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ELŐSZÓ
A könyv a Közlekedésmérnöki Karon folyó BSC oktatás keretén belül a Járműfelépítmények
szakirány hallgatóinak, illetve az ilyen ismeretek iránt érdeklődők részére készült hiánypótló
műként.
A könyv megírásakor feltételeztük, hogy az előtanulmányok keretén belül megszerzett
tudásanyagot alkalmazási szinten elsajátították, bőséges és alapos ismereteket szereztek a
járművek gépészeti egységeinek működéséről, tervezéséről. Ezek ismeretanyaga nélkülözhetetlen
a felépítmények tervezésben még akkor is, ha a teljes járműgépészet a karosszéria gyártótól
független vállalattól kész elő-gyártmányként származik. A felépítménynek és a gépészetnek a
felhasználónál harmonikus egységben és megbízhatóan kell működnie.
A tárgyalásra kerülő anyag elsősorban közúti haszonjárművekre és az azokra ráépítésre kerülő
felépítményekre koncentrál.
Fontos része a könyvnek a tervezés eredményeként létrejött alkotás méretezéséhez használt
számító és az ezeket kontroláló, kiegészítő mérési eljárások ismertetése.
A gazdasággal foglalkozók számára trivialitás a járműipar kiemelkedő szerepe. A
járműiparban dolgozik minden hatodik munkavállaló. Egy új járműipari munkahely további
három munkahelyet létesít a háttériparban. A XXI. században járművek nélkül
megoldhatatlan a lakosság ellátása fogyasztási cikkekkel. A járműipar esetleges visszaesése a
gazdaság összeomlásához és politikai instabilitáshoz vezetne. Jelenleg egyedül a közúti
haszonjármű-gyártás területén lehetséges viszonylag szerény tőkebefektetéssel számottevő
gazdasági eredményt elérni.
A közúti haszonjárművek a megrendelő sajátos szállítási igényéhez alkalmazkodva többnyire
igen kis sorozatokban, sőt esetenként csak néhány példányban készülnek. Számos
karosszériagyártó cég évi 50-100 db luxus karosszériával látja el szűk vevőkörét. Ezen a
területen a külföldi gyártókkal összemérhető, számottevő hazai tapasztalattal is rendelkezünk.
Az ipari átalakulás során ugyan tönkrement az IKARUS, Csepel Autógyár, Rába Camion,
Budamobil, de ezek romjain és szakembergárdájának felhasználásával jött létre a SUZUKI,
AUDI, Knorr Bremse és még számos, járműiparnak fontos beszállító, vagy végtermék
kibocsátó vállalat (Schwarzmüller, Credo stb.).
A felépítmények tervezésről viszonylag kevés irodalom található. A tervezés módszere
nagyrészt az ezzel foglalkozó gyárak mérnökeinek fejében összegzett értékes tapasztalatokon
alapul. Ez a könyv többek között e tapasztalatokat szeretné továbbadni az érdeklődőknek.
A felépítménynek is illeszkednie kell környezetébe, alkalmazkodnia kell az adott kor
divatjához, őriznie kell a kialakult és letisztult hagyományokat.
Az együttműködő műszaki, jogi, gazdasági, művész stb. szakembereknek meg kell egymást
érteniük, és a már korábban említett „harmonikus‖ sikeres piaci terméket kell létrehozniuk. A
www.tankonyvtar.hu
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mérnöki tervezésnek központi feladata a kis önsúlyú, ugyanakkor az üzemelés során
keletkező erőhatásokat megbízhatóan elviselő, kellő élettartamú berendezés szilárdsági
analízise. A kis darabszámok miatt – sokszor prototípus, ill. 0-széria nélkül gyártott
termékeknél – kiterjedt kísérletezésre és próbaüzemeltetésre csak korlátozottan van lehetőség,
ezért szilárdsági, stabilitási analízis csak az üzemelést és a szerkezetet egyaránt jól leíró
modellek vizsgálatával végezhető el. Az előtervezés során egyszerűbb, a tervek véglegesítése
során egyre bonyolultabb, végső ellenőrzésnél pedig már igen részletes végeselemes
modelleket kell használnunk. Ez a modell hierarchia egyúttal ellenőrizhetővé teszi az
egyébként részleteiben már áttekinthetetlen nagyméretű végeselemes számításokat. A
modellalkotásra példákat, ajánlásokat lehet tenni, de biztos algoritmust és receptet nem
adhatunk.
Reméljük, jegyzetünk hozzájárul ahhoz, hogy mérnökeink sikeresen teljesítsék a rájuk kirótt
járműtervezői feladatokat.

A szerzők nevében

dr. Galambosi Frigyes
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1. Járművek fejlődése
1.1. A kezdetek
A technika történészek többsége a járművek megjelenését összekapcsolja a kerék
felfedezésével. E felfogás szerint mintegy 5000-5500 évvel ezelőtt a közel-keleten fedezték
föl a kereket és vele együtt megalkották a járművet is. A kő- és fémkorszakokat megelőző fakorszakból sincsenek emlékeink, pedig szinte biztos, hogy a csont- és kő-eszközöket
megelőzte a természetben talált, alkalmasan letört (tehát még nem megmunkált) fa használata.
A fa (és vele együtt az állati bőr, és különféle rostokból készült textília könnyen
megsemmisül a hosszú évezredek alatt, és így egy tudós régész, történész – leletek hiányában
– erről a korszakról nem mondhat semmit.
Ez a könyv azonban nem történelem, bátran feltételezhetjük, hogy a kőkorszaki, vagy akár az
azt megelőző korokban élt homo sapiensnek is szállítania kellett terheket (sérült személyt,
levadászott állatot, összegyűjtött terményt) kisebb-nagyobb távolságra. A szállító eszköznek
(járműnek) kezdettől fogva két, egymástól el nem választható, de jól megkülönböztethető
feladatot kellett ellátnia:
- elválasztani a szállított terhet (személyt, terményt) a pályától, annak érdekében,
hogy ne sérüljön meg a vonszolás során
- mozgatni (vonszolni) a terhet a pálya mentén.
Ezt a két feladatot azonban nem csak a kerekes jármű képes megoldani, hanem
a) – a szán
a teherhordó felület felfekszik a pályán, de méretei
miatt a tetejére helyezett terhet elválasztja a pályától,
– a tutaj
vonszolás emberi erővel
b) – a saroglya
a teher és pálya elválasztását a teherhordó emberek a
– a hordszék
szerkezet felemelésével oldják meg, továbbítás emberi
– a hordágy
erővel
E „járművek‖ (1.1. ábra) szerkezeti kialakítása nagymértékben meghatározta a kerekes
járművek felépítését is. A b.) csoportnál az emberi erőkifejtésnél sokkal kedvezőbb a szállító
eszközök alá épített 1-4 kerék és az ezekkel kialakított valódi jármű (1.2 ábra):
b.*)

- taliga (1 kerék és két emberi alátámasztás)
- kordé (2 kerék és egy, vagy két alátámasztás)
- tricikli (3 kerék statikailag kielégítő alátámasztás)
- kocsi (4 kerék a jármű csavarómerevségétől függően statikailag
határozatlan/vagy határozott alátámasztás)
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1.1a ábra

1.1b ábra

1.1c ábra
Az így kialakított járművek mozgatását – az emberi erőkifejtés helyett – háziasított állatokkal
(kutya, szamár, ló stb.) is meg lehetett valósítani. Ez az emberi, ill. állati erőre alapozott
szállítás – szinte változatlan formában – több mint 5000 éven át kielégítette a társadalom
szükségleteit, és bár visszaszorulva, de még napjainkban is létezik. Ezeket a járműveket
mesteremberek készítették évezredeken keresztül, ügyelve a méretek, formák megőrzésére, a
hagyományok átadására. Ezek a kocsigyártó mesterek tisztában voltak a statika, kinematika és
a geometria alapvető szabályaival és nagyon jól ismerték e járművek szerkezeti anyagának – a
fának – a mechanikai tulajdonságait, felismerték a csúszó súrlódás és a gördülési ellenállás
közti minőségi különbséget, a kanyarban haladó jármű külső és belső kerekének eltérő
kerületi sebességét stb. (A geometriai ismereteik mélységét a több ezer éves küllős kerék
geometriájának gondos megszerkesztése igazolja. Nem véletlen a külön is számon tartott
kerékgyártó szakma igen büszke az esztétikailag is mutatós 5, 7, 10 küllős kerekeire). Tudták,
hogy a szállítandó terhet a 3 (vagy 4) alátámasztási pont által alkotott háromszögön (vagy
négyszögön) belül kell a járműre helyezni. A fordulékony kétkerekű harci kocsikon a kerekek
forogtak a járműhöz mereven rögzített tengelyen, míg a négykerekű kocsikon igen sokszor
forgótengelyre ékelték mereven a kerekeket és ezzel tudatosan kinematikailag hibás, csúszva
gördülést valósítottak meg kanyarodáskor. (Vasúti járműveknél még a XX. században is ezt
az elvileg hibás konstrukciót használjuk, ezért a vasúti pálya íves szakaszainak görbületi
sugara néha több száz méter is lehet.) A kéttengelyes járművek első tengelyének elfordítása
kanyarodáskor viszonylag késői találmány. Ennek első említése 1433-ban Magyarországon
történt (kocsi, szekér elterjedése Európában).
