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1. Kutatási téma bemutatása, célkitűzések

A gumik és a polimer habok jól ismert képviselői a viszkoelasztikus anyagoknak,
amelyek fontos, egyre inkább növekvő szerepet töltenek be az iparban. A gumik hosszú,
rugalmas molekulaláncokból felépülő, keresztkötésekkel biztosított térhálós szerkezettel
rendelkeznek. Mechanikai és tribológiai tulajdonságuk, valamint jó hő- és rezgésszigetelő
képességük rendkívül széles körben hasznosítható. Néhány gyakori alkalmazási példa: ke-
rékabroncsok, statikus és dinamikus tömítések, különböző rezgésszigetelő alkatrészek. A
polimer habok, a gumiktól eltérően, sejtszerkezetű anyagok, ahol a polimer mátrixban
különböző méretű gázbuborékok helyezkednek el. Szerkezeti felépítésüknek köszönhető-
en kis sűrűséggel, valamint kiváló energiaelnyelő képességgel rendelkeznek. Elsősorban
az autó- és a sportszergyártó iparban találkozhatunk velük, emellett az ütésvédelem
területén is használatosak. Habár mikroszerkezetüket tekintve a gumik és a polimer
habok jelentősen eltérnek egymástól, makroszintű modellezésük nagy hasonlóságot mu-
tathat. Közös jellemzőjük a nemlineáris feszültség-alakváltozás kapcsolat, a megjelenő
nagy alakváltozások (akár több száz százalék), valamint a jelentős idő- és hőmérsék-
letfüggő (viszkoelasztikus) viselkedés. Modellezési szempontból az egyik fő különbség,
hogy míg a gumik jó közelítéssel térfogatilag összenyomhatatlanok, addig a habok – kü-
lönösen a nyílt cellások – jelentős mértékben összenyomhatók. Továbbá fontos kiemelni,
hogy a gumikat a legtöbb esetben – a mechanikai és egyéb tulajdonságaik javítása ér-
dekében – különböző töltőanyagokkal (pl. korom, szilika, nanocsövek) társítják. Ennek
következményeként a töltőanyaggal erősített gumik mechanikai viselkedése még össze-
tettebbé válik, hiszen ciklikus igénybevétel során a töltőanyag mennyiségétől függően
további irreverzibilis hatások jelentkeznek.

A polimerek viselkedésének numerikus előrejelzéséhez a legszélesebb körben alkal-
mazott eljárás a végeselem módszer, amely segítségével összetett geometriával és igény-
bevétellel rendelkező alkatrészek alakváltozási és feszültségi állapota nagy pontosság-
gal számítható. Ehhez egy megfelelő anyagmodell alkalmazása nélkülözhetetlen, amely
képes a jellemző anyagi viselkedést figyelembe venni. A numerikus számításoknál a fe-
nomenológiai megközelítésre épülő anyagmodellek kerülnek előtérbe, amelyek egyik fő
tulajdonsága, hogy az anyag makroszinten megjelenő viselkedését nem képesek a mik-
roszerkezeti felépítéssel közvetlen kapcsolatba hozni. Ebből adódóan, az ilyen típusú
modelleket kalibrálni (és validálni) szükséges, amely során az anyagmodellben szereplő
paraméterek különböző anyagvizsgálati mérési eredményekre történő modellillesztéssel
kerülnek meghatározásra. Az összetett konstitutív modellek – amelyek a gumik és a
polimer habok anyagi viselkedést nagy pontossággal képesek leírni – mérnöki gyakor-
latban történő alkalmazása korlátozott, elsősorban a modellparaméterek azonosításának
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nehézségei miatt. Így, egyrészt előfordulhat, hogy pontatlan modellparaméterek kerülnek
meghatározásra, másrészt, elhanyagolásra kerülhetnek olyan anyagi viselkedést befolyá-
soló hatások (pl. maradó alakváltozás), amelyek jelentősen csökkenthetik a numerikus
számítások megbízhatóságát, pontosságát. Ezzel összhangban, a kutatásom célkitűzéseit
az alábbi pontokban fogalmaztam meg:

• A szakirodalomban elérhető, a gumik és a polimer habok anyagi viselkedésének le-
írására alkalmas főbb (összenyomható és összenyomhatatlan hiper-viszkoelasztikus,
valamint hiper-viszko-pszeudo-elasztikus) anyagmodellekhez olyan algoritmusok ki-
dolgozása, amelyekkel a modellekben szereplő paraméterek pontosan és hatékonyan
meghatározhatók. Ehhez a konstitutív egyenletekben megjelenő nemlineáris konvo-
lúciós integrálok numerikus és/vagy analitikus megoldásainak előállítása szükséges, a
jellemző igénybevételi módokra vonatkozóan. További célom volt kiválasztani az anali-
tikus és a numerikus feszültségmegoldásokon alapuló módszerek közül azt, amelyikkel
a paraméterillesztés szélesebb körben elvégezhető.

• Egy új konstitutív modell kidolgozása töltőanyaggal erősített gumik viselkedésének
mechanikai leírásához, amely képes a nemlineárisan rugalmas és viszkoelasztikus vi-
selkedés mellett a Mullins hatást és a maradó alakváltozást is kezelni. Az anyagmodell
kidolgozásánál elvárás volt a kellő összetettség a pontos anyagi viselkedés leírásához,
valamint a gyors és egyszerű modellparaméter-illesztési módszer megléte, ami az egyik
alapvető feltétele az anyagmodell mérnöki gyakorlatban történő közvetlen felhaszná-
lásnak.

