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BEVEZETÉS 
 

A kompozitok több szempontból fontos anyagok a mérnöki gyakorlatban, a műszaki célú 

szerkezeti anyagok legkorszerűbb családját képezik. A tulajdonságok olyan széles skálájával 

rendelkeznek, amelyek más anyagokkal elérhetetlenek, mint például a nagy szilárdság, kis 

sűrűség, korrózióval és vegyi anyagokkal szembeni ellenállás, kedvező hajlítási merevség, jó 

rezgéscsillapítás, esztétikus megjelenés, stb. .  

Ezen kedvező tulajdonságaikat speciális anyagösszetételüknek köszönhetik. Ugyanis a szál-

kompozitot két vagy több különböző anyag alkotja: egy alap mátrix (beágyazó anyag), és egy 

erősítő fázis (töltő anyagok és szálak).  

A szál-kompozit tehát: 

− többfázisú (összetevői fázishatárokkal elválasztott), 

− összetett (több anyagból álló) szerkezeti anyag, amely 

− erősítőanyagból (tipikusan szálerősítésből) és 

− befoglaló (beágyazó) anyagból (mátrix-ból) áll, 

és az jellemzi, hogy  

− a nagy szilárdságú és rendszerint nagy rugalmassági modulusú (szálas) 

erősítőanyag és a 

− rendszerint kisebb szilárdságú, de szívós (nagy ütésállóságú) mátrix között 

− kitűnő kapcsolat (adhézió, tapadás) van, amely a deformáció, az igénybevétel 

magas szintjén is tartósan fennmarad. 

A kompozit erősítőanyaga tipikusan – bár nem kizárólag – szál jellegű. A szálas erősítés 

alkalmazását mindenekelőtt az a műszaki logika indokolja, hogy késztermékünknek a terhelés 

kitüntetett irányában kell kiemelkedő szilárdságot biztosítania. 

A speciális alkalmazásokhoz szükséges anyagösszetételt ezen összetevőik típusának, 

arányának, tulajdonságainak helyes megválasztásával érhetjük el. Így ezen anyagok 

alkalmazása jelentős rugalmasságot biztosít a tervezés során.  

A kompozitokat a fent említett különleges tulajdonságaiknak köszönhetően jelenleg is számos 

iparágban (űrkutatás, hadiipar, járműipar, építőipar, gépipar, vegyipar, egészségügy) 

alkalmazzák, ezért is keltette fel érdeklődésemet ezen anyagtípus. 

A felsorolt kedvező tulajdonságok mellett azonban a kompozitok hátránya, hogy bonyolult 

tervezési eljárást, magas költséget, új és bonyolult gyártási technológiát igényelnek, valamint 

még kevés kompozitokra vonatkozó karbantartási tapasztalat áll rendelkezésre. 
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A rétegelt kompozit szerkezetek még szélesebb körű elterjedésének gátja, hogy a kompozit 

anyagok ortotróp vagy anizotróp természetéből adódóan számítási eljárásaik, anyagszerkezet- 

és alakoptimálásuk jóval komplexebb a hagyományos homogén fémes anyagokhoz képest. 

Emiatt egyszerű gyakorlati tervezési előírások és számítási módszerek még nem állnak 

rendelkezésre. Ezért is jelent nagy kihívást a dolgozat célkitűzéseinek megvalósítása, vagyis a 

szál-kompozit szerkezetek statikus és dinamikus jellemzőire és viselkedésére vonatkozó 

számítási eljárások kidolgozása, valamint konkrét összetett szerkezetek esetére az optimális 

anyagösszetétel és szerkezetkialakítás meghatározására szolgáló optimáló eljárás kidolgozása. 

 
Ezen terület vizsgálatát – a fentieken túlmenően – azért választottam doktori disszertációm 

témájául, mivel a kompozit anyagok gyakorlati alkalmazásában, valamint előnyös 

tulajdonságaiban nagy lehetőséget látok, és biztos vagyok abban, hogy a jövőben még 

szélesebb körben terjed el felhasználásuk. 

 
Doktori témámban a számtalan kompozit típus közül a szál-kompozitok vizsgálatával, 

valamint konkrét alkalmazások esetén az optimális anyagösszetétel és szerkezetkialakítás 

meghatározásával foglalkozom. 

 
A dolgozat célkitűzése a szálkompozitok fejlődésének történeti áttekintése, összetevőinek 

és tulajdonságainak bemutatása mellett az egycellás és többcellás szendvics 

cellalemezekek számítási és szerkezetoptimálási módszereinek kidolgozása volt, 

valamint annak vizsgálata, hogy a hagyományos szerkezeti anyagok helyett kompozitok 

alkalmazásával milyen mértékű súlymegtakarítás érhető el profilos tartók és 

cellalemezek esetén. 

 
Értekezésem első gondolati egységében (1. -5. fejezet) a kompozitok fejlődésének történeti 

áttekintése után rövid összesítést adok a kompozitok és a hagyományos szerkezetekben 

alkalmazott anyagok fizikai és mechanikai tulajdonságainak összehasonlításáról, valamint 

bemutatom a réteges szerkezetű szálkompozitok mikro- és makromechanikai 

tulajdonságainak meghatározására szolgáló számítási eljárásokat. A számtalan kompozit típus 

közül kizárólag a szálkompozitokra fókuszálok.  

Először is ismertetem a laminált szálkompozitok jellemzőit, leggyakoribb alkalmazási 

lehetőségeit, a felhasználható szálak és mátrixok típusait, valamint a réteges szerkezetű 

anyagok jellemzőit. Ezután bemutatom a szálkompozitok leggyakrabban alkalmazott gyártási 

eljárásait. Az 5. fejezetben részletesen ismertetem az ortotróp, réteges szerkezetű 

szálkompozitok mikro- és makromechanikai tulajdonságainak meghatározására szolgáló 



 5

számítási eljárásokat, melyek jelentősen eltérnek és bonyolultabbak a homogén anyagok 

elméletéhez képest.  

 
A dolgozat második gondolati egységében (6., 7. és 8. fejezetben) teljesítem dolgozatom 

alapvető célkitűzését, mivel konkrét szerkezetkialakításokra (pultrúdált szálerősítéses 

műanyag I- és négyszögszelvényű tartók, egy- és többcellás kompozit cellalemezek) valós 

méretek és anyagjellemzők alapján elvégzett számítási- és optimáló eljárások kidolgozásával 

igazolom, hogy a szálkompozitok alkalmazásával jelentős mértékű súlymegtakarítás érhető el 

a hagyományos (fém-) szerkezetekhez képest.  

 
A 6. fejezetben elvégzem a pultrúdált szálerősítéses műanyag I- és négyszögszelvényű tartók 

lehajlás-számítását, majd összehasonlítom a kompozit- és az acél tartók tömegét. Ezen 

vizsgálat célja, hogy egy konkrét számpéldán keresztül kimutassam a kompozit anyagok 

alkalmazásával elérhető jelentős súlymegtakarítást.  

 
Dolgozatom 7. fejezete egy új szerkezeti modell vizsgálatát és optimálását mutatja be.  

A szigorú értelemben vett szendvics szerkezetek fém, vagy szálerősítéses műanyag 

fedőlemezekből állnak, a közbenső réteg pedig általában hab, vagy méhsejtváz. Ezzel 

szemben a cellalemezek fém fedőlemezekből és a közéjük hegesztett fém merevítőkből 

állnak. A vizsgált új szerkezeti modell a szendvics szerkezet és a cellalemez kombinációja, 

mivel a szerkezet 2 CFRP (carbon fibre reinforced plastic, karbon szál erősítéses műanyag) 

fedőlemezből és köztük 2 vagy több Alumínium (Al) üreges négyszög szelvényű 

hosszmerevítő csőből áll. A komponensek közötti kapcsolat szegecseléssel biztosított. Így a 

megalkotott új modell az anyagok, merevítők és gyártási technológiák kombinációja. Ezen 

típusú szendvics szerkezet számos mérnöki teherviselő szerkezetben (pl. hajófödém, híd, 

repülőgép, épület padozat …) alkalmazható.  

 
Először bemutatom egy egycellás kialakítású tartó (két CFRP fedőlemez, köztük két szélen 

hosszirányú Al négyzetcső merevítő bordával) statikus- és dinamikus jellemzőinek számítását, 

majd a tanszéki laboratóriumban elvégzett kísérleti mérésekkel igazolom a számítási eljárás 

helyességét. 

 
Kidolgozok egycellás cellalemezes tartó esetére olyan költség-célfüggvényt, mely a 

gazdaságos szerkezet meghatározására szolgál. Ennek ismeretében elvégzem különféle 

rétegszámú és rétegelrendezésű fedőlemez, valamint különböző geometriájú merevítő bordák 

esetére a szerkezet tömeg- és költség-minimálását, kimutatva ezzel mindkét célfüggvény 

esetére az optimális rétegösszetételt, és az ehhez tartozó ideális Al négyzetcső bordaméretet. 
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Az I-deas végeselemes szoftver alkalmazásával elvégzem a vizsgált szerkezet végeselemes 

analízisét. Előállítom a szerkezet végeselemes modelljét, a végeselemes számítás 

eredményeként kapott lehajlási értékeket pedig összehasonlítom a mérési és számítási 

eredményekkel, melyek jó egyezésével bizonyítom a végeselemes modell helyességét. 

 
A 8. fejezetben az egycellás tartóra felírt költségfüggvény alapján felírok egy általános, 

tetszőleges számú többcellás tartómodellre (két CFRP fedőlemez között több hosszbordával) 

vonatkozó költségfüggvényt. Az adott modellre Rosenbrock féle Hillclimb algoritmussal 

elvégzett tömeg- és költség-optimálás eredményeként meghatározok egy-egy, a minimális 

tömeget és a minimális költséget biztosító szerkezetet. Az optimált szálerősítéses 

szerkezeteket összehasonlítom egy a [Farkas&Jármai] publikációban optimálisként definiált 

azonos szerkezetkialakítású, befoglaló méretű és terhelésű teljesen acél alapanyagú 

szerkezettel, melyhez képest kimutatom a jelentős súlymegtakarítás lehetőségét. 
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1. A KOMPOZITOK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 
 

A kompozitok két vagy több különböző anyag kombinációjából létrejövő új, kiemelkedő 

tulajdonságokkal rendelkező anyagok, melyek kívánt fizikai, mechanikai, vegyi, 

megmunkálhatósági tulajdonságai megvalósíthatók a megfelelő anyagok kívánt 

kombinációjával. 

A legősibb kompozitok a természetes kompozitok, mint pl. a fa vagy az emberi csont. Az első 

ember alkotta kompozit a szalmából és sárból készített vályogtégla készítésre vezethető 

vissza, a modern kompozitokat azonban szálas és szemcsés erősítőanyagok, valamint fém-, 

kerámia-, vagy polimer kötőanyagok egyesítésével állítják elő. 

Eltekintve a természetes kompozitoktól, a mai kompozitipar megszületését az 1909-ben 

bevezetett hőre keményedő műanyagokhoz, a fenolokhoz köthetjük. De igazából csak az 

1940-es évektől számítható a kompozitipar kialakulása és a Szintetikus Kompozit Anyagok 

Korának kezdete. 

A szálerősített műanyagok (FRP, fibre reinforced plastic) főbb kereskedelmi felhasználása a 

repülőgépgyártáshoz kapcsolódik. Ebben az iparágban már finom, szőtt üvegszálszövetből 

készítették az egyes alkatrészeket, melyek alkalmazásának elsődleges célja a súlymegtakarítás 

volt, a költség pedig csak másodlagos jelentőségű volt. Ahogy egyre jobban elterjedt a 

kompozitok használata, megnőtt az igény a nagy mechanikai szilárdságú és olcsóbb 

üvegszálak kifejlesztésére. 1947-től újabb és olcsóbb erősítési formákkal próbálkoztak. Ennek 

eredményeként jött létre a vágott szálfonat (CSM, Continuous Strand Mat). Az ennél erősebb, 

de még megfelelő áron előállítható FRP lemeztermékeket 1949-ben kezdték egyre 

gyakrabban alkalmazni, melyek megjelentek a járműiparban, a hadiiparban, és az ipar 

legkülönbözőbb ágazataiban. 

Ezzel egyidőben fejlesztették ki a speciális kémiailag ellenálló, hőálló és tűzálló telítetlen 

poliészter-gyantákat, melyek felhasznált mennyisége rohamosan nőtt, 1955-től 50 ezer 

tonnáról 1968-ra 500 ezer tonnára, napjainkra pedig több mint 2.5 millió tonnára emelkedett.  

A szálerősítéses epoxigyanták használata szintén szorosan összefügg a repülőgépgyártással. 

Az, hogy térhódításuk lassúbb, mint más műanyagoké, az áruknak köszönhető, valamint 

annak, hogy hőkezelést is igényelnek, bár manapság már a sorozatos fejlesztések 

eredményeként létrehozták a hidegen kezelt epoxigyantákat. Természetesen napjainkban még 

sok más fontos hőre keményedő gyanta létezik, amelyekből speciális szálerősítéses 

kompozitokat készítenek, mint pl. a vinilészterek, fenolok, szilikonok, poliuretánok és 

uretánakrilátok. 
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A műanyagok másik jelentős csoportja a hőre lágyuló műanyagok, melyek fejlődése szintén 

gyors ütemű. Az FRP felhasználására nem olyan alkalmasak, mint a hőre keményedő 

műanyagok. Ennek az a fő oka, hogy alacsony a hőellenállásuk, mechanikai viselkedésük 

kedvezőtlenebb, valamint a gyártásuk is körülményesebb. 

A hőre keményedő gyanták első típusa a telítetlen poliészter gyanta volt, melyet 1946-ban 

Angliában mutattak be. A fejlesztés gyorsan haladt, és 1947-ben már bemutatták az első angol 

hidegen kezelt poliésztergyantát. Ezt követte 1949-ben az első levegővel nem érintkezhető 

gyanta, mely előre lendítette az olcsó, egyszerű előállítási eljárásokat. 

A gyanták fejlesztésének köszönhetően a szálak fejlesztése is gyorsan haladt előre. 1950-től 

bevezették az E, R, S üvegeket és a speciális sav-, és lúg ellenálló üvegeket. Ezeken kívül a 

textilipari eljárási technológia lehetővé tette üvegfonatok készítését és a szövetek többfajta 

kombinálhatóságát. Így kerültek a piacra az üvegszálak különböző formában: szőtt fonat, 

kombinációs szövetek, egyirányú szalagok és szövetek, szőtt anyagok és többirányú szövetek. 

Az üvegszál az FRP-iparban a legjelentősebb erősítő anyag, de a könnyebb, erősebb és 

merevebb szerkezetek alkalmazása során bevezették a karbon- és poliaramid szálakat is. A 

karbonszál nem volt egy új anyag, mivel ezelőtt kb. 100 éve már használták elektromos lámpa 

izzószálaként. Ez a korábbi szál viszonylag gyenge volt és erősítésként alig használták. 

Összehasonlítva a mai szénszálakat az elődeikkel, a ma használatosak sokkal erősebbek és 

merevebbek. 

Miután 1963-ban a karbonszálak második generációját is kifejlesztették, az FRP-iparban való 

felhasználásuk speciális területekre fókuszálódott, ahol a magas ár nem játszott korlátozó 

szerepet (repülőgépgyártás, sportszergyártás). 

A poliaramid szálakat 1965-ben fejlesztették ki. Bár nem olyan erősek és merevek, mint a 

szénszálak, de számos jelentős tulajdonsággal rendelkeznek, mint pl. a kis súly, kisebb 

költség és a kivételes ütési ellenállás. A szén-, a poliaramid-, és az üvegszálak összeszövése a 

hibridszövetek elterjedéséhez vezetett, ahol a különféle szálak optimális jellemzői még inkább 

kihasználhatóak. 

A szálerősítéses műanyag nagy utat tett meg kevesebb, mint egy fél évszázad alatt, és a 

hagyományos anyagokhoz képest kedvezőbb tulajdonságaiknak köszönhetően az elmúlt évek 

során egyre jobban elterjedt az űrtechnikában, a hajózásban, és a mindennapos mérnöki 

gyakorlatban is. [1.1] 
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2. A KOMPOZITOK ÉS A HAGYOMÁNYOS ANYAGOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
 

Szakszerű anyagválasztással olyan kompozitok hozhatók létre, melyek szilárdsága és 

rugalmassági modulusa hasonló, vagy még jobb, mint sok hagyományos anyagé. 

Az 2.1. ábra jellegzetes szerkezetek anyagainak fajsúlyát és rugalmassági modulusát 

hasonlítja össze [2.1, 2.2]. 

 
2.1. ábra  Szerkezetek anyagainak összehasonlítása. 

 

A kompozit anyagok tulajdonságait gyakorlati szempontból a fémek tulajdonságaival célszerű 

összehasonlítani, mivel a vizsgálataim tárgyát képező szerkezettípusok általában fémből 

készülnek. 

Adott felhasználás esetén fémek helyett kompozitok alkalmazása jelentős súlymegtakarítást 

eredményezhet a kompozitok kis fajsúlyának köszönhetően. A súlycsökkentés számos 

iparágban kulcsfontosságú tényező, melyet az autógyártásban, a repüléstechnikában és az 

építőiparban ki is használnak.  

A kompozitok fajlagos szilárdságuk és fajlagos merevségük tekintetében kedvezőbbek az 

általában alkalmazott fém szerkezeti anyagokhoz viszonyítva. 

Sok kompozitnak a fáradási szilárdsága, és a fáradási károsodással szembeni ellenállása 

egészen rendkívüli. A polimer-mátrixú kompozitok nagyobb korrózióval szembeni ellenállást 

mutatnak, mint a fémek. Bár sok polimer-mátrixú kompozit hajlamos környezete 

nedvességének felvételére, mely méretbeli változásokat, valamint az anyagban káros belső 

feszültségeket eredményez. A polimer-mátrix hő-oxidációs károsodása magas hőmérsékleten 

következhet be. A fém-mátrixú kompozitokban a mátrix oxidációja, valamint a szálak és a 

mátrix közötti nem kívánatos reakció problémát jelenthet a magas hőmérsékleten való 

alkalmazásoknál.  

A hőtágulási együtthatók sok szálkompozit esetén sokkal alacsonyabbak, mint a fémeknél. 

Következésképpen, a kompozit szerkezetek jobb mérettartást mutatnak az üzemi hőmérséklet 
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változása esetén. A szálkompozitok anizotróp természete lehetővé teszi a gyakorlatilag nulla 

hőtágulási együtthatójú szerkezetek gyártását. 

Míg a folyási- és a képlékeny deformáció egészen gyakori a szerkezeti fémeknél, a legtöbb 

szálkompozit gyakorlatilag rugalmas húzó igénybevétel esetén. 

A kompozitok belső csillapítása alkalmassá teszi ezeket az anyagokat olyan szerkezeti elemek 

előállításához, melyek zaj- és rezgéscsökkentést igényelnek.  

A fémmátrixú kompozitok további előnyökkel is rendelkeznek a monolit fémekhez képest, 

mint például a nagyobb kopásállóság, a kedvezőbb magas hőmérsékleti tulajdonságok és a 

jobb kúszási ellenállás.  

További előny a korrózióval szembeni ellenállás, mely lehetővé teszi, hogy a felületi 

védelemként szolgáló költséges festést elhagyjuk.  

Az előzőekben felsorolt kedvező tulajdonságok mellett a kompozitok hátránya, hogy 

bonyolult tervezési eljárást, magas költséget, új gyártási technológiákat, bonyolult gyártási 

eljárásokat igényelnek, valamint még kevés kompozitokra vonatkozó karbantartási tapasztalat 

áll rendelkezésre. 

 

3. SZÁLKOMPOZITOK 
 

A szálkompozitok több szempontból fontos anyagok a mérnöki gyakorlatban. A 

tulajdonságok olyan széles skálájával rendelkeznek, melyek más anyagokkal elérhetetlenek, 

mint például a nagy szilárdság, kis sűrűség, korrózióval és vegyi anyagokkal szembeni 

ellenállás, hosszú élettartam, hő- és hangszigetelő képesség, rezgéscsillapítás, kis hőtágulás, 

alacsony- vagy magas hővezetés, esztétikus megjelenés, stb. .  

A kompozitokat a fent említett különleges tulajdonságaiknak köszönhetően jelenleg is számos 

iparágban alkalmazzák [3.1, 3.2]. 

Leggyakoribb alkalmazási területek: 

Űrkutatás: űrtechnikai eszközök, alkatrészek gyártása, 

Hadi ipar: haditechnikai járművek, tárolóeszközök gyártása, 

Járműipar: vízi-, közúti-, légi járművek karosszéria elemei, egyéb alkatrészei gyártása 

[3.3, 3.4, 3.5], 

Építőipar: épületelemek (pl. tetőszerkezet) [3.6], padló- és falburkolatok, bútorok, 

mélyépítési alkalmazások gyártása, károsodott vasbeton- és fa szerkezetek 

utólagos megerősítése [3.7, 3.8], 

Gépipar: gépalapok, gépelemek, burkolati elemek, tartóelemek gyártása, 

Elektromos ipar: szigetelők gyártása, 
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Vegyipar: csövek, tartályok gyártása [3.9], 

Egészségügy: protézisek, orvosi eszközök gyártása. 

A 3.1. ábra bemutat néhány jellegzetes alkalmazást. 

 

 
3.1. ábra Néhány jellegzetes alkalmazás. 
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Elvileg végtelen számú kompozit típus létezik, melyek különbözhetnek száltípusban, 

száltartalomban, szálhosszban, szálelrendezésben és mátrix típusban. 

A szálkompozitok sokféle módon osztályozhatók, a főbb szempontok a következők lehetnek: 

a) Erősítő anyag szerint: 

1. Folytonos szálak 

− egyirányú szálelrendezés, 

− többirányú szálelrendezés (pl. szőtt rétegek), 

− tetszőleges szálirányú, 

2. Nem folytonos szálak 

− tetszőleges szálirányú, 

− egy irányba rendezett, 

3. Részecskék, whiskerek 

− tetszőleges szálirányú, 

− egy irányba rendezett. 

b) Réteg elrendezés szerint: 

− több, azonos anyagú, azonos szálirányú rétegből álló laminát, 

− azonos vagy eltérő anyagú, eltérő szálirányú rétegből álló laminát. 

c) Hibrid szerkezet szerint: 

− különböző rétegekben különféle anyagok, 

− egy rétegben különféle erősítő anyagok. 

A szál-kompozitok két fő alkotórészből állnak: egy erősítő fázisból (szálak) és egy alap 

mátrixból (pl. gyanta). A kompozitban mind a szálak, mind a mátrix nagymértékben megőrzik 

jellemvonásaikat, sőt még sok olyan tulajdonságot is eredményeznek, melyek elérhetetlenek 

lennének valamelyik összetevő kizárólagos alkalmazásával. 

Ezen kedvező tulajdonságaikat speciális anyagösszetételüknek köszönhetik. A speciális 

alkalmazásokhoz megfelelő anyagösszetételt összetevőik alap mátrix és erősítő fázis (töltő 

anyagok, szálak) típusának, arányának, tulajdonságainak helyes megválasztásával érhetjük el. 

Így ezen anyagok alkalmazása jelentős rugalmasságot biztosít a tervezés során.  
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3.1. Száltípusok 
 

A szálak általában nagy szilárdságúak és nagy rugalmassági modulusúak, fő teherviselő 

elemként szolgálnak. A szálak széles választéka áll rendelkezésre a kompozitokban való 

felhasználásra. A szálerősítő anyagok a mátrixba beágyazva fejtik ki hatásukat, általában a 

kompozit húzó-, és hajlítószilárdságát növelik. Ezek a szálak sokféle módon használhatók fel, 

lehetnek folytonos szálak, szövetek és darabolt szálak.  

A szálerősítés megjelenési formái a következők lehetnek [3.1, 3.2, 3.4, 3.10, 3.11, 3.12]: 

roving: párhuzamos, sodratlan pászma, 

rovingszövet: rovingokból összeszőtt textília. Lánc- és vetülék irányban többnyire egyező 

szálmennyiséget tartalmaz, de léteznek erős láncfonatot csak kis mennyiségben vetülékkel 

összefogó un. egyirányú (unidirekcionális) rovingszövetek is, 

szövet: sodrott fonalból szőve, 

paplan: nemezelődött fonalakból képzett, ragasztással vagy steppeléssel összefogott textília. 

Az iparban használt szálak típusai és százalékos megoszlásuk a következő [3.1, 3.2, 3.4, 3.10, 

3.12, 3.13]:  

− Üvegszál (40%): eltérő tulajdonságú típusai léteznek: 

A-üveg: kémiai hatásoknak, valamint az időjárásnak ellenálló, 

D-üveg: elektromos szigetelő, 

E-üveg: nagy szilárdságú, nagy rugalmassági modulusú, jó kémiai ellenállású, 

alacsony költségű 

M-üveg: nagy teherbírású, 

R-üveg: hőálló, nagy szilárdságú, 

S-üveg: kiemelkedően nagy szilárdságú, magas költségű. 

− Szén- és grafitszál (34%): kis sűrűségű, nagy rugalmassági és hajlítási modulusú, nagy 

merevségű, jó hővezető képességű. 

− Aramid szál (23%) (leggyakrabban alkalmazott típusa a Kevlár): igen nagy hőstabilitású, 

nagy szilárdságú, jó szigetelő, kedvező szilárdság-súly és modulus-súly arányú, kedvező 

energia elnyelésű. 

− Egyéb szálak (3%): 

bór-, 

volfram-, 

kvarc-, 

azbeszt-, 

fém- (Be, acél),       
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új szintetikus szálak. 

A 3.2. ábra gyakran alkalmazott száltípusok sűrűségi-, szilárdsági- és rugalmassági jellemzőit 

szemlélteti [3.11]. 

 

      Rugalmassági modulus              Szakító szilárdság                          Sűrűség 

   

3.2. ábra  Szálak jellemzői. 

 

3.2.  Mátrix anyagok 
 

A mátrix feladata a szálak kívánt helyzetben és irányban való tartása, elválasztva azokat 

egymástól, elkerülve ezzel a kompozit deformálódása közbeni kölcsönös súrlódást. A mátrix a 

szálak közötti terhelésátadó közegként is funkcionál, és kevésbé ideális esetben – összetett 

terhelés esetén – a mátrix a szál tengelyére merőleges terhelés felvételére is alkalmas. A 

szálak környezeti károsodástól való védelmeként is szolgál a kompozit előállítás előtt, közben 

és után is. A mátrix anyagok polimer -, fém -, vagy kerámia - mátrixok lehetnek. 

A leggyakrabban alkalmazott szálkompozitokban használt polimerek a hőre keményedő 

gyanták, valamint a kisebb mennyiségben igénybevett hőre lágyuló polimerek. A 

legfontosabb fém-mátrixok alumínium, titán, magnézium és rézötvözet alapúak. A kerámia 

alapú kompozitokat - melyek tartalmazhatnak karbont, üveget, félfémeket - olyan 

alkalmazásokhoz használják, ahol fontos szempont a magas hőmérséklet jelenléte, valamint 

az anyag kémiai stabilitása. [3.1, 3.11, 3.12, 3.14] 

 

3.3. Réteges szerkezetű anyagok jellemzése 
 

A vizsgálataim tárgyát a gyakorlatban alkalmazott szerkezeti elemek képezik, melyek réteges 

szerkezetűek. Tehát a gyakorlati alkalmazások során a szálkompozit szerkezetek több rétegből 

állnak, mivel a tulajdonságok a réteg keresztirányában jóval gyengébbek, mint hosszirányban. 