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1.2 ábra
A terhet hordozó szerkezet általában a tengelyekre illeszkedő két kellő távolságú,
menetiránnyal párhuzamos (kivételesen gyengén összetartó) gerenda, melyeket a tengelyeken
kívül néhány kereszttartó köt össze. (A viszonylag rövid kelta kocsiknál megelégedtek
egyetlen hossztartóval és a merevtengelyre helyezett padlóval.) A kereszt- és hossztartók
csatlakozása kezdettől fogva lehetett nyomaték átvivő merev (csapolt), vagy lágyabb, csuklós
jellegű, mely csak erőt tud a két tartóelem között átadni, sőt a kereszttartók egy része bőrből,
vagy textilből készült hevederekkel is helyettesíthető.
Ezt az egymást többnyire merőlegesen keresztező tartókból álló szerkezetet tartórácsnak
(rostély) nevezzük. Merev kapcsolatnál csavarást felvevő, csuklós kapcsolatnál
csavarásmentes jelzővel kiegészítve. Ez az alapszerkezet lényegében napjainkig fennmaradt,
bár méretében, szerkezeti anyagában és részleteiben megváltozott.

1.2 Járművek fejlődése a XIX. századtól
Az ipari forradalom ugrásszerűen megnövelte a szállítási feladatokat, hiszen nem csak az ipari
nyersanyagok és késztermékek mennyisége nőtt meg, hanem az ipari munkásság városokba
településével az élelmiszerszállítás és a napi munkába járás is növelte a forgalmat. Ezt a
hagyományos járművek számával alig lehetett követni, növelni kellett az egyes járművek
szállítási teljesítményét is (a jármű méretét, teherbírását, utazási sebességét, gyorsulását stb.).
Ez az 5000 éves, állati vonóerőt felhasználó hagyományos járművel már nem oldható meg.
Szükség volt a gőzgép, a belsőégésű motor, a villamos motor, mint a mozgatás erőforrása
kifejlesztésére és a járműbe építésére.
A XIX.-XX. század járműfejlesztése a rendkívül gyors változásokban és azok robbanásszerű
elterjedésében különbözött a korábbi évezredek hagyományőrző igen lassú ütemű
fejlesztésétől A vázszerkezetet kezdetben szinte változtatás nélkül átvették a hagyományos,
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állati erővel mozgatott járművekről, legfeljebb a nagyobb teher miatt megerősítették és a fáról
áttértek a fémre, mint szerkezeti anyagra.
A szállítási teljesítmény növekedését a kocsigyártó mesterek nem tudták követni, a jármű
megtervezése mérnöki feladattá változott. A járműszerkezet igénybevétele a jármű hosszának
négyzetével arányosan növekedett, a keresztirányú és magassági méret növelése még tovább
fokozta az igénybevételeket, a sebesség növelése a rugók beépítése ellenére is a dinamikai
többletterheket fokozza, figyelembe kell venni kanyarmenetnél az oldalirányú erőhatásokat,
igen nagy sebességnél a légerők nem csak a menetellenállásban játszanak szerepet, hanem
erősen befolyásolják a jármű stabilitását is.
Ezeknek a korábban fel sem merült feladatoknak a megoldásához fel kell használni a műszaki
tudományok minden, időközben elért új eredményét, beleértve a modern fémfizika,
elektronika és informatika - a járműtől látszólag távol álló - eszköztárát sőt a XX. században
ugyancsak robbanásszerűen kifejlődött repülés áramlástani és szerkezet analízisre vonatkozó
eredményeit is.
A XXI. század ehhez a teljesítménykényszer okozta fejlődéshez még további új feladatokat
társít. A járművek tömeges elterjedésének negatív következményeit is csökkentenünk kell.
Ezek közöl a legfontosabbak:
- a fajlagos energia felhasználás csökkentése
- a környezeti ártalmak csökkentése
- a közlekedési balestek számának és súlyosságának csökkentése
Mindhárom feladat érinti a járműfelépítményt tervező munkáját. A probléma nagyságát jól
érzékelteti, hogy a világ 7 milliárd lakójának már a fele városokban és az egyre szaporodó
számú megapoliszokban él. A városok ellátása élelemmel, árucikkekkel, a személyforgalom
lebonyolítása csak a közlekedés fejlesztésével oldható meg. Az országok közötti turista
forgalom évi 600 millió utasa mellett a hajdani népvándorlás eltörpül. A világon jelenleg
közel 1 milliárd jármű üzemel, zömmel koncentráltan a városokban, autópályákon és nagy
forgalmú vasútvonalakon.
Ez a koncentráció megköveteli a járműtervezés, forgalomszervezés és szabályozás teljes
újragondolását, mert a jelenlegi évi 60 millió közlekedési balesetben megsérült ember
egészségügyi ellátása és az évi 1-1,5 millió halálos baleset, számos súlyos környezeti károkat
okozó szállítási baleset nem csak emberileg elviselhetetlen, hanem gazdaságilag is szinte
beláthatatlan károkat okoz.
A járműtervezőnek teljesen új feladatot jelent a túlélést biztosító (sérülést csökkentő)
karosszéria-tervezés, mert a balesetek többsége két jármű ütközéséből adódik, és a túléléshez
nem csak az általunk tervezett jármű utasának, vezetőjének, hanem a másik jármű utasának is
joga van. Egy személygépkocsi és egy kamion tömegaránya ezt alapvetően megkérdőjelezi.
Az ütközési partnervédelem kérdése még megoldatlan.

1.3 A járművek fajtái
A sokrétű szállítási feladatok elképesztő mértékben differenciálták a járműszerkezeteket. Az
osztályozás során elkülöníthetők a személy- és teherszállító járművek, megkülönböztethetőek
a közlekedési pálya alapján, a tulajdonviszonyok szerint (egyéni, vállalati, bérelhető). A
szempontok felsorolása tovább folytatható (katonai/polgári, erőforrás szerint stb.). Bármelyik
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felosztást választjuk is megállapíthatjuk, hogy az elhatárolás az egyes kategóriák között nem
éles és a járműfejlesztés folytonosan keletkező újabb eredményeit tekintve nem is végleges,
hiszen rendszeresen megjelennek a járműpiacon újabb, különleges feladatokat is ellátó
járműnek is tekinthető munkagépek (darus kocsik, olajkút fúró kocsik, traktorok,
mezőgazdasági gépek).
A jármű-felépítmény tervezés szempontjából egyetlen osztályozást - a szerkezet teherviselő
szerepe alapján - kell figyelembe venni. E szerint megkülönböztethető alvázas, önhordó és
vegyes építésű (együttdolgozó) jármű
a.) Alvázas járművek
A járműre ható terhek (önsúly, hasznos teher, az üzemeltetés során ható összes, időben
változó tömegerő stb.) hordozására az alváz szolgál. A hajtáslánc elemei (motor,
sebességváltó, futóművek), a nagyobb koncentrált terhet jelentő szerkezeti elemek
(üzemanyagtank, akkumulátorok, klimatizálás elemei), a hasznos terhet közvetlenül hordozó
rakfelület (plató, tartály, billenő serleg stb.) és a vezető fülke mind az alvázra van építve.
b.) Önhordó járművek
A teljesen zárt (dobozos) felépítmények - kis falvastagságuk ellenére - általában igen nagy
merevséggel rendelkeznek. Az 1900-as évek közepén az autóbuszoknál, majd a zárt
felépítményű áruszállító teherautóknál merült fel a súlycsökkentés érdekében az alváz teljes
elhagyása, a vezetőfülke és a raktér egybeépítése. A teljes hajtásláncot (motor, váltó,
futóművek) és az összes kiegészítő tartozékot (akkumulátor, pótkerék) közvetlenül a
kocsiszekrényre szerelték. Az önsúly csökkenés jelentős volt, de a kényelmi felszerelések
(klíma, fűtés) beépítése ezt a súlymegtakarítást viszonylag rövid idő alatt felemésztette.
