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1. Bevezetés, a kutatási probléma ismertetése

Disszertációm témájának kijelölésekor olyan témakört igyekeztem választa-
ni, amely az ipar részér®l is érdekl®désre tarthat számot. Nagy örömömre az
általam vizsgált téma az iparban született. A PhD értekezésemben a gy®-
ri Rába Járm¶ipari Holding által gyártott tárcsafék konstrukciós fejleszté-
se során felmerült h®tani, áramlástani és tribológiai problémákra keresem
a választ. A fékez®berendezés megfelel® üzemeltetése során is felléphetnek
olyan meghibásodások, melyek ugyan nem eredményezik a berendezés azon-
nali üzemképtelenségét, de a hibajelenség ellenére való további felhasználás
a berendezésben jelent®s károkat okozhat. Kutatásaim végzéséhez elenged-
hetetlen volt a fékrendszer különböz® pontjaiban fellép® h®mérsékletek is-
merete. A Rába járm¶ipari Holding gy®ri gyárában üzem közbeni mérésre is
volt lehet®ségem. Az 1. ábrán a speciális 2-13 tonna tengelyterhelés¶ futó-
m¶vek fékhatásossági vizsgálatára és összehasonlító kopásmérésére alkalmas
Greening típusú egyfékes próbapad látható.

1. ábra. Mérésre el®készített hídház.

2. Célkit¶zések, kutatási tevékenységek

Vizsgálataimat meghatározott m¶szaki szempontból kritikus körülmények
között hajtottam végre a fékberendezés m¶ködtetésekor. Els® esetben a fék-
berendezés nem megfelel® h®elvonás mellett történ® alkalmazása esetén vizs-
gáltam a fékberendezés m¶ködését, mivel a tapasztalat szerint ilyenkor lép-
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2. ábra. Az elválasztótárcsában elhelyezett h®érzékel®k helyének szemléltetése.

nek fel leggyakrabban a meghibásodások. A PhD értekezésemben megállapí-
tásokat teszek arra vonatkozóan, hogy az olajh¶tés¶ tárcsafék adott id®tarta-
mon hányszor alkalmazható megbízhatóan. Meghatároztam a csak leveg®, il-
letve csak olajh¶téssel történ® h®elvonás esetére a megengedhet® legnagyobb
fékezési darabszámokat. Ezt követ®en felírtam a szerkezetre vonatkozó, spe-
ciális h®vezetési-h®átadási di�erenciálegyenletet. Az üzemeltetés során kiala-
kuló legmagasabb tárcsah®mérséklet �gyelembevételével bemutattam, hogy
a tárcsa h®mérséklete a tárcsa legnagyobb sugara fel®l a tárcsa középpont-
ja felé haladva gyors csökkenést mutat, míg megközelít®leg eléri a h¶t®olaj
h®mérsékletét.

