idejét és 
amplitúdóját rögzítettem a vizsgálat idejének függvényében, ezekhez a mérőszámokhoz 
tudtam az erő-elmozdulás szakítógörbét hozzárendelni. Az akusztikus mérés során a jelszint 
küszöbértékét 40 dB-re vettem fel, ezt a berendezés automatikus rendszere ajánlotta a 

környezeti zajszint megmérése urán. A 10 és 50 mm széles, 45°-ban kivágott minták 
akusztikus emissziós mérési eredményeit a 35. ábra szemlélteti (a többi szélesség eredményét 
M10-M19. Melléklet mutatja). 
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a,

b,

c,

d,

b = 10 mm  b = 50 mm 
35. ábra 10 és 50 mm széles 45°-ban kivágott próbatestek akusztikus eredményei (a – erő – eseményszám; 

b – erő – amplitúdó; c – erő – felfutási idő; d – erő – teljes idő) 
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A kumulált eseményszám görbe kezdeti szakaszán jól láthatóan kevés jel keletkezik, ez 

egybeesik az erő – idő görbe kezdeti, lineáris szakaszával. Ezt követően az akusztikus 

aktivitás egyre növekvő sebességgel emelkedik, a kumulált eseményszám görbe minden 

esetben meredeken emelkedik. 

A próbatestszélesség az akusztikus események amplitúdójára nincs hatással, ezt támasztja alá 

a 36. ábrán bemutatott amlplitúdó eloszlások hasonlósága is. 

  
36. ábra 10 és 50 mm széles 45°-ban kivágott próbatestek amplitúdó eloszlásai 

Az egyes események felfutási idejét tekintve megállapítható, hogy növekvő szélesség mellett 

a vizsgálati időben egyre korábban (tulajdonképpen egyre kisebb nyúlásoknál) jelennek meg a 

hosszabb felfutási idejű események. Az események teljes ideje a vizsgálat egészét tekintve 

csökkenő jelleget mutatott. 

Az események felfutási- és teljes idejét a tönkremenetel formájával együtt vizsgálva 

megfigyelhető, hogy: 

− a keskenyebb minták mátrixanyag vezérelt tönkremenetelét hosszabb felfutási- 

és teljes idejű jelek, 

− a szélesebb minták során megjelenő szálszakadást alacsonyabb felfutási- és 

teljes idejű jelek jellemzik. 

Az akusztikus mérések során levont következtetések a 22,5°-ban kimunkált minták szélesség 

vizsgálatakor is megfigyelhetők voltak. 

 

A fényképfelvételek tanulmányozása során megfigyelt lánc- és vetülékirányú rovingok 

elfordulását az előző fejezetben ismertettem. Tapasztalatom szerint a minták szélessége nem 

volt hatással a rovingok elfordulásának sebességére. 
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A Poisson tényező alakulása a húzófolyamat során 

A húzófolyamat során, a keresztirányú és rá merőleges hosszirányú nyúlás hányadosaként 

definiált Poisson tényező változását, a láncirányú és 45°-ban kimunkált mintákon nyúlásmérő 

bélyegek segítségével kísértem figyelemmel. Külön-külön rögzítettem a húzás tengelyével 

egybeeső (hosszirányú - εx) és rá merőleges (keresztirányú - εy) nyúlásokat, majd ezekből 

származtattam a minta Poisson tényezőjét (37. ábra). 

 
a, 

b, c, 

 
d, 

37. ábra A hossz- és keresztirányú nyúlások (a - a nyúlásmérő bélyegek elrendezése, b - 0°-os, c - 45°-os minta), 
ill. a Poisson tényező (d) az idő függvényében 

Látható, hogy a láncirányú minta hosszirányú nyúlása közel állandó meredekséggel, 

keresztirányú nyúlása csökkenő meredekséggel monoton nő. Ez eredményezi a Poisson 

tényező monoton csökkenő jellegét. A láncirányhoz képest 45°-ban kimunkált minta nyúlásai 
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növekvő meredekséggel monoton nőnek, a kezdeti meredekség különbség idővel csökken, 

azaz a keresztirányú nyúlás sebessége gyorsabban változik. Ez esetben a Poisson tényező 

monoton növekvő jellegű. Kis nyúlások (a vizsgálati időtartomány elején) esetén a Poisson 

tényező értéke – a felfutástól eltekintve – jó közelítéssel állandónak tekinthető, ez láncirányú 

mintánál 0,15-re, 45°-os próbatest esetén 0,52-re adódott. 

Összevetve a 45°-os minta Poisson tényezőjének időbeli lefutását a szakítóerő – idő, ill. az 

akusztikus mérési eredmények – idő (pl.: kumulált eseményszám – idő) jellegekkel, 

megállapítható, hogy az állandósult Poisson tényező a lineárisan rugalmas szakaszon 

jelentkezik, ill. a mérőbélyegekkel történő nyúlásmérés alkalmas az állandósult szakasz vége 

által jelzett, tönkremeneteli folyamat kezdetének megállapítására (38. ábra). 

 

a, b, 
38. ábra A Poisson tényező és szakítóerő (a), ill. akusztikus eseményszám (b) időbeli lefutása 

A kontrakciós függvény (tulajdonképpen Poisson tényező) leírását az első lépésben, a 

térfogatállandóságot feltételezve végeztem. A kiinduló geometriai tényezőket 0 indexszel 

jelölve, a vizsgált deformálatlan és deformált térfogat, ill. keresztmetszet: 
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ahol l0, l; h0, h; b0, b a próbatest közepén megfigyelt szakasz deformálatlan és deformált 

hossza, vastagsága és szélessége. Ismert hosszirányú nyúlás (εx) esetén )1( xoll ε+= , 

térfogatállandóság szerint AllAVV === 000 , azaz: 
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Ha feltesszük, hogy h0 és b0 is azonos arányban kontrahálódik (transzverzálisan izotrop 

viselkedés), úgy: 
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Anizotrop anyagok nem így viselkednek, de ezek alapján feltehető, hogy: 
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Ezek alapján a keresztirányú nyúlás: 
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Az összefüggést hatványsorba fejtve 
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Az εy - εx függvényből kétféle Poisson tényező számolható, egy húr, ill. egy pillanatnyi, 

differenciális Poisson szám: 
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Ezek kis deformáció (εx ≈ 0) esetén megegyeznek: 

 0)0()0( νανν === diffhúr  (20) 

A ν0 ilyen értelmezésével: 
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Logaritmizált koordinátarendszerben, a görbe meredeksége ν0-t ad: 

 )1log()1log( 0 xy ενε +−=+  (22) 
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A mért eredményekből számított logaritmikus nyúlást ábrázolva a ν0 paraméter 

meghatározhatóvá válik (39. ábra). 

 
39. ábra A ν0 paraméter identifikálására alkalmas görbe 

A görbék kezdeti meredeksége megegyezik a minták nyúlásából közvetlenül származtatott 

Poisson tényezővel (37.d ábra állandósult része). Ez azt jelenti, hogy a térfogatállandó 

deformáció helyes feltételezés volt. 
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5. Hajlítóvizsgálat 

Az üvegszövet erősítésű poliészter mátrixanyagú próbatestek geometriai és szerkezeti hatását 

hajlítóigénybevétel során is elemeztem. Az ún. hárompontos hajlítóvizsgálati elrendezéssel az 

alátámasztási távolság–próbatest vastagság viszonyának és a mintadarabok szélességének 

hatását elemeztem a kialakuló feszültség–deformáció mechanizmusra. A négypontos hajlítás 

során az alátámasztási távolság / nyomófejek távolságának arányát változtattam. 

A vákuuminjektálással készített kompozit lapokból, az erősítőszövet láncirányához képest öt 

irányban (0; 22,5; 45; 67,5 és 90°-ban) munkáltam ki a hajlítóvizsgálatok próbatesteit. Az 

egyes vizsgálati módszerekhez tartozó próbatestek geometriai méreteit az MSZ EN ISO 178 

és az MSZ EN ISO 14125 szabvány előírását figyelembe véve választottam meg, ezeket a 

későbbiekben ismertetem (5.1.1., 5.1.2. és 5.2. fejezetek). 

A vizsgálatokat ZWICK Z020 típusú univerzális szakítógépen végeztem, 2 mm/perc hajlítási 

sebességet alkalmazva. Az alsó támaszok lekerekítési sugara 2 mm, a nyomófejé pedig 5 mm 

volt. A mérés során az összetartozó erő, lehajlás, ill. idő adatokat rögzítettem. 

Az egyes mérési elrendezésekhez, kivágási irányokhoz, ill. szélességekhez tartozó görbéket 

(hajlítófeszültség – nyúlás, hajlítófeszültség – alátámasztási távolság / vastagság viszony) és 

számított mechanikai jellemzőket minden esetben min. 5 db értékelhető mérés átlagaként 

jelenítettem meg. A klasszikus rúdelmélet által definiált merevségi és szilárdsági jellemzőket 

azokon a mérési tartományokon is kiszámoltam, ahol a szabvány ajánlásától eltérő geometriai 

viszonyokat alkalmaztam (hárompontos hajlításnál L/h < 16; négypontos hajlításnál L2/L = 

0,2 és 0,66). Ilyen esetekben, a nemzetközi szakirodalomnak megfelelően, látszólagos hajlító 

rugalmassági modulusz és szilárdság (feszültség) értékeket tüntettem fel. 

Az állandó szélességű próbatesteken végzett hárompontos hajlítás során végbemenő 

tönkremeneteli folyamatot a nyomófej környezetéről készített fényképfelvételek és az optikai 

megfigyelés elemzésével végeztem. A próbatest szélesség hatás vizsgálatakor és a négypontos 

hajlítóvizsgálat során a tönkremenetel helye nem egyértelmű, ezért e két esetben csak optikai 

úton kísértem figyelemmel a tönkremeneteli folyamatot. 

5.1. Hárompontos hajlítóvizsgálat 

A 40. ábra a láncirányú (0°), 22,5 és 45°-os irányban kivágott próbatestek, állandó terhelési 

sebességű vizsgálata során ébredő átlagolt nyomóerő–lehajlás görbéjét szemlélteti az MSZ 
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EN ISO 14125 szabvány szerinti mérési elrendezéskor (L/h = 20, b = 15 mm), a maximális 

terhelőerőig. 

 
40. ábra Átlagolt terhelőerő – lehajlás görbék 

5.1.1. Alátámasztási távolság – vastagság viszony 

Az alátámasztási távolság – vastagság hatásának vizsgálatakor, a gyártástechnológiából adódó 

állandó vastagság miatt, a próbatestek hosszát (alátámasztási távolságát) változtattam. A 

minták jellemző méreteit a 11. táblázatban foglaltam össze. 

h 
[mm] 

b 
[mm] 

L/h 
[-] 

L 
[mm] 

5 20 

10 40 

16 64 

20 80 

25 100 

30 120 

40 160 

4 15 

50 200 

11. táblázat A próbatestek elméleti méretei 

A hajlítási tulajdonságok meghatározásához a szabvány szerint, polimerek esetében L/h = 16, 

szövetstruktúrával erősített műanyag kompozitoknál L/h = 20 ajánlott. A táblázatból jól 

látható, hogy vizsgálataimat a tendenciák kimutathatósága érdekében meglehetősen széles 

paramétertartományban hajtottam végre. 

Hajlító rugalmassági modulusz 

A rugalmassági modulusz származtatására két módszert használtam. Az egyik az MSZ EN 

ISO 178, ill. 14215 szabvány által ajánlott, azaz ε1 = 0,0005 és ε2 = 0,0025 nyúlások között 
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felvett húrmodulusz. Ez azonban nem mindig ad elfogadható eredményt, mert az L/h arányok 
változtatásával változik az erő - lehajlás görbe kezdeti szakasza. A hajlítógörbe általában egy 
kisebb meredekségű szakasszal kezdődik, ezután egy közel lineáris szakasz következik, majd 
ha nem következik be a tönkremenetel, elveszítve lineáris jellegét, csökkenő meredekséggel 
folytatódik. Az L/h arány változásával változnak az előbbiekben említett szakaszok hosszai. 
Méréseim során azt tapasztaltam, hogy kis L/h arányok esetében a kezdeti felfutó szakasz 
kiterjed. A szabványban szereplő formula e változást nem veszi figyelembe, és a vizsgálati 
elrendezésre ugyanazon nyúláspontokat ajánlja. Ezzel szemben a vizsgált kompozitok esetére 
általam javasolt származtatási módszer az L/h arányoktól függő nyúlásértékeket vesz 
figyelembe. Ezen nyúlásértékek minden L/h esetre a vizsgálat második, azaz lineáris 
tartományán belülről származnak úgy, hogy közben az erő – lehajlás görbe meredeksége 
állandó maradjon. Az így használt nyúlások a támaszköz 0,8%, ill. 1%-ához tartozó 
lehajlásnál ébredő nyúlást jelentették (41. ábra). 

 
41. ábra A szabványos, ill. korrigált modulusz származtatási módszer 

A két féle módszerrel számított hajlító rugalmassági moduluszokat a 42. ábra mutatja (M20-

21. Melléklet). 

 
a, 

 
b, 

42. ábra Hajlító rugalmassági modulusz alakulása az L/h függvényében (a, - szabványos; b, - korrigált módszer) 
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A két módszer közötti szembetűnő különbség kis L/h-knál jelenik meg. L/h < 25 esetében a 

korrigált származtatási módszer felfele tolja el a hajlító rugalmassági modulusz értékeit, amik 

a különböző felépítésű próbatestek esetében már L/h = 10-től fokozatosan elkülönülnek. 

Továbbá jól megfigyelhető az is, hogy a szabványos kiértékeléssel L/h = 10-nél és 16-nál 0 és 

90°-os irányban nagyon nagy a szórás, ezt a hatást küszöböli ki a korrigált származtatási 

módszer. L/h ≥ 25 arányoknál a két módszer eredményei között nincs eltérés. 

Hajlító feszültség 

A mérések kiértékeléséhez az MSZ EN ISO 14125 által a nagy lehajláshoz ajánlott képlettel 

(24) számoltam a maximális, ill. tönkremenetelhez tartozó nyomóerőnél ébredő 

hajlítófeszültséget. Ez a klasszikus rúdelméletből származtatott képlet és egy korrekciós tag 

szorzata: 
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Kis alátámasztási távolság esetén a korrekció abban az esetben tart egyhez (így a korrigált 

hajlítófeszültség a kis lehajlást alkalmazó rúdelmélethez), amennyiben a lehajlás gyorsabban 

tart nullához, mint az alátámasztási távolság négyzete. Ennek verifikálására megvizsgáltam a 

láncirányban, 22,5 és 45°-ban kimunkált próbatesteknél mért maximális hajlítóerő és a hozzá 

tartozó lehajlás alakulását az alátámasztási távolság / próbatest vastagság függvényében (43. 

ábra, M22-23. Melléklet). 

 
a,  

b, 
43. ábra A maximális hajlító erő (a) és a hozzá tartozó lehajlás (b) az L/h függvényében 

A 43.b ábra szerint a feltevés helyes, a korrigált tag kis támaszközök esetén egyhez tart. A 

korrigált képlet a hajlítófeszültség számítására kis L/h-knál is megfelelő. 
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A szabvány szerint (16)-ot abban az esetben ajánlatos használni, amennyiben a lehajlás 

meghaladja az alátámasztási távolság 10%-át (f ≥ 0,1L). Könnyen belátható, hogy az ajánlott 

tartománynál kisebb lehajlások esetében ez a korrekció az átlagolt mérési eredmények 

szórásmezejébe eső hibát vét. Amennyiben feltesszük, hogy f = 0,01L és L/h = 5, úgy a 

korrekciós tag értéke 0,9946. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus rúdelmélettel számolt 

hajlítófeszültség értékénél 0,54%-kal kapunk kisebb értéket. Az így számított maximális 

hajlítófeszültségeket a 44. ábra mutatja (M24. Melléklet). 

 
44. ábra A maximális hajlítófeszültség alakulása az L/h függvényében 

L/h > 10 esetekben minden vizsgált irányra egy monoton csökkenő görbe pontjai figyelhetők 

meg. Ennek kialakulása egyrészt annak tudható be, hogy a különböző irányokban kivágott, 

eltérő alátámasztási távolságú próbatestek tönkremeneteli folyamata nem azonos; másrészt, a 

növekvő L/h viszony miatt a hosszú próbatestek benyomódnak a megtámasztások közé (ez a 

nyomóerő – lehajlás görbén egy vízszintes, állandósult szakaszként jelentkezik). Ezen 

jelenségek elemzését a későbbiekben ismertetem. 