Az önhordó járművek szerkezeti elemeinek falvastagsága közel egy nagyságrenddel
kisebb mint a fém alvázak szelvényeinek vastagsága, ezért a nagy, koncentrált erők (pl.
futómű bekötések) bevezetése az önhordó szerkezetekbe igen gondos tervezést igényel.
c.) Vegyes építésű (együttdolgozó) szerkezetek
A speciális szállítási feladatokat ellátó járművek jelentős részét nem a nagyvállalatok, hanem
az egyedi-, vagy kis sorozatgyártásra szakosodott felépítménygyártók állítják elő. Az
alapjármű ilyenkor mindig alvázas. Az alvázat a későbbi többcélú felhasználást figyelembe
véve az alapjárművet kibocsátó gondosan méretezi az üzemeltetés során keletkező
igénybevételekre. Részletes előírásokat ad a speciális felépítmény erőtanilag elfogadható
szerkezetére és alvázhoz erősítésére.
Bizonyos gépjárműveket csak egyetlen célfeladat ellátására tervezik. Ezek közé tartoznak
például a nagy teherbírású daruk, amelyeknél a tervezés fő célja a feladat ellátásának
biztosítása és csak másodlagos a közúti közlekedési előírások betarthatósága. Ebben az
esetben is igyekeznek megközelíteni az előírásokat, de a feladatorientáltság sok esetben
túlsúlyos, túlméretes járművet eredményez. Ilyenkor természetesen csak a hatóság által
kibocsájtott útvonal engedély birtokában közlekedhet a jármű.
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2. Szempontok a járműtervezésben
A járművek a gépek különleges csoportját alkotják. Az üzemeltetési viszonyok rendkívül
széles tartományban helyezkednek el (pl. klimatikus hatások, útviszonyok, …). A működtetők
többnyire műszaki ismeret nélküli laikusok.
A járműipar kiemelt gazdasági és társadalmi szerepe súlyos felelősséget ró a járműtervező
mérnökökre.
Ez a felelősség az időben egyre növekszik. Jelenleg kb. 1 milliárd jármű közlekedik
földünkön. A fajlagos járműsűrűség azonban még csak néhány iparilag fejlett országban érte
el a telítettséget (500-550 jármű 1000 lakosként). A fejlődő országok természetesen
szeretnének felzárkózni a fejlettekhez, de jelenleg még elképzelésünk sincs a 2100-as évekről,
amikor a telítettség várhatólag az egész Földön bekövetkezik és kb. 4 milliárd jármű
mozgásához szükséges úthálózatról és üzemanyag ellátásáról is gondoskodnunk kell.
A járműtervező csak az összkép figyelembevételével tervezhet. Figyelembe kell vennie
egyrészt a jelenlegi és a közeli jövőben várható piaci igényeket, a járművekre vonatkozó
törvényi előírásokat, a járművek és a közlekedési folyamatok hatását a természeti
környezetünkre, a járműgyártó cég és a beszállítók műszaki, gazdasági felkészültségét, a
közlekedés biztonságát. Másrészt ki kell használnia a tervezésben a tudomány és a műszaki
fejlődés minden új eredményét annak érdekében, hogy a korábbi járműveknél jobbat,
megbízhatóbbat és gazdaságosabbat tervezzen.

2.1. Piac
A tervezést alapvetően a piac befolyásolja, mert a járművet más gyártókkal versenyezve
eladásra gyártjuk. A piac a különféle jármű kategóriákban teljesen eltérően viselkedik. A
személygépkocsik eladhatósága a makrogazdaság állapotától függ. Növekvő gazdaság,
növekvő egyéni jövedelmek esetén a kereslet a műszakilag fejlettebb (drágább) járművek felé
tolódik el, rövidül a járművek lecserélésének ideje. Recesszió, csökkenő életszínvonal esetén
a műszakilag igénytelenebb, kis fogyasztású járműveket vásárolják, a járművet hosszabb idő
után cserélik. A jármű használatáról azonban még súlyos gazdasági válság idején sem
szívesen mondanak le. A személygépkocsi ipar ezt a piaci ingadozást széles típusválasztékkal
ellensúlyozza. Természetesen egy adott vállalat gazdasági eredményességében a
típusválaszték eltolódása az igénytelenebb, olcsóbb variánsok irányába érzékeny
bevételcsökkenést okoz, de módot adhat a válság túlélésére, a foglalkoztatás fenntartására és a
gyártókapacitás kihasználására.
A haszonjármű piac ettől eltérően működik, bár végső soron ez is a makrogazdaság
függvénye. Gazdasági fellendüléskor növekszik az építési és beruházási kedv. Ez nyilván
több általános és speciális, szállító járművet igényel, növekszik a foglalkoztatás, ez pedig
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növeli a személyszállítási igényeket is. Az igénynövekedés azonban jóval korlátozottabb,
mint a személygépkocsik esetén. A közúti haszonjárművek élettartama kb. kétszerese az
átlagos személygépkocsi üzemelési időnek. Gazdasági válság idején sok felhasználó még ezt
az élettartamot is túllépi. A haszonjárművek piaci helyzetét nehezíti, hogy a
személygépkocsiknál lényegesen kisebb darabszámban készülnek, az alaptípus-választék
ezért sokkal szűkebb, a speciális igényeket egymással konkuráló szakosodott kis tőkeerejű
cégek elégítik ki.
A haszonjármű tervezésnél ezért nélkülözhetetlen a felhasználók várható műszaki igényeinek
prognosztizálása. Közismert, hogy az egyes európai országok üzemeltetői eltérően ítélik meg
a beszerzendő járművek műszaki és gazdasági jellemzőinek fontosságát. A svéd vásárlók
mintegy 70%-a kifejezetten a műszaki csúcsparamétereket igényli új jármű beszerzéskor
(sokoldalú felhasználhatóság, növelt aktív-és passzív biztonság, vezetői kényelem,
megbízhatóság, kis karbantartási igény stb.). Az angol vevők 70%-a ezzel szemben az
egyszerűbb kivitelt vásárolná (egycélúság, kevesebb elektronika, kedvezőbb ár-teljesítmény
arány).
Ezek a vásárlói felmérések nem tekinthetők pontos műszaki paraméter előírásnak. A
prognózisok inkább az egyes országokban kialakult műszaki, gazdasági szemléletet mutatják,
mely azonban már egyetlen súlyos baleset után is radikálisan megváltozhat.
A vevői prognózisokat mindig ki kell egészíteni a saját tervezői prognózisunkkal. A
haszonjármű tervező e tekintetben kedvező helyzetben van, mert a személygépkocsi fejlesztés
időben általában megelőzi a haszonjármű fejlesztést. Érdemes tehát a tervezői prognózisnál a
személygépkocsikra is figyelni (környezetvédelem, biztonság, vezetői kényelem stb.).
A tervezői döntéseknél figyelembe kell venni azt is, hogy a haszonjármű nem egyetlen
végtermékgyártó cég produktuma. Benne egy sereg beszállító terméke is megtalálható (fék,
elektromos rendszer, hidraulika, futóművek, nyeregszerkezet stb.), de az egészért a végtermék
gyártó felel. A tervezés során a beszállítókkal folyamatosan egyeztetni kell.
A piac nem csak a jövőre ad útmutatást, hanem a múltat is folyamatosan értékeli. Különösen a
több járművet üzemeltető jelentősebb vevők tapasztalatai hasznosak a járműfejlesztők
számára. Megfelelően kiépített statisztikai rendszer adatai alapján a tervezők a legsűrűbben
előforduló hiányosságok megszüntetésére koncentrálhatnak a fejlesztés során. Különösen
értékes lehet a több üzemeltetőt feldolgozó statisztikák összehasonlítása, mert a csak lokálisan
jelentkező problémák az üzemeltetés hiányosságaira, vagy a jelentősen eltérő üzemi
körülményekre (eltérő klimatikus viszonyok, utak állapota, vezetési stílus stb.) vezethetők
vissza és a rendellenesség konstrukciós változtatás nélkül egy-egy sikeres gépkocsi vezetői
tanfolyammal megszüntethető. A vevőszolgálati tapasztalatok folyamatos beépítése a
járműtervezésbe nagymértékben javítja a gyártó elismertségét a vevőknél.
Fontos szempont a hasonló terméket gyártó „konkurencia‖ naprakész figyelemmel kisérése is.
Az így szerzett ismeretek új piaci szegmenseket tárnak fel, új ötletek alapjául szolgálhatnak és
a fejlesztési irányokat is prognosztizálhatják.

