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1. Bevezetés 
 A civilizált világ nélkülözhetetlen szükséglete a közműhálózat (víz, gáz és csatorna), 

amely a népesség általános növekedése, a városok terjeszkedése, és az elmaradott térségek 

fejlesztése miatt folyamatosan bővül. A XXI. század emberének igénye a higiénikus, 

egészséges és környezetkímélő életterekre elengedhetetlenné teszi a kommunális hálózatok 

kiépítését, azok megbízható működtetését. A fejlett városok közműhálózatának legnagyobb 

része évtizedekkel, helyenként több, mint száz évvel ezelőtt került kiépítésre, így nem 

meglepő, hogy sok helyen elavult, felújításra szorul. Budapest belvárosának csatornahálózata 

például az 1910-es évekre készült el, a második világháború után pedig a sérült szakaszok 

újjáépítésére volt szükség. A legnagyobb volumenű építési és rekonstrukciós munkálatok 

végeztével az új városrészeknek a hálózatra kötése miatt bővítésre, általános karbantartásra, 

helyenként pedig felújításra, javításra és korszerűsítésre szorul a rendszer. A helyzet 

természetesen minden város és település esetén egyedi, a helyi viszonyoknak megfelelő, egy 

azonban közös: a folyamatos, jelentős mennyiségi és minőségi igény a különféle anyagú, 

geometriájú és rendeltetésű csővezetékekre, köztük a csatornacsövek széles választékára.  

 A csövek tervezésében és gyártásában tevékenykedő mérnök feladata, hogy a lehető 

leghosszabb távon megbízhatóan működő megoldásokat fejlesszen ki, versenyképes áron. A 

vezérelvek megmaradnak attól függetlenül, hogy új csövekről, vagy meglévő csövek 

felújítására szolgáló béléscsövekről van szó. Az utóbbi évtizedekben dinamikusan bővül a 

polimer anyagokból készült csövek piaci részesedése, és egyre jobb tulajdonságú termékek 

jelennek meg. A csövek fejlesztése terén intenzív kutatómunka folyik, számos 

szabadalmaztatott típus és eljárás születik, nem is beszélve az új anyagok széles skálájáról. A 

hagyományos kőből, betonból, vagy kőagyagból készült csövek merev, rideg szerkezetek, 

ezzel szemben a hőre lágyuló, illetve az erősített polimer kompozit csövek rugalmas, szívós 

viselkedésűek. Az eltérő tulajdonságok miatt új tervezési elvekre és módszerekre van szükség 

a megbízható működés szavatolása érdekében. Ezek a tervezési elvek körszelvényű, izotrop 

anyagú csövekre jobban, szálerősített, anizotrop polimer kompozit csövekre, illetve körtől 

eltérő szelvényekre kevésbé részletesen vannak kidolgozva. Nagyobb merevségük, tömegre 

vonatkoztatott nagyobb szilárdságuk miatt a kompozit csövek előnyösebbek, mint a hőre 

lágyulók, kezelésük azonban mechanikai szempontból bonyolultabb. A közműépítésben 

alkalmazott csöveket legtöbb esetben föld alatt vezetik, az elhasználódott részeket szerteágazó 

módon javíthatják, bélelhetik, eltérő talajvízviszonyok hathatnak a csövekre, emiatt az 

igénybevételek pontos megállapítása is komoly feladat, ami nélkül viszont nem lehetséges a 
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pontos méretezés. A polimer anyagok többsége érzékeny a nedvességre, rugalmas 

tulajdonságaik rendszerint romlanak a vízfelvétel hatására. Ezzel a földbe fektetett csövek 

esetén mindig számolni kell, mert kívülről a talajvíz, belülről a szállított közeg hathat a cső 

anyagára. A csövek igénybevételei kevés kivételtől eltekintve tartósak, így legtöbbször 

felléphet a polimer anyagokra különösen is jellemző kúszás jelensége. A század elejéhez 

képest a városi forgalom drasztikusan megnőtt, a többnyire a közlekedési gerinchálózat alatt 

vezetett föld alatti csővezeték rendszer a kialakuló rezgések miatt jelentős ismétlődő és 

dinamikus igénybevételnek van kitéve, ami a korai merev szerkezetekkel (beton, kő, tégla, 

kőagyag, öntöttvas) szemben a szívósabb, rugalmasabb anyagok (különböző polimerek és 

kompozitjaik) beépítését igényli. A közúthálózat általános túlterhelése nem engedi meg, hogy 

a föld alatt vezetett csöveken elvégzendő felújítási munkálatokat teljes hosszban történő 

feltárás mellett végezzék, ezért az elmúlt évtizedekben tucatnyi kitakarás nélküli 

csőrekonstrukciós technológiát szabadalmaztattak. Ezek segítségével nem csak kis felszíni 

zavarás mellett valósítható meg a csövek bélelése, de költséghatékonyabbak is a feltárásnál. 

 A dolgozat célja a nagy számban rendelkezésre álló, feltárás nélküli csőrekonstrukciós 

eljárás közül a rövid (1-5 m) szálerősítésű polimer kompozit béléscsöveket alkalmazó 

felújítási technológia mechanikai hátterének tökéletesítése, amelyet elsősorban 

csatornacsövek rekonstrukciójára alkalmaznak világszerte. A felhasznált béléscsövek a 

bélelendő cső geometriájához igazodó szelvénnyel készülnek, így előfordulnak körtől eltérő 

profilú bélések is. Nem kör keresztmetszetű csövek méretezésére és szilárdsági ellenőrzésére 

szűkös eszköztár, elsősorban a végeselem módszer áll rendelkezésre. Célom, hogy a létező 

módszerekből kiindulva kifejlesszek egy olyan eljárást, amelynek segítségével a tervező 

egyszerűen, bonyolult numerikus módszerek alkalmazása nélkül képes megbecsülni a 

tervezett, körtől eltérő keresztmetszetű kompozit béléscső merevségét, illetve szilárdságát. 



 

 

3

2. Irodalmi áttekintés 
 Ebben a fejezetben bemutatom a nemzetközi szakirodalomban található adatokat 

elsősorban a szálerősített, hőre nem lágyuló polimer mártixú kompozit csövekkel, illetve ezek 

csatornázás során történő felhasználásával kapcsolatban. A téma mélyebb megismerése 

érdekében a csatornázásról rendelkezésre álló általános információkat is összegyűjtöttem, 

különös figyelmet fordítva a csatornák rekonstrukciójára alkalmas módszerek ismertetésére, 

illetve a polimer kompozitok ilyen célú alkalmazására. Célkitűzésemnek megfelelően 

hangsúlyos szerepet kap a fejezetben a különböző geometriájú csőbélések méretezésére, 

ellenőrzésére alkalmas szilárdsági számítási módszerek ismertetése. 

 

2.1. Kompozit csövek 
 Kompozit csövek alatt a továbbiakban szálerősített, hőre nem lágyuló polimer mátrixú 

többfázisú, összetett anyagból készült csöveket értek. A kompozit csövek legfontosabb előnye 

a fémszerkezetekkel szemben, hogy egyáltalán nem, vagy sokkal kevésbé érzékenyek a 

korrózióra, nagyobb a szilárdság/tömeg arányuk és nagyon alacsony a karbantartási igényük. 

A korrózióval szemben mutatott ellenállás hosszabb élettartamot, a kis sűrűség nagy 

szilárdsággal párosulva olcsó szállítást és könnyű mozgatást, beépítést tesz lehetővé. A 

kompozit csöveket sokféle szempont szerint csoportosíthatjuk, például igénybevételük alapján 

léteznek belső nyomással terhelt, más szóval nyomás alatt, illetve légköri nyomáson üzemelő, 

vagy gravitációs csövek. Egy másik csoportosítási lehetőség szerint megkülönböztethetünk 

föld alatt vagy föld felett üzemelő csöveket. A szállított közeg általában a csövek anyagát 

határozza meg, ez alapján is számtalan fajtát különböztethetnénk meg. A kompozit csöveket 

csoportosíthatjuk gyártástechnológiájuk alapján is, amelyek közül csak a legfontosabbakkal 

foglalkozom a továbbiakban. Természetesen a legtöbb, erősített műanyag termékek gyártására 

alkalmas technológiával elő lehet állítani hengeres héjakat, léteznek azonban termelékenyebb, 

speciális eljárások is. 

 

2.1.1. Kompozit csövek gyártása 
 A kompozit csövek legelterjedtebb gyártástechnológiája a száltekercselés, emellett 

fontos szerepet játszik a rotációs formázás, illetve tágabb értelemben ide sorolhatjuk a 

pultruzió és a fonatolás egyes változatait is.  

 A száltekercselés során hőre nem lágyuló polimer mátrixanyaggal átitatott, folyamatos 

szálkötegeket juttatnak egy forgó magra. A cső tengelyének irányában mozgó szálvezető 
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rendszer és a forgó mag relatív sebességének beállításával tág határok között változtatható a 

tekercselési szög. A flexibilis technológiának köszönhetően a tekercseléssel gyártott csövek 

szerkezete az anizotropiát kihasználva a terhelésekhez illeszthető [1, 2], geometriájuk pedig 

az igénybevétel függvényében optimálható [3, 4]. A tekercselési technológia szakaszos, ezért 

a termelékenysége korlátozott, de a késztermék kiváló mechanikai tulajdonságai és magas 

száltartalma miatt a nagy teljesítményű, nyomásálló kompozit csövek döntő többsége 

száltekercseléssel készül.  

 A rotációs formázás során egy forgó külső héjba kerül a hőre nem lágyuló polimer 

mátrixanyag és a rendszerint vágott szál formájában alkalmazott erősítőanyag. Az így készült 

csövek esetén az anizotropia nem tervezhető, azonban az alkotó komponensek 

sűrűségkülönbségéből adódó, a forgás hatására kialakuló rétegzettség kihasználható. A 

rotációs formázásnak létezik alacsonyabb beruházási költségű szakaszos, és drágább, de 

termelékenyebb folyamatos változata is. Az így készült csövek száltartalma viszonylag 

alacsony, ezért mechanikai tulajdonságaik gyengébbek a száltekercselt csövekénél.  

 A pultruzió és a fonatolás azért tekinthető tágabb értelemben csőgyártási eljárásnak, 

mert mindkettővel termelékenyen állíthatók elő hengerhéjak. A pultruziót önmagában nem 

alkalmazzák csőgyártásra, inkább húzásra, hajlításra terhelt profilokat állítanak elő belőle, a 

technológia azonban kiválóan kombinálható a tekercseléssel (pullwinding) vagy a 

fonatolással (pullbraiding). Fonatoláskor lehetőség van az erősítőstruktúra testreszabására, és 

alkalmasan megválasztott, szigetelő funkciót is betöltő mag, segítségével kiváló tulajdonságú 

hibrid csövek állíthatók elő, illetve axiális irányú szálbevezetés alkalmazásával a 

tengelyirányú húzási tulajdonságok is jelentősen javíthatók [5-7]. 

 

2.1.2. Kompozit csövek mechanikai vizsgálatai 
 Kompozit csövek és tartályok mechanikai tulajdonságait számos szerző [8-22] 

vizsgálta, elsősorban biaxiális terhelés (húzás és belső nyomás) mellett, a velük szemben 

támasztott szigorú követelmények miatt. A vizsgálatok egy része kifejezetten a hosszú távú 

mechanikai viselkedés előrejelzésére irányult [23]. Jelentős kutatások folynak a kompozit 

csövek fáradási tulajdonságainak elemzése terén is [9, 24-28]. 

 Martens és Ellyin [8] multidirekcionális, üvegszál erősítésű tekercselt kompozit 

csöveket vizsgált biaxiális, monoton terhelés mellett. A csövek rétegrendje 

[±66o
4/0o/±66o

3/0o/±66o
3/0o/±66o

5] volt. A kompozit csöveket belső nyomás és axiális húzás 

hatásának egyszerre tették ki, így értek el többtengelyű feszültségi állapotot a próbatestekben. 
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A méréseket feszültség vezérlés mellett hajtották végre betartva a 6 különböző gyűrű:axiális 

feszültségarányt, amelyek a következők voltak: 0:1, 1:1, 2:1, 1:0, 1:-1, 0:-1. A kapott 

feszültség-nyúlás görbék mellett a tönkremenetelre utaló, nyomásközvetítő közeg fogyását 

mutató görbéket is ábrázolták (1. ábra). 

Gyűrűirányú nyúlás [%]

A
xi

ál
is

 n
yú

lá
s 

[%
]

Szivárgás [m
l]

Nyúlás
Szivárgás

Linearitás
határa

Szivárgás
kezdete

Szivárgás miatti 
tönkremenetel

 
1. ábra Axiális és gyűrűirányú nyúlások 2:1 (gyűrű:axiális) feszültségarány esetén, és a 

szivárgás korrigált görbéje [8] 
 
A szerzők megállapították, hogy a tekercselt kompozit csövek tönkremeneteli formái, 

lineárisan rugalmas viselkedésük határa, és a bennük lévő folyadék szivárgása egyaránt függ 

az alkalmazott feszültség aránytól. A tönkrement próbatestek mikroszkópos és 

szemrevételezéses vizsgálatával megállapították, hogy a mátrix tönkremenetelt az axiális erők 

irányították, delaminációt pedig a kombinált terheléseknél tapasztaltak. Axiális nyomásnál 

katasztrofális tönkremenetelt észleltek.  

 Ellyin és Martens [9] a korábbival megegyező multiaxiális rétegrendű tekercselt 

kompozit csöveket biaxiális fárasztó igénybevétel mellett is megvizsgálták. Ciklikus 

igénybevételnél három gyűrű:axiális terheléskombinációt alkalmaztak. A feszültségarányok a 

következők voltak: 0:1 - húzó jellegű, minimális belső nyomással a szivárgás detektálása 

érdekében, 2:1 - nyomástartó edény jellegű, 1:0 - csővezeték jellegű terhelés. A 

tönkremenetelt a gyorsuló ütemű szivárgás megindulásánál definiálták, és mind a három 

különböző feszültségarány esetén legalább 5 különböző maximum feszültség mellett addig 

folytatták a ciklikus terheléseket, amíg a próbatestek tönkre nem mentek. A szivárgás 

megjelenését a ciklusszám és a maximális feszültségek függvényében ábrázolták (2. ábra). A 

szerzők a fárasztóvizsgálatok eredményei alapján megállapították, hogy a csövek jobban 

ellenállnak az egytengelyű feszültségnek, mint a kombinált terhelés során ható többtengelyű 

feszültségeknek. A fáradásos tönkremenetel jellegét, a ciklikus terhelés hatására végbemenő 
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merevség csökkenést, és a szivárgást egyaránt befolyásolta az alkalmazott maximális terhelés, 

és a feszültségarány. A tönkrement próbatestek vizsgálatának segítségével megállapították, 

hogy a mátrix nyíró jellegű törésének egyenletességét az axiális terhelés mértéke befolyásolta, 

a nagyobb belső nyomások pedig erőteljesebb rétegelválást okoztak. 

Ciklusszám a szivárgásig

M
ax

im
ál

is
 fe

sz
ül

ts
ég

 [M
Pa

]

Monoton 
szivárgási 
pontok

Gyűrűfeszültség

Axiális feszültség

 
2. ábra Maximális feszültség-ciklusszám diagram 2:1 (gyűrű:axiális) feszültségarányra [9] 

 
2.2. Kompozit anyagok vízfelvétele 
 Más polimer anyagokhoz hasonlóan a polimer kompozitok rövid- és hosszútávú 

mechanikai tulajdonságait is jelentősen befolyásolja a környezetük, például a nedvesség útján. 

A természetben mindenütt előforduló nedvesség hatását a kompozit anyagok tulajdonságaira, 

számos szerző vizsgálta [29-39]. A kísérleti eredmények jobb megértéséhez és hatékonyabb 

elemzéséhez azonban elengedhetetlen a vízfelvétel, mint fizikai folyamat leírási módszereinek 

és elvi alapjainak megismerése.  

 

2.2.1. Kompozitok vízfelvételének elméleti alapjai 
 A nedvességfelvétel szálerősített kompozitokban két eltérő jellegű folyamatra bomlik. 

Egyrészt a tömör anyagokra (mátrix) jellemző diffúzióra, amit Fick II. törvénye ír le [40], 

másrészt a porózus anyagokra jellemző kapilláris vízfelvételre, amely a Lucas-Washburn 

egyenlet [41, 42] segítségével kezelhető. Mivel a kompozitokban előfordulnak gyantában dús 

részek és gyantával elégtelenül átitatott, mikroporózus szálkötegek, illetve szál-mátrix 

határfelületek, a két folyamat együtt jelenik meg.  

 Carter és Kibler [43] megoldotta Fick II. törvényét és az (1) összefüggést közölte, 

amely leírja egy próbatest tömegnövekedését az idő függvényében. 
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ahol ∆m∞ a telítődéshez tartozó relatív tömegnövekedés (a görbe vízszintes aszimptotájának 

magassága), D a diffúziós együttható, hs a lemezszerű próbatest vastagsága, t az idő. 

Az (1) összefüggés egy végtelen sor, amelyet véges számú tagra is fel lehet írni a  

(2) összefüggés szerint, a (3) összefüggéssel definiált korrekciós tényező alkalmazásával. 
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 A Fick II. törvényéből származó (1) összefüggés a folyamat első szakaszára 

linearizálható, és a (4) összefüggés szerint írható fel. A folyamat a telítődési 

nedvességtartalom 0,6 szorosához tartozó idő eléréséig írható le az egyszerűsített 

összefüggéssel. 

tKtm DD ⋅=∆ )(      (4) 

ahol KD a diffúziós vízfelvétel dinamikáját jellemző állandó. 

 Ellyin és Maser [30] az (5) összefüggéssel közelítették a Fick II. törvényét kifejező  

(1) összefüggés szerinti végtelen sort. 
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 A Lucas-Washburn egyenletet eredetileg kapilláris áramlások leírására dolgozták ki a 

szerzők, de a fizikai folyamatok hasonlósága miatt az összefüggéseket széles körben 

alkalmazzák mikroporózus szerkezetek vízfelvételi folyamatának közelítésére is. A folyamat 
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elejének leírása a (6) összefüggés segítségével történhet, amely a Fick II. törvényéből 

származó (4) összefüggéssel azonos alakú, így a két különböző mechanizmussal végbemenő 

vízfelvétel a folyamat elején a (7) összefüggés szerint összegezhető. 

tKtrtm CC ⋅=
Ω⋅⋅

=∆
η

γ
2
cos)(          (6) 

így 

tKtKtKtm KCD ⋅=⋅+⋅=∆ )(     (7) 

ahol r a kapilláris sugara, γ a folyadék felületi feszültsége, Ω a folyadék és a kapilláris fala 

közti peremszög, η a folyadék dinamikus viszkozitási tényezője, KC a kapilláris vízfelvételi 

állandó, KK a közös vízfelvételi állandó. 

 Vas és Nagy [40] a Lucas-Washburn egyenlet közelítő explicit megoldásaként 

poliészter font fonalak és fonalkötegek kapilláris folyadékfelszívásának közelítésére egy 

olyan függvényt dolgozott ki, amely az értelmezési tartomány szélső részein is alkalmas a 

folyamat leírására. A (8) összefüggés 0→t  esetén a (7) összefüggéshez hasonló jellegű 

gyökfüggvényhez tart, ∞→t  esetében pedig a H∞ paraméterhez, az egyensúlyi 

folyadékmagassághoz: 
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ahol H(t) a felszívott folyadék magassága egy adott időpillanatban, H∞ a telítődéshez tartozó 

egyensúlyi folyadékmagasság, a, k, n konstans paraméterek és n⋅k=2. 

A (8) összefüggés a folyadék sűrűsége és a nehézségi gyorsulás ismeretében átírható 

tömegnövekedésekre és a folyamatok jellegének hasonlósága miatt alkalmas lehet kompozit 

anyagok vízfelvételi folyamatának leírására.  

 Összefoglalásként elmondható, hogy szálerősített kompozit anyagok esetén általában a 

diffúziós és a kapilláris vízfelvételi mód kombinációja figyelhető meg. A kutató feladata, 

hogy az együtt fellépő folyamatokat helyesen súlyozza, valamint fizikai tartalmát tekintve 

helyes közelítő függvényekkel írja le a tömegnövekedés időbeli alakulását. 
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2.2.2. Kompozitok vízfelvételének és mechanikai jellemzőinek kombinált 

vizsgálatai 
 Ellyin és Maser [30] üvegszál erősítésű epoxi csöveket vizsgált biaxiális terhelés 

esetén nedves, és emelt hőmérsékletű környezetben. A nedvesség és a magas hőmérséklet 

egyaránt rontotta a vizsgált anyag mechanikai tulajdonságait. A nedvességfelvétel mértéke a 

vizsgálatok alapján arányos volt az alámerítéshez használt ioncserélt víz hőmérsékletével. A 

szerzők szerint a nedvességfelvétel hatására bekövetkező duzzadás nyomó jellegű terhelés 

esetén késleltetheti a funkcionális tönkremenetelt (szivárgás megjelenése) a repedések 

záródása útján. A nedvesség hatására a mátrixanyag lágyult és csökkent az üvegesedési 

hőmérséklete, egyúttal a kompozit anyag merevsége is romlott. A vizsgálatok alapján a 

nedvesség hatására a szál mátrix határfelületeken csökkent a tapadás. Ezt bizonyítja, hogy a 

nedvességnek kitett próbatestek tönkremenetelekor a szálkihúzódás vált domináns 

tönkremeneteli formává. 

 Perreux és Suri [31] üvegszál erősítésű epoxi kompozitok esetére modellezték a 

vízfelvétel mechanizmusát. A nedvesség tönkremenetelre gyakorolt hatását is vizsgálták 

biaxiális terhelés mellett. Megállapították, hogy a tönkremenetel üteme gyorsul a 

nedvességtartalom növekedésével. 

 Farshad és Necola [32] rotációs öntéssel készült, üvegszál erősítésű poliészter 

kompozit csövek hosszú távú tulajdonságait tanulmányozta nedves körülmények között.  

1000 órás kúszásvizsgálatok eredményeiből megállapították, hogy a csövek szilárdsága  

40%-al csökkent a nedvesség és a tartós idejű terhelés következtében. Az 1000 órás 

eredmények extrapolálásával 65%-os szilárdságcsökkenést jeleztek előre a csövek 50 éves 

élettartamára. 

 Wan és társai [33] 3D-fonatolással előállított, szénszál erősítésű epoxi kompozitok 

vízfelvételét vizsgálták. A vákuuminjektálással előállított próbatesteket 36oC-os ioncserélt 

vízbe helyezték, és a próbatestek egy részét 120 MPa értékű hajlítófeszültségnek tették ki. 

Megállapították, hogy a terhelt próbatestek vízfelvétele a kezdeti szakaszban gyorsabb, de az 

egyensúlyi vízmennyiség értéke kisebb, mint a terheletlen próbatestek esetében. A vizsgált 

darabok mechanikai tulajdonságai ennek megfelelően a kezdeti szakaszban a terhelt 

próbatestek esetén gyorsabban estek vissza, de az egyensúlyi víztartalom közelében már jobb 

értékeket mutattak, mint a terheletlen próbatestek. A jelenség lehetséges magyarázataként a 

terhelt próbatestek gyorsabb vízfelvételének köszönhetően erőteljesebben tompuló 

repedéscsúcsokat említik. 
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 Buehler és Seferis [34] üveg- és szénszál erősítésű epoxi prepregekből készült 

kompozitok vízfelvételét vizsgálták, illetve a bennük maradt oldószerek és a felvett nedvesség 

szilárdságra gyakorolt kombinált hatásait tanulmányozták. A prepregekben maradt 

oldószereket térhálósítás előtt alkalmazott 30 perces 60oC-on történő hőntartással távolították 

el. A próbatesteket 1200 órára 71oC-os vízbe helyezték, elvégezték a mechanikai 

vizsgálatokat, majd a darabok egy részét további 450 órán át 50oC-on szárították. A közölt 

ábrák alapján feltehető, hogy a telítődés nem ment végbe az 1200 órás vizsgálati időtartam 

alatt. A száradási folyamat gyorsabban haladt a vízfelvételhez képest, ezt a szerzők a víz 

bejutása során keletkezett kapillárisok megmaradásával magyarázták. A vizsgálatok alapján 

megállapították, hogy az üvegszálas kompozitok, illetve az oldószermentes laminátok több 

vizet vettek fel, mint a szénszálasak, illetve az oldószerrel együtt térhálósítottak. A hajlító 

tulajdonságok mindkét erősítőanyag esetén és oldószertartalomtól függetlenül jelentősen 

romlottak a felvett víz hatására (15-50%-al), és minden esetben javultak a kiszárítás utáni 

állapotban. 

 Gellert és Turley [35] kétféle vinilészterből, poliészterből és fenol-formaldehidből 

üvegszál erősítéssel készült kompozit lemezeket vizsgált tengervízbe merítés előtt és után. A 

próbatesteket 30oC-ra temperált, természetes eredetű tengervízbe helyezték majd 140, 210 és 

810 nap elteltével mérték a vízfelvételüket, illetve mechanikai tulajdonságaikat. Elemezték 

továbbá a nedvesség hatását a vizsgált anyagok kúszására. A vízbe merített próbatestek egy 

részét a töréshez tartozó hajlító deformáció 20%-ának tették ki, majd tehermentesítés után a 

vízből kivéve azonnal megmérték a maradó deformációkat. Méréseik alapján megállapították, 

hogy a fenol-formaldehid mátrixú anyag kiugróan sok vizet vett fel a többihez képest. A 

poliészter és a vinilészter próbatestek 15-21%-ot vesztettek a szilárdságukból. A fenol 

formaldehid mátrixú anyag gyorsabban telítődött, de a telítődés után sem vesztett 25%-nál 

többet a hajlítószilárdságából. A hajlító igénybevétel gyakorlatilag nem befolyásolta a felvett 

víz mennyiségét. A vízbe merítés során fellépő hajlítás csak a fenol-formaldehid mátrixú 

anyag esetén rontotta az egyensúlyi víztartalom mellett mért hajlítószilárdságot a hajlítás 

nélküli 25%-on felül további 11%-al. A hajlítás hatása megjelent a fenol-formaldehid mátrixú 

anyag rugalmassági moduluszának jelentős csökkenésében is. Az interlamináris szilárdságok 

485 nap vízbe merítés hatására hasonló mértékben csökkentek (12-21%-al), bár ekkorra csak 

a fenol-formaldehid mátrixú anyag telítődött. A kúszás jelentősen nagyobbnak mutatkozott a 

nedves állapotban vizsgált próbatestek esetében, mint a szárazaknál. 

 Kootsookos és Mouritz [36] 30oC-ra temperált tengervízbe merített üveg- és szénszál 

erősítésű poliészter és vinilészter laminátokat vizsgált. A vinilészter alapú laminátokat 
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kémiailag stabilabbnak találták, mert a poliészter alapú próbatestekből bizonyos anyagok 

kioldódtak. A tengervízzel történő telítődés után mért hajlító szilárdságok 20-40%-al, a hajlító 

rugalmassági moduluszok pedig 10-20%-al maradtak el a száraz állapotban mért értékektől az 

összes vizsgált összetételt figyelembe véve. A szerzők felhívták a figyelmet a szálak 

kezelésének hatására, amely fontos szerepet játszhat a vízfelvétel mechanizmusában. 

Vizsgálataik alapján az üvegszálas próbatestek több vizet vettek fel, mint a szénszállal 

erősítettek. 

 Fraga és társai [37] dinamikus mechanikai vizsgálatokat (DMA) végeztek üvegszál 

erősítésű poliészter és vinilészter anyagú réteges kompozit lapokon, 40 és 80oC-os 1000 órás 

víz alá merítés után. A poliészter mátrixú kompozitok sokkal több vizet vettek fel, és 80oC-on 

a folyamat előrehaladtával elkezdtek veszíteni tömegükből. A poliészter kompozitok 

üvegesedési hőmérséklete emelkedett a 80oC-os víz alá merítés hatására, valószínűleg az 

oldható anyagok távozása következtében. A hajlító rugalmassági moduluszok jelentősen  

(15-50%) romlottak, főleg a magasabb hőmérsékletű víz hatására. 

 Guedes és társai [38] üvegszál erősítésű poliészter csövek kúszási viselkedését 

vizsgálták. A méréseket csövekből kivágott, víz alá merített gyűrű próbatesteken végezték. A 

kúszó vizsgálatok előtt egyes próbatesteket terheletlenül 50oC-os vízben kondícionáltak több 

mint 5000 órán keresztül. Megállapították, hogy a víz alá merítés nem befolyásolta jelentősen 

a kezdeti merevséget, és a kúszási viselkedésben sem okozott szembetűnő változást. 

 Chow [39] üvegszállal és montmorillonittal erősített epoxi kompozitok 

nedvességfelvételi tulajdonságait vizsgálta. Az epoxi mátrixanyag vízfelvételét az üvegszál 

erősítés és a nano töltőanyag egyaránt csökkentette, amit a szerző a kompozitba jutó víz 

útjának az erősítőanyagok hatására létrejött tagoltságával magyarázott. 

 

2.3. Csatornacsövek 
A csatornacsövek gyártása a polimer alapanyagú csőgyártás dinamikusan fejlődő 

területe, amint az egy 2008-as európai felmérésből is kitűnik [44]. Eszerint az Európában 

felhasznált összes műanyag cső 30%-a a földalatti, és további 11%-a a felszín feletti 

szennyvízszállítást szolgáló csatornacső. Ebben a fejezetben összehasonlítom egymással a 

jelenleg használatban lévő legfontosabb csatornacső típusokat különböző szempontok alapján, 

illetve áttekintést adok a csatornák tervezéséről, építéséről és rekonstrukciójáról. 
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2.3.1. Csatornacsövek anyagai  
 A jelenleg üzemelő csatornacsövek változatos képet mutatnak anyagukat tekintve. Az 

1990-es évek elején Németországban a csatornák kb. 45%-a betonból, 40%-a kőagyagból és 

kevesebb mint 10%-a kőműves technikával kőből, téglából készült. A műanyagok részaránya 

ekkor még jóval 5% alatt volt [45].  

 Az anyagok közül legrégebbinek számít a kő és a tégla. A téglából és kőből rakott 

csatornák a 20. század elejére készültek el [46]. Érdes felületük jelentős áramlási ellenállást 

képez és kedvez a lerakódásoknak. További hátránya ezeknek az anyagtípusoknak, hogy csak 

a helyszínen lehetett felépíteni belőlük a csatorna falát, és teljes egészében ki kellett emelni a 

csatorna vonala fölötti talajt. A téglából és kőből épült csatornák kémiai ellenálló képessége 

legtöbbször megfelelő volt. Az elterjedt, kisméretű darabokból épült csatornákkal szemben 

Drezdában találhatóak olyan csatornaszakaszok, amelyek előre kifaragott, nagyobb méretű 

homokkő elemekből készültek, és a szennyvízzel érintkező alsó részüket cementhabarcs 

segítségével tették korrózióállóbbá [47]. 

 A kőagyag egy speciális mázas kerámia amelyből az első előre gyártott csatornázási 

elemek készültek. Máig alkalmazzák őket rendkívül jó vegyszerállóságuk és sima felületük 

miatt, hátrányuk azonban, hogy a kerámia csövek nagyon kis deformáció hatására törnek, 

ezért a kisebb talajmozgásokat sem tolerálják. 

 A következő anyagtípus a beton. Ez a kőműves technikával készült csövekhez képest 

simább fallal rendelkezik, áramlási tulajdonságai előnyösebbek. Itt is lehetőség van előre 

gyártott elemek beépítésére, így gyorsabban lehet haladni a fektetéssel. A szakaszokból 

összerakott szerkezet azonban magával hozta a tömítések problémáját. A beton is rideg anyag, 

ezért gyakran reped meg a csatorna a terhelés vagy a hosszú időn át ható korrózió hatására, 

általában hosszirányban. 

 Napjainkban új beépítésre már nem alkalmazható anyagtípus az azbesztcement, amely 

igen finom szálas szerkezete miatt felhalmozóhat az emberi szervezetben és rákos 

sejtburjánzást okozhat. Káros hatásai ellenére hosszú szakaszokon találhatunk még ilyen 

anyagból készült csatornacsöveket.  

 A nyomóvezetékekhez hasonlóan öntöttvasból is készítenek csatornákat. Ezek külső és 

belső felületén egyaránt korrózióvédő bevonat található [48]. A bevonat a polimerek széles 

választékán át cementhabarcsból vagy akár bitumenből is készülhet. Az öntöttvas csövek 

előnye a nagy szilárdság és merevség, hátrányuk a nagy tömeg, és felületi bevonataik sérülése 

esetén a korrózióra való hajlam.  
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 Az elmúlt néhány évtizedben, mint annyi más területen, a csővezetékek között is 

jelentős teret nyertek a polimer anyagok [49]. Napjainkra egyenrangúak a hagyományos 

csatornázási anyagokkal, kivéve a legnagyobb keresztmetszetű főgyűjtőket, amelyek ma is 

legtöbbször vasbetonból készülnek. Az USA-ban 2006-ban felhasznált csövek 40%-a polimer 

alapanyagokból készült [44], ami az 1990-es évekig beépített csatornacsövekre vonatkozó 

5%-os részarány többszöröse. A Németországi Erősített Műanyaggyártók Szövetségének 

felmérése szerint [50] a 2007-ben Európában előállított 1,2 millió tonna erősített műanyag 

35%-a az építőiparban került felhasználásra, és átlagon felüli 25%-os növekedést sikerült 

elérni a kompozit csatornacső bélések gyártásában.  

 A polimerek két alapvető csoportját megkülönböztetve beszélhetünk hőre lágyuló és 

hőre nem lágyuló anyagokból készült csatornacsövekről. Az első csoportot a PVC 

csatornacsövek uralják, amelyek jelenleg a beton mellett a legnagyobb mennyiségben 

felhasznált csövek. A házi bekötések és a kisebb átmérőjű gyűjtők szinte kizárólag PVC-ből 

készülnek. A PVC csövek legjelentősebb versenyelőnye az alacsony ár, amely egyrészt az 

alacsony anyagköltségből, másrészt a rendkívül termelékeny, és szintén alacsony költségű 

extruziós gyártástechnológiából adódik. Viszonylag alacsony szerszámozási költséggel, 

univerzális gépeken, végtelen hosszúságú csőből tetszőlegesen darabolva gyárthatók a 

méretpontos, reprodukálható minőségű csődarabok. A PVC mechanikai adottságai elég 

szerények, azonban alacsony ára miatt a csövek viszonylag nagy falvastagsággal is 

gazdaságosan gyárthatók. 

 A hőre lágyuló csatornacső anyagok között említendő a PE, amelynek tulajdonságai 

jobbak, mint a PVC-nek. Szilárdsága, hidegállósága, alakváltozó képessége és az ütésállósága 

is jobb, nem tartalmaz lágyítókat sem, viszont az ára is magasabb. Az illesztést legtöbbször 

tompahegesztéssel végzik. 

 A polimer csatornacsövek másik nagy csoportját képezik a hőre nem lágyuló anyagból 

készült csövek. Ezek túlnyomó részben üvegszállal erősített poliészterből vagy epoxiból, 

különösen agresszív közegek esetén vinilészterből készülnek, és tartalmazhatnak különféle 

töltőanyagokat, például finom szemcsés kvarchomokot. A kompozit csövek előnye, hogy 

mechanikai tulajdonságaik igen tág határok között változtathatók, illetve kihasználható az 

anizotropiájuk. Ehhez az szükséges, hogy pontosan fel legyenek tárva a cső falában működés 

közben fellépő feszültségek. Az üvegszálas poliészter csövek tekercseléssel vagy rotációs 

öntéssel tetszőleges hosszban készíthetők. Léteznek folyamatos és szakaszos gyártási 

technológiák is. A csődarabok rendszerint tokos csatlakozással és gumitömítéssel 

kapcsolódnak egymáshoz.  
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 A polimer csövek óriási előnye a korábban alkalmazott anyagokkal szemben, 

kiemelkedően jó vegyszerállóságuk és sima felületük. Természetesen a polimer csöveknél is 

megemlíthető az az előny, miszerint előre gyártott elemekből (csőszakaszokból) gyorsan 

építhetők a csatornák. Fontos előny szállításkor és mozgatáskor a csekély tömeg is. Az egyre 

terjedő, úgynevezett kitakarás nélküli csővezeték fektetési eljárások esetén különösen fontos a 

tömeg, hiszen ekkor be kell csúsztatni, vagy görgőkön be kell tolni a csőszakaszokat az előre 

megtisztított bélelendő csőbe. Ezekre a technológiákra a következő fejezetekben bővebben 

kitérek. 

 A polimerbeton csövek a polimer csövek előnyeit ötvözik a beton merevségével és 

alacsony árával. A két koncentrikus héjból álló hibrid csövek belső rétege általában PVC-ből 

készül, amelynek elsősorban a vegyszerállóságát használják ki [51]. A vastagabb külső héj 

cement helyett kis mennyiségű (10 m% körüli) hőre nem lágyuló polimer kötőanyagot 

tartalmazó homok és apró szemcsés sóder keveréke. A polimer kötőanyag a külső réteget is 

korrózióállóvá és vízzáróvá teszi, így a hagyományos beton csövekhez képest sokkal nagyobb 

élettartam érhető el. A polimerbeton kötési ideje sokkal rövidebb (általában 24 óra után 

kivehető a szerszámból) mint a hagyományos portlandcement alapú betoné. Polimerbeton 

keverékek tulajdonságait vizsgálta társaival Gorninski [52], és összehasonlította őket a 

hagyományos portlandcement alapú betonnal. Megállapították, hogy a polimerbeton nyomó 

tulajdonságait nem befolyásolja érdemben az alkalmazott térhálós kötőanyag, viszont 7-18% 

szállóhamu töltéssel 15-20% nyomó rugalmassági modulusz és szilárdság növekedés érhető 

el. A polimerbeton erősítését a hagyományos acélrudak helyett esetenként pultrudált 

üvegszálas rudakkal végzik az erősebb tapadás és a hasonló merevségi viszonyok 

kihasználása érdekében [53].  

