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Kovács Ádám

Témavezető:
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1 A téma ismertetése, célkitűzés
A mezőgazdasági géptervezés és gépfejlesztés örökös célja az energiafelhasználás
optimalizálása, a munkaminőség növelése és a veszteségek csökkentése. Ennek az
egyik leghatékonyabb módja a prototípusok fejlesztése és tesztelése, habár, a mező-
gazdasági termények idényjellege miatt ez a módszer korlátozott időben, esetenként
rendkívül költséges és nem mindig biztosít megfelelő mennyiségű és minőségi ada-
tot a későbbi döntéshozáshoz.

A mezőgazdasági anyagok modellezése szintén egyre elterjedtebbé válik évről-
évre. Először, a mezőgazdasági szemcsés anyaghalmazok mechanikai viselkedését
elemezték diszkrét elemes módszerrel (DEM). Ez a módszer szintén alkalmas az e-
lemek közötti kötött és nem kötött kapcsolatok modellezésére, így hatásos eszköze
lehet a növényi részek összetett terhelési és tönkremeneteli eseteinek elemzésére,
kiterjesztve a szántóföldi tesztek lehetőségeit. Később, egyre több kutató fordult a
szálas mezőgazdasági anyagok (szárak, levelek) modellezése felé, habár, a növényi
részek összetett mechanikai viselkedésének köszönhetően egyelőre nincs alkalmas
modell, amely képes lenne a növényi részek és gépalkatrészek között végbemenő
folyamatok részletes elemezésére.

A kukorica növény (Zea mays L.) az egyik legszélesebb körben termesztett ha-
szonnövény: 2017-ben körülbelül 1050 millió tonna kukoricát termeltünk világszer-
te, sőt, a kukorica szintén fontos szerepet játszik hazánk mezőgazdasági iparában:
2017-ben közel 6.8 millió tonnát termeltünk. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének előrejelzése szerint körülbelül 1200
millió tonna kukoricát fogunk betakarítani 200 millió hektár szántóföldről 2050-ben.
A kukorica növény fő részei a gyökérzet, szár, levelek, címer, kukoricacső és az azt
tartó szárszakasz. A szár a legerősebb szerkezeti elem, amely szárbél-szárfal struk-
túrájú szárcsomókból és szárszakaszokból épül fel. A növényi rostok irányultsága
különbözik a szárszakaszokban és a szárcsomókban: előbbiben hosszanti irányban,
amíg az utóbbiban rendezetlenül helyezkednek el. Ez a szerkezeti felépítés alkal-
massá teszi a kukorica növény szárát arra, hogy részletesen vizsgáljam.

Az itt bemutatott kutatás azt az állítást vizsgálja, miszerint a diszkrét elemek
módszere alkalmas arra, hogy modellezze a mechanikai viselkedését és tönkremene-
telét olyan szálas mezőgazdasági anyagoknak, mint a kukoricanövény. A kutatás
elsődleges célja megérteni a szálas mezőgazdasági anyagok diszkrét elemes model-
lezését és létrehozni egy olyan új modellt, amely képes a kukorica növény fizikai és
mechanikai valóját visszaadni.

2 Előzmények
Számos tanulmány foglalkozott a kukorica szár által kifejtett mechanikai ellenállás-
sal oldalirányú nyomás, hárompontos hajlítás és vágás során, habár, a kukoricacső
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leválasztását és ütközési tulajdonságait nem vizsgálták korábban. A korábbi tanul-
mányokban különböző kukorica fajtákat, a világ különböző részein és különböző
években vizsgáltak. Továbbá, a kísérleteket gyakran kiszárított vagy konzerválás
céljából fagyasztóban tartott mintákon végezték. Nem utolsó sorban, a mechanikai
vizsgálatokat elasztikus tartományban, kis alakváltozás mellett végezték, habár, a
valós folyamat során a szár nagy alakváltozást szenved el.

A kukorica növény fizikai és morfológiai tulajdonságaival kevesebb tanulmány
foglalkozott. A minták nedvességtartalom csökkentésének vagy a minták fagyasztásá-
nak hatása nem ismert, továbbá, a valós betakarítási folyamatban érintetlen növények,
rendszerit 60-80% nedvességtartalommal vesznek részt. Ebből adódóan, a betakarítási
állapothoz minél közelebb álló minták vizsgálata evidens annak érdekében, hogy a
valós folyamatot jellemző adatokat kapjunk. A szártagok átmérője, hossza, tömege
és nedvességtartalma, valamint a kukorica cső helyzete, alakja, átmérője, hossza és
tömege a legfontosabb fizikai jellemzők a betakarítás során.