2.2. Gyártói adottságok
Egy-egy új termék bevezetésénél, vagy a termelés bővítésénél felmerülhet a meglévő
gyártókapacitás bővítése, kiegészítése, vagy bővítés nélküli átszervezése. Az ezekre
vonatkozó döntést igen körültekintően kell meghozni, mert a megalapozatlan döntés könnyen
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a cég tönkremenetelét okozhatja.
Hasonló gondossággal kell eljárni a technológiai
változtatásoknál is. Egy-egy új technológia bevezetése új, drága gépek beszerzését is
megkívánhatja. Erre csak akkor kerülhet sor, ha az új technológia nem csak egy terméknél,
hanem termékek sorozatánál is felhasználható.

2.3. Törvényi, rendeleti előírások, vevői megkötések
Az előírások figyelembevétele – azok sokrétűsége miatt – az egyik legmunkaigényesebb
tervezői feladat. A sokrétűség sajnos több dimenziós. Az előírások különböznek
országonként, az előírások változnak az időben, az előírások egyre több tervezési szempontra
térnek ki, a vevők saját kötöttségeik miatt kiegészítő kívánságokat fogalmazhatnak meg és
végül az előírások jármű- fajtánként teljesen eltérő tartalmúak és szerkezetűek.
E fejezetben szeretnénk felkelteni a figyelmet annak érdekében, hogy egy-egy fejlesztés
zátonyra futását a tervezők az aktuális törvény tanulmányozásával és betartásával (esetleg a
változtatás kezdeményezésével) elkerüljék.
Az előírás közúti járművek esetén az alábbi főbb csoportokra bontható:
- geometriai előírások
 hosszúság
 szélesség
 magasság
 has magasság (a tengelyek között)
 első-hátsó terepszög
 fordulókör méretei
 tengelytáv és mellső-hátsó konzol mérete
- teljesítmény jellegű előírások
 tengely (kerék) nyomás
 összgördülő tömeg
 sebesség, gyorsulás
- biztonsági előírások
 túlélési tér (ütközésnél, borulásnál)
 biztonsági öv, légpárna
 aláfutásgátló (haszonjárműveknél)
 tető szilárdság
 boruló keret
 súlypont helyzete
- világítási előírások
 első – hátsó világítás
 oldal világítás
 irányjelzés
 fék jelzés
- tűzrendészeti előírások
 elektrosztatikus feltöltődés megakadályozása
 tűzoltó készülék használat
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- környezetvédelmi előírások
 CO2 kibocsátás
 egyéb szennyezők kibocsátása
 szerkezeti anyagok (pl. azbeszt tiltás)
 sugárvédelem
Az előírások változékonyságára néhány példa:
- megengedett tengelynyomás
 13 t (Belgium, Franciaország, Luxemburg)
 12 t (Magyarország, Nagy-Britannia, Olaszország)
 11 t (Németország)
- a közúti járműszerelvény össztömege 20-52 t között változhat Európában.
- megengedett szélesség haszonjárműveknél
 2400 mm (Finnország)
 2500 mm (általában Európa)
 2600 mm (Egyesült Államok)
Az előírások változtathatóságára jellegzetes példa volt a személygépkocsik hátsó,
középen elhelyezett kiegészítő féklámpája. Először tűrték, majd tiltották és büntették a
használatát, végül a jogászok is belátták hasznosságát és most már kötelező a használata.

2.4. Biztonság
A közlekedés biztonságának javítása a XXI. század műszaki fejlesztésének - a törvényi
előírásoktól függetlenül - egyik legfontosabb kérdése. Közlekedési balesetben évente 60
millió ember sérül meg és több mint 1 millió hal meg. A közlekedés biztonságát a pálya és
kiegészítői (világítás, előrejelzés stb.) a jármű és az azt irányító határozza meg. A biztonság
növelése érdekében mind a pályát, mind a járművet intenzíven fejlesztik világszerte.
Elsősorban az aktív biztonság területén kívánják megközelíteni a fizikailag lehetséges
értékeket. Mivel a jármű mozgásállapotát véső soron csak külső erőkkel tudjuk
megváltoztatni, ezért mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a kerék és pálya közötti
érintkező erőket az optimális tartományba szabályozzuk. A legtöbb járműnek 4 kereke van, a
pálya állapota a kerekek talppontjában általában egymástól eltérő, ezért a kerekek különkülön szabályozást igényelnek. A bonyolult szabályozási feladatba a jármű függőleges,
kereszt és hosszirányú mozgásai elválaszthatatlanul összekapcsolódnak, az optimumot
megközelítő megoldást csak a legkorszerűbb informatikai eszközökkel érhetjük el. A
fejlesztéshez nélkülözhetetlen a futómű felfüggesztésével, a fékkel és a kormányzással,
valamint motorszabályozással foglalkozó szakemberek (adott esetben cégek)
együttműködése.
A passzív biztonság területén a túlélési tér, a biztonsági öv és a légpárna már eddig is jó
eredményeket hozott.
Haszonjárművek esetében az aktív-és passzív biztonság mellett a partnervédelem érdemel
említést. Haszonjármű és személygépkocsi ütközésekor ugyanis az utóbbi partnervédelem
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nélkül teljesen esélytelen az ütközésben résztvevő járművek tömegeinek aránya
(aránytalansága) miatt. E feladat megoldása még csak a kezdeteknél tart, bőséges lehetőséget
ad új szerkezetek tervezésére, hatékonyságuk kikísérletezésére.

2.5. A tudományos kutatások és az általános műszaki fejlesztés
eredményeinek felhasználása
Az előzőekben már említett „teljesítményfokozási kényszer‖ egyre kihegyezettebb
konstrukciókat követel. Minimális önsúlyú szerkezetek maximális tartósság, biztonság,
megbízhatóság és kényelem mellett. Ez a feladat csak a valós üzemi körülmények pontos
modellezésével és a szerkezet gondos analizálásával oldható meg. A korszerű számítástechnika,
a végeselem és a soktestdinamika módszer lehetővé teszi a már megtervezett jármű tetszőleges
pontosságú analizálását. Az előtervezés során egyszerűbb modellekkel kell eljutni az
alapjaiban elfogadható helyes szerkezethez. Ehhez az előzetes méretezéshez kívánunk néhány
gondolatot hozzáfűzni.
A hagyományos mérnökképzés és a hagyományos tervezői munka szemlélete jobbára
determinisztikus volt. Ez a determinisztikus szemlélet érvényesül a szabványosításban,
hatósági előírásokban és jogszabályokban is.
A determinisztikus szemlélet a korábbi időszak mérnökeinek ösztönös önvédelme volt a
túlságosan bonyolult világ leegyszerűsítése, kezelhetősége érdekében. A mérnök csak akkor
tudata feladatait megoldani, ha a létrehozandó alkotásnak csak a kiemelkedően domináns,
kezelhető oldalaival foglalkozott, a többi, kezelhetetlen szempontot mint lényegtelent
vizsgálataiban mellőzte. Szándékkal emeltük ki a kezelhető és kezelhetetlen ellentétpárt,
mivel szívesebben hivatkoztunk e magatartás kapcsán a lényeglátásra, mint a mérnöki
tevékenység elengedhetetlen összetevőjére, pedig számos esetben a „lényegtelen‖ dolgok
nagyon is lényegesnek bizonyultak és elhanyagolásukat nem a lényeglátás, hanem a
tudatlanság, az elégtelen ismeret indokolta. A tudatlanság, elégtelen ismeret nem a konkrét
elhanyagolást tevő mérnök jellemzője, hanem az adott kor tudományos, műszaki színvonala
volt elégtelen egy-egy új feladat megoldásához. Ez a leegyszerűsítő magatartás nemcsak a
sztochasztikus-determinisztikus szemléletpárban, hanem pl. az analízis-szintézis, ill.
nemlineáris-lineáris ellentétpárokban is érvényesült. A XX. század második felében a
számítógépek használatának elterjedésével (és a matematika fejlődésével) a korábban
megoldhatatlannak tartott feladatok kezelhetővé váltak, és nem kényszerülünk hiányos
eszköztárunk miatt szaporítani az „elhanyagolható, lényegtelen‖ vizsgálati szempontokat.
Anélkül, hogy a méretezés-elmélet fejlődését részleteiben taglalnánk, érdemes egy egyszerű
példán elemezni a problémáit. Egytengelyű feszültségi állapotban lévő prizmatikus, egyenes
rudat kell méreteznünk húzásra. A méretezés alapképlete (az összefüggés adott formájában
tulajdonképpen utólagos ellenőrzésre szolgál):
(1.)