 
2.3.2. Csatornacsövek geometriája  
 A keresztmetszetek tekintetében a kör keresztmetszet uralja a piacot, az előre gyártott 

csövek szinte kizárólag így készülnek. Emellett a régi téglából rakott, illetve betonból készült 

csövek között találunk összefoglaló néven ovális szelvényeket, amelyeknek egy speciális 

fajtája a szabályos tojásszelvény, valamint párizsi szelvényeket (egy keskeny csatornából, egy 

vagy kétoldali vízszintes részből és egy boltozatból áll). Nagy átmérők esetén, pl. természetes 

vízfolyások beboltozásakor előfordulnak egészen egyedi keresztmetszetek is, pl. békaszáj 

profilok (alsó részén szélesebb, laposabb, felül boltozatos) [46]. Az ezektől eltérő szelvényű 

csatornák a csatornázás korai szakaszában épültek, főleg a tervszerű munkálatok előtt. 
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 Értekezésemben a nagyszámú különböző geometriájú ovális profil közül az egyik 

legelterjedtebb típust, a 35. ábra (3.5. fejezet) szerinti 1/3/0.5 sugárarányú változatot 

vizsgáltam, amelyre megkülönböztetésül a továbbiakban szabályos tojásszelvényként 

hivatkozok. A szabályos tojásszelvény elterjedését elsősorban áramlástechnikai előnyeinek 

köszönheti. Egyesített rendszerű csatornáknál - ahol a kommunális szennyvíz egy 

szelvényben kerül elvezetésre a csapadékvízzel - fontos, hogy száraz időben se keletkezzenek 

lerakódások a csatornában a túl gyenge áramlás miatt. A csúcsos részével lefelé beépített 

szűkülő keresztmetszet lehetővé teszi, hogy a szennyvíz kis felületen érintkezzen a csőfallal, 

és az áramló közeg mélyebb legyen, mint egy azonos keresztmetszeti területű kör alakú 

szelvény esetén. Csapadékos idő esetén az emelkedő vízszint a felfelé szélesedő szelvényben 

elegendő tartalék kapacitást talál. Az előnyös áramlási viszonyokon kívül keskenyebb 

munkaárok szükséges a tojásszelvényű csatornák fektetéséhez, és kisebb szelvények is 

bejárhatókká válnak (akár egy 1200x700 mm-es tojásszelvény, négykézláb), mivel a felfelé 

táguló tojás alak áll a legközelebb az összegömbölyödött emberi test formájához. Ez a 

tulajdonság nagyon előnyös kisebb javítási munkálatoknál, vagy béleléssel történő 

felújításnál. A régi károsodott, javításra szoruló csövek esetén a leggazdaságosabb megoldás, 

ha hasonló geometriájú csövet használnak a felújításra. A tekercselt üvegszálas csövek 

gyártástechnológiája lehetőséget biztosít arra, hogy körtől eltérő szelvényeket is gazdaságosan 

gyártsanak, mivel közepes sorozatok esetén a viszonylag gyorsan, és alacsony költséggel 

elkészíthető fából készült magokra való tekercselés elfogadott megoldás. A tojásszelvényű 

csatornacsövek iránti kereslet elsősorban abból adódik, hogy a rossz állapotú, általában 

tojásszelvényű, téglából készült csöveket ezekkel bélelik ki, de találtam a tojásszelvény újbóli 

meghonosítására irányuló kísérleteket is [54, 55]. Budapesten kívül például Londonban, 

Párizsban, Hamburgban, Drezdában és Európa több nagyvárosában találunk jelentős részben 

tojásszelvénnyel épült csatornarendszert. Ezek a szakaszok túlnyomórészt 50-100 évesek és 

folyamatosan folyik a rekonstrukciójuk.  

 
2.3.3. Csatornacsövek beépítési eljárásai 
 Ebben a fejezetben áttekintem a csatornák építésekor és felújításakor leggyakrabban 

használt eljárásokat, különös tekintettel az utóbbi időben dinamikusan fejlődő feltárás nélküli 

módszerekre (3. ábra). Az új építésű csatornákat 1899-ig hazánkban nyílt munkaárok 

segítségével kitakarásos (feltárásos) eljárással építették. A talajvizet kezdetben szorosan 

egymás mellé levert fapallókkal zárták ki a munkaárokból, amelyeket nem emeltek ki a 
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munka befejezésekor. A kitakarásos eljárás legnagyobb hátránya a nagy földmunkaigény és a 

felszíni rend megzavarása. 

 
3. ábra Csatornaépítési eljárások összefoglalása 

 

 Feltárás nélküli csatornaépítésre 1899-ben került sor először Budapesten [46]. A 

felszíni forgalom fejlődése elsősorban a belső városrészekben tette szükségessé a csatornák 

kitakarás nélküli építésének bevezetését. Az alagútépítési, illetve bányászati tapasztalatokra 

támaszkodva fejlesztették ki az első kitakarás nélküli technológiákat. A talajvizet egyes 

esetekben 0,5-1,2 bar túlnyomás alkalmazásával tartották távol a munkatértől. A technológia 

fejlesztése később lehetővé tette kis átmérőjű csatornák sajtolásos, fúrásos építését is.  

 

2.3.4. Csatornák vizsgálata, állapotuk felmérése 
 Csatornarendszerek üzemeltetésének fontos része a rendszer állapotának folyamatos 

felmérése és az esetleges hibák ellenőrzése, szükség esetén javítása. Az állapotfelmérés 

elsősorban a csatornák két legfontosabb funkciójának ellenőrzésére koncentrál, így egyrészt a 

csatornák szállítóképességének vizsgálatából (nincs-e elzáródás, vagy az áramlást zavaró 

körülmény), másrészt pedig a csatornák struktúrája épségének, teherviselő képességének 

ellenőrzéséből áll (nincsenek-e repedések, horpadások a csatorna falán). A csatornahálózat 

állapotának felmérésére legtöbb esetben zártláncú televíziós kamerákat (CCTV) alkalmaznak, 

és a csatornákban készült képeket feldolgozva regisztrálják a csatornák esetleges 

deformációit, repedéseit és egyéb hibáit [56]. A vízzáróság ellenőrzése történhet a 

szakaszonként lezárt csatorna nyomáspróbájával. A kamerás vizsgálatokból és egyéb 

forrásokból származó, a csatornák állapotával kapcsolatos nagy mennyiségű adatot a rendszer 

üzemeltetője sok esetben statisztikai vizsgálatoknak veti alá, hogy kiszűrje a legveszélyesebb 

pontokat [57-58]. 

 Bosseler és Stein [59] csatornákban végzett Tv kamerás vizsgálatok feldolgozásáról, 

elemzéséről és a csövek deformált alakjának új leírási módszeréről számol be. A szokásos 
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tervezési összefüggésekkel ellentétben, ahol a deformációt csupán a függőleges átmérő 

csökkenésével veszik figyelembe, az új módszer esetén a cső deformált keresztmetszetét (az 

ideális körtől radiális irányban a körülfordulás szögének függvényében értelmezett eltérést) a 

(9) formulával közelítik: 

( ) ( )( )jc

k

j
j jAw ,

2
cos ϕϕϕ += ∑

=
     (9) 

ahol w(ϕ) a leírt pont körtől való eltérése radiális irányban, Aj  a radiális eltérések maximális 

mértékei, φ a leírt pontba mutató vektor szöge a függőlegeshez képest az óra járásának 

irányában, φc,j a maximális radiális deformációhoz tartozó szög (4. ábra). 

 A szerzők szerint az alkalmazott leírási megoldás alkalmasabb a deformációk 

vizsgálatára, mint a korábbi függőleges és vízszintes deformációkat regisztráló módszer. Az 

új adatfeldolgozási eljárás révén a csövek tönkremenetele nagyobb biztonsággal előre 

jelezhető. A drága, Tv kamerás vizsgálatokkal kapcsolatban azt ajánlják a szerzők, hogy ha 

beépítés után eltérés mutatkozik a tervezett deformációkhoz képest, akkor érdemes 

gyakrabban vizsgálni a kritikus csőszakaszokat. 

 
4. ábra Deformációk geometriai leírásának értelmezése a) koordináta rendszerek 

b) példa: A2=2.1%, A3=3.4%, φc,2= φc,3=0o [59] 
 

2.3.5. Csatornák rekonstrukciója  
 Az elhasználódott, megrongálódott csatornák javítását az építéshez hasonlóan két 

alapvetően különböző módon lehet elvégezni. A 5. ábra rendszerezi az alkalmazott 

technológiákat. A feltárásos módszer [60] csak annyiban tér el az új csatornák létesítésekor 

alkalmazott eljárásoktól, hogy a régi csatornát el kell távolítani a munkagödörből.  

 Az utóbbi időben a kitakarás nélküli csatorna felújítási módszerek köre folyamatosan 

bővül, mivel a városok közlekedése sok helyen annyira túlterhelt, hogy nem tudja tolerálni a 

hosszabb időre lezárt útszakaszok miatt keletkező zavarokat. Helyi meghibásodások (növényi 

a) b) 
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gyökerek behatolása, házibekötések elmozdulása stb.) javítása járható szelvényekben kézi 

eszközökkel végezhető, kis szelvényekben pedig ideális az elmúlt évtizedekben elterjedt, a 

csatornában távirányítással mozgatott robotok alkalmazása [48]. Az egész szelvényt érintő 

javítási eljárások esetén szükség van egy-egy csatornaszakasz lezárására és kiváltására, 

amelyre fokozott gondot kell fordítani, hiszen a szennyvizet nem lehet más 

közműhálózatokhoz hasonlóan (pl. ivóvíz, gáz) a szükséges munkálatok elvégzésének idejére 

elzárni. 

 
5. ábra Csatorna rehabilitációs eljárások összefoglalása 

 

 Az utóbbi időben a kitakarás nélküli csatorna felújítási módszerek köre folyamatosan 

bővül, mivel a városok közlekedése sok helyen annyira túlterhelt, hogy nem tudja tolerálni a 

hosszabb időre lezárt útszakaszok miatt keletkező zavarokat. Helyi meghibásodások (növényi 

gyökerek behatolása, házibekötések elmozdulása stb.) javítása járható szelvényekben kézi 

eszközökkel végezhető, kis szelvényekben pedig ideális az elmúlt évtizedekben elterjedt, a 

csatornában távirányítással mozgatott robotok alkalmazása [48]. Az egész szelvényt érintő 

javítási eljárások esetén szükség van egy-egy csatornaszakasz lezárására és kiváltására, 

amelyre fokozott gondot kell fordítani, hiszen a szennyvizet nem lehet más 

közműhálózatokhoz hasonlóan (pl. ivóvíz, gáz) a szükséges munkálatok elvégzésének idejére 

elzárni.  

 Csatornacsövek esetén az egyik legsúlyosabb probléma, hogy a szennyvíz a nem 

megfelelően vízzáró csatornából kifelé, illetve a cső környezetében jelen lévő talajvíz a 

csatornába befelé szivároghat. Hibás tömítésű, szivárgó csövek javíthatók kívülről vagy 

belülről történő injektálással és különböző anyagú bevonatok felvitelével [48]. 

Csatornacsövek csatlakozási pontjainak tömítésére többféle speciális technológia is 
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kifejlesztésre került, amelyek általában szintén az injektálás elvén működnek. Használhatatlan 

csatornákat kitakarás nélkül többféleképpen is ki lehet cserélni. A korábban említett 

alagútásási, alagútfúrási és csősajtolási technológiák meglévő csatornák cseréjére is 

alkalmasak annyi különbséggel, hogy a régi csövet fel kell aprítani és el kell távolítani az 

alagútból.  

 A csatornacső felújítási technológiák széles választékát foglalja magába a bélelési 

eljárások csoportja (6. ábra) [48, 61]. Bélelés esetén előfordulhat, hogy a régi cső statikailag 

még megfelelő, csak a szállított közeget nem képes szivárgásmentesen célba juttatni, de az is 

lehetséges, hogy lecsökkent teherhordó képessége miatt szorul bélelésre. A bélelési eljárások 

abban különböznek egymástól, hogy milyen módon juttatjuk a béléscsövet a felújítandó 

csatornába. 

  
6. ábra Csatornabélelési eljárások összefoglalása 

 

 A csúszóbélelés (sliplining) [48] során egy indítógödör segítségével flexibilis polimer 

(rendszerint HDPE) csövet juttatnak a régi csőbe, miközben a fogadóaknán keresztül húzzák. 

A régi cső és a béléscső közötti rést általában híg cementhabarccsal injektálják ki. Egy másik 

eljárás során „U” alakúra deformált (U liner) keresztmetszetű, vagy csökkentett átmérőre 

deformált (reduction process) HDPE előgyártmányt húznak be a felújítandó csőbe. A szakasz 

két végét dugózzák, majd nagy nyomású gőzzel melegítik és az eredeti cső 

keresztmetszetének megfelelő alakúra formálják a hő hatására meglágyuló bélést. Ezzel az 

eljárással lehetőség nyílik körtől eltérő szelvények bélelésére is.  

 Néhány bélelési eljárás során (shortliner, longliner) [48] görgőket szerelnek az 1-5 m 

hosszú béléscső szakaszokra, és azokat kézi vagy gépi erővel behúzzák, vagy betolják a régi 

csőbe. A bélés és az eredeti cső közti hézagot rendszerint híg cementhabarccsal injektálják. 
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Kisebb hézag esetén a görgők elmaradhatnak, ilyenkor nagyobb szilárdságú béléscsövekre 

van szükség, melyeket például hidraulikus úton sajtolnak be a régi csőbe. Ezeknél az 

eljárásoknál bizonyos szakaszonként indító, illetve fogadógödrökre van szükség, viszont 

megfelelő alakú előre gyártott bélések esetén tetszőleges szelvényű csatorna bélelhető. 

 A helyben keményedő bélések (cured in place liner) [48] alkalmazásakor összehajtott, 

feltekercselt, reaktív műgyantával átitatott, poliészter és poliamid, üveg stb. szálakból 

körszövéssel, vagy más textiltechnológiával készített előgyártmányt (prepreg) juttatnak a 

bélelendő csőbe, majd azt forró gőzzel felfújva és a régi cső falához nyomva hő segítségével 

térhálósítják. Az így keletkezett bélés bármilyen keresztmetszetű cső geometriáját képes 

tökéletesen felvenni, a bélés kerületének pontos beállítása esetén. A helyben keményedő 

bélelési technológiák intenzíven fejlődő területe a vákuuminjektálás alkalmazása prepregek 

helyett [62], illetve a természetes szálak [63] bevezetése a csatornabélelési technológiákba. 

 A felsorolt bélelési eljárások esetében a cső teljes keresztmetszete bélelésre kerül, 

azonban lehetőség van kisebb szegmensekkel történő bélelésre is.  

 A bélelési eljárásokkal kapcsolatban jogosan merül fel a kérdés, hogy nem csökken-e 

veszélyes mértékben a régi cső keresztmetszete, képes lesz-e az egyébként folyamatosan 

növekvő mennyiségű szennyvíz elszállítására? A válasz az esetek túlnyomó részében az, hogy 

bár a csatornacső keresztmetszete csökken, áramlástechnikai szempontból javul a helyzet, 

mivel az új, jelentősen kisebb érdességű és áramlási ellenállású béléscső több szennyvizet 

képes elszállítani, mint elődje.  

 Abraham és Gillani [64] az 1. táblázatot közölte, amelyben áttekintették a különböző 

csatorna felújítási módszereket.  

Technológia 
Kitaka-
rásos 
csere 

Reaktív 
habarcsos 

tömítés 
Csúszó- 
bélelés 

Helyben 
kemé- 
nyedő 

Deformált 
csöves 

Bevo- 
natok 

Robotos 
felújítás 

Szilárdság Max. javít Nem javít Jól javít Jól javíthat Kissé 
javít 

Esetleg 
javít 

Nincs 
adat 

Vízzáróság Max.javít Jól javít Jól javít Jól javít Jól javít Javít Jól javít 

Karbantartás Változó Anyag-
függő 

Anyag-
függő 

Anyag-
függő 

Anyag 
függő Változó Változó 

Élettartam 50-100 
év 

Nincs 
adat 

50-70 
év 

50-70 
év 

50-70 
év 

10-50 
év 

Nincs 
adat 

Közlekedés 
zavarása 

Erős 
zavarás 

Kis 
zavarás 

Enyhe 
zavarás 

Enyhe 
zavarás 

Enyhe 
zavarás 

Nincs 
adat 

Nincs 
adat 

Környezet 
zavarása 

Gyökerek 
sérülése Nincs adat Kis 

zavarás Kis zavarás Kis 
zavarás Nincs adat Nincs 

adat 

Egészségre 
gyakorolt hatás Enyhe 

Néhány 
mérgező 

anyag 

Üvegszál 
veszélyes 

lehet 

Néhány 
veszélyes 

anyag 
Enyhe Veszélyes 

anyagok Enyhe 

Ár Magas Alacsony Alacsony Magas Közepes Alacsony Nincs 
adat 

1. táblázat Csatorna felújítási technológiák összehasonlító elemzése [64] 
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 Cikkükben ismertették az előforduló anyagokat, a felsorolt technológiák közötti 

választást segítő szempontokat és az eljárások alkalmazási területeit. Rámutattak, hogy a 

technológiák és az anyagok kiválasztása egyre gondosabb mérlegelést kíván, amelyhez 

segítségül az 1. táblázat szerinti mátrixot készítették. Megállapították, hogy a felhasználható 

anyagok és technológiák választékának szélesedésével egyre előnyösebb alternatívák 

jelentkeznek a kitakarásos rehabilitációval szemben. 

 Lee és társai [62] cikkükben földalatti csövek gyantainjektálással (RTM) működő új 

rekonstrukciós technológiájáról számolnak be. Ez a helyben keményedő bélelési eljárások 

egyik változata. A technológia lényege, hogy két, poliészter szálakkal erősített PVC fólia 

közé nagy áteresztőképességű üvegszövet és üvegpaplan rétegeket helyeznek. Az így 

elkészült flexibilis előgyártmányt a javítandó csőszakaszba húzzák, két végét dugózzák, majd 

sűrített levegővel felfújják, hogy megszűnjenek a behúzáskor keletkezett rendezetlenségek a 

leendő bélésben. A nyomás megszűntetése után a belső és külső fólia közé gyantát 

injektálnak, majd ismét felfújják a bélést. Az injektálás közben a gyantafront követésére 

dielektromos szenzorokat alkalmaztak. Az új technológiával készült csőbélés a mechanikai 

vizsgálatok szerint nem csak a cső vízzáróságát állítja vissza, hanem szilárdságát is növeli. 

  

2.3.6. Csatornabélések tervezése, méretezése, ellenőrzése 
 Csatornák rehabilitációjának egyik legelterjedtebb technológiája a különböző módon 

végrehajtott bélelés. A bélések elsődleges funkciója a régi csatorna vízzáróságának 

visszaállítása, viszont egyes esetekben, elsősorban erősített polimer kompozit bélések esetén, 

a bélelt cső teherbírása is növekedhet. A körszelvényű csövek méretezése legtöbbször 

analitikus összefüggésekkel, és az ezeket pontosító gyakorlati tapasztalatokból származó 

tényezőkkel történik, körtől eltérő szelvények esetén azonban leggyakoribb a végeselem 

módszer alkalmazása. 

 A csatornacsöveket állapotuk alapján általában 3 csoportra osztják (7. ábra) [65, 66]: 

a) állapot: gyakorlatilag ép, de szivárgó csövek, b) állapot: hosszirányban repedt csövek, 

amelyeket a talaj támaszt, c) állapot: már a talaj-cső rendszer sem képes a teherviselésre, 

felújításra szorul. A bélések tervezésénél az elsődleges terhelés a külső víznyomás [67], 

amelyet a cső környezetében lévő talajvíz okoz. A legtöbb esetben a tervezés során a meglévő 

cső teherbírását megfelelőnek tételezik fel (7. ábra b, állapot), így a cső feletti talajtakarást 

nem kell figyelembe venni. 
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7. ábra Csatornacsövek állapotai a) ép, szivárgó cső, b) cső-talaj rendszer még teherbíró, c) 

felújításra szoruló cső [68] 
 

 A csatornacsövekbe épített bélések problémája tehát egy stabilitási kérdés, amellyel 

elsőként Timoshenko [69] foglalkozott. A következőkben ismertetem a klasszikus analitikus 

módszerekkel kapott tervezési összefüggéseket. 

 Timoshenko szerint egy szabadon álló, lineárisan rugalmas anyagú, a kerülete mentén 

megoszló külső nyomással terhelt gyűrű esetén a legkisebb kezdeti deformáció hatására 

létrejön a stabilitásvesztés (horpadás) a (10) összefüggés szerinti kritikus nyomás értéknél: 

( )
3

2 1

r

IEk
p d

crit
⋅⋅−

=      (10) 

ahol kd=2, 3, 4… a deformációs hullámok száma, E a bélés anyagának rugalmassági 

modulusza, I a csőfal másodrendű nyomatéka, r a cső sugara. 

Ha figyelembe vesszük, hogy a cső hosszirányú tágulása gátolt és behelyettesítünk a 

másodrendű nyomaték összefüggésébe, a (10) összefüggés a (11) alakra hozható: 
3
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ahol t a cső falvastagsága, D a cső átmérője, ν a Poisson tényező. 

 Gaube [70, 71] továbbfejlesztve Thimoshenko összefüggéseit bevezette a csövet 

körülvevő talaj megtámasztó hatását figyelembe vevő fs tényezőt, amelynek értéke 1 és 3 

között változhat. Körbeinjektált bélések esetén fs=3 használható. További finomítást jelent az 

előzetes deformációk figyelembe vétele a (12) szerinti deformációs tényezővel: 

( ) 3

2)1(
1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
−

=
δ
δ

af       (12) 

 ahol δ =∆r/r0 a gyűrű relatív deformációja. A két újonnan bevezetett tényezővel a kritikus 

horpasztó nyomás a (13) összefüggéssel írható fel: 
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 Glock [72] a korábbi munkákkal ellentétben a bélést az őt körülvevő régi csővel együtt 

vizsgálta. Figyelembe vette a geometriai nemlinearitásokat amelyek a deformáció során 

előfordulnak. A régi cső és a bélés közötti súrlódást, valamint az esetleges nemlineáris anyagi 

viselkedést Glock is elhanyagolta. A bélésen keletkező deformációs hullámot a (14) 

összefüggéssel definiálta: 

0

2
1 2

sin
ϕ
ϕπ

⋅
⋅

⋅= ww       (14) 

ahol w a horpadás mértéke radiális irányban, w1 a deformációs hullám amplitudója, ϕ a 

szögkoordináta, ϕ0 a deformációs hullámhoz tartozó középponti szög. Energetikai alapon a 

(15) szerinti kritikus nyomás összefüggést közölte: 
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 Cheney [73] a görbe rudak stabilitási elméletét alkalmazta kis t/D viszony esetén. 

Kritikus horpasztó nyomásra a (16) összefüggést írta fel: 
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 Chicurel [74] Cheney-hez hasonlóan közelített a stabilitásvesztési problémához azzal a 

különbséggel, hogy feltételezte, hogy a bélés külső terhelése az őt körülvevő injektáló anyag 

zsugorodásából adódik. Ez a terhelési eset ugyan nem egyezik meg egy külső víznyomással 

terhelt csőbélés terhelésével, azonban a horpadásig jól közelíti a jelenségeket. Az így kapott 

kritikus horpasztó nyomás a (17) összefüggés szerinti: 
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 Lo és Zhang [75] figyelembe vette a bélés és a régi cső közötti rést, amely egyes 

esetekben a bélés zsugorodásának következtében jön létre. Ha a bélelés során nem injektálják 

ki a két cső közötti térfogatot, szintén számolhatunk a rés jelenlétével. A közölt kritikus 

nyomás (18): 
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ahol rg a bélés átlagos sugara a rés figyelembe vételével. 

 Falter [65, 66, 68, 76, 77] nemlineáris geometriai számításokat végzett merev 

kényszerekkel (régi cső) ellátott rugalmas csőbélés esetén. Glock összefüggéséből (15) indult 

ki és a (19) szerinti kritikus nyomás összefüggést közölte: 
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ahol svsv χχχ ⋅≈,  és χv a kezdeti deformációra, χs a kezdeti résre vonatkozó korrekciós 

együtthatók. χv és χs értékei wv/rL és rL/sL, illetve ws/rL és rL/sL függvényében táblázatokból 

kereshetők ki, ahol wv a kezdeti deformáció, ws a kezdeti rés, rL a bélés sugara, sL a bélés 

falvastagsága (jelölések a 8. ábra szerint). 

 
8. ábra Csatornabélések helyi hibáinak geometriai leírása: ws-kezdeti rés, wv-kezdeti 

deformáció, φv- a deformáció helyére és φ1- a deformáció kiterjedésére jellemző szögek [68] 
 

Az ASTM (American Society for Testing and Materials) kísérleti vizsgálatai és 

Timoshenko összefüggésének összevetésével a (20) összefüggést ajánlja: 
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ahol χ a támasztó faktor, amelynek minimális ajánlott értéke 7, fa a Gaube-féle deformációs 

tényező. 

 Wagner [78] szintén kísérletek eredményeit használta a csőbélések rés jelenlétében 

érvényes horpasztó nyomásának pontosabb kifejezésére. A felírt összefüggések (21-23) a 

15<r/ws<120 tartományban érvényesek: 
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 A csőbélések tervezésében is lehetséges út a numerikus vizsgálatok alkalmazása  

[79-83], amelyek eredményeit azonban az analitikus eredményekkel és a kísérleti úton nyert 

információkkal mindig fontos összevetni a probléma és az alkalmazott anyagok 

viselkedésének bonyolultsága miatt. Körtől eltérő keresztmetszet nagyon nehezen kezelhető 

analitikusan, így ebben az esetben a kísérletekre és a végeselem módszerre támaszkodhat a 

tervező. Falter és Wagner már kombinálták a stabilitási probléma analitikus megoldását 

kísérleteik eredményeivel, és különböző pontosító tényezőket vezettek be, illetve az analitikus 

megoldás formáját megtartva, függvényt illesztettek kísérleti eredményeikre. Falter például 

egy újabb munkájában [77] összehasonlítja az analitikus megoldásokat végeselemes 

számításainak eredményeivel. A továbbiakban ismertetett eredmények nagy része a 

végeselem módszer  és egyéb számítási módszerek vagy kísérletek együttes alkalmazása útján 

kerültek megállapításra. 

 Boot és Welch cikkében [84] vékonyfalú, körszelvényű csatornabélések tartós, 

biztonságos működésének feltételeivel foglalkozik. A béléseket merev, általában repedt, 

szivárgó csövekbe juttatott szerkezetekként kezelik, amelyek beszereléskor a régi cső 

deformációi miatt maguk is bizonyos kezdeti deformációt szenvednek. A régi cső geometriai 

kényszert jelent a bélés számára. A szerzők a csövekre ható egyetlen terhelésként a talajvíz 

miatti külső nyomást vették figyelembe és feltételezték, hogy a régi cső képes a földnyomás 

felvételére. Feltevésük szerint a csatorna vízzáróságának visszaállítása után a talajvíz 

viszonylag gyorsan növekszik a normális szintre, majd közelítőleg állandó marad a csatorna 

élettartama folyamán. Ilyen jellegű, tartós terhelés esetén lép fel a „kúszó horpadás” („creep 

buckling”). Vizsgálataikat az anyagjellemzők meghatározása után a rövid idejű 

szerkezetvizsgálatokkal folytatták, amelyekhez saját fejlesztésű kísérleti mérőberendezést 

készítettek. A berendezés egy külső nyomástartó héjból, két fedélből és a beépített 

vizsgálandó csőbélésből áll. A csőbélés és a fedelek között kis súrlódású tömítések 

működnek, amelyeket a jobb siklási és tömítési tulajdonságok elérése érdekében külön 

kennek. A fém nyomástartó héj és a csőbélés közé sűrített levegőt juttatva külső nyomás hat a 

csőbélésre. A deformációk mérése elektronikus távadón keresztül a csőbélés egész belső 
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felületén lehetséges. Végeredményként a folyamat matematikai modellezése útján hosszú távú 

(50 éves) időtartamra történő tervezéshez adtak segédletet csövekre vonatkozó 

átmérő/falvastagság-biztonságos működési nyomás diagram segítségével, amelybe harmadik 

tényezőként a bélés kezdeti deformációját is beépítették. 

 Boot [83] cikkében vékonyfalú, körszelvényű csőbélések rugalmas horpadásával 

foglalkozott. Elsősorban a helyben keményedő technológiával készülő, ridegnek tekinthető, 

időfüggő tulajdonságokat nem mutató kompozit bélések viselkedését vizsgálta. Korábbi 

munkájához [84] hasonlóan most is élt azzal a feltételezéssel, hogy a béléscsövekre csak a 

szivárgó régi cső vízzáróvá tétele során megemelkedett talajvíz - mint külső nyomás - hat. Az 

első ilyen jellegű vizsgálatokat végző Amstutz [85] szerint a béléscső eleinte sugárirányú 

összenyomódást szenved egyenletesen a kerülete mentén. A „kényszermentes” kritikus 

nyomás elérésekor egy horpadási folyamat indul, amelynek során a bélés érintkezésbe kerül a 

merevnek tekintett régi csővel. Ez további terhelésfelvételre teszi alkalmassá, majd végül a 

kényszerrel együtt értelmezett kritikus nyomásnál instabillá válik a szerkezet, és összeomlik a 

bélés. Ez rendszerint minden fajta anyagkárosodás előtt következik be, így ez adja a 

legfontosabb tervezési kritériumot. Boot kiterjesztette Amstutz vizsgálatait két egymással 

szemben található horpadásra, ami például ellipszis alakban deformált régi csövek, vagy a 

bélés és a cső között található kezdeti rés esetén jön létre. A kritikus horpasztó nyomásokat a 

kezdeti hibák függvényében a (24) szerinti alakra hozták: 
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ahol pcrit a kritikus horpasztó nyomás, g1 és g2 a kezdeti konfigurációktól függő konstansok.  

Az eredmények elemzése során Boot megállapította, hogy a számított eredmények az 

egyszerűsítések ellenére jól egyeznek a pontosnak tekinthető végeselemes eredményekkel. 

Továbbá kiemelte, hogy a kényszer nélküli, önmagában álló, tökéletes geometriájú bélés 

kevesebb mint fele akkora nyomás hatására horpad, mint a régi cső által támasztott. 

 Zhao és társai [86] helyben keményedő csőbélések hosszú távú viselkedését 

vizsgálták. Megállapították, hogy a kúszó horpadás vizsgálatok adatai jelentős mértékben 

szórnak, ezért statisztikai vizsgálatot hajtottak végre az általuk végzett mintegy száz kísérlet 

eredményén. A kísérletek során egy-egy csőbélést egy acélcsőbe helyeztek, a csövek végét 

megfelelően tömítették, majd állandó nyomást alkalmaztak a bélés és a befogadó cső között, 

így szimulálva a béléscsőre ható talajvíz által okozott külső nyomást. A kísérletek célja az 

állandó nyomás hatására fellépő horpadás idejének regisztrálása volt. A belátható időn belül 

történő tönkremenetel érdekében a valósnál nagyobb vizsgálati nyomásokat alkalmaztak. A 
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kritikus nyomás számításánál a szerzők az ASTM F1216 jelű szabványt tekintették 

kiindulópontnak, amelynek segítségével részben sérült gravitációs csövek bélései 

tervezhetőek (25): 
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ahol pcrit,L a bélés hosszú távú (50 éves) kritikus horpadási nyomása, Kt a talaj és a befogadó 

cső teherbírását kifejező tényező (ajánlott értéke minimum 7), EL a béléscső anyagának 

hosszú távú rugalmassági modulusza, C az ovalitási tényező, SDR a cső átmérőjének és 

falvastagságának aránya, Nb a biztonsági tényező. 

A szabvány 1,5-2 közötti biztonsági tényezőt ajánl, ez azonban csökkenthető a tönkremenetel 

tanulmányozása útján. A szerzők a kísérletek során tapasztalt állandó nyomásokhoz tartozó 

horpadási idők segítségével inverz módon olyan tervezési nyomásokat állapítottak meg, 

amelyeket a béléscsövek meghatározott biztonsággal (50%-99,5% -os konfidencia szinteken) 

a tervezett élettartamuk alatt (50 év) el tudnak viselni. A szerzők definiáltak egy 

megbízhatósági tényezőt, amelyet a szabvány által javasolt, és a kísérletek eredményéül 

kapott kritikus nyomásból képeztek (26): 
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d
p
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ahol pd a kísérletek alapján megállapított megfelelő konfidencia szinten értelmezett tervezési 

nyomás, pASTM a szabvány módszerével megállapított kritikus nyomás, RF a megbízhatósági 

tényező. A 2. táblázat a különböző biztonsági szintekhez tartozó megbízhatósági tényezőket 

mutatja. 
Konfidencia szint 50% 70% 90% 95% 99% 99,5% 

Megbízhatósági tényező (RF) 1,28 1,20 1,09 1,04 0,95 0,91 

2. táblázat Megbízhatósági tényezők a kritikus horpadási nyomás számításához [86] 
 

A megbízhatósági tényező beépíthető a szabvány által alkalmazott egyenletbe, és alacsonyabb 

biztonsági tényezővel együtt alkalmazható (27): 
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 Guice és társai [87] szintén vizsgálták különféle iparilag alkalmazott technológiákkal 

gyártott csőbélések hosszú távú viselkedését, és megállapították, hogy a rövid távú 

megengedett nyomást csökkenteni kell, ha hosszú távra akarják szavatolni a bélések 

biztonságos működését. 



 

 

28

 Zhao és társai [88] csúszóbéleléssel javított öntöttvas csöveket vizsgáltak. 

Munkájukban a bélés és a befogadó cső excentrikusságának, illetve a bélésnek és a befoglaló 

csőnek a közéjük injektált cementhabarcshoz történő tapadásának hatását vizsgálták. 

Vizsgálataikat végeselem módszerrel végezték, a befoglaló csövet, az injektáló 

cementhabarcsot és a béléscsövet 2D-ben modellezve. A befoglaló cső anyaga öntöttvas, a 

béléscső anyaga HDPE volt, mindkettőt lineárisan rugalmasnak tekintették. Az alkalmazott 

terhelés a befoglaló csőre függőlegesen lefelé ható vonal mentén megoszló terhelés volt, 

amelyet Marston [89] elméletével számoltak (28): 
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ahol γt a visszatöltött talaj fajsúlya, B az árokszélesség, H a földtakarás magassága, Kp a 

nyomásviszony, µ’ a talaj belső súrlódási tényezője. 

Összefoglalva az eredményeiket megállapították, hogy tapadásmentesség esetén a függőleges 

excentricitás a befogadó csőben és a bélésben ébredő feszültségeket egyaránt növeli, a 

vízszintes azonban csak a bélés feszültségeit. Tapadást feltételezve minden rétegben kisebb 

feszültség ébredt, mint tapadás nélkül, függetlenül az excentricitás mértékétől és irányától. A 

bélelés mind tapadásmentes, mind tapadásos esetben jelentősen csökkentette az önmagában 

álló öntöttvas cső feszültségeit. A függőleges excentricitás a tapadásos esetben növeli a 

gyűrűk deformációját, tapadás nélküli esetben pedig csökkenti. A vízszintes excentricitás 

minden esetben csökkenti a gyűrűdeformációt. 

 Mielke [90] végeselem módszerrel modellezte kör- és tojásszelvényű csőbélések 

horpadását. Eredményeit oly módon hasonlította össze Timoshenko és Glock képleteiből 

kapott kritikus horpasztó nyomásokkal, hogy tojásprofil esetén a legnagyobb görbületi sugarú 

oldalsó résznek megfelelő kört használt. Azért választotta az összehasonlításhoz Timoshenko 

és Glock képleteit, mivel ezek szélső esetei a csőbélés problémának. Timoshenko szabadon 

álló bélésre írta fel összefüggését, Glock pedig cső a csőben helyzetet tételezett fel. Mielke 

megállapította, hogy Glock összefüggése nagyon jól közelíti a végeselem módszerrel kapott 

eredményeket rés nélküli esetre alkalmazva, kis falvastagságok esetén (t/D<3%). Rés 

jelenlétében, nagyobb falvastagságok és kezdeti deformációk esetén a bélés tömegének, a 

felhajtóerőnek és a külső nyomásnak pontos figyelembe vételével elvégzett végeselemes 

analízist ajánl. Tojásszelvényű bélések vizsgálatára szintén végeselemes analízist javasol, 
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mivel Timoshenko, illetve Glock összefüggései jelentősen alábecsülik a kritikus horpasztó 

nyomást, így túlméretezéshez vezetnek. 

 Thépot cikkében [91] ovális profilú csőbélések tervezésére mutat be egy lehetséges 

módszert. A szerző a külső víznyomást veszi figyelembe elsődleges terhelésként, a többit el is 

hanyagolja. Ennek indoka kettős: Egyrészt a bélelés után megszűnik a talajvíz csatornába 

történő szivárgása, így megnő a talajvízszint és terhelésként jelentkezik, másrészt a bélés és a 

régi cső közti tapadás nem megbízható, főleg hosszú távon, ezért a béléscsőnek magában is 

ellen kell állni a rá ható külső víznyomásnak. A szerző korábbi művében [92] leír egy eljárást 

tojásszelvényű bélések tervezésére és két kategóriába sorolja a nem kör keresztmetszetű 

béléscsöveket: Kritikus és szubkritikus béléseket különböztet meg (9. ábra). Bélések esetén 

külső nyomás hatására először egy rés keletkezik a befoglaló szerkezet és a bélés között a 

profil legnagyobb rádiuszú szakaszán (vagy a sík régióban). A résből hólyag keletkezik, 

amivel egy időben a profil többi része szorosan a régi csőhöz nyomódik. Ettől a ponttól a két 

típusú bélés eltérő viselkedést mutat. A kritikus bélés esetén a hólyag lokális marad, a hozzá 

tartozó középponti szög a nyomás növekedésével csökken, a deformációk viszonylag 

csekélyek maradnak, egy kritikus nyomásértéknél azonban a profil elveszti stabilitását. A 

szubkritikus bélések esetén a hólyag folyamatosan terjed ki a profil egész egyenes szakaszára, 

a hozzá tartozó középponti szög nő, így a deformációk sokkal nagyobbak mint a kritikus 

bélések esetén, viszont nem jelentkezik stabilitásvesztés (9. ábra). 