• Összetett anyagvizsgálati mérések elvégzése gumikon és polimer habokon különbö-
ző igénybevételi módok esetén (pl. egytengelyű húzás/nyomás, egyszerű nyírás), idő-
és frekvenciatartományban egyaránt. A mérési eredmények hozzájárulnak a vizsgált
anyagok mechanikai tulajdonságainak megismeréséhez, a javasolt paraméterillesztési
módszerek alkalmazhatóságának és teljesítményének vizsgálatához, valamint a kidol-
gozott hiper-viszko-pszeudo-elasztikus anyagmodell kalibrálásához és validálásához.

• Továbbá a gumi anyagok kiemelt alkalmazási területéhez tartozó dinamikus tömíté-
sek végeselem módszerrel támogatott numerikus modellezése és kísérleti vizsgálata.
Ennek kapcsán új és magas hőmérsékletű szintetikus olajban öregített fluoroelaszto-
mer (FKM) alapú radiális tengelytömítések anyagvizsgálata és szerkezetszintű mérése
széles frekvencia- és hőmérséklettartományban, anyagmodellezése és szimulációja, va-
lamint az öregítés hatásának vizsgálata szintén a kutatómunka részét képezte.
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2. Szakirodalmi áttekintés

A viszkoelasztikus anyagok egyik fő jellemzője, hogy terhelés hatására az anyagvá-
lasz többek között függ az eltelt időtől és a terhelés sebességétől. Ebből adódóan az
alakváltozási sebességgel arányos viselkedés, feszültségrelaxáció valamint kúszás is meg-
figyelhető. A gumikra és a polimer habokra egyaránt jellemző ez a fajta viselkedés, amit
a mechanikai modellezésük során figyelembe kell venni [1]. Ez reológiai anyagmodellek
alkalmazásával megtehető, amelyek egyszerű mechanikai elemek (pl. rugók és csillapí-
tások) soros és párhuzamos kapcsolásával állíthatók elő. Az 1. ábrán egy ilyen reológiai
anyagmodell, az általánosított Standard Linear Solid modell látható, amelyet széles kör-
ben alkalmaznak a viszkoelasztikus anyagok mechanikai modellezésére.

1. ábra. Az általánosított Standard Linear Solid reológiai anyagmodell felépítése.

A modellben az E∞ rugalmassági modulussal definiált különálló rugó az anyag végtelen
lassú terhelésére adott időfüggetlen válaszát adja meg, míg az egymással párhuzamosan
kapcsolt rugó-csillapító elemek (Prony tagok) az anyag időfüggő válaszát írják le, ahol
En és ηn az n-edik ágban elhelyezkedő rugó és csillapítás rugalmassági modulusa és
dinamikai viszkozitása.

A nagymértékben összenyomható polimer habok viselkedésének mechanikai leírá-
sa az 1. ábrán látható általánosított Standard Linear Solid modell alapján, a hiper-
viszkoelasztikus anyagmodellel történhet, amely a módosított Ogden-féle összenyomha-
tó hiperelasztikus (hyperfoam) [2] és a Prony-sorozatra épülő lineárisan viszkoelasztikus
modell összekapcsolásával állítható elő. A hiperelasztikus modell képes az anyag nem-
lineárisan rugalmas viselkedését figyelembe venni a deformáció során fellépő jelentős
térfogatváltozás mellett. A hiper-viszkoelasztikus modell a főbb kereskedelmi végeselem
szoftverekben (pl. Abaqus [3]) elérhető, ezáltal a mérnöki gyakorlatban széles körben
alkalmazott [4]. Ennek ellenére a szakirodalomban nem áll rendelkezésre egy, a mo-
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dellparaméterek pontos meghatározását célzó, általánosan elfogadott eljárás. Az egyik
lehetséges módszer a közvetlen modellkalibráció, amely során az anyagmodell analiti-
kus vagy numerikus feszültségválasza segítségével a modellparaméterek közvetlenül, egy
lépésben azonosíthatók, ami pontosabb eredményt szolgáltathat a szakirodalomban el-
érhető egyéb módszerekhez (pl. kétlépéses illesztés) képest. Erre egy példa az [5] tanul-
mány, ahol az összenyomható hiper-viszkoelasztikus anyagmodell zárt alakú megoldása
több, a polimer habokra jellemző igénybevételi módra vonatkozóan került kidolgozásra.
A szerzők a kétlépéses paraméterillesztéshez képest lényegesen pontosabb eredménye-
ket kaptak, azonban a javasolt módszer esetenként alkalmazhatósági korlátokkal bírhat.
Egyrészt, a polimer habokra jellemző, egyszerű nyíró igénybevételi mód esetén a zárt ala-
kú feszültségmegoldás nem állítható elő a konstitutív egyenletben megjelenő nemlineáris
konvolúciós integrál összetettsége miatt. Így, ebben az esetben a módszer nem alkalmas a
modellparaméterek meghatározására. Másrészt, a zárt alakú megoldások csak a vizsgált
terhelési esetre érvényesek, azaz tetszőleges alakváltozás függvény esetén (pl. terhelés-
tehermentesítés ciklusok) a levezetett egyenletek nem használhatók. Továbbá, fontos
megjegyezni, hogy a fent említett egy- és kétlépéses paraméterillesztési eljárások nem
foglalkoznak a hőmérséklet hatásával. A polimer habok mechanikai modellezését átte-
kintve látható, hogy a szakirodalomban nem áll rendelkezésre olyan paraméterillesztési
módszer, amely tetszőleges homogén terhelési mód és alakváltozás függvény mellett,
valamint különböző hőmérsékleten mért mérési eredmények esetén is alkalmazható.