Az összefüggésben F az ismert, a rúd hosszanti súlyvonalában működő terhelő erő, A
prizmatikus rúd rúdtengelyre merőleges keresztmetszete, б = б1 az egytengelyű feszültségi
állapot első főfeszültsége, бmeg a rúd anyagára jellemző, kísérletek során meghatározott
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adatokból számított megengedett feszültség. Ez utóbbit az F terhelés ismeretében legtöbbször
az ún. szakítószilárdság, esetleg folyáshatár valamilyen tört részében adják meg. A hányados
értékét biztonsági tényezőnek is szokták nevezni, valójában azonban éppen ismereteink
bizonytalanságát jellemzi.
Az (1) összefüggés determinisztikus. A gyakorlatban azonban a képlet baloldalán álló б meg
értékét olyan szakító szilárdsági adatokból vezetjük le, melyek statisztikailag kiértékelt
kísérlet sorozatokból származnak és egyetlen adat helyett csak eloszlásfüggvényükkel, vagy
sűrűségfüggvényükkel, a műszaki gyakorlatban hisztogramjukkal jellemezhetők. A képlet
jobboldalán szereplő F terhelő erő értéke sem ismert pontosan és az A keresztmetszet is csak
tűréshatárokkal adható meg, azaz mind F, mind A ugyancsak valószínűségi változók.
Érdemes külön elmélkednünk a terhelő erőt és keresztmetszetet elválasztó törtvonalról is. A
tört által meghatározott egyenlegesen megoszló б feszültség csak a konkrét F erő bevezetési
helyétől elegendően távol fogadható el, ha a prizmatikus rúd anyaga homogén kontinuumnak
tekinthető. A gyakorlatban használatos fém rudak azonban kristályos szerkezetű inhomogén
struktúrát mutatnak, melyek legtöbbször mikrohibákkal (diszlokációkkal, mikrorepedésekkel,
esetleg üregekkel) is terheltek. Ezek környezetében a feszültség állapot már nem egytengelyű.
A rúd térfogategységében lévő hibák számát közelítőleg állandónak tekintve nyilvánvaló,
hogy a szilárdsági méretezés eredménye függ a szerkezet méretétől is. A szilárdsági méretezés
legegyszerűbb esete is gondok és problémák sokaságát veti fel és látható módon a kielégítő
megoldáshoz elengedhetetlen a determinisztikus szemlélet feladása, ellenkező esetben csak
igen nagy biztonsági tényező választásával nyugtathatjuk meg lelkiismeretünket, miközben
fogalmunk sincs a vállalt kockázat nagyságáról, ami végül is ugyancsak (részben szubjektív
típusú) valószínűségelméleti probléma.
Összetett gépészeti szerkezetek, pl. járművek tervezése során a szilárdsági méretezés
lényegesen bonyolultabb. Mi okozza ezt a bonyolultságot? A mérnöki szerkezetek tömeges
méretű elterjedése, a többségében laikus üzemeltetés, a gazdasági kényszeren alapuló anyagés energiatakarékos kialakítás egyre részletesebb és valósághűbb terheléstörténet
figyelembevételét követeli meg a szilárdsági méretezőtől. Az így kialakított szerkezetekben
egyre kevesebb a szilárdsági tartalék, ugyanakkor a felhasználók joggal követelik a kockázat
előírt értéken tartását.
A teljesség igénye nélkül néhány, a szilárdsági méretezést bonyolulttá tevő körülmény:
 A nagy darabszámban készülő termékek egyes egyedei a gyártás során lényegesen
különbözhetnek egymástól. A méretpontatlanságok, beállítási és szerelési eltérések
véletlenszerűen változó tulajdonságú egyedeket eredményeznek. Számos esetben
szándékolt típus variánsok készülnek anélkül, hogy az eltérések szilárdsági
ellenőrzésre kerültek volna. (A járműiparban egy-egy alaptípus esetenként több száz
típus variánsban is készülhet, ilyen nagyszámú egymástól független szilárdsági
ellenőrzés viszont gyakorlatilag kivitelezhetetlen.)
 Az azonos termékek egymástól szignifikánsan különböző üzemeltetési körülmények
közé kerülnek. Eltérő éghajlati viszonyok, eltérő terhelés-történet és üzemeltetői
mentalitás, kezelési stílus nagymértékben befolyásolja a termékek elhasználódását,
kopását és végső soron az élettartamát.
 A termékek tulajdonságai az üzemeltetés során nagymértékben változnak. Az új
állapotra elvégzett szilárdsági méretezés valójában semmitmondó az élettartama felét
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már teljesített szerkezetre. A dinamikai terheléseket befolyásoló szerkezeti
tulajdonságok egy része időben rendkívül gyorsan változik és így a szilárdsági
méretezését igen sok szerkezetvariánsra kell kiterjeszteni
 Az üzemelés során figyelembe veendő, „mértékadó‖ független terhelési esetek száma
igen nagy. Ez tükröződik pl. a hajók regiszteri előírásaiban, a repülőgépek építési
előírásaiban, a vasúti és közúti járművek baleseti terhelési előírásaiban. A különböző
terhelési esetek egyidejűsége, azaz a szinergikus hatása azonban még feltáratlan. A
többszörös szinergia pedig hatványozott mértékben (szinte exponenciálisan)
megnövelné a szilárdsági ellenőrzés munkaigényességét.
 A terhelési esetek részben erőteherrel, részben kinematikai teherrel számolnak. A két
fajta teher méretezési filozófiája ellentmondó: Erőteherre nagyobb teherbírású,
kinematikai teherre pedig nagyobb flexibilitású szerkezetet célszerű megvalósítani.
Mindkét teherfajta természetesen véletlen valószínűségi változó.
 A terhekből számított belső erők általában az egyes szerkezeti elemekben összetett
igénybevételt idéznek elő, mely az idő függvényében változik. Az igénybevételekből
ellenben – szemben a kiinduló példánkkal – általában többtengelyű feszültségállapot
keletkezik a szerkezet különböző pontjaiban.
 Erre az időben változó többtengelyű feszültségállapotra a szakítószilárdság, ill. a
szakítószilárdság valamilyen hányada már nem szolgáltat megengedhető ellenőrző
értéket. A vizsgálatokat - és anyagjellemzőket - ki kell terjeszteni a kifáradási
jelenségekre is. A kifáradási vizsgálatok - még szabványosított (szinuszos)
körülmények között is - igen nagy szórást mutatnak, tehát csak a valószínűség
számítás eszközeivel tárgyalhatók. Még inkább ez a helyzet az időben rendszertelenül
váltakozó terheléseknél.
E rövid kitekintésből is érzékelhető, hogy szerkezeteink szilárdsági méretezése – különösen
járművek esetében – mennyire bonyolult, összetett feladat. A bonyolultságot azonban nem
csak a szilárdsági méretezésében tapasztaljuk. Hasonló eredményre jutottunk volna, ha pl. az
utaskényelmet, baleseti viselkedést, vagy a jármű dinamikai stabilitását vizsgáltuk volna.
A szignifikánsan különböző szerkezeti paraméter értékek (pl. eltérő hasznos tömeg és a
folytonosan változó üzemi körülmények) miatt matematikai értelemben a terheléstörténet, az
utaskényelmi vagy baleseti viselkedés sztochasztikus.
A teljes folyamat instacionárius, de mindig találhatók véges, elegendően hosszú, állandó
paraméteres (előírt hasznos teher, állandó sebesség, homogén útfelület) szakaszai, melyek
önmagukban stacionáriusnak tekinthetők. A teljes, folytonos paraméter tartományt így véges
számú diszkrét realizációval közelíthetjük. A véges számú realizáció kiválasztása és relatív
hosszuknak megállapítása korábban üzemelő (közelítőleg akár más típusú) jármű
megfigyelése alapján történhet.
Ez a fajta statisztikai adatgyűjtés természetesen országonként (esetleg városonként) más-más
eredményre vezethet, és ennek eredményeképp a különböző országokban üzemelő járművek
eltérő élettartamúak lehetnek, de fordított tervezői döntéssel olyan szerkezeti módosítások
(erősítések) is megvalósíthatók „felárért‖, melyek mostohább körülmények között is azonos
élettartamot biztosítanak.