A modellalkotás során a szerző által alkalmazott fontosabb feltevések: 

- A bélés szubkritikus. 

- A bélés szorosan érintkezik a merev befoglaló szerkezettel és köztük súrlódásmentes 

kapcsolat van. 

- A bélés anyaga lineárisan rugalmas. 

- A modell hengeres, hosszirányban nem változik sem a geometria sem a terhelések, így 

2D-s modell alkalmazható a profil síkjában, a bélés profilja gerenda elemekből épül fel.  

- A hólyag geometriáját három paraméterrel írja le: Amax -a maximális deformáció, α1,α2-a 

rés határaihoz tartozó szögek az alsó és a felső köríves szakaszokon (10. ábra). 

- A szelvény a függőleges tengelyre szimmetrikus, így a profil és a szimmetriatengely 

metszéspontjai fixnek tekinthetők. 

A probléma megoldását kétféle, egymással szorosan kapcsolt nemlinearitás is nehezíti:  

1. A bélés és a befoglaló szerkezet közötti kölcsönhatás a deformációktól függ (a külső 

nyomás változásának hatására a bélés más-más hosszon érintkezik a régi csővel).  

2. A bélés nagy elmozdulásokat szenved a kezdeti konfigurációhoz képest.  
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9. ábra a) kritikus, b) szubkritikus bélés [91] 

 
 

10. ábra Béléscső és 
deformációjának paraméterei [91]

 

A szerző az analitikus számítások során a hólyag alakját a (29) függvénnyel közelítette: 
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ahol w(s) a hólyag egy pontjának laterális (a cső belseje felé történő) elmozdulása, a hólyagon 

kívül értéke zérus, Amax a maximális deformáció, s1≤s≤s4 a pont ívhossz szerinti koordinátája 

s1,s4 a hólyag kezdetének és végének koordinátái, d a hólyag teljes ívhossza. 

 A szerző analitikus számítást közöl, amelynek segítségével adott geometriához és 

megengedett deformációhoz számítható a megengedett külső nyomás értéke. A megengedett 

nyomás hatására a béléscsőben keletkező maximális feszültségek is ellenőrizhetők. A szerző 

az analitikus módszerrel kapott eredményeket végeselemes számításokkal is 

összehasonlította, és jó egyezést tapasztalt. Három különböző profil esetén a relatív 

deformáció (λ=Amax/L, L-az egyenes szakasz hossza) függvényében ábrázolta a külső 

nyomást (11. ábra), és a cső falában keletkező hajlító nyomatékot (12. ábra), illetve 

normálerőt. 

11. ábra Analitikus és végeselemes módszerrel 
számolt nyomások a relatív deformáció 

függvényében [91] 

 
12. ábra Maximális hajlító nyomatékok a 

relatív deformáció függvényében [91] 
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 Thépot egy másik cikkében [93] különböző anyagú (főleg helyben keményedő és 

üvegszálas polimer kompozit) nem kör keresztmetszetű csatornabélések tervezésére alkalmas 

eljárást ismertet. A korábban bemutatott két típus közül itt a kritikus bélésekre vonatkozó 

számítást ismertette. Az eljárás a következő anyagok kezelésére alkalmas: HDPE, üvegszál 

erősítésű polimerek, PP, PVC, poliészter gyanták (helyben keményedő bélésekhez). A 

számítás menetét a 13. ábra mutatja. A módszerrel eredetileg körszelvényű, de deformált régi 

csőbe helyezett bélések is kezelhetők, csak a szelvény legnagyobb rádiuszú részének az adatai 

szükségesek a számításhoz. 

 
13. ábra Kritikus nem kör keresztmetszetű csatornabélésekre vonatkozó számítási eljárás 

menete [93] 

Feltevések: 

- A bélés rugalmassági moduluszát 0,3-0,5-ös szorzóval csökkenti a hosszú távú kúszás 

miatt.  

- Figyelembe vehető a bélés és az eredeti cső közti kezdeti rés. 

- A módszer nem alkalmas több részből (szegmensből) összeálló bélések kezelésére. 

- Nincs tapadás, vagy súrlódás a bélés és a régi cső között. 

- Nincs belső nyomás a csőben, az egyetlen terhelés a külső nyomás. 

- A hosszirányú hajlítást elhanyagolja. 

- A hólyagképződést akadályozó hosszirányú hatást elhanyagolja. 

 A szerző a számítási eljárás ismertetése után összehasonlítja az új módszer 

eredményeit az egyetlen korábbi létező módszerrel, a UK Water Research Centre (WRc) [94] 

eljárásával számított és a Glock összefüggéséből számolt horpasztó nyomásból származó 

megengedett talajvízszintekkel. A WRc módszer megengedett talajvíz magasságokat (H) 

számít, és kissé eltérő geometriai paramétereket alkalmaz, de néhány egyszerű 
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keresztmetszetre, például a szabályos tojásra egyszerűen alkalmazható mindhárom eljárás, így 

lehetséges az összehasonlításuk (14. ábra). 

 
14. ábra Méretezési módszerek eredményeinek összehasonlítása (t a bélés falvastagsága, l a 

kritikus hossz) [93] 

 

2.4. Az irodalom kritikai elemzése, célkitűzések 
 A nemzetközi szakirodalomban bőségesen találhatóak a kompozit csövek mechanikai 

vizsgálataival kapcsolatos publikációk, de a kutatók elsősorban belső nyomás és/vagy húzás 

hatását vizsgálták. Feltűnően sok a kompozit csövek fáradási viselkedésével foglalkozó cikk 

is. Ez érthető, hiszen a nagyteljesítményű kompozit csövek leggyakoribb igénybevétele a 

belső nyomás, amihez esetleg a nyomás periodikus változásából adódó fárasztó igénybevétel 

társulhat. Nagyon kevés cikket találtam amely a föld alatt üzemelő gravitációs csatornacsövek 

terheléseinek laboratóriumi szimulációjával foglalkozik, pedig a síklapok között történő 

nyomás egy könnyen kivitelezhető, lehetséges közelítése a föld és a talajvíz terhelésének.  

 A csatornarehabilitációs módszereket áttekintve szembetűnő az eljárások rendkívül 

nagy száma, ami természetesen a csatornák meghibásodásainak szerteágazó okaira és 

megjelenési formáira vezethető vissza. A csatornafelújítási módszerek jelentős részét a 

csőbélelési eljárások teszik ki, így szükséges a bélések összetett problémájának, mechanikai 

hátterének a tisztázása, a terhelések pontos megadása, és a világos, könnyen kezelhető 

méretezési módszer biztosítása a tervezők számára. Az irodalomban talált módszerek 

többnyire körszelvényű csőbélések méretezéséhez nyújtanak segítséget, az ettől eltérő 

keresztmetszetek kezelésére legtöbbször a végeselem módszert ajánlják, vagy bonyolult 

differenciálegyenletekből levezetett analitikus számításokat, amelyeknek minden részletét 

nehézkes, sokszor a források pontatlansága miatt lehetetlen megérteni. A 2.3.6. fejezet első 

részében ismertetett körszelvényre érvényes analitikus módszerek jó kiindulópontot 
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jelentenek a letisztult mechanikai háttér miatt. Az analitikus megoldások leghatékonyabban 

kísérletek eredményeivel való összehasonlítás, illetve a végeselemes modellezés útján 

pontosíthatóak. A végeselem módszer egyik hátránya, hogy kontinuum mechanikai alapokon 

nyugszik, így a törési viselkedést nehézkesen kezeli, mivel az az anyag folytonosságának 

megszűnésével jár [95]. Kiválóan alkalmas viszont a szerkezetek merevségének számítására, 

ami bélések tervezésénél kulcsfontosságú, mivel általában kis rugalmassági moduluszú, 

polimer alapú anyagokat alkalmaznak erre a célra, és sok esetben a tervezési kritérium 

elsősorban a maximális deformáció a kritikus feszültség helyett. A stabilitásvesztés 

elemzésének fontosságát is az alacsony rugalmassági moduluszok magyarázzák a sajátos 

terhelési feltételek (külső víznyomás) mellett. A kísérletek nagyon jó kiegészítést jelentenek a 

végeselemes modellezés mellett, mivel ezek során pont a tönkremenetel tanulmányozása az 

egyszerűbb, a deformációk pedig nehezebben követhetők, így nehezen írhatók le a merevségi 

viszonyok. Érdemes a rendelkezésre álló kísérleti és numerikus módszereket az eredmények 

folyamatos összevetése, mellett párhuzamosan alkalmazni. 

 Hiány mutatkozik az irodalomban széleskörű, reprodukálható vizsgálatsorozatok 

bemutatásának terén is, csőbélések külső nyomással való terhelése témakörben. A 

feldolgozott irodalmak alapján nem találtam elegendő adatot, amelyre támaszkodva saját 

modellem pontosságát ellenőrizni tudnám, ezért terveim közt szerepelt a szálerősített polimer 

kompozitokból készült csőbélések mechanikai vizsgálatainak elvégzése is. Szükségesnek 

tartottam továbbá a föld alatt, nedves közegben üzemelő csőbélések vízfelvételének, és a víz 

mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatásának elemzését is. Erre vonatkozó kombinált 

vizsgálatok elvétve megjelennek az irodalomban, azonban ezeket csak iránymutatónak 

tekintem, mivel minden anyag másképp viselkedhet eltérő körülmények között. 

 A szakirodalom feldolgozása után a következő célokat és elvégzendő feladatokat 

fogalmaztam meg: 

1. Polimer kompozit béléscsövek várható üzemelési körülményeik közötti, hosszú távú 

viselkedésének megismerése (vízfelvétel vizsgálatok). 

2. Gondosan megválasztott peremfeltételek mellett kísérletek elvégzése, a kompozit csövek 

tönkremeneteli formáinak, merevségének és szilárdságának tanulmányozása. 

3. Nem kör keresztmetszetű kompozit csőbélések rugalmas viselkedésének modellezése a 

végeselem módszer segítségével.  

4. A kísérletek és a modellezés eredményeinek szintézise útján egyszerű tervezési 

irányelvek megfogalmazása nem kör keresztmetszetű szálerősítésű polimer kompozit 

csőbélések méretezésére. 
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3. Kísérleti rész 
 Ebben a fejezetben ismertetem az elvégzett gyakorlati munkámat, a vizsgálati 

módszereket, a vizsgált anyagokat, a különböző vizsgálatsorozatok és a modellezés során 

nyert eredményeket, és az eredményekből levont következtetéseimet. 

 

3.1. Alkalmazott vizsgálati módszerek, berendezések 
 Jelen fejezetben ismertetem az értekezés kísérleti részében alkalmazott vizsgálati 

módszereket, az alkalmazott berendezéseket, és a fontosabb gépbeállítási paramétereket. Ahol 

azt külön nem jelzem, a vizsgálatok szobahőmérsékleten (22±2oC) és 46±2% relatív 

légnedvesség mellett kerültek elvégzésre.  

 

3.1.1. Szálerősített kompozitok sűrűségének, száltartalmának és tekercselési 

szögének meghatározása 
 A kompozitok sűrűségét az MSZ EN ISO 1183-1 [96] alapján a bemerítéses 

módszerrel határoztam meg.  

 A vizsgált kompozit anyagokban az erősítő szálak tömegarányát az MSZ EN ISO 

3451-1 [97] szabványnak megfelelő hamutartalom meghatározás módszerével elemeztem. 

Mivel az erősítőanyag sűrűsége közel duplája a mátrixanyagénak, a tömegarányt a  

(30) összefüggés alapján átszámítottam térfogatarányra, hogy reálisabb képet kapjak a 

vizsgált anyagok összetételéről: 
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⋅=⋅=v      (30) 

ahol vf [tf%] az üvegszálak térfogataránya, Ψ [m%] az üvegszál erősítés tömegaránya, ρc, ρf a 

kompozit és a szálak anyagának sűrűsége, mc, mf a kompozit darab és a visszamaradó 

üvegszálak tömege az 1 órás 600°C-os izzítás előtt és után. 

 A vizsgált kompozit csövek tekercselési szögét minden esetben a cső hossztengelyétől 

mérve adom meg. A tekercselési szögeket a tönkrement próbatestek kézi szerszámokkal 

történő szétbontása után síkágyas szkenner és képfeldolgozó szoftver segítségével optikai 

úton mértem. 

 
3.1.2. Szakítóvizsgálatok csövekből tengelyirányban kivágott próbatesteken 
 Az előkísérletek során a szakítóvizsgálatokhoz 300x30 mm-es rúd alakú próbatesteket 

vágtam ki a vizsgálandó csövekből tengelyirányban az ÖNORM B 5161 [98] osztrák 
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szabványnak megfelelően. Azért esett a választásom erre a szabványra, mert itt kifejezetten 

üvegszál erősítésű polimer kompozit csövek vizsgálatára találhatók előírások, és széles 

körben alkalmazzák Európa-szerte. A mechanikai tulajdonságokat anyagtípusonként öt 

próbatest átlagából számítottam. A próbatestek végeire üvegszálas poliészter lemezeket 

ragasztottam üvegszállal töltött epoxi ragasztó segítségével, annak érdekében, hogy a 

szakítógép sík pofái közé be lehessen őket fogni, és a pofák nyomását eloszlassam. A 

szakítóvizsgálatokat Zwick Z050 típusú számítógép vezérlésű univerzális anyagvizsgáló 

géppel végeztem 2 mm/min húzási sebességgel, szobahőmérsékleten. A nyúlásokat Zwick 

BW40220 típusú videoextenzométerrel mértem annak érdekében, hogy a befogásnál fellépő 

pontatlanságokat és a szakítógép véges merevségéből adódó mérési hibákat kiküszöböljem. A 

fent hivatkozott szabvány a szakító tulajdonságok megállapítását szakító erők segítségével 

végzi, amelyek jelentősen függnek a próbatest geometriájától (pl. falvastagság). A jobb 

összehasonlíthatóság érdekében próbatesteim esetében nem a maximális erőt, hanem a 

szakítószilárdságot értékeltem ki, mint szilárdsági jellemzőt. A görbült alakú próbastestek 

esetére azoban nem álltak rendelkezésemre a próbatestek teresztmetszeti területének számítási 

összefüggései, ezért kidolgoztam egy új becslési módszert ezek meghatározására [99]. A  

15. ábra a próbatestek keresztmetszetét mutatja általános esetben. A keresztmetszeti terület 

becslése során a próbatest tényleges keresztmetszetét olyan trapézzal helyettesítettem, 

amelynek párhuzamos oldalainak hossza megegyezik az l1 és l2 ívhosszakkal és magassága 

megegyezik a cső t falvastagságával. A számítás lépéseit a (31)-(35) összefüggésekkel 

foglaltam össze (jelölések a 15. ábra szerint): 
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ahol Tkétíves az új módszerrel becsült keresztmetszeti terület, l1 a belső ív hossza, l2 a külső ív 

hossza, t a cső falvastagsága, rb a cső belső sugara, rk=rb+t a cső külső sugara, β1, β2 
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középponti szögek fokban, a1 a próbatest szélessége a belső sugáron mérve, a2 a próbatest 

szélessége a külső sugáron mérve. 

 
15. ábra Csőből hosszirányban vágott szakító próbatest 

keresztmetszeti geometriai paraméterei általános esetben 
 

 Az alkalmazott számítási módszer alkalmas a próbatestek kivágásakor keletkező 

pontatlanságok kezelésére, mivel nem követeli meg, hogy a belső és a külső ívekhez tartozó 

β1, β2 középponti szögek azonosak legyenek. Az összefüggések felírásakor azonban éltem 

azzal a feltételezéssel, hogy a cső falvastagsága állandó a metszet szélessége mentén. A 

csövek belső átmérőit kivágás előtt, falvastagságait és szélességeit szakítás után a tönkrement 

próbatesten mértem minden esetben a törés helyén. A törés utáni geometriai méréseket a 

próbatestek rugalmas viselkedése tette lehetővé. A vizsgálatok során egyszer sem 

tapasztaltam képlékeny, vagy maradó alakváltozást (a fajlagos szakadási nyúlás ε=∆l/l0 csak 

egyetlen csőtípus esetén haladta meg az 1%-ot, az esetek nagy részében 0,5% alatt maradt). 

Az új keresztmetszeti területszámítási összefüggés kidolgozása során két durvább közelítést is 

tettem a keresztmetszet alakjának becslésekor. Először egy a1 és a2 alapú, t magasságú trapézt 

(Ttrapéz), majd azonos középponti szögekből számolt ívhosszakra visszavezetett, t magasságú 

trapézt használtam helyettesítő síkidomként (Tívestrapéz). Kísérletet tettem továbbá a próbatest 

keresztmetszet gyűrűcikk alakkal történő közelítésére (Tgyűrűcikk). Annak érdekében, hogy a 

vágási pontatlanságokat kiküszöböljem, a próbatest belső és külső íveihez tartozó 

gyűrűcikkek területeinek számtani középértékét használtam. Megvizsgáltam az ismertetett és 

az alternatív számítási módszerekkel kapott területek közötti különbségeket, valamint egy 

próbatestből vágott 5 db metszetet síkágyas szkenner segítségével digitalizáltam, majd 
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képfeldolgozó szoftverben (AnalySIS) számítottam a metszetek területeit (Tszkennelt). A 

számítások eredményeit a 3. táblázat tartalmazza. 

 rb[mm] t[mm] rk[mm] a1[mm] a2[mm] Ttrapéz 
[mm2] 

Tívestrapéz
[mm2] 

Tkétives 
[mm2] 

Tgyűrűcikk 
[mm2] 

Tszkennelt 
[mm2] 

1 100,00 4,15 104,15 26,10 26,80 109,77 110,88 110,08 110,09 112,30 
2 100,00 4,20 104,20 25,80 27,06 111,01 110,94 111,32 111,31 113,20 
3 100,00 4,50 104,50 25,40 26,74 117,32 117,19 117,64 117,63 117,70 
4 100,00 4,50 104,50 25,50 26,70 117,45 117,65 117,77 117,77 118,00 
5 100,00 4,20 104,20 25,83 26,96 110,86 111,07 111,17 111,17 112,00 

Átlag 100,00 4,31 104,31 25,73 26,85 113,28 113,55 113,59 113,59 114,64 

3. táblázat Csőből hosszirányban kivágott próbatest különböző módszerekkel számított és 
képfeldolgozás segítségével megmért keresztmetszeti területe 

 

 A táblázat adatait elemezve megállapítható, hogy mind a négy számítási módszer 

nagyon hasonló eredményt szolgáltat, és nagyon jól egyezik a képfeldolgozással nyert terület 

értékekkel. Mivel mind a négy számítási módszer ugyanazokat a geometriai paramétereket 

használja fel, vizsgálataim kiértékeléséhez a különböző középponti szögekhez tartozó trapéz 

területét (Tkétíves) számító eljárást alkalmazom, mert ez szolgáltatta az optikai úton mért 

területekkel leginkább egyező eredményeket. 

 
3.1.3. Gyűrűnyomó vizsgálatok 

 A gyűrűnyomó vizsgálatokat az előkísérletek során csövekből kivágott gyűrűkön 

végeztem, amelyeknek hossza megegyezett a belső átmérőjükkel, illetve 300 mm-es átmérő 

felett 300 mm volt (4. táblázat). A gyűrűket merev, párhuzamos, sík acéllapok között 

terheltem. A vizsgálatokat a húzóvizsgálatokhoz hasonlóan az ÖNORM B 5161 [98] osztrák 

szabványnak megfelelően végeztem, mert ez pontosan az alkalmazott anyagtípusra 

vonatkozik, és részletesen leír minden vizsgálati paramétert. A gyűrűmerevség 

meghatározásához egy-egy próbatesten három különböző pozícióban (120 fokkal elfordított 

helyzetekben) alkalmaztam függőleges elmozdulást addig, amíg az a gyűrű középátmérőjének 

3%-át el nem érte. Az alkalmazott vizsgálati sebesség a szabvány szerint a (36) 

összefüggéssel írható fel: 

2
03,0

v
⋅

= kD
 mm/min (±10%)    (36) 

ahol Dk=(Db+t) a gyűrű középátmérője, Db a gyűrű belső átmérője. 

A gyűrűmerevség meghatározása a (37) összefüggés alapján történt: 
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ahol ∆F a mért erő változása a kapott erő elmozdulás görbe egy szakaszán, ∆f a próbatest 

függőleges deformációjának változása az erőváltozáshoz tartozó görbeszakaszon, l a gyűrű 

hossza.  

 A vízfelvétel vizsgálatokkal párhuzamosan végzett gyűrűmerevség vizsgálatokat 

különböző hosszúságú, egységesen 200 mm névleges belső átmérőjű próbatesteken hajtottam 

végre (3.3.1. fejezet, 6. táblázat) 6 mm/min keresztfej sebességgel szobahőmérsékleten, 

darabonként a korábbiakhoz hasonló három elforgatott pozícióban. A (36) összefüggés 

alapján adódó sebességnél azért választottam nagyobbat, hogy a gyűrűvizsgálatokat a 

próbatestek tömegmérése után azonnal, kb. 2 perc alatt el tudjam végezni. Így nem tartottam a 

próbatesteket annyi ideig szárazon, hogy az befolyásolja a vízfelvételi mechanizmusukat.  

 A gyűrűmerevség vizsgálatok során alkalmazott 3%-os deformáció minden esetben az 

anyag viselkedésének rugalmas tartományában maradt, így a méréseket a próbatest 

maradandó károsodása nélkül többször is el tudtam végezni.  

 A gyűrűnyomó vizsgálatokat a vízfelvétel mérések után a körgyűrű próbatestek 

töréséig végeztem 20 mm/min keresztfej sebesség mellett, amely kvázi-statikusnak tekinthető.  

 Szabályos tojásszelvényű csövekből kivágott különböző hosszúságú próbatesteken 

(3.5.4. fejezet, 16. táblázat) is elvégeztem a gyűrűnyomó vizsgálatokat a 16. ábra szerinti 

elrendezés mellett. 

3

Vizsgált cső
Nyomólapok

 
16. ábra Gyűrűnyomó vizsgálatok elrendezése szabályos tojásszelvényű próbatestek esetén 

 

 A méréseket először a próbatestek rugalmas alakváltozási tartományában hajtottam 

végre próbatestenként háromszor, az ábrán látható elrendezés mellett, majd a törésig növeltem 

a felső nyomólap elmozdulását. A merevség vizsgálatoknál 6 mm/min, a törési vizsgálatok 

esetében pedig 20 mm/min keresztfej sebességet alkalmaztam, amelyek kvázi-statikusnak 

tekinthetők. A gyűrűnyomó vizsgálatokat Zwick Z050 típusú számítógép vezérlésű 

univerzális anyagvizsgáló gépen végeztem. 
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3.1.4. Vízfelvétel vizsgálatok 
 A vízfelvétel vizsgálatok esetében a vizsgálati környezetet az MSZ EN ISO 62 számú 

szabványnak [100] megfelelően alakítottam ki. A szabvány előírásaitól csak a próbatestek 

alakjának tekintetében tértem el annak érdekében, hogy teljes körgyűrűket vizsgálhassak, 

amelyeknek erősítő szerkezete kevésbé sérül, mint a kis méretű, lemezszerű próbatestek 

alkalmazásakor. A próbatesteket vízbe merítés előtt 50oC-on tömegállandóságig szárítottam, 

majd zsírtalanítottam. A kezdeti tömegek felvételét követően egy percen belül 

szobahőmérsékletű (22±2°C) ioncserélt vízbe merítettem a próbatesteket, majd előre 

meghatározott időpontokban szobahőmérsékleten (22±2oC) és 46±2% relatív légnedvesség 

mellett mértem a tömegüket. Tömegmérés előtt a próbatesteket papír törlőkendővel 

cseppmentesre töröltem, és azonnal elvégeztem a mérést, hogy a párolgással távozó 

nedvesség ne befolyásolja az eredményeket. A relatív tömegnövekedéseket a (38) 

összefüggéssel definiálja a szabvány: 

100
0

0 ⋅
−

=∆
m

mmm t
      (38) 

ahol ∆m a próbatest relatív tömegnövekedése, mt a próbatest t időpillanatban mért tömege,  

m0 a próbatest kezdeti tömege. 

 A (38) összefüggéssel számított relatív tömegnövekedéseket az idő függvényében 

ábrázoltam. Az így kapott görbéket különböző függvényekkel közelítettem, a függvények 

paramétereiből és a felvett maximális vízmennyiségekből pedig következtetéseket vontam le. 

A tömegméréseket Radwag WXD 200/2000 típusú 200/2000 g méréshatárú, mérleggel 

0.01/0.1 g pontossággal végeztem.  

 

3.2. Előkísérletek  
 Ebben a fejezetben ismertetem a rendelkezésemre álló kör keresztmetszetű kompozit 

csövek összehasonlító vizsgálatait [101]. Az előkísérleteket azért végeztem kör 

keresztmetszetű csöveken, mert ezek többféle anyagminőségben elérhetők, és az egzakt 

mechanikai háttér lehetővé tette a mérési eredmények pontosabb kiértékelését. A 

vizsgálatsorozat során különböző mátrixanyagokból (a Polinvent Kft. által újonnan 

kifejlesztett mátrixanyagokból és kereskedelmi forgalomban kapható referenciaanyagokból) 

száltekercseléssel készült kompozit csöveket hasonlítottam össze kétféle mechanikai vizsgálat 

segítségével. A csövek tengelyének irányából kivágott próbatesteken szakítóvizsgálatokat, a 

csövekből kivágott gyűrűkön pedig gyűrűnyomó vizsgálatokat végeztem. A vizsgálatok célja 
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az volt, hogy kiválasszam a legnagyobb rugalmassági moduluszú és szilárdságú csőanyagot, 

amiből a részletes vizsgálataimhoz szükséges próbacsöveket és próbatesteket elkészítem.  

 Előkísérleteknek tekintem korábbi, ipari méretű (700x1050x3000mm) szabályos 

tojásszelvényű kompozit csőbéléseken külső nyomás terhelés mellett végzett kísérleteimet  

[102, 103], amelyek a csövek működési körülményeit szimulálták. A Budaplast Zrt. 

rózsaszentmártoni telepén elvégzett nyomáspróbák során egy speciális tartályba építettük a 

csöveket a bélelés során alkalmazott típusú tokos tömítőgyűrűs csatlakozások segítségével. A 

vizsgálatok elsősorban a gyártott csövek minőségellenőrzésére irányultak és a tisztázatlan 

befogási körülmények miatt feldolgozható tudományos eredményeket egyelőre nem 

szolgáltattak, ezért részletesebb tárgyalásuktól eltekintek. 

 
3.2.1. Alkalmazott anyagok, gyártástechnológia 
 A vizsgálatok két szakaszban zajlottak. Az első sorozatban a Polinvent Kft. által 

kifejlesztett mátrixanyagokból tekercseléssel készült csöveket vizsgáltam, majd pedig 

elsősorban a kereskedelemben elérhető hasonló rendeltetésű hőre keményedő gyantákkal 

készült kompozit csöveket (4. táblázat). A vizsgált csövekhez használt mátrixanyagok 

többnyire hibrid gyanták voltak, amelyek képesek egyesíteni magukban összetevőik előnyös 

tulajdonságait (szinergetikus hatásokat mutatnak). A hibrid gyanták sajátos tulajdonsága, 

hogy az összetevőiknek megfelelően legalább kétféle térhálósodási mechanizmus játszódik le 

bennük egy időben, vagy egymás után [104, 105]. A csőanyagok közül újnak számítanak a 

Polinvent Kft. által szabadalmaztatott [106, 107] 3P gyantákat tartalmazó hibrid gyanták, 

illetve néhány hagyományos összetevőkből képzett hibrid gyanta. A 3P gyanták három fő 

komponense a poliizocianátok, a vízüveg és a foszfátok közül kerül ki, innen származik a 

nevük is (Polyisocyanate – Polysilicate – Phosphate). A 3P gyanták vegyszer és lángállóak, 

jelentős vízüvegtartalmuk miatt mégis viszonylag alacsony az áruk. Speciális tulajdonságuk, 

hogy víz alatt is képesek a térhálósodásra, továbbá a térhálósodási reakció során felszabaduló 

széndioxid megfelelő körülmények között lehetővé teszi habosításukat. A felsorolt 

tulajdonságok alapján jó esélyt láttam a csőgyártásban való sikeres felhasználásra, ezért több 

típust is megvizsgáltam a 3P tartalmú hibrid gyanták közül, mint kompozit cső mátrixanyagot. 

 A felhasznált mátrixanyagok pontos típusait, a csövek névleges méreteit, és a 

hőkezelési technológiákat az 4. táblázat tartalmazza.  

 A csövek erősítőanyaga minden esetben Owens Corning R25HX22 type 30, 1200 tex 

lineáris sűrűségű Advantex üvegszálból készült tekercselő roving volt. Az üvegrovingot az 

adatlapja szerint szilánszármazékkal kezelték a poliészterhez történő jobb tapadás érdekében. 
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  Kód Db [mm] t [mm] Hőkezelés Mátrixanyag 

1 301,0 5,4 3 zónás kemence - 
60, 80, 90°C, 120 min

2 124,0 7,3 3 zónás kemence - 
60, 80, 90°C, 120 min

16905  
Vinilészter-3P hibrid gyanta vízüveggel 

(Polinvent Kft.) 

3 301,5 6,2 3 zónás kemence - 
60, 80, 90°C, 120 min

4 126,0 8,1 3 zónás kemence - 
60, 80, 90°C, 120 min

5 250,0 7,6 - 
6 125,0 6,2 - 
7 250,0 8,7 - 
8 125,0 3,9 - 
9 500,0 10,0 - 

HL30 P  3P gyanta 
 (Polinvent Kft.) 

10 301,0 6,6 3 zónás kemence - 
60, 70, 80°C, 110 min

11 300,0 9,0 3 zónás kemence - 
60, 70, 80°C, 110 min

HL30 P IN 
Fivenox B50 G (dibenzoilperoxid)-al  

iniciált 3P gyanta 
 (Polinvent Kft.) 

12 300,0 5,9 1 zónás kemence - 
120°C, 60+110 min  

13 124,5 7,2 1 zónás kemence - 
120°C, 60+110 min  

14 251,2 12,2 1 zónás kemence - 
120°C, 60+110 min  

16907 
Vinilészter-uretán hibrid gyanta 

 (Polinvent Kft.) 

El
ső

 s
or
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at

 

15 126,2 7,2 - Derakane 411-350 Vinilészter referencia 
gyanta (Ashland Ltd.) 

16 124,0 8,8 1 zónás kemence - 
100°C, 40 min   

VUP-4812 Poliészter-uretán hibrid 
referencia gyanta (Vianova Ltd.) 

17 128,2 8,2 1 zónás kemence - 
100°C, 40+40+40 min  

Daron XP Vinilészter-uretán hibrid 
referencia gyanta (DSM Ltd.) 

18 125,0 7,5 1 zónás kemence - 
100°C, 40 min   

17907 Vinilészter+poliészter-uretán hibrid 
gyanta (Polinvent Kft.) 

19 124,8 7,1 1 zónás kemence - 
150°C, 60 min   

20 128,5 6,3 1 zónás kemence - 
100°C, 180 min   

17264 
 Blokkolt prepolimert tartalmazó vinilészter 

gyanta (Polinvent Kft.) 

21 128,2 6,9 1 zónás kemence - 
150°C, 60 min   

22 126,0 6,5 1 zónás kemence - 
100°C, 180 min   

17644  Blokkolt prepolimert  tartalmazó, 
viszkozitásnövelt vinilészter gyanta 

(Polinvent Kft.) 

23 126,0 6,7 1 zónás kemence - 
100°C, 40 min   

24 125,0 7,2 1 zónás kemence - 
60°C, 60 min   

Dion Vinilészter gyanta  
(Reichhold Ltd.) 

25 124,8 7,1 1 zónás kemence - 
100°C, 40 min   

Derakane 411 Vinilészer gyanta  
(Ashland Ltd.) 
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26 200,0 4,0 1 zónás kemence - 
80°C, 60 min   

Technobell 755.01 Ortoftálsavas telítetlen
 poliészter gyanta (Technobell Ltd.) 

4. táblázat Vizsgált csőtípusok 
 
 A vizsgált csövek száltekercseléssel készültek a Budaplast Zrt. üzemében 

Rózsaszentmártonban. A csövek tekercselési programja minden esetben hasonló volt. A 

névleges tekercselési szöget a cső hossztengelyétől mérve 50o-ra állították be, a mechanikai 

vizsgálatok elvégzése után azonban kiderült, hogy azok jelentősen eltérnek a tervezettől  
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(17. ábra). A 17. ábra és az 4. táblázat összevetésével megállapítható, hogy a kis átmérővel 

készült csövek tekercselési szögei 50o körüli értékek a cső hossztengelyétől mérve, a nagy 

átmérőjű csövek pedig 60-70o közötti szöggekkel kerültek tekercselésre.  
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17. ábra Vizsgált tekercselt kompozit csövek tekercselési szögei a cső hossztengelyétől mérve 

(Az azonos mintázatú oszlopok azonos mátrixanyagot jelölnek.) 
 

 A csövek üvegszál tartalma közel azonos volt, minimális különbségeket tapasztaltam 

(5. táblázat), ezért nem várható, hogy az eltérő száltartalmak miatt jelentős eltérések 

mutatkozzanak a csövek mechanikai tulajdonságaiban.  

Kód Üvegszál/hamu 
tartalom [m%] Kód Üvegszál/hamu 

tartalom [m%] 
1 69,3 14 67,0 
2 66,2 15 72,0 
3 69,4 16 67,3 
4 69,5 17 66,7 
5 66,1 18 67,9 
6 68,5 19 65,5 
7 67,6 20 68,9 
8 68,3 21 67,4 
9 67,2 22 62,9 

10 65,1 23 68,3 
11 69,9 24 68,3 
12 69,6 25 66,1 
13 69,8 26 64,0 

Átlag: 67,8 m% 
Szórás: 2,0 m% 

5. táblázat A vizsgált csőtípusok üvegszál tartalmai 
 
A száltartalmakat csak tömeghányadban határoztam meg, tekintettel a minták nagy számára, 

és a vizsgálat összehasonlító előkísérlet jellegére. Az elmondottakon kívül azért sem 
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számítottam át térfogathányadra a száltartalmakat, mert az ehhez szükséges alkoholba 

merítéses sűrűségmérés pontosságát rontotta volna a 3P alapú hibridgyanták - esetenként 

jelentős - porozitása. 

 

3.2.2. Vizsgálati eredmények 
 A 18. ábra a vizsgált csövek csőtípusonként 5-5 próbatest mérési eredményeinek 

átlagából, az új keresztmetszeti terület becslési módszer segítségével számított tengelyirányú 

szakítószilárdság értékeit mutatja.  
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18. ábra A vizsgált csőtípusok anyagainak tengelyirányú szakítószilárdság értékei  

(Az azonos mintázatú oszlopok azonos mátrixanyagot jelölnek.) 
 

Az eredmények azonos nagyságrendben mozognak, megállapítható, hogy a második sorozat 

(16-26 kódú csőtípusok) átlagosan kétszer magasabb értékeket mutatott, mint az első. Az 

eltérések legvalószínűbb oka, hogy a második sorozat tekercselési szögei átlagosan 15 fokkal 

alacsonyabbak voltak, (50o a cső hossztengelyétől mérve) mint az első sorozatéi, illetve az 

első sorozaton belül is előfordultak azonos mátrixanyagú, de jelentősen eltérő szálirányú 

csövek. Mivel a ferde szálakkal erősített kompozitok rugalmas tulajdonságai a szálirány és a 

terhelés szögének koszinuszának négyzetével arányosak, a 15 fokos eltérés a szóban forgó 

szögtartományban közel kétszeres különbséget okoz.  

 A 19. ábra a vizsgált csövek tengelyirányú rugalmassági moduluszait mutatja. A 

rugalmassági moduluszok esetén is megállapítható hogy a második sorozat átlagosan több 

mint kétszer nagyobb értékeket produkált. Az 1-2 és a 12-13-14 kódú csövek esetén hasonló 

eltérések tapasztalhatók azonos anyagú csövek tulajdonságai között, mint a szilárdságok 
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esetén. Ezek csak részben magyarázhatók az eltérő tekercselési szögekkel. Feltűnő, hogy a 

második sorozat rugalmassági modulusz értékei szélesebb sávban oszlanak el, mint a 

szilárdságok. Először tapasztalható az eltérő hőkezelések hatása a csövek tulajdonságaira a 

21-22 és a 23-24 kódú csövek esetén, amelyek azonos anyagból, közel azonos tekercselési 

szöggel és geometriával készültek, mégis jelentős rugalmassági modulusz eltéréseket 

mutatnak, majdnem azonos szilárdság értékek mellett. 
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19. ábra A vizsgált csőtípusok anyagainak tengelyirányú rugalmassági modulusz értékei 

 

 A 20. ábra a vizsgált csövek gyűrűnyomó vizsgálatokból számolt effektív 

rugalmassági moduluszait mutatja. Mivel a gyűrűnyomó vizsgálatok során fellépő 

feszültségek jellege és iránya is eltér a szakítóvizsgálatok esetén hatóktól, jelentős 

különbségek figyelhetők meg az eredmények között. A gyűrűvizsgálatok során a csövek 

falában hajlítófeszültségek keletkeznek húzófeszültségek helyett, és a feszültségek iránya 

merőleges a korábban tapasztalt húzófeszültségek irányára. Nem meglepő, hogy az effektív 

modulusz értékek tekintetében átlagosan az első sorozat bizonyult jobbnak, elsősorban a 

nagyobb átlagos tekercselési szögek miatt. A különbség azonban meg sem közelítette a 

húzóvizsgálatok során tapasztaltakat. A tekercselési szögek ingadozása azonos anyagok 

esetén is ellentétes eltéréseket eredményezett a húzó, és gyűrűvizsgálatok eredményeiben pl. 

az 1-2, 12-13-14, 21-22 kódú csövek esetében.  