Általánosan elterjedt ismeret, hogy a környezeti jellemzők jelentős hatással van-
nak a növény fejlődésére a különböző fejlődési szakaszok során, így a kifejlett növény
fizikai és mechanikai tulajdonságaira is. Ezzel szemben alig néhány tanulmány közöl
részletes meteorológiai adatokat a termesztési szezonról és termőterületről.

A korábban létrehozott diszkrét elemes modellek elsődlegesen egy speciális me-
chanikai folyamat leírására koncentráltak: hajlítás, oldalirányú összenyomás, ütés
vagy ütközés jellegű terhelések. Ebből adódóan, a legtöbb modell nem tudja megjó-
solni az anyag mechanikai viselkedését egy olyan összetett mechanikai terhelés e-
setén, amely betakarítás során lép fel. Továbbá, a korábban megalkotott modellek
kevésbé voltak részletesek, így a mezőgazdasági folyamat munkaminősége kevésbé
elemezhető.

3 Kutatási módszerek
A kutatáshoz használt kukoricanövényt, Sufavor FAO360 fajta, Magyarország közép-
ső részen 2016. Április 15-n vetették. A tőszám 70 000 db ha−1, a sorok és a tövek
közötti közti távolság 0.75 m és 0.2 m voltak. A terület földrajzi adottságait figyelembe
véve, a vetés napján kijelöltem a kísérleti területet, amely 100 sor szélességű és 500
növény hosszúságú volt.

A napi meteorológiai adatokat az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) a
kísérleti területhez legközelebb eső állomása gyűjtötte.

A kísérleti területen, átlagos szerkezeti megfigyelést végeztem 100 darab sértetlen,
betakarítás előtt álló növényen. További 20 növényen, mérőszalaggal lemértem a
kukoricacső tömegközéppontjának becsült helyzetét a szárhoz és a talajfelszínhez
viszonyítva

A minták begyűjtése során, látható sérülés, elváltozás, betegség nélküli, azaz tel-
jesen egészséges növényeket választottam ki szisztematikusan a homogén mintavéte-
lezés érdekében. A laboratóriumi vizsgálatokhoz a növényeket a talajfelszín felett

https://www.met.hu/
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levágtam, majd a leveleket és a címert eltávolítottam anélkül, hogy bármilyen sérülést
okoztam volna a száron. A szárakat kötegekbe kötve szállítottam a laboratóriumba.

ÁBRA 3.1: Fizikai és morfológiai tulajdonságok mérése.

Ami a fizikai és morfológiai tulajdonságokat illeti (3.1 Ábra), digitális tolómérő-
vel mértem meg minden egyes szártag és szárcsomó kisebbik és nagyobbik átmérőjét
tíz száron. Tíz szárat feldaraboltam a szárcsomók mentén, majd a szártagok tömegét
egyesével lemértem egy digitális mérlegen. A kukoricacsövet tartó szárszakasz át-
mérője és hossza húsz mintán került lemérésre. A kukoricacsövek átmérőjét digitális
tolómérővel értem meg a cső középső, közel állandó átmérőjű szakaszának egy pont-
ján, húsz mintát figyelembe véve. A csövek teljes tömege szintén húsz mintán került
lemérésre a digitális mérleg segítségével. Húsz csőről egy-egy felvételt készítettem
azok hosszanti tengelyére merőlegesen egy fehér háttér előtt, majd egy képfeldol-
gozó szoftverben eltávolítottam a fehér hátteret. Minden egyes képet bináris képpé
alakítottam 0.95 fényerősség tényező használatával, hogy a csövek profilját könnyen
le tudjam követni.