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A szilárdsági méretezéshez hasonlóan determinisztikus számítások helyett sztochasztikusan
kell tárgyalni a járművek általános mozgásdinamikáját is. A kérdést végletekig
leegyszerűsítve a jármű mozgását önkényesen szétválasztjuk főmozgásának irányába
(longitudinális) és arra merőlegesen kereszt irányában (laterális dinamika), illetve
„függőlegesen‖ (vertikális dinamika) parazitamozgásokra. A főmozgás elsősorban energetikai
szempontból, a függőleges mozgás az utazási kényelem (áruvédelem) szempontjából, míg a
keresztirányú mozgás biztonsági szempontból érdemel figyelmet. A szétválasztás
természetesen csak durva közelítés, a valóságban mindhárom irányú mozgás kölcsönösen
kihat a jármű energiafogyasztására, kényelmére és biztonságára is. Még szembetűnőbb ez a
kölcsönhatás, ha a transzlációk mellett figyelembe vesszük a jármű főtengelyei körüli forgó
mozgásokat is (bólintás, támolygás [legyezés], orsózás).
Fontos szempont a járművek balesetbiztonságának kérdése is. A sok befolyásoló körülmény
mellett figyelembe kell venni a balesetet szenvedő jármű baleseti partnerét is. A „partner‖
lehet egy másik álló, vagy mozgó jármű, esetleg épület, villanyoszlop stb. A lehetőségek
száma szinte végtelen.
A baleset, ill. katasztrófa elemzés a hagyományos mérnöki tevékenységnek korábban
elhanyagolt területe volt. Jelenleg azonban már mind a kísérleti, mind az elméleti (számításos
szimulációs) vizsgálatok a mindennapi tervező munka részévé váltak. A baleset, ill.
katasztrófa elemzés legérdekesebb eredménye az, hogy bár a baleseti szituációk véletlen
valószínűségi változók, bennük mégis még jelenleg is, dominál és szükséges a
determinisztikus szemlélet. A sztochasztikus szemlélet, statisztikák feldolgozása, gyakorisági
vizsgálatok a már megtörtént balesetekre terjednek ki. Ezekből az utólag készített
statisztikákból választják ki a tipikus, gyakrabban előforduló baleseti szituációkat (baleseti
partner tulajdonságai, az ütközés iránya, az ütközés előtti sebesség stb.), melynek mintegy
szabványosítva - megszabják az ütköztetési kísérlet kezdeti értékeit és peremfeltételeit. E
kísérletek igen költségesek, és gyáranként legfeljebb néhány száz végezhető el belőlük évente,
ez pedig nem elegendő a közlekedés balesetbiztonságának megkívánt szintjéhez. A
kísérleteket kiegészítik a számítógépes szimulációs vizsgálatokkal is, ezzel a megvizsgált
esetek száma akár 1-2 ezerre is növelhető. A számítógépes vizsgálatok is - a kísérletekhez
hasonlóan - pontosan definiált determinisztikus esetekre korlátozódnak. A statisztikát a
vizsgálatok stratégiájának megtervezésére kell felhasználni.
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3. A járművek üzemi terhei
3.1 A teher modellezés általános kérdései
A jármű tervezésekor mind az előzetes, mind a tervezést befejező „végleges‖ menetdinamikai,
szilárdsági, stabilitási és élettartam számításokban modelleket használunk, melyek többnyire
csak az adott vizsgálat szempontjából tükrözik kielégítően (vagy elfogadhatóan a
járműszerkezet tulajdonságait. Előtervezéskor rendszerint csak a jármű főbb geometriai
méretei, össztömege és a kereskedelmi forgalomban beszerezhető főegységek főbb műszaki
adatai ismertek.
Menetteljesítmény számításokban a kocsiszekrény egyetlen tömegponttal is modellezhető.
Tehetetlenségi nyomatékkal is rendelkező merevtestnek tekintve a felépítményt már az egyes
tengelyek, ill. kerekek viselkedését is megítélhetjük. Menetstabilitási vizsgálatakor néha a
merevtest modell nem kielégítő (pl. folyadékmozgás részlegesen töltött tartályokban.
A szilárdsági- és élettartam méretezésben a súlyerők és tömegerők modellezéséhez
lényegesen tagoltabb tömegeloszlás (tömegpontok és merev testek rendszere) szükséges.
Ismét más modellt kell alkotni a jármű lengéskényelmi vizsgálatához, esetenként pl. az ülés és
vezető/ülés bonyolult rugókból és tömegekből álló bonyolult modelljét rá kell építeni a teljes
jármű valamely egyszerűbb modelljére. Mentőautók tervezésénél a lengéskényelem javítása
az egyik legfontosabb tervezői feladat.
A valódi szerkezet számítási modelljének megalkotása nehezen algoritmizálható feladat.
Példákat természetesen lehet bemutatni, de legfontosabb a saját (gyári) mérési és számítási
tapasztalatok összegyűjtése és felhasználása a modellalkotásban. Az elvégzett számítások
megbízhatósága, a számításokból levont konstrukciós következtetések használhatósága
elsősorban a jó modellválasztáson múlik.
A modellezésnek a szerkezet modellezése mellett ki kell terjednie a terhek időbeli és térbeli
modellezésére, a peremfeltételek és kezdeti értékek helyes megválasztására is. E tekintetben
nagyon eltér az oktatás és a gyakorlati élet szemlélete. Ez egyetemi, főiskolai képzés során a
szilárdságtani feladatokban a terhek és a kezdeti valamint peremfeltételek adottak, a
megoldást ezek ismeretében kell a mérnökhallgatónak megtalálnia. A gyakorlati tervezéskor a
tervezőnek kell ezeket az adatokat is felvennie.
A modellalkotáskor figyelembe kell venni az egyes modellek számításigényességét is. Egy
igen részletes, nagy szabadságfokú mechanikai modell elvileg jobban tükrözi a szerkezet
viselkedését. A szabadságfok növelése ugyanakkor általában rontja a számítások numerikus
pontosságát és a nagyszámú eredmények könnyen áttekinthetetlenné, értékelhetetlenné
válhatnak.
A modellezés vizsgálatát az utóbbi évek anyagtakarékos szilárdsági méretezése különösen
időszerűvé teszi. A könnyebb vázszerkezet általában kisebb merevségű, mint a további
hagyományos váz. A járművek hasznos terhe ugyanakkor nem csökkent, sőt a
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vázszerkezetben elért tömeg-megtakarítás a hasznos teher növelését teszi lehetővé. A könnyű
építésű vázszerkezetek ennek következtében lágyabbak, mint a hagyományosok, a szerkezet
saját rezgései a kisebb frekvenciák felé tolódnak el, és esetenként közelebb kerülhetnek a
futóművek „saját frekvenciáihoz. A saját frekvenciákat szándékosan tettük idézőjelbe, mert a
járműveknek, mint bonyolult sok szabadságfokú mechanikai egész rendszernek vannak
sajátfrekvenciái, de különálló futómű, vagy kocsiszekrény hajlítófrekvenciáról csak
szemléletessége miatt beszélhetünk. A könnyűszerkezetes építésmód elterjedésével a
kocsiszekrény a merevtestszerű mozgásokon (zárás, bólintás, támolygás stb.) kívül hajlító és
csavaró lengéseket is végez, amelyek következtében a vázszerkezetben jelentős nagyságú,
járulékos dinamikai igénybevételek is ébrednek.
A rugalmas kocsiszekrény leírható kontinuus – azaz folytonos tömeg-, csillapítás- és
rugalmasság eloszlású – modellek. A hossza mentén állandó merevségű, állandó sűrűségű és
állandó fajlagos csillapítású tartómodell az esetek többségében csak durva közelítésnek
tekinthető és nem számítható belőle a valódi szerkezet kényes szakaszainak (pl. ajtóoszlopok,
erőbevezető helyek) igénybevétele.
A továbbiakban kontinuus modellekkel nem foglalkozunk, mert a hosszuk mentén
szabálytalanul változó merevségű és tömegű tartókat a számításokban mindenképpen diszkrét
szakaszokra kell bontanunk. Helyesebbnek tűnik tehát, ha a jármű vázszerkezetet eleve
diszkrét tömegpontokból, esetleg merev testekből és az ezeket összekötő tömegtelen rugókból
(rudakból, gerendákból, merevített membrán héjakból) felépített rendszerként modellezünk. A
haszonjárművek zöménél a rugalmas vázszerkezet tömege a teljes terhelésű jármű
össztömegének még a 10%-át sem éri el. A jármű tömegének több, mint 90%-a gépészeti
főegységek, kényelmi berendezések, szerelvények, nem teherviselő burkolatok, szigetelések
és hasznos teher tömegéből adódik.