 A különböző vizsgálatokból származó nagy mennyiségű mérési adat kezeléséhez, 

illetve a legjobb tulajdonságú csőanyagok kiválasztásához Vas [108] komplex kiértékelési 

módszerét alkalmaztam. A módszer lényege, hogy dimenziótlan tényezőket bevezetve, azokat 
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kombinálva lehetőséget biztosít nagyszámú anyagtípus több paraméter alapján történő 

osztályozására. 
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20. ábra A vizsgált csőtípusok anyagainak gyűrűvizsgálatokból számolt effektív rugalmassági 

modulusz értékei 
 

A (39) összefüggés mutatja az Yk kombinált dimenziótlan jósági fok definícióját a k-ik 

anyagtípusra, amely 0 és 1 közé eső számértéket vehet fel: 

1...0 22
11 ≤++=< mkmkk YwYwY     (39) 

ahol Yik (i=1, 2, … m) az i-edik paraméter alapján képzett dimenziótlan jósági fok a k-adik 

anyagtípusra a (40) összefüggés szerint, wi súlyozó tényezők ( 1...1 =++ mww , a 

legegyszerűbb esetben 
m

wi
1

= ), m a paraméterek száma:  

10
max

≤=<
i

ik
ik X

X
Y      (40) 

ahol Xik az i-edik paraméter értéke a k-adik anyagtípusra, Xi max az i-edik paraméter maximális 

mért értéke.  

Az elvégzett vizsgálatok alapján a következő három paramétert használtam a komplex 

kiértékeléshez: 
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ik σ  ahol σb k a k-adik csőtípus anyagának 

szakítószilárdsága, Ek a húzó rugalmassági modulusza. A súlyozó faktorokat a 
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következőképpen választottam: 
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wi . Azért adtam nagyobb súlyt a gyűrűnyomó 

vizsgálatokból származó effektív rugalmassági modulusznak, mert egyrészt föld alatt vezetett 

csövek esetén ez közelíti jól az egyik domináns terhelést, másrészt a gyűrűirányra merőleges 

tengelyirányban két jellemzőt is figyelembe tudtam venni, így ezek túlreprezentálták volna az 

egyébként sem kulcsfontosságú axiális irányt. A vizsgált csőtípusokra kiszámított kombinált 

jósági fokok a 21. ábra szerint alakultak. 
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21. ábra Kombinált jósági fokok a különböző csőtípusokra 

 

 Az eredmények alapján szinte azonos jósági tényezőt mutatott az 1, 18, 20, 22, 23, 25, 

26 kódú csőtípus, így a legjobbak között találunk 3P alapú (1 kódú), új fejlesztésű és hibrid 

(18, 20, 22 kódú) és kereskedelmi forgalomban kapható referencia gyanta alapú (23, 25, 26 

kódú) kompozit csőtípusokat is. Ez azt jelenti, hogy az elvégzett próbatest, illetve termék 

szintű összehasonlító vizsgálatok alapján az új receptúráknak van létjogosultságuk a nagy 

teljesítményű kompozit csövek piacán. További vizsgálataimhoz kedvező ára, a legújabb ipari 

igények és több éves kedvező gyártási tapasztalat (Budaplast Zrt.) miatt a 26 jelű Technobell 

755.01 típusú ortoftálsavas telítetlen poliészter gyantát választottam mátrix anyagul. 
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3.3. Vízfelvétel vizsgálatok 
 Az irodalmi áttekintés alapján fontosnak tartom, hogy a nedvesség, mint a kompozit 

csatornacső bélésekre folyamatosan ható környezeti tényező hatását és a vízfelvételi folyamat 

mechanizmusát részletesen elemezzem. A szakirodalomban talált eredményeket azzal 

egészítem ki, hogy próbatesteimet csövekből kivágott gyűrűk formájában állítom elő, 

megőrizve ezzel az anyag eredeti szerkezetét, és erősítőstruktúráját. A szabványok és 

ajánlások rendszerint kis méretű lapokat jelölnek meg mint próbatest geometriát, amelyeken 

azonban mechanikai vizsgálatokat nehezen lehet végezni, és a nedvességfelvétel 

mechanizmusa is eltérhet a cső alakú próbatest esetén tapasztalttól. A vizsgálatok célja, hogy 

leírjam az üvegszál erősítésű poliészter kompozit csövek vízfelvételi viselkedését, illetve a 

folyamat közben nyomon kövessem a mechanikai tulajdonságok változását [109], és végső 

soron a későbbi mechanikai modellezéshez bemenő adatot állítsak elő, amelyet hosszú távon 

is nagy biztonsággal használhatok (hosszú távú (long-term) rugalmassági modulusz). 

 

3.3.1. Felhasznált anyagok, gyártási technológia, próbatest típusok 
 A vizsgált kompozit csövek mátrixanyaga az előkísérletek során kiválasztott 

Technobell 755.01 típusú ortoftálsavas telítetlen poliészter gyanta volt, amelyet tekercselt 

tartályok és csövek gyártásához fejlesztettek ki. Az anyag adatlapja alapján a tiszta, 

kikeményített gyanta (38) összefüggés szerint értelmezett vízfelvétele, ∆m<1,5%.  

 A csövek erősítőanyaga a 3.2.1. fejezetben ismertetett típusú üvegszál roving volt.  

 A vizsgált csöveket a Budaplast Zrt. rózsaszentmártoni telepén száltekercseléses 

technológiával gyártották, a csövek hossztengelyéhez képest ±55o-os tekercselési szöggel 

felépített 3 rétegpár felhelyezésével. A gyantát szobahőmérsékleten térhálósították, majd 

80oC-on egy órás utótérhálósítást alkalmaztak. A csövek névleges belső átmérője 200 mm, a 

névleges falvastagsága 4 mm volt, a belőlük kivágott gyűrű alakú próbatestek hossza pedig 

20, 40, 80 és 160 mm. A vágott élek minőségének vízfelvételre gyakorolt hatását úgy 

vizsgáltam, hogy a próbatestek felének vágott felületeit (ahol a szálak végeit nem borítja 

gyanta) a cső mátrixanyagával szigeteltem le. A 6. táblázat a vizsgált próbatest típusokat és 

mennyiségeket mutatja. 

 A 3.1.1. fejezetben ismertetett módszerekkel mérve és számítva a kompozit 

csőanyagban a szálak tömegaránya ψ=64,04±0,48 m%, a kompozit sűrűsége  

ρc=1,856±0,002 g/cm3-re, az üvegszálak térfogataránya vf =47,17±0,36 tf%-ra adódott. 
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Kód 
Névleges 

hossz 
[mm] 

Névleges 
belső átmérő 

[mm] 

Névleges 
falvastagság 

[mm] 

Vágott 
élek 

minősége

 
Mennyiség 

[db] 
N 20 20 
N 40 40 
N 80 80 

N 160 160 

szabad 

S 20 20 
S 40 40 
S 80 80 

S 160 160 

200 4 

szigetelt 

3 

6. táblázat Vízfelvétel vizsgálatokhoz használt próbatest típusok és mennyiségek 
 

3.3.2. Vízfelvételi eredmények 
 A vízfelvétel vizsgálatok eredményei a 22. ábra görbéjéhez hasonló vízfelvétel görbék, 

amelyeken a pontok a mért tömegnövekedés értékeket reprezentálják, a szaggatott vonalak 

mentén nem történt mérés, csak a görbe futásának jobb érzékeltetésére szolgálnak [110]. 

 
22. ábra Jellemző vízfelvételi görbe 

 
 Kísérletet tettem a szakirodalomban található függvények mérési pontjaimra történő 

illesztésére, azonban a (2.2.1. fejezet) (2) összefüggés szerinti függvény (Fick II. törvényének 

Carter és Kibler-féle megoldása véges számú taggal felírva) n=5 és n=10 estén sem mutatott 

megfelelő illeszkedést a ∆m∞ és a D paraméter változtatásával. Ellyin és Maser  

(5) összefüggéssel felírt függvénye is gyenge illeszkedést mutatott, főleg a folyamat kezdeti 

szakaszán, feltehetően azért, mert nem követi a (4) összefüggést, a vízfelvételi folyamat jól 

ismert gyökös jellegű kezdeti aszimptotáját. Egy nagyon egyszerű hatványfüggvénnyel  

((41) összefüggés) azonban igen jó korrelációt sikerült elérnem: 
b

t tam ⋅=       (41) 

ahol a és b<0,5 állandó paraméterek. 
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A (41) szerinti hatványfüggvény azonban egyszerűsége és a vízfelvétel kezdeti szakaszában 

tapasztalt jó illeszkedése ellenére fizikai tartalmát tekintve helytelen. A (41) összefüggés 

szerinti görbének nincs vízszintes aszimptotája, végtelen időhöz végtelen nagy mennyiségű 

felvett víz tartozik, tehát a görbe nyilvánvalóan nem írhatja le helyesen a teljes folyamatot.  

 Megkíséreltem a 2.2.1. fejezetben ismertetett, eredetileg fonalak és fonalkötegek 

kapilláris folyadékfelszívására kidolgozott Vas-féle függvény (8) összefüggés szerinti alakját 

kompozit gyűrű próbatestek diffúziós és kapilláris vízfelvételének együttes leírására alkalmas 

formába hozni, és mérési eredményeimre illeszteni. A 3.1.4. fejezetben ismertetett, 

szabványos relatív tömegnövekedésekre (∆m) átírt függvényt a (42) összefüggés szerinti 

alakra hoztam.  

( )

K

K
Atemtm

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−∆=∆ −
∞

2
1

1)(      (42) 

ahol ∆m(t) a próbatest adott időpillanatban érvényes relatív tömegnövekedése, ∆m∞ az 

egyensúlyi relatív tömegnövekedés, A és K konstans paraméterek. 

A felírt függvény az értelmezési tartomány mindkét szélső részén alkalmas a vízfelvételi 

folyamat leírására, mivel 0→t  esetén az ismert gyökfüggvény jellegű összefüggéshez 

tart, ∞→t  esetében pedig a ∆m∞ paraméterhez, az egyensúlyi vízfelvételhez. 

 A rendelkezésre álló függvényekkel előállított közelítő görbéket egy tipikus mérési 

pontsorral együtt ábrázoltam (23. ábra). 

 
23. ábra Vízfelvétel görbék különböző közelítő függvényei 

 

 A Vas-féle és a hatványfüggvény kitűnő (R2>0,99) korrelációt mutatott, a Fick II. 

törvényéből származó Ellyin féle függvény azonban csak nagyobb idő értékek esetén simult a 
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mérési pontokra. A felsorolt közelítő függvények közül a Vas-félét ((42) összefüggés) 

választottam a vízfelvételi folyamat további leírására, mivel ez illeszkedik a legpontosabban 

és a legszélesebb tartományban a mérési pontjaimra. Az alábbiakban közölt 24. és 25. ábrák 

minden esetben három azonos típusú próbatest vízfelvételi adatsorának pontonként történt 

átlagolásából származik.  

 
24. ábra Szabad vágási élű próbatest típusok vízfelvételi görbéi (mérési pontok és illesztett 

görbék) a) N20, b) N40, c) N80, d) N160 kódú próbatest típusokra 
 
A kiválasztott közelítő függvény paraméterei (m∞, A, K) igen erős egymástól való függést 

mutattak, ezért bizonyos megkötéseket kellett tennem, hogy elemezhessem a vízfelvételi 

folyamatnak a próbatest geometriától, és a vágási élek kialakításától történő függését.  

A Vas-féle függvény paramétereinek keresésekor kezdetben mind a 8 próbatest típus esetén 

elvégeztem a görbeillesztést az átlagolt mérési pontokra úgy, hogy mind a három paramétert 

szabadon hagytam. A következő lépésben a K paramétert a 8 próbatest típusnál tapasztalt 

értékek átlagán rögzítettem, az A paramétert pedig a vágási élek kezelése szempontjából 

hasonló próbatest típusok (szabad és szigetelt vágási élű próbatest típusok) átlagos értékein 

tartottam. Ezzel a módszerrel a görbék alakjának minimális torzítása mellett lehetségessé vált 

az egyetlen közvetlen fizikai tartalmat hordozó m∞ paraméter elemzése. A 24. és a 25. ábra a 

különböző próbatest típusok relatív tömegnövekedéseit mutatják az idő függvényében, a 



 

 

51

mérési pontokra illesztett Vas-féle függvényekkel, amelyeknek rögzített paraméterei K=5 

minden típusra, A=0,004 és A=0,0072 1/h a szabad és a szigetelt végű próbatest típusokra. 

 
25. ábra Szigetelt vágási élű próbatest típusok vízfelvételi görbéi (mérési pontok és illesztett 

görbék) a) S20, b) S40, c) S80, d) S160 kódú próbatest típusokra 
 

 A görbék elemzésekor mindenek előtt le kell szögezni, hogy a vizsgált kompozit 

anyag vízfelvétele kisebb mértékű volt, mint amit más mátrixanyagú üvegszálas kompozit 

csöveknél korábbi kutatások során tapasztaltam [111], illetve amiket a szakirodalomban 

találtam [35, 37]. A görbék várakozásaimnak megfelelően azt mutatják, hogy a vágott élek 

mátrixanyaggal történő szigetelése általános érvénnyel csökkenti az adott idő alatt felvett 

vízmennyiséget. Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy a csőből kimunkált próbatestek 

nedvességfelvétele esetén kiemelt jelentősége van a csőfal vágott élein keresztül végbemenő 

folyamatoknak. Ennek a jelenségnek a magyarázata, hogy a szabad vágási éleken a vágás 

roncsoló és rezgéskeltő hatása miatt a mikro-, illetve makropórusok jelenlétének 

valószínűsége jóval nagyobb, mint a csőfal más, mátrixanyaggal borított részein. A 26. ábra a 

vágási élek elekronmikroszkópos felvételeit mutatja. A felvételeken jól látszik az érdes, nagy 

felületű, pórusokban gazdag szabad vágási él és a simább, kisebb pórusokat tartalmazó 

szigetelt vágási él közötti különbség. A pórusok kialakulásának oka a vágás során 

bekövetkező roncsolódások, törések, elválások mellett lehet a tökéletlen impregnálás a 
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tekercselési folyamat során, vagy a szálak és a mátrix közötti elégtelen tapadás. A vágott 

felületeken jelenlévő mikropórusok kapillárisokként szívhatják magukba a nedvességet, a 

makropórusok pedig jelentősen növelik az anyag vízzel érintkező felületét, ami a diffúziót 

segíti elő. A vágott élek felületén valószínűleg a kapilláris vízfelvétel a domináns, szemben a 

csőfal más területeivel, ahol a porozitás nem számottevő, így a nedvesség csak diffúzió útján 

tud behatolni az anyagba. A próbatestek belsejében a két mechanizmus kombinálódhat. 
 

    
26. ábra Víz alá merített gyűrű próbatestek vágási éleiről készült SEM felvételek a) szabad,  

b) szigetelt vágási él 
 
 A próbatestek vízfelvétel értékeit elemezve a hossz függvényében mérethatást 

tapasztaltam, mivel a hosszabb próbatestek relatív tömegnövekedése kimutathatóan kisebb 

volt azonos idő alatt, mint a rövidebb daraboké. Ez a hatás is azt bizonyítja, hogy a vágási 

élek „bejáratként” viselkednek a nedvesség számára, mivel a vízfelvétel szempontjából a 

próbatest hossz csak a vágott, és az egyéb felületek arányát tolja el. A rövidebb próbatesteknél 

a vágott élek nagyobb arányban vannak jelen, így segítik a gyorsabb vízfelvételt. A vágott 

éleken bejutó nagyobb mennyiségű víz a cső hossztengelye irányában a csőfal belseje felé 

halad, hogy az egész szerkezet telítődhessen, ehhez azonban hosszabb próbatestek esetén több 

időre van szükség. Ezért marad el a hosszabb próbatestek relatív tömegnövekedése - azonos 

idő alatt - a rövid próbatestekétől, amiket hamarabb „átjár” a nedvesség, hiszen a víznek 

kisebb utat kell megtennie a két vágási felület irányából a szerkezet belseje felé. A 27. ábra a 

6500 óra alatt bekövetkezett tömegnövekedéseket mutatja a próbatestek hosszának 

függvényében. A pontok a közelítő függvények 6500 óránál felvett értékeihez tartoznak, a 

szaggatott vonalak a tendenciákat érzékeltetik. A 80 és 160 mm hosszú próbatestek esetén a 

szabad és a szigetelt vágási élű próbatestek pontjai nagyon közel vannak egymáshoz, ezért 

statisztikai elemzésnek vetettem alá az adatsorokat. A Student-féle t-teszt kimutatta, hogy 

mindkét esetben legalább 95%-os valószínűséggel eltérő értékek körül szóródnak az adatok 

(7. táblázat), tehát az ábrázolt pontok szignifikánsan különböznek. A valószínűségi szintek 
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megállapításakor most és a későbbiekben is a kétoldalas Student eloszlás táblázatát 

használtam. 

 
27. ábra 6500 óra alatt bekövetkezett relatív tömegnövekedések a próbatest hossz 

függvényében 
 

l [mm] 20 40 80 160 
t értékek a relatív tömegnövekedésekre 3,09 4,06 4,57 3,56 

q [%] 96 99 99 97 

7. táblázat Stundent féle t-teszt eredmények a 27. ábra adatsoraira 
 

 A 27. ábra alátámasztja a korábban megállapított hatásokat, miszerint a vágott éleken 

bejutó nedvesség növekvő próbatest hosszal egyre kevésbé képes elérni az anyag belső 

részeit, és emiatt egyre kevesebb víz jut a hosszabb próbatestekbe. A leghosszabb és a 

legrövidebb próbatest típusok vítfelvétele között maximum 20% eltérést tapasztaltam. 

Megállapítható továbbá, hogy a próbatest hossz hatása kisebb hosszak esetén sokkal 

jelentősebb, és a 80 mm körüli tartománytól kezd megszűnni. Ez jelentheti azt, hogy a vágási 

felületeken keresztül bejutó nedvesség csak ezen felületek környezetében okoz többlet 

vízfelvételt, ez az érintett térfogat a próbatest hossz növekedésével jelentőségét veszti. A 

vágási felületek szigetelése csökkentette a próbatest hossz vízfelvételre gyakorolt hatását, ami 

azt jelenti, hogy még így is kiemelt szerepe van a vágott éleknek, de a mátrixanyag, amivel 

leszigeteltem őket, jelentősen csökkenti a rajtuk keresztül történő nedvességfelvételt. Ennek a 

megállapításnak fontos gyakorlati jelentősége van, mivel kimutattam, hogy a vágott, illetve 

csiszolt felületek érzékenyebbek a vízfelvételre, ezért ezeket érdemes utólag védeni a 

nedvességtől. A 8. táblázat az alkalmazott közelítő függvények paramétereit, illetve a  

6500 óra alatt felvett nedvesség relatív mennyiségeit tartalmazza. 

 A táblázat adataiból a 24., 25. és 27. ábrák elemzésekor tett megállapításokhoz 

hasonló következtetéseket vontam le. A vágási felületek mátrixanyaggal történő szigetelése 
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jelentősen csökkenti a próbatestek vízfelvételét, és a felvett nedvesség erősen nemlineáris, 

monoton csökkenő tendenciát mutat növekvő próbatest hosszúságok irányában. 

Kód Vas-féle közelítő függvény, m∞ [%],
(A=0,004 és 0,0072 [1/h], K=4 [-]) 

Hatványfüggvény,  
a [h-b], (b=0,257) 

∆m [%] 
 6500 óra elteltével  

N 20 1,6631 0,06459 0,608 
N 40 1,5155 0,05885 0,554 
N 80 1,4138 0,05492 0,517 

N 160 1,3915 0,05406 0,509 
S 20 1,2849 0,05752 0,531 
S 40 1,2485 0,05589 0,516 
S 80 1,1778 0,05272 0,493 

S 160 1,1718 0,05247 0,484 

8. táblázat Közelítő függvények paraméterei, és a 6500 óra alatt tapasztalt relatív 
tömegnövekedések 

 

3.3.3. A gyűrűmerevség változása a nedvesség hatására 
 A vizsgált üvegszál erősítésű telítetlen poliészter csőanyag mechanikai tulajdonságait 

az irodalomban található adatokhoz [29-32, 35-38], és korábbi kísérleteimhez [111] képest kis 

mértékben befolyásolta a felvett nedvesség. A 28. ábra a próbatest típusok effektív 

rugalmassági moduluszait mutatja a vízbe merítés előtti és 5000, illetve 10000 órás bemerítés 

utáni állapotban. Mivel a mérési eredmények nem jeleztek kimutatható különbséget a szabad 

és a szigetelt vágási élű próbatest csoportok között, a 28. ábra oszlopdiagramján csak a 

próbatest hossz hatását ábrázoltam, ennek megfelelően 6-6 azonos hosszúságú próbatest 

átlagos effektív moduluszait tüntettem fel.  

 
28. ábra Különböző próbatest típusok gyűrűvizsgálatokból számolt effektív rugalmassági 

moduluszai bemerítés előtt, 5000 és 10000 órás bemerítés után 
 

 Az ábrán jól látható, hogy a nedvesség hatására bekövetkező effektív modulusz 

csökkenés mindössze 2-5% között mozgott, ráadásul a szórásmezők mindhárom próbatest 

hossz esetén jelentősen átfedték egymást. Ez esetben is elvégeztem a szükséges statisztikai 
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elemzést, és a Student féle t-próba alkalmazásával megállapítottam, hogy a modulusz 

csökkenése a vizsgálati idő alatt nem tekinthető szignifikánsnak. A statisztikai elemzések 

értékeit a 9. táblázat tartalmazza, amelyben az egyes valószínűségi változók átlagértékeinek 

összetartozó párjaira vonatkozó számított t paraméterek találhatók, és azon q valószínűségi 

szintek, amelyeken állíthatjuk, hogy a változók különböző átlagértékek körül szóródnak 

véletlenszerűen.  

l [mm] 20 40 80 160 
t érték az effektív moduluszokra 0,742 0,740 1,225 0,209 

q [%] 52 52 75 15 

9. táblázat Stundent féle t-teszt eredmények a 28. ábra adatsoraira 
 

 Egyértelmű tendencia mutatkozik azonban a próbatestek kezdeti merevsége és a 

hosszuk között. A vízbe merítés előtti effektív rugalmassági modulusz monoton növekszik a 

próbatest hossz függvényében, a bemerítés utáni értékek pedig szorosan követik a kezdeti 

értékeket. Az említett hatás oka a tekercselt kompozit csövek szerkezetében keresendő. Minél 

hosszabb a csőből kivágott próbatest, annál érintetlenebb a darab szerkezete, annál hosszabb 

folytonos („ferde”) szálak találhatók benne és annál jobbak a mechanikai tulajdonságai. 

 

3.4. Gyűrűszilárdság vizsgálatok  
 A vízfelvétel vizsgálatokkal párhuzamosan végzett gyűrűmerevség vizsgálatok során a 

gyűrű alakú próbatestek effektív rugalmassági moduluszát határoztam meg. A modulusz 

méréseket többször el kellett végeznem ugyanazokon a próbatesteken, hogy kimutassam a 

nedvesség esetleges hatását a csövek tulajdonságaira, ezért nem volt lehetőségem a rugalmas 

deformációk tartományán kívül eső viselkedés tanulmányozására. A vízfelvétel mérésének 

befejezése után azonban már törésig tudtam terhelni a korábban víz alá merített próbatesteket. 

A próbatestek azonosak voltak a vízfelvétel vizsgálatokhoz alkalmazottakkal, ezért a  

3.3.1. fejezetben leírtak érvényesek az anyag, a gyártástechnológia és a próbatest típusok, 

illetve azok előkészítésének tekintetében.  

 

3.4.1. Körgyűrű próbatestek törési feszültségének becslése gyűrűnyomó 

vizsgálati elrendezés és nagy elmozdulások mellett 
Az elvégzett gyűrűnyomó vizsgálatok kiértékelésekor nagy elmozdulások mellett kellett 

megbecsülnöm a közelítőleg rugalmas állapotúnak tekinthető próbatestek maximális 
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feszültségeit. Erre szabványos, illetve egyéb elfogadott eljárást nem találtam, ezért több 

módszert is kifejlesztettem a feszültségek közelítésére.  

 

3.4.1.1. Képfeldolgozásos módszer 
 Nagy elmozdulásoknak kitett körgyűrűk feszültségének becslésére kidolgoztam egy 

módszert, amely során képfeldolgozással elemeztem a gyűrűk deformált alakját, majd az így 

kapott közelítő alakra és a terhelésekre írtam fel a mechanikai összefüggéseket. A módszer 

lépései a következők: 

 
Képfeldolgozás 

 A mérés kezdete előtt digitális fényképezőgépet helyeztem állványra úgy, hogy annak 

optikai tengelye a mérőtér középpontjába essen és vízszintes legyen. Első lépésben egy 

150x150 mm méretű négyzet alakú lapot fotóztam (29. ábra a)), amelynek segítségével 

később a négy sarokpont kijelölésével (30. ábra b)) kalibrációs transzformációt végeztem. A 

kalibrációs transzformáció alkalmas a perspektívikus torzítás korrigálására, és a fotó 

pixelpontjairól valós méretekre történő áttérésre. 
 

    
29. ábra a) Kalibrációs fotó, b) Gyűrű próbatest deformációjáról készült fotó képfeldolgozás 

előtt 
 
A gyűrű próbatestek fotózása szigorúan azonos fényképezőgép pozícióban történt, mint a 

kalibráció, ügyelve arra, hogy a nagy deformációk során végig látható maradjon a gyűrű teljes 

kerülete (a mozgó nyomólap ne takarhassa el). A törés előtt készült utolsó fotót (29. ábra b)) 

elő kellett készíteni a képfeldolgozásra, hogy a szürkeségi fok adott küszöbértéke felett csak a 

gyűrű kerületének pixelpontjait érzékelje a képfeldolgozó szoftver. Ezt az eredetileg színes 

fotó szürkeárnyalatossá alakításával, és a szükséges helyeken kézi javítással végeztem. Az így 

előkészített fotón található próbatest kontúr (30. ábra a)) már alkalmas volt a Fourier 

polinommal történő közelítésre. A BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika 

a) b) 
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Tanszéken Dr. Tamás Péter által kifejlesztett képfeldolgozó szoftverbe [112] először a 

kalibrációs fotót kellett betölteni, és annak négy sarkát megjelölni. Ezután a gyűrű 

próbatestről a törés előtt készült utolsó fotó előkészített változatának betöltése következett, 

amelyet a program a szürkeségi küszöb beállítása után fekete-fehérré alakított és amelyre a 

háttérben futó algoritmus illesztette a 33 tagból álló Fourier polinomot (30. ábra b)). 
 

 
30. ábra a) Gyűrű próbatest deformációját ábrázoló görbe képfeldolgozás után, b) illesztett 

Fourier görbe, kalibrációs négyzet sarkpontjai és a görbe súlypontja 
 

Az így előállított R(ϕ) függvény a feldolgozott fotó fehér pontjainak súlypontjába helyezett 

origó körül értelmezett. Az origó a pontatlan gyártásból adódó esetlegesen változó 

falvastagság miatt eltérhet a tökéletes geometria alapján várttól, ez azonban nem zavarja a 

kapott polinom további alkalmazását. A képfeldolgozás eredménye a (43) összefüggés 

szerinti alakban értelmezett Fourier polinom: 

( ) ∑∑
+==

−+=
n

nj
j

n

j
j njajaR

2

10
))sin(()cos( ϕϕϕ     (43) 

ahol j=0…32. A szokásos felírástól a képfeldolgozó szoftverből exportált aj együtthatókat 

tartalmazó lista szerkezete miatt tértünk el. 

 
Mechanikai modell és számítások 

 A feszültségek becslésére kidolgozott eljárás során, a felhasznált Navier képlet 

érvényességéhez szükséges három feltevést kellett alkalmaznom [113]: 

1. A keresztmetszetek az alakváltozás során síkok és a próbatest tengelyére merőlegesek 

maradnak. 

2. Az anyag lineárisan rugalmasan viselkedik. 

3. Az anyag húzó és nyomó igénybevétel esetén azonos rugalmas tulajdonságokat mutat. 

 Az 1. feltevés a nagy görbületi sugár/falvastagság arány miatt jó közelítéssel teljesül. 

Ezt az új módszer segítségével a Navier és a görbe rudakra érvényes Grashof képletekkel 

becsült feszültségek közötti kis mértékű (3% ) eltérés is igazolja. 

a) 
b) 
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 A lineárisan rugalmas anyagi viselkedésre vonatkozó 2. feltételezés szálerősített 

kompozitoknál általánosan elfogadott közelítés abban az esetben, ha nem jelentkezik 

egyértelmű tönkremenetel az első törés (first ply failure) előtt. Az előkísérletek során 

elvégzett tengelyirányú szakítóvizsgálatok alapján a vizsgált anyag a törési erők 80%-áig 

lineárisan rugalmasan viselkedett. Mivel a húzóvizsgálat a számomra fontos gyűrűnyomó 

elrendezéshez képest 90°-al elforgatva terhelte az anyagot, és a szálstruktúra a kivágás során 

erősen sérült, folytattam a feltevés érvényességének elemzését. Az alkalmazott gyűrű 

próbatestek nyomó elrendezésű méréseim alapján nagyon kis mértékű maradó alakváltozást 

szenvedtek a törési elmozdulásokhoz közeli, 80 mm-es függőleges összenyomódások mellett 

(10. táblázat). 

l [mm] 20 40 80 160 
Maradó alakváltozás [mm] 5,6 3,7 2,2 1,7 
Maradó alakváltozás [%] 7,0 4,6 2,8 2,1 

10. táblázat Különböző hosszúságú gyűrű próbatestek maradó alakváltozásai 80 mm 
függőleges összenyomás és tehermentesítés után 

 
Megfigyeltem, hogy a rövidebb próbatestek nagyobb maradó alakváltozást mutattak, ezért a 

számítások során a 20 mm-nél hosszabb gyűrűket tekintettem közelítőleg lineárisan 

rugalmasnak. 

 A 3. feltevés szálerősített kompozit anyagokra a tönkremeneteli folyamatok kezdetéig 

jó közelítéssel teljesül.  

 Az új becslési módszer kidolgozása során a kis elmozdulásokra érvényes 

módszerekhez hasonlóan közelítésekkel éltem, viszont a kezdeti alak feltételezése helyett 

figyelembe vettem a törés pillanatában érvényes tényleges deformált alakot. Az új módszerrel 

megbecsült feszültségek ezért pontosabbak, mintha a kezdeti alak segítségével számítottam 

volna őket. A számítási lépéseket a 31. ábra szerinti mechanikai modellen az ábra jelöléseivel 

végeztem. Az ábrán a nagy elmozdulásnak kitett kompozit csövek jellemző deformált alakjára 

helyezett belső erőrendszer és az F/2 nagyságú aktív erők láthatók. Az aktív erők azért 

adhatók meg koncentrált terhelésként, mert egy bizonyos terhelésnél a gyűrűk középső részei 

elválnak a nyomólapoktól, és ezután közelítőleg pont, illetve vonalszerűnek tekinthetők az 

érintkezési felületek. Az egyenlőtlen falvastagságok miatt a deformált csőkeresztmetszet 

középvonala csak a függőleges tengelyre szimmetrikus, és a képfeldolgozás során 

automatikusan kijelölt origó sem esik egybe a függőleges szimmetriatengely és a deformált 

alak metszéspontjai által kijelölt szakasz felezőpontjával. Jól látható, hogy nem azonos az 

aktív erők hatásvonala sem. 
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31. ábra Mechanikai modell és jelölések törési feszültség becsléséhez körszelvény és nagy 

elmozdulások esetén 
 
A szerkezetre a (44) és a (45) összefüggések szerinti egyensúlyi egyenletek írhatók fel: 

0=+ BA FF       (44) 

( ) ( ) 0cos
2

cos
2

=⋅+⋅⋅−⋅++ DDDCCCBBA RFRFhFMM ϕϕϕϕ   (45) 

ha a nyomatéki egyenletet az A pontra írjuk fel. A belső erőrendszer meghatározásához nem 

elegendő a felírt két egyensúlyi egyenlet, ezért a szilárdságtan munkatételeinek segítségével 

újabb egyenleteket kellett felírnom. A Castigliano-tétel szerint az alakváltozási energiának a 

szerkezetre ható erők szerinti deriváltjai megegyeznek a szerkezetre ható erők 

támadáspontjaiban lévő anyagi pontok elmozdulásával. Esetünkben az alakváltozási 

energiának a B metszetben működő FB erő és MB nyomaték szerinti parciális deriváltjai 

zérussal egyenlők, hiszen a szerkezet szimmetriájából adódóan a B metszet vízszintes 

elmozdulása és elfordulása nulla. Ezt fejezik ki a (46), (47) összefüggések: 

0=
∂
∂
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U      (46) 

0=
∂
∂
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U      (47) 

Az egyenletekben szerepel a (48) összefüggés szerinti U alakváltozási energia, amelyet csak a 

hajlítás figyelembe vételével írtam fel, mivel ez a szerkezet domináns igénybevétele: 

( )
s

IE
sM

U
l eff

h d
2

)(2

∫=      (48) 

A 

B 



 

 

60

ahol Mh a hajlítónyomaték az ívhossz mentén, 
12

3tlI ⋅
=  a gyűrű falának a hajlítás tengelyére 

számított keresztmetszeti másodrendű nyomatéka, Eeff a gyűrű próbatest anyagának effektív 

rugalmassági modulusza (szintén gyűrűvizsgálatból meghatározva). Az Mh hajlítónyomatéki 

függvényt három szakaszra bontják az aktív erők, amely így a (49)-(51) összefüggésekkel 

írható fel poláris koordináta rendszer segítségével: 
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(50)
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A (49)-(51) szerinti hajlítónyomatéki függvények ϕ függvényében vannak felírva, az 

alakváltozási energiát pedig s ívhossz szerinti integrálással számolhatjuk. Az s ívhossz 

szerinti integrálás azonban átírható ϕ szögkoordináta szerintire az (52), (53) kifejezések 

segítségével: 
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Így már számítható az alakváltozási energia ϕ szerinti integrálás segítségével az  

(54) összefüggés szerinti alakban: 
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Mivel a vizsgált -π/2≤ϕ≤π/2 szögtartományban az anyagtulajdonságok (Eeff) és a 

keresztmetszeti tényezők (I) nem változnak, így a (48) összefüggés integráljából kiemelhetők. 

Ezzel a (46), (47) összefüggések az (55), (56) szerinti alakra egyszerűsíthetők: 
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Az (55) és (56) összefüggésekben szereplő parciális deriváltak számíthatók a (49)-(51) 

hajlítónyomatéki függvények segítségével és az (57), (58) összefüggésekkel írhatók fel: 
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Ezeket visszahelyettesítve az (55) és (56) összefüggésekbe, valamint az integrálást 

szakaszokra bontva, az (59), (60) szerinti integrálokat tartalmazó egyenleteket írhatjuk fel: 
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 A felírt összefüggésekben FB és MB belső erő és nyomaték valamint F külső terhelés 

lineárisan szerepel és értékük független a φ integrálási változótól, így az integrálokból 

kiemelhetők, ezzel az egyenletek a (61), (62) szerinti alakokra hozhatók: 

0321 =⋅+⋅+⋅ FaMaFa BB      (61) 

0321 =⋅+⋅+⋅ FbMbFb BB      (62) 

Az FB, MB és F változók ismeretlen együtthatói integrál alakban kaphatók meg, például FB 

együtthatóira a (63), (64) összefüggések adódnak: 
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Az a2, a3, b2, b3 együtthatók hasonlóan megkereshetők a (49)-(51) szerinti nyomatéki 

függvények felhasználásával. Az együtthatókban szereplő integrálok az ismert R(φ) deformált 
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alak felhasználásával szimbolikus matematikai program segítségével numerikusan 

meghatározhatók. 

 A (44), (45) illetve (61), (62) összefüggésekből álló egyenletrendszer megoldható, és a 

bennük szereplő MA, MB, FA és FB kifejezhető az F erő mint paraméter segítségével, amelyet a 

mérési adatok ismeretében behelyettesíthetünk. Az így kiszámított belső erőrendszer és a mért 

külső erő segítségével - behelyettesítés után - számszerűsíthető a hajlítónyomatéki függvény 

((49)-(51) összefüggések), amelynek könnyen megkereshető a maximuma. A becsült 

feszültségeket a Navier és a görbe rudakra kidolgozott Grashof képletekkel [113] egyaránt 

kiszámoltam és összehasonlítottam a kapott eredményeket. A módszer kidolgozása során 

megvizsgáltam a hajlítás mellett a normálerők hatását a becsült feszültségekre és 

megállapítottam hogy elhanyagolható mértékben (1,4%-al) befolyásolják az eredményeket, 

ezért a továbbiakban nem vettem figyelembe őket. A feszültségszámítási képleteket a (65) és 

(66) összefüggések szerinti formában használtam: 
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ahol Rg a görbületi sugár, e a feszültség számítás helyének távolsága a semleges száltól (a 

gyűrűk szélső szálaiban: e=t/2), A a keresztmetszet területe. 