Így több réteg különböző szálorientációban való egymásra helyezésével elérhető, hogy 

valamennyi lehetséges terhelési irányba essen erősítőanyag.  
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Egy rétegelt szerkezetet (laminát) tehát egyféle- vagy különböző szálirányú vékony szál-

mátrix rétegek egymásra helyezésével, a kívánt vastagság eléréséig való egyesítésükkel 

állítják elő [3.1, 3.12, 3.15]. A laminát szilárdsági tulajdonságai erősen függenek a szálváz és 

a gyanta részarányától (térfogatra, vagy tömegre vonatkoztatott vázanyagtartalomtól). 

Elméletileg korlátlan számú rétegelrendezés összeállítása lehetséges, a réteg rugalmassági 

tulajdonságoktól, rétegvastagságtól, rétegek szögétől, réteg típusoktól, rétegezési sorrendtől, a 

réteg számától függően. A leggyakrabban alkalmazott rétegelt lemezek 3 fő típusba 

sorolhatók (3.3. ábra): szimmetrikus, anti-szimmetrikus és aszimmetrikus szerkezetekre.  

 
3.3. ábra  Lehetséges rétegelrendezések. 

 
A rétegelt szerkezet akkor tekinthető szimmetrikusnak, ha a laminát felső fele (középsík 

fölötti rész) megegyezik – mind a réteg tulajdonságokban, mind a középsíkhoz viszonyított 

réteg elrendezésben és a szálirányban is – az alsó féllel. 

A szimmetrikus laminát olyan rétegekből állítható össze, amelyek egyirányúak, vagy 

többirányúak lehetnek. Az egyirányú szálas rétegekből összeállított szerkezetet egyirányú 

rétegelt lemezes szerkezetnek nevezzük (single oriented ply laminate, SOPL), míg a 

többirányú szálas rétegekből összeállított szerkezetet többirányú rétegelt lemezes 

szerkezetnek nevezzük (multioriented ply laminate, MOPL). 

A szimmetrikus SOPL izotróp, vagy ortotróp lemezekből állhat. Az izotróp réteg az izotróp 

anyagokból képzett vékony szeletként képezhető. A szálas kompozit rétegek alkotják az 

ortotróp anyagok csoportját. Amennyiben a szerkezet lokális koordináta tengelyei (1-2) 

egybeesnek a globális koordináta tengelyekkel (x-y), a rétegek speciálisan ortotrópok, 

amennyiben nem esnek egybe, a réteget általános-ortotrópnak nevezzük.  
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Az olyan lemezes szerkezetet nevezzük antiszimmetrikusnak, ahol az adott rétegösszetétel 

(réteg tulajdonságok és vastagságok) az alsó és a felső félben megegyezik, azonban a rétegek 

száliránya változó. Az antiszimmetrikus szerkezet csak ortotróp rétegekből állhat. Az olyan 

antiszimmetrikus szerkezetet, mely speciális ortotróp rétegekből van összeállítva, 

keresztirányú réteges szerkezetnek, az általános ortotróp rétegekből állót pedig szögben álló 

réteges szerkezetnek nevezzük.  

A harmadik típus az aszimmetrikus laminátok. Az a szerkezettípus tartozik ebbe a 

kategóriába, mely sem nem szimmetrikus, sem nem antiszimmetrikus. Ez a típus több irányú 

rétegekből áll, állhat izotróp rétegekből (legalább két különböző izotróp anyag) és speciálisan 

ortotróp és/vagy általános ortotróp rétegekből egyaránt.  

A gyakorlati alkalmazásoknál elsősorban a szimmetrikus rétegelrendezést használják az 

egyszerűbb gyárthatóság miatt.  

 

4. LEHETSÉGES GYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK 
 

A kompozit végleges tulajdonságainak kialakulásában jelentős szerepe van a szál típusának, 

mennyiségének, eloszlásának és irányának, azonban a végeredményként kialakított 

alkatrészek tulajdonságai nagymértékben függnek a gyártási eljárástól is. A legfőbb gyártási 

szempontok: az alacsony költség, a hulladék- és selejt csökkentése, valamint az összetétel 

szabályozhatósága. A különböző gyártási módok jelentős tulajdonságbeli eltéréseket idéznek 

elő. Nemcsak a mechanikai tulajdonságokra (mint pl. merevség, szilárdság) van hatásuk, 

hanem más jellemzőkre is (pl. felületi minőség, kémiai ellenállás, belső csillapítás, 

elektromos- és hő tulajdonság), melyek különösen fontosak lehetnek egyes alkalmazásokban. 

A legfontosabb befolyásoló tényező - mely a gyártás során felmerül - az alkatrész 

egységköltsége. Ha költségelemzést végzünk a fő gyártási eljárásokra, a berendezés, a 

szerszám, a munka és az anyagköltség figyelembevételével az egyes gyártási eljárásokra a 

következő eredményt kapjuk: 

 
4.1. ábra  A főbb gyártási eljárások költségösszetevői. 
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A szálerősítéses műanyagból készült munkadarabok elkészítésére nagyon sokféle módszer 

van, így minden feladathoz meg lehet találni a megfelelő gyártási eljárást [4.1, 4.2]. A kézi 

felrakásos módszertől a kétrészes sajtolásig, minden elképzelhető alakítási technika 

számításba jöhet, mint pl. a tekercseléses és a húzó eljárások. A mindenkori gyártási módszer 

megválasztása az alábbi szempontoktól függ: 

- az előállítandó munkadarab nagysága, száma és alakja, 

- a mechanikai, a kémiai és a korróziós igénybevétellel szemben kívánt ellenállóképesség, 

- a gyártandó darabok száma és a termelés sebessége,  

- a kívánt mérettartósság és felületminőség, 

- a vázanyag és a gyanta típusa. 

A gyártás folyamatának technológiai részleteit mindig a feldolgozó határozza meg, mert 

ehhez az eljárási technikák és a kémiai folyamatok ismerete szükséges, figyelembe véve az 

adott üzemi körülményeket is. 

 

4.1. Előgyártás 
 

Minden gyártási eljárást megelőzi az előgyártás, amikor az alapanyagokat előkészítik a 

további feldolgozáshoz. Ide tartozik a mátrix pontos bekeverése és az erősítő anyagok 

megfelelő méretre való vágása. A gyártó sablonokat megtisztítják, és - amennyiben szükséges 

- tapadásgátló szerekkel kezelik. 

 

4.1.1. Mátrix-előkészítés 

 

A mátrixkeveréket a gyártás helyszínén, üzemekben, külön erre a célra berendezett 

helyiségekben állítják elő. Ezek alapfelszereléséhez tartoznak a kézikeverők, a katalizátorok, 

a gyorsítók, és adott esetben a színezőpaszták bekeveréséhez a planétás keverők, mérlegek, 

adagolóedények és hordóbuktatók. A mátrix anyagok feldolgozásánál minden esetben 

különös figyelemmel kell eljárni, és be kell tartani az egészségvédelem és a munkavédelem 

követelményeit. 

 

4.1.2. A szál vágása 
 
A szál-paplanokat és szöveteket különféle vágó berendezésekkel – pl. ollóval, körkéses 

géppel – vágóasztalon paplanhenger felfüggesztők és sablonok segítségével készítik. 

Egyszerre több réteget lehet vágni, így az előgyártás időszükséglete lecsökkenthető. 
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4.2. Kézi laminálás 
 

Ez a szálerősítéses műanyaggyártás legegyszerűbb és leggyakoribb eljárása. A kézi laminálás, 

vagy kontakt alakítás olyan gyártási eljárás, amellyel tetszőleges nagyságú és bonyolultságú 

alakos termékek állíthatók elő [4.1, 4.2, 4.3].  

A laminálás során egymás után viszik fel a szálerősítést, amit mindig a gyanta felvitelével kell 

kezdeni. Fontos, hogy az üvegszálerősítés átitatódjon gyantával, s eközben arról is 

gondoskodni kell, hogy a rétegek között ne keletkezzenek légzárványok. Az üvegszálpaplant 

a gyantába bele kell mángorolni, rendszerint recés vagy gumírozott hengerrel. A rétegelés 

befejezéseként záróréteget kell alkalmazni valamilyen levegőn száradó gyantából, mert az 

oxigén jelenléte korlátozott térhálósodást okoz. Manapság előszeretettel használják a 

gyantával előimpregnált rétegeket (prepreg), melyek leegyszerűsítik a gyártási folyamatot. 

 

A kézi laminálás munkafázisai (4.2. ábra): 

- a formaelválasztó felvitele a szerszámra, 

- szál-paplan, szál-szövet rétegezése, gyanta rétegek felvitele, 

- záróréteg felvitele, 

- a térhálósodás befejeződése után a szerszámból való eltávolítás, a szerszám tisztítása, 

- utólagos térhálósítás (temperálás). 

 

 
4.2. ábra  Kézi laminálás. 

 

A szál-paplant, vagy szál-szövetet az illesztéseknél át kell lapolni, mert egyszerű illesztés 

esetén a két szövet kapcsolódásánál erősítés nélkül maradna a réteg. Nagy figyelmet kell 

fordítani a szálorientációknak és az egyenletes vastagságnak is, mert az eltérő zsugorodás 

miatt vetemedés jöhet létre. A kézi rétegezéses eljárást nagy bérköltsége ellenére gyakran 

alkalmazzák prototípusok elkészítésére, valamint kis darabszámú termék előállítása esetén. 
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4.3. Szál-gyanta szóróeljárás (spray-up) 
 

A laminálási technológia némileg „gépesített” változatának tekinthető eljárás (4.3. ábra) alatt 

azt értjük, amikor a gyártás során többkomponensű szóró berendezéssel vágott szálakat, 

valamint katalizátorral összekevert gyantát egy előkészített sablonra szórunk [4.1, 4.2]. A 

felszórt anyagot ugyanazokkal az eszközökkel tömörítjük, mint a kézi laminálásnál. 

 
 

4.3. ábra  Szóró eljárás. 

A kézi laminálással szemben a gyantaszórás a következő előnyökkel jár: 

- nincs szükség a szál-szövet kiszabására és behelyezésére, 

- nagyobb a termék gyantatartalma, ill. széles határok között változtatható, 

- nagy felületű termékek is gazdaságosan gyárthatók. 

 

4.4. Kisnyomású feldolgozás 
 

A szálerősítésű rétegeket kisnyomáson dolgozzák fel, a sajtolást vákuummal vagy hidraulikus 

sajtolókkal végzik. A termékgyártást végezhetik egyrészes-, illetve kétrészes szerszámokkal 

[4.1, 4.2]. 

 

4.4 1. Egyrészes szerszámok 

 

Az egyik legismertebb vákuumelszívásos eljárás a 4.4. ábrán látható. A forma-elválasztóval 

kezelt szerszámban elhelyezik a laminált üvegszövetet vagy paplant, majd a gyantát. A 

légtömör teret úgy hozzák létre, hogy a szerszámra gumilepedőt szorítanak, majd vákuum alá 

helyezik. A túlnyomást oly módon is létrehozhatjuk, hogy gumizsákot használunk, amelyet 

rászorítunk a szerszámra, majd ezt felfújva túlnyomást hozunk létre. Ennek az eljárásnak a 
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lényege, hogy a nyomás egyrészt egyenletesen eloszlik a felületen, másrészt a felesleges 

gyantát kiszorítja, mely utána újra felhasználható. 

 
4.4. ábra  Gumilepedő és vákuum alkalmazása 

rétegelt termék gyártásához. 

 

4.4.2. Kétrészes szerszámok 

 

Az eljárást a 4.5. ábra mutatja be. Itt a termék mindkét oldala sima felületű lesz a szerszám 

felületétől függően. Ebben az eljárásban is az erősítő szövetet a formaelválasztóval kezelt 

szerszámba helyezik, majd a szerszámfeleket összezárják. Ezt követően a gyantát 

túlnyomással a szerszámba fröccsöntik, miközben biztosítják a levegő és a gyantafelesleg 

eltávozását. A kétrészes merev szerszámokban gyártott termékek vetemedése kisebb, és a 

gyártási eljárás is egyszerűbb. 

 
4.5. ábra  Sajtolószerszám hideg feldolgozáshoz. 
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4.5. Tekercselés 
 

Tekercseléssel szálerősítésű csöveket és forgástesteket lehet gyártani. Ez a gyártási eljárás jól 

gépesített és nagypontosságú termékek gyártására alkalmas [4.1, 4.2, 4.3]. A legegyszerűbb 

eljárás a menetszerű tekercselés, amelyet a 4.6. ábra mutat. Ezen eljárás során az 

üvegszálkötegeket vagy fonalakat egy impregnáló kádon húzzák át, majd egy tüskére 

tekercselik. A tekercselés előtt végbemenő impregnálás mellett alkalmaznak úgynevezett 

előimpregnált üvegszálas csíkokat (prepreg) is, amelyet a feltekercselés előtt felmelegítenek, s 

a tekercselés után a tüskével együtt kemencébe helyezik kikeményítés céljából. Az 

alkalmazott tüskék készülhetnek osztottan vagy osztatlanul. Az osztatlan tüskék enyhén 

kúposak, hogy a termék lehúzása könnyebb legyen.  

 
4.6. ábra  Folyamatosan tekercselő berendezés. 

1 gépállvány; 2 acélszalag; 3 gyantafürdő; 4 fólia; 5 fátyol; 6 vágó- és lerakóberendezés a 

tengelyirányig roving erősítéshez; 7 üvegszálpaplan; 8 roving; 9 orsótartó; 10 roving; 11 itatófürdő; 12 

fátyol; 13 keményítő kályha; 14 a tekercselőmag vége; 15 vágó- és csiszolóberendezés 

 

4.6. Pultrúzió (pultrusion) 
 

A hosszirányú, folytonos szállal erősített kompozit profilgyártás az extrúzióhoz hasonló 

eljárás, amelyben a húzásnak (pulling) igen nagy szerepe van: a térhálósítás befejeztéig a 

termék jelentős húzásnak van kitéve. A szállal erősített műanyagokból folyamatos eljárással 

sík- ill. hullámlemezeket, profilokat állíthatunk elő ezzel az eljárással [4.1, 4.2, 4.3]. A 

folyamatos gyártásban a polimerizációs idő betartása miatt viszonylag hosszú üregekre van 

szükség. A hullámlemezek gyártásánál a termékek lehetnek hossz- és keresztirányban 

hullámosítottak. 

A profilgyártás során (4.7. ábra) a szál-kötegeket egy előszárítón keresztül húzzuk, majd a 

szál impregnálása után az alakadó nyíláson át a térhálósító üregbe vezetjük. Ezután kerül sor a 

hőkezelésre, valamint az utóhűtésre. Innen már megszilárdult állapotban kerül ki a kívánt 
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profil, mely a megfelelő hosszúságúra vágható. A profilok előállítása horizontális vagy 

vertikális elrendezésű gyártósoron mehet végbe. Az eljárásnak az előnye, hogy a gépsor 

teljesen automatizálható és a gyártás folyamatos lehet, így ez a tömeggyártás igen hatékony 

eljárása.  

 
4.7. ábra  Pultrúzió (áthúzás). 
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5. RÉTEGES SZERKEZETŰ KOMPOZITOK MIKRO- ÉS MAKROMECHANIKÁJA 

 

Az egyirányú rétegek változó irányultságú egymásra helyezéséből álló szálkompozitok 

mechanikai viselkedését mikro- és makromechanikai szemszögből lehet vizsgálni. A 

mikromechanikai megközelítést a kompozit tulajdonságainak a szál és a mátrix 

tulajdonságainak és interakciójának szempontjából való meghatározására használjuk. A 

kompozit mikroszerkezetét egy közelítő modellel szimuláljuk, hogy meghatározhassuk a réteg 

„eredő” tulajdonságait. A makromechanikának az egyirányú rétegek „eredő” jellemzői 

alapján a kompozit szerkezet viselkedésének előrejelzésében, illetve tervezésben van szerepe 

[5.1, 5.2, 5.3, 5.4].  

Egy rétegelt lemezt a vékony szálak és mátrix rétegek egymásra helyezésével, a kívánt 

vastagság eléréséig való egyesítésükkel állítanak elő. A rétegelt szerkezet a leggyakoribb 

formája a szerkezeti alkalmazásra használt kompozitoknak. A szálelrendezés minden egyes 

rétegben, valamint a különböző rétegek rétegződési sorrendje is szabályozható a fizikai és a 

mechanikai tulajdonságok széles skálájának elérése érdekében. 

A szálerősítéses műanyag szerkezeti elemek modellezése számos anyagi tulajdonság – 

elsősorban a keresztmetszeti panelek rétegeinek a hossz- és keresztirányú rugalmassági 

modulusának, valamint merevségének – ismeretét igényli.  

A laminát fő rugalmassági jellemzőit az összetevők jellemzői és aránya határozza meg. A 

hosszirányú rugalmassági jellemzőket (pl. modulus a szál irányában) elsősorban a szál 

paraméterei határozzák meg, azonban keresztirányú és nyíró igénybevételek esetén a mátrix 

szintén jelentős szerepet játszik az együttes tulajdonságok kialakításában. 

A szerkezetet alkotó szál és mátrix rugalmassági modulusának (Esz,Em), térfogatának (Vsz,Vm), 

valamint Poisson hányadosának (νsz,νm) adatait ismertnek tételezzük fel, mivel ezeket az 

adatokat – jó esetben – a gyártó rendelkezésünkre bocsátja. Ezen jellemzők ismeretében a 

laminált szerkezet eredő mechanikai jellemzői az 5.1. diagram alapján számíthatók. 

 

5.1. diagram Laminált eredő mechanikai tulajdonságainak számítása. 
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A szálerősítésű réteg legfőbb tulajdonságai a hosszirányú rugalmassági modulus, E1; a 

keresztirányú rugalmassági modulus, E2; a Poisson tényező, ν12; a síkbeli nyíró modulus, G12 

és a különféle szilárdsági határértékek.  

 
A rugalmassági jellemzők számítási eljárásai számos szakirodalomban megtalálhatók: [5.1, 

5.2, 5.5, 5.6, 5.7]. 

A szál és a mátrix jellemzői és aránya alapján a keverési szabály (Voigt szabály) segítségével 

a réteg hosszirányú rugalmassági modulusát a következőképpen számíthatjuk ki: 

1 sz sz m mE E V E V= +                   (5.1) 

 
míg a keresztirányú modulus az ún. reciprok keverési szabály (Reuss szabály) alapján 

számítható: 

2
sz m

sz m m sz

E EE
E V E V

=
+

      (5.2) 

A laprétegben, irányultsága miatt 1 2E E≠  és 12 21ν ν≠ . 

Az ortotróp rétegre jellemző fő- és mellék Poisson hányados a keverési szabály alapján 

kiszámítva: 

      12 sz sz m mV Vν ν ν= +      (5.3) 

      2
21 12

1

E
E

ν ν=       (5.4) 

A síkbeli nyírási modulus a Gsz és Gm szál- és mátrix nyíró modulusok ismeretében az (5.5) 

képlettel számítható ki. 

     12
sz m

sz m m m

G GG
G V G V

=
+

         (5.5) 

A laminát egyes rétegeiben fellépő feszültségek és alakváltozások számítására, valamint a 

laminát eredő rugalmassági állandóinak meghatározására a Klasszikus Rétegezési Elméletet 

(CLT, Classical Lamination Theory) [5.2, 5.5, 5.6] használjuk. 

Az elmélet a következő feltevéseken alapul: 

• a laminát vékony és nagy kiterjedésű, 

• tökéletes rétegközi kötés jön létre a szomszédos rétegek között, 

• az alakváltozás a vastagság mentén (5.1. ábra z irányában) lineáris, 

• valamennyi réteg makroszkópikusan homogén és lineárisan rugalmasan viselkedik. 

 
A továbbiakban derékszögű koordinátarendszert használunk úgy, hogy a laminát geometriai 

középsíkja az x-y síkba esik, a z koordináta tengely pedig erre merőleges. Feltételezzük, hogy 
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a t vastagságú laminát n db rétegből van összeállítva, melyek vastagsága t1, t2, t3, … tn (5.1. 

ábra). Ezzel a koordináta rendszerrel és jelölési rendszerrel a CLT rétegezési elmélet főbb 

lépései a következőképpen írhatók le: 

1. kiszámítjuk a laminát [Q] és [Q’] merevségi mátrixait valamennyi rétegre,  

2. meghatározzuk az alkalmazott erők és nyomatékok hatására a laminát középsíkjában 

bekövetkező alakváltozást és görbületet, 

3. kiszámítjuk az egyes rétegek síkbeli alakváltozását εxx, εyy, γxy,  

4. meghatározzuk az egyes rétegekben ébredő feszültségeket σxx, σyy, τxy, 

5. kiszámoljuk a laminát Exx, Eyy, νxy, νyx, Gxy rugalmassági állandóit, 

6. megbecsüljük a laminát eredő szilárdságát tönkremeneteli feltételek segítségével. 

 
5.1. ábra  Laminát rétegösszetétele. 

 
Az első lépés a [Q], réteg merevségi mátrix elemeinek kiszámítása valamennyi rétegre, a 

klasszikus rétegezési elmélet alapján [5.1, 5.2, 5.5, 5.6]. 

  

1
11

12 211
EQ
ν ν

=
−

            12 2
12 21

12 211
EQ Q ν

ν ν
= =

−
       (5.6) 

2
22

12 211
EQ
ν ν

=
−

            1266 GQ =  

A [Qij'] transzformált merevségi mátrix – mely a réteg szálainak x iránytól való eltérését veszi 

figyelembe – elemei a merevségi együtthatók [Qij] kombinációjával kifejezhetők. A [Qij] és 

[Qij'] mátrixot minden egyes rétegre szükséges kiszámítani. 

 
5.2. ábra  A réteg szál-iránya. 
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A θ  az erősítő szál irányának és a koordináta x-tengelyének szöge (5.2. ábra). 

11 1 2 3cos 2 cos 4Q U U Uθ θ′ = + +       12 21 4 3 cos 4Q Q U U θ′ ′= = −  

22 1 2 3cos 2 cos 4Q U U Uθ θ′ = − +       16 2 3
1 sin 2 sin 4
2

Q U Uθ θ′ = +     (5.7) 

26 2 3
1 sin 2 sin 4
2

Q U Uθ θ′ = −              66 5 3 cos 4Q U U θ′ = −  

melyben az Ui a réteg invariáns merevségi tulajdonságait jelöli : 

1 11 22 12 66

2 11 22

3 11 22 12 66

4 11 22 12 66

5 1 4

1 (3 3 2 4 )
8
1 ( )
2
1 ( 2 2 4 )
8
1 ( 6 4 )
8
1 ( )
2

U Q Q Q Q

U Q Q

U Q Q Q Q

U Q Q Q Q

U U U

= + + +

= +

= + − −

= + + −

= −

        (5.8) 

 

A laminát alakváltozása lineáris összefüggésben van a középsíktól való távolsággal a 

következőképpen: 
0

xx xx xx
0

yy yy yy

0
xy xy xy

ε =ε +zK

ε =ε +zK

γ =γ +zK

           (5.9) 

ahol εxx
0, εyy

0, a középsík normál alakváltozása, γxy
0 a középsík nyíró alakváltozása; Kxx és Kyy 

a hajlítási görbületek; Kxy a csavaró görbület; z a középsíktól való távolság. Ha a lemez 

vastagsága a többi mérethez képest sokkal kisebb, a nyírási alakváltozás γxz és γyz 

elhanyagolható. 

A laminátra ható lehetséges síkbeli-, hajlító- vagy csavaró erőket az alábbi 5.3. ábra 

szemlélteti.  

 
5.3. ábra  Lehetséges erők és nyomatékok. 
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Felírhatók a fellépő erők és nyomatékok következtében létrejövő középsík alakváltozások és 

görbületek [5.8, 5.9, 5.10, 5.11] az alábbi egyenletekkel: 

 

     

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

0
xx xx xx

0
yy yy yy

0
xy xy xy

N ε k
N = A ε + B k

N γ k

              (5.10) 

     

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

0
xx xx xx

0 0
yy yy yy

0 0
xy xy xy

M ε k
M = B ε + D k

M γ k

              (5.11) 

amelyben az [A] húzó-, [B] kapcsoló-, [D] hajlító réteg merevségi mátrixok, az Nxx x irányba 

ható erő, Nyy y irányú erő, Nxy nyíró erő, Mxx hajlító nyomaték yx síkban, Myy hajlító nyomaték 

xz síkban, Mxy csavaró nyomaték. 

A képletekből láthatjuk, hogy az [A] húzó merevségi mátrix kapcsolatot teremt a síkbeli 

élerők [N] és a középsík nyúlásai [ε0] között. A [D] hajlító merevségi mátrix az élnyomatékok 

[M] és görbületek [k] közötti összefüggést adja meg. A [B] kapcsoló merevségi mátrix 

párosítja a síkbeli élerőket [N] a görbületekkel [k], valamint az élnyomatékokat [M] a 

középsík nyúlásaival [ε0]. 

 

A laminát [A], [B], [D] merevségi mátrixai [Qij
'] a mátrix ismeretében számíthatók [5.1, 5.2, 

5.6]. A merevségi mátrixok elemei a következő formulákkal számíthatók ki: 

1
1

( ) ( )
n

m
ij ij k k k

k

A Q h h −
=

′= ⋅ −∑              (5.12) 

2 2
1

1

1 ( ) ( )
2

n
m

ij ij k k k
k

B Q h h −
=

′= ⋅ −∑              (5.13) 

3 3
1

1

1 ( ) ( )
3

n
m

ij ij k k k
k

D Q h h −
=

′= ⋅ −∑ ,             (5.14) 

ahol : Qij
'  a [Q'] mátrix elemei 

n    a rétegek száma 

m   a különböző szerkezeti elemeket jelöli (mint pl. I-tartó esetén az övlemez és a 
gerinclemez) 

hk   a k-ik réteg felső szélének középsíktól  mért  távolsága (hk a középsík fölött 

pozitív, alatta pedig negatív értéket vesz föl)  

hk-1  pedig a k-ik réteg aljának középsíktól  mért  távolsága. 
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Az [A] húzó-, [B] kapcsoló-, [D] hajlító réteg merevségi mátrixok jellemzői a leggyakoribb 

rétegösszetételekre a következőkben fogalmazhatók meg [5.10]: 

• az [A], [B] és [D] az egyes rétegek rugalmassági tulajdonságainak, valamint a laminát 

középsíkjától való távolságának függvénye, 

• szimmetrikus rétegelrendezésű laminátoknál (pl. [30/0/0/30] szálirányú) a [B] mátrix 

valamennyi eleme 0, 

• antiszimmetrikus laminát (pl. [30/-30/30/-30]) esetén A16 = A26 = D16 = D26 = 0, 

• kiegyenlített (valamennyi réteg +θ /-θ szögben áll) rétegösszetétel esetén A16 = A26 = 0, 

• keresztirányú rétegek (csak 0 és 90-es rétegekből áll) rétegösszetétele esetén A16 = A26 = 

D16 = D26 = 0, 

• speciálisan ortotróp rétegek (pl. szövetek) esetén A16 = A26 = B16 = B26 = D16 = D26 = 0, 

 

A laminát eredő rugalmassági jellemzőinek számításához a második lépés a középsík 

alakváltozásának és görbületének számítása a fellépő erők és nyomatékok ismeretében az 

(5.10), (5.11) egyenletek átalakításával.  

     

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

0
xx xx xx
0
yy yy yy

0
xy xy xy

ε N M
ε = a N + b M

γ N M

              (5.15) 

     

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

xx xx xx

yy yy yy

xy xy xy

k N M
k = c N + d M

k N M

              (5.16) 

amelyekben: 

[ ] = [ ]+[ ][ ] [ ] [ ][ ]
[ ] = -[ ]+[ ][ ]
[ ] = [ ]-[ ][ ]
[ ] = [ ] -[ ][ ][ ]
[ ] = [ ]

-1 -1 * -1 -1

-1 * -1

-1

* -1

* -1

a A A B D B A
b A B D
c D B A
D D B A B
d D

⋅ ⋅

             (5.17) 

Szimmetrikus rétegelrendezés esetén mivel [B] = [0], az [a] = [A-1], [b] = [c] = [0],  

és [d] = [d-1]. Ezért az (5.15), (5.16) egyenletek a következőkre egyszerűsödnek: 
0
xx xx
0 -1
yy yy
0
xy xy

ε N
ε = A N
γ N

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎡ ⎤⎣ ⎦⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

               (5.18) 
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xx xx
-1

yy yy

xy xy

k M
k = D M
k M

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎡ ⎤⎣ ⎦⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

               (5.19) 

Ez azt mutatja, hogy szimmetrikus laminát esetén a síkbeli erők csak síkbeli alakváltozást 

eredményeznek (görbületet nem), a hajlító- és csavaró nyomatékok pedig csak görbületet 

okoznak (síkbeli alakváltozást nem).  