Minden mechanikai mérést (3.2 Ábra) a szártagokon végeztem, hiszen sokkal
nagyobb az esélye annak, hogy a szár ezen szakasza kerül kapcsolatba a munkagép-
pel, mivel a szár nagy részét a szárszakaszok alkotják, míg a szárcsomóknak csak
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ÁBRA 3.2: Mechanikai tulajdonságok mérése.

lokális hatása van. Továbbá, korábbi tanulmányok bizonyították azt, hogy a fizikai és
mechanikai tulajdonságok közel állandóak a szártag hossza mentén. Minden egyes
mérést a szár kisebbik átmérőjének az irányában végeztem el. A mérések során
az erő-elmozdulás görbék 100 Hz mintavételezési frekvenciával kerültek rögzítésre,
továbbá, nagy felbontású videó felvételeket készítettem minden mérésről 30 kép-
kocka per másodperc mintavételezéssel. Kétféle oldalirányú nyomóvizsgálatot végez-
tem: szakaszos (sík nyomófelületek között) és helyi (él és sík felület között). Mind-
két esetben 300 mm min−1 volt az alakváltozási sebesség és a felhasznált tíz-tíz szár
minden egyes szártagját megvizsgáltam. A hárompontos és befogott hajlítóvizs-
gálatokhoz szintén tíz mintát használtam. Mindkét esetben 300 mm min−1 volt az
alakváltozási sebesség, illetve 10 mm átmérőjű hengeres hajlítófejeket és alátámasztá-
sokat használtam. A dinamikus vágómunka vizsgálathoz egy Charpy-féle ütőgépet
módosítottam úgy, hogy az ütőkalapácsot egy vágókés tartóval helyettesítettem úgy,
hogy az alátámasztások és a kés között 6 mm távolság maradjon mindkét oldalon.
A vágótesztet tíz szár minden egyes szártagján elvégeztem. A csőleválasztó erő
méréséhez egy speciális berendezést terveztem a kukorica csőtörő adapterek általános
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a) b) c)

d)

e) f)

ÁBRA 3.3: A növény geometriai modellje: a) a növény felosztása; b) üreges szártag szer-
kezet és c) tömör szárcsomó szerkezet a ’B’ szakaszban; d) gömbsor szerkezet a kukorica-
csövet tartó szárszakaszhoz és a gömbhéj felületekből összeállított kukoricacső; e) összetett
szártag szerkezet és f) és tömör szárcsomó szerkezet az ’A’ szakaszban (a sárga szárbél itt

nincs megjelenítve).

kialakítását figyelembe véve. Egy rövid szárszakasz a kukoricacsővel a mérőberen-
dezés megfogójába került rögzítésre, majd a gép felső keresztszánja a berendezés
leválasztó résével együtt 600 mm min−1 sebességgel távolodott, így végbement a
leválasztás. A kukoricacső ejtővizsgálata során a kukoricacső és acél (S235, EN 10027),
valamint polimer (Polyethylene, PE) lemezfelületek ütközése során mérhető ütközési
tényező került meghatározásra két esetben: amikor a cső hosszanti, illetve amikor
radiális irányában következik be az ütközés.

A kukoricanövény diszkrét elemes modelljét, valamint a kísérletek numerikus
modelljeit az EDEM R© (DEM Solutions Ltd, Edinburgh, Scotland, UK) kereskedelmi
szoftverben dolgoztam ki. A modellalkotás során összetett, tömör, üreges és gömb-
sor geometriai struktúrákat használtam a növény egyes részeinek megalkotásához a
betakarítás során betöltött szerepüket figyelembe véve, ahogy az a 3.3 Ábrán látható.

https://www.edemsimulation.com/
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A 3.4 Ábra a negyedik szártag összetett szerkezetét mutatja, amelyet a valódi
növény szálas mechanikai (szárfal-szárbél) szerkezete inspirált. Ahhoz, hogy ezt
a speciális szerkezetet létrehozzam öt különböző elemtípusra volt szükségem: P41
és P42 alkotják a szárfalat; P40 és P50 alkotják a szárcsomót és P43 alkotja a szár-
belet. A szárfalban a P41 és P42 elemek speciálisan vannak elrendezve: minden
egyes keresztmetszet 38 db elemet tartalmaz, 19 db P41 és 19 db P42 elemet. Így,
hosszirányú szálak formálhatók a keresztmetszetek egymás után helyezésével. A
szárcsomókban 19 db P40 és 19 db P50 elem alkotja a tömör szerkezetet a szártag
két végén. Végül, a szárfalak által kialakított belső térfogat P43 elemekkel került
feltöltésre úgy, hogy az elemeket véletlenszerű pozíciókban hoztam létre. A szárbél
elemeinek méreteloszlása normál eloszlást követ, így kialakítva a 60%-os porozitást.
A véletlen eloszlású belső szerkezet a szabályos külső héj kitüntetett tönkremeneteli
irányait hivatott kiegyensúlyozni, így a szártag terhelési irány függetlenségét növelni.
A ’B’ szakasz szártagjai hasonló logikát követve kerültek kialakításra, habár, a szár-
falat 18 elem alkotja és a polidiszperz szárbél elhanyagolásra került.