A feszültségek számításához először ábrázoltam a hajlítónyomatéki függvényt ϕ és s 

függvényében, majd megkerestem a kritikus feszültségekhez tartozó potenciális 

szögértékeket. Elsőként a maximális hajlítónyomatékot, és a hozzá tartozó szögértéket 

számítottam ki. A kísérleti mérést és feszültség becslést egy l=30 mm hosszú, t=3,84 mm 

vastag, D=200 mm névleges belső átmérőjű gyűrű próbatesten végeztem. Az említett méretű 

próbatestre az új számítási módszerrel Mh max=23,33 Nm és ϕMh max=0,034 rad értékek 

adódtak. Mivel a Grashof képletben szerepel a görbületi sugár (Rg) is, megkerestem a 

legkisebb görbületi sugarú ponthoz tartozó szögértéket a hajlítónyomatéki függvényen. Ehhez 

a próbatest deformált alakját leíró Fourier-görbe ϕ szerint kétszer differenciált alakját a 

görbületi sugár általános polárkoordinátás összefüggésébe helyettesítettem és megkerestem a 

minimumhelyét. A leírt módon megkaptam a minimális görbületi sugárhoz tartozó  

ϕRg min=0,164 rad értéket. Végül megkerestem a Grashof képlettel számított feszültség 

maximumához tartozó szögértéket, amely ϕGrashof max=0,042 rad értékre adódott. A 

nyomóvizsgálat során felvett görbéről leolvasott töréshez tartozó erő Fmax=997 N értékű volt. 
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A mérés alapján az új módszerrel kiértékeltem és a 11. táblázatba foglaltam mind a három 

kritikus szögértékhez a két képlettel számított feszültségeket. 

 σ Navier [MPa] σ Grashof [MPa]
ϕ Mh max=0,034 [rad] 316,5 326,1 
ϕ Rg min=0,164 [rad] 292,3 303,2 

ϕ Grashof max=0,042 [rad] 316,4 326,2 

11. táblázat Különböző összefüggésekkel becsült feszültségek a lehetséges kritikus 
szögértékeknél 

 

A táblázat eredményei alapján világos, hogy a Navier képlet elegendő pontossággal (Grashof 

képlettel számítotthoz képest 3,3%-os eltéréssel) adja meg a törési feszültséget, és a 

maximális feszültséghez tartozó szögérték is kellő pontossággal határozható meg a 

hajlítónyomatéki függvény maximumából.  

 A módszer lényegét összefoglalva elmondható, hogy a gyűrűnyomó vizsgálat 

geometriailag erősen nemlineáris körülményeit és a nagy elmozdulásokat figyelembe vevő, 

kontinuum mechanikai alapokon nyugvó feszültségbecslési módszert fejlesztettem ki. Mivel 

az új módszer még kísérleti fázisban van és bonyolultsága miatt nehezen alkalmazható 

nagyszámú próbatest esetén, gyűrűnyomó vizsgálataim kiértékelését egyszerűbb, 

összehasonlításra alkalmas módszerekkel végeztem. 

 

3.4.1.2. Görbületi sugárváltozásokon alapuló módszer 
 Az ismertetett képfeldolgozáson alapuló feszültségbecslési módszer hátránya, hogy 

minden egyes próbatestet fotózni kell, az elkészült fotókat elő kell készíteni a feldolgozásra, 

majd egy bonyolult (de jól programozható) számítás után kapjuk meg a feszültségek becsült 

értékeit. Az ismertetett, elsősorban kutatási célra kifejlesztett vizsgálati protokoll 

bonyolultsága és magas költségvonzatai miatt ipari felhasználásra jelen formájában 

alkalmatlan, ezért egy gyorsabb, összehasonlításra alkalmas módszert kerestem, amely 

figyelembe veszi a rendszer egyes nemlineáris tulajdonságait. 

 A feszültség becslési módszer lépései során a képfeldolgozásos módszerével azonos 

feltevéseket alkalmaztam. A számítás alapjául a rugalmas szál (67) szerinti egyenlete szolgált 

[113], amelyet eredetileg egyenes rúdra írtak fel, így az 1/Rg gyakorlatilag a görbületnek (a 

görbületi sugár reciprokának) megváltozását jelenti (a kezdeti zérus értékhez képest). Kezdeti 

görbülettel rendelkező (pl. körgyűrű alakú) próbatestek esetén célszerű a görbületváltozás 

alkalmazása az összefüggésben (68): 
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ahol Rg a feszültség számítás pillanatában érvényes görbületi sugár, Rg0 a kezdeti görbületi 

sugár, Mh a hajlítónyomaték, I a keresztmetszet másodrendű nyomatéka a hajlítás tengelyére, 

E az anyag hajlító rugalmassági modulusza (gyűrű próbatesteim esetén a továbbiakban Eeff). 

 A görbületi sugarak megváltozásának mérésére a képfeldolgozás nyújt lehetőséget, ez 

azonban túl bonyolult és drága. A görbületváltozás meghatározásának egy sokkal gyorsabb 

módját választottam egy rugalmas gyűrűre elvégzett végeselemes modellszámítás 

segítségével. Ha feltételezzük, hogy a gyűrű próbatestek a nyomólapokról átadódó függőleges 

terhelés hatására a törésig lineárisan rugalmasan viselkednek, akkor a végeselemes 

számításból különböző függőleges elmozdulásokhoz megkapható deformált alakokból 

kiszámítható a veszélyes oldalsó pontban („3 óránál”) a görbületi sugár, a 

függvényanalízisből jól ismert (69) összefüggéssel. A számításhoz a deformált alakokat leíró 

pontokra illesztett hatodfokú polinomok (70) összefüggés szerinti alakjának kétszeri 

differenciálására volt szükség. A deformált alakokat leíró görbéket célszerűen elhelyezve a 

koordináta rendszerben (az origón átmenő parabola szimmetriatengelye az y tengely) a 

kétszeri differenciálás után a görbületi sugarat az eredeti leíró polinom másodfokú tagjának 

együtthatójának kétszerese ((70) összefüggésben 2c) adja. A számítás egyszerűsödésének oka, 

hogy a kétszer differenciált görbét az origóban kell helyettesíteni, és szimmetrikus parabola 

esetén a páratlan fokszámú tagok együtthatói zérussal egyenlők, így a (69) összefüggés 

nevezője 1, és a kétszer differenciált polinomnak behelyettesítés után csak a konstans tagja 

különbözik zérustól. 
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65432 gxfxexdxcxbxay ++++++=     (70) 

A végeselemes számítást széles függőleges elmozdulás tartományban (80-160 mm) elvégezve 

a függőleges elmozdulás (f [mm])-görbületi sugár (Rg [mm]) kapcsolat 200 mm névleges 

belső átmérőjű gyűrűkre a (71) szerinti egyenessel R2=0,998 korrelációs tényező mellett 

leírható:  
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32,82413,0 +−= fRg      (71) 

Az anyagi, illetve keresztmetszeti jellemzők (E, I) ismeretében a (68) összefüggés Mh-ra 

rendezett alakjába be lehet helyettesíteni a számított, töréshez tartozó görbületi sugarakat, a 

mérési eredményekből származó töréshez tartozó függőleges elmozdulások (fFmax [mm]) 

függvényében. A geometriai viszonyok (minimális görbületi sugarak) ismeretében jó 

közelítéssel alkalmazható a (65) szerinti Navier képlet (a korábban felsorolt 3 feltevés mellett) 

a feszültségek becslésére, amely behelyettesítés és egyszerűsítések után a (72) összefüggés 

szerinti alakban írható fel:  
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ahol σRg a görbületi sugárváltozásból számított törési feszültség. 

 Az azonos méretű, eltérő minőségű vágási élekkel rendelkező próbatestek között a 

szilárdsági tulajdonságok terén nem mutatkozott értékelhető eltérés, ezért az azonos méretű 

próbatestek eredményeit (6-6 db minden méret esetén) közös diagramokban ábrázoltam.  

 Az ismertetett módon becsült feszültségeket a 32. ábra mutatja. Az ábra elemzése előtt 

a 20 mm hosszú próbatestek feszültségeit jellemző pontot érdemes szemügyre venni. A pont 

látszólag nem illik a másik három által jelzett trendbe, ennek oka, hogy a 20 mm-es 

próbatestek eltérő tönkremeneteli formát mutattak, mint a hosszabb próbatestek (Melléklet,  

M 1., M 2. ábrák). A 20 mm hosszú próbatestek „szívós módon”, a lineárisan rugalmas anyagi 

viselkedés tartományán kívül mentek tönkre, a hosszabbakkal ellentétben, és domináns 

tönkremeneteli formájuk a szálszakadás volt. 
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32. ábra A becsült törési feszültség változása a próbatest hossz függvényében a 

görbületváltozásos módszer szerint, gyűrűnyomó vizsgálatok esetén 
 

A 40-160 mm-es próbatestek esetében a hajlítás hatására a próbatestben keletkező rétegközi 

nyírás jelentette a legveszélyesebb igénybevételt, így ezek a próbatestek katasztrófaszerűen, 
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ridegen mentek, feltehetően a lineárisan rugalmas viselkedés határához közel. A 32. ábra jól 

mutatja a már korábban említett mérethatás jelenségét a 40-160 mm-es mérettartományban 

(lásd még: 28. ábra). A 33. ábra a töréshez tartozó függőleges (fFmax) elmozdulásokat mutatja 

a különböző hosszúságú gyűrű próbatestek esetén. Itt is markánsan elválik a 20 mm 

hosszúságú gyűrűhöz tartozó pont, jelezvén az eltérő tönkremeneteli formát. 
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33. ábra Töréshez tartozó függőleges elmozdulások a gyűrű próbatestek hosszának 

függvényében, gyűrűnyomó vizsgálatok esetén 
 

A 32. ábra és a 33. ábra összehasonlítása során jól látszik, hogy a görbületi sugarak 

megváltozását felhasználó feszültség becslési módszerrel számolt értékek követik a töréshez 

tartozó elmozdulásokat, a kiértékelő összefüggésben nem is szerepel a törés pillanatában mért 

erő. A feszültség becslésére alkalmas összefüggés azonban felhasználja a szintén mérethatást 

mutató effektív rugalmassági modulusz értékeket, ezért fordulhat elő, hogy a három hosszabb 

próbatest típus közel azonos törési elmozdulásához eltérő becsült törési feszültségek 

tartoznak. A módszer értékelésekor meg kell jegyeznem, hogy a 20 mm hosszúságú 

próbatestek feszültségének becslésére a lineárisan rugalmas anyagi viselkedés deformáció 

tartományából történő kilépés miatt nem alkalmas. 

 
3.4.1.3. Fajlagos törési erők elemzése 
 A bemutatott feszültségbecslési módszerek mellett lehetőség van a szilárdsági 

tulajdonságok törési erők alapján történő közvetlen megközelítésére is. Mivel az erősen 

deformált gyűrűk veszélyes keresztmetszetében ébredő nyomatékának nyomóerőből történő 

számítására csak a képelemzésen alapuló bonyolult eljárás alkalmas, egy egyszerű 

összehasonlító számot képeztem a különböző próbatest típusok törési jellemzőinek 

elemzésére. Ha feltételezzük, hogy a keresztmetszetek domináns igénybevétele a hajlítás, ami 

a függőlegesen ható nyomóerővel, a különböző próbatest típusok törési elmozdulásainak 
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tartományában lineáris kapcsolatban van, és a töréshez tartozó erőt fajlagosítjuk a 

keresztmetszeti jellemzőkkel, definiálhatunk egy fajlagos törési erőt. A leírt módon azonos 

keresztmetszetű, de eltérő hosszúságú és falvastagságú gyűrűk törési jellemzői 

összehasonlíthatók az anyag szilárdságának számszerű jellemzése nélkül. A (73) összefüggés 

szerinti Fl,t fajlagos törési erő közvetlen fizikai tartalommal nem rendelkezik, a fajlagosítás 

azonban a (65) szerinti Navier-féle feszültség számítási képlet alapján történt, feltételezve, 

hogy a benne szereplő hajlítónyomaték csak a függőleges terhelő erőtől és a szelvény 

keresztmetszeti geometriájától függ (ez utóbbi minden próbatestnél azonos volt). A számítás 

során csak annyi megkötést kell tennünk, hogy a Navier-képlet érvényességéhez szükséges 3 

feltevés teljesüljön. 
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A 34. ábra a számított fajlagos törési erőket mutatja a próbatest hosszúság függvényében. Az 

ábrát összehasonlítva a 32. ábra pontjaival szembetűnő, hogy a 20 mm hosszú próbatestekhez 

tartozó pont itt a másik irányban esik ki a trendből. Ennek oka a tönkremenetel jellegének 

eltérése a 20 mm-es próbatestek esetében a többi próbatesthez képest, amely egyben a 

lineárisan rugalmas viselkedéstől történő durva eltérést is jelzi. A fajlagos erők esetén a  

40 mm-es és annál hosszabb próbatestekhez tartozó pontok hasonló tendenciát mutatnak mint 

a görbületi sugárváltozásokból számított feszültségek (32. ábra). Ez mutatja, hogy a hosszabb 

próbatestek felé haladva a próbatestek anyagi viselkedése egyre jobb közelítéssel lineárisan 

rugalmas. Ha az anyag közel lineárisan rugalmas helyett a Hooke törvénynek megfelelő 

lenne, a két módszerrel meghatározott értékeknek jellegre teljesen egyezniük kellene. 
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34. ábra Fajlagos törési erők különböző hosszúságú körgyűrű próbatestek esetén 

 

 Összefoglalva a három eljárás sajátosságait, elmondható, hogy a legpontosabb becslést 

a töréskor fellépő erőt és a pontos alakváltozásokat egyaránt figyelembe vevő képelemzésen 
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alapuló módszer adja. A módszer, bonyolultsága miatt, nagyobb mérési sorozatok 

kiértékelésére jelenlegi formájában alkalmatlan, kutatási célra azonban kiváló. A görbületi 

sugárváltozásokon alapuló eljáráshoz egy keresztmetszet esetén csak egy végeselemes modell 

és néhány futtatás szükséges, amiből előállítható a függőleges elmozdulás-görbületi sugár 

karakterisztika, ezután már egyszerűen alkalmazható a kiértékelési összefüggés. A 

legegyszerűbb a fajlagos törési erő számítása, ez azonban az előző kettővel szemben csak 

azonos keresztmetszetű próbatestek összehasonlítására alkalmas, nem szolgáltat 

anyagjellemzőt (szilárdság értéket). A görbületi sugárváltozásokon alapuló módszer 

szükségszerűen fölülről becsüli a tényleges szilárdság értékeket, mivel az igénybevétel 

számításánál feltételezi az anyag lineárisan rugalmas viselkedését. A felső becslés oka, hogy 

az alkalmazott kompozit anyag a Hooke-törvény szerinti lineáris karakterisztikánál kis 

mértékben ugyan, de alacsonyabban futó feszültség-alakváltozás jelleget mutat.  

 A görbületi sugárváltozásokból számolt feszültségek és a fajlagos törési erők egyaránt 

jelentős mérethatást mutatnak a próbatest hosszúságok függvényében. A szilárdság próbatest 

hossz függvényében történő növekedésének oka, hogy a rövidebb próbatestek a vágás során 

jobban sérültek, abban az értelemben, hogy rövidebb ép szálak maradtak bennük, és a vágási 

élek környezete esetükben arányaiban nagyobb a teljes próbatest térfogathoz képest. Az 

irodalomból ismeretes [114, 115], hogy a felvett nedvességnek a kompozitok mechanikai 

tulajdonságaira gyakorolt hatása elsősorban a törési viselkedés során jelentkezik, amikor a 

nagy deformációk miatt a szál-mátrix határfelületeken és a rétegek határain nagy nyíróerők 

jelentkeznek. Ez magyarázza, hogy a fajlagos törési erők az effektív rugalmassági modulusok 

esetén tapasztaltnál nagyobb, illetve eltérő jellegű mérethatásokat mutattak. A nedvesség 

képes rontani a határfelületi nyírószilárdságot egyes kapcsolószerek kioldásával, vagy 

tulajdonságainak módosításával. A rövid próbatesteknél a nagyobb arányú, kivágásból adódó 

mechanikai sérülések a nagyobb felvett vízmennyiséggel kombinálódva, egymás hatását 

erősítve rontották az agyag szilárdságát.  

 

3.5. Szabályos tojásszelvényű csövek vizsgálata és modellezése  
 A körtől eltérő ovális csatornacső szelvények közül az egyik leggyakrabban 

alkalmazott, a 35. ábra szerinti szabályos tojásszelvény. Ez a keresztmetszet geometriailag 

viszonylag könnyen kezelhető, mivel három különböző sugarú (R, 3R, R/2) körívből áll, 

amelyek közös érintőkkel csatlakoznak egymáshoz. 
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35. ábra Szabályos tojásszelvény, α1=180o, α2=36,87o, α3=53,13o, (1: +θ szögben tekercselt 

réteg, 2: -θ szögben tekercselt réteg) 
 

Kísérleti céljaimra laboratóriumban is könnyen kezelhető méretű szelvényt választottam, 

amelynek befoglaló méretei: a=160 mm, b=240 mm. Korábbi körszelvényű próbatesteimmel 

azonos keresztmetszeti területű tojásszelvényt kerestem azért, hogy mechanikai 

vizsgálataimat egy közel azonos szállítási kapacitású eltérő geometriájú szelvényen 

végezhessem el. 

 

3.5.1. Kísérleti célú szabályos tojásszelvényű csövek gyártása 
 Szabályos tojásszelvényű csöveken végzett vizsgálataimhoz a szükséges mennyiségű 

üvegszál erősítésű poliészter kompozit csövet a Hodács Composites Kft. balatonfűzfői 

üzemében gyártottam. A tekercseléshez szükséges magot három tömör tölgyfaalkatrészből 

illesztettem össze alakra gyalulás és csiszolás után, és a végeiken acéllemezek segítségével 

rögzítettem őket egymáshoz (36. ábra). 

 
36. ábra Tojásszelvényű száltekercselő szerszám összeállítási rajza 

 

 A gyártott csövek mátrixanyaga AOC Altek H577-AEF-30 ortoftálsavas telítetlen 

poliésztergyanta volt, az alkalmazott üvegszál pedig Johns Manville Star Rov PR 300 2400 
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907 típusú 2400 tex lineáris sűrűségű tekercselő roving. A korábban alkalmazott 

alapanyagoktól azért kellett eltérnem, mert a laboratóriumi méretű csöveim gyártását nem 

tudtam elvégezni a Budaplast Zrt. nagyméretű gépein, és a Hodács Composites Kft.-nél 

alkalmazott kis sorozatú félüzemi gyártástechnológiához az említett mátrixanyag volt a 

legjobban alkalmazható. A választott új alapanyag a korábbi Technobell gyártmányú 

mátrixanyaghoz teljesen hasonló kémiai összetételű volt (mindkettő ortoftálsavas poliészter, 

mindkettő 40±2% sztirolt tartalmaz), azonos a volt a viszkozitásuk (450 mPas 25 °C-on) és 

technikai adatlapjaik szerint a mechanikai tulajdonságaik is megegyeztek. Az üvegszál 

esetében szintén technológiai szempontok figyelembe vételével döntöttem az új anyag 

mellett, mivel minél nagyobb lineáris sűrűségű rovingra volt szükségem, hogy a 

rendelkezésre álló, maximum hat csévét befogadó gép segítségével minél szélesebb üvegszál 

szalagot tudjak létrehozni. A korábbi és az új üvegszál rovingokat egyaránt 

szilánvegyületekkel kezelték a jobb szál-mátrix tapadás érdekében, és mindkét rovingban  

17 µm volt az elemi szálak átlagos átmérője. A rendelkezésemre álló tekercselő gépen  

6 roving egymás mellé vezetésére volt lehetőség, így átlagosan 32-33 mm széles pászmát 

(unidirekcionális szalagot) tudtam létrehozni. A klasszikus száltekercselési eljárástól 

annyiban tértem el, hogy nem nedvesen, hanem szárazon tekercseltem az üvegszálakat a 

magra, és rétegenként ecsettel kézi laminálásos technológiával itattam át az üvegszálakat  

1% metil-etil-keton-peroxiddal iniciált poliészter gyantával. Erre az egyszerűsítésre azért volt 

szükség, mert a kísérleti gyártás során az egyedi méret és keresztmetszet miatt nem volt 

lehetőség mindent automatizálni. A „száraz” technológia megkönnyítette az esetenként 

szükségessé vált gyártás közben történő korrekciókat. A tekercselés során a magot 7 1/perc 

fordulatszámmal forgattam, és a tekercselő szán sebességét 65 mm/fordulat értékre állítottam 

be. Ezzel azt értem el, hogy a tekercselő mag felületén az első +θ szögű löket után az 

üvegszállal borított sávok mellett azonos szélességű szabadon hagyott területek keletkeztek. 

Az ellenkező irányú löket során a -θ szögű üvegszál pászmák között szintén a pászma 

szélességével egyező fedetlen sávok maradnak. A teljes fedéshez (±θ réteg) tehát két oda-

vissza löketre volt szükség. Az így készült szerkezet „majdnem szövet” struktúrájú, mert a 

löketek során a pászmák keresztezik egymást. Ezt a szerkezeti sajátosságot később, az anyag 

modellezésénél kihasználtam. A kísérleti csövek négy teljes rétegből épültek fel, tehát a 

rétegrendjük [±θf
4] (az f index az angol fabric-szövet rövidítésből származik). Összesen 7db 

kísérleti csövet gyártottam, amelyek közül az első négy a technológia optimális 

paramétereinek megtalálását szolgálta, az utolsó három pedig azonos paraméterekkel gyártott, 
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t=2.4 mm névleges falvastagságú, vizsgálatok elvégzésére alkalmas mintadarab volt. A 

fordulatszámból és a szán sebességből elvileg számítható a tekercselési szög körszelvény 

esetén, azonban figyelembe véve a gyártás kísérleti jellegét, és a körtől eltérő szelvényt, úgy 

döntöttem, hogy inkább méréssel határozom meg ezt a fontos paramétert a kész csöveken. A 

csövek felületén megbontottam a szálstruktúrát, hogy jól láthatóvá váljanak a szálirányok, 

majd síkágyas szkenner segítségével képeket készítettem a csövek felületéről és 

képfeldolgozó szoftverben megmértem a tekercselési szögeket, amelyek átlaga és szórása  

75 mérés alapján θ=83,5±1,3° értékre adódott a cső hossztengelyéhez képest. 

 

3.5.2. Szabályos tojásszelvényű kompozit csövek sűrűségének és 

száltartalmának vizsgálata 
 Ebben a fejezetben három saját gyártású kísérleti cső tulajdonságait hasonlítom össze, 

és elemzem azok változását a szelvény kerülete mentén. Az ismertetésre kerülő eredményeket 

a 3.1.1. fejezetben részletezett szabványos módszerekkel 20x20 mm-es négyzet alakú 

darabokon végzett vizsgálatokból kaptam. 

 A sűrűség és száltartalom mérésekhez használt mintákat három cső (5, 6, 7 jelű 

kísérleti csövek) két végéből vágtam ki úgy, hogy a különböző görbületi sugarú területekről 

minél több próbatestet nyerjek. Azért vizsgáltam a csövek két vége közötti eltéréseket, hogy 

biztos lehessek benne, hogy a teljes hosszon azonosak a tulajdonságok. A szelvény felső 

részéből minden esetben 5 db, az oldalsó részekből 2x4 db, az alsó részből 3 db próbatestet 

vágtam ki (a három csőből összesen 96 db-ot). A 12. táblázatban találhatók a mért sűrűség 

értékek. 

Sűrűség [g/cm3] Felső Oldalsó 1 Oldalsó 2 Alsó 
5. cső BAL oldal 1,917±0,005 1,877±0,018 1,887±0,019 1,965±0,019 

5. cső JOBB oldal 1,940±0,011 1,892±0,013 1,920±0,013 1,964±0,012 
6. cső BAL oldal 1,940±0,008 1,899±0,019 1,900±0,015 1,956±0,015 

6. cső JOBB oldal 1,959±0,014 1,912±0,014 1,926±0,008 1,969±0,010 
7. cső BAL oldal 1,949±0,014 1,897±0,005 1,909±0,005 1,960±0,018 

7. cső JOBB oldal 1,940±0,007 1,900±0,023 1,894±0,013 1,937±0,009 
Összes átlag 1,941 1,900 1,958 

Összes szórás 0,016 0,019 0,016 

12. táblázat A vizsgált tojásszelvényű csövek szelvényének különböző részeiről származó 
mintákon mért sűrűség értékek 

 

A táblázat értékeit elemezve megállapítható, hogy a legnagyobb sűrűség a szelvény alsó 

részén mérhető, a legkisebb pedig az oldalsó részen. A szelvény egyes részei között rendkívül 

kis különbség mutatkozik, azonban figyelembe véve, hogy a szórások relatív értékei minden 
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esetben 1% alatt maradnak, érdemes megvizsgálni, hogy az eltérések szignifikánsak-e  

(13. táblázat). A táblázatban szereplő q értékek azt mutatják, hogy a nullhipotézis - amely 

szerint a mérési sorozat párok azonos átlagértékek körül szóródnak - milyen valószínűséggel 

téves. 

 Felső-alsó Felső-oldalsó Alsó-oldalsó 
t érték a sűrűségekre 3,73 9,80 11,61 

q [%] > 99,9 > 99,9 > 99,9 
t érték a száltartalmakra 3,76 13,62 15,74 

q [%] > 99,9 > 99,9 > 99,9 

13. táblázat A vizsgált tojásszelvényű csövek szelvényének különböző részeiről származó 
mintákon mért sűrűség és száltartalom értékek statisztikai elemzésének eredményei 

 

 A száltartalom mérések során az előző mérési sorozathoz hasonló eredményeket 

kaptam (14. táblázat). A szálhányad értékek szorosan követték a sűrűség változását a 

tojásszelvény mentén. A táblázatot elemezve megállapítható, hogy az átlagértékek között 

valamivel nagyobb különbség adódott (oldalsó-alsó: 8% a sűrűség esetében mindössze 3% 

volt), azonban a szórások is megnőttek (2% alatti relatív értékekre). 

Száltartalom [tf%] Felső Oldalsó 1 Oldalsó 2 Alsó 
5. cső BAL oldal 53,57±0,53 50,55±0,96 50,54±1,03 56,54±0,69 

5. cső JOBB oldal 55,04±0,50 50,75±0,67 53,30±0,80 56,38±0,69 
6. cső BAL oldal 55,75±0,53 51,85±0,91 51,69±0,57 56,24±0,73 

6. cső JOBB oldal 56,28±0,49 52,62±0,60 53,58±0,34 57,26±0,34 
7. cső BAL oldal 56,13±0,53 52,07±0,17 52,50±0,26 56,60±0,74 

7. cső JOBB oldal 55,79±0,25 52,10±0,78 51,95±0,60 55,76±0,59 
Összes átlag 55,43 51,96 56,46 

Összes szórás 1,03 1,13 0,71 

14. táblázat A vizsgált tojásszelvényű csövek szelvényének különböző részeiről származó 
mintákon mért sűrűség értékek 

 

A száltartalom értékek esetén is elvégeztem a statisztikai vizsgálatokat és megállapítottam, 

hogy mind a sűrűség, mind a száltartalom mérések eredményei szignifikáns eltéréseket 

mutatnak a tojásszelvény egyes részei között (13. táblázat).  

 Miután a 13. táblázatot elemezve megállapítottam, hogy a sűrűség és száltartalom 

változás a tojásszelvény kerülete mentén minden esetben több mint 99,9% valószínűséggel 

nem a véletlen mérési hibákból adódott, a mért jellemzőket a szelvény lokális görbületi 

sugarainak függvényében ábrázoló 37. ábra diagramjai segítségével kerestem magyarázatot a 

megfigyelt jelenségre. Az ábrákon jól látszik, hogy nagyon erős lineáris kapcsolat (R2>0,98) 

van a szelvény egyes részeinek lokális görbületi sugara és a mért sűrűség illetve száltartalom 

értékek között ((74), (75) összefüggések): 
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0,200028,0 +⋅−= gll Rρ  R2=0,987    (74) 

3,570223,0v +⋅−= glfl R  R2=0,999    (75) 

ahol ρl [g/cm3] a próbatest anyagának lokális sűrűsége, vfl [tf%] a próbatest anyagának lokális 

száltartalma, Rgl [mm] pedig a csőfal lokális görbületi sugara. 
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37. ábra Szabályos tojásszelvényű kompozit cső anyagának a) sűrűsége és b) száltartalma a 
szelvény lokális görbületi sugarának függvényében 

 
 A korrelációs tényező magas értékeihez a kapcsolat fizikai tartalmának erőssége 

mellett a nagyszámú elvégzett mérés is hozzájárult. A sűrűség és száltartalom változás fizikai 

alapjai a tekercselés során a szálakra ható erőknek a tojásszelvény menti egyenlőtlen 

eloszlásában keresendők. A szerszámfelületre erősebben ráfeszülő szálak ugyanis több 

gyantát képesek kiszorítani maguk közül, növelve ezzel a kész szerkezetben a szálkötegek 

tömörségét, végső soron a száltartalmat és a sűrűséget. A szálakéval megegyező irányú 

szálfeszítő erő, és a rájuk merőleges száltömörítő erő hatásait korábban, a 

textiltechnológiáknál gyakran előforduló csévélési munkafázisok leírásakor elemezték [116]. 

 A tekercselés során érvényes geometriai és erőtani viszonyokat általános esetre, kör 

keresztmetszetű szerszámra a 38. ábra mutatja. A szálkötegek a 38. ábra a) része szerinti 

spirálalakban kerülnek a henger alakú tekercselő magra úgy, hogy a forgatás tengelyével  

θ szöget zárnak be. A spirál egy ds ívelemének végein általános esetben a végpontokhoz 

tartozó érintők irányában a szálfeszítő rendszernek köszönhetően F, illetve F+dF húzóerők 

hatnak, amelyek merőlegesek a ds végpontjaiba húzott Rg konstans görbületi sugarakra. A 

kiválasztott dβ középponti szögű (kis szögek esetén egyenessel közelíthető) ívelemre ható 

húzóerők eredője a tekercselő szerszám görbületi középpontja felé mutató dN tömörítő erő 

(38. ábra b)). Feltéve, hogy a ds ívelem két végén ható erők nagysága közötti különbség (dF) 

kizárólag a súrlódásból adódik, a kötélsúrlódás egyszerű összefüggéséből kiindulva a (76) 

összefüggést írhatjuk fel: 

a) b) 
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βµ deFdFF ⋅⋅=+      (76) 

ahol µ a súrlódási tényező. 

a) 

 

b) 

 
38. ábra Kör keresztmetszetű kompozit cső tekercselésének a) geometriai és b) erőtani 

viszonyai  
 
Mivel a tekercselési technológia során a szálakat gyantával nedvesítettem, így az 

összefüggésben általánosan feltételezett száraz súrlódás helyett folyadéksúrlódás lépett fel, 

amely jelentősen csökkentette az alkalmazható súrlódási tényezőt, ezért a súrlódás hatását 

elhanyagoltam. Figyelembe véve a közelítést, az erőtani ábrából a megfelelő háromszögek 

felhasználásával a (77) és (78) összefüggések írhatók fel: 

2
sin

2
βdRds

g ⋅=      (77) 

2
sin

2
βdFdN

⋅=      (78) 

A két összefüggést összevonva a (79) összefüggéshez juthatunk, amely a tömörítő erő 

egységnyi ívhosszra eső értékét adja meg: 

gR
F

ds
dN

=       (79) 

Az összefüggésben szereplő Rg a csavarvonal állandó görbületi sugara, ami az Euler 

összefüggés szerint a tekercselési szög felhasználásával a (80) formulával írható fel: 

Θ
= 2sin

szerszámg
g

R
R      (80) 

Mivel a szabályos tojásszelvényű csövek tekercselésekor a tekercselési szög nagy volt 

(θ=83,5°) a csavarvonal lokális görbületi sugara 2%-os pontossággal megegyezett a 

tekercselő szerszám lokális keresztmetszeti görbületi sugarával (Rg szerszám). 
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 A fentiek alapján, az állandó görbületi sugarú körszelvény esetére felírt általános 

összefüggéseket alkalmazva áttértem a szakaszonként változó görbületi sugarú szabályos tojás 

keresztmetszetű tekercselő szerszám lokális elemzésére. Megállapítottam, hogy a  

(81) összefüggés szerint, egy kiválasztott pontban ható, szerszámfelületre merőleges irányú 

száltömörítő erő egységnyi hosszra eső értéke (dN/ds), állandó szálfeszítő erő (F) mellett 

fordítottan arányos a profil Rg l lokális görbületi sugarával. 

lgR
F

ds
dN

=       (81) 

 Összefoglalásként elmondható, hogy a tekercselés során alkalmazott állandó 

szálfeszítő erő a tojásszelvény nagy görbületi sugarú részein kisebb, kis görbületi sugarú 

„csúcsos” részein pedig nagyobb, felületre merőleges irányú nyomóerőt hozott létre. Ezáltal a 

szelvény oldalsó részén kisebb nyomóerő szorította ki a mátrixanyagot a szálak közül, így ott 

kisebb lett a sűrűség és a száltartalom, a nagy felületi normális irányú erő pedig nagy 

sűrűséget és száltartalmat eredményezett a szelvény felső és alsó részein. A súrlódás 

elhanyagolására azért volt lehetőség, mert a szálak gyantával történő átitatása után a szálak 

között, illetve a szálak és a szerszám felülete között ható súrlódó erők jelentéktelen mértékűre 

csökkentek. 

 A végeselemes modellezéshez a részletesen elemzett száltartalom átlagos értékét 

használtam, mivel nem volt lehetőségem a paraméter folyamatos, periodikus változtatására a 

kerület mentén. A közel száz próbatesten elvégzett vizsgálatsorozat alapján az átlagos 

száltartalom vf =53,9±2,2 tf%-ra adódott. 

 
3.5.3. Egyenetlen felületű kompozit csövek falvastagság mérésének új 

módszere 
 Tekercselt kompozit csövek esetén általános jelenség, hogy a cső falvastagsága 

pontról pontra változik a külső felület egyenetlensége miatt, mivel a termék csak a belső 

felületén érintkezik a szerszámmal. Az ilyen csövek falvastagságát a kerület mentén végzett 

lehető legnagyobb számú falvastagság mérés átlagából célszerű megállapítani. Az átlagolás 

sem képes azonban minden hibát kiküszöbölni, mivel a hagyományos mérőeszközök 

(tolómérő, mérőóra) a tapintóik között elhelyezkedő legmagasabb ponthoz tartozó értéket 

jelzik. Emiatt ha a tolómérő tapintói közé mélyen becsúsztatva mérjük a csövek 

falvastagságát, átlagosan nagyobb értékeket kaphatunk mintha a cső peremének szűk 

környezetét tapintjuk. Ennek oka, hogy a cső külső felületének kiemelkedő részei „feltartják” 
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a mérőeszközt, holott az átlagos falvastagság jelentősen kisebb lehet, mint a helytelenül 

megmért. A bizonytalan falvastagság mérésből adódó számítási pontatlanságok nagyon 

markánsan jelennek meg hajlításra igénybevett szerkezet esetén, mivel a másodrendű 

nyomaték a harmadik hatványon tartalmazza a falvastagságot. Az alkalmazott gyűrűnyomás 

jellegű terhelés tipikusan hajlításra veszi igénybe a vizsgált csöveket, ezért a mérések 

pontosabb kiértékelése érdekében szükségessé vált a csövek átlagos falvastagságának 

precízebb megállapítása. Az említett lokális egyenetlenségeken kívül a szabályos 

tojásszelvényű csövek keresztmetszet mentén periodikusan változó falvastagsága miatt 

jelentkező globális ingadozást is figyelembe kellett vennem az új mérési módszer 

kifejlesztésekor. Tolómérős falvastagság méréskor fennáll a veszély, hogy a körtől eltérő 

szelvény bizonyos részeit helytelenül „súlyozzuk” több, vagy éppen kevesebb mérési pont 

felvételével. Célom tehát egy olyan eljárás kifejlesztése volt, amely olcsó, gyors, speciális 

eszközök nélkül alkalmazható és megoldást nyújt a felvetett méréstechnikai problémákra. 

 A legegyszerűbb módszernek a próbatest falvastagságának a térfogatából történő 

származtatása mutatkozott, amely mind a lokális, mind a globális változások kiegyenlítésére 

képes. A próbatestek hossza a pontos vágási technológia eredményeképpen alacsony szórást 

mutatott, így ennek hagyományos méréssel történő meghatározása nem okozott nehézséget. A 

próbatestek belső felülete szintén jó minőségű és méretpontos volt, a paraméterek körszelvény 

esetén méréssel, tojásszelvény esetén pedig a szerszámgeometria feltételezésével váltak 

ismertté. A térfogat számítása a próbatestek levegőn és víz alá merített állapotban elvégzett 

tömegmérésének segítségével történt. Mivel az ioncserélt víz sűrűsége 1 g/cm3 a próbatestek 

térfogata ([cm3] -ben kifejezve) éppen megegyezett a levegőn és a víz alá merített állapotban 

elvégzett tömegmérések eredményének különbségével (ml-mv [g]-ban kifejezve). Körszelvény 

esetén a mért térfogatból, próbatest hosszból és belső átmérőből (sugárból) számított 

falvastagság a (82) összefüggéssel írható fel [99]: 

bbV r
l

Vrt −
⋅

+=
π

2
     (82) 

ahol tV a cső térfogatból számított falvastagsága, rb a cső belső sugara, V a próbatest térfogata, 

l a gyűrű próbatest hossza. 

 Szabályos tojásszelvény esetén a térfogat sugarak függvényében történő felírásának 

érdekében a szelvényt azonos sugarú szakaszokra kell felbontani. A térfogat a 35. ábra 

szerinti szabályos tojásszelvény négy részre bontása után a (83) összefüggéssel írható fel: 
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ahol Rb a tojásszelvény jellemző belső sugara, a t index a tojásszelvényre utal és minden 

mennyiség [mm]-ben helyettesítendő. 

Az egyenletet 0-ra rendezve és egyszerűsítve a (84) összefüggést írhatjuk fel: 

tVbV VtRltl −⋅⋅⋅+⋅⋅= 93,70 2π     (84) 

Az egyenletet a tömegmérésekből számított Vt [mm3] ismeretében megoldva kiadódik a gyűrű 

falvastagsága a (85) összefüggés szerint:  

l
VlRlRl

t tb
V ⋅⋅

⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅−
=

π2
56,1289,6293,7 22

   (85) 

Az új módszer használhatóságát három eltérő névleges falvastagságú tojásszelvényű csőből 

kivágott 2-2 próbatesten vizsgáltam. Mind a hat próbatest mindkét peremén 10-10 ponton 

(összesen 120 pozícióban) mértem a falvastagságot, Rb=80 mm volt egységesen. A 

tolómérővel (ttolómérő) és az új módszerrel mért és számított jellemzőket a 15. táblázat 

tartalmazza.  