Ezen problémák ismeretében elmondható, hogy ez a tönkremenetelhez, ill. maximális 

terheléshez kötött fenti méréskiértékelési mód nem alkalmas a szerkezeti, ill. mérethatások 

elemzésére. Figyelembe véve a módszer hiányosságát, a további kiértékelés során a hajlító 

folyamatot elemeztem. Ehhez, rögzített nyúlásértékeknél (ε1 = 0,005; ε2 = 0,01; ε3 = 0,015; ε4 

= 0,02) vizsgáltam a különböző alátámasztási távolság / vastagság viszonyoknál kialakuló 

hajlítófeszültséget (45. ábra, M25-28. Melléklet). 
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a, 

 
b, 

 
c, 

 
d, 

45. ábra A hajlító feszültségek alakulása különböző nyúlásszinteken (a – 0,005; b – 0,01; c – 0,015; d – 0,02) 

A hajlító feszültség értékei kezdetben szigorúan monoton növekednek, majd irányonként 

változó L/h-tól kezdve egy konstans értékhez tartanak. ε ≤ 0,015 estén lánc- és vetülékirányú 

mintáknál ez L/h = 25..30; 22,5° és 67,5°-nál L/h = 15..20; 45°-nál pedig L/h = 10..15-re 

adódik. 

ε4 = 0,02 nyúlásszint esetében (45.d ábra) L/h = 25..30-tól kezdődően a hajlítófeszültségek 

értékei monoton csökkennek. Ennek oka, hogy a nyomóerő – lehajlás görbe már jócskán eltér 

a lineáris (kezdeti) szakasz meredekségétől, így a kisebb terhelőerő kisebb hajlítófeszültséget 

eredményez. 

 

Az alátámasztási távolság / vastagság viszony növelésének vizsgálatakor kapott hajlító 

rugalmassági modulusz értékek és az előre definiált nyúlásszintek ismeretében, a Hooke-féle 

anyagtörvény segítségével kiszámítható a próbatest húzott oldali szélső szálában ébredő 

mechanikai feszültség. Ezt összevetve a különböző nyúlásszinteken ébredő hajlító 

feszültséggel, megállapítható, hogy a korrigált modulusz értékekkel sokkal pontosabb 

feszültség értékek kaphatók, mint a szabványos módszer eredményeivel számítottak. 
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A 42., 44. és 45. ábrákat figyelembe véve megállapítható, hogy az erősítőszövet lánc-, ill. 

vetülékirányának eltérése nincs hatással a hajlító vizsgálat eredményeire. Így a próbatest 

szélességének hatásánál (5.1.2. fejezet) a láncirányhoz (0º) képest a 67,5º, ill. 90º-ban 

(vetülékirány) kivágott próbatesteket nem vizsgáltam. 

 

Tönkremeneteli folyamat 

Az állandó szélességű próbatestek vizsgálatakor a tönkremeneteli folyamat analízisét a 

nyomófej alatti zóna lokális megfigyelésével végeztem. A megfigyelt területről 1 sec 

időközönként fényképfelvételeket készítettem egy korábban kiépített CCD kamerás rendszer 

[96] segítségével. A felvételek elemzése során a próbatest oldalára kiterjedő folyamatok 

időrendi sorrendjét állapítottam meg. 

 

L/h=5 esetében minden vizsgált irány első és meghatározó tönkremenetele rétegelválás. L/h 

növelésével a láncirányú próbatestek tönkremeneteli folyamata minden esetben a nyomott 

oldali láncrovingok lokális kihajlásával, majd a húzott oldalon megjelenő szál (roving) 

szakadásokkal megy végbe. A 22,5°-ban kimunkált minták esetében L/h növelésekor is 

megjelenik a nyomott, ill. húzott oldali tönkremenetel, de L/h>25 esetekben a nyomófej alatt 

nem volt megfigyelhető makroszkopikus tönkremenetel. A 45°-ban erősített kompozitok 

esetében L/h>10-től nem történt makroszkopikus kiterjedésű károsodás a próbatest 

vastagságának megfigyelése során. 

Az átlátszó poliészter mátrixanyag lehetőséget adott a hajlítóvizsgálat elvégzése után arra, 

hogy a megfelelően meg- és átvilágított minták károsodásának jellegét optikai úton is el 

tudjam végezni (12. táblázat; HO – húzott, NYO – nyomott oldal). 
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Próbatest kivágási szöge 
[°] L/h 

[-] 
0 22,5 45 

5 
Delamináció 

NYO – kihajlás 
HO – semmi 

Delamináció 
NYO – kihajlás 
HO – semmi 

Delamináció 
Mátrixtördelődés 
NYO – kihajlás 

10 
Delamináció 

NYO – kihajlás 
HO – szálszakadás 

Mátrixtördelődés 
NYO – kihajlás 

HO – szálszakadás 

Delamináció 
Mátrixtördelődés 
NYO – kihajlás 

16 NYO – kihajlás 
HO – szálszakadás 

Mátrixtördelődés 
NYO – kihajlás 

HO – szálszakadás 
Mátrixtördelődés 

20 NYO – kihajlás 
HO – szálszakadás 

Mátrixtördelődés 
NYO – kihajlás 

HO – szálszakadás 
Mátrixtördelődés 

25 NYO – kihajlás 
HO – szálszakadás 

Mátrixtördelődés 
NYO – kihajlás Kis mértékű mátrixtördelődés

30 NYO – kihajlás 
HO – szálszakadás Kis mértékű mátrixtördelődés Kis mértékű mátrixtördelődés

40 NYO – kihajlás 
HO – szálszakadás Kis mértékű mátrixtördelődés Kis mértékű mátrixtördelődés

50 NYO – kihajlás 
HO – szálszakadás Kis mértékű mátrixtördelődés Kis mértékű mátrixtördelődés

12. táblázat Az alátámasztási távolság / vastagság viszony hatása a károsodásra 

Megállapítható, hogy a károsodás jellege alátámasztja a tönkremeneteli folyamat során 

megfigyelteket. A 22,5°-os mintáknál L/h > 25-nél, 45°-os mintáknál L/h > 16-nál 

makroszkopikus tönkremenetel nem volt megfigyelhető, a húzott és a nyomott oldali szélső 

szálakban nem történt károsodás. 

 

5.1.2. Próbatest szélesség hatása 

A próbatest szélességének a hajlító mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását L/h = 25 

viszonynál (L = 100 mm), b = 10, 20, 40, 60 és 80 mm mintaszélesség mellett vizsgáltam. A 

hárompontos hajlító vizsgálatokat a korábban ismertetett 2 mm/perc sebesség mellett 

hajtottam végre. A legnagyobb szélesség / alátámasztási távolság arány értéke közel egy, azaz 

a széles minták támaszközbeli része közelítőleg négyzetes volt. 
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Hajlító rugalmassági modulusz 

A próbatest szélességének a rugalmassági moduluszra gyakorolt hatását a 46. ábra (M29. 

Melléklet) szemlélteti. L/h = 25-nél a szabványos és az általam használt korrigált modulusz 

származtatási módszer egybeesik, ezért azok eredményeit külön nem tüntetem fel. 

 
46. ábra Hajlító rugalmassági modulusz alakulása a szélesség függvényében 

A vizsgált tartományba eső próbatest szélességeknek nincs jelentős hatása a hajlító 

rugalmassági moduluszra. A 45°-ben kivágott minták moduluszértéke kis meredekséggel 

monoton nő a szélességgel (b ≥ 20 mm), a vizsgált mérettartományban a statisztikai t-próba 

szerint 5%-os szinten a növekmény szignifikánsnak mondható. 

Hajlító feszültség 

Hasonlóan a támaszköz / vastagság viszony vizsgálatához, a próbatest szélességének, elsőként 

a maximális terhelőerőből számított hajlító feszültségre gyakorolt hatását ábrázoltam (47. 

ábra, M30. Melléklet). 

 
47. ábra A maximális hajlítófeszültség alakulása a szélesség függvényében 
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Megfigyelhető, hogy az erősítő szövet láncirányával párhuzamosan kimunkált próbatestek 

(0°) hajlító szilárdsága nem függ azok szélességétől. Ezzel ellentétben, a 22,5 és 45°-ban 

kivágott minták hajlító szilárdsága szigorúan monoton növekedve tart egy értékhez. 22,5°-nál, 

b > 40 mm esetében ez az érték közel állandó, ennek magyarázata, hogy ez az a szélesség 

amikor már eltűnnek az ún. „úszó szálak”, azaz a próbatestben lévő erősítő szálak legalább 

egyik oldalukon elérik valamelyik alátámasztást. A szélesség hajlítófeszültség – nyúlás 

folyamatra gyakorolt hatását a 48. ábra (M31-34. Melléklet) szemlélteti. 

 
a, 

 
b, 

 
c, 

 
d, 

48. ábra A hajlító feszültségek alakulása a próbatest szélesség függvényében 

(nyúlásszintek: a – 0,005; b – 0,01; c – 0,015; d – 0,02) 

A hajlító folyamatot elemezve megállapítható, hogy a 0°-ban kimunkált mintákra nincs 

hatással a próbatest szélessége. A nem láncirányban kivágott minták szélességének 

növelésével a hajlítófeszültség monoton növekvő jellegű volt. A 22,5°-os minták esetében, a b 

= 10 mm széles próbatestekben 28%-kal, 45°-os mintákban 40%-kal kisebb hajlítófeszültség 

ébredt, mint a b = 80 mm széles mintákban. 

A 22,5°-os próbatestek esetében a növekvő nyúlásszint hatására egyre jobban megfigyelhető a 

b > 40 mm szélességeknél fellépő állandó hajlítófeszültségű szakasz, ez egybevág a 



Hajlítóvizsgálat 

68 

maximális hajlítófeszültségek vizsgálatánál megállapítottakkal (43. ábra). Ezzel ellentétben, a 

45°-ban kivágott minták hajlítófeszültség – próbatest szélesség karakterisztikája (még 2%-os 

nyúlás esetében is) lineárisnak mondható, a maximális hajlítófeszültségnél aszimptotikus 

viselkedést tapasztaltam.  

Tönkremeneteli folyamat 

A szélesség tönkremeneteli folyamatra gyakorolt hatását, a komplex mérőrendszer 

segítségével csak a láncirányban kimunkált próbatestek károsodásánál tudtam nyomon 

követni. Ezért a mintaszélesség károsodásra gyakorolt hatását a hajlítás során csak 

szemrevételezés útján végeztem. Megfigyeléseim eredményeit a 13. táblázat tartalmazza. 

Próbatest kivágási szöge 
[°] b 

[mm] 
0 22,5 45 

10 NYO – kihajlás 
HO – szálszakadás Mátrixtördelődés Kis mértékű mátrixtördelődés

20 NYO – kihajlás 
HO – szálszakadás 

NYO – kihajlás 
HO – szálszakadás Kis mértékű mátrixtördelődés

40 NYO – kihajlás 
HO – szálszakadás 

NYO – kihajlás 
HO – szálszakadás 

NYO – kihajlás a próbatest 
közepénél 

60 NYO – kihajlás 
HO – szálszakadás 

NYO – kihajlás 
HO – szálszakadás 

NYO – kihajlás 
HO – szálszakadás 

80 NYO – kihajlás 
HO – szálszakadás 

NYO – kihajlás 
HO – szálszakadás 

NYO – kihajlás 
HO – szálszakadás 

13. táblázat A próbatest szélességének hatása a tönkremeneteli folyamatra 

A láncirányú mintáknál minden esetben a nyomófej környezetében kezdődött a károsodás, ezt 

a lokális rovingkihajlás követte, majd a húzott oldalon végbemenő szálszakadás. 

A 22,5°-ban kimunkált 10 mm széles próbatesteken csupán a mátrixanyag tördelődése volt 

megfigyelhető, b = 20 mm mintáknál a nyomott és húzott oldal károsodása is észlelhető volt, 

ez a 40 mm-nél szélesebb esetekben a próbatest egész szélességére kiterjedt. 

A 45°-os, b = 10 és 20 mm-es mintáknál csak mátrixtördelődés jellemezte a tönkremeneteli 

folyamatot, míg a 40 mm széles próbatestek középső részén, a terhelőfej környezetében a 

nyomott oldalon már szálkihajlás is megjelent. Húzott oldali szálszakadás a b = 60 és 80 mm-

es geometriánál jelent meg a próbatest közepénél, ez a szélei felé haladva terjedt tovább. 
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5.2. Négypontos hajlító vizsgálat 

A négypontos hajlító vizsgálatok során állandó alátámasztási távolság (L/h = 25) mellett az 

erőbevezetési távolság / alátámasztási távolság arány hajlító tulajdonságokra gyakorolt hatását 

vizsgáltam. A próbatestek névleges szélessége minden esetben 15 mm, vastagsága 4 mm volt. 

A próbatest és a mérés geometriai beállításai a 14. táblázatban találhatók. 

h 
[mm] 

b 
[mm] 

L 
[mm] 

L2/L 
[-] 

L2 
[mm] 

0 0 

0,2 20 

0,33 33,33 

0,5 50 

4 15 100 

0,66 66,66 

14. táblázat A próbatestek és a mérési elrendezés elméleti méretei 

A szabványos előírások L/h = 22,5 és L2/L = 0,33 beállítást és b = 15 mm próbatest 

szélességet írnak elő szöveterősítésű kompozitok négypontos hajlító vizsgálatakor. 

A szakítógép keresztfejelmozdulása mellett az erőbevezetési pontok síkjától mért lehajlást 

digitális mérőóra segítségével rögzítettem, a két részlehajlás összege adta a maximális lehajlás 

pontos értékét. 

Az eredmények ismertetésekor az L/h = 25 beállítású hárompontos hajlító vizsgálat 

eredményeit is megjelenítettem, hiszen az felfogható úgy, mint egy L2/L = 0 beállítású 

négypontos elrendezés. 

5.2.1. Hajlító rugalmassági modulusz 

A hárompontos hajlításnál ismertetett kétféle hajlító rugalmassági modulusz származtatási 

módszer L/h = 25 esetére azonos tartományból dolgozik (a szabványos módszer tartománya 

szélesebb, de tartalmazza a módosított eljárás tartományát, 41. ábra). Ennek 

következményeképpen a kétféle módszer eredményei között nem jelentkezett különbség, ezért 

csak a módosított módszer eredményeit ábrázoltam (49. ábra, M35. Melléklet). 



Hajlítóvizsgálat 

70 

 
49. ábra Hajlító rugalmassági modulusz alakulása az L2/L függvényében 

A 0° és 90°-ban kivágott próbatestek hajlító rugalmassági modulusz átlagértékeire nem volt 

hatással a növekvő erőbevezetési távolság / alátámasztási távolság arány. A 22,5° és 67,5°-

ban kimunkált minták moduluszértékei monoton növekvő jelleget mutattak L2/L 

függvényében, ez 5-7%-os növekményt jelent a hárompontos hajlító vizsgálat eredményéhez 

képest. A 45°-os próbatesteknél monoton csökkenő jellegűek a mért eredmények, a maximális 

értékhez képest (a hárompontos hajlítás eredménye) 10%-os csökkenést tapasztaltam. A 

növekvő erőbevezetési távolság / alátámasztási távolság aránnyal a mérési eredmények 

szórása is növekedett, ez maximálisan az átlagérték 10-15%-a volt. 

5.2.2. Hajlító feszültség 

A négypontos hajlító vizsgálati eredmények kiértékeléséhez is az MSZ EN ISO 14125 szerinti 

nagy lehajlást figyelembe vevő képlettel (25) számoltam a maximális, ill. tönkremenetelhez 

tartozó nyomóerőnél ébredő hajlítófeszültséget. Ez a klasszikus rúdelméletből származtatott 

képlet és egy korrekciós tag szorzata: 
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Amennyiben feltesszük, hogy f = 0,01L és L/h = 25, úgy a korrekciós tag értéke 0,9981. Ez 

0,19%-os eltérést jelent, ami ugyancsak a mérési eredmények szórásmezején belül található. 

Az L/h=25-ös beállítású hárompontos (L2/L = 0) és négypontos hajlítás eredményeiből 

számolt maximális hajlítófeszültség eredmények az 50. ábrán (M36. Melléklet) láthatók. 
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50. ábra A maximális hajlítófeszültség alakulása az L2/L függvényében 

Szimmetrikus rétegrendek esetén (0°, 45° és 90°-ban kivágott próbatestek) a mérési 

eredmények a kezdeti monoton csökkenés után L2/L > 0,3 esetén monoton növekvő jelleget 

mutatnak. Ez a 45°-os vizsgálati iránynál 20%-os eltérést jelent a maximális és a minimális 

feszültség értékek között, a szórásmezők kis tartományban mozogtak (átlagérték 2-3%-a). A 

száldomináns irányokban a kiinduló hárompontos elrendezés eredménye és a minimális érték 

között csupán 5%-os az eltérés, szórásmező szélessége az átlagérték 8-10%-a volt. A 22,5° és 

67,5°-ban kimunkált próbatestek eredményei monoton növekvő jelleget mutat az egész mérési 

tartományon. Általánosan elmondható, hogy az állandó hajlítónyomatékkel terhelt szakasz 

hosszának növelésével nő a maximális hajlítófeszültség értéke. Ez azt vetíti előre, hogy a 

tönkremeneteli módok változnak az erőbevezetési távolság / alátámasztási távolság arány 

növelésével. E hatás elemzéséhez és kiküszöbölésére vizsgáltam meg a hajlítófeszültség 

alakulását az ébredő nyúlás függvényében. 

