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Bevezetés

Az intelligens anyagok olyan funkcionális anyagok, amelyek képesek érzékelni a közvetlen
környezetüket és azok egy vagy több tulajdonságának fizikai és kémiai állapotát, majd
ezekre lényeges állapotváltozást, gyors és világos választ adnak. A változó környezet el-
kerülhetetlenül az egyensúlyi állapot megváltozásához vezet. Az anyag újonnan kialakult
állapota más tulajdonságokkal bír.

A bels�égés� motorok által az alváz felé továbbított er� csökkentése és a csillapító elem
elfogadható szint� rezgési amplitúdón tartása fontos feladat a mai járm�vekben. Számos
cikk foglalkozik a kerekek és az ülések felfüggesztési rendszereivel [1] - [2]. A szerkezeteket
elektroreológiai folyadékok alkalmazásával tárgyaljuk. Az ER folyadékkal változtatják
meg a hangolt abszorbens csillapítását. A [3] cikk az általam is alkalmazott mecha-
nikai modell konfigurációjának egyszer�sített szimulációját írja le az elüls� és a hátsó
ülés felfüggesztési rendszerre. Fontosnak találták a súrlódási paramétert, így különféle
megközelítéseket vizsgáltak a szuszpenzió szimulálására. Más cikkek az ülések külön-
féle csillapítási technikáival foglalkoznak. Az [2] általánosítja a nemlineáris modellt a
felfüggesztett ülések elemzése passzív, félig aktív és aktív csillapítókkal. A [4] cikk javas-
latokat tesz az ülés optimális kialakítására optimalizálás révén négy szabadságfokozatú
negyed ülés- és felfüggesztési rendszer genetikai algoritmusok felhasználásával. A cél egy
paraméterkészlet meghatározása a vezet� legjobb teljesítményének elérése érdekében. A
nem-newtoni folyadékok viszkózus diszpergálódásának kevésbé tanulmányozott hatása-
ival is foglalkoznak tanulmányok. Ez a jelenség nagy hatással van az ipari alkalmazá-
sokra, például a polimer folyadékok olvasztására és extrudálására, az olajszivattyúkra
és a magas viszkozitású folyadékokkal m�köd� forgógépekre. A [5] cikkben koncentrikus
gy�r� alakú áramlás h�átadását vizsgálták. Itt a viszkózus eloszlást egy paraméterrel
állították be. Vannak más publikációk, amelyek a viszkózus áramlások végeselem model-
lezésével foglalkoznak: [6], [7], [8], [9]. A módszert összehasonlítják az alapvet� elemz�
modellben és ezt az eredményt használjuk a mérésekkel történ� ellen�rzésre. Dolgoza-
tom f� célja az ER folyadékok elektromos mez� által vezérelt áramlási viselkedésének
vizsgálata. Tanulmányoztam az elektromos mez� és az ER folyadékok viszkozitásának
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változása közötti kapcsolatot. Különböz� típusú szuszpenziókat használtam az ER fo-
lyadék megfelel� kombinációjának felkutatására a lengéscsillapítóban való alkalmazásra.
Forgó viszkozimétert vettem igénybe a viszkozitás h�mérséklett�l való függésének meg-
határozására. Egy másik, saját készítés� speciális eszközt alkalmaztam az 1.8 kV/mm-ig
terjed� elektromos mez�k hatásának mérésére.
Tanulmányoztam egy csillapító elem hatékonyságát hat paraméteres anyagmodell esetén
is. A mechanikai modell egy tengelyhez kapcsolt forgó csillapító elem viselkedését írja
le. A lengéscsillapító két tehetetlen tömeget tartalmaz - egy házat és egy tehetetlenségi
gy�r�t -, valamint egy közöttük lev� csillapító folyadékot. Ezt a viszkózus folyadékot egy
Maxwell elem modellezi. Meg szeretnénk határozni a folyadék optimális viszkozitását,
amely minimális rezgési amplitúdót eredményez tetsz�leges gerjesztési frekvenciákon.

1. ábra. Részecskék elhelyezkedése elektromos tér nélkül és térrel.