Az összenyomhatatlan hiper-viszkoelasztikus anyagmodell felépítése megegyezik az
általánosított Standard Linear Solid anyagmodell felépítésével (lásd 1. ábra), ebben az
esetben azonban a különálló rugó egy tetszőlegesen választott összenyomhatatlan hipere-
lasztikus modellt reprezentál. Így ez az anyagmodell alkalmas lehet többek között gumik
és biológiai lágy szövetek anyagi viselkedésének mechanikai leírására. A szakirodalomban
rendelkezésre álló, az összenyomhatatlan hiper-viszkoelasztikus anyagokra érvényes zárt
alakú és numerikus feszültségmegoldások száma korlátozott, a konstitutív egyenletben
megjelenő nemlineáris konvolúciós integrálok miatt, így a modellparaméterek meghatá-
rozása nem triviális. Egytengelyű igénybevételi mód és konstans mérnöki és/vagy loga-
ritmikus alakváltozási sebesség feltételezése mellett, egyes speciális hiperelasztikus mo-
dellekre vonatkozóan Goh és társai [6], Kossa [7] illetve Miller és Chinzei [8] is javasoltak
zárt alakú feszültségmegoldásokat. Emellett, Goh és társai [6] kidolgozták az anyagmo-
dell numerikus feszültségmegoldását egytengelyű igénybevételi módra vonatkozóan. A
rövid szakirodalmi áttekintés alapján azonban elmondható, hogy az összenyomhatatlan
hiper-viszkoelasztikus anyagmodell zárt alakú vagy numerikus feszültségmegoldása első-
sorban egytengelyű igénybevételi módra vonatkozóan áll rendelkezésre. Ez egy korlát,
hiszen a gumik egyik jellemzője, hogy különböző igénybevételi módok esetén jelentősen
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eltérő viselkedést mutathatnak. Éppen ezért fontos a főbb, homogén igénybevételi mó-
dokra kidolgozni a közvetlen paraméterillesztést elősegítő numerikus és/vagy analitikus
megoldásokat.

A töltőanyaggal erősített gumikra a nemlineárisan rugalmas és viszkoelasztikus vi-
selkedés mellett jellemző, többek között, a Mullins hatás és a maradó alakváltozás is.
Előbbit Mullins és munkatársai tanulmányozták részletesen [9] és megállapították, hogy
ciklikus terheléskor merevségcsökkenés lép fel az anyag mikroszerkezetében bekövetke-
ző károsodás miatt. A Mullins hatás modellezésére az egyik legelterjedtebb fenomeno-
lógiai alapú megközelítés az Ogden–Roxburgh-féle pszeudo-elasztikus modell [10]. Ezt
továbbfejlesztve, Dorfmann és Ogden [11] egy új pszeudo-elasztikus modellt javasol-
tak, amely a Mullins hatás mellett képes a maradó alakváltozás figyelembevételére is.
Egy másik lehetséges megközelítés a maradó alakváltozás leírására a képlékenységta-
ni elmélet alkalmazása [12]. Megjegyzendő, hogy ezek a modellek csak az időfüggetlen
viselkedés leírására alkalmasak. Az idő- és hőmérsékletfüggő viselkedés figyelembevételé-
hez különböző konstitutív modellek kombinációjára van szükség. Ennek megfelelően be-
szélhetünk, többek között, hiper-viszkoelasztikus, hiper-viszko-pszeudo-elasztikus vagy
viszkoelasztikus-elasztoplasztikus modellekről. Az egyik lehetőség a töltőanyaggal erősí-
tett gumik mechanikai viselkedésének leírására az ún. ’Parallel Rheological Framework’
anyagmodell [13] használata. Megjegyzendő azonban, hogy a nemlineárisan viszkoelasz-
tikus megközelítés miatt általánosan nem állnak rendelkezésre analitikus vagy numeri-
kus feszültségmegoldások, így a paraméterek meghatározása ennél a modellnél összetett
feladat, ami ráadásul széleskörű anyagvizsgálati méréseket is igényel. Ilyen esetekben a
modell kalibrálásának egyik lehetősége a végeselem modell alapú, inverz paraméterillesz-
tési stratégia alkalmazása [14]. Ekkor a numerikus feszültségmegoldást, rendszerint egy
végeselemből álló modell szolgáltatja, amely során a modellparaméterek optimalizálása
akár több ezer iterációs lépést is igényelhet, így a módszerhez jelentős számítási kapacitás
szükséges. A jelenleg elérhető (konvencionális) hiper-viszko-pszeudo-elasztikus modell, az
Ogden–Roxburgh-féle pszeudo-elasztikus modellnek köszönhetően képes a Mullins hatás
modellezésére a maradó alakváltozás elhanyagolása mellett. Az itt kiemelt konstitutív
modelleken kívül a szakirodalom számos alternatívát kínál (lásd pl. [16, 17]), azonban
elmondható, hogy az olyan, hatékony paraméterillesztési módszerrel kiegészített össze-
tett anyagmodellek száma korlátozott, amelyek képesek a töltőanyaggal erősített gumik
összetett mechanikai viselkedését megfelelő pontossággal leírni.

A gumi anyagok egyik kiemelt alkalmazási területe a tömítéstechnika, ahol gumi és
jellemzően acél/alumínium alkatrészek között súrlódó kapcsolat lép fel. A gumitömí-
tések szerepe a gépek megbízható működéséhez elengedhetetlen, hiszen tönkremenetel
esetén jelentős károsodás léphet fel (lásd pl. Challenger-katasztrófa). A dinamikus tö-
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mítések egyik nagy csoportját a radiális tengelytömítések alkotják, amelyek a mozgó
felülettel érintkező tömítések csoportjába sorolhatók. A műszaki gyakorlatban az egyik
leggyakrabban alkalmazott védőtömítések egyike, köszönhetően az egyszerű és kompakt
felépítésének, a kiforrott gyártástechnológiájának, valamint a működése közben fellépő
kedvező súrlódási viszonyoknak. Feladata, hogy megakadályozza az egymással érintkező
térrészek közötti közvetlen kenőanyag (pl. olaj) áramlást és szivárgást, valamint, hogy a
berendezések egyes részeit védje a külső hatásoktól. A 2. ábra a radiális tengelytömítés
sematikus felépítését szemlélteti.