A hárompontos hajlításnál ismertetett nyúlásszinteken (ε1 = 0,005; ε2 = 0,01; ε3 = 0,015; ε4 = 

0,02) számolt hajlítófeszültségek alakulását a 51. ábra (M37-40. Melléklet)szemlélteti. 
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a, 

 
b, 

 
c, 

 
d, 

51. ábra A hajlító feszültségek alakulása különböző nyúlásszinteken (a – 0,005; b – 0,01; c – 0,015; d – 0,02) 

 
A lánc- és vetülékirányban kivágott próbatestekben alacsony nyúlásszinten (0,5%) L2/L 

függvényében azonos hajlítófeszültség ébred. Ezzel ellentétben magasabb nyúlásszinten (1-

2%) monoton növekvő jelleget ölt a hajlítófeszültség. Ugyanez a hatás már alacsonyabb 

nyúlásszinten is megfigyelhető a 22,5°-ban kimunkált próbatesteknél. A 45°-os irányultságú 

mintákban L2/L paraméter két szélső értékénél azonos hajlítófeszültség ébred, a köztük lévő 

szakaszon egy 10%-kal alacsonyabb hajlítófeszültség minimum tapasztalható. 

Összevetve a maximális hajlítófeszültségek alakulását (50. ábra) és a különböző 

nyúlásszinteken mutatott jelleget (51.d ábra), megállapítható, hogy a szimmetrikus 

rétegfelépítésű (0 és 45°-os) minták hárompontos hajlítása során (L2/L = 0) a próbatestek 

tönkremenetele magasabb nyúlásnál történt, mint a 0 < L2/L < 0,5 beállítású négypontos 

elrendezéseknél. Ezt igazolja a hajlítószilárdság lokális maximuma. 
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Tönkremeneteli folyamat 

A négypontos elrendezésű hajlító vizsgálatok tönkremeneteli folyamatát is optikai úton 

kísértem figyelemmel. A mérés során majd a vizsgált próbatestek meg- és átvilágítása után a 

15. táblázatban szereplő tönkremeneteli formákat állapítottam meg. A táblázat első sorában 

szereplő L2/L = 0 az L/h = 25-nél elvégzett hárompontos hajlítás eredményét mutatja. 

Próbatest kivágási szöge 
[°] L2/L 

[-] 
0 22,5 45 

0 NYO – kihajlás 
HO – szálszakadás 

Mátrixtördelődés 
NYO – kihajlás Kis mértékű mátrixtördelődés

0,2 NYO – kihajlás Mátrixtördelődés 
NYO – kihajlás Kis mértékű mátrixtördelődés

0,33 NYO – kihajlás Mátrixtördelődés 
NYO – kihajlás Kis mértékű mátrixtördelődés

0,5 NYO – kihajlás 
NYO – kihajlás 

HO – alátámasztások 
benyomódása 

Kis mértékű mátrixtördelődés

0,66 Delamináció 
NYO – kihajlás 

NYO – kihajlás 
HO – alátámasztások 

benyomódása 
Kis mértékű mátrixtördelődés

15. táblázat A négypontos hajlítása során bekövetkezett tönkremeneteli formák 

Állandó alátámasztási és növekvő erőbevezetési távolság mellett, a 0°-ban kivágott minták 

húzott oldali tönkremenetele megszűnik, L2/L = 0,66 aránynál az erőbevezetési pont és az 

alátámasztás között rétegelválást tapasztaltam. 

L2/L > 0,33 esetében a 22,5°-os minták mátrixtördelődését, a húzott oldalon található 

alátámasztásoknál keletkező károsodott zónák megjelenése majd terjedése váltja, a nyomott 

oldalon keletkező kihajlások az egész vizsgált tartományban jelen voltak. 

A 45°-ban kimunkált mintáknál, minden geometriai beállítás esetében csak kismértékű 

mátrixtördelődést tapasztaltam. 
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6. Végeselemes vizsgálatok 

A hárompontos elrendezésű, különböző geometriai és szerkezeti viszonyok mellett 

végrehajtott hajlítóvizsgálatok végeselemes modellezését ABAQUS szoftverrel végeztem el. 

A háromdimenziós kontinuum elemeket, kontakt felületeket és súrlódást alkalmazó modellel 

a kísérleti munka során nem megfigyelhető rétegközi nyírófeszültség eloszlás változását 

vizsgáltam a próbatest vastagsága és szélessége mentén, ill. a terhelési pontok közötti 

különböző keresztmetszetekben. 

A modell geometriai méretei a kísérletek során alkalmazott méreteknek feleltek meg. A 

próbatestek szélessége 15 mm, vastagsága 4 mm volt; az alátámasztások 2 mm-es, a nyomófej 

5 mm-es sugarú volt. A megtámasztásoknál és erőbevezetésnél sűrűn hálózott modell az 52. 

ábrán látható. 

a, b, 
52. ábra A végeselemes modell (a) és az érintkezéseknél sűrített háló (b) 

Ortotrop anyagtulajdonságot feltételezve adtam meg a láncirányban, 22,5° és 45°-ban 

kimunkált próbatestek anyagjellemzőit úgy, hogy a definiált ortotrop anyag főirányait 

forgattam a próbatest lokális koordinátarendszerében. Az anyagi tulajdonságokat lineárisan 

elasztikusként definiáltam, így az eredmények csak a lineárisan rugalmas tartományon belül 

használhatók, tönkremeneteli folyamatokat, ill. módokat nem képesek modellezni. A nagy 

lehajlásból, ill. elfordulásból származó geometriai nemlinearitást a szimuláció során 

figyelembe vettem. 

Az analízis során minden egyes lépésben kiszámításra kerültek a feszültség- és nyúlásmezők, 

a reakcióerők, ill. nyomatékok és a kontaktfeszültségek. Ezáltal, a számolt terhelőerő–lehajlás 

(itt tulajdonképpen reakcióerő–lehajlás) és a hajlítóvizsgálat során rögzített erő–elmozdulás 

görbe kezdeti lineáris szakasza vált összehasonlíthatóvá. Lehetőség nyílt továbbá a rúdelmélet 

segítségével számolható és a valós rétegközi nyírófeszültség eloszlások összevetésére. 
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6.1. A végeselemes modell felépítése 

A támaszokat és nyomófejet analitikusan merev héjként modelleztem, erre a minták és a 

kísérlet során alkalmazott edzett acél alapanyagú hajlítóvizsgálati eszközök 

merevségkülönbsége miatt volt lehetőség. A merev testek alkalmazásának előnye, hogy 

azokat nem kell elemekre osztani (hálózni), így jelentős számítási idő takarítható meg 

használatukkal. 

 

A minták elasztikus anyagi tulajdonságait a mérnöki konstansok segítségével definiáltam. A 

vászonkötésű erősítőanyag otrotropnak tekinthető, amennyiben azt a lánc- és vetülékirányú 

lokális koordinátarendszerében nézzük. Így, a háromdimenziós térben kilenc anyagi konstanst 

kellett meghatározni (E1, E2, E3, G12, G13, G23, ν12, ν13, ν23). 

 

A lánc- (E1) és vetülékirányú (E2) rugalmassági moduluszokat a mérési eredményeimre 

támaszkodva állapítottam meg. A próbatest vastagságirányú moduluszát (E3) a poliészter 

mátrixanyag műszaki adatlapja alapján, annak rugalmassági moduluszával alulról becsültem. 

 

Kétdimenziós ortotrop rétegek esetében, síkfeszültségi állapotot feltételezve a feszültség – 

nyúlás kapcsolat [97]: 
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ahol [Q] a rendszer merevségi mátrixa (27). 
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A szövet struktúrájú ortotrop rétegek merevségi mátrixát alkotó elemeket ( szövet
ijQ , i, j = 1, 2, 

6), az őket felépítő lánc- és vetülékirányú rovingokra bontott két unidirekcionális réteg 

merevségi mátrixelemeinek együttesével lehet meghatározni: 

 [ ] 6,2,1,,)()(
2
1

=+= jiQQQ vetülékijláncij
szövet
ij  (28) 



Végeselemes vizsgálatok 

76 

Egy unidirekcionális réteg (ebben az esetben a lánc- vagy vetülékirány szálai által definiált 

réteg) E1, E2 és ν12 anyagjellemzőit mikromechanikai egyenletek (keverékszabály, Chamis-

féle fordított keverékszabály) segítségével számítottam: 

 )1(1 szálmátrixszálszál EEE ϕϕ −+=  (29) 

 )1(12 szálmátrixszálszál ϕνϕνν −+=  (30) 
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Üvegszál és poliészter mátrixanyag, Eszál = 72 GPa, Emátrix = 4 GPa, νszál = 0,09, νmátrix = 0,3, 

Gszál = 33 GPa és Gmátrix = 1,54 GPa szakirodalomban megtalálható anyagjellemzőit, és a 

próbatestek mért száltartalmát (φ = 44 tf%) behelyettesítve: E1 = 33,92 GPa, E2 = 10,24 GPa, 

ν12 = 0,21 és G12 = 4,03 GPa-t eredményez egy UD rétegre. Ez a láncirányú rovingok rétegére 

igaz, a vetülékirányú rovingokból felépülő unidirekcionális réteg jellemzőit egy további 

transzformációval lehet előállítani. 
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Qlánc és Qvetülék eredményeit (28)-ba helyettesítve, a szöveterősítésű kompozit merevségi 

mátrixa: 

 [ ] GPaQ szövet
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Ez azt jelenti, hogy (27)-ből visszaszámolva G12 és ν12 meghatározhatóvá válik. 
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A fennmaradó négy konstans (G13, G23, ν13, ν23) közül, az ortotropia miatti szimmetria 

folytán, elegendő kettőt megállapítani. Ezek mérése, ill. számolása meglehetősen bonyolult 

feladat, ezért ezek értékeit szakirodalmi adatok ([13], [67], [97]) alapján vettem fel. A 

modellezés során használt mérnöki konstansokat a 16. táblázat foglalja össze. 

 

E1
szövet E2

szövet E3 ν12 ν13 ν23 G12 G13 G23 

[GPa] [GPa] [GPa] [-] [-] [-] [GPa] [GPa] [GPa] 

24 24 4 0,17 0,35 0,35 4 1,5 1,5 

16. táblázat A végeselemes modell anyagi tulajdonságai 

 

Laminált kompozit szerkezeteket tipikusan héjelemmel szoktak modellezni, kivéve, ha a 

transzverzális nyírás vagy a normál feszültségek nem elhanyagolhatók, ill. amennyiben 

pontos interlamináris feszültségeket kell meghatározni komplex terhelés lokális 

környezetében. Ilyen esetekben rétegenként egy vagy több háromdimenziós, hasáb típusú 

elem alkalmazása ajánlott. Ennek ellenére, a vastagságmenti transzverzális nyírófeszültségek 

modellezésekor a héjelemek alkalmazása pontosabb eredményt ad, ez azért van, mert a 

háromdimenziós tömör elemek szabad felszínén a nyírófeszültségek általában nem válnak 

zérussá [98]. A hajlítóvizsgálatok végeselemes analízise során a rétegközi nyírófeszültségek 

pontos eloszlásának meghatározása volt a célom, ezért a modellezést C3D8R jelű, 

háromdimenziós 8 csomópontos kontinuum hasáb elemtípussal végeztem. 

 

Az anyagi tulajdonságokkal felruházott alkatrészek pozícionálását és elrendezését a 

végeselemes szoftver segítségével végeztem. Az összeszerelést a kísérleti 

hajlítóvizsgálatoknak megfelelően hajtottam végre. Ez azt jelenti, hogy a nyomófej, ill. a 

támaszok és a próbatest érintkező felületein a súrlódást is figyelembe vettem. A végeselemes 

szoftveren belül lehetőség volt kis- és véges elmozdulások (csúszások), ill. elfordulások 

modellezésére. A hajlítás során fellépő nagymértékű elfordulás miatt a véges mértékű 

lehetőséget alkalmaztam. 

 

A hárompontos hajlítóvizsgálatokat 2 mm/perc terhelési sebesség mellett hajtottam végre, ezt 

az elmozdulásgerjesztést alkalmaztam a végeselemes modellezés során is. A modellezés több 

lépcsőből állt, a kiinduló állapotban a terhelőfej és a támaszok 0,5 mm távolságra 

helyezkedtek el a próbatesttől. Első lépésben a megfogott próbatesthez a támaszok 
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közelítettek, majd kis átfedéssel kialakították a kontaktust. Ezt követően a minta rögzítése 

megszűnt (a támaszokon kialakult kontaktus megmaradt), és a nyomófej érintkezésbe lépett a 

próbatest felszínével. Az utolsó modellezési lépés során a nyomófej fokozatosan, több 

lépcsőben terhelte a kompozit alkatrészt. 

 

A fenti megfontolások (elemméret, elemtípus, súrlódás stb.) hatásainak ellenőrzésére 

próbafuttatásokat hajtottam végre. A próbafutások konkrét eredményeit nem ismertetem, azok 

lényeges eredményeit a már korrekt modell analízise mutatja. A próbafutások eredményeinek 

összehasonlításakor a következő megállapításokra jutottam: 

− Az általános elem felületét 1x1 mm-re, vastagságát a próbatest vastagságának 

1/16-odára (0,25 mm – egy erősítőréteg vastagsága) választottam. A sűrített 

hálózású helyeknél egy elemet további öt részre bontottam, így azok 

szélessége 0,2 mm volt. Az elemszám L/h = 5-nél 19200 db-ra, míg L/h = 50-

nél 62400 db-ra adódott. A hálózás további sűrítését több okból sem találtam 

indokoltnak: finomabb hálózás esetén számított feszültségértékek alacsony 

(~2%-os) eltérést mutatnak, de a számítási időt jelentősen növelik. Ugyanez 

igaz az elemtípusra is, a 20 csomópontos elemmel a számítási idő 

nagymértékben megnő. 

− A különböző irányú (0, 22,5 és 45 °-ban kivágott) minták terhelőerő – lehajlás 

karakterisztikája a lineáris tartományon belül nagyon jól modellezhető. Ez 

igazolja a mérnöki konstansok és az elemtípus helyes megválasztását. 

− A súrlódási tényező hatását a modellezési eredményekre, a μ = 0,1-0,8 

tartományon belül vizsgáltam. Az analízisek eredményeire támaszkodva 

kismértékű (<2%-os) eltérést tapasztaltam, ezért az irodalomkutatás során 

megállapított μ = 0,3 értékkel dolgoztam tovább. 

6.2. Eredmények összevetése 

Az eredmények megjelenítése és összevetése során nem célszerű közvetlenül a szimuláció 

során kapott reakcióerő – lehajlás görbét a mérési eredményekkel összehasonlítani. Ennek 

oka, hogy a modellezés bemenő adatai a próbatest névleges méretei (bxh = 15x4 mm), ez a 

keresztmetszet (a kimunkálás miatt) a mérés során ettől eltérhet. Továbbá, a valós minta 

felülete nem egyenletes, az erősítőanyag struktúrája a mátrixanyag zsugorodása miatt 

megjelenik a próbatest felületén. Mindezeket figyelembe véve, a hajlítás során fellépő 
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rétegközi nyírófeszültséget elemeztem a lineárisan rugalmas tartományon belül. A klasszikus 

rúdelmélet szerint definiált, a középvastagságban ébredő maximális rétegközi nyírófeszültség: 

 
bh
F

4
3

int =τ  (37) 

E feszültség segítségével a mért és modellezett hajlítóerő tulajdonképpen összevethetővé 

válik. A mérési eredményekre támaszkodva, a lineáris tartomány határát a 0,5%-os 

nyúlásszinthez kötöttem, a különböző L/h elrendezésű mérések e szinthez tartozó lehajlásánál 

ébredő hajlítóerőt és konkrét próbatest keresztmetszetet helyettesítettem (37)-be. A 

láncirányú, 22,5°-os és 45°-os próbatestek eredményeit az 53. ábra (M41-43. Melléklet) 

szemlélteti. 

 
a, 

 
b, c, 

53. ábra A rétegközi nyírófeszültségek alakulása L/h függvényében (a – 0°; b – 22,5°; c –45°) 

A mérési és modellezési eredményeket felhasználó rúdelmélet szerinti maximális 

nyírófeszültségek összehasonlításából kitűnik, hogy L/h > 20 esetén a két görbe kis eltéréssel 

jó egyezést mutat. L/h = 10 és 16 pontokban az eltérés már jelentősnek mondható (>10%), 

L/h = 5 esetében pedig egyáltalán nem mérhető össze a két érték. Ennek oka, hogy alacsony 

alátámasztási távolság / vastagság viszonynál a mért terhelőerő – lehajlás görbe felfutó 
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szakasza meglehetősen elnyúlik. A próbatestek felületi és geometriai egyenetlenségei miatt, 

0,5%-os nyúlásszinten a terhelőerő meg sem közelíti a modellezett eredményeket (az eltérés 

~5-szörös). Amennyiben nem közvetlenül a kezdeti, felfutó szakaszból származó terhelőerőt, 

hanem a már lineárisnak tekinthető későbbi (nagyobb lehajlásokhoz tartozó) tartomány 

meredeksége segítségével számolt erőt helyettesítünk (37)-be, úgy L/h = 5-nél a „mért” adat 

jó összhangba kerül a modellezett értékkel. Ezt támasztja alá a 42. ábra, ahol a különböző 

nyúlásszintekről származtatott hajlító rugalmassági moduluszok között, L/h = 5-nél ötszörös 

eltérés tapasztalható. 