A 2. ábra a legjobban felmeleged® tárcsában, az elválasztótárcsában el-
helyezett h®érzékel®k helyét szemlélteti. Az ábrán látható, hogy a mérés
során az egyik érzékel® az elválasztótárcsa közepébe, azaz szélét®l 6mm-re
lett elhelyezve a tárcsa betétanyagának szélét®l 25mm mélyen, míg a má-
sik érzékel® az elválasztótárcsa szélét®l 3mm-re, szintén a betétanyag szé-
lét®l 25mm mélyen. A tárcsa legnagyobb sugarán megadandó h®mérséklet
meghatározása a mérési eredmények felhasználásával végeselemes optimali-
záció segítségével történt Nastrannal. Azért volt szükség a tárcsa h®mérsék-
leteloszlásának meghatározására, mert a tárcsák h¶tése során a tárcsákat
h¶t® olaj h®mérséklete határrétegében azonosnak tekinthet® a tárcsa felü-
letének h®mérsékletével. A legjobban felmeleged® alkatrészek h®mérsékletei
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már összevetet®k az olaj élettartamának meghatározására irányuló mérések
tönkremeneteli h®mérsékleteivel.
A Mol-Lub Kft. almásfüzit®i telephelyén hosszas egyeztetést követ®en le-
het®ségem nyílt arra, hogy egy nagy nyomáson történ® méréseket lehet®vé
tev® mér®fejjel ellátott di�erenciál pásztázó kaloriméter (Di�erential Scan-
ning Calorimeter, DSC) segítségével meghatározzam a h¶t®olaj tönkreme-
neteli h®mérsékletét. A speciális berendezésb®l csak egy készülék található
Magyarországon a Mol-Lub Kft. tulajdonában Almásfüzit®n.
Az általam vizsgált fékberendezésre vonatkozóan kísérleti eredményekre tá-
maszkodva becslést adtam a súrlódási tényez® értékére. A súrlódási tényez®
mérési adatok felhasználásával adható meg, nagysága sok befolyásoló ténye-
z®t®l függ. Nem csak a súrlódó berendezés kialakításától, h®állapotától, a
járm¶ mozgásának adataitól, a fékez® tárcsák anyagától, felületi min®ségé-
t®l, az olaj jellemz®it®l, a fékezés gyakoriságától, hanem a súrlódó felületek
között kialakuló olaj�lm jellemz®it®l is. A járm¶ haladása és a tárcsák forgó
mozgása következtében a féktárcsák közé mindig áramlik h¶t®olaj, de valószí-
n¶síthet®, hogy a féktárcsák teljes felületét nem képes egyenletesen befedni.
A fékezés során a tárcsák záródásakor a féktárcsákon kialakított olajcsator-
nákon át eltávozik az olaj jelent®s része, de a nagyon rövid fékezési id® miatt
a teljes mennyiség nem tud eltávozni a tárcsák közül, ezért lesz a féktárcsá-
nak olyan része, melyen határsúrlódás lép fel. Tehát az, hogy milyen súrlódási
forma alakul ki, a fékezés módjától (er®teljes, gyengébb), és a fékezés ide-
jét®l is függ. Ezért nagyon bizonytalan a súrlódási állapot meghatározása.
A kenésállapot szerint legnagyobb valószín¶séggel jelen konstrukció mellett
vegyes súrlódásról beszélhetünk. A nehézségeket fokozza, hogy itt egymá-
son csúszó párhuzamos felületekr®l van szó, tehát a klasszikus teherhordó
olaj�lm (mint pl. a klasszikus csúszócsapágyaknál) nem alakulhat ki. Egy-
szer¶sít® feltételek betartásával a súrlódási tényez® számítható, de mindig
biztonságosabb a méréssel való meghatározása.
A Rába Járm¶ipari Holding a fékberendezésen konstrukciós módosítást kí-
vánt megvalósítani, ugyanis egy másik általuk gyártott fékberendezés esetén
alkalmazott féktárcsa csak a vastagsági méretében tért el az általam vizsgált
fék féktárcsáitól. A két eltér® konstrukció esetében az azonos tárcsák alkal-
mazhatósága kiküszöbölné a gyártásközi átállást.
Els®sorban arra a kérdésre keresték a választ, hogy milyen tárcsah®mérsék-
let alakul ki az adott berendezés esetén a változtatás hatására, illetve, a
kialakuló h®mérsékleten károsodik-e a h¶t®olaj. Ezért a Nastran végesele-
mes szoftver felhasználásával modellezést végeztem, majd az elválasztó tár-
csa szélességi méretének 12mm-r®l 9mm-re történ® lecsökkentését követ®en
bemutattam, hogy a h¶t®olaj h®mérséklete a konvekciós folyamatok során
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a tárcsa szélességének megváltoztatását követ®en 300 ◦C, tehát nem éri el a
degradációs h®mérsékletet.