Összehasonlítottam továbbá a Maxwell, a upper-convected Maxwell és az Oldroyd-B
modelleket is a viszkózus eloszlás kiszámításához, nagy nyírósebesség� esetekben [10].
Ha egy polimer folyadékot tekintünk, az energia azon részét, amely irreverzibilis, nem
lehet kiszámítani a P = · : d alapján. Olyan folyadékok esetén, ahol az oldószerre és a
polimer részre történ� elválasztás nem áll rendelkezésre, a deformációs gradiens tenzort
két részre kell osztani. Az egyik rész csak a rugalmas deformációból áll, míg a másik a
nem elasztikus részt tartalmazza.



Az értekezés célja

Ph.D. értekezésemmel arra a kérdésre törekszem válaszolni, hogy a lengéscsillapítók ese-
tében a különböz� nem-lineáris anyagmodellekre milyen mechanika összefüggések alkal-
mazhatóak. Mindenekel�tt olyan modellt kívántam létrehozni, amely rendelkezik széles
fordulatszám-tartományban az abszorpció szabályozására szolgáló tulajdonsággal, ami
például a dízelmotorok esetében fontos. A motorfordulatszám tipikus tartományát te-
kintve a kiválasztott 0–4000 ford/perc lefedi a legtöbb polgári és nehéz tehergépjárm�-
vet. A legújabb szakirodalom [8] foglalkozik az abszorberek csillapító tulajdonságainak
megtalálásának problémájával abban az esetben, ha az abszorbensnek impulzusszer�
terheléssel kell szembenéznie. Folyamatos üzemmódban a csillapítási paraméterek mó-
dosítása nehézségekbe ütközhet.

A Kelvin-Voigt elemen alapuló új mechanikai modell elkészítése után egy olyan paramé-
terre koncentráltam, amely javíthatja a lengéscsillapító tulajdonságait. Második célom
ezért az volt, hogy kísérletileg javítsam egy ilyen eszköz csillapító hatását. A szilikon
olajat és a titán-dioxidot széles körben használják elektroreológiai folyadékok el�állítá-
sára. Az olyan paraméterek meghatározására helyezik a hangsúlyt, mint a titán/folyadék
arány, a részecskék mérete, a folyadék viszkozitása, a csillapítási hatás növelése érdeké-
ben. A motorok által termelt h� hasznosítását azonban nem vizsgálták széles kör�en.
Mivel a lengéscsillapítók számára nincs ajánlott keverék érték, ezért tanulmányoztam a
titán különféle tömegarányú összetételét a hordozó szilikon olajhoz képest.

2. ábra. A csillapító folyadék különböz� mechanikai modelljei.
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Ismert, hogy a szilikon olaj korlátozott id�tartamú, körülbelül pár 10000 órányi felhasz-
nálási id�tartammal rendelkezik. Abban az esetben, ha ezt az olajat elkezdenénk hasz-
nálni az abszorbensben, meg kell próbálnunk korlátozni a melegedés vagy a felhasználás
idejét is. Rendkívül fontos tudni, hogy vannak-e olyan üzemi fordulatszám tartományok,
ahol szükséges növelni a csillapítást és melyik zónában, akár elektromos mez�, akár h�
bevezetés segítségével.

Ezenkívül megfelel� módszert keresek a polimer folyadék által okozott viszkózus h�-
termel�dés kiszámításához. Vizsgálom egy megfelel� numerikus séma elkészítését is a
folyadék áramlástani szimulálására.

Negyedik célkit�zésem a Mo�att egyenlet [11] alapján megoldást kínálni egy megvála-
szolatlan jelenségre. A cikkben egy új elmélet alapján számolják a disszipációs energiát,
azonban a mérési adatok és az elméleti eredmények nem egyeznek meg. Célom az volt,
hogy megtudjam, mi az oka az eltérésnek, és hogyan lehet megtalálni a hiányzó kap-
csolatot az elmélet és a mérések között. Ezt a kérdést új disszipációs energia számítási
módszer bevezetésével szeretném megválaszolni.

Végül az utolsó célom az újonnan bevezetett disszipációs energia számítási módszer
numerikus sémájának biztosítása. Itt újszer�en összekapcsolnám a numerikus megoldá-
somat a Weissenberg számokkal, mivel ezek korrelációban vannak a folyadék viszkozitá-
sával.