A harmadik lépés a középsík alakváltozás és görbület felhasználásával az egyes rétegek 

alakváltozásának számítása, 
0

xx xx xx
0

yy yy k yy
0

xy xy xyk

ε ε k
ε = ε +z k
γ γ k

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 ,              (5.20) 

ahol zk  a k-ik réteg középsíkjának távolsága a laminát középsíkjától.  

A negyedik lépés a redukált merevségi mátrix felhasználásával az egyes rétegekben ébredő 

feszültségek számítása az alábbi módon: 

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤σ
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤σ =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥τ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

0
xx xx xx xx

' ' 0 '
yy mn yy mn yy j mn yy

0
xy xy xy xyj

ε ε k
= Q ε Q ε +z Q k

γ γ k

            (5.21) 

 

A leggyakrabban alkalmazott szimmetrikus kiegyenlített rétegeknél, ahol [B] = [0] és A16 = 

A26 = 0 a merevségi mátrixok és egyes összefüggések jelentősen leegyszerűsödnek. 

Az [A] húzó merevségi mátrix: 

[ ]
11 12

21 22

66

0
0

0 0

A A
A A A

A

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

              (5.22) 

22 12
1

12 112
11 22 12 2

11 22 12

66

0
1 0

0 0

A A
A A A

A A A
A A A

A

−

⎡ ⎤
⎢ ⎥−⎢ ⎥

⎡ ⎤ ⎢ ⎥= −⎣ ⎦ − ⎢ ⎥
−⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦

             (5.23) 

       
22 12

12 112
11 22 12 2

11 22 12
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0
1 0

0 0

0
xx xx
0
yy yy
0
xy xy

ε A A N
ε = A A N

A A A
γ NA A A

A

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎡ ⎤ ⎡ ⎤−⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥−⎢ ⎥ ⎢ ⎥− ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥− ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

             (5.24) 

x irányú húzó igénybevétel esetén Nxx = t⋅σxx , Nyy = 0 és Nxy = 0.  
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Így kapjuk, 

22
2

11 22 12

12
2

11 22 12

0

0
xx xx

0
yy xx

0
xy

Aε t
A A A

Aε t
A A A

γ

= σ
−

= − σ
−

=

              (5.25) 

 
A laminát redukált rugalmassági jellemzői síkbeli terhelés esetén: 

 
2

11 22 12
0

22

xx
x

xx

A A AE
tA

σ
ε

−
= =  

2
11 22 12
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y

A A AE
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=                (5.26) 

t
AGxy

66=  

0
12 12

0
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      yy
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ε
ν ν

ε
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A hajlító rugalmassági jellemzők pedig a következő egyszerűsített alakban írhatók fel: 
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3

2
122211

22
3

2
122211

)(12

)(12

Dt
DDDE
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h
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h
x

−
=

−
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              (5.27) 
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A CLT utolsó lépéseként pedig megbecsüljük a laminát eredő szilárdságát a tönkremeneteli 

feltételek segítségével [5.1, 5.2, 5.5, 5.6]. 

 

A kompozitok törési mechanikája - az anizotróp természetéből adódóan - igen összetett. A 

tönkremenetel módja és típusa a terhelés típusától és irányától, valamint az erősítőanyagon 

való eloszlásától függ. 

A folyamatos szál-kompozitokban bekövetkező törések három fő típusba sorolhatók: 

- Interlaminális /rétegek közötti törés /, 

- Intralaminális /rétegen belüli törés/, 

- Interlaminális és intralaminális /mindkét típusú törés bekövetkezése a 

szálerősítéssel párhuzamos síkban/, 

- Transzlaminális /szálirányra merőleges repedések okozta törés/. 
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A nem folyamatos szálirányú /vágott szálú/ szálkompozitok törése: 

- Szakító igénybevétel okozta anyagtörés, 

- Törés nyomó igénybevétel következtében, 

- Nyírási törés, 

- Kifáradás okozta törés, 

- Mátrix repedés, 

- Rétegelválás, 

- Szálszakadás és felületszétválás, 

- Jelentős mértékű szilárdság és rugalmassági modulus csökkenés. 

A fent említett tönkremenetelek elkerülése érdekében tönkremeneteli feltételeket alkalmazunk 

a szerkezet tervezése során. A fontosabb tönkremeneteli feltételek: a maximális feszültségi-, 

maximális alakváltozási- és a Tsai-Wu törési kritérium. 

 

a) A maximális feszültségi feltétel 

 

A maximális feszültségi elmélet feltételezi, hogy a réteg tönkremenetele akkor következik be, 

ha a fő koordináta tengelyek mentén a keletkező feszültségek nagyobbak, mint az egyes 

irányokban a megfelelő megengedett feszültségek. Az eljárás elsődleges előnye, hogy 

alkalmazásával meghatározható a tönkremenetel fő iránya és módja. Ez az információ igen 

hasznos a rétegezési sorrend tervezésénél. Az eljárás fő hátránya, hogy 0o-tól eltérő rétegek 

esetén akár nagymértékű pontatlanság is lehetséges. 

hXσnyX <<− 1     

hYσnyY <<− 2                   (5.28) 

         Sτ <12
 ,    

ahol: 

σ1: számított feszültség hosszirányban 

σ2: számított feszültség keresztirányban 

τ12: számított nyíró feszültség 

Xny/h, Yny/h : nyomó és húzó feszültségek hossz- és keresztirányban 

S : megengedett nyíró feszültség 

 

 

 



 32

 

b) A maximális alakváltozási feltétel 

 

A maximális alakváltozási feltétel az űrtechnikában a leginkább alkalmazott laminát 

szilárdsági elmélet. A réteg tönkremenetele akkor következik be, ha a főtengelyek mentén az 

alakváltozások meghaladják az egyes irányokban megengedett alakváltozásokat (5.29). Az 

eljárás előnyei és hátrányai hasonlóak a maximális feszültségi feltételhez. 

 

Ltεεε <<− 11Lc  

Ttεεε <<− 22Tc                   (5.29) 

sγγγ <<− 12s  , 

ahol: 

ε11: alakváltozás hosszirányban 

ε22: alakváltozás keresztirányban 

εL, εT, γS : tönkremenetelt előidéző alakváltozások 

 

c) A Tsai-Wu törési feltétel 

 

A Tsai-Wu törési feltétel igen jó egyezést mutat a gyakorlati mérési eredményekkel. Nem 

alkalmas a tönkremeneteli irányok és módok meghatározására.  

A feltétel az alábbi egyenlettel számítható: 

12 221111
2

1266
2

2222
2

11111262221111 =++++++ σστσστσσ FFFFFFF  ,             (5.30) 

 

ahol: 

Fij: szilárdsági együtthatók 

σij: feszültségállapotok a különféle irányokban
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6. PULTRÚDÁLT SZÁLERŐSÍTÉSES MŰANYAG I- ÉS SZEKRÉNY- SZELVÉNYŰ 

TARTÓK LEHAJLÁSSZÁMÍTÁSA, AZ ELÉRHETŐ SÚLYMEGTAKARÍTÁS 

KIMUTATÁSA 
 
A kompozit tartók olyan szerkezeti elemek, melyek egyik irányú kiterjedése (hossz) jóval 

nagyobb, mint a másik kettő (magasság, szélesség), és főként hajlításra vannak igénybe véve. 

Gyártásuk pultrúzióval, tekercseléssel és kézi rétegezéssel történhet.  

A pultrúdált FRP vékony falú tartók és oszlopok egyre gyakrabban alkalmazott mérnöki 

szerkezeti elemek, az előnyös kis fajsúlynak, korrózióállósságnak és az anyagszerkezet 

szabályozhatóságának köszönhetően. A tartók kívánt alkalmazásokhoz való alakíthatósága 

teljes mértékben kihasználható, ha az anyagszerkezetet és a geometriát a horpadási-, 

feszültségi-, tönkremeneteli-, lehajlási- és gyárthatósági feltételek figyelembevételével 

határozzuk meg. 

A sajtolt szálerősítéses műanyag profilok – mint például az I- és a szekrény-szelvény – sík 

panelekből állnak, melyek szerkezete lemezes szerkezetként modellezhető, így a panelek 

merevségi tulajdonságai a CLT elmélettel határozhatók meg.  

Annak ellenére, hogy a tartók és az oszlopok gyakran használt szerkezeti elemek, a rétegelt 

tartók elmélete kevésbé kidolgozott, mint a rétegelt lemezek elmélete. A rétegelt tartó-

elméleteket eleinte a már meglévő lemez-, vagy héjelméletekből vezették le. Berkowitz [6.1] 

volt az anizotróp anyagok egyszerű tartó-elméletének kidolgozója. Vinson és Sierakowski 

[6.2] a klasszikus rétegezési elméletet egy síkbeli alakváltozási feltevéssel együtt alkalmazta 

az Euler-Bernoulli típusú rétegelt tartó húzó-, kapcsoló- és hajlító merevségeinek (A11, B11, 

D11) meghatározásához. Az ortotróp, vékony falú kompozit tartókra használható elméletet 

Bank és Bednarczyk [6.3] dolgozták ki. A szimmetrikus, laminált nyitott szelvények 

analízisére Bauld és Tzeng [6.4] készített tanulmányt, eltekintve a középsík nyírási 

alakváltozásától. Massonnet [6.5] az izotróp tartók vetemedési problémájával foglalkozott, 

melyet Bauchau és társai [6.6, 6.7] zártszelvényekre fejlesztettek tovább. Tsai [6.8] a laminált 

tartók lehajlás-számításának kidolgozásához az inverz merevségekből származtatott tervezési 

állandókat definiált. A későbbiekben a réteg-feszültségek meghatározásához a rétegelt lemez-

elméletet használta. Barbero és társai [6.9] a Timoshenko tartóelmélettel összhangban lévő 

kinematikai feltevések segítségével merevségi együtthatókat (Az, Dy, Fy) definiáltak, és 

részletesen bemutatták a vékonyfalú laminált tartók mechanikai elméletének (MLB, 

Mechanics of thin-walled Laminated Beams) levezetését nyitott és zárt szelvényekre. Davalos 

[6.10] és társai az előzőekben használt elméletek alkalmazásával az I- és négyszög szelvényű 

tartók tervezési folyamatát mutatták be, valamit konkrét szelvények analitikus és mérési 
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eredményeit hasonlították össze. Tímár és társai [6.11] profilos kialakítású szendvicstartó 

költségminimumra történő optimális méretezését mutatják be. Kim [6.12] tanulmányában Al, 

FRP és Hibrid (Al-CFRP) négyszög szelvényű tartók tömegminimumra való méretezését és 

előállítási költségeit hasonlítja össze. Kimutatta a hibrid szerkezetek alkalmazásával elérhető 

jelentős súlymegtakarítást.  

 

A tartók/szerkezetek analízisének folyamatát (meghatározandó mechanikai jellemzők és az 

ehhez használt számítási módszerek) az alábbi diagram mutatja be. 
 

 
 

6.1. diagram  Szerkezet analízisének folyamata. 

 
Ebben a fejezetben a [6.10]-ban bemutatott I- és négyszög-szelvényű tartó részletes analízisét 

és lehajlás-számítását mutatom be, majd a vizsgált tartók tömegszámítási módszerét írom le. 

Ezután a szálerősítéses műanyag-, valamint az acél tartók tömegének összehasonlítása 

céljából azonos lehajlási-, terhelési feltételek mellett meghatározok optimális acél I- és 

négyszög-szelvény geometriákat. Vizsgálatomban a pultrúdált FRP I-tartó tömegét a 

hegesztett I-tartó tömegével, a négyszög-szelvényű FRP tartó tömegét pedig az acél 

négyszög-szelvényű acél tartó tömegével hasonlítom össze, kimutatva ezzel a kompozitok 

alkalmazásával elérhető jelentős súlymegtakarítást. 
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6.1. Kéttámaszú kompozit tartók lehajlás-számítása 
 

A pultrudált szálerősítéses műanyag szelvények általában üvegszál és poliészter-, vagy 

vinilészter- gyanta felhasználásával, a 4.6. fejezetben leírt gyártási technológiával készülnek. 

Az üvegszál alacsony rugalmassági modulusából és az általában vékonyfalú keresztmetszeti 

geometriából adódóan a sajtolt szálerősítéses műanyagból készült tartók hajlamosak az üzemi 

terhelés alatti nagymértékű kihajlásra és horpadásra. Emellett az alacsony nyírási 

rétegszilárdságból adódóan az anyag törése a keresztirányban terhelt tartó szintén fontos 

tervezési paramétere. 

Egy tipikus sajtolt profil a következő négy rétegtípusból állhat [6.10]: 

(1) Tetszőleges irányú darabolt szálak vékony rétege (Nexus). Ez egy gyantában gazdag 

réteg, melyet elsősorban védőbevonatként használnak, és amelynek a lemezes 

karakterisztikára gyakorolt hatása elhanyagolható. 

(2) Folyamatos hosszúságú, véletlenszerű szálirányú szálakból álló folyamatos szálpaplan 

(CSM).  

(3) Kötött szövet (SF, Stitched Fabric) különböző szögorientációval. 

(4) Előfonott rétegek (roving), melyek folyamatos, egyirányú szál-kötegekből állnak, és 

amelyek a keresztmetszet merevségét és szilárdságát elsősorban befolyásolják. Minden 

egyes réteg egy lineárisan rugalmas ortotróp anyagként modellezhető. 

A vizsgált, külföldi kereskedelemben hozzáférhető I keresztmetszetű (101.6x101.6x6.35 mm), 

valamint egy négyszögű üreges-szelvényű (101.6x101.6x6.35 mm) tartó gerinc- és öv-

lemezének anyagi szerkezete a 6.1. - 6.3. táblázatokban ismertetett különféle típusú, és 

mechanikai tulajdonságú E -üvegszálas és vinilészter gyantás CSM és roving rétegekből áll.  

A profilos tartók lehajlás-számítását a mikro- és makro mechanikai elméleteket, a vékonyfalú 

lemezes tartók (MLB) mechanikáját, valamint egy a Timoshenko tartóelméletével megegyező, 

kinematikai feltevéseken alapuló közelítést felhasználva mutatom be.  

Mindkét tartó 1830 mm támaszközű, középen koncentrált 4530 N terhelésű (6.1. ábra). 

 

 
6.1. ábra  A vizsgált tartók keresztmetszeti adatai. 

 
A vizsgálat célja a vizsgált szálerősítéses műanyag tartók, valamint ugyanezen terhelési és 

hosszúsági paraméterek és lehajlási feltétel alapján optimált hegesztett I- és szekrény- 
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szelvényű acél tartók tömegének összehasonlítása, kimutatva a kompozit anyagok 

alkalmazásával elérhető súlymegtakarítás lehetőségét. 

 

6.1.1. Az I-tartó lehajlásának vizsgálata 

 
Az I-szelvény gerinc- és öv lemezének anyagi szerkezete CSM-ből, roving-ból és mátrix 

rétegekből áll. Eltérő gerinc-, illetve övlemezének összetételét a 6.2. ábra szemlélteti. 

 

 
6.2. ábra  Az I-tartó paneljeinek anyagösszetétele. 

 
A tartó rétegeinek adatai: 

6.1. táblázat  A rétegek anyagi jellemzői. 

I 101.6x101.6x6.35 mm rétegek E1 (GPa) E2 (GPa) G12 (GPa) ν12 t (mm) 
1.5 oz CSM 11.832 11.832 4.171 0.419 0.635 
2 oz CSM 12.831 12.831 4.516 0.421 0.762 

7,5/in-113yield 
rovings 29.786 6.612 2.558 0.293 1.27 

7/in-113yield 
rovings 28.028 6.288 2.434 0.294 1.27 

 

mátrix 3.378 2.889 1.365 0.240 1.143 
 
A [Qij] merevségi mátrix elemeit minden egyes rétegre ki kell számítani az (5.6)-ban 

megadott formulák alapján. 

A [Qij'] számítása során a szálak iránya (θ) 0°, vagyis a tartó hossztengelyével azonos irányú, 

így a [Qij'] értékei megegyeznek a megfelelő [Qij] értékekkel. A tartót alkotó összes rétegre 

számított értékeket az alábbi 6.2. táblázat tartalmazza. 

 
6.2. táblázat  A rétegek merevségi mátrixainak elemei. 

[GPa] 1.5 oz CSM 2 oz CSM 7,5/in-113yield 
roving 

7/in-113yield 
roving 

mátrix 

Q11 = Q11' 14.35 15.6 30.37 28.58 3.554 
Q12=Q12' 6.013 6.566 1.975 1.885 0.729 
Q22 = Q22' 14.35 15.6 6.741 6.413 3.039 
Q66 = Q66' 4.171 4.516 2.558 2.434 1.365 

Q16' 0 0 0 0 0 
Q26' 0 0 0 0 0 
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A [Qij] merevségi mátrixok ismeretében a keresztmetszet-paneleknek (öv-, gerinclemez) [Aij] 

a húzó-, [Bij] a kapcsoló-, és [Dij] a hajlító réteg merevségi mátrixai kiszámíthatóak. Mivel az 

I-tartó gerinc-, illetve övlemezének rétegösszetétele eltérő, így a számítás során minden 

merevségi mátrixból kettőt kapunk.  

Az [A] húzó merevségi mátrix elemei az (5.12) formulából számíthatók: 

3

155.4 25.05 0
N25.05 67.26 0 10

mm
0 0 21.77

övA
⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

  3

118.7 23.27 0
N23.27 61.76 0 10

mm
0 0 19.92

gerA
⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

Az [B] kapcsoló merevségi mátrix elemei a (5.13) képlet alapján számíthatók: 

 3

4.6 0.231 0
0.231 0.847 0 10 N

0 0 0.32

övB
⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

0 0 0
0 0 0 N
0 0 0

gerB
⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

A gerinclemez szimmetrikus rétegelrendezése miatt adódik a [0] eredmény. 

A [D] hajlító merevségi mátrixok pedig az (5.14) alapján: 

3

513 100.3 0
100.3 261 0 10 Nmm

0 0 82.27

övD
⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

    3

470.3 94.29 0
94.29 244.6 0 10 Nmm

0 0 76.93

gerD
⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

Az inverz merevségi mátrixok [α]3x3, [β]3x3, [δ]3x3 a klasszikus réteg-elmélet alapján [6.9] a 

következők: 

[αij] = [[A ij] – [B ij][d ij][B ij]]-1 

[δij] = [[D ij] – [B ij][a ij][B ij]]-1 

[βij] = – [a ij][B ij][ δ ij]       (6.1) 

[a ij] = [A ij]-1 

[d ij] = [D ij]-1 

 

öv 6

6.847 2.551 0
mm[ ] 2.551 15.82 0 10
N

0 0 45.94
α −

−⎡ ⎤
⎢ ⎥= − ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

   ger 6

9.104 3.43 0
mm[ ] 3.43 17.49 0 10
N

0 0 50.2
α −

−⎡ ⎤
⎢ ⎥= − ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

öv 8

6.561 2.742 0
1[ ] 2.742 5.959 0 10
N

0 0 17.88
β −

−⎡ ⎤
⎢ ⎥= − ⋅⎢ ⎥

−⎢ ⎥⎣ ⎦

           ger 8

9.539 4.003 0
1[ ] 3.948 7.252 0 10
N

0 0 20.9
β −

−⎡ ⎤
⎢ ⎥= − ⋅⎢ ⎥

−⎢ ⎥⎣ ⎦

 

öv 6

2.108 0.8105 0
1[ ] 0.8105 4.143 0 10

Nmm
0 0 12.16

δ −

−⎡ ⎤
⎢ ⎥= − ⋅⎢ ⎥

−⎢ ⎥⎣ ⎦

ger 6

2.305 0.888 0
1[ ] 0.888 4.432 0 10

Nmm
0 0 13

δ −

−⎡ ⎤
⎢ ⎥= − ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦
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A csavarásmentes tartó-elmélet és az eredő feszültségi feltételek egyesítésével, valamint 

feltételezve, hogy az excentrikus rétegek szimmetrikusan vannak kiegyensúlyozva 

(α16=β16=0), a panelek húzó, hajlító-húzó, hajlító és nyíró merevségei a következőképpen 

fejezhetők ki :   

  

A
B
D
F

i i

i i

i i

i i

=

= −

=

=

−

−

−

−

( )
( ) ,
( )
( )

_

δ
β

α
α

11
1

11
1

11
1

66
1

Δ

Δ

Δ
                   ahol  Δ=α11δ11-β11

2                     (6.2) 

ahol : α11 az  [αij], β11 a  [βij], δ11 a [δij] mátrix 1:1 eleme, α66  pedig a [αij] mátrix 3:3 eleme 

Így a húzó, a hajlító-húzó, a hajlító és a nyíró merevségek a következők: 

 

N146100 
mm

öv
A =           N109900 

mm
ger

A =  

4546 N
öv

B =                    4547 N
ger

B =  

474400 Nmm
öv

D =          433900 Nmm
ger

D =  

N21770 
mm

öv
F =               N19920 

mm
ger

F =  

 

A húzó (Az), hajlító-húzó (By), hajlító (Dy) és a nyíró (Fy) merevségek: 

     A A bz i
i

i=
=
∑

1

3
 ,       (6.3) 

 ahol i az egyes panelekre utal, bi az övek,  illetve a gerinc szélessége:   

    73.945 10  NzA = ⋅  

                iiii

n

i
niii

i
niiy bDyyBbyyAD ]coscos)(2)sin

12
)(([ 2

1

2
2

2 φφφ +−++−=∑
=

  (6.4) 

melyben az yi az éppen vizsgált keresztmetszeti elem középvonalának a teljes  

keresztmetszet középvonalától mért távolsága, 

                   ny  a hajlítási semleges tengely és a keresztmetszet középvonalának  távolsága, 

mely esetünkben egybeesik, így értéke nulla, 

                  φ i   a 6.3. ábrán definiált keresztmetszeti elemek szöge (0°,-90°,-180°). 

 

Minden egyes szerkezeti elemhez (pl. övlemez vagy gerinclemez) definiálunk egy si 

koordinátát és egy φi szöget (melyet a 6.3. ábra mutat egy  I- keresztmetszetre).  
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6.3. ábra  Koordináták definiálása. 

 

így a hajlító merevség: 10 27.36 10  NmmyD = ⋅  

Az Fy nyíró merevség: 

    F F by i i i
i

=
=
∑ sin 2

1

3

φ        (6.5) 

   61.77 10  NyF = ⋅  

A lehajlás számításához szükséges még egy Ky  nyírási korrekciós faktor ismerete, melynek 

értékét a 6.4. ábra alapján [6.9] 1- nek vettem fel. 

 

 
6.4. ábra  A nyírási korrekciós faktor. 

 

A hajlítás hatására bekövetkező maximális lehajlás számítására a következő kifejezés 

használható. Egy L támaszközű, a két végén alátámasztott, középen F erővel terhelt tartó 

maximális középlehajlása a maximális hajlítási és nyírási alakváltozás összegeként számítható 

ki az alábbi képlettel: 
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3

48 4max h ny
y y y

FL FLw w w
D K F

= + = +       (6.6) 

3 3

10 2 6

4530N 1830 mm 4530N 1830mm 9 mm
48 7.36 10 Nmm 4 1 1.77 10 Nmaxw ⋅ ⋅

= + =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 

 

Vizsgáljuk meg a lehajlási feltételt, melyben a megengedett maximális lehajlási értéket a 

megengedett lehajlásra vonatkozó ENV 1993-1-1: 1992 előírás alapján L/200-ban 

korlátozzuk: 

  max megw w≤  ,    ahol  9.15 mm
200meg
Lw = =  

    9 mm 9.15 mm≤ , tehát az adott tartó megfelel lehajlásra. 

 

 6.1.2. A négyszögű üreges-szelvényű tartó lehajlásának számítása 

 
A vizsgált szelvény anyagösszetételét az alábbi 6.5. ábra szemlélteti: 

 

 
6.5. ábra  A vizsgált tartó rétegösszetétele. 

 
A tartó ismert adatai : 

 

6.3. táblázat  A rétegek anyagi jellemzői. 

-szelvényű tartó rétegek E1 (GPa) E2 (GPa) G12 (GPa) ν12 tk (mm) 
3 oz CSM 14.755 14.755 5.185 0.423 1.016 
2 oz CSM 12.831 12.831 4.516 0.421 0.762 

 

6,25/in-61yield 
rovings 20.981 5.23 2.020 0.296 4.572 

 

A Qij [GPa] ,Ui [GPa] értékeit ki kell számítani minden egyes rétegre :  

 

6.4. táblázat  Az egyes rétegek merevségi mátrixainak elemei. 

[GPa] 2 oz CSM 3 oz CSM 6,25/in-61yield rovings 
Q11 = Q11’ 15.6 17.97 21.45 
Q12 = Q12’ 6.566 7.602 1.582 
Q22= Q22’ 15.6 17.97 5.343 
Q66= Q66’ 4.516 5.185 2.02 



 41

Ennél a szelvénynél a két-két oldalt gerinc-, illetve övlemezként értelmezhetjük. Mivel a tartó 

négyzetcső-keresztmetszetű, és azonos a gerinc-, illetve az övlemez rétegösszetétele, így 

lényegesen egyszerűbb a számítás menete, mivel a gerinc- és az övlemez merevségi mátrixai 

megegyeznek.  
 
Az [A] húzó merevségi mátrix: 

 3

128.2 19.96 0
N19.96 54.57 0 10

mm
0 0 17.95

A
⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

Az [B] kapcsoló merevségi mátrix: 

 3

3.048 5.701 0
5.701 12.39 0 10 N

0 0 3.262
B

− −⎡ ⎤
⎢ ⎥= − − ⋅⎢ ⎥

−⎢ ⎥⎣ ⎦

 

A [D] hajlító merevségi mátrix: 

 3

134.3 3.588 0
3.588 4.853 0 10 Nmm

0 0 5.346
D

−⎡ ⎤
⎢ ⎥= − ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

Az inverz merevségi mátrixok: 

 6

8.325 1.795 0
mm[ ] 1.795 47.4 0 10
N

0 0 62.67
α −

−⎡ ⎤
⎢ ⎥= − ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

 6

0.256 5.387 0
1[ ] 5.251 122.8 0 10
N

0 0 38.24
β −

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

 6

8.202 19.77 0
1[ ] 19.77 540.4 0 10

Nmm
0 0 210.4

δ −

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

 
 A panelek húzó, hajlító-húzó, hajlító, és nyíró merevségeire a következő értékek 

adódnak: 

N120200 
mm

A =            

3762 NB = −                    

 122000 NmmD =           

N15960 
mm

F =                
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A húzó (Az), hajlító-húzó (By), hajlító (Dy), és a nyírási merevségek (Fy) : 

 

  74.88 10  NzA = ⋅  

  10 27.278 10  NmmyD = ⋅  

  63.192 10  NyF = ⋅  

Ky  nyírási korrekciós faktor értékét 1- nek veszem, így a tartó lehajlása: 

 
3

48 4max h ny
y y y

FL FLw w w
D K F

= + = +
 

 
3 3

10 2 6

4530N 1830 mm 4530N 1830mm 8.596 mm
48 7.278 10 Nmm 4 1 3.192 10 Nmaxw ⋅ ⋅

= + =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 

 

A lehajlási feltétel: 

  max megw w≤ ,         ahol  9.15mm
200meg
Lw = =  

    8.596 mm 9.15 mm≤ , tehát az adott tartó megfelel lehajlásra. 

