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Ponyvaszerkezetek nemlineáris vizsgálata
A téma rövid leírása4:
A ponyvaszerkezetek viselkedésére szinte minden téren nemlineáris: terheit
nagy alakváltozásokkal veszi fel, nagyok a megnyúlások, nemlineáris az
anyagmodell (nemlineáris rugalmas, képlékeny, időtől függő). Minél pontosabb
vizsgálatokat végzünk annál jobban kirajzolódik, hogy a rugalmas anyagmodell
kevéssé alkalmas a szerkezetek valódi erőjátékának modellezésére: a peremek
egészen kis törése esetén is feszültségcsúcsok alakulnak ki, amik
tönkremenetelhez is vezethetnének. A használati tapasztalat azonban az, hogy
ezeken a pontokon nem megy tönkre a szerkezet: vagy leépülnek a
feszültségek a képlékeny viselkedés következtében, vagy ha rugalmas az
anyag, akkor törésmechanikai elvek szerint kellene vizsgálni a tönkremenetelt.
A kutatás célja a ponyva anyagmodell fejlesztése, lehetővé téve a szerkezet
minél valóság hűbb analízisét. Ez lehetővé tenné, hogy az egyre pontosabb
számításokkal kapott eredményeket reálisan tudjuk értékelni: a számítások
során kirajzolódó feszültségcsúcsokat megfelelő módon tudjuk simítani, vagy
legyen egy jól meghatározott törési feltételünk.
A feladat elvégzéséhez anyagvizsgálatokat kell végezni. Ehhez a Szilárdságtani
és Tartószerkezeti Tanszék laboratóriumában rendelkezésre állnak a korábbi
kúszásvizsgálatok eszközei (egyirányú és kétirányú berendezések), illetve
folyamatban van egy ponyvák vizsgálatára alkalmas kisteljesítményű, de jól
vezérelhető szakítógép beszerzése.
A kutatás eredményeként előállított új anyagmodelleket elsősorban kutatási
célokra lehet alkalmazni. A gyakorló szakma számára ebből kell előállítani
biztonságosan alkalmazható lineárisan rugalmas számítási módszert, ahol a
tervezési kritériumokat igazítanánk a pontosabb modellek eredményeihez.
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Melléklet: a téma bővebb leírása
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Részletes kutatási terv
Ponyvaszerkezetek nemlineáris vizsgálata
A ponyvaszerkezetek számos nemlináris mechanikai problémát magukkal hordoznak: terheiket
nagy alakváltozásokkal és nagy megnyúlásokkal veszik fel, és a ponyvaszerkezetekhez használt
anyagok is nemlineáris viselkedést mutatnak. A mechanikai kutatásokban újra és újra előtérbe
kerülnek egyes problémakörök, melyek a ponyvaszeretekhez kapcsolódnak. A mérnöki textíliák és
textil szerkezetek megjelenésével az ötvenes-hatvanas években az alakmeghatározás és az analízis
feladatának megoldása adott feladatot a kutatóknak. Ezek a módszerek rúdhálóval modellezték a
felületszerkezetet. Már a hetvenes években is publikáltak felületelemeket használó modelleket, de
széleskörű, összetettebb alkalmazásukra a nagy számítás igény miatt várni kellett a PC-k
elterjedéséig és felgyorsulásukig. A kis teljesítményű számítógépekre kidolgozott megoldásokat az
utolsó két évtizedben intenzíven fejlesztették egyre bonyolultabb felületelemeket használó
módszerekkel. A rúdelemeket használó számítási módszerek idején indokolatlan lett volna nagyon
pontos anyagmodelleket alkalmazni, hiszen a felület tulajdonságait egy vonalelemre kellett
redukálni. A műszaki textíliák anyagmodelljeiről már a hetvenes évekből is találhatunk cikkeket, de
az igazi intenzív munka csak a kilencvenes években kezdődött.
A ponyvaanyag nemlináris viselkedésének több természete van:
i) A rugalmas alakváltozásokat nemlineáris anyagtörvénnyel írhatjuk le. A szövet két, egymásra
merőleges száliránya meggörbíti egymást. Húzás hatására a szálak ki akarnak egyenesedni, emiatt
intenzív kölcsönhatásba kerül a két szálirány. Az egymást meggörbítő szálirányok feszítési arányai
folyamatosan változtatják az erő-megnyúlás diagram adott irányhoz tartozó meredekségét.
ii) A ponyvaanyaghoz általánosan használt poliészter szálas, PVC bevonatú szövet időtől függő
alakváltozásai számottevőek. A használati tapasztalat is azt mutatja, hogy a viszkózus
alakváltozások hatással vannak a szerkezet működésére: az építés után szükség van az utófeszítésre,
illetve nagyobb terhek (pl. hóteher) megszűnése után a fellazult felület ugyancsak feszítést igényel.
iii) A korábban elvégzett méréseinkből nem derül ki egyértelműen, de valószínűsíthetjük, hogy az
anyag rugalmas-képlékeny alakváltozásokat szenved nagyobb terhek hatására.
A tervezett kutatás célja az egyre pontosabb szerkezetanalízis összekapcsolása az
anyagmodellekkel. A "nagyfelbontású" és nagy pontosságú rugalmas numerikus vizsgálatok
eredményeként a szerkezetek egyes részein feszültségcsúcsok rajzolódnak ki. A rugalmas számítási
modell alkalmazása magyarázatot is ad ezeknek a feszültségeknek a megjelenésére. A nagy és
kevésbé pontos elemeket használó valamint a rúdelemeket használó eljárások elfedik ezeket a
csúcsokat. A megépült szerkezetek azt mutatják, hogy ugyan a szerkezet érzékeny pontjain jelennek
meg a számított feszültségcsúcsok, de a tönkremenetel mégsem jellemző. Felmerül, hogy az anyag
képlékeny vagy viszkózus viselkedése miatt leépülnek a feszültségek, vagy a tönkremenetel nem
szilárdsági, hanem alakváltozási feltételhez köthető.
A kutatás során a következő konkrét lépéseket szeretnénk végigjárni:
a) A kétirányú viselkedést leíró (korábban a témavezető által kifejlesztett) fenomenológiai
összefüggést kísérleti eredmények alapján verifikálni illetve pontosítani szükséges.

b) Kísérleti eredmények alapján meghatározni a kétirányú viszkózus viselkedést leíró anyagmodellt.
Ehhez felhasználhatóak a témavezető korábban elvégzett egy és kétirányú kísérleteinek tapasztalatai
és a korábban egyirányú kísérletek alapján kidolgozott viszkózus anyagmodellek.
c) Rövid idejű, esetleg ciklikus vizsgálatokat végezni a rugalmas-képlékeny viselkedés
megismeréséhez, modellezéséhez.
d) Numerikus kísérleteket végezni a nemlineáris anyagmodellek használatával.
A kutatás eredményeként olyan tönkremeneteli feltételt szeretnénk meghatározni, ami alkalmas
arra, hogy a korszerű pontos rugalmas számításokkal kapott feszültség és megnyúlás értékek
alapján megítélhető legyen a szerkezet biztonsága. Különös tekintettel arra, hogy a gyártók gyakran
csak a szálszerkezetet, a négyzetmétersúlyt és a szakítóerőt közlik egy-egy anyag jellemzésére.
Budapest, 2011. február 28.
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