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NEM KÖR KERESZTMETSZETŰ KOMPOZIT CSÖVEK 

VISELKEDÉSÉNEK ELEMZÉSE 
 

PHD ÉRTEKEZÉS 
(ÍRTA: CZÉL GERGELY) 

 
TÉZISEK 

 
 

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. 

 

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: 
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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. 
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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.  

 

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 
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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:  
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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. 

 