3. A kutatás során alkalmazott módszerek összefog-

lalása

Els® lépésként meghatároztam a fékrendszerben keletkez® h® mennyiségét.
Ahhoz, hogy kiszámítsam a konvekciós úton elvonásra kerül® h® nagyságát,
elengedhetetlen volt a közvetít® közegek h®átadási tényez®jének ismerete.
Hosszas kutatómunka során, olyan kriteriális egyenleteket kerestem melyek
a szigorú megszorító feltételek betartása mellett alkalmasak arra, hogy az
egyenletekkel meghatározott h®átadási tényez® alkalmazható legyen a fékbe-
rendezés konvektív módon történ® h®elvonásának számítására. A fékberen-
dezés esetén a környezeti leveg®, illetve a h¶t®olaj közvetít® közegek segít-
ségével történik a súrlódási h® elvonása. A h®átadási tényez®k ismeretében
felírtam az id®egységenként elvonható h® nagyságát leveg®h¶tésre, és olajh¶-
tésre, majd a fékezési folyamat energiaegyenletének alkalmazásával megha-
tároztam mennyi h® szabadul fel egy fékezés alatt. Ezt követ®en különböz®
körülmények fennállása esetére megadtam az egy óra id®tartamra vonatkozó,
még megengedhet® legnagyobb fékezési darabszámot.
A h®vezetés-h®átadás di�erenciálegyenletének segítségével meghatároztam
az elválasztótárcsa olajban h¶l® tárcsarészének h®mérsékletváltozását a tár-
csa küls® legnagyobb sugarától a tárcsa középpontja felé haladva. Az elvá-
lasztótárcsa peremén határfeltételként 186,7 ◦C h®mérsékletet adtam meg. A
h¶t®olaj h®mérséklete 80 ◦C. Els® lépésként a tárcsaelem h®mérleg egyenletét
írtam fel, majd az egyes tagok di�erenciálegyenleteit helyettesítettem vissza
a h®mérlegegyenletbe. A di�erenciálegyenletet di�erenciaegyenletté alakítot-
tam át, és megoldottam, ugyanis a di�erenciálegyenlet közvetlen megoldása
közelít®en is csak bizonyos feltételek (tárcsa és h®mérséklet arányok stb.)
�gyelembevételével lehetséges. A sugárirányú szimmetria miatt egyszer¶sít-
het® a probléma leírása, és megfelel®en kis érték¶ ∆r választása esetén a
megoldás végeredményben pontosabb, mert nem vagyunk kötve különböz®
megszorító feltételekhez.
Mivel a tárcsával érintkez® h¶t®olaj határrétegének h®mérséklete minimális
h®foklépcs® mellett azonos a tárcsa h®mérsékletével, ezért méréseket végez-
tem a h¶t®olaj tönkremeneteli h®mérsékletének meghatározása céljából. A
nagy nyomáson törtn® mérések végzésére alkalmas speciális mér®fejjel ellá-
tott DSC (Di�erential Scanning Calorimeter) m¶ködtetése során a rendel-
kezésemre bocsátott asszisztencia segítségével beállítottunk egy nyomásér-
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téket, majd felf¶töttük a berendezést. Ezt követ®en folyamatosan emeltük
az olajat tartalmazó kapszula h®mérsékletét. Az olaj intenzív károsodására
a f¶tés energiaigényének megváltozásából következtettem. A mérési eredmé-
nyek kiértékelését követ®en megállapítottam, hogy a járm¶ lefékezése során
kialakuló, rövid ideig fennálló 300 ◦C körüli tárcsah®mérsékleten a h¶t®olaj
nem károsodik.
Kísérleti eredményekre támaszkodva a súrlódási nyomatékok, féknyomások,
h®mérsékletek ismeretében becslést adtam a fékezéskor kialakuló súrlódási
tényez® értékére. A súrlódási tényez® meghatározásakor az alábbi feltétele-
zéseket vettem �gyelembe:
A súrlódás kialakulása id®ben változó, dinamikus folyamat, pl. az olaj felü-
letek közüli kiszorulása is egy id®ben változó folyamat, de a mér®m¶szerek,
illetve a lehet®ségek �gyelembevételével lényegében statikusnak tekinthet®.
A féktárcsaelemre ható nyomás értéke a sugár függvényében állandó, felté-
telezve az egyenletes felfekvést, és teljesen párhuzamos felületeket.
A súrlódási tényez® értékét a súrlódási nyomaték de�níciójából írtam fel, és
azt egy elemi felületre adtam meg. A számítások során �gyelembe vettem,
hogy az általam vizsgált fékberendezés két féktárcsát tartalmaz, így összesen
négy súrlódó felület hozza létre a méréssel meghatározott nyomaték értéket.
Az adott konstrukció esetén �gyelemmel voltam arra, hogy a hidraulikus du-
gattyú és a tárcsák felülete különböz®. Ennek következtében módosítottam a
tárcsára ható nyomás értékét. A mérési eredmények és az azokból számítha-
tó súrlódási tényez®k alakulása jól egyezik a Stribeck - görbékb®l levonható
következtetésekkel. A nyomás és a h®mérséklet függvényében ábrázoltam a
súrlódási tényez® változását és következtetéseket vontam le az eredmények-
b®l.
Nastran végeselemes szoftver felhasználásával h®tani modellezést végeztem.
Majd a Hypermesh Hypermorph moduljával optimalizáltam a berendezést.
Az optimalizáció során úgy módosítottam a berendezés modelljét, hogy az
elválasztótárcsa és a támasztótárcsa összvastagsága állandó maradt. A féke-
zést követ® h®elvonási folyamatok során fontos, hogy a felületi h®mérséklet
ne haladja meg a h¶t®olaj termikus stabilitási határát. Ezzel biztosítható,
hogy a h¶t®olaj ne károsodjon. A 9mm tárcsavastagság esetén a súrlódó ré-
teg felületi h®mérséklete 300 ◦C-os, így a h¶t®olaj károsodása nem következik
be a konvekciós folyamatok során.
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4. Az értekezés téziseinek összefoglalása