2. ábra. A radiális tengelytömítés keresztmetszetének sematikus ábrázolása, feltüntetve a főbb szer-
kezeti részeket.

A radiális tengelytömítések működése közben fellépő radiális erő mérése és numerikus
módszerekkel történő előrejelzése a tömítések fejlesztése során elengedhetetlen, hiszen
ez az erőkomponens közvetlenül kapcsolatban áll a tömítések tönkremenetelével (pl. szi-
várgás, repedés, kopás). Ha értéke túl kicsi, akkor a tömítés nem tudja kompenzálni
a tengely forgásából és esetleges excentricitásából származó rezgéseket, vagy a tengely
köralaktól való eltéréseit, ami szivárgáshoz vezet. Ezzel szemben, ha túl nagy a radiá-
lis erő értéke, akkor jelentősen csökkenhet a tömítés élettartama, hiszen a súrlódásból
adódó nyomaték miatt jelentős kopás lép fel a gumitömítés szerkezetében, ami ráadá-
sul, bár eltérő mértékben, de a tengely felületén is megfigyelhető [18]. A gumitömíté-
sek élettartamát a környezeti hatások is jelentősen befolyásolják. Ezek a tömítésekre
jelentős hőciklusoknak vannak kitéve, hiszen üzemelés során akár −40 és 160 ◦C kö-
zötti hőmérsékletek is megjelenhetnek. Emellett közvetlenül érintkeznek a kenőanyaggal
(lásd 2. ábra), ami szintén hozzájárul a gumi öregedéséhez, kopásához [19]. A radiális
tengelytömítések viselkedésének megbízható numerikus előrejelzése erősen kutatott té-
materület. Alapját az egyre pontosabb végeselem modellek és a hozzájuk kapcsolódó
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kopásszimulációs modellek adják. Ahhoz, hogy a numerikus számítások pontosak legye-
nek, szükséges a tömítés alapját adó gumi nemlineáris feszültség-alakváltozás kapcsolata
mellett az idő- és hőmérsékletfüggő viselkedését is figyelembe venni a tömítés működése
közben fellépő dinamikus terhelések miatt [20]. A kontaktzóna alakváltozási és feszültségi
állapota, valamint hőmérséklet- és nyomáseloszlása ismeretében lehetőség van olyan ko-
pásszimulációs modellek alkalmazására, amelyekkel a tömítés élettartama numerikusan
becsülhető. A szakirodalomban számos ilyen modell áll rendelkezésre (lásd pl. [21, 22]),
azonban sok esetben a gumira vonatkozóan egyszerűsített anyagmodellt alkalmaznak
(pl. limitált hiperelasztikus modell, viszkoelasztikus viselkedés elhanyagolása, stb.), ami
jelentős pontatlanságokhoz vezethet. Éppen ezért a dinamikus tömítések megbízható
numerikus vizsgálatához elengedhetetlen a gumi anyagi viselkedésének minél pontosabb
modellezése.

2.1. Kutatási módszerek

Kutatásom elsősorban a numerikus és a kísérleti mechanika eszközeire épült. A
vizsgált viszkoelasztikus anyagmodellek konstitutív egyenleteiben megjelenő nemlineá-
ris konvolúciós integrálokat numerikusan és egyes speciális esetekben, analitikusan (zárt
alakban) állítottam elő. A paraméterillesztés során a mért és a számított feszültségvá-
laszok között bevezetett hibafüggvényt különböző optimalizációs eljárások segítségével
minimalizáltam, míg a numerikus szimulációkat az Abaqus [3] kereskedelmi végeselem
szoftverben készítettem.

Az anyagmodellek kalibrálása, valamint a vizsgált anyagok viselkedésének megisme-
rése érdekében számos kvázistatikus anyagvizsgálati mérést végeztem egytengelyű hú-
zó/nyomó és egyszerű nyíró igénybevételi módok mellett. Utóbbi esetben saját befogó-
készüléket terveztem. Emellett dinamikus mechanikai termikus analíziseket is végeztem
egytengelyű húzó és nyomó igénybevételi módokban, frekvencia, hőmérséklet és defor-
máció amplitúdó söprés mellett. A méréseket EPDM és FKM gumikon, valamint nyílt
cellás poliuretán habokon végeztem el. A 3(a) ábra egy gumi egytengelyű húzó igénybe-
vételi módhoz tartozó mérési összeállítását szemlélteti, ahol az elmozdulás/alakváltozás
mérése videoextenzométer segítségével történt.

Az anyagmodellek és a tömítések vizsgálatánál alkalmazott végeselem modellek va-
lidálása érdekében az anyagvizsgálati mérések mellett szerkezeti mérések is történtek.
Erre példa a radiális tengelytömítések kísérleti vizsgálata, amely során egy szabványo-
sított átmérővel rendelkező, a tengelyt reprezentáló mérőeszközre új és mesterségesen
öregített tömítéseket szereltem, majd mértem a fellépő radiális erő értékét az idő függ-
vényében. A mérések során a kívánt hőmérsékletet a mérőeszközben keringtetett olaj,
illetve hűtő-fűtő kamra biztosította. A vonatkozó mérési összeállítás a 3(b) ábrán látható.
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Az anyagvizsgálati és szerkezeti mérések a BME Polimertechnika Tanszékén, valamint
a Kaiserslauterni Műszaki Egyetem MEGT Tanszékén történtek.