3.1.1. A tömegeloszlás modellezése
A tömegeloszlás modellezésénél jelenleg többnyire heurisztikus megfontolásokból indulunk
ki. A kocsitest hosszának 8-10%-át el nem érő fő méretű testeket tömegpontoknak
tekinthetjük, az ennél nagyobbak – ha kellő merevségűek – merev testtel modellezhetők. Így
várhatóan merevtestnek tekinthetők a futóművek, a motor esetleg a sebességváltó, a
megtöltött üzemanyagtartály. A folytonos eloszlású burkoló és szigetelő vázelemeket célszerű
szakaszokra bontani és tömegpontokkal helyettesíteni. Az önkényes tömegeloszlás modellt
még a részletes számítások előtt célszerű ellenőrizni. Jó ellenőrzésnek tekinthető a modell
nulla-, első- és másodrendű nyomatékának kiszámítása egy önkényesen felvett
koordinátarendszer tengelyére, és összehasonlítása a valódi kocsiszekrény megfelelő rendű
nyomatékával. Ha a modell és a valódi jármű össztömege, súlypontjának helye és a súlyponti
főtengelyekre számított tehetetlenségi nyomatékok megegyeznek, akkor a tömegmodellezést
első közelítésben elfogadhatjuk.
A tömegeloszlás hosszmenti ellenőrzésére a gyakorlatban szokásos a kocsiszekrényre ható
súlyerőkhöz tartozó valódi hajlító nyomatéki ábrák összehasonlítása a tömeges modellhez
tartozó hajlítónyomatéki ábrával. Ha a vázszerkezet kritikus helyein és ezen kívül legalább
0,8-1 m sűrűségben felvett helyeken a két igénybevételi függvény kielégítően egyezik, akkor
a modell elfogadható.
A tömegek keresztirányú elosztását hasonló elvek alapján végezhetjük, de hozzá kell tennünk,
hogy keresztirányban a jármű vázszerkezete (kisebb mérete miatt) igen merev, ezért a
keresztirányú tömegeloszlatásra kevésbé érzékeny.
www.tankonyvtar.hu
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3.1. ábra
A 3.1 ábrán egy padlóvázas autóbusz tömegeloszlásának és vázszerkezetének egyszerűsített
vázlata látható. A kocsiszekrény jobboldalát és az egyik futóművel valamint a padlóburkolást
az áttekinthetőség érdekében elhagytuk. Merevtesttel csak a futóművet és a motort
modelleztük, csatlakozásukat a vázszerkezettel jelképes rugókkal ábrázoltuk, a valóságban ez
általában bonyolultabb, részben rugalmas és részben viszonylag merev kapcsolati elemekből
áll. Az üres kocsiszekrény további tömegeit néhány önkényesen felvett pontba koncentráltuk.
Látható, hogy a tömegpontok és merev testek száma már a fél járműre is meglehetősen nagy,
így a rendszer szabadságfoka is nagyra adódik (tömegpontonként 3 és merevtestenként 6),
ezért különösen az előzetes számításokban további egyszerűsítés kívánatos. Ilyen lehetőségek:
a) Az oldalfalak felső részén lévő tömegek (ezek helyettesítik a tető tömegének egy
részét is) a fenékváz zónájába koncentrált tömegeknél legalább egy
nagyságrenddel kisebbek (alul helyezkednek el a gépészeti szerelvények,
utasülések, a padló borítása lényegesen vastagabb, mint a tetőé stb.), és a
fenékvázban elhelyezkedő tömegekkel függőleges irányban – az oszlopok nagy
húzó- és nyomó merevsége miatt együttmozognak, ezzel a rendszer szabadságfoka
csökkenthető. A vízszintes irányú mozgásokra ez nem érvényes.
b) A statikai számítások és mérések szerint a jármű hosszához képest rövid
kereszttartók jó közelítéssel merevnek tekinthetők, ha keresztmetszetük
másodrendű nyomatéka eléri az oldalfalak, ill. a fenékváz hossztartóinak átlagos
másodrendű nyomatékát. Így az egy kereszttartón elhelyezkedő tömegpontok is
szimmetrikus lengés esetében azonos függőleges elmozdulást végezne, a
hossztengelyre antimetrikus lengésnél pedig egy ferde egyenesen helyezkednek el.
Végezetül megemlítjük, hogy a jármű tömegerőinek és így a tömegeloszlásának modellezését
a jármű mérete, méretarányai is befolyásolják. Rövid járművek (pl. személygépkocsik)
kocsiszekrényét általában egyetlen merevtesttel modellezik, mert az erőbevetési helyek
szilárdsági méretezéséhez (pl. futóművek bekötése) már egy ilyen egyszerű modell is
kielégítő adatokat szolgáltat. Hosszú járműveknél (a vasúti kocsik hossza meghaladja a 20 mt, de számos közúti haszonjármű is hosszabb 10-12 m-nél) a kocsiszekrény nem modellezhető
egyetlen merevtesttel. Figyelembe kell venni meghajlását, illetve elcsavarodását és ennek
következtében a tömegeloszlást is finomabb bontásban kell modellezni.
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3.1.2 Tehertörténet
A jármű vázszerkezetére ható üzemi terhek átfogó értelmezésben a jármű teljes élettartama
során (beleértve a gyártási folyamatot is) előforduló összes külső és belső (gépészeti
főegységekről adódó), több kocsiból, félpótkocsiból álló szerelvények esetén a kapcsolati
erők valamint a pálya okozta kényszermozgás során létrejövő deformációk (kinematikai
teher) összességét jelentik. Az üzemi teher a jármű működése során az idő függvényében
változik, maga a változás lehet viszonylag gyors (pl. fékezés, gyorsítás, kanyarmenet,
egyenlőtlen úton állandó sebességgel haladó jármű lengéseiből keletkező dinamikus
tömegerők, az útegyenlőtlenségek okozta kinematikai terhek) és lehet viszonylag lassú (pl.
rakodó jármű tömegének változásából keletkező súlyerő).
A kellő teherbírású vázszerkezet szabatos méretezéséhez elvileg ismernünk kellene már a
tervezés során a később legyártandó járműre ható terhek teljes történetét és a történet időbeli
gyorsított szimulációjával lehetne elvégezni a szerkezet élettartam vizsgálatát. (Maga a
szimuláció lehet számításos, de elképzelhető kísérleti vizsgákat is. Személygépkocsikat
számos gyár kísérleti próbapályákon meghatározott program alapján tesztel.) Az üzemi teher
rendkívül bonyolult és sok tényezőtől – többek között magától a tervezendő járműtől is –
függő, még kellően fel nem tárt sztochasztikus folyamat. A legfontosabb befolyásoló
tényezők:
 a hasznos teher nagysága, elhelyezése
 útminőség
 haladási sebesség
 forgalmi szituációk, (üzemmódok, városi forgalom, hegyi járatok stb.)
 manőverezési (gyorsulás, fékezés, kanyarmenet gyakorisága)
A felsorolt tényezők egymástól is függhetnek. Pl. a sebesség függhet a hasznos teher
nagyságától, de függhet az út minőségétől (tűrt sebesség) vagy a forgalmi telítettségtől, pálya
kialakítástól, a manőverezés függhet a forgalmi szituációktól, illetve a pályavezetéstől stb. Az
áttekinthetetlen tényezőkből kiemelhetjük a legdöntőbbeket, és ezek alapján rendezhetjük a
terheléstörténet folyamatát. Számításainkban természetesen rögzített paramétereket
használunk, annak megfelelően, hogy a jármű üzemelése során ténylegesen kellő hosszúságú
szakaszokon állandó hasznos teherrel, homogén útfelületen definiált manőverekkel és
sebességgel tesz eleget a szállítási feladatának. A teljes üzem ezekből a szakaszonként
„standardizált‖ eseményekből állítható össze, feltéve, ha ismerjük az egyes „standardizált‖
események relatív gyakoriságát.
A valóságban sztochasztikus folyamatnak tekinthető történet szabatos matematikai leírás
még megoldatlan és elvileg is megkérdőjelezhető egy-egy korábbi tervezésű jármű tényleges
terheléstörténetéből a következtetés egy új jármű jövőbeli üzemi terheire, a gyakorlat számára
mégis ez az egyetlen járható út. Az extrapolálással járó bizonytalanságot az etalonnak
tekintett korábbi jármű gondos kiválasztásával (nagyság, teljesítményadatok), az üzemeltető
kialakult gyakorlatának (teher nagyság, vezetési stílus, karbantartás stb.) tanulmányozásával
és a földrajzi klimatikus viszonyok (úthálózat állapota, hőmérséklet, nedvesség, por stb.)
figyelembevételével lehet és kell csökkenteni. Nagyobb jármű gyártó cégek vevőszolgálatai
és szerviz jelentései fontosak az új járművet tervezők munkájában.