Tézisek

1. Tézis. Analitikus számításokkal igazoltam, hogy a viszkózus lengéscsillapítókban a fo-

lyadék leírására alkalmazott Kelvin-Voigt modell használata esetén a csillapításnak szél-

s�értéke megtalálható amely mellett a lengéscsillapító elmozdulása minimális a 0-4000

1/min üzemtartományban. Megállapítottam továbbá, amennyiben a w1 súllyal a kitérést

és w2 súllyal a disszipált h� hatását is figyelembe vesszük akkor minél nagyobb w1 aránya

annál nagyobb csillapítási érték szükséges a rezgés minimalizálásához.

Q = w1 ú ystat. + w2 ú Pv.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [12], [13].

3. ábra. Q függése a csillapítási értékt�l.

Egy kétszabadságfokú mechanikai modellt használtunk a torziós lengéscsillapító model-
lezéséhez. Az optimalizálást két terület szempontjából végeztük. Az els� a maximális
rezgési amplitúdó a nagyítási diagram segítségével. Második szempont a h�termel�dés
figyelembe vétele. Ebben az esetben az optimalizálás azt eredményezi, hogy a legkisebb
h� akkor keletkezik, ha ez a relatív csillapítási paraméter (azaz az olaj viszkozitása)
nulla, ami természetesen a gyakorlatban nem valósítható meg. Ezután kombinált opti-
malizálást hajtottunk végre különböz� súlyok felhasználásával, w1 a nagyítási csúcsért
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és w2 a keletkez� h�ért felel. Megállapítottuk, hogy az optimális csillapítási paraméter
növekszik a w1 arányával.

2. Tézis. Mérésekkel igazoltam, hogy a szilikon olaj és a titán-dioxid alapú elektro-

reológiai folyadékok viszkozitása egy nagyságrenddel növelhet� az elektromos tér alkal-

mazásával. A folyadék h�mérsékletének 50
o
C-ra emelése ezt a hatást 300 %-kal növel-

heti. Az alkalmazott elektródák közötti távolság fordítottan arányos a viszkozitás elérhet�

növekedésével. M�szaki alkalmazásokban az alkalmazandó titán-dioxid-koncentráció 40

tömeg %.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [10],[14].

Szilikon olajba helyezett elektromosan vezet� részecskék, ha elég kis távolságra vannak
egymástól ahhoz, hogy az elektromos mez�ben elérjék a szomszédaikat, kölcsönhatá-
sok lépnek fel a részecskék között. Ezek az interakciók nagyon er�sek lehetnek, és a
részecske-együttes szerkezetének jelent�s változásához vezethetnek. A részecskék vonz-
zák egymást, amikor egymáshoz igazodnak, és egymás mellé helyezve taszítják egymást.
A vonzó er�knek köszönhet�en kialakul a gyöngy láncszerkezet. Ennek eredményeként a
szuszpenzió viszkozitása drámaian növekszik, és amikor a térer� meghaladja a kritikus
értéket, az elektroreológia folyadék szilárd anyaggá válik. Ezt a folyamatot mérés útján
állítottam el�. Ennek segítségével megállapítható a folyadék-szilárd átmenet h�mérséklet
és elektromos térer� függése.

3. Tézis. Analitikus számításokkal megmutattam, hogy a csillapítási régió három sza-

kaszra osztható. A középs� szakaszban, amely körülbelül 400-1400 ford / perc tartomány-

ban van, a csillapítási értékre maximumára van szükség. Ezt egy küls� elektromos mez�

alkalmazásával és a folyadék h�mérsékletének növelésével lehet elérni.

(a) A csillapítás mint az elektromos tér függvé-
nye.

(b) A csillapítás mint a szögsebesség függvénye.

4. ábra. A csillapítási értékek az alkalmazott elektromos tér és az üzemi sebesség
függvényében.

A tézishez kapcsolódó publikáció: [15].
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A Maxwell modellt használtam a csillapító folyadék viselkedésének leírására. Három
Maxwell-elemet alkalmaztunk három különböz� csillapító tulajdonsággal, így a modell
viselkedése közel áll a valódi folyadékéhoz. A szingularitások elkerülése érdekében a mo-
dellt három pontszer� tömeggel b�vítettem, így a rendszer hat szabadságfokú. A csillapí-
tási paramétereket úgy optimalizáltam, hogy minimális legyen a motor által továbbított
rezgési amplitúdó. Megmutattam, hogy az így kapott vibrációs szintet tetsz�leges frek-
venciáknál csökkenthetjük, ha a Maxwell elemek optimális csillapítási karakterisztikáját
az egyensúlyi állapot el�rejelzései alapján állítjuk be.