Internode NodeNode

P41 P42 P43P40 P50

ÁBRA 3.4: A negyedik szártag geometriai modellje.

A létező kapcsolati modellek megvizsgálását követően a Timoshenko Beam Bond
Model (EDEM R©, DEM Solutions Ltd, Edinburgh, UK) gerenda modell került kiválasz-
tásra. A Timoshenko gerenda elmélet figyelembe veszi a nyírásból adódó alakvál-
tozást, amely nélkülözhetetlen rövid, zömök gerenda elemek elemzésénél, továbbá,
a modell szilárdsági paramétereinek eloszlása a szerkezetben jól szabályozható egy
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sztochasztikus variációs tényezővel. Így, olyan kapcsolati szerkezet alakítható ki az
elemek között, amely hűen tükrözi a valódi növény biológiai szerkezetének struk-
túráját.

Az 3.5 Ábra a negyedik szártag kapcsolati struktúráját mutatja. Ahhoz, hogy a
valódi növény transzverzálisan izotrop mechanika viselkedését leképezzem, külön-
böző kapcsolati paramétereket alkalmaztam a szártag különböző részeiben és iránya-
iban. A szárfalban a P41-P41 és P42-P42 elemek közötti kapcsolatok adják a szálak
hosszirányú mechanikai jellemzőit, amíg a kapcsolatok a P41-P42 elemek között a
transzverzális mechanikai jellemzőkért felelősek. A szárbélben, a P43-P43 elemek
közötti kapcsolatok felelősek az izotrop mechanikai viselkedésért, amíg a P43-P41 és
P43-P42 elemek közötti kapcsolatok adják a szárfal-szárbél közötti összeköttetést. A
P40-P40 és P50-P50 elemek közötti kapcsolatok felelősek a szárcsomó transzverzális
irányú mechanikai jellemzőiért, amíg a P40-P43, P40-P41, P40-42, P50-P43, P50-P41
és P50-42 elemek közötti kapcsolatok adják az összeköttetést a szárcsomók, szárfal
és szárbél között. A kapcsolati struktúra hasonló módon alakul a ’B’ szakaszt alkotó
szártagokban és szárcsomókban attól eltekintve, hogy itt nincs jelen a szárbél.

Internode NodeNode

P43-P43

P40-P40 P43-P41 P41-P41

P42-P42

P41-P42

P43-P42P40-P43

P40-P41

P50-P50

P50-P43

P50-P41

ÁBRA 3.5: A negyedik szártag kapcsolati modellje.

A kukoricacső geometriai modellje egyetlen 23 gömbéj felületből álló elem, amely
a kukoricacső mérésekkel meghatározott ideális alakját reprezentálja, amíg a kukori-
cacsövet tartó szárszakaszt tíz darab 10.5 mm átmérőjű elem alkotja. A kukoricacső a
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szárszakasszal a hatodik szártag mellett helyezkedik el úgy, hogy a cső tömegközép-
pontja a mérésekkel meghatározott távolságra essen a szártól (9.42 cm) és a talaj fel-
színtől (93.99 cm). A kapcsolati struktúrát illetően, fontos megjegyeznünk, hogy nem
lehetséges olyan gerenda kapcsolatot létrehozni, amely képes lenne a valós szársza-
kasz hajlott, törött állapotát létrehozni. Így, egy hajlított alakot hoztam létre, amely-
ben ép gerenda kapcsolatok kerültek definiálásra. Ebben a modellben, egyetlen kap-
csolati típust használtam, amely a szárszakasz hosszirányában helyezkedik el, így a
szárszakasz transzverzális mechanikai viselkedését az elemek merevsége határozza
meg.