 

6.2. A kompozit tartók tömegének számítása 
 

A tömeg meghatározásához szükséges minden egyes réteg száltérfogat tartalmának (Vsz) 

ismerete, mely megadja, hogy a kompozit össztérfogatában milyen a szál-gyanta arány. A 

következő 6.5. és 6.6. táblázatok a CSM- és az előfonott rétegek főbb adatait tartalmazzák. 

Ezen adatok a réteg normál súlya, az egységnyi területre eső súly (ωt), egy fonat területe(Ar), 

a réteg vastagsága (t) és a  száltérfogat-arány (Vsz). 

 

6.5. táblázat  A felhasznált CSM rétegek jellemzői. 

 ωt [g/mm2] t [mm] Vsz [%] 
1.5 oz CSM 4.577⋅10-4 0.635 28.3 
2 oz CSM 6.103⋅10-4 0.762 31.45 
3 oz CSM 9.154⋅10-4 1.016 35.38 

 

A CSM réteg térfogat-aránya a következő képlettel számítható [6.13]. 

         ( ) t
sz CSM

sz

V
t

ω
ρ

=  ,       (6.7) 

melyben a szál (E-üveg) sűrűsége: 3 32.546 10 g mmszρ −= ⋅  
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6.6. táblázat  A felhasznált szőtt rétegek, illetve gyanta adatai. 

 t [mm] η [1/mm] Yield [mm/g] TEX  [g/mm] Vsz [%] 
Roving 1 

(7.5/in-113 yd/lb Yield) 1.27 0.295 226.7 4.391⋅10-3 40.06 

Roving 2 
(7/in-113 yd/lb Yield) 1.27 0.2756 226.7 4.391⋅10-3 37.426 

Roving 3 
(6.25/in-61 yd/lb Yield) 4.572 0.246 122.378 8.135⋅10-3 17.192 

Vinilészter gyanta 1.143 - - - - 
 

A szövés száltérfogat-arányát az alábbiak szerint számítjuk [6.13]: 

             ( )sz szöv
sz

TEXV
t

η
ρ

=      (6.8) 

     g 496.238
ydkm
lb

TEX
Yield

⎡ ⎤ =⎢ ⎥ ⎡ ⎤⎣ ⎦
⎢ ⎥⎣ ⎦

 ,     (6.9) 

ahol: η: az egységnyi szélességre eső kötegek száma, 

         TEX: a lineáris sűrűség alapegysége, 

         Yield: az egységnyi tömegre eső szálhossz. 

 

Mivel az I-tartó 1.5 CSM, 2 CSM, Roving 1, Roving 2 és mátrix rétegekből áll, a tartó teljes 

tömege a rétegeket alkotó szál, illetve gyanta tömegének együttese.  

Számításaim eredményeként a tartó szál, illetve gyanta térfogatokra az alábbi eredményt 

kaptam: 

 Vsz = 1.1559⋅106 mm3 

 Vm = 2.3476⋅106 mm3 

Mivel ismertek a sűrűségi adatok, így az 1830 mm hosszúságú I-tartó tömege már 

kiszámítható: 

 I  sz sz m mm V Vρ ρ= +                    (6.10) 

 I 5.6078 kgm =  

A négyszög-szelvényű tartó 2 CSM, 3 CSM, Roving 3 rétegekből áll, a teljes tömeg a 

rétegeket alkotó szál, illetve gyanta tömegének összege.  

Eredményként a teljes szál, illetve gyanta térfogatok a következők: 

 Vsz = 9.6585⋅105 mm3 

 Vm = 3.46155⋅106 mm3 

Így a négyszög-szelvényű tartó teljes tömege : 

 II sz sz m mm V Vρ ρ= +   

 II 6.388kgm =  
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6.3. Az acél I- és négyszög szelvényű tartók optimális méretezése lehajlásra 
 

Tételezzük fel, hogy a tartó szintén 1830 mm támaszközű, középen 4530 N terhelésű, 235 

MPa folyáshatárú Fe 360 acél anyagból készül. 

 A lehajlás - korlátozási feltétel [6.14]: 

   max megw w≤  

   
3

0

 
48  200max meg

F L Lw w
E I

= ≤ =  

A szükséges inercia :  
2

5 4
0

  200 3.01 10  mm
48 Acél

F LI
E

= = ⋅  

 

A szálerősítéses műanyag tartók tömegét a fentiekben számított szükséges inerciájú hidegen 

alakított vékonyfalú szelvények tömegével hasonlítom össze.  

Az I-szelvényt két vékonyfalú U-szelvény 6.7. ábrán látható összehegesztésével érjük el. 

Az  MSZ 4346 -os szabvány alapján [6.15], 5 4
0 1.73 10 mmI = ⋅  inerciára a  

60x30x3 szelvényt választom (6.6. ábra). 

 
6.6. ábra  A vékonyfalú U-szelvény 

geometriai adatai. 
6.7. ábra  Hegesztéssel előállított 

I-szelvény. 

 
A szabványgyűjteményből szintén megkapható a szelvény keresztmetszeti területe (A), 

valamint súlya (G). 

  A = 326 mm2  ;  G = 2.56 kg/m 

Mivel a vizsgált tartó 1.83 m hosszú, az U-szelvény tömege: 

   m] =1.83⋅G= 4.685 kg , 

a kettős U-szelvény tömege pedig ennek a kétszerese: 

   mI = 9.37 kg  

Az Eurocode 3 (EC 3) szelvény szabvány alapján [6.16], 5 4
0 3.39 10I mm= ⋅   inerciára a  

50x50x6.3 szelvényt választom (6.8. ábra). 
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6.8. ábra  A négyszögű üreges-szelvény keresztmetszete. 

 

A szabvány szintén megadja a szelvény keresztmetszeti területét (A), valamint a súlyát (G). 

  A = 1080 mm2  ; G = 8.49 kg/m 

Mivel a vizsgált tartó 1.83 m hosszú, a tömege: 

   m1.83= ٱ⋅G= 15.536 kg 

 

6.4. A kompozit- és az acél tartók tömegének összehasonlítása 
 

Vizsgálatom során a sajtolt kompozit I- tartót a hegesztett I- tartóval, a négyszög-szelvényű 

szálerősítéses műanyag tartót pedig a négyszög-szelvényű tartóval hasonlítottam össze, 

mérlegelve a súlymegtakarítás lehetőségét. Számításaim eredménye alapján az adott 

feltételekre (terhelés és tartó támaszköz) és szelvényekre, a kompozit- és az acél-tartók 

súlyának összehasonlítása során az alábbi következtetések vonhatók le: 

A hidegen alakított vékonyfalú nyitott U-szelvényből hegesztéssel előállított I-szelvényű tartó 

tömege 67 %-kal nagyobb, a vele egyenértékű pultrúdált, szálerősítéses műanyag (E-üveg 

szál, vinilészter-gyanta) I-tartó tömegénél. Tehát 67 %-os súlymegtakarítás érhető el a 

kompozit alkalmazásával, bár ez a keresztmetszeti méretek több mint 69 %-os növekedésével 

jár. 

A szálerősítéses műanyag négyszög-szelvényű tartó pedig 59 %-os súlymegtakarítást mutat a 

hidegen alakított négyszög-szelvényű tartóval szemben. Ez a megtakarítás a kompozit tartó  

103 %-kal nagyobb magasságbeli és szélességbeli növelésével érhető el.  

A kompozit szerkezeti elemek a súlymegtakarítás előnye mellett további előnyt is nyújtanak. 

Ez az előny a korrózióval szembeni ellenállás, mely lehetővé teszi, hogy a felületi 

védelemként szolgáló festést elhagyjuk.  
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7. EGYCELLÁS KOMPOZIT LEMEZ VIZSGÁLATA 
 

A szendvics szerkezetek a különféle szerkezeti elemek kedvező tulajdonságait hasznosítják. 

Az összetevők lehetnek különféle szerkezeti kialakításúak (lemezes vagy profilos), eltérő 

anyagjellemzőjűek (szilárdság, sűrűség, csillapítás, stb.). A szerkezet tervezése során jól 

kihasználhatóak az egyes szerkezeti elemek előnyös tulajdonságai. A szendvics szerkezetek 

egyik kedvező tulajdonsága a kedvező hajlítási merevség–sűrűség arány, melynek 

köszönhetően előszeretettel használják könnyűszerkezetes alkalmazásokban.  

Noor és társai [7.1], valamint Vinson [7.2] szakirodalmi áttekintésében nagyszámú szendvics 

szerkezetre vonatkozó tanulmányt és alkalmazást mutat be. E témakörben még Zenkert [7.3] 

és Vinson [7.4] könyveit, valamint Olson és Reichard [7.5], Weisman-Berman és Olson [7.6], 

Allen [7.7], Olson [7.8] szendvics szerkezetek nemzetközi konferencia kiadványban 

megjelent tanulmányait lehet megemlíteni. Tímár és társai [7.9] hengeres tartály szendvics 

héjának költségoptimálisát mutatják be. Szabó [7.10] tanulmányában bordázott 

szendvicsszerkezet statikus és dinamikus viselkedésének végeselemes számítását és mérési 

eredményeit ismerteti. Knox és Cowling [7.11] cikkükben szendvics szerkezetek tengeri 

alkalmazását mutatják be. Hajófödémként alkalmazható speciális hegesztett szendvics 

panelek optimális méretezését mutatják be Jármai és társai [7.12], valamint egy 5 rétegű tartó 

vizsgálatát és optimálását ismerteti Farkas és Jármai [7.13] tanulmányában. 

 Ezen fejezet egy új szerkezeti modell vizsgálatát és optimálását mutatja be.  

A szigorú értelemben vett szendvics szerkezetek fém, vagy szálerősítéses műanyag 

fedőlemezekből állnak, a közbenső réteg pedig általában hab, vagy méhsejtváz. Ezzel 

szemben a cellalemezek fém fedőlemezekből és a közéjük hegesztett fém merevítőkből 

állnak. A vizsgált új szerkezeti modell a szendvics szerkezet és a cellalemez kombinációja, 

mivel a szerkezet 2 CFRP fedőlemezből és köztük 2 vagy több Alumínium üreges négyszög 

szelvényű hosszmerevítő csőből áll. A komponensek közötti kapcsolat szegecseléssel 

biztosított. Így a megalkotott új modell az anyagok, merevítők és gyártási technológiák 

kombinációja. Ezen típusú szendvics szerkezet számos mérnöki teherviselő szerkezetben (pl. 

hajófödém, híd, repülőgép, épület padozat, stb.) alkalmazható.  

A 7.1. fejezetben a 7.1. ábrán látható „szendvics-szerű” szerkezet szerkezeti elemeinek 

statikus és dinamikus jellemzőinek mérését és számítását mutatom be. A választott szerkezet-

modell segítségével vizsgálható az FRP réteges lemezek viselkedése hajlításra igénybe vett 

lemezszerkezetekben. Lehetőség nyílik az elméleti számítások eredményeit összehasonlítani a 

legyártott szerkezet mért értékeivel. A gyártást előtervezés előzte meg, mely magában foglalta 

a szerkezet és elemeinek (7.29.-7.33.) képletek szerinti ellenőrzését, figyelembe véve a 
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kompozit lemez gyártásához rendelkezésre álló technológiát, és egyéb gyártási előírásokat. A 

fejezet utolsó szakaszában a költséghatékony tervezés fontosságát bizonyítva – ugyanezen 

terhelés és tartó hossz mellett – optimáló módszer segítségével meghatározok egy költség és 

tömeg szempontjából optimális szerkezetet. 

A vizsgált szerkezet karbonszálas műanyag (CFRP) lemezekből és alumínium AlMgSi05 

négyzetcsövekből (Al) szegecseléssel összeállított szerkezet. A szerkezet két végén 

alátámasztott, középen vonalmenti erővel terhelt. A terhelés és az alátámasztás jellegéből 

adódóan a szerkezet alakváltozása hosszirányú, a keresztirányú hatás elhanyagolható, ezért a 

szerkezetet lemez helyett tartó elemként kezeljük. 

A szerkezet (cellalemez rész) statikus és dinamikus jellemzőinek és viselkedésének 

meghatározása igen komplex problémát vet fel. Ez a kétféle szerkezeti elemből, a 

komponensek összeállítási nehézségeiből, valamint a rétegelt ortotróp lemezek 

jellegzetességéből adódik.  

A szerkezeti elemek anyagjellemzőinek, a szerkezet statikus, dinamikus tulajdonságainak 

meghatározására méréseket és számításokat végeztem, majd összehasonlítottam azokat.  

 

 
7.1. ábra A vizsgált egycellás tartószerkezet. 

 
7.1. Szakító vizsgálatok 
 

Ezen vizsgálatok az anyagjellemzők és a szerkezet kritikus elemeinek meghatározására 

szolgálnak. 

A szerkezet komponenseinek (CFRP lemez, szegecsek) vizsgálatát egyaránt egy 250 KN 

maximális terhelhetőségű MTS elektro-hidraulikus anyagvizsgáló géppel (7.2. ábra) végeztem 

el. A mérési eredmények elektronikusan és x-y íróval egyaránt regisztrálhatók, mérési 

pontatlansága maximum 0,4-0,5 % körüli. 
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7.2. ábra MTS anyagvizsgáló gép.  

 

7.1.1.  A CFRP kompozit próbatestek szakítóvizsgálata 

 

A vizsgálandó szerkezet fedőlemezeinek gyártásához epoxi gyantával előimpregnált szőtt 

karbonszálas rétegeket használtam. A lemez 8 rétegből, [0, +45, -45, 0]s szálelrendezéssel lett 

összeállítva. A 8 réteg présformában való megfelelő irányultságban történő elhelyezése után 2 

órás 120 Co -on való hőntartással nyerte el a kívánt végleges szilárdságot. 

Egy réteg főbb paraméterei: 

7.1. táblázat  Egy réteg jellemzői. 
 Jelölés Érték 

Rugalmassági modulus x irányban Ex 54 GPa 
Rugalmassági modulus y irányban Ey 40 GPa 

Poisson tényező νxy 0,15 
Nyíró modulus Gxy 5,5 GPa 
Rétegvastagság  t 0,25 mm 

Sűrűség  ρ 1,5·10-3 g/mm3 

 

A mérés célja a 8 rétegű CFRP lemez számított rugalmassági modulusának összehasonlítása a 

szakító diagramból kapott értékkel. 

A szakító próbatest méreteit a műanyagok húzási jellemzőire vonatkozó MSZ ISO 527:1993 

szabvány előírásai alapján határoztam meg, a geometriai méreteket a 7.3. ábra szemlélteti. 
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7.3. ábra  CFRP próbatest méretei. 

 
 

7.4. ábra  Szakítóvizsgálat. 
 
A mérési eredményeket az 1. melléklet tartalmazza.  

A mérési eredmények kiértékelése után kapott, a szakadás bekövetkezésekor fellépő átlagolt 

maximális húzóerő 9.137 KN, mely alapján a szakítószilárdság, valamint a rugalmassági 

modulus a hosszanti (x) irányban az alábbi módon számítható [2.1]: 

max max
max

F F
A bt

σ = =
     

max
x

F lE
b t l

=
⋅ ⋅Δ

       (7.1) 

Így a 8 rétegű laminát szakítószilárdsága 456.883 MPa, Young rugalmassági modulusa pedig 

az x főirányban 41650 MPa.  

 
7.1.2. A CFRP kompozit próbatestek hajlítóvizsgálata 

 
A műanyagok hajlító-vizsgálatára vonatkozó MSZ KGST 892-78 szabvány alapján 

meghatározott próbatest méreteit, valamint a (7.2) képletben szereplő jelöléseket a 7.5. ábra 

szemlélteti. A mérési eredményeket a 2. melléklet tartalmazza. 

A laminát hajlító szilárdságát valamint hajlító rugalmassági modulusát a mért eredmények 

alapján a [2.1] segítségével határoztam meg. 

max
2

3
2h
F l
bt

σ =
     

3
max
34h

F lE
bt f

=
⋅Δ

       (7.2) 

 
7.5. ábra  A hajlító próbatest méretei. 

 
A mérés eredményeként a 8 rétegű laminát hajlító szilárdsága 358 MPa, hajlító- 

rugalmassági modulusa pedig 42478 MPa.  
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7.1.3. A szegecsek nyíróvizsgálata 

 

A mérés célja a szerkezet összeállítására használandó szegecsek számának meghatározása. A 

használt Al szegecsek nagy fejű, ∅4x10 mm méretűek. A mérési eredményeket a 3. melléklet 

tartalmazza. 

 

 
 

 
7.6. ábra Nyírópróbatest. 

 
7.7. ábra Szegecs nyíróvizsgálata. 

 

A szükséges szegecstávolság a szegecsek nyírószilárdságából számítható. A nyíróvizsgálatot 

1,2,3… szegecs esetére is elvégeztük (7.6.-7.7. ábra), melynek eredményeként megállapítható, 

hogy a szerkezet nyírószilárdsága az alkalmazott szegecsek számával egyenes arányban 

változik. 

A szükséges szegecstávolság a következőképpen számítható: 

46.4TFs
b τ

= =
⋅

 mm , 

ahol az FT a törőerő, a b az Al cső övszélessége, a τ pedig egy szegecs nyírószilárdsága  

(τ=1.45 MPa). Egy 1.5 -ös biztonsági tényező figyelembevételével a szükséges 

szegecstávolság 30.93 mm. 

Ezen számítás után a szükséges szegecsszám már meghatározható az L hosszon, eredményül  

39  db-ot kaptunk.  
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7.2. A kompozit lemez rugalmassági jellemzőinek számítása 
 

A 8 rétegű laminát merevségi mátrixainak és rugalmassági jellemzőinek részletes számítását a 

6. melléklet tartalmazza.  

Az 7.1. táblázatban megadott rétegjellemzők alapján a réteg-merevségi mátrix a (5.6) egyenlet 

alapján: 

[ ] 4

5.492 0.61 0
0.61 4.068 0 10    MPa

0 0 0.55
Q

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

A [Q'] transzformált merevségi mátrixot minden egyes rétegre (0°, +45°, -45°) szükséges 

kiszámítani a (5.7 - 5.8) egyenletek alapján, a kapott mátrixok: 

[ ] 4
0

5.492 0.61 0
' 0.61 4.068 0 10    MPa

0 0 0.55
Q

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

[ ] 4
45

3.245 2.145 0.356
' 2.145 3.245 0.356 10    MPa

0.356 0.356 2.085
Q

+

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

[ ] 4
45

3.245 2.145 0.356
' 2.145 3.245 0.356 10    MPa

0.356 0.356 2.085
Q

−

−⎡ ⎤
⎢ ⎥= − ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥− −⎣ ⎦

 

A laminát [A], [B], [D] merevségi mátrixai a (5.12, 5.13, 5.14) egyenletek szerint: 

[ ] 4

8.736 2.755 0
2.755 7.313 0 10    N/mm

0 0 2.635
A

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

[ ] [ ]0B = , mivel szimmetrikus a laminát 

[ ] 3

30.53 8.224 0.445
8.224 24.89 0.445 10    Nmm
0.445 0.445 7.823

D
−⎡ ⎤

⎢ ⎥= − ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥− −⎣ ⎦

 

A laminát eredő rugalmassági jellemzői a (5.21, 5.22) egyenletek alapján:  
43.849 10  MPaxeredőE = ⋅ , 43.222 10  MPayeredőE = ⋅ , 41.317 10  MPaxyeredőG = ⋅ ; 0.377xyeredőν =  

0.315yxeredőν =  

44.171 10  MPah
xeredőE = ⋅ , 43.401 10  MPah

yeredőE = ⋅ , 41.173 10  MPah
xyeredőG = ⋅ ;  

0.33h
xyeredőν =  
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7.2. táblázat  Mért és számított értékek összehasonlítása. 
 Mért Számított Eltérés [%] 

Rugalmassági modulus 41650 MPa 38490 MPa 8,2 
Hajlító rugalmassági 

modulus 42478 MPa 41710 MPa 1,84 

 

A szakító- és hajlító-diagramokból származtatható rugalmassági modulusok és a számított 

redukált rugalmassági modulusok közeli értéke (7.2. táblázat) igazolja a számítási módszer 

helyességét. 

 
7.3. A vizsgált szerkezet statikus lehajlásának és feszültségeinek mérése 

A mérések célja egyrészt a vizsgált szerkezet maximális középlehajlásának mérése, másrészt 

ezek alapján a „szendvicsszerű” cellalemezes szerkezetekre vonatkozó általános érvényű 

lehajlás-számítási eljárás kidolgozása. 

A maximális középlehajlás és a terhelés hatására fellépő feszültségek mérését 

elmozdulásmérővel, illetve mérőbélyeggel végeztük (7.8., 7.9. ábra). 

 

7.3.1. Lehajlásmérés 

 

A szerkezet középlehajlását elmozdulásmérővel – a 7.8. ábrán látható módon - a  szerkezet 

alsó részén, a csövek és a CFRP lemez középpontjában mértük. Az összesített eredményeket a 

7.3. táblázat tartalmazza különböző terhelési esetekben. A részletes mérési eredmények a 4. 

mellékletben találhatók. A két cső eltérő lehajlás eredményeit a szerkezet gyártási 

pontatlansága okozza. 

 

7.3. táblázat  Mért lehajlás. 
                         Terhelés  

Lehajlás [mm] 300N 400N 500N 600N 

1. cső 1.61 1,96 2.3 2,65 

CFRP lemez középpont 1.78 2.19 2.59 2.98 

2. cső 1.8 2.2 2.65 3.0 

átlagérték 1.705+-0.095 2.08+-0.12 2.475+-0.175 2.825+-0.175

 

7.3.2. Feszültségmérés 

 
Az Al csövekben és a CFRP lemezekben a terhelés hatására fellépő feszültségeket a szerkezet 

7 pontján KP-10-A1-11 típusú, 2 bélyeges nyúlásmérő hidakkal mértük (7.9. ábra). A mérési 

helyek az Al cső közepén 6 mm-el a felső szál alatt (1), a kompozit lemezeken a szegecselés 
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vonalában (2,4), a lemezek középvonalában (3,6) és a lemezeken a szegecselés vonala mellett 

4 mm-el (5,7) voltak.  

 
 

7.8. ábra  Lehajlásmérés. 

 

 
 

7.9. ábra  Mérőbélyeges nyúlásmérés. 
 
A szőttszálas kompozitok nyúlásmérő bélyegekkel történő alakváltozás mérésének 

pontossága, valamint az alkalmazott bélyegek szükséges mérési hosszának meghatározása és 

a mérendő lemezre történő felhelyezése számos problémát vet fel. Ugyanis igen nagy a 

valószínűsége annak, hogy a valós globális alakváltozás helyett csupán egy helyi 

alakváltozást mérünk. Lang E. J. és Chou T-W [7.14] tanulmányukban a hasonló szövetes 

kompozitoknál alkalmazható nyúlásmérő bélyegek méretének a mérési pontatlanságra 

gyakorolt meghatározó szerepét mutatják be.  

Ezen mérési hibák kiküszöbölése érdekében a mért pontokban kb. 0.1 mm vastagságú 

filmréteget hoztunk létre epoxi alapú ragasztóval, mely nagyobb méretű sík felületet 

biztosított a bélyegek felhelyezéséhez, azonban ennek várhatóan a mérési pontosságra van 

hatása.  

A feszültség meghatározás nyúlásmérő bélyeggel a következő képletek alapján történik: 

      i iEσ ε=  ,       (7.3) 

ahol     64 10é
b

l
K

ε −= ⋅        [7.15] 

lé a műszerről mV/V dimenzióban leolvasott érték, 

Kb a bélyeg érzékenységi tényezője, mely az alkalmazott bélyeg esetén 2.05+-1%. 

Átszámítás után a kapott feszültségértékek különböző terhelési esetekben a 7 mért pontban a 

7.4. táblázat szerinti átlagolt értékeket adták (az elvégzett mérések eredményei az 5. 

mellékletben találhatók): 

A kompozit lemez tényleges nyúlásának az 5. és 7. pontokban mért értékeket fogadjuk el, 

mivel ezek a bélyegek mérik a lemez teljes L hosszán végigfutó szálak nyúlását. 
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7.4. táblázat  Átlagolt mért feszültségek különféle terhelések esetén. 
[MPa] 300 N 400 N 500 N 600 N 

1. csatorna -7,1727 -9,73 -12,208 -14,971 
2. csatorna -6,647 -8,568 -10,291 -11,302 
3. csatorna -4,9158 -6,34666 -7,7888 -9,2423 
4. csatorna -5,0972 -6,66683 -8,381 -9,3585 
5. csatorna 5,07167 7,01533 8,8598 10,5032 
6. csatorna 4,624 6,1115 7,62167 9,02417 
7. csatorna 4,79683 6,496833 8,25917 9,99317 

 

7.4. A vizsgált szerkezet statikus lehajlásának és feszültségeinek számítása 
 

A két végén csuklósan megtámasztott tartóknál a lehajlást Betti-tétellel határozhatjuk meg. 
3

1 48( )k k AL b AL

FLw
E I E n I

=
+

      (7.4) 

Az index jelölések a következőre utalnak: k – kompozit, Al – alumínium, b – borda. A 

képletben szereplő Ek és EAl értékek a kompozit rétegelt lemez eredő-, ill. alumínium borda 

Young rugalmassági modulusára, az Ik és IAl pedig a komponensek inerciájára, nb a bordák 

számára utal (a vizsgált szerkezet esetén 2 db). Mivel a laminátban a feszültség eloszlás 

közelítőleg állandó, ezért a hajlítási helyett a húzás-nyomási merevségi tényezők használhatók 

Ek=Exeredő. 

 
A szerkezet teljes lehajlásának számításánál számolnunk kell a szerkezeti elemek relatív 

elmozdulásból adódó járulékos lehajlással is. 

A mért feszültségi adatok alkalmasak ezen elmozdulás meghatározására, mely az Al cső és a 

kompozit lemez azonos pontjain mért feszültség eltérésekből adódik ( Al cσ σ σΔ = − ). 

A Δσ  feszültségkülönbségből adódóan ΔM nyomatékkülönbség is jelentkezik. 

[ ]kF ntbσΔ = Δ , melyből ( )
2Al
ntM F hΔ = Δ +  

A képletekben a jelölések a következők (a 7.1. ábra alapján): n – kompozit fedőlemez 

rétegeinek száma, t – egy kompozit réteg vastagsága, bk – fedőlemez szélessége, hAl – Al 

borda öv- és gerinclemezének szélessége. 

A szerkezeti elemek relatív elmozdulásból adódó járulékos lehajlása a következő módon 

határozható meg: 
2

2
 

12( )k k AL b AL

M Lw
E I E n I

Δ
=

+
     (7.5) 

A szerkezet teljes lehajlása tehát a számított elsődleges lehajlás és a szerkezeti elemek relatív 

elmozdulásából adódó lehajlás összegeként írható fel: 

        w = w1 + w2      (7.6) 
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A 6. melléklet bemutatja a számítás részletes levezetését a konkrét tartóra 500 N-os terhelés 

esetére.  

A számítással kapott főbb eredmények: 

A kompozit fedőlemezek, ill. bordák inercia értékei a következőképpen számíthatók: 
2

2
2

Al f
k k f

h t
I b t

+⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠        (7.7)
 

3
23 2

12 2 6

w
Al w

Al w Al w
Al Al w

th t
h t h tI h t

⎛ ⎞−⎜ ⎟−⎛ ⎞ ⎝ ⎠= + +⎜ ⎟
⎝ ⎠     (7.8)

 

A képletben szereplő tw az Al cső falvastagsága. 