4. Tézis. Bevezettem egy módosított Mo�att-egyenletet, amely képes kiszámítani a visz-

kózus folyadékokban keletkez� h�t. Elemz� számításokat végeztem, amelyek alapján a

keletkez� h� kiszámítható

Pdiss. = ≠· : Òu = ≠· : 1
2 “̇d,

ahol · a folyadékban ébred� feszültség és “̇d az alakváltozási sebesség irreverzibilis része

valamint

≠· : Òu =

1
2µ0

ÿ

i

ÿ

j

CA
ˆui

ˆxj
+ ˆuj

ˆxi

B

≠ 2
3 (Òu) ”ij

D2
+

Ÿ (Òu)2 ,

(1)

ahol ”ij Kronecker delta, ami 0 ha i ”= j és 1 ha i = j továbbá Ÿ a di�uzivitás.

Ezzel az új modellel a számítás független az alkalmazott koordináta-rendszert�l, rela-

tív rendszerekben használható. Ez a megfogalmazás lineáris és nem lineáris konstitutív

egyenleteket is támogat.

A tézishez kapcsolódó publikáció: [16].

A f� kérdés az volt, hogy lehet meghatározni a folyadékok viszkózus energiáját, ha a
konstitutív egyenlet nem-newtoni típusú.

További cél volt, hogy meghatározzuk a folyadékcsillapítók üzemi h�mérsékletét véges-
elemes modellezéssel. Mind a Maxwell, mind az UCM modell bemutatásra került. A
FEM modell által kapott számítás eredményeit a méréssel kapott adatokkal összehason-
lítva megállapítható, hogy a viszkózus disszipáció FEM általi kiszámítása nagyon közel
áll a mérési adatokhoz. Ezzel a FEM számítással a lengéscsillapítók tesztelési és tervezési
folyamata gyorsítható a virtuális prototípusok alkalmazásával.

5. Tézis. Az újonnan bevezetett elmélet alapján a disszipációs energia kiszámításához

tartozó elmélettel egy új numerikus eljárást hajtottam végre, ahol GLS típusú stabilizációt
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és Oldroyd-B folyadékot használtam. Ezzel a numerikus eljárással be tudtam bizonyítani,

hogy az elmélet helytálló. A javasolt eljárás a 0-1 közötti Weissenberg-számokra alkal-

mazható, amely a viszko-elasztikus folyadékok nemzetközileg elfogadott tartománya.

Az elfogadott módszer jó egyezést ad a Weissenberg-szám széles tartományának publikált

eredményeivel.

5. ábra. Különböz� módszerek alapján számolt h�veszteség összehasonlítása.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [17], [18].

A viszko-elasztikus Oldroyd-B folyadék áramlásának végeselem modelljét alkalmaztam
és teszteltem a COMSOL Multiphysics segítségével. A számítások jó egyezést mutat-
nak az irodalomban szerepl� eredményekkel a hengeráramok vonatkozásában, amely
általános referenciaprobléma a viszko-elasztikus áramlások numerikus szimulációjában.
Megmutattam, hogy a COMSOL segítségével viszonylag könnyedén megvalósíthatók sta-
bilizált végeselemes sémák.



Jöv�beli kutatási irányok

A kutatás során több további megfontolás és koncepció jelentkezett. Ezek valószín�leg
beépülnek a jöv�beli tanulmányi lehet�ségekbe, és a következ�kre mutatnak rá:

– A jelen tanulmány egyensúlyi helyzeteket feltételezve készült. M�ködés közben
viszont a folyadékáramlás ritkán állandó. Éppen ellenkez�leg, az áramlás többnyire
átmeneti, az áramlási irány és az áramlási sebesség sokféle lehet. A következ� lépés
a számítások átmeneti helyzetekben történ� ellen�rzése.

– A jelen kutatáshoz felhasznált ER folyadékban 40 tömegszázalék titán-dioxid-
részecskéket alkalmaztam szilikon olajban. Más részecske típus és méret alkalmas
megválasztása tovább növelheti a csillapítási értéket.

– A jöv�beli számítások a disszipált h� elektromos térer�sségt�l való függ�ségének
megvizsgálását is célul t�zi ki. Ez több kiegészít� számítást igényel, különböz�
elektromos térer�sségek esetén.

– Fontos lenne kialakítani az ER folyadék reakcióidejének modelljét az elektromos
térer�sség függvényében.
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