Növekvő alátámasztási távolság / próbatest vastagság viszonnyal, a mérésből számolt 

rétegközi nyírófeszültségek szórása fokozatosan csökken. 

 

A szimuláció eredményei alapján, a rétegközi nyírófeszültségek eloszlását az alsó támasz és a 

terhelőfej közötti szakasz felénél elemeztem (54. ábra), ez az a hely ahol, a támasz és a 

terhelőfej környezetében kialakuló lokális feszültségkoncentráció a rétegközi nyírófeszültség 

eloszlására a legkisebb hatással van. 

 

 
54. ábra A lokális nyírófeszültségek származtatási helye 

 
Minden esetben a terhelőerő – lehajlás görbe lineáris tartományából származó, 0,5%-os 

nyúlásszinten ébredő nyíró feszültségeket elemeztem. 

A kísérleti munkának megfelelő alátámasztási távolság / vastagság viszonyokban elvégzett 

szimulációk eredményei közül, L/h = 5 és 50 arányoknál tapasztalt nyírófeszültségek 

összehasonlítását végeztem el. A támaszköz negyedénél (54. ábra) tapasztalható FEM 

eloszlások rúdelmélettel (a végeselemes szimuláció reakcióerőit felhasználva) való 

összehasonlítását az 55. ábra (M44. Melléklet) mutatja. A diagramokon a próbatestek 

szélességének közepén, a szélektől legtávolabb ébredő nyírófeszültségeit a vastagság mentén 

ábrázoltam, továbbá a középvastagságban ébredő, teljes szélességre átlagolt rétegközi 

nyírófeszültséget számoltam. 
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a, b, 
55. ábra Láncirányú próbatestek nyírófeszültségeinek vastagságmenti alakulása (a – L/h = 5; b – L/h = 50) 

 
A görbék alapján elmondható, hogy a szabad felületeken a FEM eloszlás nyírófeszültségei 

nem válnak zérussá. Ennek ellenére a jellegek azonosak, a rúdelmélettel számolt rétegközi 

nyírófeszültség maximuma, a középszélességben ébredő rétegközi nyírófeszültségnél 5, ill. 

7%-kal (L/h = 5, ill. 50) magasabb. A teljes próbatestszélességen átlagolt, maximális 

nyírófeszültség értéknél a rúdelmélet 2%-kal magasabb eredményt adott. 

 
a, 

 
b, 

56. ábra 22,5° próbatestek nyírófeszültségeinek vastagságmenti alakulása (a – L/h = 5; b – L/h = 50) 

A 22,5°-ban kimunkált próbatestek esetében is igazak a láncirányú mintáknál tett általános 

megállapítások (56. ábra, M45. Melléklet). Az egyes eloszlások pontos értékei között az 

eltérések L/h = 50-nél jóval nagyobbak, mint a rövidtámaszközű hajlítás során tapasztaltak 

(L/h = 5 -7%; L/h = 50 -40%). A teljes szélességen átlagolt FEM-es és a rúdelmélettel 

számolt maximális érték között 2%-os az eltérés, a rúdelmélet itt is magasabb eredményt 

adott, mint a FEM szimuláció. 
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a, 

 
b, 

57. ábra 45° próbatestek nyírófeszültségeinek vastagságmenti alakulása (a – L/h = 5; b – L/h = 50) 

A 45°-os minták rétegközi nyírófeszültség eloszlása is hasonló az előzőekben 
megismertekhez (57. ábra, M46. Melléklet). A rúdelmélettel számolt feszültségértékek 
maximuma L/h = 5 esetén 12%-kal, L/h = 50-nél 93%-kal magasabbak, mint a FEM 
szimuláció eredményei. A rúdelmélettel számolt maximális nyírószilárdság 2%-kal volt 
magasabb, mint a teljes próbatestszélességen átlagolt érték. 
Mindhárom vizsgált iránynál (0°, 22,5° és 45°) és mindkét beállításnál (L/h = 5 és 50) a 
középvastagságban ébredő (szélességen átlagolt) maximális nyírófeszültség jó egyezést 
mutatott a rúdelmélettel számolt maximális nyírófeszültség értékkel. Ezzel ellentétben, a 
próbatest középszélességében, a vastagság irányában ébredő nyírófeszülétség eloszlások L/h 
= 5-nél kismértékben, L/h = 50-nél a 22,5° és 45°-os minták esetében számottevően eltérnek a 
rúdelmélet eredményeitől. A jelentős eltérés oka, hogy a rúdelmélettel számolt 
nyírófeszültségek csak a koncentrált terhelés nyíró hatása miatt ébrednek, a csavarodásból 
származó nyírófeszültségeket a rúdelmélet (a FEM modellel ellentétben) nem veszi 
figyelembe. Ezek alapján feltételezhető, hogy a nyírófeszültség a próbatest teljes 
keresztmetszetén jelentősen változó értékű lehet. E feltételezést és a terhelőfej nyírófeszültség 
eloszlásra gyakorolt torzító hatását szélesség–vastagság síkú metszeteken elemeztem. 

A terhelőfej nyírófeszültség eloszlásra gyakorolt hatása 

A terhelőfej nyírófeszültség eloszlásra gyakorolt hatását a nyomófej lokális környezetében 
elemeztem. Fontos, hogy a végeselemes modellben az erőbevezetés egy csomópontsoron 
keresztül történt (lényegében csomóponti terhelésmegadás). Így a terhelés közvetlen 
közelében a konkrét nyírófeszültség értékek félrevezethetőek lehetnek, ezért azoknak csak az 
eloszlását, ill. a nyomófejtől való távolságfüggését elemeztem.  
A végeselemes szimuláció eredményei alapján, a rétegközi nyírófeszültségek felületi 
(szélesség- és vastagságirányú) eloszlását az alsó támasz és a terhelőfej közötti 
próbatestszakaszon négy helyen vizsgáltam (58. ábra): 
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− A – a támasz és terhelőfej között félúton (L/4 mm-re); 
− B – a nyomófejtől egy próbatestvastagságnyira (h = 4 mm-re); 
− C – a nyomófejtől fél próbatestvastagságnyira (h = 2 mm-re); 
− D – a nyomófejtől negyed próbatestvastagságnyira (h = 1 mm-re). 

 
58. ábra A rétegközi nyírófeszültség eloszlások származási hely 

Az eloszlások ismertetése során csak a láncirányú és a 22,5°-ban kimunkált minták 

szimulációs eredményeit mutatom be részletesen (59., 60., 61. ábrák). A 45°-os próbatestek 

eredményei lényegében nem tértek el a 0°-ban kivágott minták eredményeitől, ez a 
hosszkeresztmetszetre szimmetrikus felépítés miatt adódott.  

L/h = 5  L/h = 50 

 

a,

 

 

b,

 
59. ábra Rétegközi nyírófeszültség eloszlások a 0°-ban kivágott próbatestek hossztengelyén 

(távolság a nyomófejtől: a – L/4; b – h) 

A támasz és terhelőfej közötti szakasz felénél (’A’ metszetben) vizsgált eloszlás jó egyezést 
mutat a rúdelmélet eredményével, a szélesség mentén nem állandó, kismértékben 
nyeregfelületet alkotó nyírófeszültség eloszlás egyezik más kutatók eredményeivel [21], [26]. 
L/h = 5 esetében, a nyomófejtől egy próbatest vastagságnyira lévő metszet nyírófeszültségeire 
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nincs jelentős hatással az erőbevezetés. Ugyanez L/h = 50 beállításnál már nem mondható el, 
a nyomófejhez fajlagosan (alátámasztási távolságra fajlagosítva) közelebb eső ’B’ metszeten 
ébredő feszültségeloszlásnál már megjelent egy középszélességben és vastagságban jelentős 
lokális maximum. Ugyanekkor a fenti esetek mindegyikében, mind a szélesség, mind a 
vastagság mentén szimmetrikus a nyírófeszültség eloszlása. 

L/h = 5  L/h = 50 

 

c,

 

 

d,

 
60. ábra Rétegközi nyírófeszültség eloszlások a 0°-ban kivágott próbatestek hossztengelyén 

(távolság a nyomófejtől: c – h/2; d – h/4) 

Tovább haladva a nyomófej irányába (60. ábra), a rövidtámaszközű beállításnál csak a 
terhelőfej kis környezetében érzékelhető az eloszlás lényeges torzulása (a vastagság mentén 
aszimmetrikussá válása), ez a vastagság mentén a terhelőfej irányába egy lokális 
maximumként jelentkezik. A szélek felé haladva, a maximumérték nem csökken drasztikusan, 
a vastagságirányban vett metszetek közel állandóak. L/h = 50 elrendezésnél a korábban 
keletkezett maximum a próbatest középszélességében jelentősen kiemelkedve, a vastagság 
mentén fokozatosan a terhelőfej irányába mozdul (60.c és d ábra). A szélességmentén a 
nyírófeszültség eloszlása ezen esetekben is szimmetrikus maradt. 
Az erősítőszövet láncirányához képest 22,5°-ban kimunkált minták hosszmenti 
nyírófeszültség eloszlása meglehetősen változatos képet mutat (61. ábra). Az L/h = 5 
beállítású hajlítóvizsgálati modellezés során tapasztaltak egyeznek a láncirányú mintánál 
leírtakkal. Egyetlen lényeges különbség, hogy a szélességirányú metszetekben nem 
szimmetrikus az eloszlás jellege. L/h = 50-nél a lokális maximum kialakulásának folyamata 
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itt is nyomon követhető. A szélességmenti eloszlások itt sem szimmerikusak a középszélesség 
vonalára. 

L/h = 5  L/h = 50 

 

a,

 

 

b,

 

 

c,

 

 

d,

 
61. ábra Rétegközi nyírófeszültség eloszlások a 22,5°-ban kivágott próbatestek hossztengelyén 

(távolság a nyomófejtől: a – L/4; b – h; c – h/2; d – h/4) 

A meglehetősen szokatlan rétegközi nyírófeszültség eloszlások jellegét a próbatest nem 

szimmetrikus (hossztengelymenti) felépítéséből adódó, hajlítás során fellépő elcsavarodás 
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torzítja. A végeselemes analízis eredményeiben a nyírásból és csavarásból keletkező 

nyírófeszültségek együttesen jelennek meg. Ez azt jelenti, hogy a próbatest elcsavarodása 

erősíti vagy gyengíti a lokálisan kialakuló rétegközi nyírófeszültség értékét. Ez a folyamat kis 

alátámasztások esetén nem olyan jelentős, mint nagy támaszközök esetén. Ezt támasztja alá a 

rúdelméletből és FEM szimulációból számolt nyírófeszültség vastagságmenti eloszlása is (56. 

ábra), ahol kis támaszköz esetén kisebb eltérés van a két érték között. A 45°-ban kimunkált 

minták ugyanezen eloszlásai közötti különbség a Poisson-hatással magyarázható, ami a 

próbatestszéleken jelenetősen felerősödve jelenik meg (62. ábra). 

L/h = 5 L/h = 50 

  
62. ábra Rétegközi nyírófeszültség eloszlások a 45°-ban kivágott próbatestben (távolság a nyomófejtől: L/4) 

A 45°-os minták esetében is megfigyelhető, hogy L/h = 50-nél a széleken és a 

középszélességben ébredő nyírófeszültségek közötti eltérés (~3,6-szoros) jóval nagyobb, mint 

alacsony (L/h = 5) alátámasztási távolság / vastagság viszony esetében (~1,5-szörös). 

 

Ahhoz, hogy a szokatlan formájú rétegközi nyírófeszültség eloszlásokat hitelesnek 

tekinthessem, megvizsgáltam az egyes felületek integráljait. A nyírófeszültségek felületi 

integráljának a támaszokon ébredő reakcióerőt, azaz a keresztmetszetre ható nyíróerőt kell 

adnia. Az egyes keresztmetszetekben elvégzett intregrálások (szummázások) eredményei, 

minden esetben <2%-os hibával a támaszokon ébredő reakcióerővel voltak egyenlőek. A kis 

eltérés a diszkrét ponthalmaz integrálási pontatlansága miatt adódott. 

 

A 22,5°-ban kimunkált minták további elemzéséhez egy olyan modellt készítettem, amely 

csak a hajlításból ébredő nyírófeszültség eloszlásokat adja eredményül. A modellt úgy 

építettem fel, hogy az a terhelés miatt egyensúlyban legyen (a merev test szerű mozgást 

meggátoltam - ezeken a megfogásokon a reakcióerők nullát adtak). A terhelést az 

alátámasztásoknál lévő keresztmetszetben felületen megoszló nyíróerőként, ill. a terhelőfej 
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helyén csomópontsoron adtam meg úgy, hogy azok eredője nulla legyen. Az így elkészített 

modell csavarodásából nem származtak nyírófeszültségek, csak a hajlításból fakadó 

nyírófeszültségeket kaptam. A keresztmetszeti nyírófeszültség eloszlást csak a terhelőfej – 

megtámasztás szakasz felénél vizsgáltam (60. ábra A jelű keresztmetszete). Ugyanis, a két 

modell közötti lényeges különbség, hogy ez utóbbi a minta teljes szélességén azonosan van 

terhelve, így az előző modellel ellentétben (a nyomófej lokális környezetében) nem csak a 

szélesség közepén alakul ki a jelentős feszültségkoncentráció. A két FEM szimuláció 

eredményét egymásból kivonva a próbatest elcsavarodásából ébredő nyírófeszültségek 

számíthatók. Az L/h = 50 beállításnál vizsgált minta eredményeit a 63. ábra mutatja. 

 
 
 
 
 
Hajlítás 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Csavarás 

 
 
 

63. ábra A rétegközi nyírófeszültség eloszlás szétbontása (22,5°-os minta, L/h = 50) 

A csavarásból származó nyírófeszültség eloszlás felületi integrálja nulla, ami azt jelenti, hogy 

az eloszlás nem a nyíróerőből, hanem a szerkezeti asszimetria által generált asszimetrikus 

nyírófeszültség eloszlásból származik. Látható, hogy a csavarásból származó nyírófeszültség 

főleg a széleken jelentős, az eredő nyírófeszültség eloszlást ott torzítja nagy mértékben (a 

széleken akár kétszeres nagyságúra). 
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7. Hajlító rugalmassági modulusz meghatározása a képfeldolgozás 

módszerével 

A hajlítóvizsgálatok elvégzése során felmerült egy újszerű modulusz mérési lehetőség, 

melynek ismertetése e fejezet célja. Hárompontos hajlításkor általános eset, hogy a próbatest 

gerjesztése (u(t)) és válasza is az elmozdulás (64. ábra). Ez a lehajlás a próbatest középénél, 

az alátámasztási távolság felénél mérhető jól, további mért és rögzített érték a terhelőerő. 

Mindkét mérhető vizsgálati paraméter időfüggő mennyiség. 

Feltételezve, hogy a hajlítóvizsgálat kezdő szakaszából, az anyag lineárisan rugalmas határán 

belüli információkat vesszük figyelembe, úgy a klasszikus rúdelmélet szerint, időben lassan 

változó (a hajlítóvizsgálat során kvázistatikusnak mondható) terhelés esetén, a rugalmas 

(semleges) szál differenciál egyenlete, (t ≥ 0) esetén: 

 )(),(),( tIEtxRtxM H=  (38) 

Az időben lassan változó terhelés engedi meg, hogy az előbbi egyenlet használható a korrekt 

parciális differenciálegyenlet helyett. 

A hely és időfüggő görbületi sugár az aktuális hajlítónyomaték, az inercianyomaték és a 

rugalmassági modulusz függvénye. A görbületi sugár reciprokaként értelmezhető a görbület:  
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ahol y(x,t) a semleges szál alakját leíró függvény. 

 
64. ábra A hárompontos hajlítás sematikus elrendezése 
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Feltételezve, hogy ( ) 1),(1
2/32 ≈′+ txyx , és kombinálva (39-39) egyenleteket, a következő 

egyenlőség áll fenn (0≤x≤L/2): 

 ⎟
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melyet értelmezési tartományán kétszer integrálva: 
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0),(,0),0( =′= txyty x  peremfeltételekből kiindulva, c1 és c0 konstansokat meghatározva a 

semleges szál alakját leíró függvény a következő formájú: 
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A próbatest közepénél mérhető lehajlás: 
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A terhelőerő – lehajlás görbe kezdeti (lineáris) szakaszának ismeretében a hajlító 

rugalmassági modulusz, négyszög keresztmetszetű próbatest esetében a következőképpen 

számolható: 
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Az (38) egyenlet alapján kézenfekvő, hogy R(0,t) görbületi sugár ismeretében a hajlító 

rugalmassági modulusz közvetlenül és pontosabban meghatározható, mint a 

differenciálegyenlet közelítő megoldását alkalmazva: 
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Egy hárompontos hajlító vizsgálati összeállítás összekapcsolva CCD vagy digitális kamerával 

rendelkező képfeldolgozó rendszerrel képes az ismert geometriájú próbatest görbületét leíró 

függvény, így a hajlító rugalmassági modulusz meghatározására. 