3. ábra. (a) Mérési környezet gumik egytengelyű húzása esetén, ahol az alakváltozás mérése
videoextenzométerrel történt a próbatesten elhelyezett markerek (jelölők) nyomonkövetésével. (b)
Összeállítás a tengelytömítések radiális erő méréséhez, ami közvetve, induktív elmozdulásérzékelő se-
gítségével történt.

3. Kutatás összefoglalása, tézisek ismertetése

A kutatómunka során kapott legfontosabb eredményeket öt tézispontban foglaltam
össze. A Szakirodalmi áttekintés fejezettel összhangban kidolgoztam a fő kereskedelmi
végeselem szoftverekben (elsősorban az Abaqusban [3]) elérhető, a polimer habok és a
gumik mechanikai viselkedésének leírására alkalmas összenyomható/összenyomhatatlan
hiper-viszkoelasztikus, és hiper-viszko-pszeudo-elasztikus anyagmodellekhez tartozó ana-
litikus és/vagy numerikus feszültségmegoldásokat, amelyekkel a modellkalibráció (para-
méterillesztés) pontosan és hatékonyan elvégezhető (lásd 1–3. Tézis). Emellett, javaslatot
tettem egy továbbfejlesztett hiper-viszko-pszeudo-elasztikus anyagmodellre, amely hoz-
zájárul töltőanyaggal erősített gumik anyagi viselkedésének pontosabb leírásához (lásd
4. Tézis). Továbbá, új és öregített, FKM gumi alapú radiális tengelytömítések viselke-
dését vizsgáltam részletesen, numerikus és kísérleti úton egyaránt, a gumik mechanikai
modellezése során kapott eredmények közvetlen felhasználásával (lásd 5. Tézis).
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1. Tézis

Előállítottam a Neo-Hooke, a Mooney–Rivlin és az Ogden-féle térfogatilag össze-
nyomhatatlan hiperelasztikus és a véges alakváltozásokra kiterjesztett, Prony-sorozaton
alapuló lineárisan viszkoelasztikus modell összekapcsolásával származtatott, a gumik
mechanikai leírására alkalmazható hiper-viszkoelasztikus anyagmodell analitikus (zárt
alakú) feszültségmegoldásait a leggyakoribb igénybevételi módokra vonatkozóan. A fe-
szültségmegoldások egyszerű nyírás esetén a γ(t) = γ̇t (bemeneti) nyíró alakválto-
zás függvény, míg a többi esetben a λ(t) = 1 + ε̇t nyúlás függvények mellett kerültek
kidolgozásra, ahol ε̇ és γ̇ konstans mérnöki alakváltozási sebességek. Emellett kidol-
goztam az anyagmodellt definiáló nemlineáris konvolúciós integrál numerikus megol-
dásán alapuló feszültségmegoldásokat is. Majd, az analitikus és numerikus feszültség-
megoldásokra épülő, az összenyomhatatlan hiper-viszkoelasztikus modellparaméterek
meghatározását célzó paraméterillesztési módszerre tettem javaslatot. A módszer ha-
tékonyságának és pontosságának vizsgálata érdekében meghatároztam a zárt alakú és
a numerikus feszültségmegoldások segítségével a másodrendű Ogden-féle modellel és
két Prony taggal adott hiper-viszkoelasztikus anyagmodell paramétereit egy egyten-
gelyű húzásnak kitett izoprén gumi, három különböző mérnöki alakváltozási sebessé-
gen (ε̇ = 0,277; 0,0277; 0,00277 1/s) mért viselkedése alapján. Továbbá, a numerikus
feszültségmegoldás alapján a három paraméteres Mooney–Rivlin-féle modellből és há-
rom Prony tagból álló hiper-viszkoelasztikus anyagmodellt egy izoprén gumin 5, 60 és
100%-os mérnöki alakváltozási szinteken mért egytengelyű feszültségrelaxációs görbékre
illesztettem. A kutatómunka eredményeképp az alábbi megállapítást tettem:

A térfogatilag összenyomhatatlan hiper-viszkoelasztikus anyagmodell
analitikus és numerikus feszültségmegoldásaira épülő paraméterillesztési
módszerrel a modellparaméterek közvetlenül, nagy pontossággal azonosítha-
tók egytengelyű és kéttengelyű húzó/nyomó, tiszta nyíró és egyszerű nyíró
igénybevételi módok tetszőleges kombinációja mellett végzett anyagvizsgá-
lati mérési eredményekből, a Prony tagok (rugó-csillapító elemek) számának
rugalmas megválasztásával. A levezetett analitikus megoldások azonban csak
a vizsgált hiperelasztikus modellek és nyúlás függvények mellett alkalmazha-
tók közvetlenül, továbbá, előállításuk nem minden esetben lehetséges. Ilyen
jellegű korlátozások a numerikus feszültségmegoldások esetén nincsenek, így
ezek szélesebb körben alkalmazhatók a modellparaméterek azonosítására. A
paraméterillesztési módszer folyamatát az alábbi ábra szemlélteti :
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T1. ábra. Az összenyomhatatlan hiper-viszkoelasztikus anyagmodell analitikus és numerikus
feszültségmegoldásaira épülő paraméterillesztési módszer elvi folyamata.