 Rb=80 mm  ttolómérő [mm] ml [g] mv [g] Vt [cm3] l [mm] tV [mm] 

bal oldal 4,16±0,320 1 
jobb oldal 4,27±0,323 

255,37 113,74 141,63 49,61±0,401 4,40 

bal oldal 4,24±0,276 2 
jobb oldal 4,21±0,173 

253,56 113,75 139,81 50,14±1,34 4,30 

bal oldal 3,06±0,178 3 
jobb oldal 3,03±0,221 

184,92 87,46 97,46 48,96±0,91 3,09 

bal oldal 2,83±0,206 4 
jobb oldal 2,90±0,221 

181,62 86,88 94,73 49,16±0,61 2,99 

bal oldal 2,50±0,063 5 
jobb oldal 2,41±0,145 

118,53 57,54 60,99 40,1±0,12 2,38 

bal oldal 2,48±0,154 6 
jobb oldal 2,41±0,145 

116,94 56,77 60,17 39,89±0,18 2,34 

15. táblázat Hagyományos és új módszerrel mért falvastagságok tojásszelvényű kompozit cső 
esetén 

 

A táblázat adatait elemezve megfigyelhető, hogy az új módszerrel számított tV értékek 

maximum 4%-al térnek el a tolómérővel végzett nagyszámú mérés átlagától. A szórásokat 

elemezve szembetűnő, hogy amíg a mért falvastagságok relatív szórása elérte a 7-8%-ot, a 

próbatest hosszúságok relatív szórása minden esetben 3% alatt maradt. Ez jól mutatja, hogy a 
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hosszmérés jóval pontosabban végezhető el, mint a falvastagság mérés. Az első négy 

próbatest vágása kézi gyémántkorongos vágószerszámmal történt, az 5. és 6. próbatestet a 

mechanikai vizsgálatokhoz használt mintákhoz hasonlóan egy nagy átmérőjű tárcsával 

felszerelt merev gépen vágattam ki úgy, hogy a cső vágás közben le volt szorítva a gép 

asztalára. A speciális vágási eljárás szembetűnően alacsony (0,5% alatti) relatív szórásokat 

eredményezett a próbatest hosszúságok esetében.  

 Tojásszelvényű csöveim mechanikai vizsgálatainak kiértékelésére és a modellezés 

során a továbbiakban az új módszerrel mért átlagos falvastagságokat használom. 

 

3.5.4. Szabályos tojásszelvényű kompozit csövek gyűrűnyomó vizsgálatai 
 A gyűrűnyomó vizsgálatokat elsősorban a későbbi végeselemes modellezés 

eredményeinek ellenőrzése érdekében végeztem, azonban a mérési eredmények elemzése 

lehetőséget biztosított körtől eltérő szelvényű kompozit csövek tönkremeneteli 

tulajdonságainak feltárására. A 16. táblázatban ismertetett típusú próbatesteket a  

3.1.3. fejezetben leírt paraméterek mellett vizsgáltam. A vízfelvétel vizsgálatokhoz képest 

kevesebb próbatest típust állítottam elő, mert a körszelvényű csöveken végzett mérések 

eredményei alapján világossá vált, hogy a vágási élek minőségének (szabad/szigetelt) hatása a 

mechanikai tulajdonságokra gyakorlatilag kimutathatatlan, így a szigetelt vágási élű 

próbatestek vizsgálatától eltekintettem. A próbatestek kivágásánál gondot okozott, hogy a 

kísérleti gyártástechnológiával az 1 m hosszú szerszámmal maximum 650 mm hosszú 

csöveket tudtam gyártani a végeken keletkező hulladékok miatt, amiből további 20-20 mm-t 

használtam fel a sűrűség és száltartalom mérésekhez. Figyelembe véve a vágókorong  

5 mm-es szélességét, nem volt lehetőségem mind a 12 db próbatestet egy csőből kivágni, így 

a 3 db 160 mm névleges hosszúságú gyűrű közül egy 140 mm-es darabot a rövidebb 

próbatestekkel egyező csőből vágtam ki és 2 db-ot egy másik, azonos paraméterekkel gyártott 

csőből. 

Kód 
Névleges 

hossz 
[mm]  

Szelvény jellemző 
méretei (a/b) 

[mm/mm] 

Névleges 
falvastagság 

[mm] 

Vágott 
élek 

minősége

 
Mennyiség 

[db] 

T 20 20 
T 40 40 
T 80 80 
T 160 160 

160/240 2.4 szabad 3 

16. táblázat Gyűrűnyomó vizsgálatokhoz használt szabályos tojásszelvényű próbatest típusok 
és mennyiségek 
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A kör keresztmetszetű csövekhez képest a legnagyobb eltérést az jelentette, hogy a 

tekercselési szög a korábbi 55° helyett elsősorban technológiai okokból 83,5°-ra nőtt. Az 

eltérő tekercselési szögek jelentősen befolyásolták a mechanikai tulajdonságokat, a 

modellezés szempontjából azonban előnyösek az eltérő szerkezeti paraméterek, mert ha a 

jelentősen eltérő tekercselési szögek ellenére egyeznek az összetartozó mért és a modellezett 

nyomógörbék, az nagy biztonsággal jelzi, hogy a modell megfelelő pontosságú, és általánosan 

alkalmazható. A körtől eltérő keresztmetszetű csövek ipari gyártási gyakorlatában széles 

körben alkalmazzák a 75-85° közötti tekercselési szögeket, mivel nagyobb tekercselési 

szögeket technológiailag egyszerűbb megvalósítani, és kevesebb hulladék keletkezik a csövek 

végén, ahol a tekercselő szán irányt vált. A föld alatt üzemelő gravitációs csövek terheléseihez 

is a közel kerületi irányú szálerősítés illeszkedik a legjobban, mivel csak az esetleges 

kivitelezési hibák következtében (nem megfelelő ágyazat, rendellenes földmozgásokból 

adódó hosszirányú hajlító igénybevétel) keletkezhetnek tengelyirányú feszültségek a csövek 

falában. 

 

3.5.5. Új módszer ovális szelvényű csövek effektív rugalmassági 

moduluszának meghatározására gyűrűnyomó vizsgálatból 
 Ovális szelvény alatt a továbbiakban a három különböző sugarú közös érintővel 

csatlakozó körívből felépített konvex, tengelyesen szimmetrikus keresztmetszeteket értem. 

Vizsgálataim során kiemelten kezelem laborméretű csöveim keresztmetszetét, a szabályos 

tojásszelvényt, ezért erre a szelvényre fogom részletesen ismertetni a számítások menetét. 

 Körtől eltérő szelvényű csövek minősítésének egy lehetséges módszere a körszelvényű 

csövekhez hasonlóan végrehajtott gyűrűnyomó vizsgálat, azonban a különleges 

keresztmetszetekre nem állnak rendelkezésre analitikus összefüggések a mérések 

kiértékeléséhez, így eddig nem volt mód az effektív rugalmassági modulusz (Eeff)  

(37) összefüggéshez hasonló alakban történő közvetlen számítására a mérés során kapott erő-

elmozdulás görbékből és az alapvető geometriai méretekből. A szilárdságtan munkatételeivel 

azonban lehetséges a szükséges összefüggések megadása a címben szereplő típusú ismert 

csőkeresztmetszetekre.  

 
A vizsgált ovális keresztmetszetek geometriai elemzése 

 A körtől eltérő csatornacsövek keresztmetszetét meghatározó konvex ovális görbék a 

legtöbb esetben tengelyesen szimmetrikus alakúak és három, különböző sugarú, közös 

érintővel csatlakozó körívből állnak össze, ahol a körívek a határpontjaikban érintkeznek és 
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folytonosan differenciálható görbét alkotnak (39. ábra). Jelen fejezet kizárólag az ismertetett 

típusú keresztmetszetek leírásával foglalkozik. 
 

     
 

39. ábra Ovális görbék két-két alaptípusának szerkesztése és jellemzői az R1 sugarú, C1 
középpontú, szaggatott vonallal rajzolt alapkörökkel a) ϕ1<π/2, felső szelvény: R2<R1, alsó 

szelvény: R2>R1, b) ϕ1>π/2, felső szelvény: R2<R1, alsó szelvény: R2>R1 
 

A három, Ci(ui,vi) középpontú és Ri sugarú (i=1,2,3) körív (ahol iii PCR = ) paraméteres 

egyenlete az xy derékszögű koordinátarendszerben a (86) összefüggéssel írható fel: 

0
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iii

iii

iii
   (86) 

A körívek csatlakozási előírása, valamint az xy koordinátarendszer origójának (O=C1) és 

tengelyeinek célszerű megválasztása miatt (x tengely az ovális görbe szimmetriatengelye) 

nyilvánvalóan fennállnak az alábbiak: 

-A második és harmadik körív középpontja az őket megelőző körívnek a csatlakozási 

pontba húzott sugarának az előző görbeszakasz középpontja felé eső oldalára kell kerüljön 

a folytonosan differenciálható, konvex csatlakozás biztosításához. 

-Az előzőek következményeként, a körívek ϕi középponti szögeinek összege a (87) 

összefüggés szerint éppen 180o: 

a) b) 
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πϕϕϕ =++ 321      (87) 

A három körív középponti szögtartománya a (88) összefüggéssel írható: 

πφϕϕϕϕφϕϕφ ≤≤++≤≤≤≤ 3212121110 ;;    (88) 

A fentieknek megfelelően a második körív középpontjának koordinátái a C1C2C3 háromszög 

v2 magasságú, derékszögű része alapján a (89) összefüggéssel írhatók: 

( )
( ) 1212

1212
ϕ
ϕ

sinRRv
cosRRu

−=
−=

      (89) 

A harmadik körív C3 középpontja az x tengelyre esik, az R3 sugár és a középpont  

u3 koordinátája megadható az előző két körív adataival a C1C2C3 háromszög v2 magasságára 

és alapjára felírt (90) és (91) egyenlőségek segítségével (39. ábra): 
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Az ovális görbét tehát négy független adat határozza meg, amelyeknek például az R1, R2, ϕ1, 

ϕ2 választható. 

Speciális esetek: 

- Ha R1=R2, akkor a (90) alapján ebből R1=R2=R3, illetve R2=R3 esetén vagy R1=R2=R3 

vagy ϕ1=0 következik, tehát mindkét esetben az ovális görbe körbe megy át. 

- Ha R1=R3, úgy 0≤ϕ1=ϕ3≤π/2, azaz 0≤ϕ2≤π, így ez esetben az ovális görbe az y tengelyre 

is szimmetrikus. Az ilyen típusú görbéket, összefoglaló néven, kosárgörbéknek hívják. 

A három körív középponti szögének nagyságát és a C2 középpont helyét, valamint a sugarak 

arányát elemezve az alábbi esetek különböztethetők meg aszerint, hogy a középpontok melyik 

síknegyedbe esnek. 

1. Ha az első körív az I. síknegyedbe esik, azaz 0<ϕ1≤π/2, két aleset lehetséges: 

1. a) A C2 középpont is az I. síknegyedben található: ekkor R1>R2 és R3>R2 (39. ábra a) 

rész, felső szelvény). 

1. b) A C2 középpont az ellentétes III. síknegyedben található: ekkor R2>R1 és R2>R3  

(39. ábra a) rész, alsó szelvény). 

2. Ha az első körív az I-II. síknegyedbe esik, azaz π/2<ϕ1<π, szintén két aleset adódik: 

2. a) A C2 középpont a II. síknegyedben található: ekkor R1>R2 és R3>R2 (39. ábra b) rész, 

felső szelvény). 
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2. b) A C2 középpont a IV. síknegyedben található: ekkor R2>R1 és R2>R3 (39. ábra  

b) rész, alsó szelvény). 

Az ovális görbe x tengely menti H magassága a (92) szerint számítható: 

( )331 RuRH −−=      (92) 

ahol a távolságok előjelesen kerülnek behelyettesítésre. 

A H magasságméret és az első körív sugarának viszonya szerint háromféle eset 

különböztethető meg (40. ábra):  

a) Ha<R1, azaz u3-R3>0 

b) Hb=R1, azaz u3-R3=0 

c) Hc>R1, azaz u3-R3<0. 

 
40. ábra Tojásgörbe változatok a magasság és az első sugár viszonya szerint 

 

Amennyiben az ovális görbe x tengely menti mérete (magassága) nagyobb az első körív 

sugaránál (H>R1), úgy az esetleges egységes, (θ, r) polárkoordinátás görbeleírásnál  

((93) összefüggés) a C1 körközéppont célszerűen origónak, és az x tengely a θ=0 tengelynek 

alkalmazható. 
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ahol az f2(θ), f3(θ) és θ2(ϕ2) függvénykapcsolatok a fentiek alapján meghatározhatók. Például 

a (86) felhasználásával (i=2, 3) a következő (94): 

( ) ( ) ( ) ( )θθϕφφ iiiiiiii fgRvRuyxr ==+++=+= )(sincos 2222   (94) 

ahol a szögek közötti kapcsolat a (95) összefüggéssel kapható meg: 
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Számítási módszer részletes leírása szabályos tojásszelvény esetére 

 A 41. ábra a szabályos tojásszelvény esetén alkalmazott mechanikai modellt és 

jelöléseket mutatja (lásd még: 35. ábra). A számítás során a szelvény szakaszonként állandó 

sugarai alatt Ri=rbi+t/2 (i=1, 2, 3) középsugár értékeket értek, ahol rb a szelvény 

szakaszonként állandó belső sugara. Szabályos tojás szelvény esetén R1=Rk, R2=3Rk, R3=Rk/2, 

ahol Rk a szelvény szakaszonként állandó középsugara. A szerkezet szimmetrikus a 

függőleges tengelyre, így elegendő a szerkezet felét vizsgálni a számítások során. A szelvény 

felét a koncentráltnak feltételezett F/2 külső erő terheli függőleges irányban, FA, FB, MA, MB 

alkotja a belső erőrendszert. A vizsgált szerkezetre a (96) és (97) összefüggések szerinti 

statikai egyensúlyi egyenletek írhatók: 

0=+ BA FF       (96) 

03 =⋅++ kBBA RFMM     (97) 

ha a nyomatéki egyenletet az A pontra írjuk fel. 

 
41. ábra Mechanikai modell és jelölések szabályos tojásszelvény effektív rugalmassági 

moduluszának (Eeff) számításához 
 
A vizsgált szerkezet belső erőrendszerének meghatározásához további egyenletek felírására 

van szükség, amihez a szilárdságtan valamely munkatételét használhatjuk fel. Ehhez először 

fel kell írnunk az alakváltozási energia (98) szerinti általános alakját. 
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ahol Mh(s) a hajlítónyomaték az ívhossz mentén, N(s) a normálerő az ívhossz mentén, I a 

gyűrű falának a hajlítás tengelyére számított keresztmetszeti másodrendű nyomatéka, A a 
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gyűrűfal keresztmetszeti területe. Mivel a szabályos tojásszelvény három eltérő sugarú ívből 

épül fel, a nyomatéki és a normálerő függvények három szakaszra bontva írhatók fel. A 

függvényeket, és a hozzájuk tartozó szögtartományokat a (99)-(104) összefüggések 

tartalmazzák: 

( ) ( ) 1111 sin
2

cos1 φφφ ⋅⋅−−⋅⋅+= kkBBh RFRFMM          
2

0 1
πφ ≤≤  (99)
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2
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(101)

( ) 1111 cossin
2
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2

0 1
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( ) 2222 sincos
2

φφφ ⋅+⋅−= BFFN              220 ϕφ ≤≤  (103)

( ) ( ) ( )333333 cossin
2

φϕφϕφ −⋅+−⋅−= BFFN                233 2
0 ϕπϕφ −=≤≤  (104)

Az ismertetett függvények felhasználásával felírható az alakváltozási energia (105) szerinti 

alakja: 
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A Castigliano-tétel szerint az alakváltozási energia parciális deriváltjai a belső erők és 

nyomatékok szerint zérust, az aktív erők szerint pedig az erőhöz tartozó elmozdulást (f ) adják. 

Ennek felhasználásával írhatók a (106)-(108) összefüggések. 
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A (96), (97) és (106)-(108) összefüggésekből álló egyenletrendszert megoldva számítható FA, 

FB, MA, MB és az Eeff  rugalmassági modulusz. Az egyenletrendszert szimbolikus matematikai 

szoftverben megoldva Eeff -re egy bonyolult összefüggés adódik a geometriai paraméterek és a 

mért erő-elmozdulás görbékből nyert erő-elmozdulás párok függvényében. Megvizsgáltam 

azonban az összefüggésekben szereplő normálerő függvények elhagyásának hatását  

Eeff értékére, és megállapítottam, hogy mindössze 0,06%-os hibát okoz, ha az alakváltozási 

energia felírásakor csak a hajlító nyomaték függvényeket veszem figyelembe. Ebben az 

esetben a szabályos tojásszelvény effektív rugalmassági moduluszára a (109) szerinti 

összefüggés írható fel: 

f
F

I
RCE effeff ∆

∆
⋅⋅=

3
1       (109) 

ahol Ceff a szelvény alakjára jellemző konstans (szabályos tojás szelvény esetén Ceff =0.169), 

R1 a szelvényre jellemző első középsugár (szabályos tojás szelvény esetén R1=Rk), 
12

3tlI ⋅
=  a 

gyűrű falának a hajlítás tengelyére számított másodrendű nyomatéka, ∆F/∆f a gyűrűnyomó 

vizsgálat függőleges elmozdulás-erő görbéjének kezdeti meredeksége. 

 
Általánosítás tetszőleges ovális szelvényre 

 Egy általános alakú ovális szelvényre felírva a 39. ábra és a 41. ábra jelöléseivel a 

hajlítónyomatéki függvényeket a három különböző sugarú görbeszakaszra a (110)-(112) 

összefüggéseket kapjuk: 
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Ha az alakváltozási energiát csak a hajlítónyomatékok figyelembe vételével, a megfelelő 

szögtartományokban írjuk fel, és elvégezzük a szabályos tojásszelvény esetére részletesen 

ismertetett számítást, tetszőleges ovális szelvény esetére megkaphatjuk a Ceff szelvényre 

jellemző konstanst és Eeff -et. Ha az ovális szelvényeket leíró négy független paraméterből (R1, 

R2, ϕ1, ϕ2) képezzük R2/R1 és ϕ2/ϕ1 paramétereket, akkor ezek ϕ1-el kiegészítve egyértelműen 

meghatározzák a szelvény alakját, R1 pedig alkalmas a szelvény méretének megadására, mert 

szerepel az Eeff számítási összefüggésében. Mivel én a szelvény alakjára jellemző  

Ceff konstans számítási módszerének kidolgozását tűztem ki célul, R1-et nem változtattam. A 

számítást programozva, a paraméterek mentén elegendően sűrű felosztást alkalmazva 

végeztem (végértékek között átlagosan 50 pontban számítva a Ceff értékét). A Ceff konstansok 

által kijelölt 3D-s felületet kontúrgörbék segítségével ábrázoltam úgy, hogy ϕ2/ϕ1-et azonos 

értéken tartva az R2/R1-ϕ1 síkon összekötöttem az azonos függvényértékeket (Ceff) 

reprezentáló pontokat (42. ábra). 

 
42. ábra Ceff értékek az R2/R1-ϕ1 síkon ϕ2/ϕ1=0,40966 esetére, egy lehetséges leolvasást és 

interpolációt mutató szaggatott piros és folytonos kék egyenesekkel 
 

[rad] 
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Az ábrán piros színnel berajzolt határoló vonalak az ovális görbék (113), (114) összefüggések 

szerinti szerkesztési korlátaiból adódnak. A függőleges határvonal azt fejezi ki, hogy a szögek 

összege maximum π lehet, a második (görbült) pedig abból adódik, hogy a szelvény három 

körívből áll. Ahhoz hogy mind a három körív létrejöjjön, adott R2/R1 és ϕ2/ϕ1 paraméterekhez 

nem választhatunk tetszőleges ϕ1-et (pl. a 41. ábra szerinti szabályos tojásszelvény esetén túl 

nagy ϕ2-t választva a második ív elmetszené a szimmetriatengelyt és nem jönne létre a 

harmadik körív). 
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A 42. ábra alapján ellenőrzésként megkereshetjük a szabályos tojásszelvény Ceff konstansát. 

Az ábra ϕ2/ϕ1=0,40966 érték feltételezése mellett készült, ami éppen megegyezik a szabályos 

tojásszelvényre jellemző szögek hányadosával (35. ábra alapján számítva 

ϕ2=arctg(1,5/2)=0,6435 rad). A 42. ábra síkjában vízszintesen az R2/R1=3, illetve 

függőlegesen a ϕ1=π/2=1,57 rad vonalak metszéspontjában kell leolvasni a kontúrvonalon 

szereplő értéket, vagy a kontúrvonalakra merőlegesen interpolálni a Ceff =0.169 érték 

megállapításához (szaggatott piros és folytonos kék egyenesek). A 42. ábra görbéihez hasonló 

kontúrgörbék tetszőleges ϕ2/ϕ1 szögarányhoz előállíthatók, így az összes lehetséges ovális 

szelvényhez kiszámítható a Ceff konstans. A 42. ábra görbéjének segítségével a számítási 

módszer ellenőrizhető körszelvény esetére is. Ekkor R2/R1=1, mivel a három sugár 

megegyezik, a Ceff konstans pedig független a szögek arányától és az első szög értékétől is (a 

kontúrvonal vízszintes). Az ábrán jól látszik hogy a kontúrvonalak görbülete az R2/R1=1 

vízszintes vonal mentén változik meg és a körszelvényhez tartozó Ceff,c=0,14866 érték is 

leolvasható interpoláció segítségével. A konstans azért tér el a 3.1.3. fejezet (37) 

összefüggésében található 0,223-as értéktől, mert a geometriai paraméterek másképp vannak 

felírva. Azonos jelölésekkel körszelvényre a (115) összefüggés írható: 

f
F

I
R

E k
ceff ∆

∆
⋅⋅=

3

, 14866,0      (115) 

 A Ceff konstansok kontúrgörbék segítségével történő megjelenítése azért előnyös, mert 

a tervező mérnök egy jól megválasztott ábrasorozat segítségével (pl. Melléklet, M 3. – M 8. 

ábrák) gyakorlatilag minden előállítható ovális szelvényhez kikeresheti az egyszerűen 
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kivitelezhető gyűrűnyomó vizsgálat kiértékeléséhez szükséges összefüggés konstansát, amely 

így a geometriai adatok és a regisztrált erő-elmozdulás görbe meredekségének 

felhasználásával megadja az anyag tervezés szempontjából legfontosabb mechanikai 

tulajdonságát, az effektív rugalmassági moduluszt. 

 

3.5.6. Gyűrűnyomó vizsgálatok merevségi és szilárdsági eredményei 
 A 43. ábra a nyomóvizsgálatok eredményeiből az ismertetett új módszerrel számított 

effektív rugalmassági moduluszokat mutatja, a vizsgált szabályos tojásszelvényű próbatestek 

esetére. Az ábra elemzése során megállapíthatjuk, hogy a körszelvényű csöveken végzett 

vizsgálatok eredményeihez képest (3.3.3. fejezet, 28. ábra) eltérő viselkedést mutatnak a 

vizsgált tojásszelvényű csövek. A körszelvényű próbatestek esetében jelentősen nőtt a csövek 

mért rugalmassági modulusza a próbatest hossz növekedésével, amely a kompozit anyagok 

szálas szerkezetéből és egyéb geometriai hatásokból adódó mérethatásokra volt 

visszavezethető. 
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43. ábra Szabályos tojásszelvényű gyűrű próbatestek effektív rugalmassági moduluszai  

 

A tojásszelvényű próbatestek közel kerületi irányú tekercselési szögének köszönhetően a 

szerkezetből adódó mérethatások jelentősen csökkentek, mivel a próbatestekben az 

erősítőszálak sokkal hosszabban futhattak érintetlenül, amíg a darab egyik vágott élétől a 

másikig értek. Ennek köszönhetően már a 20 mm hosszú gyűrűkben található szálkötegek is 

hatékonyan vették fel a gyűrűnyomásból keletkező hajlító igénybevételeket. A gyenge 

mérethatásnak köszönhetően a nyomóerő-elmozdulás diagramok fajlagos kezdeti 

meredekségei nem változtak szignifikánsan a próbatest hossz függvényében.  

 Szabályos tojásszelvény esetén a kidolgozott új feszültség számítási módszerek 

(képfeldolgozás, görbület változás felhasználásával) nem alkalmazhatók, mert a nem 
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szokványos kezdeti geometria nehezíti a változások követését a görbületi sugarakban, a 

képelemzést alkalmazó módszer adaptálásához pedig az eddiginél is bonyolultabb mechanikai 

modellre lenne szükség. Mérési eredményeimet a harmadik kidolgozott módszer, az  

Fl,t fajlagos erők számítása segítségével ábrázoltam (44. ábra). Az ábrán jól látszik, hogy a 

törési jellemzők esetén érvényesül a mérethatás a körszelvényű próbatesteken végzett 

kísérletek eredményeihez hasonlóan (3.4.1.3. fejezet, 34. ábra), de annál kisebb mértékben. 

Ennek oka az lehet, hogy a mérethatások a nagy deformációk tartományában erősebben 

jelentkeznek. A szálerősített kompozit anyagok esetén a vágási élek kiemelt fontosságú 

potenciális tönkremeneteli helyek, mert itt megszakad a szálak folytonossága, ezért sokszor itt 

jelentkezik a szál-mártix határfelületi elválás, megcsúszás, és gyakoriak a próbatestek 

széleinél a helyi rétegelválások is. Miután megindult, a tönkremenetel képes terjedni a 

próbatestek ép részei felé. Így lehetséges, hogy a rövidebb próbatestek esetén, amelyek a 

teljes felületükhöz képest több vágott élet tartalmaznak mint a hosszabbak, az arányaiban több 

potenciális kiindulási pontból hamarabb indult el és terjedt tovább a tönkremenetel. Ez a hatás 

a kis deformációk tartományában (lineárisan rugalmas anyagi viselkedés határáig) nem 

jelentkezik, ezért, és a nagy tekercselési szög miatt nem figyelhető meg számottevő 

mérethatás a merevségi tulajdonságok hossztól való függésében. A 160 mm hosszú gyűrűk 

esetében azért adódhatott kisebb fajlagos erő, mert ezek a próbatestek a többitől eltérő csőből 

kerültek kivágásra, és a kísérleti gyártástechnológia tökéletes reprodukálhatósága nem volt 

megoldott. 

0

2

4

6

8

10

0 20 40 60 80 100 120 140 160
l [mm]

F l
,t [

N
/m

m
3 ]

 
44. ábra Szabályos tojásszelvényű gyűrűkön végzett nyomóvizsgálatok szilárdsági 

eredményei 
 

 A 45. ábra a tönkremenetelhez tartozó elmozdulásokat (fFmax) mutatja a próbatest 

hossz függvényében. A körszelvényű próbatesteken végzett vizsgálatok eredményeivel 

(3.4.1.2. fejezet, 33. ábra) ellentétben itt nem figyelhető meg szignifikáns változás a próbatest 
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hossz függvényében, feltehetően azért, mert a tojásszelvényű csövek esetén nem volt a 

korábbihoz hasonló drasztikus tönkremeneteli forma váltás, minden próbatest hossznál a 

szálak szakadása, törése volt a jellemző tönkremenetel. 
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45. ábra Töréshez tartozó függőleges elmozdulások a tojásszelvényű gyűrű próbatestek 

hosszának függvényében gyűrűnyomó vizsgálatok esetén 
 

3.5.7. Szabályos tojásszelvényű kompozit csövek végeselemes modellezése 
 A szakirodalom tanulmányozása során megállapítottam, hogy a körtől eltérő 

keresztmetszetű csövek mechanikai tulajdonságainak, terhelés alakváltozás kapcsolatának 

leírása leghatékonyabban a végeselem módszerrel (VEM) végezhető el, mivel az analitikus 

kezelést a szelvény alakja túlzottan bonyolulttá teszi. A keresztmetszet kritikus részeit több 

szerző [68, 91] is kiragadja a szerkezetből, és periodikus függvényekkel írja le a 

deformációkat. Mivel az értekezésem célkitűzései között méretezési eljárás kidolgozását 

jelöltem meg, és ehhez nem szükséges a kompozit csövek feszültségállapotát részletesen 

analitikus módszerekkel feltárni, a csövek globális szemléletű modellezésére vállalkozom, 

hogy az üzemelési körülmények között előforduló deformációkat és feszültségeket feltárjam. 

 A végeselemes modellezés során törekedtem a modellezéssel nyert eredmények 

mérésből származó eredményekkel történő összevetésére. Erre azért volt különösen nagy 

szükség, mert a vizsgált csövekhez alkalmazott szálerősítésű kompozit anyagot anizotrop 

anyagmodellek segítségével modelleztem. Ez azt jelentette, hogy a modellezésnél 

nagyságrendekkel több hiba-, illetve pontatlansági lehetőséggel szembesültem, mintha izotrop 

anyagmodellt alkalmazhattam volna. Nagy jelentőséget kaptak a kompozit anyag alapvető 

tulajdonságai, a száltartalom és a szálirány, amelyek erősen befolyásolták a modellezett anyag 

mechanikai viselkedését. A mért és modellezett eredmények összehasonlításait a kompozit 

csöveimből kivágott gyűrű alakú próbatesteken elvégzett gyűrűnyomó vizsgálatok 

segítségével végeztem. Gyakorlatilag a gyűrűnyomó vizsgálatokat szimuláltam végeselem 
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módszerrel egy adott nyomólap elmozdulás értékig, és a kapott erő-elmozdulás diagramot 

vetettem össze a nyomóvizsgálatok hasonló görbéivel (47, 50. ábrák). Ezzel a módszerrel jól 

tudtam ellenőrizni a számomra fontos globális alakváltozás-terhelés kapcsolatot a vizsgált, 

illetve modellezett csövek esetén. 

 
3.5.7.1. Végeselemes modell kifejlesztése 
 Végeselemes vizsgálataimhoz a kutatási célra széles körben alkalmazott Abaqus 

programcsomag 6.7. verzióját használtam. A szükséges és elégséges pontosságú végeselemes 

modell kifejlesztésének fázisában egy l=130 mm hosszúságú t=4 mm névleges falvastagságú  

Db=200 mm belső átmérőjű körszelvényű cső nyomóvizsgálatát szimuláltam különféle 

modellezési módszerekkel, illetve elemtípusokkal (46. ábra). A cső anyagának száltartalma 

vf=47 tf%, a tekercselési szöge a kerületi iránytól mérve θ=35°, rétegrendje pedig  

[(+35/-35)3] volt. Korábbi fejezetekkel szemben a végeselemes számításoknál a tekercselési 

szögeket a kerületi iránytól mértem, mert ez állt szoros kapcsolatban a lokális koordináta 

rendszerek vonatkozó tengelyeivel. Ezzel a modellezési sorozattal elsődleges célom a 

legpontosabb modellezési stratégia megtalálása volt, ezért nem ragaszkodtam a korábbi 

próbatest méretekhez. Szándékosan választottam azonban 80 mm-nél hosszabb gyűrűt a 

modellezéshez, mert korábbi vizsgálataim alapján ebben a hossztartományban a mérethatások 

egyre kisebb jelentőségűek. A modellsorozat 3D-s héjmodellekből, 2D-s síkfeszültségű (plain 

stress) és sík alakváltozású (plain strain) modellekből és 3D elemtípussal felépített 3D 

modellekből állt.  

     
46. ábra Gyűrűnyomó vizsgálat végeselemes modelljének összeállítási ábrája a) 3D-s modell, 

b) 2D-s modell 
 

a) b) 
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3D héjmodellek 

 A cső középfelületét 3D-ben modelleztem, majd a rétegfelépítésnek megfelelő számú 

réteget helyeztem el rajta a rétegvastagságok és a rétegek orientációjának megadásával 

egyidőben. A hatrétegű szerkezet egy-egy rétegének anyagát transzverzális izotropia 

feltételezése mellett a mérnöki konstansaival adtam meg, majd a tekercselési szögnek 

megfelelően elforgattam. A transzverzálisan izotrop anyag mérnöki konstansait (E1, E2, E3, 

ν12, ν13, ν23, G12, G13, G23) a keverékszabályok alkalmazásával állítottam elő az erősítő szálak 

és a mátrixanyag mint izotrop anyagok rugalmas tulajdonságaiból. Megvizsgáltam, hogy 

milyen különbségek adódnak az eredményekben, ha a rétegek elforgatását nem a végeselem 

szoftverben végzem, hanem a klasszikus kompozitmechanika összefüggései alapján 

előállítom a [±35f
6] rétegrendű „majdnem szövet” erősítésű kompozit mérnöki konstansait, és 

a végeselem szoftverben mint egyrétegű szerkezetet kezelem a csövet. Erre az egyszerűsítésre 

a rétegek viszonylag nagy száma (kvázi szimmetrikus rétegrend feltételezhető) és a 

tekercselési folyamat során egymásba szövődő üvegszál szalagok miatt van lehetőség. A nagy 

deformációkra való tekintettel a végeselemes szoftverben elérhető geometriai 

nemlinearitásokat figyelembe vevő opció hatását is megvizsgáltam. A 47. ábra szerint az egy- 

és hatrétegű modell között elhanyagolható különbség adódott, azonban a geometriai 

nemlinearitások figyelembe vétele drasztikusan megváltoztatta a nyomóerő-elmozdulás 

görbék lefutását. Ez azért volt ilyen szembetűnő, mert nagy deformációk esetén a terhelések 

elrendeződése jelentősen megváltozik. Összefoglalásként elmondható, hogy a héjelemek 

jelentősen túlbecsülik a vizsgált kompozit anyag merevségét, előnyként említhető, hogy a 

rétegrend és az orientációk kényelmesen megadhatók a modell felépítése során. 

 

2D modellek 

 A kétdimenziós modellek nagy előnye, hogy ebben az esetben a csöveknek csak egy 

szelvényét kell behálózni, így a számítási igény jelentősen lecsökken. A 2D modellezés két 

szélső esete a síkfeszültségi (plane stress), ahol a síkra merőleges feszültségek értéke zérus és 

a sík alakváltozási (plane strain) állapot, ahol pedig a síkra merőleges alakváltozás gátolt. Az 

első eset egy szabadon álló keskeny gyűrű, a második pedig egy végtelen hosszú cső esetét 

írja le, mint elméleti szélső eseteket, tehát a valóság mindig valahol a kettő között keresendő. 

A 47. ábra jól mutatja, hogy a 2D modellek sík alakváltozást feltételezve jelentősen 

túlbecsülték, síkfeszültséget feltételezve pedig jelentősen alulbecsülték a mért eredményeket, 

ezért tovább kerestem a megfelelő modelltípust. Az egy-, illetve hatrétegű felépítés hatását 
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külön nem vizsgáltam, mivel túl pontatlannak bizonyult a 2D-ben történő modellezés. A 

geometriai nemlinearitások figyelembe vétele 2D-ben is jelentősen „lágyította” a modellt. 

 

3D modellek 

Az egyszerűbb modellekkel végzett vizsgálatok pontatlansága miatt úgy döntöttem, hogy  

3 dimenziós modellt építek 8 csomópontos téglatest formájú elemtípus segítségével. A 3D 

elemek alkalmazásának legnagyobb hátránya, hogy jóval több integrálási pontot tartalmaznak, 

mint az egyszerűbb elemek, ezért nagyobb a számításigényük. Erre való tekintettel a 

későbbiekben a több sík mentén érvényes szimmetria kihasználásával csökkentettem a 

behálózandó modell méretét. Az anizotrop anyag megadását mérnöki konstansokkal 

végeztem, amelyeket a héjmodellek esetén alkalmazott módon, a végeselemes 

programcsomagon kívül állítottam elő. Ezesetben is megvizsgáltam a geometriai 

nemlinearitásokat figyelembe vevő opció hatását, és megállapítottam, hogy a 3D modellezés 

és a nemlinearitások figyelembe vétele megfelelő pontosságot eredményezett, ahogy az a  

47. ábra görbéjén is látszik. További részletes vizsgálataim során különféle 3D elemtípusokat 

alkalmaztam. 
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47. ábra Különböző modelltípusok alkalmazásával nyert erő-elmozdulás görbék 

összehasonlítása a mérési adatokkal 
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3.5.7.2. Végeselemes modell verifikálása 
 Végeselemes modellem pontosságának ellenőrzését vizsgálati eredményeimmel 

történő összehasonlítás segítségével végeztem [117]. A csőszelvény globális viselkedését jól 

jellemzi a gyűrűnyomó vizsgálatok során a felső nyomólap függőleges elmozdulásának 

hatására fellépő reakcióerő. Ezt az útvezérelt nyomóvizsgálatok esetén a szakítógép 

regisztrálja, a végeselemes programcsomagban pedig a merev testként modellezett 

nyomólapokra ható reakcióerő formájában lehet az elmozdulás függvényében megjeleníteni. 

A végeselemes modell verifikálását, a leírtak alapján, a szabályos tojásszelvényű próbatestek 

gyűrűnyomó vizsgálatainak szimulálásával végeztem. 

 
Végeselemes modell részletes leírása 

 Tekercselt üvegszállal erősített telítetlen poliészter szabályos tojásszelvényű kompozit 

csöveim anyagát a jelentős anizotropia figyelembe vételével modelleztem, kvázi homogén 

tulajdonság feltételezése mellett. Az egyszerűsítésre azért volt szükség, mert az 

inhomogenitás kezelésére csak a bonyolult mikromechanikai modellek alkalmasak, aminek 

kifejlesztése nem szerepelt célkitűzéseim között. Az anyagmodell választásakor a mérési 

tapasztalataim alapján jó közelítést jelentő lineárisan rugalmas modell mellett döntöttem. A 

lehetőségek mérlegelése során magállapítottam, hogy a lineárisan rugalmastól eltérő 

viselkedést pontosabban leíró modellek paramétereinek meghatározása meghaladta volna 

jelen munka kereteit. 