1. Tézis

1.1. Altézis

Meghatároztam a járm¶ különböz® haladási sebességr®l teljes megállásig tör-
tén® lefékezése esetén keletkez® súrlódási h® nagyságát.
A lefékezés rövid 2 másodperces fékezéssel történik, a járm¶ haladási sebes-
sége 10, 20, 30, 40 km

h , a kerékagy 55 ◦C - os falh®mérséklet¶.
Kimutattam, hogy csak leveg®h¶tés esetén, mennyi h® vonható el a rend-
szerb®l.
Meghatároztam, hogy 55 ◦C-os kerékagy falh®mérséklet esetén mennyi id®
szükséges a fékezés során kialakuló súrlódási h® elvonásához, ha csak leveg®-
h¶tés áll rendelkezésre. A 3. ábrán látható, hogy az egyre növekv® sebességr®l
történ® lefékezés esetén a keletkez® h® elvonásához szükséges id® közel line-
árisan n®.

3. ábra. A különböz® sebességgel haladó járm¶ fékezéskor keletkez® súrlódási h®jé-

nek leveg®h¶téssel történ® elvonásához szükséges id®.

Megállapítottam, hogy egy óra id®tartam alatt mekkora a maximálisan
végezhet® vészfékezési darabszám, amennyiben a h®elvonás leveg® és olajh¶-
téssel történik.
A tézisben megfogalmazott eredményeket tartalmazó publikációk: [S1] [S2].
1.2. Altézis

Igazoltam a tárcsafék olajh¶tésének szükségességét.
Meghatároztam, hogy 40 km

h sebességr®l teljes megállásig történ® lefékezés
esetén 2,7 · 103MJ h® keletkezik. Egy kerék esetében leveg®h¶téssel 1 s id®
alatt összesen 1,9 · 103J h® vonható el, ami óránként mindössze két darab
teljes megállításig történ® vészfékezést tesz lehet®vé. Ez a kis számú fékezési
darabszám nem elfogadható a mindennapi használat során.
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4. ábra. A különböz® sebességekr®l megállított járm¶ óránkénti fékezéseinek száma

leveg® és olajh¶téssel történ® h®elvonás esetén.