� A tézishez szorosan kapcsolódó publikációk: [BF1], [BF2]
A tézishez kapcsolódó további publikációk: [BF3], [BF4], [BF5]

2. Tézis

Levezettem a módosított Ogden-féle összenyomható hiperelasztikus (hyperfoam)
és a Prony-sorozatra épülő, véges alakváltozásokra kiterjesztett lineárisan viszkoelasz-
tikus modellel definiált, a polimer habok mechanikai modellezésére alkalmas hiper-
viszkoelasztikus anyagmodell numerikus feszültségválaszait a leggyakoribb igénybevételi
módokra vonatkozóan. A hőmérséklet hatását a hőmérséklet-idő ekvivalencia elvének
segítségével modelleztem, amely során feltételeztem, hogy az anyag termoreológiailag
egyszerű. A javasolt numerikus feszültségválaszok segítségével elvégeztem a paraméteril-
lesztést egy nyílt cellás poliuretán habon, egytengelyű nyomó és egyszerű nyíró igénybe-
vételi módok mellett végzett feszültségrelaxációs mérési eredmények felhasználásával. Az
anyagmodellezéshez másodrendű hyperfoam modellt és négy Prony tagot alkalmaztam.
A kapott eredmények alapján az alábbi megállapítást tettem:

A módosított Ogden-féle hiperelasztikus modellel kapcsolt összenyom-
ható hiper-viszkoelasztikus anyagmodell numerikus feszültségmegoldásai fel-
használásával közvetlenül, azaz egy lépésben és az anyagmodell alkalmazha-
tósági tartományán belül nagy pontossággal azonosíthatók a polimer habok
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hőmérsékletfüggő hiper-viszkoelasztikus modellparaméterei, miközben a po-
limer habokra jellemző egytengelyű, kéttengelyű és háromtengelyű (térfoga-
ti) nyomó, gátolt egytengelyű és kéttengelyű nyomó, valamint egyszerű nyíró
igénybevételi módok külön-külön vagy egyidejűleg is figyelembe vehetők az
anyagmodell kalibrálása során. Egyszerű nyíró igénybevételi mód esetén a
numerikus feszültségmegoldás az alábbi alakban adható meg:
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Továbbá, az ai, bi és ci változók az alábbi módon definiálhatók:
ci = e−∆t/τi(T ),

ai = 1 −
τi(T )

∆t
(1 − ci) ,

bi =
τi(T )

∆t
(1 − ci) − ci.

(3)

A fenti egyenletekben τ ss
xy(t+∆t) a hiper-viszkoelasztikus nyírófeszültség, míg

τ ss
xy0(t), τ ss

xy0(t+∆t), valamint σss
x0(t), σss

x0(t+∆t) és σss
y0(t), σss

y0(t+∆t) az időfügget-
len (pillanatnyi) nyíró- és normálfeszültségek a t és t+ ∆t időpillanatokban,
amelyek a módosított Ogden-féle összenyomható hiperelasztikus modellből
származtathatók. Továbbá, ∆t az időlépés, míg γ(t) és γ(t+ ∆t) a nyíró alak-
változás mértéke az adott időpillanatokban. Továbbá, gi és τi(T ) (i = 1...n)
az i-edik relatív nyírómodulus és hőmérsékletfüggő relaxációs idő, ahol n a
Prony tagok száma.
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Megjegyzendő, hogy egyszerű nyíró igénybevételi mód esetén nem állítható elő a
hiper-viszkoelasztikus feszültségmegoldás zárt alakban, az anyagmodellben szereplő
nemlineáris konvolúciós integrál összetettsége miatt, így ezen igénybevételi mód esetén a
modellkalibráció nagy pontossággal és hatékonysággal az (1)–(3) egyenletek hiányában
nem valósítható meg.

� A tézishez szorosan kapcsolódó publikációk: [BF1], [BF6]

3. Tézis

A) Az Ogden–Roxburgh-féle pszeudo-elasztikus modell és a véges alak-
változásokra kiterjesztett, lineárisan viszkoelasztikus modell összekapcsolá-
sával származtatott, a Mullins hatást is figyelembe vevő összenyomhatatlan
hiper-viszko-pszeudo-elasztikus anyagmodell numerikus feszültségmegoldása
a t+ ∆t időpillanatban az alábbi általános alakban adható meg:

σ(t+ ∆t) = σ0,pe(t+ ∆t) −
n∑
i=1

σDi (t+ ∆t) −
n∑
i=1

σHi (t+ ∆t), (4)

ahol σ(t+ ∆t) és σ0,pe(t+ ∆t) a Cauchy-féle feszültségválaszok a hyper-viszko-
pszeudo-elasztikus és a pszeudo-elasztikus modellekre vonatkozóan, ahol a 0
alsó index a végtelen gyors terheléshez tartozó (pillanatnyi) feszültségválaszt,
míg a D és H felső indexek a deviátoros és a hidrosztatikus feszültségtenzo-
rokat jelölik. Továbbá, n a rugó-csillapító elemek száma, míg az i-edik Prony
taghoz tartozó deviátoros feszültség az alábbi módon számolható:

σDi (t+ ∆t) = aigiσ
D
0,pe(t+ ∆t) + bigiσ̂

D
0,pe(t) + ciσ̂

D
i,pe(t), (5)

ahol
σ̂D0,pe(t) = Ft(t+ ∆t)σD0,pe(t)FTt (t+ ∆t),

σ̂Di,pe(t) = Ft(t+ ∆t)σDi (t)FTt (t+ ∆t),
(6)

míg gi az i-edik relatív nyírómodulus. A relatív deformációs gradiens a t+ ∆t
időpillanatban az alábbi módon számolható:

Ft(t+ ∆t) = F(t+ ∆t)F−1(t). (7)

Megjegyzendő, hogy az ai, bi és ci változókat a (3) egyenlet definiálja,
valamint az i-edik hidrosztatikus feszültség (σHi (t+ ∆t)) a peremfeltételek
és/vagy az egyensúlyi egyenletek alapján határozható meg.

