Adatlap1 témahirdetési javaslathoz
a Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa részére

Témavezető2 neve: Pluzsik Anikó PhD
e-mail címe3: apluzsik @t-email.hu
Téma címe:

Szintetikus szálerősítésű betongerendák modellezése

A téma rövid leírása4:
A szálerősítésű betonok használata napjainkban széles körben terjed. A
különböző típusú szálak viselkedésének, betonra gyakorolt hatásának
vizsgálata folyamatosan zajlik. Szintetikus szálerősítésű betonok elméleti
modellezéséhez a szakirodalomban jelenleg rendelkezésre álló analitikus
számítási modellek a szálak hatását elkenve, a beton megnövelt
húzószilárdságával veszik figyelembe. Ezek a modellek az anyagjellemzők
várható átlagértékét szolgáltatják, a tapasztalat szerint konkrét
gerendakísérletek elemzéséhez nem használhatóak a kísérleti eredmények
nagy szórása miatt. A kísérleti eredmények nagy szórásának oka, hogy azonos
száltartalom esetén is jelentősen különbözhet a kritikus (berepedt)
keresztmetszetbe kerülő szálak mennyisége és eloszlása.
A kutatás célja kidolgozni egy olyan analitikus rúdmodellt, amely figyelembe
veszi a gerenda berepedt keresztmetszetében a szálak eloszlását. Ez a modell
jól használható lenne kísérleti eredmények elemzéséhez, ezenkívül alternatív
eszközt jelenthetne tervezéskor az irodalomban található elkent analitikus és
diszkrét numerikus módszerek mellett.
A modellalkotás előtt szükséges a témát átfogó irodalom feldolgozása, a
törésmechanika alapjainak megértése és a törésmechanikán alapuló elméleti
modellek megismerése.
A kidolgozandó modell segítségével lehetőség nyílik új anyagok, technológiák
kísérleti elemzésére. Laborkísérletek végzése során rendelkezésre áll az eltört
gerendafelületen a szálak eloszlása. Ezt figyelembe véve, az új modell már
kisszámú kísérlet esetén is elegendően pontos összehasonlítási alapot teremt a
kísérleti eredmények elemzéséhez. A tervezett laborkísérletek szorosan
kapcsolódnának a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Czakó Adolf
laboratóriumában évek óta folyó szintetikus szálerősítésű betonkísérletekhez.
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Ahhoz, hogy az új rúdmodell szálerősítésű beton szerkezetek tervezéséhez is
használható legyen, további vizsgálatokra lesz szükség.
A szálerősítésű betongerenda hajlítása során a szálakban ébredő erő a
szálerősítésű betonok jellemző paramétere. A kutatás célja a lehorgonyzódás
jelenségének kísérleti és elméleti vizsgálata. Laborkísérletek segítségével
megvizsgáljuk, hogy az irodalomban található elméleti modellek közül melyik
közelíti megfelelően a polimer szálak kihúzódását. Milyen feltételek mellett és
milyen változtatásokkal használhatóak ezek a modellek a hajlított
betongerenda berepedt keresztmetszetében lévő szálak viselkedésének
leírására. 2016 őszén a Czakó Adolf laboratóriumban megkezdődtek
laborvizsgálatok a polimer szálak lehorgonyzódásának vizsgálatára. A további
tervezett laborkísérletek ezen PhD kutatás keretein belül valósulnának meg.
Tervezés során a berepedt keresztmetszetbe kerülő szálak eloszlása még nem
ismert. A kutatás célja meghatározni a száleloszlás várható értékét a
betonkeresztmetszetben az anyagjellemzők függvényében. Ez történhet
irodalomkutatást követően az irodalomban talált meglévő modell
felhasználásával, vagy empirikus úton, nagyszámú kísérleti eredmény
elemzése révén.
A kutatás utolsó fázisában a hallgatónak be kell építenie az egyszerűsített
szálkihúzódási modellt és a várható száleloszlást a kiindulási rúdmodellbe.