Mindehhez a kontúrgörbék meghatározásának matematikai vonzatát kell megvizsgálni. 
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7.1. Kontúrgörbe meghatározása 

A vizsgált minta véges vastagsága miatt, a görbült próbatest alakjáról a képfeldolgozás után 

két kontúrgörbe áll rendelkezésre. A két görbe közül a nyomófej oldalán lévő (felső görbe) a 

nyomófej miatt, annak környezetében zajos lehet, ezért az alsó görbe (húzott oldali) 

azonosítása célszerű.  

A valós kontúr a képfeldolgozás eredményeképpen aszimmetrikus lehet (pl.: a próbatest 

hossztengelye és a görbült alak rögzítését végző kamera képének vízszintes síkja szöget zár 

be). Ez a kontúrgörbe szimmetrizálásával kiküszöbölhető, amennyiben a kontúr adatpárjai (xi, 

yi), i=1,…,n ahol 0<xi<L. A szimmetria tengely helyét jelölje xo és a hozzá tartozó lehajlást 

pedig yo. Feltételezve, hogy xo nem ismert, ezért annak meghatározását a mért lehajlás 

minimumértékéhez tartozó minimumhely segíti (1<k<n): 

 ni
iokko yyyxx

≤≤
===

1
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 (47) 

Két vagy több minimumértékkel (yo = yk+ν, ν = 0,1,…,r), így minimumhellyel rendelkező 

adatsor esetén a koordináták a következőképpen határozhatók meg:  
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A minimumhely, x0 meghatározásának másik alkalmas módja, az (xi, yi) adatpárokra illesztett 

n-ed fokú görbe (g(x)) minimumhelyének meghatározása. 

n = 2 estében a számítás meglehetősen egyszerű, a g(x) függvény deriváltjai a 

következőképpen alakulnak (-L/2≤x≤L/2 vagy 0≤x≤L): 
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g’(xo) = 0 és g”(xo) > 0 peremfeltételeket behelyettesítve a minimumhely: 
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x0 ismeretében az n db adatpár szimmetrizálása kiküszöböli a mérési és képfeldolgozási 

hibákat: 
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A szimmetrizálás után 2n számú adatpár áll rendelkezésre, amelyre egy m-ed fokú (m ≥ 2) 

polinom illesztése a korrigált kontúrgörbe alakját leíró függvényt adja: 

 
m

mo xaxaxaatxYtxy ++++=≈ ...),(),( 2
21  (52) 

A polinom ai (i = 0..m) paramétereinek értéke az illesztés fokszámától függenek. 

 

A hajlító rugalmassági modulusz meghatározásának követelménye, hogy x0 környezetében 

pontos legyen a polinom mért adatpárokra történő illesztése. 

7.2. A hajlító rugalmassági modulusz számítása 

A felső (Rf) és alsó (Ra) kontúrgörbe görbületi sugarai az őket leíró polinomok (Yf és Ya) 

kétszeres deriválásával határozhatók meg: 
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 (53) 

A semleges szál görbületi sugara (R0) legegyszerűbben a felső és alsó görbületi sugarak 

átlagolásával becsülhető: 

 ( )),(),(),( 2
1 txRtxRtxR oaofo +=  (54) 

Mindezek ismeretében a hajlító rugalmassági modulusz meghatározható: 
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7.3. Mérési elrendezés, mérési eredmények 

A próbatest egy 20 mm szélességű, 1,1 mm vastagságú és 200 mm hosszúságú rugóacéllap 

volt. A hajlító vizsgálatot Zwick Z020/TH3A típusú univerzális szakítógépen végeztem, a 

próbatest görbült alakjáról egy kereskedelmi forgalomban kapható 4 megapixeles digitális 

fényképezőgéppel készítettem felvételeket. A hárompontos hajlítás alátámasztási távolsága L 

= 160 mm, a nyomófej lekerekítési sugara 5 mm, az alátámasztásoké 2 mm volt, a terhelési 

sebességet 1 mm/min-re választottam. 

A fényképfelvételek elkészítéséhez a mérőgépet 10, 40 és 50 N terhelésnél 20 sec-os 

várakozási időre programoztam. Ahhoz, hogy a próbatest szélei és a háttér jól elkülönüljenek 

egymástól, a minta mögé szórt fényű fényforrást helyeztem. 
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A görbült próbatest alakjáról készült felvételeket (65.a ábra ) egy a BME Polimertechnika 

Tanszéken kifejlesztett számítógépes program és MS Excel táblázatkezelő segítségével 

értékeltem ki. A program lényege, hogy a készített felvételt pixelről pixelre végigpásztázva 

meghatározza azon pixelkoordinátákat, ahol a próbatest kontúrjai találhatók. A programban 

lehetőség van kalibráció elvégzésére, ez azt jelenti, hogy a felbontás függvényében 

meghatározható a pixelpontok száma adott hosszúságon belül (pl.: db/mm dimenzióban), így 

a kontúrkoordináták mm osztású koordinátarendszeren belüli ábrázolása is lehetővé válik 

(65.b ábra). 

a, 
 

b, 
65. ábra 50 N terhelésnél készített felvétel (a) és a kontrasztkülönbségen alapuló kontúrgörbék (b) 

A görbült alak pontokból álló sorozatára a polinom illesztése MS Excel programban történt, a 

táblázatkezelőbe épített eljárás segítségével. A polinom deriválása után, (53) egyenletbe 

helyettesítve, a görbületi sugár meghatározhatóvá vált. 

A 66.a ábra az illesztett polinom fokszámának jelentőségét szemlélteti a számolt rugalmassági 

moduluszra. A 66.b ábra a szimmetrizálás hatását mutatja a kísérleti mérési beállításra. 

 
a, 

 
b, 

66. ábra Az illesztett polinom fokszámának (a) és az adatsorok szimmetrizálásának hatása (b) 
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A kontúrgörbét leíró polinom fokszámának m > 6 esetében nincs jelentős hatása a hajlító 

rugalmassági moduluszra. A szimmetrizálás hatását minden mérési esetre külön-külön meg 

kell vizsgálni, hiszen a képfeldolgozó rendszer összeállítása nem minden esetben azonosan 

sikerül. 

 

A számolt hajlító rugalmassági moduluszok pontos értékei a 17. táblázatban találhatók. 

Hajlító rugalmassági modulusz 
[GPa] 

Illesztett polinom 
Terhelőerő 

[N] 

Másodrendű Negyedrendű Hatodrendű 

Szabvány 
szerinti kezdeti 
húrmodulusz 

10 255,3 203,6 186,7 

40 229,3 194,9 188,9 

50 234,9 200,5 193,6 

194,1 

17. táblázat A hajlító rugalmassági moduluszok alakulása 

Megállapítható, hogy a képfeldolgozás útján, hatodrendű polinom illesztésével származtatott 

hajlító rugalmassági modulusz nagyon jó egyezést mutat a terhelés – lehajlás görbe kezdeti 

szakaszának ismeretében (44. egyenlet) meghatározható értékkel. 

 

A fentiekben bemutatott módszer segítségével a láncirányú kompozit mintáim hajlító 

rugalmassági moduluszát is meghatároztam. A 18. táblázat és a 67. ábra egy-egy mérés 

eredményeit mutatja összehasonlítva a kezdeti szakasz meredekségével számolt értékekkel. 

L/h 
[-] 

Modulusz 
képfeldolgozással 

[GPa] 

Kezdeti 
húrmodulusz 

[GPa] 

16 20,6 19,9 

25 22,8 22,4 

40 22,9 22,6 

 
18. táblázat A kompozit minta moduluszai 

67. ábra A kompozit minták moduluszai 

A mérési eredmények alapján elmondható, hogy a kifejlesztett módszer alkalmas a hajlító 

rugalmassági modulusz meghatározására. 
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8. Összefoglalás 

Doktori dolgozatom laminált polimer kompozit lapokból kimunkált próbatestek feszültség – 

deformációs és tönkremeneteli mechanizmusának elemzésével foglalkozik. A poliészter 

mátrixú, üvegszövet erősítésű, állandó vastagságú és négyszög keresztmetszetű minták méret- 

és szerkezethatását szakító- és hajlítóvizsgálatok eredményein keresztül elemeztem. A 

kutatást a többirányban (főleg szövet struktúrával) erősített kompozitok szerkezeti, szilárdsági 

és tönkremeneteli tulajdonságai témakörben megjelent tudományos eredmények 

ismertetésével kezdtem. Az áttekintés során fontos szerepet kaptak a szöveterősítésű 

kompozitok anyagtulajdonság és viselkedés modellezési lehetőségei, ill. a polimer 

kompozitok gyártási technológiájának és méretének hatása a szakító-, nyomó- és 

hajlítóvizsgálati mechanikai jellemzőkre és tönkremeneteli folyamatokra. 

A gyártástechnológia helyes megválasztása rendkívül fontos volt, hiszen a méret- és 

szerkezethatások kimutatása csak reprodukálhatóan állandó minőségű próbatestek mechanikai 

vizsgálata során lehetséges. A réteges szerkezetű, 4 mm vastag mintalapok legyártásához a 

vákuuminjektálásos technológiát választottam, melyet elsőként vezettem be a 

Polimertechnika Tanszék mindennapjaiba. A kidolgozott kétoldali merev szerszám és 

gyártástechnológia lehetővé tette az állandó minőségű 340x340 mm felületű próbalapok 

gyártását, amelyekből a próbatestek kimunkálásra kerültek. A minták fizikai mérőszámainak 

(sűrűség, száltartalom) kis szórása bizonyította a szerszám helyes kialakítását és a 

gyártástechnológia helyes megválasztását. A próbatestek mechanikai jellemzését (húzó-, 

nyomó-, hajlító- és nyíróvizsgálatát) a nemzetközi szabványoknak (ISO, ASTM) megfelelően 

végeztem el. 

A disszertáció első főbb egysége az erősítőszövet láncirányához képest különböző irányokban 

kimunkált (0º; 22,5º és 45º) és b = 10, 15, 20, 25, 35 és 50 mm széles próbatestek 

húzóvizsgálatával foglalkozik. A húzó rugalmassági modulusz és a szakítószilárdság a 

vizsgált tartományon belül nem változott jelentősen. Az állandó bázishosszú 

videoextenzométeres nyúlásmérés módszerével kapott eredmények alapján megállapítottam, 

hogy a próbatestek szélessége azok húzóvizsgálata során mérhető nyúlás- és 

feszültségsebességére van hatással. A rugalmassági modulusz származtatási helyén belül ez a 

kapcsolat mindkét esetben egy azonos kitevőjű hiperbolával írható le, így a szélesség 

növelésével csökkenő nyúlássebességet az ugyancsak csökkenő feszültségsebesség 

kompenzálja úgy, hogy a húzó rugalmassági modulusz közel állandó értéken marad. A 
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húzófolyamat során végbemenő alakváltozást képfeldolgozásos és akusztikus emissziós 

mérések eredményeivel jellemeztem. A minták felületére festett egyenesek szögváltozásának 

mérése alkalmasnak bizonyult a Poisson-szám meghatározására. Az akusztikus emissziós 

mérések eredményei alapján megállapítottam, hogy a keskenyebb minták mátrixanyag 

vezérelt tönkremenetelét hosszabb felfutási- és teljes idejű jelek jellemzik; a szélesebb 

mintáknál megjelenő szálszakadás típusú tönkremeneteli folyamat során alacsonyabb 

felfutási- és teljes idejű jeleket rögzítettem. Megállapítottam, hogy a nyúlásmérő bélyegekkel 

nyomonkövetett kontrakciós függvény (Possion tényező – idő kapcsolat), a tönkremenetel 

megindulásakor, a kezdetben állandónak tekinthető értéktől (Poisson tényező) eltér. Ezáltal a 

lokális tönkremenetel kezdete, a nyúlásmérő bélyegek mérési eredményeinek elemzéséből is 

megállapítható. 

A különböző szerkezetű (különböző irányokban kivágott) minták hajlítóvizsgálatát három- és 

négypontos elrendezéseknél, állandó terhelési viszonyok (terhelési sebesség, nyomófej-, ill. 

támaszok lekerekítési sugara) mellett hajtottam végre. Az állandó szélességű próbatestek 

merevségi és szilárdsági jellemzőit az alátámasztási távolság / vastagság viszony széles, L/h = 

5..50 tartományában vizsgáltam. Eredményeim szerint a rugalmassági moduluszt L/h ≥ 25 

esetén lehet közel állandónak tekinteni (az ide vonatkozó szabvány vizsgálati beállításnak 20-

at ajánl), a hajlítószilárdság tönkremeneteli típustól való függőséget mutatott. E hatás 

kiküszöbölésére az egész hajlítófolyamatot négy nyúlásszinten (ε = 0,5; 1; 1,5 és 2%) 

kísértem figyelemmel. Az ébredő hajlítófeszültségek irányonként más-más L/h viszonytól 

tartottak egy állandó értékhez. A 2%-os nyúlásszinten a hajlítófeszültségek már jól kivehető 

módon monoton csökkenni kezdtek, ez főleg a nyomóerő – lehajlás görbe nemlinearitásából 

adódott. A tönkremeneteli folyamatok és módok azonosítását a nyomófej környezetéről 

készített képfelvételek alapján végeztem el. 

A próbatest szélességének a hajlító mechanikai jellemzőkre gyakorolt hatását L/h = 25 

viszonynál (L = 100 mm), b = 10, 20, 40, 60 és 80 mm mintaszélesség mellett hárompontos 

elrendezéssel vizsgáltam. A hajlító rugalmassági moduluszok, mint a szakítóvizsgálatok 

során, itt is közel állandó értékűek maradtak. A különböző nyúlásszinteken vizsgált 

hajlítófeszültségek viszont a 22,5 és 45º-ban kivágott minták szélességének növelésével 

monoton nőttek. E jelenségre az ún. úszó szálak eltűnése ad magyarázatot, azaz a szélesség 

növelésével megjelennek a két támaszközt átérő ferde szálkötegek. A szélesség növelésével 

fokozatosan és egyre nagyobb mértékben tapasztaltam a húzott oldalon a szálszakadással járó 

tönkremenetel megjelenését. 
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A négypontos hajlítóvizsgálat során a terhelési pontok távolsága / alátámasztási távolság 

viszony (L2/L = 0; 0,2; 0,33; 0,5 és 0,66) hatását állandó L = 100 mm-nél, ill. b = 15 mm-nél 

vizsgáltam. A hajlító rugalmassági modulusz átlagértékeire nem volt hatással a geometriai 

paraméter növelése. Növekvő L2/L paraméterrel, a 0 és 22,5º-ban kimunkált próbatestekben 

az ébredő hajlítófeszültségek, ε ≥ 1% esetében monoton növekvő jelleget mutattak. Ennek 

okát a három- és négypontos hajlítóvizsgálati próbatestek nem azonos nyúlásszinten 

bekövetkező tönkremenetele magyarázza. 

Elvégeztem a hárompontos elrendezésű, különböző geometriai és szerkezeti viszonyok 

mellett végrehajtott hajlítóvizsgálatok végeselemes modellezését is. A kidolgozott 

háromdimenziós kontinuum elemeket, kontakt felületeket és súrlódást alkalmazó modellel a 

kísérleti munka során nem megfigyelhető rétegközi nyírófeszültség eloszlás változását 

vizsgáltam. A modell anyagi tulajdonságait mérések, számítások és szakirodalmi adatok 

alapján választottam meg. A mérési és szimulációs eredményeket, a geometriai különbségek 

(a végeselemes szimulációkat a névleges 15x4 mm-es próbatest keresztmetszettel végeztem) 

kiküszöbölése végett, a rúdelmélet szerinti maximális rétegközi nyírófeszültségekkel 

hasonlítottam össze a lineáris terhelőerő – lehajlás szakaszon (ε ≤ 0,5%). Az erőbevezetés és 

támasz közötti szakasz felénél az eredmények jó egyezést mutattak. A próbatest hossza 

mentén négy keresztmetszetben (a nyomófejtől L/4, h, h/2 és h/4 távolságra) elemeztem a 

nyírófeszültségek vastagság, ill. szélességmenti eloszlását. A láncirányú mintáknál fellépő, 

feszültségkoncentráció miatti rétegközi nyírófeszültség eloszlások torzulása a 

szakirodalomnak megfelelő volt. A 22,5°-ban kimunkált próbatesteknél a nyírófeszültségeket 

az aszimmetrikus szerkezeti felépítésből származó csavarónyomaték jelentősen gyengítheti 

vagy erősítheti, így a próbatest két széle között jelentős igénybevétel eltérés jöhet létre. A 

végeselemes szimuláció segítségével bebizonyítottam, hogy a próbatest szélein jelentkezik az 

elcsavarodásból származó jelentős torzító hatás, amely L/h = 50-nél akár kétszeresére is 

erősítheti a csak nyíróerőből származó lokális rétegközi nyírófeszültséget. 