 
Tekercselt kompozit cső anyagtulajdonságainak megadása 

 Az anyagtulajdonságok megadásánál a szabályos tojásszelvény kerülete mentén 

megfigyelt kis mértékű ingadozásoktól eltekintettem, és azonos sűrűséget, száltartalmat, 

illetve falvastagságot feltételeztem. Figyelembe véve hogy a tekercselési technológiából 

adódóan a csőfalban található folytonos üvegszál kötegek mennyisége a szelvény bármely 

pontján azonos, csak a közöttük található mátrixanyag mennyisége változik a kerület mentén, 

nem meglepő, hogy a száltartalom csökkenés minden esetben falvastagság növekedéssel 

párosult. Mivel a modellezett kompozit csövek száldomináns tulajdonságúak, a mátrix 

tartalom és a falvastagság változás nem befolyásolja jelentősen a csőfal rugalmas 

viselkedését, ezért az átlagos száltartalom és falvastagság feltételezése elfogadható 

közelítések. Az alapanyagok mechanikai tulajdonságait a gyártók adatlapjai és a tanszéken 

korábban végzett vonatkozó mérések (gyári adatokkal jó egyezést mutató) eredményeinek 
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figyelembe vételével vettem fel (17. táblázat). A szálak térfogathányada részletes 

vizsgálataim alapján átlagosan (egészre kerekítve) vf =54 tf% volt. 

Tulajdonság E ν G 
Mértékegység [GPa] [-] [GPa] 

Üvegszál (f index) 72 0,12 33 
Telítetlen poliészter (m index) 3 0,33 1 

17. táblázat Kompozit alapanyagok rugalmas tulajdonságai 
 

A tekercselt anyag alapegysége az adott száltartalmú, egyirányú szálakkal erősített 

transzverzálisan izotrop réteg. Ennek tulajdonságait a keverékszabály [118] (116), illetve a 

módosított keverékszabály (117) segítségével írtam fel a vf száltartalom felhasználásával: 

( ) mfff EEE ⋅−+⋅= v1v1      (116) 
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Az összefüggésekben szereplő E1 és E2 a kompozit réteg szálirányú és arra merőleges ú.n. 

keresztirányú rugalmassági moduluszai. A hiányzó jellemzők közül a réteg Poisson tényezője 

ν12 a keverékszabállyal, nyíró rugalmassági modulusza G12 pedig a módosított 

keverékszabállyal számítható. A számolt jellemzőket, a kompozit réteg ú.n. mérnöki 

konstansait a 18. táblázatban foglaltam össze. 

Tulajdonság E1 E2 ν12 G12 
Mértékegység [GPa] [GPa] [-] [GPa] 

Érték 40,26 9,8 0,217 3,39 

18. táblázat A modellezett vf=54 tf% száltartalmú, egyirányú szálakkal erősített 
üvegszál/poliészter kompozit réteg mérnöki konstansai 

 

A további számításokhoz szükség van az egyirányú (0 fokban elforgatott) réteg [C0] 

merevségi mátrixára, amit az [S0] hajlékonysági mátrix invertálása útján kaphatunk meg 

([C0]=[S0]-1). A (118) összefüggés az [S] mátrix definícióját [118] mutatja ortotrop 

anyagokra. Mivel a tekercselt anyag alapegysége, az egyirányú szálakkal erősített réteg 

transzverzálisan izotrop, a mátrix elemeiben E2=E3, ν12=ν13, és G12=G13, illetve a 2 és 3 

indexek felcserélhetők, tehát ν23=ν32. G23 az izotrop anyagokhoz hasonlóan számítható a 

hozzá tartozó rugalmassági moduluszból és Poisson tényezőből. 
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A speciális szálstruktúrából adódó egyszerűsítésekkel az [S0] transzverzálisan izotrop anyagra 

a (119) összefüggés szerinti [118]. 
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A mátrixban mindössze 5db. mérnöki konstans szerepel (E1, E2, ν12, G12 és ν23), ezek közül a 

18. táblázat csak a ν23 konstanst nem tartalmazza, mert számítására nincs mód a 

keverékszabályok alkalmazásával. Mivel ez a konstans a falvastagság irányú feszültségek 

hatásával kapcsolatos, amely vékonyfalú héjak esetén többnyire elhanyagolható, várhatóan 

nem befolyásolja jelentősen az anyag egyéb jellemzőit. A vártnak megfelelően vizsgálataim 

alapján a ν23 elenyésző mértékben befolyásolja az anyag viselkedését, ezért az izotrop márix 

anyag vonatkozó jellemzőjéhez hasonló, közepes értékre vettem fel: ν23=0,3. 

 A tekercselt kompozit csőfal anyagának leírásához szükség van az egyes rétegek 

szögének figyelembe vételére. Mivel a csőfal domináns igénybevétele gyűrűnyomó vizsgálat 

esetén a kerületi irányú hajlítás, a globális koordináta rendszer (x,y,z) x tengelyét a kerületi 

irányban vettem fel, az y tengelyt a cső tengelyével párhuzamosan és a z tengelyt a csőfal 

felületi normálisának irányába helyeztem. Az egyes rétegek lokális koordináta rendszerei 

(1,2,3) minden esetben a szálakkal párhuzamos 1 irányú, a szálakra merőleges 2 irányú és a 
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réteg síkjára merőleges 3 irányú tengelyekből álltak. A rétegek szögét minden esetben a 

globális koordináta rendszer x tengelyének, és a lokális rendszer 1 tengelyének szöge 

jelentette. A szabályos tojásszelvényű csövek esetén a rétegrend a következőképpen alakult: 

[±6,5f
4]. A cső tehát közelíthető egy 4 rétegű, ±6,5° szögű „szövettel” erősített szerkezettel, 

amelyben egy réteg merevségi mátrixa [C±6,5] a (120) összefüggéssel írható fel [118]: 
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ahol [C+6,5] és [C-6,5] a +6,5, illetve -6,5 fokkal elforgatott egyirányú rétegek merevségi 

mátrixai. Az elforgatás minden esetben a csőfal síkjában, vagy más szóval a felületre 

merőleges (z vagy 3) tengely körül történt. A rétegek elforgatása a (121) összefüggésnek 

megfelelően végezhető [118]: 
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a feszültségekre és a nyúlásokra érvényes transzformációs mártixok, [C0] pedig az egyirányú 

réteg elforgatás előtti merevségi mátrixa. A transzformációs mátrixokban szereplő 

rövidítések: s=sin 6,5° ill. c=cos 6,5°. [C-6,5] hasonlóan számítható a megfelelő szögérték 

behelyettesítésével. Az összefüggések csak akkor érvényesek, ha a forgatás egy, a felületre 

merőleges tengely körül történik. Ha rendelkezésünkre áll [C±6,5], akkor újabb invertálás után 

([S±6,5]=[C±6,5]-1) az [S0] mátrix definícióját felhasználva ((118) összefüggés) 

visszakereshetjük a [±6.5f] jelű réteg mérnöki konstansait (19. táblázat). Az elforgatásokkal és 

átlagolással képzett réteg elveszíti transzverzálisan izotrop jellegét, azonban 

kiegyensúlyozottsága miatt (minden +θ szögben álló szálhoz tartozik egy -θ szögben álló 

szál) ortotrop tulajdonságokat mutat. 

Tulajdonság E1 E2 E3 ν12 ν13 ν23 G12 G13 G23 
Mértékegység [GPa] [GPa] [GPa] [-] [-] [-] [GPa] [GPa] [GPa]

Érték 39,25 9,73 9,8 0,26 0,2 0,3 3,8 3,39 3,76 

19. táblázat [±6,5f] jelű ortotrop üvegszál/poliészter réteg mérnöki konstansai vf=54 tf% 
mellett 
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 Az előállított mérnöki konstansok az Abaqus programcsomagba közvetlenül bevihetők 

azzal a módosítással, hogy az irányokat az Abaqus alapértelmezéséhez kell igazítani. Mivel az 

anizotrop anyag megadásának csak akkor van értelme, ha az követi a szálak tényleges irányát, 

az anyag rugalmas tulajdonságainak megadása mellett szükség volt az orientációk bevitelére 

is. Ez a szabályos tojásszelvény falának azonos sugarú hengerpalást darabokra bontásával 

történt, amelyek ezután egy-egy térbeli partíciót, cellát alkottak. A cellákon belül az azonos 

sugár miatt egy-egy henger koordináta rendszer segítségével megadható az anyag 

orientációja. Az Abaqus alapbeállításainak értelmében a henger koordináták a következő 

irányításúak: 1- felületi normális/ radiális irány, 2- kerületi irány, 3- hossztengely iránya. A 

klasszikus kompozit mechanika gyakorlata alapján (a szálirányhoz legközelebbi az 1, ill  

x irány) az én rendszerem a következő volt: x- kerületi irány, y- hossztengely iránya,  

z- normális/radiális irány. Ennek megfelelően először az eredeti z, majd pedig az eredeti  

x tengelyek körül kellett 90-90 fokkal elforgatni a koordináta rendszeremet, hogy az Abaqus 

alapértelmezésének megfelelő formába hozzam a mérnöki konstansokat. Ezek az elforgatások 

a gyakorlatban az indexek gondos felcserélésével végezhetők el, ügyelve arra, hogy a Poisson 

tényezők esetében nem invariáns az indexek sorrendje. Az elforgatás utáni mérnöki 

konstansokat a 20. táblázat foglalja össze. 

Tulajdonság E1 E2 E3 ν12 ν13 ν23 G12 G13 G23 
Mértékegység [GPa] [GPa] [GPa] [-] [-] [-] [GPa] [GPa] [GPa]

Érték 9,8 39,25 9,73 0,051 0,3 0,26 3,39 3,76 3,8 

20. táblázat [±6,5f] jelű ortotrop üvegszál/poliészter réteg mérnöki konstansai vf=54 tf% 
mellett az Abaqus alapértelmezése szerinti koordináta rendszerben 

 

Geometria megadása 

 A végeselemes modell geometriáját az Abaqus programcsomag 3D-s modellező 

felületének segítségével készítettem el. A csőfal egynegyed részét modelleztem, mivel gyűrű 

próbatesteim mindkét függőleges síkra szimmetrikusak. Ezzel a lehető legkisebbre 

csökkentettem a behálózandó rugalmas test méretét (48. ábra a)). A gyűrűnyomó vizsgálat 

során a deformációt létrehozó nyomólapokat a rugalmas csőénél nagyságrendekkel nagyobb 

merevségük miatt merev testekként modelleztem. Az összeállítás utáni geometriát az 48. ábra 

b) része mutatja. 
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48. ábra Szabályos tojásszelvényű cső gyűrűnyomó vizsgálatának végeselemes modellje a) 

teljes próbatest és a modellezett rész (zöld szín) b) összeállított modell 
 

Hálózás 

 A végleges modell megalkotása előtt megvizsgáltam a lehetséges 3D elemek típusának 

és méretének hatását a kimenő paraméterekre. Vizsgálataim során 8 és 20 csomópontos 

elemeket alkalmaztam, a cső falvastagsága mentén 1-6 sorban elrendezve. Vizsgálataimat egy 

50 mm széles 4,35 mm vastag szabályos tojásszelvényű gyűrű modellen végeztem, amelynek 

keresztmetszeti méretei megegyeztek a vizsgálataimhoz alkalmazott 160x240 mm befoglaló 

méretű csövekével. Kimenő jellemzőnek a felső nyomólap f=70 mm-es elmozdulásához 

tartozó reakcióerőt választottam, amelyet a jobb átláthatóság érdekében a legnagyobb 

elemszámú (legkisebb elemméretű) modellből nyert legpontosabb eredmények 

felhasználásával fajlagosítottam (a terhelések és az elmozdulások konkrét értékeinek a 

pontosság szempontjából nincs jelentősége az azonos feltételek mellett végzett eltérő 

hálósűrűségű szimulációk esetén). A választott kimeneti adat jól jellemzi a modellezett 

rugalmas test globális viselkedését gyűrűnyomó vizsgálati elrendezés mellett. A 49. ábra a két 

elemtípus és a különböző elemszámok (8 csomópontos elem esetén 2, 3, 4, 5, 6 db elem,  

20 csomópontos elem esetén 1, 2, 3 db elem a falvastagság mentén) hatását mutatja a 

megfigyelt fajlagos kimenő jellemző értékére. Az ábrát elemezve megállapítottam, hogy a  

20 csomópontos elemtípus a több integrálási pont, és a nagyobb számítási igény ellenére is 

előnyösebb, mint a 8 csomópontos, mert már a falvastagság mentén egy sorban elhelyezve is 

elegendően pontos eredményeket szolgáltat, ezért sokkal kisebb elemszám elegendő belőle, 

mint a 8 csomópontos típusból. A gyűrűnyomó vizsgálatok szimulációjához a viszonylag 

a) b) 
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kisszámú modellezendő próbatest méret figyelembe vételével a falvastagság mentén 2 sor 20 

csomópontos (C3D20 jelű) elemet használtam. 
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49. ábra Elemszám és típus hatása a VEM modell pontosságára 

 

Peremfeltételek, kényszerek és terhelések megadása 

 A rugalmas test (kompozit gyűrű) és a merev testek (acél nyomólapok) felületei között 

érintkezési peremfeltételeket adtam meg, amelyek normális irányban merev, érintő irányban 

pedig súrlódásmentes tulajdonságúak. A rugalmas test (48. ábra a)) szimmetriasíkjai mentén 

szimmetria peremfeltételeket definiáltam, amelyek a függőleges elmozdulás kivételével a 

modell minden egyéb szabadsági fokát gátolták. Az alsó merev testet befogtam, a felsőre 

pedig meghatározott mértékű függőleges elmozdulást írtam elő, az összes többi szabadsági 

fokát pedig blokkoltam. Mivel az Abaqus fokozatosan (lineárisan növelve) lépésenként adja a 

modellre az előírt terheléseket és/vagy elmozdulásokat, ilyen módon tökéletesen tudtam 

szimulálni az útvezérelt gyűrűnyomó vizsgálatot. 

 

Eredmények elemzése 

 Kimenő paraméterként a felső nyomólap (merev test) teljes felületére eső reakcióerők 

integrálját választottam, amely összehasonlítható a gyűrűnyomó vizsgálat közben a 

szakítógép keresztfejére ható erővel. Az 50. ábra a modellezett görbék és a különböző 

hosszúságú gyűrű próbatestek nyomógörbéit mutatja. A vastag, piros színnel jelölt görbék 

mutatják a szimulációs eredményeket. Az ábrát elemezve megállapíthatjuk, hogy a szimulált 

görbék széles függőleges deformáció tartományban (0-100 mm) nagyon jó egyezést mutatnak 

a mérési eredményekkel. A szimuláció hibája ebben a tartományban összemérhető a mérési 

eredmények szórásával. A 100 mm fölötti elmozdulás tartományban kezdődnek a kompozit 

gyűrűkben a tönkremeneteli mechanizmusok, ezért ebben a tartományban minden esetben a 
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szimulált görbék alatt futnak a mérésből származó görbék. A szimulációk pontosságát a  

0-100 mm-es elmozdulás tartományban, próbatest hosszanként 10-10 pontban ellenőriztem. 

Az relatív abszolút eltéréseket a kiválasztott elmozdulás értékeknél a mérési görbék pontjai 

átlagának és a szimuláció vonatkozó értékének különbségéből kaptam. Az így kiszámított  

10-10 relatív eltérés abszolút értékének átlagolásával képeztem a Dabs jellemzőket  

(21. táblázat).  

Próbatest hossz [mm] 20 40 80 160 
Dabs [%] 1,11 1,12 1,27 2,99 

21. táblázat Szabályos tojásszelvényű próbatesteken végzett gyűrűnyomó vizsgálatok 
szimulációinak hibaelemzése 

 

A táblázat adati igazolják, hogy a szimulációs görbék jól illeszkednek a mért adatokra (a 

legnagyobb tapasztalt átlagos eltérés is 3% alatt maradt). A 160 mm névleges hosszúságú 

próbatest típus esetén csak egy mérési görbe állt rendelkezésemre, átlagolás hiányában ezért 

adódhatott itt a legnagyobb eltérés. 
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50. ábra Különböző hosszúságú (20-160 mm) gyűrűnyomó próbatestek nyomógörbéi és a 

szimulációkból kapott görbék (piros szín) 
 

 A 150-170 mm-es elmozdulás tartományban a hosszabb próbatestek mérési görbéinek 

meredeksége hirtelen megnő, ez a jelenség a felfekvési felület drasztikus növekedésével 
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magyarázható, amely akkor következik be, mikor a tojásszelvény oldalsó, nagy kezdeti 

rádiuszú felülete eléri az alsó nyomólapot.  

 A verifikációs vizsgálatok eredményei alapján a kidolgozott végeselemes modellt 

alkalmasnak találtam a különböző geometriájú, tekercselési szögű és száltartalmú rugalmas 

viselkedésű kompozit gyűrűk széles deformáció tartományban történő mechanikai leírására. 

 

3.5.7.3. Szabályos tojásszelvényű kompozit béléscsövek üzemelési 

körülményeinek szimulációja, méretezési módszer 
 A laboratóriumban egyszerűen elvégezhető gyűrűnyomó vizsgálatok, és a kifejlesztett 

végeselemes modell ellenőrzése után az üzemi viszonyokat a lehető legjobban szimuláló 

modellt építettem. Ez rugalmas kompozit csőbélések esetén az u.n. cső a csőben (pipe-in-

pipe) típusú modell, amely egy merev befoglaló testből, a bélelendő csőből, és egy rugalmas 

testből, a béléscsőből áll. A két cső között meghatározott méretű rés található, amelyet egyes 

kivitelezési technológiák esetén cementhabarccsal töltenek ki. A merev és a rugalmas test a 

terhelés növelése során egyre nagyobb felületen kerül érintkezésbe egymással, ezért 

érintkezési peremfeltételeket kell definiálni közöttük. A föld alatt üzemelő kompozit 

csőbélések tervezésénél elfogadott, hogy a felújítandó cső teherbírását (földteher) 

elfogadhatónak tételezik fel, és a csőbélést elsősorban a vízzáróság visszaállítása, a vegyszer 

és korrózióállóság biztosítása érdekében építik be. Ezzel a feltevéssel én is éltem munkám 

során, így a modellezett csőbélések domináns terhelésének a hibás, nem vízzáró bélelendő 

csövön keresztül a talajvízből származó hidrosztatikus eloszlású külső nyomást, illetve az 

injektálásos technológiák esetén fellépő külső nyomást tekintettem. Ennek nagysága egy 10 m 

mélyen vezetett csatorna esetén közel 0,1 MPa, előfordulnak azonban ennél mélyebben 

vezetett csatornák is. Munkám során a gyakorlatban szokásosnál nagyobb külső nyomásokat 

tételeztem fel (0,2 ill. 0,4 MPa), hogy a tervezési kritériumokat meghaladó deformáció 

tartományokban is elemezhessem a modellezett csőbélések viselkedését. A külső nyomás 

mellett a csőbélésekre ható gravitációs erőt is modelleztem, ez azonban általában 

elhanyagolhatóan kis mértékű. A modell felépítésekor az anyagtulajdonságok és a szálak 

irányításának megadása a gyűrűnyomó vizsgálat modelljével azonos módon történt. A már 

szintén ismertetett típusú érintkezési peremfeltételeket a bélelendő cső belső és a bélés külső 

felülete között definiáltam (51. ábra). A korábbi modellekhez hasonlóan most is a rugalmas 

cső egynegyed részét modelleztem, és a két függőleges sík mentén szimmetria 

peremfeltételeket alkalmaztam. A rugalmas cső rögzítését a legmagasabban található 
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csomópont függőleges elmozdulásának gátlásával oldottam meg. Azért választottam a felső 

pozícióban történő rögzítést, mert a hidrosztatikai nyomás hatására a béléscső a felhajtó 

erőnek köszönhetően „felúszik” a bélelendő csőben. 
 

 
51. ábra Cső a csőben modell összeállítási elrendezése a rugalmas test végeselemes hálójával 

 

 A szimuláció eredményfájlja a tér mindhárom irányába eső elmozdulás értékeket, és 

az anyag főirányaiban értelmezett feszültségeket részletesen tartalmazza, azonban a 

modellezéssel az volt a célom, hogy a rugalmas kompozit csőbélések méretezéséhez tervezési 

segédletet dolgozzak ki, amelyet a tervező mérnök a jelentős költségvonzatú végeselemes 

programcsomagok alkalmazása nélkül is tud használni. Ennek érdekében a cső viselkedését 

befolyásoló három legfontosabb paramétert, a kompozit anyag száltartalmát, a szálak 

tekercselési szögét és a csőbélés falvastagságát vizsgáltam a gyakorlat szempontjából fontos 

tartományokban. Az anyagtulajdonságokat befolyásoló paramétereket (száltartalom, 

tekercselési szög) a korábban ismertetett számítási eljárás során vettem figyelembe, a 

falvastagságot pedig az Abaqus 3D modellező felületén keresztül adtam meg. A három 

bemenő paraméter együtt meghatározza a modellezett csőbélés merevségét, amelyet kimenő 

paraméterként választottam. A csőbélés globális merevségét a tojásszelvény oldalsó, nagy 

rádiuszú részén adódó legnagyobb vízszintes irányú elmozdulással rendelkező csomópont 

nyomás-elmozdulás görbéjének kezdeti érintőjének meredekségéből határoztam meg. Az  

52. ábra a kiválasztott pont vízszintes elmozdulását mutatja a külső nyomás függvényében 

egy tipikus görbe segítségével. A vízszintes tengelyre azért került a nyomás (p), mert ez volt a 

„vezérelt” jellemző, az elmozdulás (ux) pedig a „kimenő jel”. 
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52. ábra Rugalmas csőbélés legnagyobb vízszintes elmozdulású csomópontjának tipikus 

nyomás-elmozdulás diagramja 
 

 Az ábrán található piros színnel jelölt egyenes a kezdeti meredekség kiértékelést 

segítette. A görbén látható törés ahhoz a nyomásértékhez tartozik, amelynél a rugalmas bélés 

alsó része nekiütközik a merev bélelendő csőnek. A görbe utolsó, erősen növekvő 

meredekségű része a csőbélés stabilitásvesztésére utal, mivel ezen a szakaszon 

differenciálisan kicsiny terhelésnövekményhez végtelen nagy elmozdulások tartoznának. 

Tervezéskor az ilyen körülményeket feltétlenül el kell kerülni. A későbbiekben használt 

M=∆p/∆ux [MPa/m] merevség paramétert a nyomás-elmozdulás görbe meredekségének 

reciprokából képeztem, igazodva a mérnöki gyakorlatban szokásos elmozdulás-terhelés 

görbék elrendezéséhez. A modellezéshez a 22. táblázat szerinti paraméter értékeket 

választottam, amelyek felhasználásával egy kompozíciós kísérlettervet készítettem [119]. A 

táblázatban szereplő tekercselési szögek a csőbélés kerületi irányától mérve értendők és 

megegyeznek az anyagtulajdonságok számításánál szükséges elforgatási szöggel. 

vf [tf%] 40 50 60 
θ [°] 20 15 10 

t [mm] 2,8 3,0 3,2 

22. táblázat Rugalmas csőbélések merevségét befolyásoló paraméterek modellezett értékei 
 

A kísérletterv a 23. táblázat szerinti 15 darab paraméter kombinációból állt, állandó 5 mm-es 

résméret és állandó p=0,2 MPa külső nyomás terhelés mellett. A modellezési sorozat 

eredményeiből számított Mmodellezett merevségekre a Statistica programcsomaggal egy  

10 paraméteres függvényt illesztettem ((122) összefüggés), amely egy konstanson mellett 

mindhárom paramétert tartalmazta az első és a második hatványon, illetve a paraméterek 

kettes csoportokban vett szorzatait az első hatványon. A modellezésből kapott merevségek 
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(Mmodellezett), a ((122) összefüggés szerinti illesztett függvény adott paraméter kombinációknál 

felvett értékei (M számított) és az illesztés hibája a 23. táblázat szerint alakultak. 

tt

tt-M

ff

ff

⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅

−⋅+⋅−⋅−⋅+⋅−⋅=

θθ

θθ

103,0v144,0v00231,0

29,29,1000379,0415,0v000253,0v212,05,11 222

  (122) 

 vf [tf%] θ [°] t [mm] Mmodellezett 
[MPa/m] 

Mszámított 
[MPa/m] 

Eltérés 
[%] 

1 37,13 15,000 3,000 6,76 6,75 0,215 
2 40,00 10,000 2,800 6,21 6,20 0,080 
3 40,00 10,000 3,200 9,19 9,24 -0,449 
4 40,00 20,000 2,800 5,40 5,41 -0,335 
5 40,00 20,000 3,200 8,07 8,03 0,464 
6 50,00 15,000 3,000 8,86 8,85 0,147 
7 50,00 8,565 3,000 9,52 9,48 0,404 
8 50,00 21,435 3,000 7,85 7,90 -0,613 
9 50,00 15,000 2,743 6,81 6,81 0,034 
10 50,00 15,000 3,257 11,18 11,19 -0,108 
11 60,00 10,000 2,800 9,02 9,06 -0,371 
12 60,00 10,000 3,200 13,26 13,24 0,166 
13 60,00 20,000 2,800 7,85 7,80 0,578 
14 60,00 20,000 3,200 11,57 11,57 -0,008 
15 62,87 15,000 3,000 10,84 10,86 -0,224 

23. táblázat Rugalmas csőbélések merevségét befolyásoló paraméterek modellezett 
kombinációi, modellezett, illetve számított merevségek és az illesztés hibája 

 

Az illesztés pontosságát a 22. táblázat szerinti tartományban, illetve a nagyobb merevségek 

irányába azon túllépve is, további 14 paraméter kombináció esetén ellenőriztem. Az átlagos 

hiba 0,388%-ra adódott, a legnagyobb tapasztalt eltérés (az eredeti tartományon kívüli  

3,5 mm-es falvastagságnál) 1,93% volt. Az alacsony hibaértékeket figyelembe véve 

megállapítható hogy a (122) összefüggés szerinti függvény megfelelően írja le a vizsgált 

paraméter tartományban a csőbélések merevségét.  

 A méretezési/ellenőrzési módszer kidolgozásának következő lépéseként a 

merevségekkel kapcsolatos modellezési sorozat számítási eredményeit felhasználva 

kiválasztottam 8 darab különböző merevségű modellt (M=5,4 - 17,2 MPa/m tartományban), 

amelyek szimulációit bélelendő cső (merev test) nélkül is lefuttattam p=0,4 MPa külső 

nyomás terhelés mellett. Ezúttal az oldalsó pont vízszintes elmozdulása mellett a csőbélés 

legalsó pontjának függőleges elmozdulását is ábrázoltam a külső nyomás függvényében. Az 

53. ábra szerkesztésekor a csőbélés legalsó pontjainak függőleges elmozdulását pozitív, a 

legnagyobb vízszintes elmozdulású oldalsó pont vízszintes elmozdulását pedig negatív 

előjellel ábrázoltam a külső nyomás függvényében.  
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53. ábra Különböző merevségű béléscső modellek legalsó pontjainak függőleges, és oldalsó 

pontjainak vízszintes elmozdulása a külső nyomás függvényében  
(A nyilak az M [MPa/m] merevség növekedését jelzik.) 

 

Az ábra negatív tartományát a 80 mm-es elmozduláshoz tartozó vízszintes vonal, mint 

elméleti maximális elmozdulás határolja, mert ekkor a tojásszelvény függőleges 

szimmetriatengelyétől eredetileg legtávolabb eső pont is elérné a középvonalat, és a cső két 

szemben lévő fala összeérne. Ennél nagyobb vízszintes elmozdulás a gyakorlatban 

nyilvánvalóan nem fordulhat elő. A pozitív tartományban (függőleges elmozdulások) is 

megfigyelhető egy érdekesség, mégpedig az, hogy a különböző merevségű bélések görbéi 

maximumot mutatnak. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos nyomás fölött az eredetileg 

függőlegesen lefelé induló deformációs folyamat megfordul. A gyakorlatban természetesen 

ennek a tartománynak sincsen jelentősége, mert a görbék maximum utáni szakaszai már túl 

vannak a hozzájuk tartozó elméleti maximális vízszintes elmozdulásokon.  

 Az 54. ábra az előző ábra görbéit mutatja a tervezés szempontjából hasznos 

tartományban. A függőleges elmozdulások ábrázolása (pozitív tartomány) azért előnyös, mert 

ez megfeleltethető a cső a csőben modell esetén alkalmazott rés kétszeresének. Ha ismert a 

tervezendő cső a csőben rendszerben a rés mérete, nincs más dolgunk, mint húzni egy 

vízszintes egyenest a résméret kétszereséhez tartozó elmozdulás értéknél. A már korábban 



 

 

107

kiszámolt merevségű csőbélés függőleges elmozdulásához tartozó görbével alkotott 

metszéspontot a vízszintes tengelyre vetítve megkaphatjuk a csőbélés és a merev test 

érintkezéséhez tartozó külső nyomás értéket. Az így keletkezett függőleges vonalat a negatív 

elmozdulás tartomány (vízszintes elmozdulások) felé meghosszabbítva, majd a megfelelő 

merevséghez tartozó másik görbével alkotott metszéspontját a függőleges tengelyre vetítve 

leolvasható az érintkezéshez tartozó vízszintes elmozdulás a szelvény oldalsó részén. Ez jól 

jellemzi a szelvény szállító kapacitásának csökkenését, amely lehet egy tervezési kritérium is. 
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54. ábra Az 53. ábra görbéi a gyakorlati szempontból hasznos tartományban, a leolvasás 

menetét jelölő számozott nyilakkal és a görbékhez tartozó M [MPa/m] merevség értékekkel 
 

 Az 54. ábra meghatározott merevségekhez tartozó görbéi között lehetséges a görbék 

érintőire merőleges egyenesek mentén történő lineáris interpoláció. Ezzel a modellezett 

tartományon belüli tetszőleges merevségű csőbélés esetén elvégezhetők a vetítések és a 

leolvasások. A leírt módszer 160/240 mm befoglaló méretű kompozit csőbélések tervezéséhez 

nyújt segítséget a 22. táblázat szerinti paraméter tartományokban, 0-10 milliméteres 

résméretek mellett 0-0,2 MPa nyomástartományban.  
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 A tervezés vagy ellenőrzés egy lehetséges menete a következő: Ismert paraméterek: 

Száltartalom: vf =40 tf%, Tekercselési szög: θ =20°, Falvastagság: t=3,2 mm, Résméret: 7,5 

mm. Ellenőrizhető jellemzők: 1. a csőbélés és a merev bélelendő cső találkozásához tartozó pc 

nyomás, 2. a csőfal oldalsó részének pc hatására bekövetkező uxc vízszintes elmozdulása. Az 

ellenőrzés menete: 

1. M merevség számítása a szükséges paraméterek (122) összefüggésbe történő 

helyettesítésével. Eredmény: M=8 MPa/m. 

2. A 7,5 mm-es résméretnek megfelelően (0,015 m magasságban) vízszintes egyenes 

berajzolása a 54. ábra diagramjába (1. nyíl), az M=8 MPa/m görbével alkotott 

metszéspont vetítése a vízszintes tengelyre (2. nyíl). 

3. A béléscső és a bélelendő cső érintkezéséhez tartozó pc=0,077 MPa nyomásérték 

leolvasása. 

4. A metszéspont függőleges vetítése a vízszintes elmozdulást megjelenítő M=8 Mpa/m 

görbével alkotott metszéspontig (3. nyíl). 

5. Az új metszéspont vízszintes vetítése az y tengelyre. A csőbélés oldalsó részének 

vízszintes elmozdulásának leolvasása: uxc=0,014 m. 

 A tervezési folyamatba többféle módon is integrálható a kifejlesztett módszer. Például, 

ha ismert az injektálási nyomás, és előírás, hogy adott oldalirányú benyomódás értéket nem 

léphet túl a csőbélés, a tervezés menete a következő: A 54. ábra alsó feléből kell kiindulnunk, 

és megkeresnünk a szükséges merevséget, amellyel adott nyomáshoz megfelelően kis 

mértékű vízszintes elmozdulás tartozik. Például, ha előírjuk, hogy 0,1 MPa nyomás hatására 

az oldalfal nem mozdulhat el 10 mm-nél nagyobb mértékben, akkor kb. M=13,8 MPa/m 

merevségű béléscsövet kell terveznünk, és 5,5 mm-nél nagyobb résméretek esetén nem kell 

tartanunk tőle, hogy a béléscső nekiütközik a bélelendő csőnek. A megkívánt merevséget a 

(122) összefüggésbe helyettesítendő paraméterek helyes megválasztásával érhetjük el. 
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4. Eredmények összefoglalása 
 Munkám során áttekintettem a kompozit csövek gyártásával, vizsgálataival és 

tervezésével kapcsolatos nemzetközi szakirodalmat. Különös figyelmet szenteltem a 

csatornacső bélelési technológiáknak, mivel a vizsgált nem kör keresztmetszetű kompozit 

csövek is elsősorban csőbélelésre készülnek. A föld alatt vezetett csatornacsövek üzemelési 

körülményeiből adódóan folyamatosan érintkeznek vízzel, illetve vizes oldatokkal, ezért 

külön alfejezetben dolgoztam fel a kompozitok vízfelvételével - mint az egyik legfontosabb 

környezeti hatással - kapcsolatos irodalmi adatokat. Szintén részletesen ismertettem a 

csatornacső bélések mechanikai tervezésével, ellenőrzésével kapcsolatos elveket, 

módszereket. 

 Kutatómunkám kísérleti részét egy részletes előkísérlet sorozattal kezdtem, amelynek 

célja a kísérleteimhez legalkalmasabb polimer kompozit csőanyag kiválasztása volt. A  

26 különböző csőtípuson elvégzett hosszirányú szakító- és gyűrűnyomó vizsgálatok 

eredményeinek komplex kiértékelési módszerrel történő elemzése után kiválasztottam a 

legjobb mechanikai tulajdonságú anyagtípust. A csőből tengelyirányban kivágott darabokon 

végzett szakítóvizsgálatok próbatesteinek előkészítésére és a próbatestek keresztmetszeti 

területének számítására új eljárásokat dolgoztam ki. 

 A szálerősítésű kompozitok vízfelvételét és annak hatásait a belőlük készülő csövekre 

200 mm névleges átmérőjű, különböző hosszúságú és vágási él minőségű üvegszálas 

poliészter kompozit körgyűrű próbatesteken vizsgáltam. A vizsgálatokhoz azért választottam 

a kis méretű szabványos lapkákhoz képest szokatlanul nagy méretű gyűrűket, mert így 

lehetőségem nyílt a nedvesség mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását közvetlenül 

vizsgálni. A 6500 órás szobahőmérsékletű ioncserélt víz alá merítés során rendszeresen 

mértem a minták tömegét és az Eeff  gyűrű rugalmassági moduluszt. A tömegnövekedést 

kiváló korrelációval sikerült leírnom egy viszonylag egyszerű exponenciális függvénnyel. A 

különböző hosszúságú és vágási él minőségű próbatestek vízfelvételi görbéinek elemzése 

során megállapítottam, hogy az adott idő alatt felvett víz mennyisége a próbatest hossz 

növelésével csökken, és a vágási élek kompozit mátrixanyaggal történő szigetelése szintén 

csökkenti a felvett víz mennyiségét. Kimutattam, hogy a vizsgált kompozit gyűrűk 

rugalmassági moduluszai nem csökkentek szignifikáns mértékben a 6500 órás vizsgálati 

időtartam alatt.  

 A vízfelvétel vizsgálatok befejezése után a gyűrűket törésig terheltem. A gyűrűk 

töréséhez tartozó feszültség becslésére két módszert is kidolgoztam, amelyek figyelembe 
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veszik a törésig bekövetkező nagy elmozdulásokat. Az első módszer során képfeldolgozással 

elemeztem a gyűrűk törés előtti deformált alakját és kontinuum mechanikai alapon 

számítottam a feszültségeket, a második módszer pedig végeselemes modellezés segítségével 

adja meg a meghatározott összenyomódásokhoz tartozó görbületi sugárváltozásokat, és 

ezekből számíthatók a törési feszültségek a Navier képlet segítségével. A különböző gyűrű 

próbatestek becsült törési feszültségének elemzése során jelentős mérethatásokat figyeltem 

meg. 

 Szabályos tojásszelvényű, üvegszálas poliészter kompozit csatorna béléscsövek 

gyártásához terveztem és gyártottam egy tekercselő szerszámot, amelynek segítségével 

elkészítettem a kísérleteimhez szükséges 160x240 mm keresztmetszeti befoglaló méretű 1 m 

hosszúságú csöveket. A csövek vizsgálatai során elemeztem a sűrűség és a száltartalom 

kerület mentén megfigyelhető ingadozását, és nagyon magas korreláció mellett lineáris 

összefüggéseket írtam fel a lokális görbületi sugár és a sűrűség, illetve a száltartalom között. 

A jelenség fizikai magyarázatát egy hengerre fektetett szálköteg erőjátékára vezettem vissza. 

 Új módszert dolgoztam ki a száltekercseléssel gyártott kompozit csövek egyenetlen 

külső felülete miatt bizonytalanul meghatározható falvastagság pontosabb mérésére. A 

módszer a csőből kivágott gyűrűk levegőn és víz alá merítés közben mért tömegéből számolt 

térfogatát és a gyűrűk pontosan mérhető hosszúságát használja fel. Az új módszerrel mért 

falvastagsággal pontosabban végezhetők el a hajlító jellegű mechanikai vizsgálatok (pl. 

gyűrűnyomás) kiértékelései és a modellezés. 

 Kidolgoztam egy új módszert, amelynek segítségével három, eltérő sugarú, közös 

érintővel csatlakozó körívből tetszőlegesen összeállított, tengelyesen szimmetrikus, konvex, 

ovális keresztmetszetű gyűrűk effektív rugalmassági moduluszai gyűrűnyomó vizsgálati 

eredményekből a szilárdságtan munkatételeinek segítségével meghatározhatók. A módszert 

programozva, és számos lehetséges keresztmetszeti geometriára lefuttatva egy ábrasorozatot 

hoztam létre, amelyből a gyakorlati jelentőséggel bíró keresztmetszeti geometriákra 

meghatározhatók az effektív rugalmassági modulusz számításához szükséges Ceff konstansok. 

