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LAMINÁLT POLIMER KOMPOZIT LAPOK FESZÜLTSÉG – 

DEFORMÁCIÓS MECHANIZMUSÁNAK ELEMZÉSE KÜLÖNÖS 

TEKINTETTEL A MÉRET- ÉS SZERKEZETHATÁSOKRA 
 

PHD ÉRTEKEZÉS 
(ÍRTA: SIMON ZOLTÁN LÁSZLÓ) 

 
TÉZISEK 

 
 
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),                 
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. 
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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. 

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-
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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, 
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. 
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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. 