A gerenda és szemcsés kapcsolati modellek, a kapcsolatok létrehozásáért felelős
paraméterek, valamint a numerikus paraméterek hatása a modell mechanikai viselke-
désére a laboratóriumi mérések modellezésével került meghatározásra. Kidolgoz-
tam egy kalibrálási folyamatot, amely segítségével meghatározható a numerikus para-
méterek egy olyan kombinációja, amellyel a modell képes visszaadni a mérések során
megfigyelt mennyiségi és minőségi mechanikai jellemzőket.

4 A kutatómunka összefoglalása, tézisek ismertetése
A kukoricanövényen elvégzett vizsgálatok alapján a következő téziseket fogalmaztam meg:

1. Tézis:
A kukoricanövény szárát alkotó szárszakaszok mechanikai ellenállása a következők

szerint csökken a szárszakaszok egyenértékű átmérőjének csökkenésével:

1.a. Tézis: Az összenyomáshoz, illetve hajlításhoz szükséges mechanikai munka
(W) legalább 0.95-ös korrelációs tényező értékkel a szártag egyenértékű átmérő-
jével (dIN

e ) exponenciálisan arányos szakaszos (4.1) és helyi (4.2) oldalirányú
összenyomás; valamint hárompontos hajlítás (4.3) esetén:

WSC = 0.506 · e0.1402·dIN
e (dIN

e = 5− 25 mm) (4.1)

WLC = 0.058 · e0.2031·dIN
e (dIN

e = 5− 25 mm) (4.2)

WTB = 0.0459 · e0.2376·dIN
e (dIN

e = 5− 25 mm) (4.3)

1.b. Tézis: Ismerve az első szárcsomó átlagos átmérőjét (dN
e1 = 28.5± 1.4 mm),

továbbá figyelembe véve a szártagok egyenértékű átmérőjének (dIN
e ) bi-lineáris

összefüggés (4.4, 4.5) szerinti csökkenését a talajfelszíntől számítva a teljes szár
feldolgozásához szükséges mechanikai munka több mint 75%-a a kukoricacső
alatti szárszakaszok (p = 1 − 5) mechanikai ellenállásából származik a 4.6.
összefüggés alapján:

dIN
e = (−0.0594 · p + 0.8673) · dN

e1 (p = 1− 5), (4.4)
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dIN
e = (−0.0632 · p + 0.8640) · dN

e1 (p = 6− 10), (4.5)

W% =
∑10

p=1 W −∑10
p=6 W

∑10
p=1 W

· 100% ≥ 75%. (4.6)

Kapcsolódó publikációk: [1]; [3]; [11]; [16].

2. Tézis:
Szántóföldön végzett megfigyelések alapján, a betakarításhoz megfelelően érett

kukoricacsövet tartó szárszakasz szerkezeti állapota kétféle lehet:

- hajlott, amikor a szárszakasz egy pontján képlékeny csukló alakult ki;
- ép, amikor a szárszakaszon nem látható szerkezeti változás.

Statisztikai kétmintás t-próbát alkalmazva megállapítottam azt, hogy a kukoricacső
leválasztásához szükséges erő független a kukoricacsövet tartó szárszakasz szerke-
zeti állapotától. Az összes minta felhasználásával a kukoricacső leválasztásához
szükséges átlagos erő 457.3 ± 58.2 N-ra adódott.

Kapcsolódó publikációk: [3]; [8]; [11]; [16].

3. Tézis:
A betakarításhoz megfelelően érett kukoricacső és acél (S235, EN 10027), valamint

polimer (Polietilén, PE) lemezek ütközési tényezőjének értéke független attól, hogy
az ütközés a kukoricacsőhöz viszonyított axiális vagy radiális irányban következett
be, 4.1. táblázat:

TÁBLÁZAT 4.1: Kukoricacső ütközési tényezője különböző felületeken.

Radiális Axiális

Acél (S235, EN 10027) 0.34 ± 0.05 0.34 ± 0.04

Polimer (Polietilén, PE) 0.42 ± 0.03 0.41 ± 0.09

Kapcsolódó publikációk: [3]; [8]; [11]; [16].