A (4)–(7) egyenletek alapján levezettem a numerikus feszültségmegoldásokat a kö-
vetkező igénybevételi módokra vonatkozóan: egytengelyű és kéttengelyű húzás/nyomás,
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tiszta nyírás és egyszerű nyírás. Ezt követően, egy 40 phr koromtartalmú EPDM gumin
ciklikus egytengelyű húzóvizsgálatot végeztem 25, 75 és 150%-os alakváltozási szinteken,
0,01 1/s alakváltozási sebesség mellett. A mérési eredmény alapján elvégeztem a hiper-
viszko-pszeudo-elasztikus anyagmodell (másodrendű Ogden-féle hiperelasztikus modellel
kiegészített pszeudo-elasztikus modell, öt Prony taggal társítva) paramétereinek azono-
sítását a javasolt numerikus feszültségválasz és a szakirodalomban elérhető inverz para-
méterillesztési módszer alkalmazásával, majd a következő megállapítást tettem:

B) A javasolt numerikus feszültségmegoldás alkalmazásával a hiper-
viszko-pszeudo-elasztikus anyagmodell pontosan, és a végeselem modell
alapú inverz módszerhez szükséges számítási idő töredéke alatt kalibrálható,
miközben egyszerűen figyelembe vehetők olyan további illesztési feltételek,
amelyekkel fizikailag nem lehetséges modellválaszok (pl. tehermentesítés
után fellépő negatív feszültségértékek) kiküszöbölhetőek.

� A tézishez szorosan kapcsolódó publikáció: [BF7]
A tézishez kapcsolódó további publikáció: [BF8], [BF9]

4. Tézis

A töltőanyaggal erősített gumikra jellemző nemlineárisan rugalmas, idő-
és hőmérsékletfüggő (viszkózus) viselkedést, valamint a Mullins hatást és
a maradó alakváltozást – térfogat-állandóság, azaz összenyomhatatlanság
feltételezése mellett – az alábbi konstitutív egyenlettel vehetjük figyelembe:

σ(t, η∗1 , η2) = σD0,pe(t, η∗1 , η2)−

−dev

 n∑
i=1

gi

τi(T )

t∫
0

F−1
t (t− s)σD0,pe(t− s, η∗1 , η2)F−Tt (t− s)e−s/τi(T )ds

+

+σH(t),

(8)

ahol σ(t, η∗1 , η2) a Cauchy-féle hiper-viszko-pszeudo-elasztikus feszültség-
válasz, σH(t) a Caucy-féle feszültségtenzor hidrosztatikus része, míg
σD0,pe(t, η∗1 , η2) a Cauchy-féle pillanatnyi feszültségtenzor deviátoros része, ame-
lyet a módosított Dorfmann–Ogden-féle pszeudo-elasztikus modell definiál.
A dev operátor megadja az adott feszültségtenzor deviátoros részét, n a Prony
tagok száma, gi az i-edik relatív nyírómodulus, míg τi(T ) = aT (T )τi az i-edik
hőmérsékletfüggő relaxációs idő, amely a hőmérséklet-idő ekvivalencia elvé-
nek alkalmazásával bevezetett eltolási tényező (aT (T )) alapján származtatha-
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tó. Továbbá, Ft(t− s) a relatív alakváltozási gradiens a t− s és t időpillanatok
között, míg η∗1 a módosított károsodási paraméter és η2 a maradó alakvál-
tozást figyelembe vevő paraméter. Utóbbiak az alábbi módon határozhatók
meg:

η∗1 = 1 − g∞
1
r

erf
[
Wmax −W0(λ1, λ2)

m+ βWmax

]
,

η2 =
tanh

[(
W0(λ1,λ2)
Wmax

)α]
tanh (1)

,

(9)

ahol erf [•] a Gauss-féle hibafüggvény, g∞ a relaxált relatív nyírómodulus, míg
r, m, β és α a pszeudo-elasztikus paraméterek. Továbbá, W0 az alakváltozási
energiasűrűség függvény a λ1 és λ2 főnyúlásokkal kifejezve, valamint Wmax az
alakváltozási energiasűrűség értéke az elsődleges terhelési út azon pontjában,
ahol a tehermentesítés kezdődik.

A szakirodalomban rendelkezésre álló részmodellek kombinációjaként előállított,
továbbfejlesztett hiper-viszko-pszeudo-elasztikus anyagmodell teljesítményét egy 50
phr koromtartalmú EPDM gumin, egytengelyű húzó és egyszerű nyíró igénybevételi
módok mellett, 0,008–0,04 1/s alakváltozási sebesség-tartományban végzett összetett
anyagvizsgálati mérések (feszültségrelaxáció, kúszás, ciklikus vizsgálat) segítségével
vizsgáltam. A modellkalibrációt követően a mért és a numerikusan számolt feszült-
ségválaszok összehasonlítása jó egyezést (R2 = 0,981. . . 0,997) mutatott valamennyi
vizsgált esetben. Továbbá, a modellválaszok azokban az esetekben is pontosak voltak
(R2 > 0,979), amikor a kalibráció során fel nem használt mérési eredmények numerikus
előrejelzése történt.