A terhelés hatására a szerkezet elemeiben fellépő nyomatékok és feszültségek 

meghatározásánál figyelembe kell vennünk, hogy a terhelés megoszlik a fedőlemezek és a 

bordák között. Ezen arány meghatározását az egyes szerkezeti elemek hajlító merevségének 

(Bi) aránya alapján határozzuk meg.  
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ahol  Bi az alumínium merevítők, vagy a kompozit fedőlemezek hajlító merevsége 
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A fedőlemezben és az Al bordák felső szálában fellépő feszültségek: 

2
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σ
+
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n I

σ = ⋅ ,                   (7.12) 

ahol a nyomaték koncentrált F terhelő erő, vagy p megoszló erő esetén az alábbi képletek 

szerint számolható: 

 ;
4

FLM =
2

   
8

pLM =  

Az Al borda mért és számított feszültség értékeinek összehasonlításánál figyelembe kell 

vennünk, hogy a mérőbélyeg a borda felső szála alatt 6 mm-el lett felhelyezve, így a 

feszültség számítási képlet a következőképpen módosul: 
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A szerkezet lehajlásának számítása: 
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1 2w w w= +  . 

A mért és számított eredmények összehasonlítása 500 N-os terhelés esetén: 

 
7.5. táblázat  Mért és számított értékek összehasonlítása. 
 Mért Számított Eltérés [%] 

Feszültség a 
kompozit lemezben 8.559 MPa 8.434 MPa 1.48 

Feszültség az 
Al csőben 12.208 MPa 11.503 MPa 5.77 

Középlehajlás 2.475 mm+/-0.175 2.56 mm 3.32 
 

A számított és mért lehajlásértékek közötti – a 6%-os mérnöki pontosságon belüli – különbség 

igazolja a számítási módszer helyességét.  

 
7.5. Végeselemes-modellezés 

 

Ebben a fejezetben az I-deas tervező, végeselemes programot alkalmaztam a vizsgált 

szerkezet (7.1. ábra) mechanikai viselkedésének modellezésére. A végeselemes analízis célja 

a szerkezet globális vizsgálata, a számítási és mérési eredmények helyességének igazolása.  

A használt szoftver lehetőséget biztosít 2 és 3 dimenziós bonyolult, összetett szerkezetek 

modellezésére, a számítások gyors, megbízható elvégzésére és a kapott eredmények sokoldalú 

kiértékelésére. 

A feladat megoldásának első lépése a megfelelő modell megalkotása. A számítási modell 

megalkotása során két ellentétes kívánalom teljesítése tartandó szem előtt [7.16]: 1) a modell 

minél jobban helyettesítse a valóságos testet és annak körülményeit; 2) a mechanikai 

jellemzők a lehető legkisebb energia-befektetéssel, számítógépi idő felhasználással jó 

közelítéssel meghatározhatók legyenek. A modellezés során mérlegelni kell a környezeti 

hatásokat (terhelés helye, térbeli megoszlása), az anyag szerkezetét, a kialakuló alakváltozást, 

elmozdulást, a geometriai alakot, a megfogásokat és a testek kölcsönhatását az érintkezési 

probléma kapcsán. 
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A szerkezet komponenseit héj-elemként definiálom. Az alumínium anyagát izotróp anyagokra 

jellemző fizikai tulajdonságokkal adom meg. A réteges kompozit CFRP fedőlemezek anyagát 

ortotróp anyagként definiálom, vagyis a szükséges, három fő koordináta irányban eltérő 

tulajdonságokat a 7.2. fejezetben számított értékekkel töltöm fel.  

A végeselemes háló generálásakor mind az Al, mind a fedőlemezek esetén azonos méretű 8 

csomópontú parabolikus kvadratikus elemtípust használtam (összesen 3680 elem adódott). 

A következő lépés a modell szerkezeti elemeinek összekapcsolása volt. Mivel a vizsgált valós 

szerkezetben a merevítő bordák és a fedőlemezek rögzítését szegecseléssel valósítottam meg, 

ezért a modellben is hasonló kötést kellett szimulálni. Erre a lemez és a borda megfelelő 

csomópontjai közötti, a valós próbatest szegecssűrűségével megegyező, definiálható 

merevségű kötés létrehozására volt szükség (7.10., 7.11. ábra).  

A szegecs viselkedését a legjobban – megítélésem szerint – akkor modellezhetjük, ha a 

kötéseknél az elmozdulási szabadságfokokat kötöttnek (x, y, z irányú transzláció aktív), míg 

az elfordulásokat szabadnak (x, y, z irányú rotáció inaktív) tételezzük fel, biztosítva ezzel a 

szerkezeti elemek megfelelő együttdolgozását. A szegecskapcsolatokban fellépő szingularitás 

problematika mélyebb mechanikai vizsgálatot igényelne, azonban mivel feladatom a 

szerkezet globális karakterisztikájának feltárása, ezért az analízis során részletesen nem 

kívánok ezen témakörrel foglalkozni. 

A peremfeltételek meghatározásának következő lépése a szerkezet-végek alátámasztásának 

megadása. A tartó egyik végénél él menti csuklós (Tx,y,z= 0, Rx,y,z= szabad), míg a másik élnél 

görgős (Tx,y= 0 , Tz= szabad, Rx,y,z= szabad) megfogást alkalmaztam. A szerkezet 

elfordulásának megakadályozására az alsó fedőlemez 4 végpontjában az élekhez hasonlóan 

csuklós, illetve görgős megfogást láttam indokoltnak (7.10., 7.11. ábra). Az alkalmazott F 

terhelő erő modellezésénél figyelembe vettem, hogy a valóságos szerkezetnél ezen erő 

támadási pontja a két Al cső középvonalán adódik át a szerkezetre, ezért ez a cső felületének 

középpontján ébredő koncentrált erőként modellezhető. 

A végeselemes, közel 1400 ismeretlenes probléma megoldására a program hézagmátrixos 

(spherse matrix), illetve iteratív megoldási módszer alkalmazását is felkínálja. A 

problémamegoldásnál mindkét módszer azonos megoldást eredményez. 

A kívánt számítási paraméterek kiválasztása, majd a számítás lefuttatása után 

rendelkezésünkre állnak a kívánt eredmények. A továbbiakban a szerkezet alakváltozását, 

illetve feszültségeloszlásának grafikus és numerikus eredményeit vizsgálom, melyek a 7.3. és 

7.4. fejezetek mért és számított értékeivel összehasonlíthatók. 
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7.10. ábra Végeselemes háló, szerkezeti 
elemek összekapcsolása, a tartó egyik 

végének alátámasztása. 

7.11. ábra Végeselemes háló, szerkezeti 
elemek összekapcsolása, a tartó másik 

végének alátámasztása. 
 
Iteratív módszerrel való megoldás eredményeként (227 iteráció után) az alakváltozásra kapott 

eredmény grafikusan ábrázolva: 

 

 
7.12. ábra  Szerkezet alakváltozása. 
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7.13. ábra  Szerkezet alakváltozása. 

 
A végeselemes módszerrel kapott alakváltozási eredmények összehasonlítását a mért és a 

számított értékekkel 500 N-os terhelés esetére az alábbi 7.6. táblázat összesíti: 

 
7.6. táblázat  A mért, a VEM és a számított lehajlás értékek összehasonlítása. 

 Középlehajlás  Eltérés [%] 

Mért 2.475 mm 100 % 0 
VEM 2.35 mm 94.95 % - 5.05 

Számított 2.56 mm 103.43 % + 3.43 
 

A végeselemes szimuláció maximális középlehajlási-, valamint a mért- és számított értékek 

közeli értékei (kis értékeknél a kismértékű eltérések is százalékosan nagynak tűnhetnek) 

igazolják az alkalmazott modell helyességét, valamint a három eredmény igen közeli értéke 

ismételten megerősíti a számítási eljárás helyességét. 

Ennek tükrében elmondható, hogy az egycellás cellalemez-modell jó alapot jelenthet hasonló 

típusú komplexebb, pl. többcellás cellalemez végeselemes analízisére is. 

 

Mivel a kis terhelés hatására a szerkezetben kialakuló feszültségi értékek igen alacsonyak, 

ezért a 7.14. ábrán látható grafikus eredmény nem igazán látványos, így a szerkezeti elemek 
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meghatározó pontjaiban szimulált feszültségi állapot meghatározására numerikus kiértékelés a 

célravezető.  

 

 
7. 14. ábra Szerkezet feszültségeloszlása. 

 

A 7.3.2. fejezetben meghatározott szerkezet-középvonal főbb pontjaiban lévő elemek 

feszültségi értékei a futtatás eredményeként kinyerhetők. 

Az eredmények a következők: 

 

7.7. táblázat  A mért, a VEM és a számított feszültség értékek összehasonlítása. 
 Mért VEM Számított 

Feszültség az 
Al csőben 12.208 MPa 11.12 MPa 11.503 MPa 

Feszültség a 
kompozit lemezben 8.559 MPa 6 MPa 8.434 MPa 

 

A 7.7. táblázatban összesített eredményekből jól látszik, hogy a VEM feszültségi értékek az 

alumínium cső esetében jól közelítik a valós mért-, illetve számított értékeket. Ez abból 

következik, hogy a nyúlásmérő bélyegek homogén anyagra való felhelyezése nem okozott 

különösebb nehézséget, így a mért értékek megbízhatósága nyilvánvaló.  

Azonban mint látható a kompozit fedőlemezekben kapott feszültségértékek igen nagy eltérést 

mutatnak a mért- és számított értékekhez képest, amelyek a már korábban is említett gyártási 
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pontatlanságból és a nyúlásmérő bélyegek felhelyezési nehézségeiből, illetve a keletkező 

feszültség kis értékéből adódhatnak. Az alkalmazott kis terhelés következtében igen kis 

mértékű feszültségértékek keletkeznek, melyek összehasonlításánál a kis eltérések is nagy 

arányú különbséget mutatnak. A kompozit lemezben VEM analízissel kapott eredmény 

javulását eredményezhetné a vizsgált pontokban a végeselemes háló sűrítése, illetve más 

rácstípus alkalmazásának vizsgálata. A nagy eltéréshez az is hozzájárul, hogy a VEM 

modellben a kompozit és a borda kapcsolata merev, relatív elmozdulás nincs megengedve, 

ami a valós tartónál bekövetkezik. 
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7.6. Dinamikus vizsgálat 
 
A mérés célja a szerkezet sajátfrekvenciájának és csillapítási tényezőjének meghatározása a 

félteljesítményhez tartozó frekvencia-sávszélesség módszerével [7.17], mely dinamikai 

jellemzők nagyságrendjének ismerete szükséges az ilyen és a hasonló típusú szerkezetek 

vizsgálata esetén. A vizsgálathoz Brüel & Kjaer mérőberendezést használtunk (7.14. ábra).  

Állandó nagyságú gerjesztés mellett a frekvenciát változtatva rögzítjük a tartó 

rezonanciagörbéjét (7. melléklet), melyet a szintíró közvetlenül kirajzol. Azok között a 

gyorsulásértékek között mérjük a sávszélesség ∆f értékét, melyek létrehozásához az adott 

szerkezetnél a maximális gyorsulás létrehozásához szükséges teljesítmény fele kell.  

A csillapítási tényező a sajátfrekvencia ismeretében a következő módon számítható: 

η = ∆f / f1 ,                (7.14) 
ahol  f1 a rezonanciafrekvencia értéke. 

Mivel a szintíró logaritmikus léptékű és decibelben adja meg a középen gerjesztett, mindkét 

végén szabad tartó végén mért gyorsulást, ezért  

max
0

20 lg féla
A

a
=                (7.15) 

max0.707féla a=      

max
max max

0

0.70720lg 20 lg 0.707 3 (dB)fél
aA A A

a
= = + = −              (7.16) 

Tehát a rezonanciagörbe csúcsától 3 dB-t lemérve kapjuk a ∆f értékét. 

A mért első sajátfrekvencia  f1 = 35.6 Hz, a regisztrált frekvenciadiagramból (7.15. ábra) a ∆f 

= 0.8 Hz sávszélesség olvasható le. Így a csillapítási tényező értéke: η =0.02247  [7.18]. 

Egy korábbi tanulmány [7.19] eredménye mutatja, hogy egy 30x30x2 keresztmetszetű 1800 

mm hosszúságú Al cső csillapítási tényezője – azonos gyorsulási értékkel végzett mérés 

esetén – 0.0125. A mérésünkből látható, hogy az Al profil csillapítása a kompozit lemezek 

alkalmazásával nagy mértékben javítható. 

 
7.14. ábra  

Dinamikus vizsgálat. 

 

 

7.15. ábra  
Rezgéscsillapítási tényező meghatározása 

a frekvenciadiagram alapján. 
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7.7. A vizsgált szerkezet optimálása  
 

A tervezés folyamatának egyaránt figyelembe kell venni a gyártás, a működtetés és a 

karbantartás során esetlegesen felmerülő igényeket. A tervezés ezen követelmények 

felmérésével kezdődik, melyek teljesítése is a tervező feladata. A problémák megfogalmazása 

eredményezheti a megfelelő, valamennyi kritériumot kielégítő lehetséges megoldások 

kidolgozását. A szintézis az ajánlott megoldások közül az optimális megoldás kiválasztását 

jelenti.  

A szerkezetoptimálás célja, hogy a legolcsóbb, vagy legkönnyebb szerkezetet tudja a 

tervező megalkotni, ami legyártható és kielégít minden feltételt, amit a szerkezet viselkedése 

megkövetel.  

Az egyes szerkezetekről az évek során összegyűlt elméleti és kísérleti ismeretek, 

tervezési, gyártási és üzemeltetési tapasztalatok lehetővé teszik, hogy mindezek 

figyelembevételével keressük az optimális szerkezetmegoldást, amely az összes 

követelménynek legjobban eleget tesz. A célfüggvény (többcélfüggvényes optimálásnál több 

célfüggvény), a tervezési változók, paraméterek és a méretezési feltételek határozzák meg az 

optimálási problémát. Az optimális szerkezettel szemben támasztott követelmények, hogy az 

gazdaságos és biztonságos legyen. A gazdaságosságot a célfüggvény(ek), a biztonságot pedig 

a méretezési feltételek előírásával és teljesülésével érhetjük el.  

Célfüggvények 

A legtöbb gyakorlati esetben végtelen számú megfelelő megoldás létezik. Ahhoz, hogy 

megtaláljuk a legjobb megoldást, szükséges egy olyan függvényt létrehozni, mellyel 

összehasonlítást tehetünk a tervezési alternatívák között. A célfüggvény legnagyobb, vagy 

legkisebb értékének megkeresése a feladat egy optimálás során. Általában az x változók 

nemlineáris függvénye lehet a szerkezet tömege, költsége, vagy bármely más függvény, 

melynek az extrémuma a probléma egy lehetséges és hasznos megoldását jelenti.  

 A megfelelő célfüggvény kiválasztása az egyik legfontosabb döntés lehet az optimálási 

folyamat során.  

A tömeg a leggyakrabban választott célfüggvény, mert annak meghatározása relatíve könnyű. 

Az optimálás nem kötött a tömegminimáláshoz. A minimális tömeg általában nem a 

legolcsóbb.  

Általában a leggyakoribb követelmény, hogy a szerkezet gazdaságos legyen, vagyis 

törekedni kell a költségminimumra. A költségek meghatározása azonban meglehetősen 

nehéz, mert igen sok tényező függvényeként alakulnak ki, az időben is elég gyorsan 

változnak, újfajta szerkezetek esetén pedig nincsenek gyártási tapasztalatok. Az 
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anyagköltségek és a munkabérek erősen függnek a gyártó vállalat típusától, felszereltségétől 

stb.  

Méretezési feltételek 

A tervezési változók értékei jellemzik a tervezés alatt álló szerkezetet. Ha a tervezési változók 

adott értékei teljesítik a feltételeket (a feszültségek, az alakváltozások, stb. kisebbek, mint a 

megengedett) akkor a tervezés megfelelő. Ezek a feltételek jelentik az optimális méretezés 

során a méretezési feltételeket. 

A méretezési feltételek kutatási eredmények, ill. szabályzati előírások alapján kerülnek 

megfogalmazásra. A szerkezetek tervezésére kidolgozott szabványok, szabályzatok előírásai, 

irányelvek javaslatai országok szerint és szerkezeti rendeltetés szerint is különbözőek. A fő 

méretezési feltételek a szilárdsági- és gyártási korlátozások. 

A szilárdsági feltételek a szerkezetek tönkremeneteli módjaiból, lehetőségeiből 

vezethetők le. A szerkezet akkor tekinthető tönkrementnek, ha rendeltetésének már nem felel 

meg. A tönkremenetel megelőzésére a tervezés során korlátozzuk a legnagyobb 

feszültségeket, alakváltozásokat, rezgésamplitúdókat, rezgéscsillapítási időt stb. A gyártási 

feltételek főként méretkorlátozásokat jelentenek (pl. lemezvastagság). A méretezési 

feltételeket egyenlőtlenségek alakjában kell megfogalmazni.  

 

Manapság egyre nagyobb – bár kiemelkedő képességeikhez képes nem elegendő – 

szerepet kapnak az FRP anyagok a szerkezetek, szerkezeti elemek gyártása során. Ez az 

érdeklődés a kiemelkedő fajlagos merevségüknek és szilárdságuknak, korrózióállóságuknak, 

kis fajsúlyuknak, moduláris gyárthatósággal és beépíthetőséggel elérhető helyszíni 

összeszerelési költség csökkenthetőségének köszönhető. Azonban a még szélesebb körű 

elterjedésüknek a gátja, hogy a kompozit anyagok ortotróp vagy anizotróp természetéből 

adódóan számítási eljárásaik, anyagszerkezet- és alakoptimálásuk jóval komplexebb a hagyományos 

homogén fémes anyagokhoz képest. Emiatt egyszerű gyakorlati tervezési előírások és számítási 

módszerek még nem állnak rendelkezésre. A kompozit szerkezetek és elemei tervezése során a 

merevségi és szilárdsági tulajdonságok egyaránt fontosak, melyek a szerkezeti elemek 

anyagszerkezetétől és a keresztmetszet geometriájától egyaránt függnek. 

 

A 7.8. fejezetben részletesen bemutatott Rosenbrock-féle Hillclimb algoritmust alkalmazó 

optimáló eljárást dolgoztam ki a vizsgált szerkezet optimális méreteinek meghatározására. A 

tervezés célja: adott terhelés (F), hosszméret (L), valamint fedőlemez rétegelrendezés és 

rétegszám (n) esetén az optimális borda geometria (hAl, tw) meghatározása, figyelembe véve a 
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kereskedelemben kapható szabványos négyszögcső geometriai méreteit. A szerkezet 

optimálást elvégeztem költség- és tömeg célfüggvény minimálással egyaránt.  

 

7.7.1.  Költségfüggvény, mint célfüggvény 

 

A szálerősítéses szerkezetek tervezése során fontos szempont az anyag- és gyártási költségek 

figyelembevétele. Mivel ezen anyagok viszonylag drágák, a költségminimumra való 

méretezés fő tervezési cél lehet [7.20, 7.21]. 

A költségfüggvény az anyag- és a gyártási költségeket tartalmazza, melynek általános alakja a 

következő formában írható fel [7.22]:  

K = Kanyag +  Kösszgyártás = kanyag ρV + kgyártás 
1

l

i
i

T
=
∑  ,            (7.17) 

ahol Kanyag és Kgyártás az anyag- és a gyártási költségek, kanyag és kgyártás  az anyag- és a gyártási 
költségtényezők, ρ  az anyagsűrűség, V a szerkezettérfogat, l a gyártási fázisok száma, Ti az i-
edik gyártási fázis átlagos időszükséglete. 
Összetett szerkezetek esetén valamennyi komponens anyag-, gyártás-, valamint összeállítási  

költségeit is vizsgálni kell. Ekkor a költségfüggvény a kompozit lemezek és a merevítő 

bordák anyag-, valamint a kompozit lemezek gyártási-, az Al bordák darabolási és a szerkezet 

összeállítási költségeit magába foglaló gyártási költségek összegeként a következőképpen 

írható le: 

K = Kfedőlemezek + Kbordák + Khőkezelés + Kgyártás             (7.18) 

 

1) A kompozit fedőlemezek költsége (Kfedőlemezek): 

 

A szálerősítésű műanyag laminátok beszerzési költsége nagymértékben függ a szál és mátrix 

anyagától, tulajdonságaitól, komponensek arányától, valamint az erősítés formájától. 

Az anyagjellemzők, illetve a beszerzési költségek megállapításában a HEXCEL 

COMPOSITES árai voltak mérvadóak. A választott karbon-epoxi anyag négyzetméterének 

beszerzési ára 26 Euro(Є)/m2. 

A két darab (alsó és felső) fedőlemez költsége a fedőlemezek anyagköltségének összegeként 

írható le: 

Kfedőlemezek= 2  ΣXi    [Є]              (7.19) 

 

2) A merevítő bordák anyag-költsége (Kbordák): 

A szerkezethez sajtolt négyszög keresztmetszetű alumínium merevítő csöveket használunk. 

Ezen költségkomponens a bordák számától (esetünkben nb=2), a keresztmetszet 
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geometriájától (hAl, tw), az anyag sűrűségtől (ρAl=2,7·10-6 kg/mm3), a bordák hosszától 

(L=1200), valamint a fajlagos anyagköltségtől (kAl=4,94 Є/kg) függ: 

Kbordák= nb kAl (ρAl 4 hAl tw L)               (7.20) 

 
3) A hőkezelés költsége ( Khőkezelés ): 

A rétegelt kompozit lemezek hőkezelési költsége a lemezek méretétől és a mátrixként 

használt gyanta típusától függ. Az alkalmazott réteg epoxi (ES 67) mátrixú, melyhez 2 órás 

120 Co – os égetés ajánlott. Gyártás során egy 10 KW-os kemencét használtunk, melynek 

költsége a 2x2 óra során 4 Є -nak felel meg.  

 
4) Gyártási költség (Kgyártás): 

A gyártás költsége a fedőlemezek gyártása, az alumínium merevítők darabolása, valamint a 

szerkezet összeállítása során felmerülő költségekből áll.  

Ezen költségek felírása legpontosabban az egyes gyártási fázisok idejének összegzésével 

lehetséges az alábbi képlet segítségével, melyben a kgyártás a fajlagos munkadíj, mely az adott 

ország fejlettségi szintjétől függően változhat (0,5-2 intervallumban). A kgyártás ezen 

intervallumon belüli változtatása lehetővé teszi a gyártó ország figyelembevételét, illetve 

adott anyagköltség esetén a gyártási költség változtatását, ami többcélfüggvényes 

optimáláshoz vezet az egyszerű súlyozás módszerével [7.22]. Példámban a Magyarországra 

jellemző kgyártás= 0,6 Є/min gyártási költséggel számoltam. (A gyártási idők megadását perc 

(min) egységben adom meg, mivel nagyságrendileg ebben a legcélszerűbb kifejezni.) 

K =  kgyártás ∑ iT                (7.21) 

∑ iT  = Tkompozit + Tborda + Tösszeállítás              (7.22) 

A 2 kompozit lemez gyártási időtartama (Tkompozit) – mely n rétegszám függő – tartalmazza az 

előkészítés, a hőkezelés és az utómunkálatok idejét. Mivel a próbatestet magam gyártottam, 

ezért a szerzett tapasztalatok alapján definiáltam az egyes műveletek időtartamát. 

 
A gyártási fázisok a következők: 

- előkészítő fázis / gyártósablonok megtisztítása, formaleválasztó szerrel való lekenése/, 

- rétegek leszabása,  

- rétegek összeállítása, présforma összeszerelése, 

- utómunkálatok: formából kifolyt gyanta élekről való eltávolítása. 

 

Tkompozit = Telőkészítés + 2[Tvágás + Tösszeállítás + Tutómunka] 

    Tkompozit = 10min + 2[n ·4min + (n ·2min+ 30min) + 10min]             (7.23) 
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A bordák megmunkálásának ideje (Tborda) – mely természetesen nb bordaszám függő – a 

csövek méretre vágását, a vágott élek sorjátlanítását foglalja magába. 

Tborda =  nb ·6min               (7.24) 

A végső összeállítás a kompozit lemezek és a csövek fúrási és szegecselési folyamatait 

foglalja magába. 

         Tösszeállítás= nb ·10min                   (7.25) 

 

Összegezve a gyártási folyamatok idejét, a következő egyenletet kapjuk: 

Tösszes = n ·12min + nb ·16min + 90min                 (7.26) 

 

Mivel a présforma előkészítés és az utómunkálatok ideje fix, nem csökkenthető, ezért ezen 

időkomponensek az optimálásnál elhagyhatók.  

 

A fentiek alapján a K költség-függvény a következő összesített formában fogalmazható meg: 

K = Kfedőlemezek + Kbordák  + Khőkezelés + Kgyártás 

K(Є)= Kfedőlemezek + kAl  [nb (ρAl 4 hAl  tw L)] + 4 + 

   + kgyártás  [ n ·12min + nb ·16min + 90min]             (7.27) 

 

7.7.2. Szerkezettömeg, mint célfüggvény 

 

A szálerősítéses szerkezetek kulcsfontosságú előnye a hagyományos fémszerkezetekkel 

szemben, hogy jelentős mértékű súlymegtakarítás érhető el alkalmazásukkal. Ennek 

kihasználására egy másik lehetséges tervezési cél, a minimális súlyú szerkezet kialakítása 

lehet.  

A teljes cellalemez tömege a fedőlemez és a borda komponensek tömegösszegéből 

számítható. 

m= 2 ρk [B L( n t)] +  nb ρAl [L (4 hAl tw - 4 tw
2)] ,             (7.28) 

melyben a B a szerkezet szélessége, L a szerkezet hosszmérete, n a szálerősítéses rétegek 

száma, t egy szálerősítéses réteg vastagsága, nb a bordák száma (mely esetünkben 2db), hAl és  

tw pedig a borda geometriai paraméterei. 

ρAl az alkalmazott AlMgSi05 négyzetcső esetén 2,7·10-6 kg/mm3, 

az egycellás szerkezet esetén ρk=1,5·10-6 kg/mm3 sűrűségű szövettel számoltam, 

a többcellás szerkezet esetén pedig az alkalmazott szövedék területre eső súlya 180.10-9 

kg/mm2.
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7.7.3. Méretezési feltételek 

 

Azokat a feltételeket, melyek a szerkezet viselkedéséből adódnak nevezzük implicit 

méretezési feltételeknek. Ezek a feltételek határokat, általában maximumot adnak meg a 

feszültségre, az alakváltozásra, a globális és lokális horpadásra, a sajátfrekvenciára, a 

csillapításra, stb. vonatkozólag. Az implicit feltételek gyakran tervezési előírások, szabványok 

képleteiből adódnak. Az esetek túlnyomó részében ezen feltételek egyenlőtlenségek.  

Az optimálás során öt implicit feltételt fogalmaztunk meg, melyek a következők: 

 

(1) A szerkezet középlehajlása 

A szerkezet maximális lehajlása (7.6) legyen kisebb, mint egy megengedett középlehajlás 

érték, melynek értékét  – a megengedett lehajlásra vonatkozó EuroCode 3 ENV 1993-1-1: 

1992 előírás alapján – L / 200 -ban korlátozzuk. 
 

3 2

max
  

48 12 200k k AL b AL k k AL b AL

F L M L Lw
(E I E n I ) (E I E n I )

Δ
= + ≤

+ +
            (7.29) 

Az index jelölések a következőre utalnak: k – kompozit, Al – alumínium (borda), b – borda. A 

képletben szereplő Ek és EAl értékek a kompozit rétegelt lemez eredő, ill. az alumínium borda 

Young rugalmassági modulusára utal.  

A kompozit fedőlemezek, ill. bordák inercia értékei a (7.7., 7.8.) alapján számíthatók. 