A diszkrét elemes szimulációk alapján a következő téziseket fogalmaztam meg:

4. Tézis:
A kukoricanövény szerkezeti felépítése alapján összeállítottam egy olyan diszk-

rét elemes modellt, amelyet gömb alakú elemekből létrehozott összetett (rendezett
struktúrájú szárfal és polidiszperz struktúrájú szárbél), üreges (rendezett struktúrájú
szárfal) és gömbsor geometriai struktúrájú részmodellek alkotnak:
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4.a. Tézis: Kidolgoztam egy kalibrálási módszert (4.1. ábra), amely ered-
ményül a kukoricanövény diszkrét elemes modelljének mechanikai viselkedését
leíró gerenda (Timo- shenko Beam Bond Model, TBBM) és szemcsés (Hertz-
Mindlin Contact Model, HMCM) kapcsolati modellek paramétereinek egy lehet-
séges kombinációját adja. A paraméterek ezen kombinációját felhasználva bi-
zonyítottam, hogy a modell által visszaadott mechanikai jellemzők (merevség,
szilárdság, tönkremenetel) kellő pontossággal közelítik a valós kukoricanövény
mechanikai viselkedését az alkalmazott vizsgálatok esetén: szakaszos és helyi
oldalirányú összenyomás; hárompontos hajlítás; dinamikus vágás; cső leválasz-
tó és ejtő vizsgálat.

4.b. Tézis: Igazoltam, hogy a kísérletekkel validált, gömb alakú diszkrét e-
lemekből felépített rendezett struktúrájú szárfalból és polidiszperz struktúrájú
szárbélből álló modell alkalmas a kukoricaszár összetett biológiai felépítésének
(epidermis, cortex, medulla L.) elemzésére maradó alakváltozással járó kvázi stati-
kus terhelések során, amikor a belső struktúrának is kiemelt szerepe van.

Kapcsolódó publikációk: [4]; [5]; [6]; [7]; [8]; [10]; [12]; [14]; [15].

Kezdeti paraméterek

Kalibrált paraméterek

Kukoricacső és szárszakasza

Kukoricacső ejtővizsgálat

A kukoricacső és a geometriai

felületek ütközését befolyásoló

kapcsolati modell paraméterek

kalibrálása:

• Szemcsés kapcsolati modell:

- Elemek és geometriai felületek

közötti ütközési tényező (𝑒𝑃−𝐺).

Csőleválasztás

Hosszirányú merevségi és

szilárdsági tulajdonságokat

befolyásoló kapcsolati modell

paraméterek kalibrálása:

• Gerenda kapcsolati modell:

- Hosszirányú rugalmassági

tényező a szárszakaszban (𝐸𝐵);

- Szárszakasz átlagos hosszirányú

húzó szilárdsága (𝑆𝑆).

Szárszakasz

Sikertelen validálás esetén 

újra kalibrálás

Szakaszos oldalirányú nyomás

Transzverzális merevségi és

szilárdsági tulajdonságokat

befolyásoló kapcsolati modell

paraméterek kalibrálása:

• Gerenda kapcsolati modell:

- Transzverzális irányú

rugalmassági tényező a

szárfalban (𝐸𝐵);

- Szárfal és szárbél átlagos

transzverzális irányú

húzószilárdsága (𝑆𝑇);

- Szilárdsági variációs tényező (𝜁);

• Szemcsés kapcsolati modell:

- Elemek közötti rugalmassági

tényező (𝐸𝑃);

- Elemek közötti statikus súrlódási

tényező (𝜃𝑃−𝑃).

Hárompontos hajlítás

Hosszirányú merevségi és

szilárdsági tulajdonságokat

befolyásoló kapcsolati modell

paraméterek kalibrálása:

• Gerenda kapcsolati modell:

- Hosszirányú rugalmassági

tényező a szárfalban (𝐸𝐵);

- Szárfal átlagos transzverzális

irányú nyíró szilárdsága (𝑆𝑆);

• Szemcsés kapcsolati modell:

- Elemek és geometriai felületek

közötti statikus súrlódási tényező

(𝜃𝑃−𝐺).

Dinamikus vágás

Hosszirányú szilárdsági tulajdonságokat

befolyásoló kapcsolati modell

paraméterek kalibrálása:

• Gerenda kapcsolati modell:

- Szárfal átlagos hosszirányú húzó és

nyíró szilárdsága (𝑆𝑇, 𝑆𝑆).

Helyi oldalirányú nyomás

A transzverzális és hosszirányú

merevségi, valamint szilárdsági

tulajdonságokat befolyásoló kapcsolati

modell paraméterek validálása.