Munkám hetedik fejezetében a hajlítóvizsgálatok elvégzése során felmerült újszerű modulusz 

mérési lehetőség kidolgozását végeztem el. Egy hárompontos hajlító vizsgálati összeállítás 

összekapcsolva CCD vagy digitális kamerával rendelkező képfeldolgozó rendszerrel képes az 

ismert geometriájú próbatest görbületét leíró függvény, s ebből a hajlító rugalmassági 

modulusz meghatározására. Egy digitális fényképezőgép által, adott terhelési szinten készített 

felvétel kiértékelése alapján, a próbatest alsó és felső élét leíró kontúrgörbék meghatározása, 

szimmetrizálása után a minta hajlító rugalmassági modulusza (ismert geometria esetén) 
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egyszerűen, járulékképletek alkalmazása nélkül is meghatározható. A kontúrgörbékre 

illesztett hatodfokú polinom kis eltéréssel (<1%) a terhelőerő – lehajlás növekményből 

számítható modulusz értéket adta acél minta esetén. Az eredmények a laminált szerkezetű 

mintáim során is hasonlóan alakultak a vizsgált L/h = 16, 25 és 40 esetén. 

8.1. Új tudományos eredmények 

Az elvégzett kísérleteim és elméleti megfontolásaim eredményeképpen az alábbi tudományos 
téziseket fogalmaztam meg ([96], [101], [103-110]): 
 

1. Olyan – kétoldali merev szerszámozású, RTM, VIM és VARTM eljárásokhoz, 
változtatható erősítőanyagú, struktúrájú és száltartalmú kompozit lapok előállítására 
alkalmas – injektálásos gyártási technológiát dolgoztam ki és valósítottam meg, 
amelynek segítségével a legyártott próbatestek mechanikai jellemzőinek (húzó-, 
hajlító- és nyomó modulusz és szilárdság) szórása <10% értéken belül, fizikai 
jellemzőinek (sűrűség és száltartalom) szórása <2% értéken belül, geometriai 
jellemzői közül vastagsági méretének szórása <5% értéken belül tartható, amely a 
hagyományos kézi laminálásos technológiához képest közel egy nagyságrenddel jobb. 

 
2. A 16 rétegű – rétegenként azonos irányítottságú erősítőanyagot tartalmazó – 

különböző szélességű (b =10, 15, 20, 25, 35 és 50 mm), de azonos vastagságú (h = 4 
mm) szöveterősítésű kompozit minták húzóvizsgálata során megállapítottam, hogy: 
a)  A három irányban (az erősítőszövet láncirányával párhuzamosan, ill. ahhoz képest 

22,5 és 45°-ban) kimunkált próbatestek húzó rugalmassági modulusza nem függ a 
minta szélességétől. Kimutattam, hogy a húzófolyamat során, a 
videoextenzométeres mérések alapján számolt nyúlás- és a próbatestben ébredő 
feszültség sebessége az időben nem állandó. A próbatestszélesség e jelenségre 
gyakorolt hatását a húzó rugalmassági modulusz szabványos származtatási 
tartományán belül (ε = 0,0005-0,0025) elemeztem, és az alábbi szélességtől függő 
függvénykapcsolatot tártam fel: 

BAb=ε& , 
DCb=σ&  

 B = D esetén, A és C paraméter hányadosa állandó, és értéke a különböző 
mintaszélesség mellett mért húzó rugalmassági moduluszokkal jó egyezést mutat. 
A paraméterek értékei a láncirányú mintáknál: A = 2,62x10-4 1/(s*mmD),              
C = 5,70 MPa/(s*mmD); 22,5 º-os mintáknál: A = 2,93x10-4 1/(s*mmD),                 
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C = 4,40 MPa/(s*mmD); 45 º-os mintáknál: A = 3,34x10-4 1/(s*mmD),                    
C = 3,56 MPa/(s*mmD), ill. B = D = -1,25. 

b) Kimutattam, hogy a tönkremeneteli folyamat lefutása, és a mintaszélesség között 

egyértelmű kapcsolat állapítható meg. A 22,5 és 45º-ban kimunkált próbatestek 

szakítószilárdsága a 10..50 mm szélességtartományban monoton növekszik. A 

tönkremeneteli folyamat lefolyása, annak előrehaladásával rendre szálkihúzódás, 

szálszakadásos szálkihúzódás, majd szálszakadás formájában következik be. A 10 

mm-től 25 mm tartományig terjedő minták (keskenyebb próbatestek) esetén a 

tönkremenetel mátrixanyag vezérelt, amely esetben az akusztikus emissziós 

jeltartomány felfutási ideje >200 μs, valamint teljes idejű jele >500 μs, míg a 35 

mm-től az 50 mm-ig terjedő minták esetén (szélesebb próbatestek tartománya) a 

domináns szálszakadási jeltartomány felfutási ideje <200 μs, míg teljes idejű jele 

<500 μs tartományban található. A keresztirányú rugalmassági modulusz 

tönkremenetel függvényében való alakulását (szakítóvizsgálatok alapján) 

vizsgálva megállapítottam, hogy annak – terhelőerő függvényében – lineáristól 

való eltérésének detektálása alkalmas a tönkremeneteli folyamat kezdetének 

meghatározására. Így a tönkremenetel megindulása a keresztirányú nyúlás 

nyomon-követésével (pl. egyszerű nyúlásmérő bélyeg alkalmazásával) 

meghatározható. 

 
3. A láncirányhoz képest 0; 22,5 ;45; 67,5 és 90º-ban kimunkált 16 rétegű – rétegenként 

azonos irányítottságú erősítőanyagot tartalmazó – üvegszövet erősítésű, azonos 

vastagságú (h = 4 mm) kompozit minták hárompontos hajlítóvizsgálata során 

megállapítottam, hogy: 

a) Az állandó szélességű (b = 15 mm) kompozit minták különböző alátámasztási 

távolság – próbatestvastagság viszonynál (L/h = 5, 10, 16, 20, 25, 30, 40 és 50) 

elvégzett hárompontos hajlítóvizsgálatai során, a minták hajlító rugalmassági 

modulusza L/h-val monoton nő és L/h ≥ 25-től állandó értékűnek tekinthető. Ez az 

aszimptotikus jelleg a lineárisan rugalmas határon belül, a próbatestekben azonos 

nyúlásszint mellett ébredő hajlítófeszültségre is igaz. Továbbá, az állandó 

támaszköznél vizsgált (L/h = 25), különböző szélességű (b = 10, 20, 40, 60 és 80 

mm) 22,5 és 45º-os mintákban ébredő hajlítófeszültségek is monoton növekedő 

jellegűek, és állandónak az úszó szálak eltűnése után tekinthetők. 
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b) A hárompontos hajlítóvizsgálat támaszköz – vastagság viszonya és a minták 

szélessége a tönkremeneteli formára volt nagy hatással. A katasztrófaszerű 

tönkremenetel L/h ≤ 10 minden vizsgált iránynál a rétegközi elválás volt, így ez a 

tartomány alkalmas a minták interlamináris szilárdságának meghatározására. 

Nagyobb L/h arányoknál csak a lánc-, ill. vetülékiránnyal párhuzamosan 

kimunkált mintáknál jelenik meg a szálszakadás típusú tönkremenetel. L/h = 25-

nél a 22,5º és 45º-os minták növekvő szélességével dominál a szálszakadással járó 

tönkremeneteli forma. 

 

4. A láncirányhoz képest 0; 22,5;45; 67,5 és 90º-ban kimunkált 16 rétegű – rétegenként 
azonos irányítottságú erősítőanyagot tartalmazó – üvegszövet erősítésű, azonos 
vastagságú és szélességű (h = 4 mm, b = 15 mm) kompozit minták L/h = 25, és L2/L = 
0; 0,2; 0,33; 0,5 és 0,66 beállítású négypontos hajlítóvizsgálata során kimutattam, 
hogy az erőbevezetési távolság – alátámasztási távolságra nem érzékeny a hajlító 
rugalmassági modulusz. L2/L nincs hatással a minták hajlító rugalmassági 
moduluszára, a 22,5 és 67,5º-os minták esetében a mért tartomány két végpontja 
között (a szórásmezők növekedése mellett) 5-7% modulusz növekményt, a 45º-os 
próbatestek esetében 10%-os csökkenést tapasztaltam. Kimutattam, hogy a 
tönkremenetel módjára sem volt hatással az erőbevezetési távolság – alátámasztási 
távolság viszony.  

 
5. A rétegenként azonos irányítottságú erősítőanyagot tartalmazó kompozit minták,        

L/h = 5…50 beállítású, hárompontos hajlítóvizsgálatainak végeselemes modellje alapján 
számolt rétegközi nyírófeszültség eloszlásának vizsgálata során kimutattam, hogy: 
a) A terhelőfej és alátámasztás közötti szakasz felénél, a próbatestek 

középszélességében ébredő nyírófeszültség eloszlásra a rúdelmélet csak a 
száldomináns (lánc- vagy vetülékirányú) mintáknál ad jó eredményt. A 22,5 és 
45º-os minták esetében a rúdelmélet csak a teljes szélességre átlagolt maximális 
rétegközi nyírószilárdság értékére ad megfelelő értéket. 

b) Nagy L/h arányok esetében a terhelőfej környezetében mind a próbatest 
vastagságának, mind a szélességének irányában jelentősen torzul az interlamináris 
nyírófeszültség eloszlása. Megállapítottam, hogy a 22,5º-ban kimunkált minták 
nyírófeszültség eloszlása a hajlításból és az aszimmetrikus szerkezet által generált, 
a szélesség mentén aszimmetrikus nyírófeszültség eloszlás okozta elcsavarodásból 
tevődik össze. A végeselemes szimuláció segítségével bebizonyítottam, hogy a 
próbatest szélein jelentkezik az elcsavarodásból származó jelentős torzító hatás, 



Összefoglalás  

100 

amely L/h = 50-nél akár kétszeresére is erősítheti a csak nyíróerőből származó 
lokális rétegközi nyírófeszültséget. 

 
6. Képfeldolgozás elvén alapuló, újszerű mérési módszert fejlesztettem ki a hajlító 

rugalmassági modulusz meghatározására. Az ismert geometriájú próbatest görbült 
alakját leíró kontúrgörbék azonosítása a hajlítóvizsgálat során készített digitális 
képfelvétel pixelpontjainak kontrasztkülönbségén (vagy intenzitáskülönbségén) 
alapul. Az így meghatározott kontúrgörbe minimumhelyét szimmetria tengelynek 
azonosítva, majd az adatokat arra szimmetrizálva kiküszöbölhető a képfelvétel 

aszimmetrikus hibája. A szimmetrizált adatpárokra illesztett m-ed fokú (m ≥ 2) 
polinom második deriváltjának ismeretében, a kontúrgörbék minimumhelyének 
környezetében, a görbületi sugár (mint mérések alapján számított), ezáltal a hajlító 
rugalmassági modulusz meghatározhatóvá válik. Mérési eredményeimmel kimutattam, 
hogy hatodfokú polinom illesztése esetén a számolt hajlító rugalmassági modulusz 
megegyezik a terhelőerő – lehajlás karakterisztika ismeretében származtatható 
értékkel. 

8.2. Az eredmények hasznosulása 

A doktori munkám során megtervezett és létrehozott vákuuminjektálásos redszerrel nem csak 

üvegszövet erősítőanyagú polimer kompozitok állíthatók elő, hanem az bármilyen típusú 

erősítőstruktúra használatára alkalmas. A kétoldali merev szerszámozás használható RTM és 

VARTM technológiákhoz is. A szerszámban különböző stratégiájú injektálási kísérletek 

(pont- vagy vonalszerű beömlés, középpontból kerület felé impregnálás stb.) elvégzése, és a 

felső szerszámfélen keresztül a kitöltés (vagy permeabilitás) vizsgálata is végrehajtható. 

A szakítóviszgálatok során alkalmazott, képfeldolgozáson alapuló alakváltozást rögzítő 

eljárás, a lineárisan rugalmas tartományon belül, alkalmas a Poisson tényező 

meghatározására. A nyúlásmérő bélyegekkel figyelemmel kísért kontrakciós függvény 

felvétele és elemzése segítséget nyújt a lokális tönkremeneteli folyamat kezdetének 

meghatározásában. 

A hárompontos hajlítás során alkalmazott alátámasztási távolág – próbatestvastagság viszony 

nagy hatással van a hajlító rugalmassági moduluszra, ezért helyette a geometriai viszonyokra 

kevésébe érzékeny négypontos hajlítás elvégzését tartom célszerűnek. 

A végeslemes szimulációhoz kidolgozott modell alkalmas az aszimmetrikus szerkezet által 

generált többletigénybevétel kimutatására. Ez olyan szerkezetek tervezéséhez járul hozzá, 
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melyek a megengedettnél magasabb igényevételt vagy deformációt „intelligens módon”, 

emberi beavatkozás nélkül csökkenteni tudják. 

A képfeldolgozáson alapuló, újszerű hajlító rugalmasssági modulusz meghatározási módszer 

alkalmazása azon esetekben célszerű, ahol a lehajlás nem vagy csak nehézségek árán mérhető 

(pl.: magas hőmérsékleten, mikroszkopikus minták esetében stb.). 

8.3. További megoldásra váró feladatok 

Munkám során számos olyan megoldásra váró feladatot és problémát találtam, melyekkel 

nem foglalkoztam és a kompozit anyagvizsgálattal foglalkozó szakirodalomban sem teljesen 

feltárt területet képviselnek. A további megoldásra feladatokat az alábbiakban fogalmazom 

meg: 

• Azonos keresztmetszetű kompozit minták mechanikai jellemzőinek és tönkremeneteli 

folyamatainak elemzése, azok száltartalmának függvényében. 

• A mátrixanyag anyagjellemzőinek (pl.: rugalmassági modulusz, szakadási nyúlás) 

hatása azonos erősítőszerkezetű kompozitok szakító- és hajlítóvizsgálatakor. 

• Aszimmetrikus rétegfelépítésű, többirányban erősítőanyagot tartalmazó kompozit 

minták kiterjedt mechanikai és analitikus vizsgálata. 
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Melléklet 

M1. A szövetet felépítő rovingok lineáris sűrűsége 

Láncirány  Vetülékirány 

ℓ m q  ℓ m q 
Sorszám 

[mm] [g] [tex]  
Sorszám 

[mm] [g] [tex] 

1 422 0,12 301,18  1 410 0,25 613,17 

2 421 0,13 313,77  2 411 0,25 609,97 

3 421 0,12 286,93  3 410 0,25 616,82 

4 421 0,12 292,87  4 409 0,24 602,68 

5 421 0,12 299,76  5 410 0,24 609,02 

  átlag 298,90    átlag 610,33 

  szórás 10,08    szórás 5,25 

 

M2. A sűrűségmérés során kapott eredmények 

1. minta 2. minta 

  mlev [g] malk [g] ρkompozit [g/cm3] mlev [g] malk [g] ρkompozit [g/cm3]

1 3,421 1,944 1,814 1 3,571 2,030 1,816 

2 3,236 1,838 1,814 2 3,528 2,005 1,815 

3 3,148 1,789 1,815 3 3,390 1,925 1,812 

4 3,208 1,823 1,815 4 3,292 1,868 1,811 

5 3,173 1,802 1,813 5 3,412 1,934 1,809 

  Átlag 1,814   Átlag 1,813 

  Szórás 0,0007   Szórás 0,0029 

 

M3. A száltartalommérés eredményei 

  mcsésze mcsésze+üvegszál mkompozit müvegszál Φ ϕ ϕátlag Sϕ 
  [g] [g] [g] [g] [m%] [tf%] [tf%] [tf%] 

1 51,98 54,21 3,42 2,22 64,99 43,72 

2 53,48 55,59 3,23 2,11 65,28 43,91 

3 51,77 53,84 3,14 2,07 65,82 44,28 

4 40,06 42,17 3,20 2,11 65,89 44,32 1.
 m

in
ta

 

5 46,06 48,15 3,17 2,09 65,87 44,31 44,11 0,27 
1 51,99 54,43 3,73 2,43 65,35 43,96 

2 53,49 55,79 3,52 2,30 65,42 44,00 

3 51,78 54,01 3,39 2,23 66,03 44,41 

4 40,07 42,23 3,29 2,16 65,80 44,26 2.
 m

in
ta

 

5 46,06 48,30 3,41 2,24 65,66 44,16 44,16 0,18 
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M4. Húzó rugalmassági modulusz eredmények [MPa] 

Szélesség  0 ° 22,5 ° 45 ° 
Átlag 21385,09 15622,62 10833,06 

10 mm 
Szórás 2994,42 1325,52 1262,19 

Átlag 24589,69 14906,82 10516,24 
15 mm 

Szórás 2614,18 1558,47 646,70 

Átlag 24930,42 14501,62 11770,50 
20 mm 

Szórás 2319,06 936,94 1356,81 

Átlag 23211,10 15072,54 11495,75 
25 mm 

Szórás 1943,10 1636,89 1092,92 

Átlag - 14241,12 11542,29 
35 mm 

Szórás - 778,57 381,54 

Átlag - 14513,65 11777,58 
50 mm 

Szórás - 878,90 188,69 

 

M5. Szakítószilárdság eredmények [MPa] 