Végezetül, szükség lesz az elkészült, új, analitikus modell verifikációjára. Ez
történhet az analitikus megoldások numerikus (FEM), illetve kísérleti
eredményekkel való összehasonlításával.
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Melléklet
Szintetikus szálerősítésű betongerendák modellezése
A szálerősítésű betonok használata napjainkban széles körben terjed. A
különböző típusú szálak viselkedésének, betonra gyakorolt hatásának
vizsgálata folyamatosan zajlik. Szintetikus szálerősítésű betonok elméleti
modellezéséhez a szakirodalomban jelenleg rendelkezésre álló analitikus
számítási modellek [1], [2], [6], [5] , [11], [18] a szálak hatását elkenve, a
beton megnövelt húzószilárdságával veszik figyelembe. Ezek a modellek az
anyagjellemzők várható átlagértékét szolgáltatják, a tapasztalat szerint
konkrét gerendakísérletek elemzéséhez nem használhatóak a kísérleti
eredmények nagy szórása miatt. A kísérleti eredmények nagy szórása jól
ismert jellemzője a szálerősítésű betonoknak. Oka, hogy azonos száltartalom
esetén is jelentősen különbözhet a kritikus (berepedt) keresztmetszetbe kerülő
szálak mennyisége és eloszlása [4].
A kutatás célja kidolgozni egy olyan analitikus rúdmodellt, amely
figyelembe veszi a berepedt keresztmetszetben a szálak eloszlását.
Ehhez a szálerősítésű betonok anyagtulajdonságainak mezo illetve
makroszkopikus szinten való vizsgálatára van szükség. A modellalkotás
interdiszciplináris kutatási területen történik a szerkezetek mechanikája és az
anyagtudomány módszertani érintkezésével. A kidolgozandó rúdmodell jól
használható lenne kísérleti eredmények elemzéséhez, ezenkívül alternatív
eszközt jelenthetne tervezéskor az irodalomban található elkent analitikus és
diszkrét numerikus módszerek mellett. A modell alapját [17] tartalmazza, mely
a jelen PhD értekezés kiinduló pontja lehet.
A modell továbbfejlesztése előtt a hallgatónak szükséges a témát átfogó
irodalom feldolgozása [7], a törésmechanika alapjainak megértése és a
törésmechanikán alapuló elméleti modellek [3], [9], [11], [13], [18]
megismerése.
A száleloszlást figyelembe vevő modell [17] segítségével lehetőség nyílik új
anyagok, technológiák kísérleti elemzésére. Laborkísérleteknél lehetőség van a
próbatestek teljes törésig való terhelésére. Az eltört gerendafelületen jól
látható a szálak eloszlása. Ezt számításba véve az új modell segítségével
meghatározható a tönkremenetelkor a szálakban ébredő erő fiktív értéke. Az
így meghatározott elméleti szálerő szórása lényegesen kisebb, mint a
gyakorlatban jelenleg használt egyéb jellemzőké, így már kisszámú kísérlet
esetén is elegendően pontos összehasonlítási alapot teremt a kísérleti
eredmények vizsgálatához. A hallgató a kutatás során laborkísérletek
segítségével vizsgálja majd a szintetikus szálak hatását a beton
mechanikai tulajdonságaira és eközben teszteli az új módszer
alkalmazhatóságát az eredmények kiértékelésekor.
A tervezett
laborkísérletek szorosan kapcsolódnának a Szilárdságtani és Tartószerkezeti
Tanszék Czakó Adolf laboratóriumában évek óta folyó szintetikus szálerősítésű
betonkísérletekhez.
Ahhoz, hogy a rúdmodell nemcsak kísérleti eredmények kiértékeléséhez,
hanem szálerősítésű beton szerkezetek tervezéséhez is használható legyen,
további vizsgálatokra lesz szükség.