Az új módszert felhasználtam a szabályos tojásszelvényű kompozit gyűrűkön végzett 

nyomóvizsgálatok kiértékeléséhez. 

 A különböző hosszúságú szabályos tojásszelvényű gyűrűkön végzett gyűrűnyomó 

vizsgálatok eredményei alapján megállapítottam, hogy az effektív rugalmassági modulusz 

értékek nagyon enyhe, a szilárdsági jellemzők viszont jelentős mérethatást mutatnak.

 Kidolgoztam egy végeselemes modellt, amely képes a száltekercselt polimer kompozit 

csövek anizotrop, kvázi-homogén anyagának és a szálak orientációjának kezelésére. A modell 
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megfelelő pontossággal írja le a szabályos tojásszelvényű csöveken végzett gyűrűnyomó 

vizsgálataim elmozdulás-nyomóerő diagramjait.  

 A föld alatt üzemelő rugalmas kompozit csőbélések üzemi és beépítési körülményeit 

cső a csőben modell kidolgozásával szimuláltam. A három legfontosabb, merevséggel 

kapcsolatos paraméter (az anyag száltartalma, a tekercselés szöge és a bélés falvastagsága) 

gyakorlati szempontból jelentős tartományára egy 10 paraméteres függvényt illesztettem, 

amellyel 1%-nál kisebb hibával meghatározható a csőbélés merevsége a tartományon belüli, 

tetszőleges paraméter kombinációra. A végeselemes szimulációk eredményeinek 

felhasználásával összeállítottam egy diagramot, amelyről az illesztett függvényből számolt 

merevség és a csőbélés nevezetes pontjai elmozdulásainak függvényében leolvasható a 

megengedett külső nyomás.  

 

4.1. Új tudományos eredmények  
 Az értekezésben ismertetett mérési és modellezési eredmények alapján az alábbi új 

tudományos eredményeket fogalmaztam meg [99] [109][110][111][117]: 

 

1. tézis 

Száltekercseléssel gyártott, különböző hosszúságú (20-160 mm) üvegszálas poliészter 

kompozit körgyűrű próbatesteken szobahőmérsékleten végzett vízfelvételi és gyűrűnyomó 

vizsgálatok eredményei alapján a következőket állapítottam meg: A fonalak és fonalkötegek 

kapilláris folyadékfelszívására kidolgozott Vas-féle függvényt elsőként alkalmaztam 

szálerősített polimer kompozit anyag diffúziós és kapilláris vízfelvételi folyamatainak 

együttes, idő függvényében történő leírására. A függvényillesztés során magas, R2>0,99 

korrelációs tényezőket értem el. Az ioncserélt víz alá merített próbatestek 6500 óra alatt 

bekövetkezett relatív tömegnövekedés értékeit elemezve mérethatást mutattam ki a próbatest 

hossz függvényében. A felvett víz mennyisége maximum 20%-al csökkent a próbatest hossz 

növekedésével, illetve a próbatestek vágási felületeinek mátrixanyaggal történő szigetelése 

minden próbatest hossz esetében kimutathatóan (minimum 5%-al) csökkentette a vízfelvételt. 

A két hatás egyértelművé teszi a vágott felületek vízfelvételi folyamatban játszott kiemelt 

szerepét. A próbatestek gyűrűnyomó vizsgálati elrendezés mellett meghatározott effektív 

rugalmassági modulusz értékei a 10000 órás vizsgálati időtartam alatt nem csökkentek 

szignifikáns mértékben. 
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2. tézis 

Leírtam a vizsgált szabályos tojásszelvényű, tekercselt üvegszálas poliészter kompozit 

csövek anyagtulajdonságainak periodikus változását a szakaszonként eltérő görbületi sugarú 

szelvény kerülete mentén. Az elvégzett nagyszámú mérés alapján a mintavétel szabályos 

tojásszelvény menti elhelyezkedése és a sűrűség, illetve a száltartalom között R2>0,99 

korrelációs tényezők mellett lineáris összefüggéseket állítottam fel. A periodikus változás 

okát az állandó szálfeszítő erővel több, eltérő lokális görbületi sugarú felületet tartalmazó 

szerszámra történő tekercselés során fellépő erők elemzése útján írtam fel az alábbiak szerint: 

lgR
F

ds
dN

=  

ahol dN/ds [N/m] az egységnyi hosszra eső, felületre merőleges irányú száltömörítő erő,  

F [N] a szálfeszítő erő, Rg l [m] a szelvény lokális görbületi sugara. 

A tömörítő erő és a lokális görbületi sugarak között fennálló fordított arányosság azt jelenti, 

hogy a tojásszelvény kisebb görbületi sugarú területein állandó szálfeszesség mellett nagyobb 

tömörítő erő jelentkezik, ezért itt több mátrixanyag szorul ki a szálak közül és a sűrűség, 

illetve a száltartalom egyaránt nagyobb lesz, mint a nagyobb rádiuszú részeken. 

 

3. tézis 

Kidolgoztam egy új számítási módszert ovális keresztmetszetű gyűrű próbatestek 

effektív rugalmassági moduluszának gyűrűnyomó vizsgálatból történő meghatározására. Az 

alábbi összefüggésben szereplő, a keresztmetszet alakjára jellemző Ceff [-] konstanst egy 

általános ovális keresztmetszetre vonatkozó mechanikai modellből, a szilárdságtan 

munkatételeinek felhasználásával számítottam. 

f
F

I
R

CE effeff ∆
∆

⋅⋅=
3
1  

ahol Eeff [N/m2] az anyag effektív rugalmassági modulusza, R1 [m] a szelvény jellemző 

középsugara, 
12

3tlI ⋅
=  [m4] a gyűrű falának másodrendű nyomatéka, l [m] a gyűrű próbatest 

hossza, t [m] a falvastagsága, ∆F/∆f [N/m] a gyűrűnyomó vizsgálat erő-elmozdulás 

görbéjének kezdeti meredeksége. 

A számítást programozva, a szelvény jellemző geometriai paramétereinek függvényében 

számos lehetséges ovális szelvényre előállítottam az összefüggésben szereplő Ceff konstanst, 

amely szabályos tojásszelvény esetén Ceff=0,169 értéket vesz fel.  
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4. tézis 

Körszelvényű, száltekercselt kompozit gyűrűk nyomóvizsgálatai során nagy 

elmozdulások mellett fellépő törési feszültségek becslésére két módszert dolgoztam ki. 

a) Az első módszer a deformált próbatestről a törés előtti pillanatban készített 

fényképfelvételből képfeldolgozás segítségével előállított 33 tagú Fourier polinommal 

közelíti a próbatest deformált alakját. A mechanikai modellben az így leírt alakra 

helyeztem a törés pillanatában mért erőket, a szilárdságtan munkatételeinek 

felhasználásával számítottam a hajlítónyomatéki függvényt a deformált alak mentén, 

végül a Navier-képlet segítségével tértem át a legveszélyesebb keresztmetszetben 

feszültségre.  

b) A második módszer kidolgozásakor a gyűrű próbatestek veszélyes keresztmetszeteiben 

tapasztalható görbületi sugárváltozásokat használtam fel a deformált alak leírására. A 

próbatest rugalmas szálának a kezdeti görbület esetén érvényes egyenlete és a Navier 

képlet segítségével az alábbi feszültség becslési összefüggést írtam fel: 
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ahol σRg [N/m2] a görbületi sugárváltozásokból számított törési feszültség,  

Eeff [N/m2] az anyag effektív rugalmassági modulusza, Rg0 [m] a kezdeti görbületi sugár,  

t [m] a gyűrű falvastagsága. 

Az összefüggésben szereplő Rg [m], törés pillanatában érvényes görbületi sugarat a felső 

nyomólap töréshez tartozó függőleges elmozdulásából végeselemes számítás segítségével 

becsültem meg. Ehhez a függőleges elmozdulások és a görbületi sugarak között a törési 

elmozdulások tartományában (80-160 mm), R2=0,99 korrelációs tényező mellett érvényes 

lineáris összefüggést használtam fel. 

 

5. tézis 

Új mérési módszert dolgoztam ki száltekercseléssel gyártott kompozit csövek 

egyenetlen külső felülete miatt, a hagyományos módon mért falvastagság értékekben 

jelentkező pontatlanságok kiküszöbölésére. A csövekből kivágott gyűrűk falvastagságát a 

próbatestek levegőn és víz alá merítés közben mért tömegéből számított térfogatai, és a nagy 

pontossággal mérhető próbatest hosszak felhasználásával számítottam. Az alábbi összefüggés 

a körgyűrű próbatestekre vonatkozó számítási formulát mutatja: 
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ahol tV [mm] a cső térfogatból számított falvastagsága, rb [mm] a cső belső sugara,  

V [mm3] a próbatest térfogata, l [mm] a gyűrű próbatest hossza. 

A vizsgált 160x240 mm keresztmetszeti befoglaló méretű, szabályos tojásszelvényű csövekre 

az alábbi falvastagság számítási összefüggést írtam fel:  

l
VlRlRl

t tbb
V ⋅⋅

⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅−
=

π2
56,1289,6293,7 22

 

ahol l [mm] a gyűrű próbatest hossza, Rb [mm] a szabályos tojásszelvény jellemző belső 

sugara, Vt [mm3] a gyűrű próbatest mérésből származó térfogata, a t index pedig a szabályos 

tojásszelvényre utal.  

A módszer használhatóságát szabályos tojásszelvényű gyűrű próbatesteken ellenőriztem, és 

nagyszámú hagyományos mérés átlagával történő összehasonlítás után megállapítottam, hogy 

alkalmas egyenetlen felületű gyűrűk falvastagságának gyors és pontos meghatározására.  

 

6. tézis 

A föld alatt üzemelő kompozit csőbélések üzemi és beépítési körülményeinek 

szimulációjára, és a bélések merevségi méretezésére kidolgoztam egy cső a csőben típusú 

végeselemes modellt. A csőbélés oldalsó, kritikus pontjának nyomás-elmozdulás 

karakterisztikája felhasználásával definiált M [MPa/m] merevség értékekre a csőbélés 

merevségét meghatározó tényezők, az anyag száltartalma, tekercselési szöge és a bélés 

falvastagsága függvényében 1%-on belüli pontossággal 10 paraméteres függvényt 

illesztettem. A különböző merevségű végeselemes modellek szimulációs eredményeinek 

felhasználásával 160x240 mm keresztmetszeti befoglaló méretű szabályos tojásszelvényű 

csőbélésekre összeállítottam egy görbesereget tartalmazó diagramot, amelyről az illesztett 

függvényből számolt merevség és a csőbélés nevezetes pontjai elmozdulásainak 

függvényében leolvashatók a megengedett külső nyomások. 

 

4.2. Az eredmények hasznosulása 
 Az értekezés témája létező ipari probléma, a magyar kompozit cső- és tartálygyártás 

meghatározó szereplője, a Budaplast Zrt. kereste meg a Tanszéket, hogy fejlesszünk ki egy 

egyszerű és hatékony módszert a körtől eltérő szelvényű kompozit csatornacsövek 

méretezésére. Munkám során végig szem előtt tartottam, hogy a kutatási irányoknak 
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gyakorlati jelentőségük legyen, ezért végeztem széleskörű előkísérleteket a Budaplast Zrt. 

rózsaszentmártoni telephelyén készült csőtípusokon. A vizsgált csövek közel fele a magyar 

hőre keményedő polimer gyanta ipar egyik leginnovatívabb szereplője, a Polinvent Kft. új 

fejlesztésű - 3P alapú és különböző hibrid - mátrixanyagaival készült. 

 Tekercselt kompozit csöveken végzett vízfelvétel vizsgálataim során megállapítottam, 

hogy a csövek vágott éleinek minősége jelentősen befolyásolja a vízfelvételi mechanizmust, 

ezért célszerű az éleket a csövek mátrixanyagával kezelni. 

 Méréstechnikai fejlesztéseim (szakító próbatest keresztmetszet és csőfal vastagság 

mérési módszerek) közvetlenül felhasználhatók a kompozit csövek vizsgálatainak pontosabb 

kiértékelésére, és részletesebb kidolgozás után, akár szabványosíthatók is. 

 Gyűrűszilárdság becslési módszereim iránymutatást adnak az ipari szakembereknek, 

ha különböző geometriájú csövek összehasonlítására van szükség gyűrűnyomó vizsgálati 

elrendezés mellett. 

 A tetszőleges ovális keresztmetszetű gyűrű próbatestek effektív rugalmassági 

moduluszának meghatározására kifejlesztett új módszer hasznos eszköz a tervező mérnökök 

kezében, mert egy egyszerű, gyors mérésből és egy diagram sorozatból anyagjellemzőt 

tudnak meghatározni. 

 A végeselem módszer segítségével nem kör keresztmetszetű kompozit csőbélésekre 

kidolgozott, kétlépcsős méretezési/ellenőrzési módszer a fő tervezési paraméterek 

ismeretében lehetőséget biztosít a tervező mérnöknek a kompozit csőbélések merevségi 

viszonyainak megismerésére, a beépítés és az üzemelés közben fellépő külső nyomások 

hatásainak elemzésére. A kidolgozott új módszer alkalmazása nem igényel VEM ismereteket, 

és a rendkívül költséges programcsomag megvásárlása sem szükséges hozzá. 

 

4.3. További megoldásra váró feladatok 
 Munkám eredményei alapján az alábbi területeket tartom további kutatásra 

érdemesnek: 

1. Továbbfejlesztésre alkalmas a Budaplast Zrt. rózsaszentmártoni telepén található 

nyomáspróbázó berendezés, amellyel ipari méretű ovális profilú csatornacső bélések külső 

nyomás terhelés mellett vizsgálhatók. 

2. Érdemes lenne a felhasznált szálerősített anyagok vízfelvételi tulajdonságait emelt 

hőmérsékleten is megvizsgálni. Ezzel egyrészt a vegyipar speciális területein előforduló 

kompozit cső alkalmazások tervezéséhez nyerhetnénk információt, másrészt a 
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hőmérséklet-idő ekvivalencia elv felhasználásával gyorsított vízfelvételi vizsgálatokat 

végezhetnénk. 

3. A körgyűrűk törési feszültségeinek számítására kidolgozott módszer képfeldolgozási 

lépéseinek automatizálása, programozása nagyban segítené a szélesebb körű 

alkalmazhatóságot. 

4. Érdekes terület a kompozit csövek nedves és száraz kúszási és fáradási tulajdonságainak 

meghatározása. Emelt hőmérsékleten végzett kúszásvizsgálatokkal ez esetben is 

gyorsabban nyerhetnénk információt a csőanyagok hosszú távú mechanikai viselkedésről. 

5. A végeselemes modellezés lehetséges további irányai az értekezésben bemutatott  

160x240 mm-es méret mellett más méretű és keresztmetszeti geometriájú csövek 

modellezése, a merevségre ható paraméterek tartományának kiterjesztése, valamint a bélés 

és a befoglaló merev test érintkezését követő merevségi és alakváltozási viszonyok 

feltárása és bemutatása.  

 



 

 

117

5. Felhasznált irodalom 
[1] Soden P. D., Kitching R., Tse P. C., Tsavalas Y., Hinton M. J.: Influence of winding 

angle on the strength and deformation of filament-wound composite tubes subjected to 

uniaxial and biaxial loads. Composites. Science and Technology, 46 (1993), 363–378. 

[2] Hull D., Spencer B.: Effect of winding angle on the failure of filament wound pipe. 

Composites. 9 (1978), 263–271. 

[3] Drozdov A. D., Kalamkarov A. L.: Optimization of winding process for composite 

pressure wessels. International Journal of Pressure Wessels and Piping, 62 (1995), 69-

81. 

[4] Harte A. M., McNamara J. F., Roddy I. D.: Application of optimisation methods to the 

design of high performance composite pipelines. Journal of Materials Processing 

Technology, 142 (2003), 58-64. 

[5] Zsigmond B.: Modeling of braided fiber reinforced composites crosslinked by electron 

beam. PhD Thesis. BME, Budapest, 2005. 

[6] Zsigmond B., Halász L., Czvikovszky T.: Electron beam processing of carbon fibre 

reinforced braided composites. Radiation Physics and Chemistry, 67 (2003), 441-445. 

[7] Zsigmond B., Halász L., Czvikovszky T.: EB processing of braided carbon fibre 

composite profiles. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: 

Beam Interactions with Materials and Atoms, 208 (2003), 247-251. 

[8] Martens M., Ellyin F.: Biaxial monotonic behavior of a multidirectional glass fiber 

epoxy pipe. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 31 (2000), 1001-

1014. 

[9] Ellyin F., Martens M.: Biaxial fatigue behaviour of multidirectional filament-wound 

glass-fiber/epoxy pipe. Composites Science and Technology, 61 (2001), 492-502. 

[10] Soden P. D., Leadbetter D., Griggs P. R., Eckold G. C.: The strength of a filament 

wound composite under biaxial loading. Composites, 9 (1978), 247–250. 

[11] Soden P. D., Highton J., Adeoye A. B.: Fracture stresses for 75 degree filament wound 

GRP tubes under biaxial loads. Journal of Strain Analysis, 20 (1985), 139–150. 

[12] Soden P. D., Kitching R., Tse P. C.: Experimental failure stresses for filament wound 

glass fiber reinforced plastic tubes under biaxial loads. Composites, 20 (1989), 125–

135. 



 

 

118

[13] Bakaiyan H., Hosseini H., Ameri E.: Analysis of multi-layered filament-wound 

composite pipes under combined internal pressure and thermomechanical loading with 

thermal variations. Composite Structures, 88 (2009), 532-541. 

[14] Guedes R. M.: Stress analysis of transverse loading for laminated cylindrical composite 

pipes: An approximated 2-D elasticity solution. Composites Science and Technology, 

66 (2006), 427-434. 

[15] Perreux D., Robinet P., Chapelle D.: The effect of internal stress on the identification of 

the mechanical behaviour of composite pipes. Composites Part A: Applied Science and 

Manufacturing, 37 (2006), 630-635. 

[16] Wakayama S., Kobayashi S., Imai T., Matsumoto T.: Evaluation of burst strength of 

FW-FRP composite pipes after impact using pitch-based low-modulus carbon fiber. 

Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 37 (2006), 2002-2010. 

[17] Buarque E. N., d'Almeida J. R. M.: The effect of cylindrical defects on the tensile 

strength of glass fiber/vinyl-ester matrix reinforced composite pipes. Composite 

Structures, 79 (2007), 270-279. 

[18] Mertiny P., Gold A.: Quantification of leakage damage in high-pressure fibre-reinforced 

polymer composite tubular vessels. Polymer Testing, 26 (2007), 172-179. 

[19] Varga L., Nagy A., Kovács A.: Design of CNG tank made of alumínium and reinforced 

plastics. Composites, 26 (1995) 457-463. 

[20] Varga L., Nagy A., Kovács A.: High pressure tank for natural gas operated vehicles. 

Periodica Polytechnica. Ser. Mech. Eng., 39. (1995) 167-187. 

[21] Nagy A., Kovács A.: Kompozit anyagú szerkezetek optimális méretezése. 

Mechanoplast'93. X. Műanyagok műszaki alkalmazása és feldolgozástechnológiája 

kollokvium. Gyula. 1993. október 4-7. 

[22] Varga L., Nagy A.: High pressure tank for natural gas operated vehicles. 7-th Polish-

Hungarian seminar on mechanics and machine design. Cracow-Janowice, 1996. 

december 16-18. 

[23] Farshad M.: Determination of the long-term hydrostatic strength of multilayer pipes. 

Polymer Testing. 24 (2005), 1041-1048. 

[24] Joseph E., Perreux D.: Fatigue behaviour of glass-fibre/epoxy-matrix filament-wound 

pipes: Tension loading tests and results. Composites Science and Technology, 52 

(1994), 469-480. 



 

 

119

[25] Tarakçioglu N., Gemi L., Yapici A.: Fatigue failure behavior of glass/epoxy ±55 

filament wound pipes under internal pressure. Composites Science and Technology, 65 

(2005), 703-708. 

[26] Mertiny P., Ursinus K.: A methodology for assessing fatigue degradation of joined 

fibre-reinforced polymer composite tubes. Polymer Testing, 26 (2007), 751-760. 

[27] Tarakcioglu N., Samanci A., Arikan H., Akdemir A.: The fatigue behavior of (±55°)3 

filament wound GRP pipes with a surface crack under internal pressure. Composite 

Structures, 80 (2007), 207-211. 

[28] Perreux D., Joseph E.: The effect of frequency on the fatigue performance of filament-

wound pipes under biaxial loading: Experimental results and damage model. 

Composites Science and Technology, 57 (1997), 353-364. 

[29] Weitsman Y. J.: Moisture and composites: Sorption and damage. Fatigue of Composite 

Materials, Editor: Reifsnider K. L. Elsevier, New York, 1991. 385–429. 

[30] Ellyin F., Maser R.: Environmental effects on the mechanical properties of glass-fiber 

epoxy composite tubular specimens. Composites Science and Technology, 64 (2004), 

1863-1874. 

[31] Perreux D, Suri C.: A study of the coupling between the phenomena of water absorption 

and damage in glass/epoxy composite pipes Composites Science and Technology, 57 

(1997), 1403-1413. 

[32] Farshad M, Necola A.: Effect of aqueous environment on the long-term behaviour of 

glass fiber-reinforced plastic pipes. Polymer Testing, 23 (2004), 163–167. 

[33] Wan Y. Z., Wang Y. L., Lou H. L., Dong X. H., Cheng G. X.: Moisture absorption 

behavior of C3D/EP composite and effect of external stress. Materials Science and 

Engineering A, 326 (2002), 324-329.  

[34] Buehler F. U., Seferis J. C.: Effect of reinforcement and solvent content on moisture 

absorption in epoxy composite materials. Composites Part A: Applied Science and 

Manufacturing, 31 (2000), 741-748. 

[35] Gellert E. P., Turley D. M.: Seawater immersion ageing of glass-fibre reinforced 

polymer laminates for marine applications. Composites Part A: Applied Science and 

Manufacturing, 30 (1999), 1259-1265. 

[36] Kootsookos A., Mouritz A. P.: Seawater durability of glass- and carbon-polymer 

composites. Composites Science and Technology, 64 (2004), 1503-1511. 



 

 

120

[37] Fraga A. N., Alvarez V. A., Vazquez A., De La Osa O.: Relationship between dynamic 

mechanical properties and water absorption of unsaturated polyester and vinyl ester 

glass fiber composites. Journal of Composite Materials, 37 (2003), 1553-1574. 

[38] Guedes R. M., Alcides Sá, Hugo Faria: Influence of moisture absorption on creep of 

GRP composite pipes. Polymer Testing, 26 (2007), 595-605. 

[39] Chow W. S.: Water absorption of epoxy/glass fiber/organo-montmorillonite 

nanocomposites. Express Polymer Letters, 1 (2007), 104-108. 

[40] Nagy V., Vas L. M.: Intrayarn porosity and pore size in polyester staple yarns. 

Proceedings of International Textile Design and Engineering Conference, Edinburgh, 

United Kingdom, 2003. pp. 201-208. 

[41] Lucas V. R.: Ueber das Zeitgesetz des kapillaren Aufstiegs von Fluessigkeiten. Kolloid 

Zeitschrift, 23 (1918), 15–22. 

[42] Washburn E. W.: The dynamics of capillary flow. Physical Review, 17 (1921), 273-

283. 

[43] Carter H. G., Kibler K. G.: Langmuir-type model for anomalous moisture diffusion in 

composite resins. Journal of Composite Materials, 12 (1978), 118-131. 

[44] Lehoczki L.: Műanyag csövek piaci helyzete. Műanyag és Gumi, 46 (2009), 122-126. 

[45] Keding M., Riesen S., Esch B.: Der Zustand der öffentlichen Kanalisation in der 

Bundesrepublik Deutschland. Korrespondenz Abwasser. 37 (1990), 1148-1153. 

[46] Garami T., Gőbel J., Párnay Z.: Budapest csatornázása. Mezőgazdasági Könyvkiadó, 

Budapest, 1989. 

[47] Braubach A.: Wasserversorgung und Entwässerung der Städte. Lehrbuch des Tiefbaus, 

Vol. 2. Wilhelm Engelmann, Leipzig, 1925.  

[48] Stein D.: Rehabilitation and maintenance of drains and sewers. Ernst&Sohn, Berlin, 

2001. 

[49] Szabó A.: A magyarországi műanyagcső-gyártás és felhasználás fejlődésének 

áttekintése. Műanyag és Gumi. 38 (2001), 121-124. 

[50] Witten, E.: A kompozitok piaca Európában: a piac fejlődése, kihívások és lehetőségek. 

Műanyag és Gumi, 46 (2009), 201-204. 

[51] Czél G., Czigány T.: New materials for polymer concrete sewer pipes. Proceedings of 

the Fifth Conference on Mechanical Engineering. Budapest, 25-26. May 2006. CD 

Proceeding. p. 6. 



 

 

121

[52] Gorninski J. P., Molin D. C. D., Kazmierczak C. S.: Study of the modulus of elasticity 

of polymer concrete compounds and comparative assessment of polymer concrete and 

portland cement concrete. Cement and Concrete Research, 34 (2004), 2091-2095. 

[53] San-José J. T., Vegas I., Meyer F.: Structural analysis of FRP reinforced polymer 

concrete material. Construction and Building Materials, 20 (2006), 971-981. 

[54] Sartor J.: Die Wiedereinführung des Eiprofils in der Kanalisationstechnik. Proceedings 

of the 2nd International Conference on Pipeline Construction, Hamburg, Germany, 

1989. pp. 239-254. 

[55] Braunstorfinger M.: Die Renaissance des Eiprofils. Tiefbau Engineurbau Straßenbau. 

35 (1993), 663-664.  

[56] Xu Kun, Luxmoore A. R., Davies T.: Sewer pipe deformation assessment by image 

analysis of video surveys. Pattern Recognition, 31 (1998), 169-180. 

[57] Davies J. P., Clarke B. A., Whiter J. T., Cunningham R. J.: Factors influencing the 

structural deterioration and collapse of rigid sewer pipes. Urban Water, 3 (2001), 73-89. 

[58] Davies J. P., Clarke B. A., Whiter J. T., Cunningham R. J., Leidi A.: The structural 

condition of rigid sewer pipes: a statistical investigation. Urban Water, 3 (2001), 277-

286. 

[59] Bosseler B. H., Stein D.: Requirements for recording and analysing deflection 

measurements in buried flexible pipes. Tunnelling and Underground Space Technology, 

12 (1997), 27-38. 

[60] Bartos S., Mészáros P., Solti D.: Víz- és csatornahálózatok rekonstrukciója. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest, 1989. 

[61] Víz és Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége: Csőbélelés hőrelágyuló műanyag 

csövekkel, Tervezési segédlet, Budapest, 1995. 

[62] Lee D. G., Chin W. S., Kwon W. J., Yoo A. K.: Repair of underground buried pipes 

with resin transfer molding. Composite structures, 57 (2002), 67-77. 

[63] Yu H. N., Kim S. S., Hwang I. U., Lee D. G.: Application of natural fiber reinforced 

composites to trenchless rehabilitation of underground pipes. Composite Structures, 86 

(2008), 285-290. 

[64] Abraham D. M., Gillani S. A.: Innovations in materials for sewer system rehabilitation. 

Tunelling and Underground Space Technologies, 14 (1999), 43-56. 

[65] Falter B.: Praktische Vorgehensweise beim Standsicherheitsnachweis für Linersysteme 

in Abwasserkanälen. Tiefbau Ingenieurbau Straßenbau, 36 (1994), 13-28.  



 

 

122

[66] Falter B.: Statische Berechnung von Linern für die Kanalrenovierung. Proceedings of 

the 5th International Conference on Pipeline Construction, Hamburg, 1997. 

[67] Guice L. K., Li J. Y.: Buckling models and influencing factors for pipe rehabilitation 

design. Poceedings of NASST NO-Dig’94, Dallas, 1994. 

[68] Falter B.: Structural analysis of sewer linings. Tunnelling and Underground Space 

Technology, 11 (1996), 27-41. 

[69] Timoshenko S. P., Gere J. M.: Theory of elastic stability. McGraw-Hill Companies, 

1961. 

[70] Gaube E., Müller W., Falcke F.: Statische Berechnung von Abwasserrohren aus 

Polyäthylen hart. Kunststoffe, (1974). 

[71] Gaube E.: Bemessen von Kanalrohren aus PE hart und PVC hart. Kunststoffe, (1977), 

353-356. 

[72] Glock D.: Überkritisches Verhalten eines starr ummantelten Kreisrohres bei 

Wasserdruck von außen und Temperaturdehnung. Der Stahlbau, 46 (1977), 212.  

[73] Cheney J. A.: Pressure buckling of ring encased in cavity. Journal of Engineering 

Mechanics Division, 97 (1971), 333-343. 

[74] Chicurel R.: Shrink buckling of thin circular rings. Journal of Applied Mechanics, 35 

(1968), 608-610. 

[75] Lo K., Zhang J. Q.: Collapse resistance modelling of encased pipes. Buried Plastic Pipe 

Technology. 2nd Volume, ed.: Eckstein D. ASTM, Philadelphia, 1994. 

[76] Falter B.: Standsicherheit von Linern. In Sanierung von Abwasserkanalen durch 

Relining. Vulkan, 1997. 

[77] Falter B.: Structural design of linings. In Underground Infrastructure Research: 

Municipial, Industrial and Environmental Applications. Swets&Zeltinger, Lisse, 2001. 

[78] Wagner V.: Beulnachweis bei der Sanierung von nichtbegehbaren, undichten 

Abwasserkanälen mit dem Schlauchverfahren. Dissertation, Technische Universität 

Berlin, 1992. 

[79] Schweiger H. F.: Ein Beitrag zur Anwendung der Finite-Element-Methode in der 

Geotechnik. Habilitationsschrift, Institut für Bodenmechanik und Grundbau, Technische 

Universität Graz, 1994. 

[80] Gallagher R. H.: Finite-Element-Analysis, Fundamentals. Springer-Verlag, 1976. 

[81] Wahab M. A., Alam M. S., Pang S. S., Peck J. A., Jones R. A.: Stress analysis of non-

conventional composite pipes. Composite Structures, 79 (2007), 125-132. 



 

 

123

[82] Guedes R. M.: Stress-strain analysis of a cylindrical pipe subjected to a transverse load 

and large deflections. Composite Structures, 88 (2009), 188-194. 

[83] Boot J.C.: Elastic buckling of cylindrical pipe linings with small imperfections subject 

to external pressure. Tunelling and Underground Space Technologies, 14/1 (1997), 3-

15. 

[84] Boot J. C., Welch A. J.: Creep buckling of thin-walled polymeric pipe linings subject to 

external groundwater pressure. Thin-Walled Structures, 24 (1996), 191-210. 

[85] Amstutz E.: The buckling of linings in shafts and tunnels. United States Department of 

Interior, Bureau of Reclamation, Office of Engineering Reference, Denver, Colorado, 

1969. 

[86] Zhao W. Z., Nassar R., Hall D.: Design and reliability of pipeline rehabilitation liners. 

Tunnelling and Underground Space Technology, 20 (2005), 203-212. 

[87] Guice L. K., Straughan T., Norris C. R., Bennet R. D.: Long-term structural behaviour 

of pipeline rehabilitation systems.  Louisiana Tech University, Trenchless Technology 

Center- Technical Report 302. 1994. 

[88] Zhao J. Q., Daigle L., Rajani B. B.: Effect of excentricity and bonding on behaviour of 

sliplined pipe. Tunnelling and Underground Space Technology, 19 (2004), 97-110. 

[89] Marston A.: The theory of external loads on closed conduits in the light of the latest 

experiments, Bulletin 96. Iowa Engineering Experiment Station, 1930.  

[90] Mielke M.: Numerische Untersuchung zur Stabilitätsanalyse von Inlinern mit Kreis- 

und Eiprofil. Diploma Essay, Arbeitsgruppe Leitungsbau und Leitungsinstandhaltung, 

Ruhr-Universität, Bochum, 1997. 

[91] Thépot O.: Structural design of oval-shaped sewer linings. Thin-Walled Structures, 39 

(2001), 499-518. 

[92] Thépot O.: Flambement d’une coque non circulaire plaquée contre une paroi. Revue 

Française de Génie Civil, 4 (2000), 81–107. 

[93] Thépot O.: A new design method for non-circular sewer linings. Trenchless Technology 

Research, 15 (2000), 25-41. 

[94] Sewerage Rehabilitation Manual. UK Water Research Centre / Water Authorities 

Association, 1994. 

[95] Zienkiewicz O. C.: Methode der finiten Elemente. Carl Hanser, Munich, 1975. 

[96] MSZ EN ISO 1183-1:2004 Műanyagok. Nem pórusos műanyagok sűrűségének 

meghatározási módszerei 

[97] MSZ EN ISO 3451-1:1999: Hamumeghatározás 



 

 

124

[98] ÖNORM B 5161 Rohre aus glasfaserverstarkten Kunststoffen. Osztrák szabvány. 1971. 

[99] Czél G., Czigány T.: Új módszerek üvegszálas poliészter kompozit csövek mechanikai 

tulajdonságainak pontosabb mérésére. Műanyag és Gumi, 46 (2009), 222-225. 

[100] MSZ EN ISO 62:1999 Műanyagok. Vízfelvétel meghatározása  

[101] Czél G., Czigány T.: Development and analysis of filament wound new composite pipes 

made of glass fibre reinforced 3P resin. Macromolecular Symposia, 239 (2006), 232-

244. 

[102] Czél G., Gaál J.: Static analysis of glassfiber reinforced sand filled polyester egg shape 

profile sewer pipes. Proceedings of the Fourth Conference on Mechanical Engineering., 

Budapest. 27-28. May 2004. Vol 2. pp. 505-509. 

[103] Czél G., Gaál J.: Tojásszelvényű üvegszál erősítésű homoktöltésű poliészter 

csatornacsövek anyagösszetételének, és mechanikai tulajdonságainak kapcsolata. 

Műanyag és Gumi, 42 (2005), 174-177. 

[104] Nagy G., Vilimi Lászlóné: Új típusú 3P és hibrid 3P gyanták. Műanyag és Gumi. 41 

(2004), 309-314. 

[105] Hórvölgyi Z., S. Nagy É.: 3P gyanták és gyantakomponensek fizikai-kémiai jellemzése: 

reológiai tulajdonságok és nedvesítő képesség. Műanyag és Gumi, 41 (2004), 315-323.  

[106] P0401799 Eljárás poliizocianát/polikovasav alapú poliaddíciós és hibrid műgyanták 

előállítására blokkolt poliizocianátok felhasználásával és az eljárásban felhasználható 

blokkolt poliizocianátok. Magyar szabadalom. 

[107] P0401557 Poliizocianát és vízüveg alapú hibridgyanták, e gyantákat tartalmazó 

kompozitok és eljárás ezek előállítására. Magyar szabadalom. 

[108] Czvikovszky T., Vas L. M., Gaál J., Nagy P., Rácz Zs., Simon Z., Zsigmond B., Nagy 

V., Kis-Kapin K., Erdélyi S., Gábor B.: Új tipusú, környzetbarát és emberközpontú 

műgyanta alapanyagok, mátrixképző műgyanták, kompozitok és technológiák 

kifejlesztése. Kutatási jelentés 3. rész. NKFP-3A/0055/2002. Budapest 2005. 

[109] Czél G., Czigány T.: Tekercselt polimer kompozit csövek nedvességfelvételének 

merevségének és szerkezetének komplex vizsgálati lehetőségei. Anyagvizsgálók Lapja, 

17 (2007), 13-19. 

[110] Czél G., Czigány T.: Study of moisture absorption and mechanical properties of glass 

fiber / polyester composites – effects of specimen geometry and preparation. Journal of 

Composite Materials, 42 (2008), 2815-2827. 

[111] Czél G., Czigány T.: Tekercselt polimer kompozit csövek nedvességfelvételi 

tulajdonságainak elemzése. Gép, 57 (2006), 43-46. 



 

 

125

[112] Tamás P., Geršak J., Halász M., Gróf G.: Sylvie 3D Drape Tester - New system for 

measuring fabric drape. Tekstil. 10 (2006), 497-502. 

[113] Muttnyánszky Á.: Szilárdságtan. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981. 

[114] Mahdukar M. S., Drzal L. T.: Fiber-matrix adhesion and ats effect on composite 

mechanical properties: III. longitudinal (0°) compressive properties of graphite/epoxy 

composites. Journal of Composite Materials, 26 (1992), 310-333. 

[115] Mahdukar M. S., Drzal L. T.: Fiber-matrix adhesion and its effect on composite 

mechanical properties: IV. Mode I and mode II fracture toughness of graphite/epoxy 

composites. Journal of Composite Materials, 26 (1992), 936-968. 

[116] Vas L. M.: Textiltermékek tervezése. Szerkezeti és makrotulajdonságok. BME 

Polimertechnika Tanszék, kézirat, Budapest, 2000. 

[117] Czél G., Czigány T.: Finite element modelling of filament wound non-circular profile 

composite pipes. Proceedings of the Sixth Conference on Mechanical Engineering, 

Budapest, 29-30. May 2008. CD Proceeding. p. 8. 

[118] Kollár L. P., Springer G. S.: Mechanics of composite structures. Cambridge University 

Press, USA, 2003. 

[119] Kemény S., Deák A.: Kísérletek tervezése és értékelése. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest, 2000. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Melléklet 



 

 

127

 

0

100

200

300

400

500

0 20 40 60 80 100 120 140

Függőleges elmozdulás [mm]

N
yo

m
óe

rő
 [N

]

 
M 1. ábra 20 mm hosszú kompozit körgyűrű próbatest jellemző gyűrűnyomó vizsgálati 

diagramja 
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M 2. ábra 160 mm hosszú kompozit körgyűrű próbatest jellemző gyűrűnyomó vizsgálati 

diagramja 
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