Ellenőrzés

Az előző szimulációk megismétlése a

kalibrált paraméterekkel.

ÁBRA 4.1: A kukoricanövény DEM modelljének kalibrálási és validálási módszere.
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5. Tézis:
A kukoricanövény modellen elvégzett részletes numerikus érzékenységvizsgálat

során elemeztem a külső terhelés helyének és irányának, valamint az elemek között
definiált kapcsolati modellek paramétereinek hatását a modell mechanikai viselkedé-
sére:

5.a. Tézis: Bizonyítottam, hogy a polidiszperz struktúrájú szárbél kiegyen-
líti a szárfal rendezett struktúrájából adódó kitüntetett tönkremeneteli irányok
hatását a vizsgált terhelések esetén, ugyanis

– a modell érzéketlen a külső terhelés helyére a szárszakasz mentén, szársza-
kasz közepe vagy a szárcsomóhoz közelebbi része, szakaszos oldalirányú
nyomó vizsgálat esetén;

– a modell érzékelten a vágókés behatolási pontjára, két diszkrét elem között
vagy egy diszkrét elemen, dinamikus vágómunka vizsgálat esetén;

– a modell érzéketlen a külső terhelés irányára, a szárszakasz hosszanti ten-
gelye körüli 0◦ − 45◦ − 90◦ − 135◦ irányokban vizsgálva, szakaszos oldal-
irányú nyomó és három- pontos hajlító vizsgálatok esetén.

TÁBLÁZAT 4.2: A paraméterérzékenység vizsgálat során elemzett paraméterek érték tar-
tományai.

Gerenda kapcsolati modell (TBBM) mechanikai paraméterei

Kapcsolatok EB[MPa] νB[−] ST [MPa] SS[MPa] ζ[−]

Szárfal, h. 2000-6000 ♠ ♦ 0.1-0.4 ♣ ♠ ♦ 100-1000 ♦ 10-100 ♦ 0.1-0.9 ♣ ♠ ♦

Szárfal, tr. 600-1800 ♣ 0.1-0.4 ♣ ♠ ♦ 10-100 ♣ ♠ ♦ 5-15 ♠ 0.1-0.9 ♣ ♠ ♦

Szárbél 2-6 ♣ 0.1-0.4 ♣ ♠ ♦ 1-8 ♣ ♠ - 0.1-0.9 ♣ ♠ ♦

Cső és szár 200-600 ♥ - 20-60 ♥ - -
Szemcsés kapcsolati modell (HMCM) mechanikai paraméterei

Szemcsék EP[MPa] θP−P[−] θP−G[−] eP−G[−]

Szárfal, szárbél & szár 67.5-540 ♣ 0.1-0.9 ♣ 0.1-0.9 ♠ ♦ 0.2-1.0 ♦

Kukorica cső - - - 0.5-0.9 �

Oldalirányú nyomó ♣; hárompontos hajlító ♠; dinamikus vágó ♦;
csőleválasztó ♥ és cső ejtő � vizsgálatokkal elemezve.

5.b. Tézis: A kukoricanövényt leíró diszkrét elemes gerenda kapcsolati mo-
dell (Timo- shenko Beam Bond Model, TBBM) paramétereit a 4.2. táblázatban
látható tartományokban vizsgáltam. Megállapítottam, hogy:

– a szárszakaszon végzett szakaszos oldalirányú nyomás modellezése e-
setén:

- az elemek között definiált rugalmassági tényező (EB) növekedésével
a szárszakasz kezdeti merevsége növekedett, a szárfalban megjelenő
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törések száma növekedett, illetve a szárszakasz ellenállása a szárfal
tönkremenetelét követően növekedett;

- a szárfal transzverzális irányában definiált átlagos húzó szilárdság
(SS,tr.

T ) növekedésével szárfalban megjelenő törések száma csökkent;
- a szárbélben definiált átlagos húzó szilárdság (SC

T ) növekedésével a
szárbélben megjelenő törések száma csökkent, így a szárszakasz el-
lenállása növekedett a szárfal tönkremenetelét követően;

- a szárszakaszban definiált szilárdsági variációs tényező (ζ) növekedé-
sével a szárfalban megjelenő törések száma növekedett, ezáltal lá-
gyabbá vált a kezdeti és az exponenciális növekedési szakasz közötti
átmenet.