Szélesség  0 ° 22,5 ° 45 ° 
Átlag 362,66 154,58 112,31 

10 mm 
Szórás 15,58 1,19 5,59 

Átlag 386,02 160,98 120,76 
15 mm 

Szórás 16,47 1,29 0,65 

Átlag 357,58 166,6 127,12 
20 mm 

Szórás 29,84 1,57 5,25 

Átlag 363,61 169,56 135,92 
25 mm 

Szórás 15,78 5,54 2,74 

Átlag - 170,55 136,12 
35 mm 

Szórás - 4,95275 3,45 

Átlag - 171,04 136,86 
50 mm 

Szórás - 5,32 4,59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet 

 112

M6. Nyúlássebesség eredmények [1/s] 

Szélesség  0 ° 22,5 ° 45 ° 
Átlag 1,52E-04 1,55E-04 1,86E-04 

10 mm 
Szórás 2,30E-05 1,20E-05 2,60E-05 

Átlag 1,18E-04 1,58E-04 1,70E-04 
15 mm 

Szórás 1,50E-05 1,70E-05 1,50E-05 

Átlag 1,09E-04 1,48E-04 1,48E-04 
20 mm 

Szórás 1,10E-05 1,50E-05 1,20E-05 

Átlag 1,14E-04 1,34E-04 1,37E-04 
25 mm 

Szórás 1,00E-05 1,20E-05 1,10E-05 

Átlag - 1,35E-04 1,23E-04 
35 mm 

Szórás - 8,00E-06 8,00E-06 

Átlag - 1,11E-04 1,15E-04 
50 mm 

Szórás - 5,00E-06 5,00E-06 

 
 
 

M7. Feszültségsebesség eredmények [MPa/s] 

Szélesség  0 ° 22,5 ° 45 ° 
Átlag 3,196 2,409 1,990 

10 mm 
Szórás 0,074 0,052 0,109 

Átlag 2,881 2,330 1,781 
15 mm 

Szórás 0,065 0,118 0,076 

Átlag 2,702 2,135 1,726 
20 mm 

Szórás 0,036 0,097 0,102 

Átlag 2,641 2,144 1,709 
25 mm 

Szórás 0,044 0,049 0,067 

Átlag - 1,778 1,450 
35 mm 

Szórás - 0,045 0,072 

Átlag - 1,602 1,350 
50 mm 

Szórás - 0,037 0,066 
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M8. Fajlagos nyúlássebesség eredmények [1/s*mm] 

Szélesség  0 ° 22,5 ° 45 ° 
Átlag 1,52E-05 1,55E-05 1,86E-05 

10 mm 
Szórás 2,30E-06 1,20E-06 2,60E-06 

Átlag 1,18E-05 1,58E-05 1,70E-05 
15 mm 

Szórás 1,50E-06 1,70E-06 1,50E-06 

Átlag 1,09E-05 1,48E-05 1,48E-05 
20 mm 

Szórás 1,10E-06 1,50E-06 1,20E-06 

Átlag 1,14E-05 1,34E-05 1,37E-05 
25 mm 

Szórás 1,00E-06 1,20E-06 1,10E-06 

Átlag - 1,35E-05 1,23E-05 
35 mm 

Szórás - 8,00E-07 8,00E-07 

Átlag - 1,11E-05 1,15E-05 
50 mm 

Szórás - 5,00E-07 5,00E-07 

 
 
 

M9. Fajlagos feszültségsebesség eredmények [MPa/s*mm] 

Szélesség  0 ° 22,5 ° 45 ° 
Átlag 0,320 0,241 0,199 

10 mm 
Szórás 0,007 0,005 0,011 

Átlag 0,288 0,233 0,178 
15 mm 

Szórás 0,007 0,012 0,008 

Átlag 0,270 0,214 0,173 
20 mm 

Szórás 0,004 0,010 0,010 

Átlag 0,264 0,214 0,171 
25 mm 

Szórás 0,004 0,005 0,007 

Átlag - 0,178 0,145 
35 mm 

Szórás - 0,004 0,007 

Átlag - 0,160 0,135 
50 mm 

Szórás - 0,004 0,007 
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M10. 10 mm széles 22,5°-ban kivágott minta akusztikus eredményei 

 

M11. 15 mm széles 22,5°-ban kivágott minta akusztikus eredményei 
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M12. 20 mm széles 22,5°-ban kivágott minta akusztikus eredményei 

 

M13. 25 mm széles 22,5°-ban kivágott minta akusztikus eredményei 
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M14. 35 mm széles 22,5°-ban kivágott minta akusztikus eredményei 

 

M15. 50 mm széles 22,5°-ban kivágott minta akusztikus eredményei 
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M16. 15 mm széles 45°-ban kivágott minta akusztikus eredményei 

 

M17. 20 mm széles 45°-ban kivágott minta akusztikus eredményei 
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M18. 25 mm széles 45°-ban kivágott minta akusztikus eredményei 

 

M19. 35 mm széles 45°-ban kivágott minta akusztikus eredményei 
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M20. A szabványos módszerrel számított hajlító rugalmassági modulusz eredmények [MPa] 

L/h  0º 22,5º 45º 67,5º 90º 
Átlag 1,10 1,20 1,03 1,02 0,94 

5 
Szórás 0,43 0,65 0,80 0,58 0,40 

Átlag 10,68 11,63 8,99 11,06 11,02 
10 

Szórás 3,32 0,63 0,76 0,90 2,28 

Átlag 18,18 15,70 11,60 15,05 18,14 
16 

Szórás 2,49 0,81 0,69 0,21 1,00 

Átlag 20,80 16,32 12,25 16,30 21,29 
20 

Szórás 1,13 0,21 0,30 0,64 0,50 

Átlag 22,18 17,07 12,87 17,17 22,45 
25 

Szórás 0,58 0,65 0,78 0,32 0,58 

Átlag 22,46 17,23 12,94 17,01 22,37 
30 

Szórás 0,45 0,68 0,50 0,53 0,47 

Átlag 22,02 17,30 12,84 17,15 22,16 
40 

Szórás 0,46 0,76 0,29 0,23 0,05 

Átlag 22,64 17,28 12,57 16,80 22,44 
50 

Szórás 0,75 0,08 0,22 0,14 0,20 

 

M21. A korrigált módszerrel számított hajlító rugalmassági modulusz eredmények [MPa] 

L/h  0º 22,5º 45º 67,5º 90º 
Átlag 5,62 5,57 4,80 4,78 5,45 

5 
Szórás 0,38 0,45 0,54 0,38 0,33 

Átlag 16,20 13,46 10,06 13,89 16,87 
10 

Szórás 0,51 0,62 0,44 0,59 0,27 

Átlag 20,92 16,04 11,43 15,77 20,55 
16 

Szórás 0,77 0,40 0,53 0,30 0,19 

Átlag 21,82 16,32 11,81 16,55 22,03 
20 

Szórás 0,42 0,17 0,16 0,55 0,19 

Átlag 22,33 16,80 12,52 17,19 22,55 
25 

Szórás 0,45 0,54 0,65 0,30 0,72 

Átlag 22,37 17,26 12,79 17,15 22,31 
30 

Szórás 0,28 0,73 0,46 0,55 0,63 

Átlag 22,00 17,60 12,81 17,25 22,13 
40 

Szórás 0,31 0,84 0,37 0,06 0,04 

Átlag 22,40 17,55 12,86 17,11 22,30 
50 

Szórás 0,59 0,26 0,51 0,30 0,42 
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M22. A mért maximális hajlítóerő [N] 

L/h  0º 22,5º 45º 67,5º 90º 
Átlag 3261,35 2787,29 2399,12 3261,35 2787,29 

5 
Szórás 88,21 144,67 105,53 88,21 144,67 

Átlag 2400,93 1423,05 983,56 2400,93 1423,05 
10 

Szórás 251,68 82,42 40,43 251,68 82,42 

Átlag 1412,49 747,39 498,08 1412,49 747,39 
16 

Szórás 79,32 36,74 28,34 79,32 36,74 

Átlag 1034,32 557,99 344,52 1034,32 557,99 
20 

Szórás 135,30 27,16 6,82 135,30 27,16 

Átlag 834,19 437,40 239,47 834,19 437,40 
25 

Szórás 61,57 41,30 13,34 61,57 41,30 

Átlag 641,03 323,73 189,64 641,03 323,73 
30 

Szórás 76,89 19,52 8,47 76,89 19,52 

Átlag 443,43 219,91 124,62 443,43 219,91 
40 

Szórás 23,98 7,09 10,27 23,98 7,09 

Átlag 303,23 145,71 86,09 303,23 145,71 
50 

Szórás 13,92 7,60 5,21 13,92 7,60 

 

M23. A mért maximális hajlítóerőhöz tartozó lehajlás [mm] 

L/h  0º 22,5º 45º 67,5º 90º 
Átlag 1,00 1,11 1,75 1,00 1,11 

5 
Szórás 0,05 0,12 0,69 0,05 0,12 

Átlag 2,48 2,60 6,10 2,48 2,60 
10 

Szórás 0,23 0,05 0,38 0,23 0,05 

Átlag 5,31 6,51 9,60 5,31 6,51 
16 

Szórás 0,18 0,68 0,37 0,18 0,68 

Átlag 7,12 10,24 12,44 7,12 10,24 
20 

Szórás 0,62 0,47 0,73 0,62 0,47 

Átlag 11,39 16,49 15,47 11,39 16,49 
25 

Szórás 1,28 0,67 1,30 1,28 0,67 

Átlag 15,83 23,84 19,65 15,83 23,84 
30 

Szórás 1,83 2,43 0,60 1,83 2,43 

Átlag 28,39 37,71 26,19 28,39 37,71 
40 

Szórás 1,33 2,07 1,72 1,33 2,07 

Átlag 44,37 49,52 33,59 44,37 49,52 
50 

Szórás 5,00 7,69 2,64 5,00 7,69 
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M24. A korrigált módszerrel számított maximális hajlítófeszültség eredmények [MPa] 

L/h  0º 22,5º 45º 67,5º 90º 
Átlag 381,242 349,825 299,598 320,989 345,927 

5 
Szórás 16,182 11,680 12,317 6,789 24,594 

Átlag 562,109 365,343 267,861 354,084 548,086 
10 

Szórás 67,807 13,555 11,192 10,988 24,838 

Átlag 568,032 330,792 216,031 334,761 526,716 
16 

Szórás 13,663 14,055 12,400 12,007 30,127 

Átlag 507,557 317,012 191,194 324,736 502,291 
20 

Szórás 42,456 9,766 2,527 9,520 52,434 

Átlag 532,023 322,477 176,382 327,121 507,384 
25 

Szórás 35,768 16,232 3,498 16,251 42,707 

Átlag 509,335 312,343 165,718 314,874 513,430 
30 

Szórás 71,004 9,648 4,599 12,844 28,011 

Átlag 473,913 307,849 145,559 320,640 474,278 
40 

Szórás 30,756 9,658 9,780 19,401 21,309 

Átlag 478,493 266,300 126,361 259,943 431,238 
50 

Szórás 34,535 20,109 3,807 9,414 31,146 

 

M25. ε = 0,5%-os nyúlásszinten számított hajlítófeszültség értékei [MPa] 

L/h  0º 22,5º 45º 67,5º 90º 
Átlag 10,72 10,77 9,75 10,22 9,33 

5 
Szórás 4,00 5,11 3,66 2,62 2,92 

Átlag 61,51 61,60 44,00 58,76 63,35 
10 

Szórás 10,76 4,10 0,41 3,60 8,05 

Átlag 95,61 76,36 55,76 74,11 95,16 
16 

Szórás 3,77 3,24 3,50 1,94 3,35 

Átlag 105,18 78,84 57,33 79,93 106,12 
20 

Szórás 2,04 1,09 1,10 2,95 1,85 

Átlag 108,83 81,21 61,32 82,82 110,98 
25 

Szórás 2,91 2,38 2,95 1,64 2,89 

Átlag 110,37 82,01 59,86 81,99 108,07 
30 

Szórás 1,82 2,33 2,02 2,31 4,53 

Átlag 109,19 84,00 60,09 83,11 109,36 
40 

Szórás 1,86 3,73 1,76 1,28 4,30 

Átlag 115,59 82,26 57,78 80,48 111,58 
50 

Szórás 3,57 0,39 0,82 1,97 3,30 
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M26. ε = 1%-os nyúlásszinten számított hajlítófeszültség értékei [MPa] 

L/h  0º 22,5º 45º 67,5º 90º 
Átlag 34,26 36,30 32,65 33,91 33,31 

5 
Szórás 7,73 5,98 3,85 2,63 6,58 

Átlag 144,00 125,88 88,60 124,68 147,72 
10 

Szórás 11,92 5,88 0,33 4,54 8,52 

Átlag 195,80 144,60 98,42 144,02 193,32 
16 

Szórás 3,17 3,84 5,41 2,61 1,06 

Átlag 206,45 145,59 96,62 148,61 209,17 
20 

Szórás 3,98 2,99 1,31 4,43 2,38 

Átlag 212,01 146,04 100,34 150,81 216,77 
25 

Szórás 5,17 2,30 2,93 3,24 6,98 

Átlag 214,84 145,21 98,98 147,68 213,86 
30 

Szórás 4,09 1,56 2,61 3,73 8,31 

Átlag 210,81 145,95 98,03 147,12 215,37 
40 

Szórás 3,57 5,31 4,81 1,03 8,53 

Átlag 221,07 140,01 92,26 142,01 218,93 
50 

Szórás 6,60 1,90 0,46 3,44 6,01 

 

M27. ε = 1,5%-os nyúlásszinten számított hajlítófeszültség értékei [MPa] 

L/h  0º 22,5º 45º 67,5º 90º 
Átlag 63,14 64,89 56,57 60,89 61,92 

5 
Szórás 10,96 6,66 4,49 3,84 8,55 

Átlag 228,26 187,15 123,92 187,10 233,54 
10 

Szórás 12,85 7,73 0,25 6,12 8,17 

Átlag 290,69 200,07 127,16 200,72 285,49 
16 

Szórás 4,26 4,66 6,92 3,87 2,85 

Átlag 302,77 198,76 123,13 203,79 306,69 
20 

Szórás 5,92 4,77 1,93 5,79 4,08 

Átlag 309,95 195,95 125,83 203,07 316,24 
25 

Szórás 7,63 3,34 2,34 5,29 10,66 

Átlag 312,72 191,95 124,16 196,21 314,94 
30 

Szórás 7,58 1,93 3,13 4,98 11,70 

Átlag 303,29 191,36 121,48 192,63 314,07 
40 

Szórás 4,98 5,99 7,28 1,43 10,58 

Átlag 316,74 182,16 113,17 186,21 314,13 
50 

Szórás 9,80 5,93 2,20 6,12 10,19 
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M28. ε = 2%-os nyúlásszinten számított hajlítófeszültség értékei [MPa] 

L/h  0º 22,5º 45º 67,5º 90º 
Átlag 100,80 100,71 84,75 94,87 100,26 

5 
Szórás 13,08 7,76 6,67 5,77 11,31 

Átlag 309,00 241,28 151,43 240,53 315,95 
10 

Szórás 14,69 9,10 1,15 7,49 8,12 

Átlag 381,48 246,24 147,20 246,83 372,02 
16 

Szórás 6,21 6,56 7,97 4,90 6,35 

Átlag 397,45 239,68 142,06 246,75 401,52 
20 

Szórás 7,80 6,15 2,18 6,10 5,32 

Átlag 401,60 234,18 144,09 242,44 411,96 
25 

Szórás 11,94 6,31 2,04 6,49 15,00 

Átlag 402,87 226,72 140,95 232,57 412,89 
30 

Szórás 12,85 3,31 3,78 6,21 14,30 

Átlag 386,62 225,18 135,35 227,84 400,98 
40 

Szórás 3,63 7,71 8,46 2,34 11,93 

Átlag 357,92 197,95 122,59 205,82 349,52 
50 

Szórás 8,88 6,24 1,87 6,22 12,01 

 

M29. A hajlító rugalmassági modulusz alakulása a szélesség függvényében [GPa] 

Szélesség  0º 22,5º 45º 
Átlag 22,44 17,20 11,77 

10 mm 
Szórás 0,21 0,41 0,31 

Átlag 22,71 16,81 11,63 
20 mm 

Szórás 0,56 0,75 0,54 

Átlag 22,15 17,61 12,45 
40 mm 

Szórás 0,64 0,54 0,30 

Átlag 22,19 17,53 12,72 
60 mm 

Szórás 0,59 0,43 0,63 

Átlag 21,69 17,27 13,38 
80 mm 

Szórás 22,44 17,20 11,77 
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M30. A maximális hajlító feszültség alakulása a szélesség függvényében [MPa] 

Szélesség  0º 22,5º 45º 
Átlag 557,56 329,64 182,48 

10 mm 
Szórás 14,43 15,00 9,67 

Átlag 542,87 359,42 230,90 
20 mm 

Szórás 16,75 5,28 13,13 

Átlag 545,38 402,47 320,78 
40 mm 

Szórás 18,89 22,70 7,82 

Átlag 544,08 414,95 350,50 
60 mm 

Szórás 14,88 23,60 20,89 

Átlag 558,99 416,58 366,90 
80 mm 

Szórás 557,56 329,64 182,48 

 

M31. ε = 0,5%-os nyúlásszinten számított hajlítófeszültségek [MPa] 