A szálerősítésű betongerenda hajlítása során a szálakban ébredő erő a
szálerősítésű betonok jellemző paramétere. A gyártók a szálak
szakítószilárdságát adják meg mechanikai jellemzőként, jóllehet normál
szilárdságú betonokban a szálak jellemzően kihúzódással mennek tönkre, nem
szakadnak el. A hallgató feladata a szintetikus szálak
lehorgonyzódásának kísérleti és elméleti vizsgálata. Ez alapján olyan
egyszerűsített szálkihúzódási modell felállítása a cél, mely használható
hajlított vb gerendák berepedt keresztmetszetében a szálak
viselkedésének leírására. Az irodalomban a kihúzódásra jól megalapozott,
elméleti modellek találhatók mind vasbeton szerkezetek esetén [8], mind
acélszálerősítésű betonok esetén [10], [18]. Szintetikus szálakkal nagyon
kevés tanulmány foglalkozik [11], [20]. A kutatás során laborkísérletek
segítségével megvizsgáljuk, hogy az irodalomban található elméleti modellek
közül melyik közelíti megfelelően a polimer szálak kihúzódását. Milyen
feltételek mellett és milyen változtatásokkal használhatóak ezek a modellek a
hajlított betongerendában a berepedt keresztmetszetben lévő szálak
viselkedésének leírására. Keressük továbbá azt a határt, ahonnan a szálak
szakadással és nem kihúzódással mennek tönkre a gerendában. Ez a
betonminőség és a száljellemzők együttes függvénye. Ismerete alapvető
fontosságú lenne, hiszen a szálerősítésű beton gerenda tönkremenetelének
jellegét alapvetően befolyásolja [12]. 2016 őszén megkezdődtek
laborvizsgálatok a polimer szálak lehorgonyzódásának vizsgálatára. Mivel a
beágyazott szálhossz a gerendákban az építőiparban elvárható pontosság
nagyságrendjét közelíti, ezért a kísérletek folytatásához kapcsolatba léptünk a
Polimertechnika Tanszék Kompozit laboratóriumával is. A további tervezett
laborkísérletek ezen PhD kutatás keretein belül valósulnának meg.
Tervezés során a berepedt keresztmetszetbe kerülő szálak eloszlása még nem
ismert. A felállítandó, új modellnek tervezéskor a száleloszlás egy várható
értékét kell figyelembe vennie. A hallgató feladata meghatározni a
száleloszlás várható értékét a betonkeresztmetszetben az
anyagjellemzők függvényében. Ez történhet irodalomkutatást követően az
irodalomban talált meglévő modell felhasználásával, vagy empirikus úton,
nagyszámú kísérleti eredmény elemzése révén [22].
A kutatás utolsó fázisában a hallgatónak tovább kell fejlesztenie [17]ben közölt analitikus rúdmodellt, be kell építenie az egyszerűsített
szálkihúzódási modellt és a várható száleloszlást a rúdmodellbe.
Végezetül el kell végeznie az elkészült, új, analitikus modell
verifikációját. Ez történhet az új modellel nyert megoldások numerikus (FEM)
[15], [19], illetve kísérleti eredményekkel való összehasonlításával.
A PhD kutatás eredményeképpen tehát egy olyan analitikus rúdmodellt várunk
szintetikus szálerősítésű betonokhoz, amely figyelembe veszi a berepedt
keresztmetszetben a szálak eloszlását. Az új modell az irodalomban található
FEM módszerek és elkent analitikus módszerek között félúton helyezkedne el.
Egyszerűbb lenne, kevesebb bemenő adatra támaszkodna, mint a diszkrét,
végeselemes modellek. Azonban, mivel az információtartalma nagyobb, mint a
jelenlegi, elkent, analitikus modelleknek, így a felhasználási köre is szélesebb
lehet. Különösen előnyös lehet konkrét kísérleti eredmények
összehasonlításakor, mert kiküszöböli a kísérleti paraméterek különböző
száleloszlásból adódó nagy szórását.
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