 

(2) A kompozit lemez horpadása 

Az anyag anizotróp természetéből adódóan a kompozit szerkezetek instabilitási problémái 

mellett a horpadás a leggyakrabban bekövetkező tönkremeneteli ok.  

A szerkezeti elemek axiális nyomó-, hajlító- és nyíró igénybevételnek vannak kitéve. 

A lemezhorpadás a szerkezeti elemek nyomófeszültség következtében bekövetkező 

stabilitásvesztése. A szerkezet nagymértékű lehajlása és merevség csökkenése következtében 

alakul ki, mely eredményezheti akár a szerkezet teljes összeomlását is. 

A horpadási ellenállás a laminát anyagjellemzőitől, a szerkezet geometriájától és a 

keresztmetszet paneljeinek megtámasztásától (peremfeltételek: befogott- vagy szabad élek) 

függ. Például egy négyszög-szelvény övlemezei és gerinclemezei között csuklós 

megtámasztás feltételezhető, míg az I-szelvény esetén az öv két lemezként modellezhető, 

melyek gerinc felőli éle csuklósnak, míg a másik hossz-éle szabad élnek tekinthető. 

A vizsgált cellalemez kompozit fedőlemezének horpadás vizsgálatánál a merevítőbordák 

közötti lemezrészek, élmenti nyomóerővel terhelt, valamennyi él mentén csuklós megfogású 
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lemezként modellezhetők. A (7.30) lemezhorpadási feltétel a [7.23] alapján írható fel, mely 

egyenletben a σmax a kompozit laminátban a terhelés hatására ébredő maximális feszültség, a 

νxy és νyx a laminát eredő Poisson tényezője. 
 

( ) ( )
2

max

2 1
6 1

k
xh yh xh xy xyh xy yx

xy yx

b E E E G
nt

π ν ν ν
σ ν ν

⎛ ⎞ ⎡ ⎤≤ + + −⎜ ⎟ ⎣ ⎦−⎝ ⎠
            (7.30) 

Mivel ebben az esetben a réteges lemez a saját tengelye körül van hajlítva, ezért a hajlítási 

merevségi tényezőkkel kell számolni. Az Exh és Eyh a laminát eredő hajlító rugalmassági 

modulusa x és y irányban, a Gxyh a laminát hajlító-nyíró modulusa [7.24,7.25,7.26,7.27]. A 

horpadási egyenlet alkalmazásával feltételezzük, hogy a terhelés irányába (hosszanti) eső 

horpadási alak félhullám-száma m=2, keresztirányban pedig n=1. 

 

(3) Az Al cső gerinchorpadása 

A borda gerinchorpadásának elkerüléséhez szükséges az alábbi egyenlőtlenség teljesülése. 

A biztonság érdekében a gerinclemezre alkalmazzuk az övhorpadásra vonatkozó határlemez 

karcsúságot [7.22]. 

42Al Acél Al

w Al Acél

h f E
t f E

≤  ,                  (7.31) 

ahol: az acél folyáshatára fAcél =235 MPa, az alumínium folyáshatára fAl =240 MPa. 

 

(4) Feszültségi feltétel a kompozit lemezre 

 

A vizsgált cellalemez fedőlemezek hossz- és keresztirányban is egyaránt statikus hajlításnak 

vannak kitéve. A terhelés hatására hossz- (σh) és keresztirányban (σk) ébredő feszültségek 

eredője a következő módon számítható [7.28]:  

2 2( )h k h k Kmegσ σ σ σ σ+ + ≤               (7.32) 

ahol: σh a hosszirányban ébredő feszültség 

σk a keresztirányban ébredő feszültség 

σKmeg a kompozit fedőlemezben maximálisan megengedett feszültség értéke  

 

A megengedett feszültség értékét (σKmeg) a kompozit réteg szakító szilárdságából egy γk 

biztonsági tényezővel határoztam meg. A biztonsági tényező értékét gyakorlati szempontok 

alapján 2-nek vettem fel. szakító
Kmeg

k

σσ
γ

=
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A hosszirányú hajlításból származó feszültség 

 

A szerkezetre ható terhelésből adódó nyomaték megoszlik a szerkezet CFRP és Al teherviselő 

komponensei között. Célszerű ezen arányt meghatározni, és a méretezési feltételek 

számításánál az így csökkentett értékekkel számolni. A szerkezeti elemek által felvett 

nyomatékarányt az egyes komponensek hajlító merevség-arányából lehet származtatni, mint 

azt a (7.33) egyenlet is mutatja.  

2
k Al

h
k

X M h nt
I

σ +
= ⋅  ,                (7.33) 

ahol:  k k
k

Al b Al k k
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E n I E I
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+

   

A keresztirányú hajlításból származó feszültség 
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⎡ ⎤
⎢ ⎥
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 ,                (7.34) 

amelyben az M nyomaték koncentrált F terhelő erő esetén 
2( )4

6

k
FB
nt

σ =
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

, p felületen 

megoszló terhelés esetén 
2

2( )12
6

k
pB

nt
σ =

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

Azonban meg kell jegyezni, hogy a vizsgált modellben és próbatesten a vonalmenti terhelés 

átadás egy merev csövön át történik (lásd 7.8-7.9 ábrák), tehát a terhelést gyakorlatilag 

kizárólag a merevítő bordák veszik fel. Így ebben az esetben a keresztirányú hajlításból 

származó feszültséggel nem kell számolni, a (7.32) feszültségi feltétel leegyszerűsödik. 

 

(5) Feszültségi feltétel az Al csőre 

2
Al Al

Almeg
b Al

X M h
n I

σ⋅ ≤  ,                   (7.35) 

ahol: Al b Al
Al

Al b Al k k

E n IX
E n I E I

=
+

 ,       
Al

Almeg
Al

fσ
γ

=  

A megengedett feszültség (σAlmeg) meghatározásánál az alumínium folyáshatárával (fAl=240 

MPa), valamint egy γAl=1.5-ös biztonsági tényezővel számoltam [EC3 ajánlása alapján]. 
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7.7.4. Méretkorlátozási feltételek 

 

Explicit méretezési feltételek azok, melyek a tervezési változók értékeire vonatkoznak. Ezek 

vagy méretkorlátozási feltételek, vagy technológiai feltételek. Az explicit méretezési 

feltételek különböző megfontolásokból adódhatnak: gyártási, esztétikai, funkcionális, stb. 

Ezen feltételek diszkrét határértékeket adnak meg a tervezési változók alsó és felső értékeire 

vonatkozólag.  

Az optimálni kívánt tartó tervezési változóira [borda geometria (hAl, tw), fedőlemez szélesség 

(bk)] a következő korlátozásokat ill. kikötéseket tettük: 

 

1) Fedőlemez összeállítása 

A fedőlemez rétegösszeállítását kizárólag azonos anyagú, típusú rétegek különféle 

irányultságban való egymásra helyezésével érjük el. Az optimálás során a gyakorlatban 

leggyakrabban használt szimmetrikus rétegelrendezést használunk, mivel ekkor [B] = 0. Ez 

igen fontos a gyártás során, mivel a hőkezelés és hűlés során Nx, Ny hőfeszültségek 

keletkeznek. Ha a laminát nem szimmetrikus, ezek az erők a kész laminát vetemedését 

idézhetik elő.  

5 féle rétegösszetételt vizsgáltam, melyek a legyártott [0˚,+45˚,-45˚, 0˚]s, valamint [0˚, 90˚]s, 

[0˚, 90˚, 0˚], [0˚, 0˚, 0˚] és [0˚, 0˚] rétegkombinációk. 

 

2) Bordamagasság 

A kis fajsúly miatt a borda alumíniumból készült, a könnyű összeállítás miatt négyszög 

keresztmetszetű üreges csöveket használunk merevítőként.  

A bordageometria választásánál a kereskedelemben kapható, négyszög-szelvényű üreges 

alumínium csövek szabványos méretei voltak mérvadóak. 

Az általam vizsgált szerkezettípusnál és terhelésintenzitásnál a hAl bordamagasságra az alábbi 

határértékek tűnnek gyakorlati szempontból alkalmazhatónak.  

hAlalsó ≤ hAl ≤ hAlfelső ,                (7.36) 

ahol a hAlalsó=10 mm, hAlfelső=100 mm. 

Természetesen amennyiben a szerkezetkialakítás megkívánja, ettől eltérő határértékek is 

megadhatók, például nagy terhelés esetén várhatóan igen nagy keresztmetszetű bordák is 

számításba jöhetnének, azonban esetenként ez beépítési nehézségeket okozhat, így a felső 

méretkorlát módosítása szükséges lehet.  
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3)  Borda falvastagság 

A fenti tartományba eső hAl méretek esetén a reális érték tw-re: 

     twalsó ≤ tw ≤ twfelső ,                (7.37) 

ahol a twalsó=2 mm, twfelső=6 mm. 

 

4)  Lemezszélesség 

A lemezszélesség a vizsgált szerkezetnél adott méretű. 

bk = 220 mm. 

7.7.5. Gyártási feltételek 

 

A merevítő hosszbordák négyszög szelvényű alumínium csövek, melyek geometriai méreteit 

szabvány szerint választottam (8. melléklet). 

 

7.8. A Rosenbrock-féle Hillclimb algoritmus 
 

Az optimáláshoz használt módszer algoritmusa [7.29] maximálja az y =f (x1,x2, ….xN) 

függvényt (célfüggvény), a következő feltételek esetén:  

       1,  2,  ...     0A F
i i i ix x x i M x≤ ≤ = ≥ .                  (7.38) 

A célfüggvény többváltozós, nemlineáris, a méretezési feltételek nemlineáris, többváltozós, 

egyenlőtlenségi feltételek. N a változók száma (explicit változók), M a feltételek száma, 

(implicit változók). Az explicit változók a szerkezet fizikai, geometriai paraméterei lehetnek 

(tartóméretek, lemezvastagságok, stb.) Ezért is lényeges az 0ix ≥  egyenlőtlenség, mely csak 

pozitív értékeket enged meg a változókra. 

A program megkeresi a célfüggvény extrémumát a feltételek teljesülése esetén. Az extrémum 

általában a minimális tömeget, minimális költséget, maximális megbízhatóságot stb. jelenti. 

Az implicit változók, xN+1, ..., xM függvényei az explicit független változóknak. 

Az eljárás Rosenbrock [7.30] kereső módszerén alapul. A koordinátarendszer-forgatáson 

alapuló módszer a Hooke és Jeeves [7.31] algoritmus továbbfejlesztésének tekinthető. Az 

algoritmus a koordináta-rendszert forgatja a minimálás minden egyes lépésében olyan módon, 

hogy az első irány a célfüggvény-felület legmeredekebb változása felé mutat, a többi irány 

pedig merőleges az első irányra. A módszer deriválást nem végez. 

Részletes működése a következő [7.29]: 

 

1. fázis: Mielőtt elkezdi a minimálást, kezdeti lépéstávolságokat definiál, Si;  
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i = 1, 2, ..., N, a vizsgálati irányok Mij (j = 1, 2, ..., N) mentén. Csak olyan kezdőpontból indul 

ki, amely kielégíti a méretezési feltételeket és nem esik a határzónába. Meghatározza a 

célfüggvény kezdeti értékét. 

A határzóna definíciója a következő: 

alsó határ : -4 (  ( ) 10 )     A A F F A
i i i i i ix x x x x x≤ ≤ + + + ⋅  

felső határ: -4 (  ( ) 10 )     F F F F A
i i i i i ix x x x x x≤ ≤ + + + ⋅  1,  2,  ...i N=  . 

 

2. fázis: Minden célfüggvény-meghatározás után a program a következő lépéseket végzi el: 

f° -al jelöli a célfüggvény éppen legjobb értékét egy olyan pontban, ahol a feltételek 

teljesülnek, az f* -gal jelöli abban a pontban, mely nem esik a határzónába. Az f° és f* érték a 

kezdőpontban megegyezik egymással. 

 

3. fázis: Az első változót xl-et S1 lépéstávval léptetni párhuzamosan a tengellyel és a 

célfüggvényt meghatározza. Ha a vizsgált pontban a célfüggvény értéke rossz, nagyobb vagy 

kisebb mint f°, vagy a méretezési feltételek nem teljesülnek, akkor a vizsgált pont sikertelen 

lépésnek tekinthető és S1 értéket csökkenti egy γs tényezővel (0 < γs ≤ 1), a mozgás iránya 

ellentétessé válik. Ha a lépés sikeres, akkor az Sl lépéstávot növeli αs tényezővel, αs ≥ 1, az új 

pontot rögzíti. Az αs és γs tényezők értékei általában 3 és 0.5. 

 

4. fázis: Folytatja a keresést sorban az xi változókra, melyeket az Si távolságokkal léptet a 

tengelyekkel párhuzamosan. 

Ugyanazt a gyorsító, illetve lassító és visszafordító eljárást végzi el az összes változónál 

mindaddig, amíg legalább egy lépés sikeres és legalább egy lépés sikertelen az összes N 

irányban. 

 

5. fázis: Meghatározza az új Mij irányokat tengely-forgatás révén a következő egyenletekkel: 
( )
,( 1)

, 1
2

2
,

1

( )

k
i jk

i j
n

k
l j

l

D
M

D

+

=

=
⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦
∑

 ,               (7.39) 

ahol ( ) ( )
,1 ,1
k k

i iD A=  

-1
( ) ( ) ( 1) ( ) ( 1)
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1 1
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j j
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i - a változók indexe        i = 1, ..., n  

j - az irányok indexe        j = 1, ..., n 

Mi,j - irányvektor komponens (normalizálva) 

Di,j  - régi irányvektor komponens 

di - a lépéstávok összege az i irányban a legutóbbi tengelyforgatás óta 

k - állapot-index. 

 

6. fázis: Elvégzi a vizsgálatot az összes x irányban, az új koordinátatengelyek 

felhasználásával: 
( ) ( ) ( ) ( )

,      k k k k
i i j i júj x régi x S M= + ⋅                (7.40) 

 

7. fázis: Ha a vizsgált pont a határzónán belül esik, akkor a célfüggvény értéke a következő 

módon változik: 

[ ] 2 3( )   ( ) -  ( ) -  ( )  (3 -  4  2 )f új f régi f régi f új λ λ λ= + ,               (7.41) 

ahol távolság a határzónában=      
a határzóna szélessége

λ  

4

4

( ) 10   (alsó határ) 
( ) 10

A F A
i i i i

A F A
i i

x x x x
x x

λ λ
−

−

+ − ⋅ −
= =

− ⋅
, 

4

4

( ( ) 10 )    (felső határ) 
( ) 10

F F A
i i i i

F F A
i i

x x x x
x x

λ λ
−

−

+ − − ⋅
= =

− ⋅
. 

A zóna belső szélénél (λ = 0) a célfüggvény értéke változatlan f(új) = f(régi). A méretezési 

feltételeknél f(új) = f*. Javuló célfüggvény esetén a feltétel elérésekor a változtatott 

célfüggvény a határzónában az optimumot adja. 

 

8. fázis: f* -ot f° -nak veszi, ha a célfüggvény értéke javul és sem a határzónát, sem a 

feltételeket nem sérti meg. 

 

9. fázis: A változók kerekítetlen értékeit javítja mindaddig, amíg a konvergencia-kritérium 

nem teljesül. 
( 1) ( ) ( )-  = k k k

cf f fβ+  ,               (7.42) 

ahol   -4 -10= 10  - 10cβ   előre megadott tényező. 
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Folytonos optimálás után az eredmények használhatóbbá tétele miatt előnyös a diszkretizálás. 

A diszkrét értékeknek természetesen mind az explicit, mind az implicit feltételeket ki kell 

elégíteniük. Feltételezzük, hogy a diszkrét optimum a folytonos optimumhoz közel van. 

 Kiindulva a folytonos optimumból a másodlagos keresés kiválasztja a legközelebbi 

diszkrét értékeket az értéksorból. A kiválasztott diszkrét értékek száma lehet kettő, három, 

négy, vagy több. A lehetséges variációkat a kettes, hármas, vagy nagyobb számrendszerek 

alkalmazásával állíthatjuk elő. Számításom során a bináris számrendszert használtam, két 

diszkrét értékkel, a folytonos érték alatt és felett. A kettes számrendszerben a nulla jel 

jelentheti az alsó, az egyes a felső diszkrét értéket. Az első 2n szám a kettes számrendszerben 

megadja az összes lehetséges variációt az alsó és felső diszkrét értékekből. Minden variációt 

ellenőriz, hogy megfelelnek-e az explicit és az implicit feltételek, valamint mennyi a 

célfüggvény értéke. Az a variáció kerül végül kiválasztásra, amelyiknél a célfüggvény értéke 

minimális. 
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7.9. Az optimálás eredményei 
 

A mérési eredmények kiértékelése alapján megállapítható, hogy a vizsgált szerkezet nagy 

merevségű, így teherviselő szerkezetként számos alkalmazásban használható, mint például  

híd- és tartó szerkezeteknél, hajófödémeknél, repülőszárnynál, stb. … . 

A szerkezet-optimálás fő koncepciója, hogy a 7.1. ábrán látható cellalemez 220x1200 mm-es 

befoglaló méreteit állandónak, a fedőlemezekhez felhasznált szőtt karbon-epoxi rétegeket 

(7.1. táblázat) azonos típusúnak tekintjük, az optimálandó paraméterek pedig a fedőlemezek 

rétegösszetétele, illetve a merevítőbordák keresztmetszet-geometriája.  

5 féle rétegösszetételt vizsgáltam, melyek a legyártott [0°,+45°,-45°, 0°]s, valamint a 

kiválasztott [0°, 90°]s, [0°, 90°, 0°], [0°, 0°, 0°] és [0°, 0°] rétegkombinációk. A szerkezet-

optimálást valamennyi rétegösszetétel esetén a Rosenbrock-féle Hillclimb nemlineáris 

optimáló algoritmussal tömeg- és költség-célfüggvénnyel is elvégeztem. Mindkét célfüggvény 

használata esetén ugyanazon szelvény-geometriai eredmények születtek, tehát a 7.7. 

táblázatban bemutatott optimális szelvény-geometriák egyben a legkisebb tömegű- és 

leggazdaságosabb szerkezetet is eredményezik.  

 
7.7. táblázat A különféle rétegösszetételekhez tartozó tömeg- és költség értékek. 

Optimális, 
szabványos 

szelvényméretek Réteg-elrendezés 

hAl [mm] tw [mm] 

Tömeg 
[kg] 

Össz-
költség 

[Є] 
Költség-komponensek 

270,4 Kompozit lemezek 
4,802 Al bordák 

4 Hőkezelés [0°,+45°,-45°, 0°]s 25 1,5 2,498 410,002 

130,8 Munkadíj  
54,912 Kompozit lemezek 
30,721 Al bordák 

4 Hőkezelés [0°, 90°]s 60 4 6,598 191,633 

102 Munkadíj  
41,184 Kompozit lemezek 
40,974 Al bordák 

4 Hőkezelés [0°, 90°, 0°] 80 4 8,474 180,958 

94,8 Munkadíj  
41,184 Kompozit lemezek 
40,974 Al bordák 

4 Hőkezelés [0°, 0°, 0°] 80 4 8,474 180,958 

94,8 Munkadíj  
27,456 Kompozit lemezek 
64,022 Al bordák 

4 Hőkezelés [0°, 0°] 100 5 12,708 183,078 

87,6 Munkadíj  
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A kompozit rétegek számításánál a 26 Є/m2-es költséggel számoltam. A pre-impregnált 

szövet alapanyagot a gyártó 800-1500 mm szélességű tekercsekben tudja biztosítani. A 

[0°,+45°,-45°, 0°]s rétegösszetételű fedőlemezek gyártása során 1000 mm széles tekercsből 

volt lehetőségem dolgozni. A vizsgált további [0°, 0°, 0°] és [0°, 0°] rétegkombinációk esetén 

szintén 1000 mm széles tekercs alkalmazását tételezem fel, a [0°, 90°]s, [0°, 90°, 0°] 

rétegkombinációk esetén pedig a gazdaságosságot és legyárthatóságot szem előtt tartva 1200 

mm szélességű alapanyagot tételezek fel.    

A kompozit rétegek költségszámításának elve, hogy a 0° és 90° szálirányú rétegek szabása 

után fennmaradó szövetcsíkokat nem selejtként kezelem, mivel azt feltételezem, hogy ezek 

más termékek gyártásánál még hasznosíthatók. Így a felhasznált 0° és 90°-os rétegek költsége 

az 1 m2 anyagköltség ismeretében területarányosan számítható. Azonban a [0°,+45°,-45°, 0°]s 

rétegkombinációban alkalmazott 45°-os rétegek szabása során az átlós szálirány miatt 

szükséges az 1m x 1m területű szövet felhasználása. Ekkor a fennmaradó szeleteket selejtként 

kezelem, mivel mérete és száliránya miatt ezek további hasznosításra már alkalmatlanok. 

 

 

[0 ,̊+45 ,̊-45 ,̊ 0 ]̊s

66%1%

32%

1%

Kompozit
lemezek
Al bordák

Hőkezelés

Munkadíj 

 

[0 ,̊ 90 ]̊s

29%

16%2%

53%

Kompozit
lemezek
Al bordák

Hőkezelés

Munkadíj 

 

[0 ,̊ 90 ,̊ 0 ]̊

23%

23%
2%

52%

Kompozit
lemezek

Al bordák

Hőkezelés

Munkadíj 

 

[0 ,̊ 0 ,̊ 0 ]̊

23%

23%
2%

52%

Kompozit
lemezek

Al bordák

Hőkezelés

Munkadíj 

 

[0 ,̊ 0 ]̊

15%

35%
2%

48%

Kompozit
lemezek

Al bordák

Hőkezelés

Munkadíj 

 
7.16. Az eltérő rétegösszetételek esetén adódó költségösszetevők. 
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A vizsgált rétegösszetételek közül a 8 rétegű [0°,+45°,-45°, 0°]s típusú laminát alkalmazásával 

érhető el a legkisebb tömegű-, a [0°, 90°, 0°], illetve [0°, 0°, 0°] laminát felhasználásával pedig 

a leggazdaságosabb szerkezet. 

Az optimálás eredményeként jól látszik, hogy a megfelelő rétegszám és réteg kombináció 

megválasztásával – ugyanazon merevséget biztosító – gazdaságos szerkezet állítható elő. 
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8. TÖBBCELLÁS KOMPOZIT LEMEZ OPTIMÁLIS MÉRETEZÉSE  
 
Optimálhatjuk a szálerősítéses műanyag szerkezetek anyagi szerkezetét a gyanta és a 

szálrendszerek kombinációjából álló anyag, valamint a rétegek szálirányának, a réteg 

százalékos száltartalmának pontos előírásával, melyek a kívánt optimális tulajdonság 

eléréséhez szükségesek. A szálerősítéses műanyag szelvények anyagszerkezetének optimálása 

kis költségráfordítással, és a gyártási paraméterek módosításával nagymértékben javítja a 

maximális terhelhetőséget. 

A sajtolt szálerősítéses műanyag tartók mechanikai tulajdonságai, mint a merevség, 

szilárdság, horpadás, az anyagi szerkezettől és a keresztmetszeti geometriától függnek. A 

kívánt legkedvezőbb tulajdonságok eléréséhez megválaszthatjuk a mátrix és az erősítő szál 

anyagát, optimálhatjuk a rétegek szál-mátrix arányát, a szálelrendezés irányát, valamint a 

keresztmetszet geometriáját.  

A vékonyfalú rétegelt kompozit tartók anyagszerkezet- és alakoptimálása igen 

komplex feladat, ezért megfelelően kidolgozott eljárások még nem állnak rendelkezésre. 

Morton és Webber [8.1] kompozit I tartók optimálására szolgáló Complex algoritmust 

dolgozott ki, melyben horpadási-, lehajlási- és tönkremeneteli feltételeket használ. Qiao és 

társai [8.2] pultrúdált FRP tartók keresztmetszet minimálására szolgáló optimáló eljárást 

mutat be. Davalos és társai [8.3] továbbfejlesztette a fenti eljárást, új, a szerkezeti kompozit 

tartókra vonatkozó tervezési és optimáló módszert kidolgozva. Davalos, Quiao, Barbero [8.4] 

tanulmánya sajtolt FRP I profilok anyagszerkezetére (réteg szálirány, réteg száltartalom) 

vonatkozó többcélfüggvényes optimálást mutat be, lehajlási-, horpadási- és anyagfáradási 

feltételekkel. Davalos és Qiao [8.5] bemutatják a hajlított FRP tartókra kifejlesztett 

FRPBEAM számítógépes optimáló eljárást, mely az előző tanulmánnyal megegyező 

feltételeket használ.  

Híd- és tartó szerkezeteknél szükség van egyszerűsített tervezési egyenletek és eljárások 

kidolgozására, melyek alkalmasak az FRP szerkezet-viselkedés viszonylag pontos 

meghatározására.  

Számos elméleti- és gyakorlati tanulmány született, melyek az FRP híd pályalemezek 

merevségével, szilárdságával és stabilitási jellemzőivel foglalkozik. Henry [8.6] és Ahmad és 

Plecnik [8.7] számos üvegszálerősítéses műanyag híd kialakítást vizsgált végeselemes 

módszerrel. Eljárásaikban a szilárdsági feltétel helyett a maximális lehajlási feltétel volt a 

mérvadó. Egy későbbi (Plecnik, Azar) [8.8] tanulmányban száltekercseléses és kézi 

rétegezéses kombinált eljárással gyártott FRP pályalemezek statikus és fáradási 

viselkedésének méréses módszerrel történő meghatározását mutatják be a szerzők. Burside és 
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társai [8.9] bemutatnak egy, a kompozit cellalemezek geometriájára vonatkozó optimális 

tervezési eljárást, lehajlási és horpadási feltételekre. Nyugat Virgíniában 2 moduláris FRP 

kompozit híd épült (Lopez-Anido, Troutman, Busel) [8.10], az egyik egy rövid támaszközű 

teljesen kompozit bordázott-lemez szerkezetű, a másik egy acél merevítős modulos kompozit 

pályalemezes. A második szerkezet fáradási és tönkremeneteli vizsgálatát Lopez-Anido és 

társai [8.11] végezték el. Az FRP pályalemezek területén jelenleg folyó kutatásokról és 

alkalmazásokról Zureich [8.12] ad egy áttekintést. Qiao és társai [8.13] FRP négyszög- és I-

szelvényű merevítőbordás cellalemez hídszerkezetek analízisét és tervezését mutatják be.  

Az eddigi számos – mint a fentiekben is látszik – kísérleti és elméleti próbálkozás ellenére 

még nem született egyszerűsített tervezési eljárás ezen a területen. 

 

Értekezésem egyik célkitűzéseként optimáló eljárást dolgoztam ki rétegelt szálerősítéses 

műanyag fedőlemezes, négyszög szelvényű alumínium hossz-merevítő bordás cellalemezre 

(8.1. ábra), mely szerkezet a gyakorlatban pl. hajófödémként, vagy repülőgép szárny-, ill. fal 

burkolatként alkalmazható. 

A tervezés célja: adott cellalemez hossz- és szélességi méretei (L,B), valamint a felületen 

megoszló terhelés (p) esetén az optimális bordaszám (nb), borda geometria (hAl, tw) és 

fedőlemez rétegszámának (n) meghatározása. A szerkezet optimálást elvégeztem költség- és 

tömeg célfüggvény minimálással egyaránt. A többcellás lemez optimális méretezésénél 

felhasználjuk az egycellás lemez vizsgálata során nyert eredményeinket. 

A terhelés jellege miatt a keresztirányú terhelés nem hanyagolható el, a két irányban fellépő 

feszültség redukálását kell elvégezni a (7.32) egyenlet alapján. Megjegyzendő, hogy ha a 

bordák száma nagy (a bordák közötti kompozit fedőlemez horpadási feltétele aktív), akkor a 

keresztirányú hatás kicsi. 