A tézisben megfogalmazott eredményeket tartalmazó publikációk: [S1] [S2].
1.3. Altézis

Meghatároztam az egy óra alatt lehetséges legnagyobb, a fékberendezés túl-
melegedése nélkül végezhet® fékezési darabszámot különböz® sebességgel ha-
ladó járm¶ esetére, a kerékagy falh®mérsékletének változtatása esetén. A
h®elvonás leveg® és olajh¶téssel valósult meg. Megállapítottam a fékberen-
dezésben keletkez® súrlódási h® nagyságát, a járm¶ többszöri lefékezését kö-
vet®en, arra az esetre, amikor a lefékezés nem a teljes megállításig történik,
és a fékezések között eltelt id® nem elegend® a fékezések során keletkez® súr-
lódási h® teljes elvonásához. A h®elvonás leveg® és olajh¶téssel történt.
A tézisben megfogalmazott eredményeket tartalmazó publikációk: [S1] [S2].

2.Tézis.

Elvégeztem a tárcsa egy elemének h®terhelés analízisét, amelynél a tárcsa
alsó része h¶tve van. A h¶tött tárcsa h®mérsékletváltozására h®vezetési-
h®átadási di�erenciálegyenletet írtam fel a sugár függvényében.
A h®vezetési-h®átadási di�erenciálegyenlet:

λ
d

dr

(
A(ri) ·

dT (r)

dr

)
dr − 4 · αol · π (Tti − Tolaj) · rdr = 0
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Ahol:

� αolaj olaj h®átadási tényez®je,
a tárcsa sugara mentén állandó[

W
m2K

]
;

� λ h®vezetési tényez®
[

W
mK

]
;

� A a tárcsaelem felülete
[
m2

]
;

� r sugár [mm] ;

� ∆ri tárcsaelem mérete, számí-
tási gyakoriság;

� T a vizsgált elem h®foka [◦C] ;

� Tolaj h¶t®olaj h®foka [◦C].

A di�erenciálegyenlet di�erenciaegyenletté átalakítva megoldottam. Az
elválasztótárcsa h®mérsékletváltozása az 5. ábra szerint alakul, melyr®l le-
olvasható, hogy az elválasztótárcsa h®mérséklete a tárcsa középpontja felé
haladva csökken, és a h®mérséklet viszonylag kevés lépésszám után kiegyen-
lít®dik. A 218,5 mm-es sugáron a h®mérséklet már jó közelítéssel azonos a
h¶t®olaj h®mérsékletével.
A tézisben megfogalmazott eredményeket tartalmazó publikáció: [S5].

5. ábra. Az elválasztótárcsa h®mérsékletváltozása a tárcsa legnagyobb sugara felöl

a tárcsa középpontja felé haladva.

3. Tézis.

Di�erenciál pásztázó kaloriméter segítségével történt mérésekkel igazoltam,
hogy az olaj termikus bomlása a járm¶ megfelel® üzemeltetése mellett nem
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6. ábra. A h¶t®olajra vonatkozó di�erenciáltermoanalitikai görbe.

következik be. A 6. ábrán látható, hogy 100 ◦C-on elpárolog némi nedvesség
a h¶t®olajból, de az olaj termikus degradációja 340 ◦C-on következik be.
Ezért a 300 ◦C körüli tárcsah®mérséklet mivel a fékezések során ez a magas
h®mérséklet rövid ideig áll fenn, még megengedhet®.
A tézisben megfogalmazott eredményeket tartalmazó publikáció: [S1].