� A tézishez szorosan kapcsolódó publikáció: [BF9]
A tézishez kapcsolódó további publikáció: [BF10]

5. Tézis

Egy FKM gumi alapú radiális tengelytömítés mechanikai modellezését végeztem el,
ahol új és 130 ◦C-os szintetikus polialfaolefin olajban, négy hétig mesterségesen öregített
tömítéseket és gumi próbatesteket vizsgáltam kísérleti és numerikus úton. Az FKM
gumi mechanikai viselkedését egytengelyű húzó és nyomó igénybevételi módokon végzett
dinamikus mechanikai termikus analízis (DMTA) segítségével vizsgáltam T = −40 és
160 ◦C közötti hőmérséklettartományban és 0,5–50 Hz közötti frekvenciatartományban.
Emellett, −30 és 40%-os mérnöki alakváltozás-tartományban, 0,0025 1/s mérnöki
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alakváltozási sebességen, egytengelyű húzó és nyomó terhelési módokban végeztem
kvázistatikus anyagvizsgálati méréseket. A DMTA eredményeként kapott tárolási és
veszteségi modulus izotermákból a hőmérséklet-idő ekvivalencia elvének felhasználá-
sával előállítottam a Tr = 0 ◦C-os referenciahőmérséklethez tartozó mestergörbéket
az új és az öregített gumi esetében is. A rendelkezésre álló anyagvizsgálati mérési
eredmények és az 1. Tézisben bemutatott, a numerikus feszültségmegoldásokra épülő
paraméterillesztési módszer segítségével kalibráltam a Yeoh-féle összenyomhatatlan hi-
perelasztikus modellből és 18 Prony-tagból álló, a hőmérsékletfüggő viselkedést a WLF
egyenlettel figyelembe vevő hiper-viszkoelasztikus anyagmodellt az új és az öregített
gumi esetében is. Majd, a tömítés végeselem modelljének validálása érdekében T = 6,
25 és 70 ◦C-on szerkezeti méréseket végeztem új és öregített tömítéseken egyaránt,
ahol rögzítettem a tömítés által, szerelés közben és után kifejtett radiális erőértéke-
ket az idő függvényében. A kutatómunka eredményeképp az alábbi megállapítást tettem:

A vizsgált FKM gumi nemlineárisan rugalmas, valamint jelentős
idő- és hőmérsékletfüggő anyagi viselkedését az összenyomhatatlan hiper-
viszkoelasztikus konstitutív modell megfelelő pontossággal képes leírni,
amennyiben a modellkalibráció során a nyomó igénybevételi módban
végzett dinamikus mechanikai termikus analízis által szolgáltatott, a mé-
réshez alkalmazott hengeres próbatest alaktényezőjével korrigált tárolási és
veszteségi modulus mestergörbéket, és a kvázistatikus egytengelyű húzó-
és nyomóvizsgálat mérési eredményeit egyidejűleg vesszük figyelembe. A
mesterséges öregítés hatására a gumi 11%-ot veszített az üveges állapotához
tartozó kezdeti merevségéből, ami a konstitutív modellezés során szintén
figyelembe vehető. Ekkor az FKM gumi alapú radiális tengelytömítés véges-
elem modellje nagy pontosságú előrejelzést ad az új és az öregített tömítés
szerelése közben és azt követően fellépő radiális erő időbeli lefutására,
legalább 6 °C és 70 ◦C közötti hőmérséklettartományban.

A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a tömítések mesterséges öregítése
helyett elegendő lehet az anyagvizsgálati mérések elvégzéséhez szükséges próbatestek
öregítése. Ekkor a javasolt paraméterillesztési módszer és a validált végeselem modell
segítségével megfelelő pontossággal előrejelezhető az új és az öregített tömítések várható
viselkedése (pl. kontaktnyomás, kontaktzóna hossza), kvázistatikus terhelési esetekben,
ami elengedhetetlen a megbízható kopásszimulációk elvégzéséhez. Amennyiben az FKM
gumi alapú tömítés üzeme során jelentős dinamikus terhelés is fellép (pl. a tengely
excentricitása miatt létrejövő periódikus gerjesztés), akkor a gumi anyagi viselkedését
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jellemző Payne-hatás (a dinamikus modulus deformáció-amplitúdótól való függése)
miatt az alkalmazott lineárisan viszkoelasztikus modell csak korlátozottan képes az
anyagi viselkedés leírására.

� A tézishez szorosan kapcsolódó publikáció: [BF11]

4. Az elért eredmények hasznosítása

Az elért eredmények nagy gyakorlati jelentőséggel bírnak, azok közvetlenül hasz-
nosíthatók a mérnöki gyakorlatban. Az összenyomható/összenyomhatatlan hiper-
viszkoelasztikus és a hiper-viszko-pszeudo-elasztikus anyagmodellekhez kidolgozott pa-
raméterillesztési módszerek hozzájárulnak a gumi és a polimer hab anyagok viselkedé-
sének megbízhatóbb és pontosabb numerikus előrejelzéséhez. A javasolt, továbbfejlesz-
tett hiper-viszko-pszeudo-elasztikus anyagmodell szintén ezt a célt szolgálja, hiszen a
modell segítségével a szakirodalomban eddig elérhető anyagmodellekhez képest egysze-
rűbben és akár pontosabban képes a töltőanyaggal erősített gumik összetett mechanikai
viselkedését figyelembe venni. A gumitömítések vizsgálata is bizonyítja a kutatómun-
ka hasznosíthatóságát, hiszen a végeselem modellben alkalmazott hiper-viszkoelasztikus
anyagmodell kalibrációja a korábban elért eredmények alapján történt. Továbbá fon-
tos megemlíteni, hogy a kutatási eredmények számos további új irányvonalat jelölnek
ki, amelyekkel a jövőben mindenképpen érdemes foglalkozni. A teljesség igénye nél-
kül, a Mullins hatás által indukált anizotróp viselkedés mechanikai leírása, a javasolt
hiper-viszko-pszeudo-elasztikus anyagmodell továbbfejlesztése a nemlineárisan viszkoe-
lasztikus viselkedés (Payne-hatás) leírása érdekében, a javasolt anyagmodell végeselemes
környezetbe történő implementálása mind a további célkitűzések között szerepel.
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