 
8.1. ábra Többcellás cellalemez. 
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8.1. Költségfüggvény, mint célfüggvény 
 

A költségfüggvény felírása a 7.7.1. fejezet alapján történik, ebben a fejezetben csupán az ettől 

eltérő költségkomponenseket tárgyalom, mely eltérések a szerkezet eltérő fedőlemez 

anyagából, illetve a szerkezet komplexitásából adódnak. 

A vizsgált többcellás kompozit lemez esetén a költségfüggvény a következőképpen írható le: 

    K = Kfedőlemezek + Kbordák + Khőkezelés + Kgyártás     [Є]   (8.1) 

 

1) A kompozit fedőlemezek költsége (Kfedőlemezek): 

A vizsgált szerkezet fedőlemezét epoxi gyantával preimpregnált hosszirányú szálelrendezésű 

(unidirectional) karbonszálas rétegekből kívánjuk összeállítani. 

Az anyagjellemzőket illetve a beszerzési árat szintén a HEXCEL COMPOSITES biztosította. 

A választott HexPly M39/39%/110/HS karbon-epoxi anyag (lásd 8.1. táblázat) 2000x2250 

mm méretű rétege esetén 31,047 Є/réteg beszerzési árral számolunk. A rétegek összeállítása 

során kizárólag egy irányban (0o) helyezem el az egyes rétegeket, így ezek anyagigénye 

azonos.  

A két fedőlemez költségfüggvénye a következőképpen számítható: 

 

    Kfedőlemezek= 2 ( n 31,047)    [Є]     (8.2) 

 

2) A merevítő bordák anyag-költsége (Kbordák): 

Megegyezik a (7.20.) egyenlettel. 

 

3) A hőkezelés költsége (Khőkezelés ): 

A rétegelt kompozit lemezek hőkezelési költsége elsősorban a lemezek méretétől függ, mivel 

nagyobb lamináthoz nagyobb kemencére van szükség. A másik fontos tényező, a mátrixként 

használt gyanta típusa, mely alapján határozza meg a gyártó a hőkezelés hőfokát és 

időtartamát (lásd 8.6. fejezet). A hőkezelés költségét a 7.6.1. fejezetben ismertetett égetési 

költség segítségével tudjuk megbecsülni, mivel a 7. fejezetben vizsgált legyártott szerkezethez 

rendelkezésre áll ez a költség komponens. Az arányosítást a lemezek térfogat-arányában lehet 

elvégezni. Így, amennyiben az előző fejezetben vizsgált 220x1200x2mm méretű 2 db 

kompozit fedőlemez kiégetési költsége kb. 2·2Є/db, a 2db n rétegű 2000x2250x(0.2·n) méretű 

fedőlemez hőkezelési költsége 2 525
528

n  Є –ra adódik. 

Khőkezelés = 2 525
528

n      [Є]      (8.3) 
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4) Gyártási költség (Kgyártás): 

Számításomban először a Magyarországra jellemző kgyártás = 0,6 Є/min gyártási költséggel 

számoltam, majd a fejlődő országokra jellemző kgyártás = 1 Є/min gyártási költséggel is, és az 

így kapott eredményeket összehasonlítottam (lásd 8.4. táblázat).  

 

A kompozit lemezek gyártási időtartama (Tkompozit) az alábbiak szerint módosul: 

 

Tkompozit = Telőkészítés + 2[Tvágás + Tösszeállítás +  Tutómunka]] 

        Tkompozit = 30min + 2[n ·5min + (n ·2min+ 20min) + 20min]               (8.4) 

 

A bordák megmunkálásának ideje (Tborda) megegyezik az egycellás kompozit lemez azonos 

komponensével: 

Tborda =  nb ·6min       (8.5) 

 

A teljes szerkezet végső összeállítási ideje azonban a méretbeli eltérés miatt több időt vesz 

igénybe: 

Tösszeállítás=  nb ·20min      (8.6) 

 

Összegezve a gyártási folyamatok idejét, a következő egyenletet kapjuk: 

Tösszes = n ·14min + nb ·26min + 110min      (8.7) 

 

Az egycellás lemez költségfüggvénye alapján felírt többcellás kompozit lemez K költség-

függvénye az előzőekben tárgyalt módosítások után a következő formában fogalmazható meg 

[8.14]: 

 

K = Kfedőlemezek + Kbordák + Khőkezelés+ Kgyártás 

      K (Є)= 2 ·( n 31,047)+ kAl  [nb (ρAl  4 hAl  tw L)]+ 2· 525
528

n +   (8.8) 

+  kgyártás [ n ·14min + nb ·26min + 110min]  
 

8.2. Szerkezettömeg, mint célfüggvény 
 

A többcellás szerkezet tömeg-célfüggvénye teljesen megegyezik a 7.7.2. fejezetben vizsgált 

szerkezet tömeg-célfüggvényével (7.28). 
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8.3. Méretezési feltételek 
 

Az egycellás kompozit lemezhez hasonlóan ugyanazt az öt implicit feltételt alkalmaztam, 

melyek a szerkezet középlehajlása (7.29), a kompozit lemez horpadása (7.30), Al cső 

gerinchorpadása (7.31), a kompozit lemezre vonatkozó feszültségi feltétel (7.32-34) és az Al 

csőre vonatkozó feszültségi feltétel (7.35). Azonban a kompozit lemez feszültségi feltétel 

módosítása szükséges annyiban, hogy a keresztirányú hajlításból származó feszültség is fellép 

a felületen megoszló terhelés jellegéből adódóan, így ezen feszültségi feltételt a (7.32) alapján 

számítom. 

 
8.4. Méretkorlátozási feltételek 

 

Az optimálni kívánt cellalemez tervezési változóira [bordaszám (nb), borda geometria (hAl, tw), 

fedőlemez rétegszám (n)] a következő korlátozásokat tettem: 

 

1) Fedőlemez összeállítása 

A fedőlemez rétegösszeállítása során kizárólag azonos anyagú, típusú, kizárólag hosszirányú 

szálelrendezésű rétegeket használunk, mivel a szerkezet terheléséből és hosszirányú 

bordázásából adódóan (keresztirányú terhelés elhanyagolható) keresztirányú erősítésre nincs 

szükség. További korlátozás, hogy a rétegek számát legalább 2-ben és legfeljebb 32-ben 

határozzuk meg, melyet gyártási (nalsó) és gazdaságossági (nfelső) okok tettek szükségessé: 

nalsó  ≤ n ≤ nfelső 

 

2) Bordaszám 

A cellalemez kizárólag hosszirányú bordákkal merevített, az alsó és felső fedőlemezek  

hosszéleire 1-1 borda kell hogy essen. Gyárthatósági szempontból a merevítők lehetséges 

legkisebb számát (nbalsó) 2-ben, a megengedett legnagyobb számát (nbfelső) pedig 11-ben 

korlátozzuk:  

nbalsó ≤ nb ≤ nbfelső 

 

3) Bordamagasság, borda falvastagság 

Ezen korlátozásokban nincs eltérés az egycellás tartónál alkalmazotthoz képest (7.36-7.37). 

 

8.5. Gyártási feltételek 
Szintén megegyezik az egycellás tartónál felírttal (8. melléklet). 

 



 84

8.6. A többcellás kompozit lemez optimálásának eredménye 
 

Az optimálandó cellalemez (8.1. ábra) rétegelt szálerősítéses műanyag fedőlemezekből és 

négyszög szelvényű alumínium hossz-merevítő bordákból összeállított szerkezet.  

Az optimálás célja, egy  L = 2250 mm hosszúságú, B = 2000 mm szélességű, p = 3,5·10-3 

N/mm2 felületen megoszló (p = 7 N/mm vonalmenti) terhelésű cellalemez optimálása. A 

szerkezetoptimálás költség- és keresztmetszet célfüggvénnyel is egyaránt el lett végezve. Az 

optimálandó változók: a bordaszám (nb), a borda geometria (hAl, tw) és a fedőlemez 

rétegszáma (n).  

A fedőlemezek összeállításához használt szálerősítéses műanyag rétegeket a Hexcel 

Composites cég termékpalettájáról választottam. A felhasznált réteg a HexPly 

M39/39%/110/HS, mely egy epoxi gyantával impregnált egyirányú szálelrendezésű 

karbonszál erősítés (61% nagy szilárdságú karbonszál és 39% gyantatartalom rétegenként), 

melynek főbb jellemzőit a 8.1. táblázat tartalmazza: 

 

8.1. táblázat  Az alkalmazott réteg jellemzői. 

 Jelölés Érték 

Rugalmassági modulus x irányban Ex 120 GPa 

Rugalmassági modulus y irányban Ey 9 GPa 

Szakító szilárdság x irányban σszakító 800 MPa 

Poisson tényező νxy 0,25 

Nyíró modulus Gxy 4,4 GPa 

Rétegvastagság  t 0,2 mm 

Területre eső súly  s 180 g/m2 

Költség (616 mm-es 
tekercsszélességnél) 

K 4,25 Є/m 

 

A gyártó által előírt – a laminát végleges szilárdságának eléréséhez szükséges – lépcsős 

hőkezelési ciklus, 0,3-10 bar nyomáson: 

120 °C –on 18 perc 

140 °C –on 11 perc 

160 °C –on 6 perc 

A 8.1.-8.5. fejezetben ismertetett célfüggvények és feltételek alapján a Rosenbrock optimáló 

eljárás eredményeként kapott optimális diszkrét változóértékek alapján meghatározott 

szabványos értékek a különböző fedőlemez rétegszámok esetén a következő táblázat szerint 

adódtak. 
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A tömeg-célfüggvény szerinti optimálás során kapott különböző (12-32 db) kompozit 

fedőlemez rétegszámokhoz tartozó optimális szabványos szelvényméreteket és 

bordaszámokat a 8.2. táblázat tartalmazza.  

8.2. táblázat  A tömeg-optimálás eredménye. 

Rétegek 
száma 

Optimális, szabványos 
szelvényméretek és bordaszám 

n [db] 

Lemez-
szélesség 
bk [mm] hAl [mm] tw [mm] nb [mm] 

Térfogat 

[mm3] 

Tömeg 

[kg] 

12 111,11 60 3 19 5,084⋅107 98,391 

14 117,647 60 3 17 4,719⋅107 93,32 

16 142,857 60 3 15 5,189⋅107 88,25 

18 153,846 60 3 13 5,241⋅107 83,179 

20 181,81 60 3 13 5,601⋅107 86,419 

22 222,22 60 3 10 5,499⋅107 77,193 

24 250 60 3 9 5,705⋅107 76,278 

26 250 50 2,5 9 5,642⋅107 68,091 

28 285,714 50 2,5 8 5,895⋅107 68,445 

30 333,33 50 2,5 7 6,148⋅107 68,799 

32 333,33 40 2,5 7 6,351⋅107 67,787 

 

4,5
5

5,5
6

6,5

12 16 20 24 28 32 n [db]

V [107 

mm3]

Térfogat

 

50
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95
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Tömeg

 
8.2. ábra  Szerkezet térfogat és tömeg a rétegszám függvényében. 

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 rétegszám

Térfogat
Tömeg
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Homogén szerkezetek esetén egyértelmű, hogy a minimális szerkezettömeget a minimális 

térfogatú szerkezet valósítja meg, azonban több komponensű szerkezeteknél ez az egyenes 

arány nem áll fenn.  

Esetünkben ugyanis – mint azt a 8.2. ábra is mutatja – a rétegszám növelésével a szerkezet 

térfogata folyamatosan nő, azonban a teljes tömeg csökken, mivel a bordák tömege nagyobb 

mértékben csökken, mint ahogy a kompozit lemezek tömege nő. 

Az optimálás eredményeinek kiértékelése alapján látható, hogy a korlátozott rétegszám 

intervallumban a minimális térfogatú szerkezet 14 rétegű fedőlemezes, 17 db 60x60x3 mm-es 

bordázat esetén érhető el, azonban ez az optimum nem jár együtt a minimális tömeggel. 

A célfüggvény egy lokális optimuma 26 rétegű lemezek, valamint 9 db 50x50x2,5 mm-es 

borda esetén, míg a megengedett rétegszám tartományban (10-32) globális optimum 32 rétegű 

fedőlemezek, valamint 7 db 40x40x2,5 hosszbordázat esetén adódik. 

Természetesen a kapott tömegminimumok csupán lokális optimumok, mivel könnyű belátni, 

hogy a fedőlemezek rétegszámának növelésével a szerkezet merevsége nagymértékben nő, 

így a teljes szerkezet egyre kevesebb borda alkalmazását igényli. Ebből következik, hogy a 

globális optimális szerkezettömeg nagy fedőlemez rétegszámnál érhető el, azonban ez – mint 

a költségszámítás is jól mutatja – magas költsége miatt semmiképpen nem mondható 

gazdaságosnak.  

Az optimálás eredményeként kapott minimális össztömegű szerkezetet összehasonlíthatjuk 

egy azonos hosszúságú és szélességű (BxL), valamint azonos terhelésű (p) optimált acél 

cellalemez (8.3. ábra) Jármai&Farkas&Petershagen [8.15] tömegével. 

 

 
 

8.3. ábra  Acél cellalemez. 

A szerzők által használt, szintén Rosenbrock algoritmust használó tömegminimumra történt 

optimálás eredményeként kapott optimális szelvénygeometria és fedőlemez méretek 355 MPa 

folyáshatárú acél alapanyag esetén a következők: 
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8.3. táblázat  A kompozit- és az acél szerkezet tömegének összehasonlítása. 

 Optimális, szabványos 
szelvényméretek és bordaszám 

Fedőlemez 
vastagság 

Tömeg Tömegarány 

 hA; hAl 
[mm] 

tw 
[mm] 

nb 
[mm] 

tf 
[mm] 

[kg] [%] 

Teljes acél szerkezet 40 2 6 2 517 100 

Kompozit fedőlemez 
+ Al borda 

40 2,5 7 6,4 67,787 
67,787100

517
=13,11

 

Jól látható, hogy az acél szerkezeti elemek helyett korszerű, modern kis fajsúlyú anyagok 

alkalmazásával igen jelentős súlymegtakarítás érhető el. Erre egy jó bizonyíték a bemutatott 

szerkezetoptimálási példa, amelyben kompozit fedőlemezes, Al merevítőbordás cellalemez 

alkalmazásával 86,89 % -os súlymegtakarítás érhető el. 

 

A 8.1. fejezetben részletezett költség-célfüggvény szerinti optimálás során a különböző 

kompozit fedőlemez rétegszámokhoz tartozó optimális szabványos szelvényméretek és 

bordaszámok, valamint költségek az alábbiak szerint adódtak: 

 
8.4. táblázat  A költség-optimálás eredménye. 

Rétegek 
száma 

Optimális, szabványos 
szelvényméretek és bordaszám 

n [db] 

Lemez-
szélesség 
bk [mm] hAl [mm] tw [mm] nb [mm] 

Költség 
kgyártás=0,6 Є /min 

[Є] 

Költség 
kgyártás=1 Є /min 

[Є] 
12 111,11 60 3 19 1642 1952 

14 142,857 60 4 15 1747 2025 

16 153,846 60 4 14 1847 2127 

18 200 70 4 11 1912 2172 

20 250 80 4 9 2002 2251 

22 333,33 90 4 7 2072 2312 

24 250 60 3 9 2140 2412 

26 250 50 2,5 9 2226 2509 

28 333,33 60 3 7 2356 2630 

30 400 60 3 6 2464 2738 

32 500 60 3 5 2572 2847 

 

A 8.4. táblázat megadja az optimált szerkezet Magyarországra, illetve a fejlettebb országokra 

jellemző gyártási költségek melletti összes költségét. Ez azt mutatja, hogy a termék 

előállításában igen fontos szerepe van a helyi, országspecifikus befolyásoló tényezőnek, az 

adott ország gazdasági fejlettségi szintjének. A fejlettségi szint elsődleges mutatószáma a 

bérköltség, mely – mértékétől függően – akár nagymértékben is befolyásolhatja a késztermék 
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előállítási költségét. Ennek fontosságát felismerve – gazdasági szempontok alapján – 

napjainkban egyre nagyobb mértékben figyelhető meg, hogy a nagyobb vállalatok teljes, vagy 

rész gyártási folyamataikat alacsonyabb fejlettségi szintű (olcsó munkadíjú) országban, 

outsourcing-ban végeztetik el. 

Jól látható, hogy a konkrét szerkezet esetén is – ugyanazon szerkezetkialakítás mellett – akár 

200-300 Є költségeltérés is lehetséges, mely akár 11-13 %-os többletköltséget is jelenthet. 

8.5. táblázat  Költségkomponensek. 

Rétegszám 
[db] 

Kompozit 
fedőlemezek 
költsége [Є] 

Al bordák 
költsége 

[Є] 

Hőkezelés 
költsége 

[Є] 

Gyártás 
költsége 

[Є] 

Összes 
költség 

[Є] 
12 745 410,5 23,8 463 1642,3 
14 870 432 27,8 417,6 1747,4 
16 993,5 403,3 31,8 418,8 1847,4 
18 1118 370 35,8 388,8 1912,6 
20 1242 346 40 374 2002 
22 1366 302,5 43,75 360 2072,25 
24 1490 194,5 48 408 2140,5 
26 1614 135 52 425 2226 
28 1739 151 56 410 2356 
30 1863 130 60 412 2464 
32 1987 108 64 413 2572 
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8.4. ábra  Költségkomponensek. 

 
A 8.5. táblázat az összes költség részköltség bontását mutatja magyarországi gyártás esetén, 

melyből jól látható, hogy az összköltség túlnyomó részét a kompozit anyagköltség teszi ki, 

míg az Al bordák-, a hőkezelés- és a gyártás költségei együttesen is jóval kisebbek, így 

értelemszerűen az egyre nagyobb merevséget biztosító rétegszám növelésével a szerkezet 

teljes költsége rohamosan nő. Ebből következik, hogy a leggazdaságosabb szerkezetnek a 

lehető legkisebb fedőlemez rétegszámú szerkezet mondható. 

A bordaszámra kapott nagy értékek alapján elmondható, hogy túl sok merevítő borda 

alkalmazása a szerkezetben indokolatlan. A bordasűrűségre vonatkozó korlátozást figyelembe 
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véve (nb≤11, vagyis bk ≥ 200 mm), optimálisnak a 18 rétegű 11db 70x70x4 bordázatú 

szerkezet mondható a leggazdaságosabbnak. 

A 8.5. ábra három eltérő rétegösszetétel esetére mutatja a szerkezet-költséget részletes 

költségösszetevő bontásban, mely jól szemlélteti, hogy a rétegszám növekedésével rohamosan 

nő a kompozit anyagköltség része. 

 
8.5. ábra  Költség-komponensek 12, 22, 32 rétegű fedőlemez esetén. 

 

Szintén érdemes eredményünket költség szempontból a Jármai és társai [8.15] által optimált 

szerkezettel összehasonlítani, mely eredményeként a következő eredményt kaptam: 

 
8.5. táblázat  A kompozit- és az acél szerkezet költségének összehasonlítása. 

 Optimális, szabványos 
szelvényméretek és bordaszám 

Fedőlemez 
vastagság Költség Költségarány 

 hA; hAl 
[mm] 

tw 
[mm] 

nb  
[mm] 

tf 
[mm] [Є] [%] 

Teljes acél szerkezet 40 2 5 2,5 1014 100 
Kompozit fedőlemez 

+ Al borda 
/kgyártás=1 Є /min/ 

70 4 11 3,6 2172 2172100
1014

=214,2

Kompozit fedőlemez 
+ Al borda 

/kgyártás=0,6 Є /min/ 
70 4 11 3,6 1912 1912100

1014
=188,6

 

A modern kompozit anyagok alkalmazásával elérhető jelentős súlymegtakarítás azonban nagy 

költségráfordítással jár – mint az az összesítő táblázatban is látható –, 114 %-os, illetve  

89 %-os többletköltséget jelent. 

Tehát a nagymértékű súlymegtakarítás és a kedvezőtlen költségnövekedés alapján 

elmondhatjuk, hogy a szálerősítéses laminátok felhasználása olyan alkalmazásokban ajánlott, 

ahol a súlymegtakarítás az elsődleges tervezési cél, a költség csupán másodlagos szempont 

(pl.: űrtechnika, légi-, vízi- és szárazföldi járművek).  

A kompozit szerkezetek előnyös tulajdonsága még a korrózióállóság, melynek köszönhetően 

elhagyható a felületkezelés, a festés, mellyel jelentős többletköltség takarítható meg.  

További előny, hogy a kompozit szerkezet rezgéscsillapítási képessége az acél szerkezethez 

képest jelentősen kedvezőbb, mint azt a 7.6. fejezetben bemutatott dinamikus mérés is 

igazolja. 

12 réteg

46%

1%

28%

25%

22 réteg

66%
15%

2%
17%

32 réteg

78%

16%

4%

2%
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8.7. Az optimálás során alkalmazott méretezési és méretkorlátozási feltételek 

ellenőrzése a költségoptimálás eredményeként kapott optimális szerkezet-

geometriára 
 
Méretezési feltételek ellenőrzése: 
 
Kiinduló értékek:  n = 18 db 

t = 0,2 mm 
nb = 11 db 
hAl = 70 mm 
tw = 4 mm 

 

(1) A szerkezet középlehajlása 
3 2

max
5  5  

384 48 200k k AL b AL k k AL b AL

p L M L Lw
(E I E n I ) (E I E n I )

Δ
= + ≤

+ +
 

ahol: 2

N=15,624
mmAl cσ σ σΔ = − ; [ ] 41,125 10 NcF ntbσΔ = Δ = ⋅  ; 

5( ) 8,077 10 Nmm
2Al
ntM F hΔ = Δ + = ⋅  

max 200
Lw ≤  

4,955mm 11,25mm≤  

(2) A kompozit lemez horpadása 

( ) ( )
2

max

2 1
6 1

k
xh yh xh xy xyh xy yx

xy yx

b E E E G
nt

π ν ν ν
σ ν ν

⎛ ⎞ ⎡ ⎤≤ + + −⎜ ⎟ ⎣ ⎦−⎝ ⎠
 

1 155,556 58,07
mm mm

≤  

(3) Az Al cső gerinchorpadása 

42Al Acél Al

w Al Acél

h f E
t f E

≤  

17,5 23,995≤  

(4) Feszültségi feltétel a kompozit lemezre 

A hosszirányú nyomásból és hajlításból származó feszültség: 

2

N35,094
2 mm

k Al
h

k

X M h nt
I

σ +
= ⋅ = ;     ahol:  0, 42k k

k
Al b Al k k

E IX
E n I E I

= =
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A keresztirányú hajlításból származó feszültség: 

 
2
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A keresztirányú hajlításból származó 5,4 MPa nagyságú feszültségnek a laminát rétegeiben 
található epoxi gyanta képes ellenállni, mivel az epoxi gyanta szakító szilárdsága a [7.27] 
szakirodalom alapján 26-77 MPa intervallumban mozoghat. A konkrét számítási esetben a 
terhelés hatására keresztirányú hajlításból származó feszültségérték jóval kisebb a kritikus 
szakító szilárdsági értéknél, ezért a szerkezet-fedőlemez a keresztirányú horpadásnak ellenáll. 

 
Feszültségi feltétel:  
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(5) Feszültségi feltétel az Al csőre 
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Méretkorlátozási feltételek ellenőrzése 
Fedőlemez rétegszám (n) 

2 ≤ 18 ≤ 32 

Bordaszám (nb) 

2 ≤ 11 ≤ 11 

Bordamagasság (hAl) 

10 ≤ 70 ≤ 100 

Borda falvastagság (tw) 

2 ≤ 4 ≤ 6 
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9. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A dolgozat célkitűzése a szálkompozitok fejlődésének történeti áttekintése, összetevőinek és 

tulajdonságainak bemutatása mellett az egycellás és többcellás szendvics cellalemezek 

számítási és szerkezetoptimálási módszereinek kidolgozása volt, valamint annak vizsgálata, 

hogy a hagyományos szerkezeti anyagok helyett kompozitok alkalmazásával milyen mértékű 

súlymegtakarítás érhető el profilos tartók és cellalemezek esetén. 

Az elért eredmények az alábbiak: 

 

I. Elvégeztem pultrúdált szálerősítéses műanyag I- és négyszögszelvényű tartók maximális 

középlehajlás számítását, majd a szálerősítéses műanyag I- és négyszögszelvényű tartók 

tömegének, illetve a velük azonos inerciájú acél tartók tömegének összehasonlítása 

eredményeként kimutattam konkrét számpéldán keresztül, hogy a kompozit anyagok 

alkalmazásával jelentős súlymegtakarítás érhető el (I-szelvény esetén 67%-os, 

négyszögszelvényű tartó esetén 59 %-os) az acél tartókhoz képest, azonos tartófesztáv, 

terhelés és megengedett középlehajlás esetén. 

II. Egycellás kialakítású tartó (két CFRP fedőlemez, köztük két szélen hosszirányú Al 

négyzetcső merevítő bordával) statikus- és dinamikus terheléses viselkedésének mérését 

és számítását végeztem el, majd összehasonlítottam a mérési és számítási eredményeket. 

Továbbá kidolgoztam a szerkezet optimális méretezésének célfüggvény–méretezési 

feltétel rendszerét, melyet különböző rétegösszetételű fedőlemezes szerkezetek esetén 

alkalmaztam is. 

a) Egycellás szerkezet statikus és dinamikus jellemzőit számítottam, majd a tanszéki 

laboratóriumban elvégzett kísérleti mérésekkel igazoltam a számítási eljárás 

helyességét. 

b) Az I-deas végeselemes szoftver alkalmazásával elvégeztem a vizsgált szerkezet 

végeselemes analízisét. Előállítottam a szerkezet végeselemes modelljét, a 

végeselemes számítás eredményeként kapott lehajlási és feszültségeloszlási értékeket 

pedig összehasonlítottam a mérési és számítási eredményekkel, melyek jó egyezést 

mutattak, bizonyítva ezzel a végeselemes modell helyességét. 

c) Kidolgoztam olyan költség-célfüggvényt, mely a gazdaságos szerkezet 

meghatározására szolgál. 

d) Elvégeztem különféle rétegszámú és rétegelrendezésű fedőlemez esetére a szerkezet 

tömeg- és költség-minimálását, kimutatva ezzel mindkét esetre az optimális 

rétegösszetételt, és az ehhez tartozó ideális Al négyzetcső bordaméretet. 
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III. Elvégeztem egy többcellás kompozit tartó (két CFRP fedőlemez között több 

hosszbordával) optimális méretezését a Rosenbrock-féle Hillclimb algoritmussal tömeg- 

és költség esetére, valamint a kapott tömeg- és költség-minimumokat jelentő szerkezeteket 

összehasonlítottam teljesen acél anyagú szerkezetek tömegével és költségével. 

a) Az egycellás tartóra felírt költségfüggvény alapján felírtam egy általános, tetszőleges 

számú többcellás tartómodellre vonatkozó költségfüggvényt. 

b) Az adott modellre elvégzett tömeg- és költség-optimálás eredményeként 

meghatároztam egy-egy, a minimális tömeget és a minimális költséget biztosító 

szerkezetet.  

c) A minimális tömegre optimált szálerősítéses szerkezeteket összehasonlítottam egy a 

[Farkas, Jármai, Petershagen] publikációban optimálisként definiált azonos 

szerkezetkialakítású, befoglaló méretű és terhelésű teljesen acél alapanyagú 

szerkezettel, melyhez képest a súlymegtakarítás 87 %, azonban az optimált minimális 

költségű kompozit szerkezet az acél szerkezethez képest 89 %-os többletköltséggel 

állítható elő. A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a szálerősítéses 

laminátok felhasználása olyan alkalmazásokban ajánlott, ahol a súlymegtakarítás az 

elsődleges tervezési cél, a költség csupán másodlagos szempont. 