Szélesség  0º 22,5º 45º 
Átlag 109,37 83,36 57,13 

10 mm 
Szórás 0,82 2,34 0,49 

Átlag 109,30 82,08 55,99 
20 mm 

Szórás 2,13 3,07 1,90 

Átlag 106,48 83,06 58,52 
40 mm 

Szórás 1,50 3,08 1,36 

Átlag 103,62 81,04 59,13 
60 mm 

Szórás 1,95 2,91 2,12 

Átlag 104,52 82,70 62,37 
80 mm 

Szórás 2,95 2,08 1,70 

 

M32. ε = 1%-os nyúlásszinten számított hajlítófeszültségek [MPa] 

Szélesség  0º 22,5º 45º 
Átlag 217,09 146,59 91,69 

10 mm 
Szórás 1,78 3,69 1,49 

Átlag 217,43 152,20 92,47 
20 mm 

Szórás 4,16 5,77 3,27 

Átlag 214,95 161,43 101,45 
40 mm 

Szórás 2,94 5,10 2,04 

Átlag 212,72 163,59 108,85 
60 mm 

Szórás 2,59 4,45 4,64 

Átlag 215,88 164,58 117,55 
80 mm 

Szórás 6,72 4,58 2,70 
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M33. ε = 1,5%-os nyúlásszinten számított hajlítófeszültségek [MPa] 

Szélesség  0º 22,5º 45º 
Átlag 322,09 193,11 114,01 

10 mm 
Szórás 2,31 4,67 2,09 

Átlag 323,39 211,48 117,99 
20 mm 

Szórás 6,97 7,48 4,38 

Átlag 321,57 235,39 136,14 
40 mm 

Szórás 3,42 7,23 2,70 

Átlag 319,72 240,82 152,14 
60 mm 

Szórás 4,11 6,41 6,78 

Átlag 324,95 241,98 166,42 
80 mm 

Szórás 10,83 7,24 3,49 

 

M34. ε = 2%-os nyúlásszinten számított hajlítófeszültségek [MPa] 

Szélesség  0º 22,5º 45º 
Átlag 424,88 227,83 129,63 

10 mm 
Szórás 3,37 5,37 2,73 

Átlag 427,01 261,38 137,77 
20 mm 

Szórás 9,91 9,25 6,01 

Átlag 425,56 305,54 166,58 
40 mm 

Szórás 3,09 9,26 3,14 

Átlag 424,29 314,17 192,53 
60 mm 

Szórás 7,09 8,44 8,64 

Átlag 432,60 316,74 212,95 
80 mm 

Szórás 424,88 227,83 129,63 

 

M35. A hajlító rugalmassági modulusz alakulása L2/L függvényében [GPa] 

L2/L  0º 22,5º 45º 67,5º 90º 
Átlag 22,33 16,79 12,90 17,13 22,54 

0 
Szórás 0,38 0,60 0,64 0,39 0,74 

Átlag 21,92 16,84 12,31 17,18 21,73 
0,2 

Szórás 1,00 0,61 0,30 0,40 0,47 

Átlag 22,06 17,10 12,28 17,22 21,94 
0,33 

Szórás 1,27 0,92 0,30 0,51 0,85 

Átlag 22,31 17,68 11,91 17,79 22,39 
0,5 

Szórás 1,86 0,76 0,63 0,63 1,14 

Átlag 22,20 18,02 11,64 17,95 21,79 
0,66 

Szórás 0,46 2,55 0,77 0,58 2,84 
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M36. A maximális hajlító feszültség alakulása L2/L függvényében [MPa] 

L2/L  0º 22,5º 45º 67,5º 90º 
Átlag 519,09 319,59 176,07 327,60 522,24 

0 
Szórás 30,24 17,19 3,96 18,72 40,89 

Átlag 481,25 349,10 150,57 352,32 474,61 
0,2 

Szórás 41,64 9,19 2,84 26,68 15,35 

Átlag 493,31 376,32 140,35 370,20 487,97 
0,33 

Szórás 44,53 13,06 2,62 16,12 40,83 

Átlag 529,01 383,32 140,40 372,75 518,92 
0,5 

Szórás 46,34 5,46 3,68 11,85 27,66 

Átlag 576,32 396,98 168,83 384,04 558,80 
0,66 

Szórás 28,31 21,62 4,21 23,93 37,11 

 

M37. ε = 0,5%-os nyúlásszinten számított hajlítófeszültségek L2/L függvényében [MPa] 

L2/L  0º 22,5º 45º 67,5º 90º 
Átlag 108,83 81,21 61,32 82,82 110,98 

0 
Szórás 2,91 2,38 2,95 1,64 2,89 

Átlag 108,56 75,33 56,91 81,05 104,90 
0,2 

Szórás 2,62 0,76 1,00 2,78 2,45 

Átlag 108,77 77,13 55,15 81,05 106,20 
0,33 

Szórás 5,75 2,43 0,93 2,44 3,98 

Átlag 109,00 83,26 54,56 82,87 109,31 
0,5 

Szórás 5,82 2,12 1,00 3,88 3,94 

Átlag 105,64 84,67 54,36 89,62 103,69 
0,66 

Szórás 2,15 4,93 1,05 1,54 2,24 

 

M38. ε = 1%-os nyúlásszinten számított hajlítófeszültségek L2/L függvényében [MPa] 

L2/L  0º 22,5º 45º 67,5º 90º 
Átlag 212,01 146,04 100,34 150,81 216,77 

0 
Szórás 5,17 2,30 2,93 3,24 6,98 

Átlag 211,48 137,59 92,23 149,05 206,92 
0,2 

Szórás 5,43 0,81 1,36 3,67 5,20 

Átlag 213,33 144,47 89,42 151,68 210,75 
0,33 

Szórás 11,12 3,77 1,08 4,73 8,08 

Átlag 221,50 159,87 90,50 158,94 221,85 
0,5 

Szórás 10,23 2,22 1,53 6,75 4,81 

Átlag 225,08 172,94 95,97 181,01 225,73 
0,66 

Szórás 4,64 6,90 1,78 1,78 5,68 
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M39. ε = 1%-os nyúlásszinten számított hajlítófeszültségek L2/L függvényében [MPa] 

L2/L  0º 22,5º 45º 67,5º 90º 
Átlag 309,95 195,95 125,83 203,07 316,24 

0 
Szórás 7,63 3,34 2,34 5,29 10,66 

Átlag 310,18 190,28 114,65 203,08 307,61 
0,2 

Szórás 8,48 0,95 1,59 4,77 8,57 

Átlag 319,04 202,31 111,26 211,72 315,14 
0,33 

Szórás 15,87 5,22 0,81 6,41 13,70 

Átlag 335,83 227,98 113,32 225,83 339,54 
0,5 

Szórás 17,02 2,55 2,39 8,22 10,69 

Átlag 346,43 257,62 123,87 265,16 359,65 
0,66 

Szórás 16,44 13,31 2,22 6,97 1,53 

 

M40. ε = 2%-os nyúlásszinten számított hajlítófeszültségek L2/L függvényében [MPa] 

L2/L  0º 22,5º 45º 67,5º 90º 
Átlag 401,60 234,18 144,09 242,44 411,96 

0 
Szórás 11,94 6,31 2,04 6,49 15,00 

Átlag 401,31 234,38 129,41 245,02 395,37 
0,2 

Szórás 14,04 1,70 1,62 6,86 13,83 

Átlag 403,39 251,07 125,77 260,85 413,77 
0,33 

Szórás 19,93 6,13 0,98 9,12 17,64 

Átlag 444,82 285,64 128,06 282,19 447,82 
0,5 

Szórás 24,01 2,93 2,97 5,89 10,74 

Átlag 462,41 326,49 143,63 339,95 474,77 
0,66 

Szórás 21,45 22,39 3,88 14,35 1,55 
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M41. 0°-os mintában mért és modellezett terhelésből származó nyírófeszültségek [MPa] 

L/h  Mért Modellezett 
Átlag 1,08 5,56 

5 
Szórás 0,39 - 

Átlag 3,31 5,00 
10 

Szórás 0,54 - 

Átlag 3,03 3,51 
16 

Szórás 0,16 - 

Átlag 2,72 2,89 
20 

Szórás 0,12 - 

Átlag 2,31 2,33 
25 

Szórás 0,05 - 

Átlag 1,91 1,96 
30 

Szórás 0,05 - 

Átlag 1,44 1,50 
40 

Szórás 0,08 - 

Átlag 1,18 1,20 
50 

Szórás 0,02 - 

 

M42. 22,5°-os mintában mért és modellezett terhelésből származó nyírófeszültségek [MPa] 

L/h  Mért Modellezett 
Átlag 0,98 4,87 

5 
Szórás 0,44 - 

Átlag 3,00 3,95 
10 

Szórás 0,17 - 

Átlag 2,27 2,67 
16 

Szórás 0,12 - 

Átlag 1,89 2,17 
20 

Szórás 0,05 - 

Átlag 1,57 1,73 
25 

Szórás 0,03 - 

Átlag 1,28 1,45 
30 

Szórás 0,02 - 

Átlag 0,98 1,10 
40 

Szórás 0,05 - 

Átlag 0,79 0,87 
50 

Szórás 0,01 - 
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M43. 45°-os mintában mért és modellezett terhelésből származó nyírófeszültségek [MPa] 

L/h  Mért Modellezett 
Átlag 0,84 4,17 

5 
Szórás 0,46 - 

Átlag 2,29 3,00 
10 

Szórás 0,10 - 

Átlag 1,80 1,96 
16 

Szórás 0,09 - 

Átlag 1,45 1,57 
20 

Szórás 0,04 - 

Átlag 1,18 1,25 
25 

Szórás 0,04 - 

Átlag 0,96 1,04 
30 

Szórás 0,01 - 

Átlag 0,72 0,79 
40 

Szórás 0,04 - 

Átlag 0,59 0,63 
50 

Szórás 0,01 - 

M44. 0°-os próbatestek nyírófeszültségeinek vastagságmenti alakulása [MPa] 

L/h = 5 L/h = 50 Távolság a 
próbatest 
felszínétől 

[mm] 
Rúdelmélet FEM Rúdelmélet FEM 

0 0,00 0,63 0,00 0,11 

0,25 1,22 1,21 0,23 0,21 

0,5 2,28 2,28 0,43 0,40 

0,75 3,17 3,16 0,60 0,56 

1 3,90 3,84 0,74 0,69 

1,25 4,47 4,34 0,85 0,79 

1,5 4,88 4,69 0,93 0,87 

1,75 5,12 4,88 0,98 0,91 

2 5,20 4,94 0,99 0,92 

2,25 5,12 4,88 0,98 0,91 

2,5 4,88 4,69 0,93 0,87 

2,75 4,47 4,34 0,85 0,79 

3 3,90 3,84 0,74 0,69 

3,25 3,17 3,16 0,60 0,56 

3,5 2,28 2,28 0,43 0,40 

3,75 1,22 1,21 0,23 0,21 

4 0,00 0,63 0,00 0,11 
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M45. 22,5°-os próbatestek nyírófeszültségeinek vastagságmenti alakulása [MPa] 

L/h = 5 L/h = 50 Távolság a 
próbatest 
felszínétől 

[mm] 
Rúdelmélet FEM Rúdelmélet FEM 

0 0,00 0,54 0,00 0,06 

0,25 1,07 1,01 0,17 0,11 

0,5 1,99 1,89 0,31 0,21 

0,75 2,78 2,63 0,44 0,30 

1 3,42 3,23 0,54 0,37 

1,25 3,91 3,68 0,62 0,43 

1,5 4,27 4,00 0,67 0,47 

1,75 4,48 4,18 0,71 0,50 

2 4,55 4,25 0,72 0,51 

2,25 4,48 4,21 0,71 0,50 

2,5 4,27 4,05 0,67 0,48 

2,75 3,91 3,76 0,62 0,44 

3 3,42 3,33 0,54 0,38 

3,25 2,78 2,74 0,44 0,31 

3,5 1,99 1,98 0,31 0,22 

3,75 1,07 1,04 0,17 0,11 

4 0,00 0,53 0,00 0,06 
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M46. 45°-os próbatestek nyírófeszültségeinek vastagságmenti alakulása [MPa] 

L/h = 5 L/h = 50 Távolság a 
próbatest 
felszínétől 

[mm] 
Rúdelmélet FEM Rúdelmélet FEM 

0 0,00 0,44 0,00 0,03 

0,25 0,92 0,83 0,12 0,05 

0,5 1,71 1,55 0,23 0,11 

0,75 2,38 2,15 0,32 0,15 

1 2,93 2,64 0,39 0,19 

1,25 3,36 3,01 0,45 0,23 

1,5 3,66 3,26 0,49 0,25 

1,75 3,85 3,42 0,51 0,26 

2 3,91 3,47 0,52 0,27 

2,25 3,85 3,43 0,51 0,27 

2,5 3,66 3,29 0,49 0,25 

2,75 3,36 3,05 0,45 0,23 

3 2,93 2,69 0,39 0,19 

3,25 2,38 2,21 0,32 0,15 

3,5 1,71 1,59 0,23 0,11 

3,75 0,92 0,84 0,12 0,05 

4 0,00 0,42 0,00 0,03 

 
 



LAMINÁLT POLIMER KOMPOZIT LAPOK FESZÜLTSÉG – 
DEFORMÁCIÓS MECHANIZMUSÁNAK ELEMZÉSE KÜLÖNÖS 

TEKINTETTEL A MÉRET- ÉS SZERKEZETHATÁSOKRA 
PHD ÉRTEKEZÉS 

(ÍRTA: SIMON ZOLTÁN LÁSZLÓ) 
 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Dolgozatom céljául üvegszövettel erősített telítetlen poliészter mátrixanyagú, az 
iparban is alkalmazott alacsony költségű gyártástechnológiával előállított próbatestek méret- 
és szerkezethatásának feltárását tűztem ki az anyagvizsgálatban széles körben alkalmazott 
húzó- és hajlítóvizsgálatok segítségével. 

A reprodukálható minőségű minták előállításához kétoldali merev szerszámozású 
(RTM, VIM és VARTM) technológiát valósítottam meg, mellyel változtatható erősítőanyagú, 
struktúrájú és száltartalmú kompozit lapokat lehet előállítani. 

A 16 rétegű (rétegenként azonos irányítottságú erősítőanyagot tartalmazó), üvegszövet 
erősítésű, különböző szélességű, és a láncirányhoz képest különböző kivágási irányú 
mintákon elvégzett húzóvizsgálatok eredményei szerint a húzó rugalmassági modulusz nem 
függ a minta szélességétől. Kimutattam, hogy a húzófolyamat során a nyúlás- és a 
próbatestben ébredő feszültség sebessége az időben nem állandó. Ezt a jelenséget a 
szélességtől függő függvénykapcsolattal írtam le. Az optikai megfigyelés, akusztikus 
emissziós mérések és a kontrakciós függvény rögzítésének eredményei alapján kimutattam, 
hogy a tönkremeneteli folyamat lefutása és a mintaszélesség között egyértelmű kapcsolat áll 
fenn. 

A hárompontos hajlítóvizsgálatok során megállapítottam, hogy az alátámasztási 
távolság – próbatest vastagság függvényében mind a hajlító rugalmassági modulusz, mind az 
azonos nyúlásszinten ébredő hajlítófeszültség is aszimptotikus jellegű, L/h ≥ 25-től állandó 
értékűnek tekinthetők. A négypontos elrendezésű hajlítóvizsgálatok eredményeképpen 
megállapítottam, hogy az erőbevezetési távolság – alátámasztási távolság viszony sem a 
hajlító rugalmassági moduluszra, sem a tönkremenetel módjára nincs hatással. 

A hárompontos elrendezésű hajlítóvizsgálatokra kidolgozott háromdimenziós 
kontinuum elemeket, kontakt felületeket és súrlódást alkalmazó végeselemes modellel a 
kísérleti munka során nem megfigyelhető rétegközi nyírófeszültség eloszlás változását 
vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a 22,5º-ban kimunkált minták nyírófeszültség eloszlása a 
hajlításból és az aszimmetrikus szerkezet által generált, a szélesség mentén aszimmetrikus 
nyírófeszültség eloszlás okozta elcsavarodásból tevődik össze. 

A hajlítóvizsgálatok során képfeldolgozás elvén alapuló, újszerű mérési módszert 
fejlesztettem ki a hajlító rugalmassági modulusz meghatározására. A hajlító rugalmassági 
moduluszt az ismert próbatest geometria és terhelőerő mellett, a hajlítás során készített 
felvétel alapján, a semleges szálat leíró differenciál egyenlet megoldása nélkül, közvetlenül a 
minta görbült alakjából, annak görbületéből határoztam meg. 
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SHORT SUMMARY 
 

In my dissertation I analyzed the size and structural effects of woven glass fiber reinforced 
unsaturated polyester samples with the help of tensile and bending tests results, the specimens 
with different alignment to the warp direction of the reinforcement were produced by vacuum 
injection molding method. I realized a 3D finite element model using continuum and contact 
elements with friction included for modeling the change in the shear stress distributions, 
which are not observable during the three point bending tests. In connection with the bending 
tests I developed a new type, image processing based measuring method for determining the 
bending modulus. 