4. Tézis

4.1. Altézis

Összefüggést határoztam meg a súrlódási tényez® kiszámítására az általam
vizsgált fékberendezés esetén.

µ =
3 ·Mf

8 · π · pd · Ad
At

·
(
r3max − r3min

)
Ahol:

� Mf a súrlódási nyomaték
[Nm] ;

� Ad a dugattyú felülete
[
m2

]
;

� pd a dugattyúra ható nyomás[
N
m2

]
;

� At a féktárcsa felülete
[
m2

]
;
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� rmax a féktárcsa legnagyobb su-
gara [m] ;

� rmin a féktárcsa legkisebb suga-
ra [m].

7. ábra. A súrlódási tényz® megváltozása a féknyomás függvényében.

A súrlódási tényez® értéke a fékezés üzemállapotától függ®en 0,09-0,125
közötti, továbbá a következ®ket állapítottam meg: a haladási sebesség csök-
kenésekor növekszik a súrlódási tényez®, mivel a járm¶ kis haladási sebessége
illetve a fékberendezés kis fordulatszáma és a kis féktárcsaátmér® következté-
ben az üzemi pont feltétlenül a µ súrlódási tényez® minimális értékét®l balra
helyezkedik el a Strieck-görbén. Ez pedig a súrlódási tényez® növekedését
okozza.
A súrlódási tényez® növekedése a haladási sebesség csökkenésekor 17 − 35%
közötti, míg a féknyomás növekedésekor kis haladási sebességek esetén n®,
míg nagyobb sebességek esetén parabolikus változás mellett els® közelítésben
konstans.
A súrlódási tényez® állandó gyorsulás mellett els® közelítésben állandó, amennyi-
ben a 10-20%-os eltérést®l eltekintünk. A féknyomás függvényében megvál-
tozása kisebb mint a mint a haladási sebesség módosulásakor. Ez azzal in-
dokolható, hogy a súrlódási tényez® anyagtényez® is.
A tézisben megfogalmazott eredményeket tartalmazó publikáció: [S3].
4.2. Altézis

Megmutattam, hogy a fékberendezés konstrukciós módosításakor az elválsz-
tótárcsa vastagsági méretének 12mm-r®l 9mm-re történ® csökkentését kö-
vet®en a konvekciós h¶tés során nem károsodik a h¶t®olaj.
A 8. ábrán látható a súrlódó réteg felületi h®mérsékletének megváltozása
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8. ábra. A súrlódó réteg felületi h®mérséklete az elválasztótárcsa szélességi méreté-

nek függvényében.

az elválasztó tárcsa szélességének függvényében. A súrlódó réteg felületi h®-
mérséklete megegyezik a h®elvonás során vele közvetlenül érintkez® h¶t®olaj
határrétegének h®mérsékletével.
A tézisben megfogalmazott eredményeket tartalmazó publikációk: [S4].

5. Javaslatok további kutatásokra

� A féktárcsákra préselt súrlódó réteg hornyainak vizsgálata, a hornyok
kialakításának esetleges módosítása a jobb olajelvezetés megvalósítása
céljából.

� A berendezés áramlástani vizsgálata, annak számítógépes modellezése,
hogy a h¶t®olaj a járm¶ haladása közben milyen mértékben keni a
tárcsákat.

� Az egyes alkatrészek szilárdsági terhelésének meghatározása, és az al-
katrészekben keletkez® feszültségek megállapítása.

� Kifáradás vizsgálatok az egyes alkatrészekben, az élettartam megálla-
pítása.

� A disszertációban már megkezdett optimalizálási (optimálási) eljárás
folytatása, beleértve a konstrukció optimálását is.
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� Fékház h®átadásának növelése felület-növel® küls® bordázással az olaj-
h¶t® bizonyos mérték¶ tehermentesítése érdekében.

� A küls® bordázás különböz® változatai (megszakított bordázás, folyto-
nos stb.) hatásosságának vizsgálata a h®átadási tényez® szempontjából.
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