 

A fentiekben leírtak alapján összegezhető, hogy dolgozatom alapvető célkitűzését sikerült 

teljesíteni, mivel konkrét szerkezetkialakításokra (pultrúdált szálerősítéses műanyag I- és 

négyszögszelvényű tartók, egy- és többcellás kompozit cellalemezek) valós méretek és 

anyagjellemzők alapján elvégzett számítási- és optimáló eljárások kidolgozásával igazoltam, 

hogy a szálkompozitok alkalmazásával jelentős mértékű súlymegtakarítás érhető el a 

hagyományos (fém-) szerkezetekhez képest.  

A kidolgozott számítási- és optimáló eljárások eredményessége is megerősíti az eddig is már 

megfigyelhető azon tendenciát, hogy a szálerősítéses kompozit anyagok egyre szélesebb 

körben, egyre több alkalmazási területen fognak tért hódítani, és bizonyos területeken 

fokozatosan helyettesíthetik a jelenleg elterjedt szerkezeti anyagokat.  
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10. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK – TÉZISEK  
 

1. A pultrudált FRP (FRP = fiber reinforced plastic, szálerősítéses műanyag) I- és 

négyszög-szelvényű kéttámaszú tartók lehajlás-számításának kidolgozása, az FRP 

tartókkal elérhető tömegmegtakarítás kimutatása a pultrúdált kompozit, illetve az acél I- 

és négyszög-szelvényű kéttámaszú tartók összehasonlításával. 

 
2. Két alumínium négyzetcsőből és két rétegelt FRP fedőlemezből szegecseléssel 

összeépített egycellás szendvicslemez vizsgálatával kapott eredmények: 
 

2.1. A szendvicslemez statikus feszültség- és lehajlás-számítási módszerének 

kidolgozása és helyességének igazolása laboratóriumi mérésekkel. 

2.2. A szendvicslemez lehajlására vonatkozó végeselemes számítás kidolgozása a 

statikus lehajlás-számítási módszer helyességének igazolására. 

2.3. A szendvicslemez rezgéscsillapításának meghatározása Oberst-féle mérési 

módszerrel az FRP fedőlemezek csillapítás-növelő hatásának megállapítására. 

2.4. A szendvicslemez költségfüggvényének megfogalmazása az anyag- és gyártási 

költségek elemzésével. 

2.5. A szendvicslemez minimális tömeget, illetve költséget eredményező optimális 

paramétereinek meghatározása a méretezési feltételek megfogalmazásával és a 

korlátos függvény-szélsőérték Rosenbrock Hillclimb nemlineáris optimáló 

algoritmussal történő kiszámításával. 

 
3. Több alumínium négyzetcső-hosszbordából és két, rétegelt FRP fedőlemezből 

szegecseléssel összeépített többcellás szendvicslemez vizsgálatával kapott eredmények: 
 

3.1. A többcellás szendvicslemez költségfüggvényének megfogalmazása az anyag- és 

gyártási költségek elemzésével. 

3.2. A többcellás szendvicslemez minimális tömeget, illetve költséget eredményező 

optimális paramétereinek meghatározása méretezési feltételek megfogalmazásával 

és a korlátos függvény-szélsőérték Rosenbrock Hillclimb algoritmussal történő 

kiszámításával. 

3.3. Az FRP fedőlemezű Al hosszbordás szerkezet tömegminimumra, illetve 

költségminimumra optimált változatának összehasonlítása az azonos 

paraméterekkel rendelkező acél fedőlemezes, acél négyzetcső-hosszbordákkal 

ívponthegesztéssel épített szerkezettel. Az összehasonlítás szerint az FRP 

fedőlemezű szerkezet költsége 89%-kal nagyobb, tömege viszont 87%-kal kisebb. 
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HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 
 
FRP (Fibre Reinforced Plastic), szálerősítéses műanyag 

CFRP (Carbon Fibre Reinforced Plastic), karbonszál erősítéses műanyag  

CSM (Continuous Strand Mat), folyamatos hosszúságú, véletlenszerű szálirányú 

szálakból álló folyamatos szálpaplan  

roving szőtt réteg 

prepreg gyanta kötőanyaggal előre impregnált vázanyag 

Nexus tetszőleges irányú darabolt szálak vékony rétege  

SF (Stitched Fabric), kötött szövet 

Al alumínium 

SOPL (single oriented ply laminate), egyirányú szálas rétegekből összeállított rétegelt 

lemezes szerkezet 

MOPL (multioriented ply laminate), többirányú szálas rétegekből összeállított rétegelt 

lemezes szerkezet 

MLB (Mechanics of thin-walled laminated Beams) vékonyfalú laminált tartók 

mechanikai elmélete 

CLT (Classical Lamination Theory) klasszikus réteg-elmélet  
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ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK 
 
[A] húzó réteg merevségi mátrix 
A, G a szelvény keresztmetszeti területe, valamint súlya 
afél fél teljesítményhez tartozó gyorsulás 
Amax gyorsulás dB-ben 
amax első sajátfrekvenciához tartozó maximális gyorsulás 
Aöv , Ager öv- és gerinclemez húzó réteg merevségi mátrix 
Ar fonat területe 
Az húzó merevség 
[B] kapcsoló réteg merevségi mátrix 
b Al cső övszélessége 
B cellalemez-szerkezet szélessége 
bi tartó öv-, illetve gerinc szélesség 
Bi egyes szerkezeti elemek hajlító merevsége 

iB  panelek hajlító-húzó merevsége 
bk kompozit fedőlemez szélessége 
Bössz szerkezet hajlító merevsége 
Böv , Bger öv- és gerinclemez kapcsoló réteg merevségi mátrix 
By hajlító-húzó merevség 
[D] hajlító réteg merevségi mátrix 
di a lépéstávok összege az i irányban a legutóbbi tengelyforgatás óta 
Di,j régi irányvektor komponens 
Döv , Dger öv- és gerinclemez hajlító réteg merevségi mátrix 
Dy hajlító merevség 

iD  panelek hajlító merevsége 
E1 réteg hosszirányú rugalmassági modulusa az 1 koordináta irányban 
E2 réteg keresztirányú rugalmassági modulusa a 2 koordináta irányban 
Ek, EAl, EAcél komponensek Young rugalmassági modulusa 
Em mátrix rugalmassági modulusa 
Esz szál rugalmassági modulusa 
Ex réteg hosszirányú rugalmassági modulusa az x fő koordináta irányban 

Exeredő, Ek 
laminát eredő hosszirányú rugalmassági modulusa az x fő koordináta 
irányban 

Exh hajlító rugalmasság az x fő koordináta irányban 
Eyh hajlító rugalmasság az y fő koordináta irányban 
Ey réteg hosszirányú rugalmassági modulusa az y fő koordináta irányban 

Eyeredő 
laminát eredő hosszirányú rugalmassági modulusa az y fő koordináta 
irányban 

F terhelő erő 
FT törőerő 
f° , f* célfüggvény éppen legjobb értéke 
f1 első sajátfrekvencia 
Fij szilárdsági együttható 
Fy nyíró merevség 

iF  panelek nyíró merevsége 
fy folyáshatár 
∆f sávszélesség értéke 
G szelvény súlya 
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G12 réteg síkbeli nyíró modulusa 
Gm mátrix nyíró modulusa 
Gsz szál nyíró modulusa 
Gxy síkbeli nyíró modulus 
Gxyeredő síkbeli eredő nyíró modulus 
Gxyh síkbeli hajlító nyíró modulus 
hA Acél négyzetcső gerinclemez magassága 
hAl Al négyzetcső gerinclemez magassága 
hk a k-ik réteg felső szélének középsíktól mért távolsága 
hk-1 a k-ik réteg aljának középsíktól mért távolsága 
i az egyes panelekre utaló index 
i , j a változók, irányok indexe 
I0 szükséges inercia 
Ik, IAl kompozit rétegelt lemez, ill. alumínium borda inerciája 
K költség célfüggvény 
Ky  nyírási korrekciós faktor 
k állapot-index 
Kb a mérőbélyeg érzékenységi tényezője 
Ki költségkomponensek 
ki költségtényezők 
Kxx, Kyy hajlítási görbületek 
Kxy csavarási görbület 
L tartó támaszköz 
L cellalemez-szerkezet hosszmérete 
l gyártási fázisok száma 
lé műszerről mV/V dimenzióban leolvasott érték 

m különböző szerkezeti elemeket jelölő index (mint pl. I-tartó esetén az 
övlemez és a gerinclemez) 

m tömeg, tömeg célfüggvény 
m I I-szelvényű tartó tömege 
mII négyszög-szelvényű tartó tömege 
Mi,j irányvektor komponens 
Mij vizsgálati irányok 
Mxx hajlító nyomaték yx síkban 
Mxy csavaró nyomaték 
Myy hajlító nyomaték xz síkban 
ΔM nyomatékkülönbség 
n laminát rétegeinek száma 
N, M változók száma, feltételek száma 
nb bordaszám 
Nxx x irányban ható erő 
Nxy nyíró erő 
Nyy y irányú erő 
p vonalmenti terhelés 
[Qij] réteg merevségi mátrix 
[Qij'] transzformált merevségi mátrix 
S megengedett nyíró feszültség 
s szükséges szegecstávolság 
s területre eső súly (kompozitnál) 
si szerkezeti elemekhez definiált körüljárási irány jelölése 
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Si kezdeti lépéstávolság 
t egy kompozit réteg vastagsága 
tf kompozit laminát és acél fedőlemez vastagsága 
TEX szövet lineáris sűrűség alapegysége 
ti Laminát rétegeinek vastagsága 
Ti gyártási idők 
tw gerinclemez vastagsága 
Ui réteg invariáns merevség 
V térfogat 
Vm gyanta térfogatarány 
Vsz szál térfogatarány 
x, y, z koordináta irányok 
Xh/ny, Yh/ny nyomó és húzó feszültségek hossz- és keresztirányban 
Xi hajlító merevségek aránya 
xi változók 
y célfüggvény 

yi  az éppen vizsgált keresztmetszeti elem középvonalának a teljes  
keresztmetszet középvonalától mért távolsága 

yn
 a hajlítási semleges tengely és a keresztmetszet középvonalának 

távolsága 
Yield egységnyi tömegre eső szálhossz 
zk k-ik réteg középsíkjának távolsága a laminát középsíkjától 
  
αs Sl lépéstávot növelő tényező 
[αij], [βij], [δij] inverz merevségi mátrixok 
εxx, εyy, γxy laminát középsíkjában bekövetkező alakváltozások 
εxx

0, εyy
0 középsík normál alakváltozása 

ε11 alakváltozás hosszirányban 
ε22 alakváltozás keresztirányban 
εL, εT, γS tönkremenetelt előidéző alakváltozások 

iφ  a keresztmetszeti elemek szöge 
γi biztonsági tényező 
γs S1 értéket csökkenti egy tényezővel 
γxy

0 a középsík nyíró alakváltozása 
γxz , γyz nyírási alakváltozás 
η az egységnyi szélességre eső szálkötegek száma 
η csillapítási tényező 
νm gyanta Poisson hányadosa 
νsz szál Poisson hányadosa 
ν12 réteg fő Poisson tényező 
ν21 réteg mellék Poisson tényező 
νxy réteg fő Poisson tényező 
νyx réteg fő Poisson tényező 
νxyeredő laminát eredő fő Poisson tényező 
νxyh réteg hajlító Poisson tényező 
νyxh réteg hajlító Poisson tényező 
θ erősítő szál irányának és a koordináta x-tengelyének szöge 
ρ sűrűség 
ρsz, ρm szál-, mátrix sűrűség 
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σ1, σ2 számított feszültség hossz- és keresztirányban 
σij feszültségállapotok a különféle irányokban 
σAlmeg Al bordában maximálisan megengedett feszültség érték 
σh kompozit fedőlemezben hosszirányban ébredő feszültség 
σk kompozit fedőlemezben keresztirányban ébredő feszültség 
σmeg megengedett feszültség 
σKmeg kompozit fedőlemezben maximálisan megengedett feszültség érték 
σszakító szakítószilárdság 
σxx, σyy, τxy, egyes rétegekben ébredő feszültségek 
Δσ feszültségkülönbség 
τ egy szegecs nyírószilárdsága 
w tartó maximális középlehajlása 
w1 tartó elsődleges lehajlása 
w2 szerkezeti elemek relatív elmozdulásból adódó járulékos lehajlása 
wmax maximális lehajlás 
wh hajlítási alakváltozás 
wmeg megengedett lehajlás 
wmax cellalemez-szerkezet maximális lehajlása 
wny nyírási alakváltozás 
wt egységnyi területre eső szál súly 
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1. Melléklet 
Szakítóvizsgálatok 
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2. Melléklet 
Hajlítóvizsgálatok 

 
1.  Hajlítás 
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3. Melléklet 
Szegecs nyíróvizsgálata 
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4. Melléklet 
Lehajlásmérés eredménye 

 
 

Az alábbi táblázat a vizsgált szerkezeten elvégzett 3 méréssorozat átlagát mutatja 
különböző terhelések esetén. 
 
 
 

                         Terhelés  
Lehajlás [mm] 300N 400N 500N 600N 

1. cső 1.61 1,96 2.3 2,65 

CFRP lemez középpont 1.78 2.19 2.59 2.98 

2. cső 1.8 2.2 2.65 3.0 

átlagérték 1.705+-0.095 2.08+-0.12 2.475+-0.175 2.825+-0.175
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5. Melléklet 
Feszültségmérés 

 
 

          1. Mérés   
     

mV/V 300N 400N 500N 600N 
0. csatorna -0,053 -0,0716 -0,0902 -0,113 
1. csatorna -0,079 -0,101 -0,121 -0,1195 
2. csatorna -0,0589 -0,0751 -0,0926 -0,11 
3. csatorna -0,0605 -0,0815 -0,1044 -0,1013 
4. csatorna 0,0612 0,0834 0,1055 0,119 
5. csatorna 0,0568 0,0739 0,0913 0,1061 
6. csatorna 0,0607 0,08 0,1016 0,1235 

     

     Feszültségek  
Mpa 300N 400N 500N 600N 

0. csatorna -7,42 -10,024 -12,628 -15,82 
1. csatorna -6,715 -8,585 -10,285 -10,1575 
2. csatorna -5,0065 -6,3835 -7,871 -9,35 
3. csatorna -5,1425 -6,9275 -8,874 -8,6105 
4. csatorna 5,202 7,089 8,9675 10,115 
5. csatorna 4,828 6,2815 7,7605 9,0185 
6. csatorna 5,1595 6,8 8,636 10,4975 

 
 
 
         2. Mérés  
     

mV/V 300N 400N 500N 600N 
0. csatorna -0,0535 -0,072 -0,0893 -0,1078 
1. csatorna -0,0771 -0,1028 -0,1246 -0,1446 
2. csatorna -0,0588 -0,0745 -0,0904 -0,1066 
3. csatorna -0,0469 -0,061 -0,076 -0,0914 
4. csatorna 0,0564 0,0785 0,0996 0,1211 
5. csatorna 0,0522 0,0698 0,0877 0,1052 
6. csatorna 0,0601 0,0802 0,1018 0,1219 

     
Feszültségek 

Mpa 300N 400N 500N 600N 
0. csatorna -7,49 -10,08 -12,502 -15,092 
1. csatorna -6,5535 -8,738 -10,591 -12,291 
2. csatorna -4,998 -6,3325 -7,684 -9,061 
3. csatorna -3,9865 -5,185 -6,46 -7,769 
4. csatorna 4,794 6,6725 8,466 10,2935 
5. csatorna 4,437 5,933 7,4545 8,942 
6. csatorna 5,1085 6,817 8,653 10,3615 
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         3. Mérés   
     

mV/V 300N 400N 500N 600N 
0. csatorna -0,0472 -0,0649 -0,0821 -0,1 
1. csatorna -0,0785 -0,0986 -0,1176 -0,1348 
2. csatorna -0,0558 -0,0744 -0,0919 -0,1096 
3. csatorna -0,0725 -0,0928 -0,1154 -0,1376 
4. csatorna 0,0614 0,0857 0,1076 0,1306 
5. csatorna 0,0542 0,072 0,09 0,1072 
6. csatorna 0,0485 0,0691 0,0881 0,1073 

     

 Feszültségek  
Mpa 300N 400N 500N 600N 

0. csatorna -6,608 -9,086 -11,494 -14 
1. csatorna -6,6725 -8,381 -9,996 -11,458 
2. csatorna -4,743 -6,324 -7,8115 -9,316 
3. csatorna -6,1625 -7,888 -9,809 -11,696 
4. csatorna 5,219 7,2845 9,146 11,101 
5. csatorna 4,607 6,12 7,65 9,112 
6. csatorna 4,1225 5,8735 7,4885 9,1205 

 
 
 
 

 
Feszültségátlagok 
 

Mpa 300N 400N 500N 600N 
0. csatorna -7,17267 -9,73 -12,208 -14,9707 
1. csatorna -6,647 -8,568 -10,2907 -11,3022 
2. csatorna -4,91583 -6,3466667 -7,78883 -9,24233 

3. csatorna -5,09717 -6,6668333 -8,381 -9,3585 
4. csatorna 5,071667 7,0153333 8,859833 10,50317 
5. csatorna 4,624 6,1115 7,621667 9,024167 
6. csatorna 4,796833 6,4968333 8,259167 9,993167 
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6. Melléklet 
MathCad számítás 

D0 1,
2
3

n1 IQ00 1,⋅ n2 IQm450 1,⋅+ n3 IQp450 1,⋅+ n4 IQ00 1,⋅+( )⋅:=

D0 0,
2
3

n1 IQ00 0,⋅ n2 IQm450 0,⋅+ n3 IQp450 0,⋅+ n4 IQ00 0,⋅+( )⋅:=

n4 0( )3 0.25−( )3−:=

n3 0.25−( )3 0.5−( )3−:=

n2 0.5−( )3 0.75−( )3−:=
n1 0.75−( )3 1−( )3−:=

Hajlitó rugalmassági jellemzõk

Tetayxeredõ=Tetaxyeredõ=Eyeredõ =

Gxyeredõ =Exeredõ =

Tetayxeredõ
Eyeredõ Tetaxyeredõ⋅

Exeredõ
:=Tetaxyeredõ

A0 1,
A1 1,

:=Gxyeredõ
A2 2,
tössz

:=

Eyeredõ
A0 0, A1 1,⋅( ) A0 1,( )2−

tössz A0 0,⋅
:=Exeredõ

A0 0, A1 1,⋅( ) A0 1,( )2−

tössz A1 1,⋅
:=

tössz =

tössz 8 t⋅:=

Eredõ rugalmassági jellemzõk

Aij =

Aij

A0 0,

A1 0,

A2 0,

A0 1,

A1 1,

A2 1,

A0 2,

A1 2,

A2 2,

⎛⎜
⎜
⎜
⎝

⎞⎟
⎟
⎟
⎠

:=

A2 1, A1 2,:=
A2 0, A0 2,:=

A1 0, A0 1,:=
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Tetaxyheredõ=Eyheredõ =

Gxyheredõ =Exheredõ =

Tetaxyheredõ
D0 1,

D1 1,
:=Gxyheredõ

D2 2, 12⋅

tössz3
:=

Eyheredõ
D0 0, D1 1,⋅ D0 1,( )2−⎡⎣ ⎤⎦ 12⋅

tössz3 D0 0,⋅
:=Exheredõ

D0 0, D1 1,⋅ D0 1,( )2−⎡⎣ ⎤⎦ 12⋅

tössz3 D1 1,⋅
:=

tössz =
tössz 8 0.25⋅:=

Eredõ hajlitó rugalmassági jellemzõk

Dij =

Dij

D0 0,

D1 0,

D2 0,

D0 1,

D1 1,

D2 1,

D0 2,

D1 2,

D2 2,

⎛⎜
⎜
⎜
⎝

⎞⎟
⎟
⎟
⎠

:=D2 1, D1 2,:=
D2 0, D0 2,:=

D1 0, D0 1,:=

D0 2,
2
3

n1 IQ00 2,⋅ n2 IQm450 2,⋅+ n3 IQp450 2,⋅+ n4 IQ00 2,⋅+( )⋅:=

D1 2,
2
3

n1 IQ01 2,⋅ n2 IQm451 2,⋅+ n3 IQp451 2,⋅+ n4 IQ01 2,⋅+( )⋅:=

D2 2,
2
3

n1 IQ02 2,⋅ n2 IQm452 2,⋅+ n3 IQp452 2,⋅+ n4 IQ02 2,⋅+( )⋅:=

D1 1,
2
3

n1 IQ01 1,⋅ n2 IQm451 1,⋅+ n3 IQp451 1,⋅+ n4 IQ01 1,⋅+( )⋅:=
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Gxyh Gxyheredõ:=

Eyh = Exh = tetaxyh = Gxyh =

tetayxh
Eyh

Exh
tetaxyh⋅:= M

F L⋅
4

:= M =

Ic 2
B

fi 1−
⋅ n 0.25⋅( )⋅

hal n 0.25⋅+

2
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

2

⋅:= Ic =

Ial
hal

3 tw⋅

12
hal tw⋅

hal tw−

2
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

2

⋅+
hal

tw
2

−
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

tw
3⋅

6
+:= Ial =

Xc
Ec Ic⋅

Eal fi⋅ Ial⋅ Ec Ic⋅+
:= Xc =

Xc M⋅
Ic

hal n 0.25⋅+

2
⋅ szigmax3≤

szigmaxcomp
Xc M⋅

Ic

hal n 0.25⋅+

2
⋅:= szigmaxcomp =

B
fi 1−

n 0.25⋅
π

2

6 szigmaxcomp⋅ 1 tetaxyh tetayxh⋅−( )⋅
A( )⋅≤

A Exh Eyh⋅ Exh tetaxyh⋅+ 2 Gxyh⋅ 1 tetaxyh tetayxh⋅−( )⋅+:=

Tartó adatai

F 500:= L 1200:= B 220:=

Eal 7 104⋅:= Ec Exeredõ:= Ec = n 8:=

fi 2:= tc n 0.25⋅:= hal 30:= tw 2:=

Célfüggvény

V 2 B L⋅ n 0.25⋅( )⋅[ ]⋅ fi L⋅ 4 hal tw⋅ tw
2−( )⋅⎡⎣ ⎤⎦⋅+:=

V =

1. Kompozit lemez horpadási feltétel

Eyh Eyheredõ:= Exh Exheredõ:= tetaxyh Tetaxyheredõ:=
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szigmax2 120:=<Xal M⋅
fi Ial⋅

hal

2
⋅ =

Xal M⋅
fi Ial⋅

hal

2
⋅ szigmax2≤

Xal =Xal
Eal fi⋅ Ial⋅

Eal fi⋅ Ial⋅ Ec Ic⋅+
:=

Ial
hal

3 tw⋅

12
hal tw⋅

hal tw−

2
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

2

⋅+
hal

tw
2

−
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

tw
3⋅

6
+:=

szigmax2 120:=

3. Al csõ feszültségi feltétel

szigmax3 =<Xc M⋅
Ic

hal n 0.25⋅+

2
⋅ =

Xc M⋅
Ic

hal n 0.25⋅+

2
⋅ szigmax3≤

Xc =Xc
Ec Ic⋅

Eal fi⋅ Ial⋅ Ec Ic⋅+
:=

Ial =Ial
hal

3 tw⋅

12
hal tw⋅

hal tw−

2
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

2

⋅+
hal

tw
2

−
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

tw
3⋅

6
+:=

Ic =Ic 2
B

fi 1−
⋅ n 0.25⋅( )⋅

hal n 0.25⋅+

2
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

2

⋅:=

szigmax3
szigszakítócomp

2
:=

szigszakítócomp 800:=

M =M
F L⋅
4

:=

2. Kompozit lemez feszültségi feltétel

<
B

fi 1−

n 0.25⋅
=

π
2

6 szigmaxcomp⋅ 1 tetaxyh tetayxh⋅−( )⋅
A( )⋅ =
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szigmac=
Dszigma= szigmaal=

DF Dszigma2⋅ 220⋅:=
Ec =DF =
w1 =DM 32 DF⋅:=

w2
DM L2⋅

12 Ec Ic⋅ Eal fi( )⋅ Ial⋅+⎡⎣ ⎤⎦⋅
:=

DM L2⋅
12 Ec Ic⋅ Eal fi( )⋅ Ial⋅+⎡⎣ ⎤⎦⋅

=

wössz w1 w2+:=

wössz =

Valós fesz az Al csõben

valósszigmaal
Xal M⋅
fi Ial⋅

hal 6−

2
⋅:=

valósszigmaal=

4. Al csõ horpadási feltétel

Eal 7 104⋅:= Eacél 2.1 105⋅:=

hal

tw
42

235
szigal

Eal

Eacél
⋅⋅≤

hal

tw
= 42

235
240

Eal

Eacél
⋅⋅ =<

5. Lehajlási feltétel

F L3⋅
48 Ec Ic⋅ Eal fi( )⋅ Ial⋅+⎡⎣ ⎤⎦⋅

L
200

≤ Ec =

Ic =
w1

F L3⋅
48 Ec Ic⋅ Eal fi( )⋅ Ial⋅+⎡⎣ ⎤⎦⋅

:=
Eal =

Ial =F L3⋅
48 Ec Ic⋅ Eal fi( )⋅ Ial⋅+⎡⎣ ⎤⎦⋅

=
L

200
=

szigmac
Xc M⋅

Ic

hal n 0.25⋅+

2
⋅:=

szigmaal
Xal M⋅
fi Ial⋅

hal

2
⋅:=

Dszigma szigmaal szigmac−:=
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<
L

200
=wössz =

5. Lehajlási feltétel

42
235
240

Eal

Eacél
⋅⋅ =<hal

tw
=

4. Al csõ horpadási feltétel

szigmax2 120:=<Xal M⋅
fi Ial⋅

hal

2
⋅ =

3. Al csõ feszültségi feltétel

szigmax3 =<Xc M⋅
Ic

hal n t⋅+

2
⋅ =

2. Kompozit lemez feszültségi feltétel

<
B

fi 1−

n 0.25⋅
=

π
2

6 szigmaxcomp⋅ 1 tetaxyh tetayxh⋅−( )⋅
A( )⋅ =

1. Kompozit lemez horpadási feltétel

Összesített eredmények
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7. Melléklet 
Dinamikus mérés 
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8. Melléklet 
Alumínium négyszögszelvényű zártüreges profil 

szabványos geometriai méretei 
 

 

 

hAl [mm] b [mm] tw [mm] 
15 15 1,5 

  2 
20 20 1,5 

 
 

 2 

25 25 1,5 
  1,8 
  2 
  2,5 
  3 

30 30 1,5 
  2 
  3 

34 34 2 
  2,5 
  3 

35 35 2 
  3 

40 40 1,5 
  2 
  2,5 
  3 
  4 

45 45 2 
  2,5 

50 50 1,5 
  2 
  2,5 
  3 
  3,5 
  4 
  5 

60 60 2 
  2,5 
  3 
  4 

70 70 4 
  4,5 

80 80 2 
  2,5 
  3 
  4 
  5 
  6 

90 90 4 

 

 

100 100 4 
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9. Melléklet 

Fényképek a mérésekről 
 
 
 

Szakító próbatest előkészítése 
 

Szegecsek nyíróvizsgálata 
 
 

 
MTS mérőberendezés 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Befogott szakító próbatest 
nyúlásmérő tenzométerrel felszerelve 
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3 pontos hajlító berendezés 

 

 

A vizsgált egycellás próbatest és annak keresztmetszete 
 

 

 
 

 
 

 
Lehajlásmérésre használt útmérő, feszültségmérésre használt nyúlásmérő bélyegek 
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Lehajlás mérés módszere 

 

 
Bruel & Kjaer rezgésmérő 

berendezés 

 
 

Próbatest felhelyezése a rezgőasztalra 

 
Próbatest dinamikus terheléses vizsgálata 

 
 
 
 

Gyorsulásmérő felhelyezése a próbatestre
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