– a szárszakaszon végzett hárompontos hajlítás modellezése esetén:

- a szárfal hosszirányában definiált rugalmassági tényező (ES,long.
B ) növe-

kedésével a szárszakasz kezdeti merevsége növekedett, a maximális
ellenállása növekedett, a maximális ellenállás kisebb elmozdulásnál
jelent meg, a hajlított keresztmetszet tönkremenetele utáni ellenállása
növekedett, a szárfal hosszirányú töréseinek száma növekedett;

- a szárfal transzverzális irányában definiált átlagos nyírószilárdságá-
nak (SS,tr.

S ) növekedésével a szárszakasz maximális ellenállása növeke-
dett, a hajlított keresztmetszet tönkremenetele utáni ellenállása növe-
kedett, valamint a szárfalban megjelenő hosszirányú törések száma
csökkent.

– a szárszakaszon végzett dinamikus vágás modellezése esetén:

- a szárfal hosszirányában definiált átlagos húzó szilárdság (SS,long.
T )

növekedé- sével a maximális vágóerő értéke, a vágómunka, a szársza-
kasz átvágás utáni ellenállása növekedett, valamint a vágási felület
egyenetlensége növekedett;

- a szárfal hosszirányában definiált átlagos nyíró szilárdság (SS,long.
S )

növekedé- sével a maximális vágóerő értéke csökkent, a teljes vágó-
munka értéke, valamint a vágási felület egyenetlensége növekedett.

– a kukoricacsövet tartó szárszakaszon végzett csőleválasztó vizsgálat mo-
dellezése esetén:

- a szárszakasz hosszirányában definiált rugalmassági tényező (ESH
B )

növekedésé- vel a szárszakasz merevsége növekedett, miközben a cső-
leválasztáshoz szükséges elmozdulás értéke csökkent;

- a szárszakasz és a kukoricacső között definiált átlagos húzó szilárdság
(SSH&ME

T ) növekedésével a cső leválasztásához szükséges erő, valamint
a csőleválasztáshoz szükséges elmozdulás értéke növekedett.

5.c. Tézis: A kukoricanövényt leíró diszkrét elemes szemcsés kapcsolati modell
(Hertz-Mindlin Contact Model, HMCM) paramétereit a 4.2. táblázatban látható
tartományokban vizsgáltam. Megállapítottam, hogy:
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– a szárszakaszon végzett szakaszos oldalirányú nyomás modellezése e-
setén, az elemek között definiált rugalmassági tényező (EP), illetve az e-
lemek között definiált statikus súrlódási tényező (θP−P) növekedésével a
szárszakasz ellenállása a szárfal tönkremenetelét követően növekedett;

– a szárszakaszon végzett hárompontos hajlítás modellezése esetén, az e-
lemek és a geometriai felületek között definiált statikus súrlódási tényező
(θP−G) növekedésével a szárszakasz ellenállása növekedett a hajlított ke-
resztmetszet tönkremenetele után;

– a kukoricacsövön végzett ejtővizsgálat modellezése esetén, a kukoricacső
(EME=27 GPa, ρSt= 930 kg ·m−3) visszapattanási magassága, legalább 0.95-
ös korrelációs tényező értékkel:

- másodrendű összefüggés (4.7) szerint változik az elemek és geome-
triai felületek között definiált ütközési tényezőtől (eME

P−G = 0.5− 1.0),
acélra jellemző anyagtulajdonságú (ESt=200 GPa, ρSt= 7850 kg ·m−3)
lemezfelület,

HSt = 1284.1 · (eME
P−G)

2 − 1336.5 · (eME
P−G) + 385.14 (4.7)

- illetve harmadrendű összefüggés (4.8) szerint változik az elemek és
geomet- riai felületek között definiált ütközési tényezőtől (eME

P−G =

0.5− 1.0), polietilénre jellemző anyagtulajdonságú (ESt=0.7 GPa, ρSt=
950 kg ·m−3) lemezfelület esetén:

HPl = 3303.5 · (eME
P−G)

3− 5489 · (eME
P−G)

2 + 3090 · (eME
P−G)− 557.66 (4.8)

Kapcsolódó publikációk: [2]; [5]; [8]; [10].
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