A teljes tehertörténet szabatos összeállításának és felhasználásának a jármű szilárdsági
(élettartam) méretezésében, vagy kísérleti élettartam vizsgálatokban a matematikai
tisztázatlanságon kívül is több akadálya van:
- nincs elegendő (és igazolt) adatunk pl. a relatív gyakoriságokról
- a jármű tervezésekor nem ismerjük a jármű felhasználóját, legtöbbször a
felhasználó ország is ismeretlen, pedig az üzemi körülmények rendkívül
különbözhetnek országonként
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ismertnek feltételezett tehertörténet esetében sem számítható a teljes élettartamra a
vázszerkezet igénybevétele az idő függvényében, mert egy jármű élettartama
esetenként több évtized is lehet. Ugyanezért a kísérleti élettartam vizsgálat is
korlátozott
- a terhek egy része nem okoz jelentősebb igénybevételt a vázszerkezetben
(kifáradási határ alatti feszültségek)
- az üzemi terhek más részénél a méretezés célja nem a kitűzött élettartam
biztosítása, hanem az utas, vezető, áru védelme, túlélése (ütközés, borulás stb.)
A szerkezet méretezését tehát a teljes tehertörténet helyett, – de a tehertörténetre alapozva
– néhány kiválasztott (mértékadó) teher állapotra célszerű elvégezni, és ezeket a
teherállapotokat más, korábbi hasonló méretű és hasonló felépítésű járművek üzemi
tapasztalatainak sokaságából kell kiválasztani. A tapasztalatok egy része időközben
közismertté vált, így a mértékadó terhek esetleg hatósági előírásként, vagy iparági szokásként
is megjelenhetnek, ezek segítik a tervező mérnök munkáját és betartásuk csökkenti a gyártó és
tervező jogi felelősségét. A tapasztalatok döntő része azonban a gyártóvállalatoknál gyűlik
össze (vevőszolgálati jelentések, korábbi meghibásodások stb.), és a vállalat legértékesebb
üzleti titkait képviselik.

3.2 Mértékadó terhek
A teljes terheléstörténet ismeretében elsősorban az azokból kiválasztott, a szerkezet várható
élettartamát befolyásoló terheket valamint a jármű gyors tönkremenetelét előidéző kritikus
terheket vizsgálunk a következőkben. Ezek a terhek az időfüggésen kívül a helytől is függnek.
Az erőteher a jármű eltérő sűrűsége miatt erősen változó intenzitású megoszló-, illetve talajon
ébredő reakcióerők és járműszerelvényeknél az egyes járművek közötti kapcsolati erők
relative nagy koncentrált erőkből álló bonyolult erőrendszer. Tovább bonyolítják ezt a jármű
főegységeiről adódó belső erők (pl. motor nyomaték felvétele a vázra). Számításainkban
azonban az ilyen erősen változó intenzitású megoszló és vegyesen koncentrált erőkből álló
erőrendszert célszerű egységesen „kellő‖ sűrűségben felvett koncentrált erőkkel helyettesíteni
(összhangban a 3.1.1 fejezetben tárgyalt tömeg modellezéssel). A „kellő‖ sűrűség
természetesen nem kielégítő definíció, de a helyettesítő eljárás lényegét jól szemléltethetjük
egyszerű, kéttámaszú, megoszló erőkkel terhelt
tartó segítségével (3.2 ábra). Ha a megoszló
terhelésre és az azt helyettesítő F1 , F 2  F n
koncentrált erőkre meghatározható nyomatéki- (és
nyíróerő) ábra kielégítően egyezik (pl. a két
nyomatéki ábra közötti eltérés a hosszmentén sehol
nem éri el a maximális hajlítónyomaték 5-8%-át),
akkor elfogadhatjuk a helyettesítést. A megkívánt
pontosságnál vegyük tekintetbe, hogy – egyes
törvényi előírásoktól eltekintve – maguk a
„mértékadó‖ erők sem pontosan definiáltak, ezért a
helyettesítő koncentrált erők számát ésszerű
korlátok között lehet és kell tartanunk. A
kocsiszekrény hossztengelye mentén 8-20, keresztirányban kereszttartónként 1-4, a magasság mentén
metszetenként 1-3 koncentrált erővel már
3.2 ábra
kielégítően modellezhető a megoszló erőteher. A
keresztirányú és magasság irányú szétválasztás többnyire csak a gyorsuló mozgást (fékezés,
gyorsítás, kanyarmenet) végző jármű teher modellezéséhez
ábraszükséges.
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3.2.1 Terhek a jármű főmozgásából (statikus teher)
A jármű, illetve a járműszerelvény a szállítási feladatának teljesítése közben üresen, vagy
hasznos teherrel terhelten, esetleg részlegesen terhelve „sima‖ pályán, állandó sebességgel
tartósan halad, vagy sebességét tartósan egyenletesen változtatja (fékez, gyorsít, kanyarodik).
A légerőktől és a viszonylag kis értékű menetellenállástól el szoktunk tekinteni.
(Repülőgépeknél, nagy sebességű járműveknél a légerők már nem hanyagolhatók el.) Ennek
megfelelően a tervezési gyakorlatban 5 fő mértékadó statikus (kvázi statikus) teherállapotot
vizsgálunk:
- állandó sebességű haladás (lényegében súlyerők)
 üres állapot
 részleges hasznos teher
 teljes hasznos teher
- fékezés (lassulás értéke az útfelülettől és abroncstól is függhet, általában 0,6 g)
 üres állapot
 teljes hasznos teher
- gyorsítás (a gyorsulás értéke a hajtáslánctól, teherállapottól és útfelülettől is függ,
általában 0,4 g)
 üres állapot
 teljes hasznos teher
- jobb kanyar (a gyorsulás értéke max. 0,6 g)
 üres állapot
 teljes hasznos teher
- bal kanyar (a gyorsulás értéke max. 0,6 g)
 üres állapot
 teljes hasznos teher
A főmozgásból adódó mértékadó terhek a valóságban dinamikusak, azaz időbeli változásuk
miatt még stacionárius állapotban és abszolút sima úton is mozgásállapotát megváltoztató
jármű lengésbe jön és a főmozgás gyorsulásán kívül a kialakuló lengő mozgásból további
tranziens gyorsulások léphetnek fel. Ennek ellenére a főmozgásokból származó terheket
statikus (illetve kvázi statikus) tehernek tekintjük, a főmozgásból keletkező tömegerőket a
d’Alambert-elv alkalmazásával a kerék talppontokon – és jármű szerelvények esetében a
kapcsolódási pontokban fellépő aktív (gyorsító-, fékező stb.) erőkkel egyensúlyt alkotó
erőrendszernek tekintjük.
A kerék talpponti erők elrendezése általában nem felel meg a térbeli, statikailag határozott
megtámasztás követelményeinek. Különösen bizonytalan a gyorsítást, fékezést vagy a
kanyarmenetet előidéző, a pálya útjába eső komponensek megoszlása (pl. egy kerék lehet
jégen, a többi száraz talajon), ezért ezek megoszlását önkényesen a mérnöki szemlélet alapján
vesszük fel (pl. egyenes vonalú gyorsításkor a két hajtott keréken egyenlő értékűre választva).
Ügyelni kell arra, hogy a számításokban mindig a térbeli statikailag határozott
megtámasztásnak eleget tevő hat keréktalpponti erőkomponens szerepeljen szabad
ismeretlenként.
Joggal felmerülhet a kérdés, hogy miért szükséges a különféle hasznosteher-állapotok
megkülönböztetése a mértékadó terhek sorában. Miért nem elegendő a maximális
hasznosteher vizsgálata?
A hasznos teher nagyságán kívül annak geometriai elrendezése is alapvetően befolyásolja a
járműszerkezet igénybevételét. Különösen jól érzékelhető ez olyan haszonjárműveknél,
melyeken a súlyos gépészeti főegységeket a tengelyeken kívüli konzolos vázszerkezetre
szerelik, míg a hasznos teher zöme a két tengely között helyezkedik el. Ilyenkor a járműváz
két tengely közötti szakaszának igénybevétele üres állapotban, vagy részlegesen terhelt
www.tankonyvtar.hu
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állapotban lényegesen nagyobb lehet, mint teljes hasznos tehernél. A 3.3 ábrán egy
farmotoros autóbusz hajlítónyomatéki ábráját hasonlítjuk össze üres és teljesen terhelt
állapotban. A jármű közepén a hasznos teher csökkenti a kocsiszekrény igénybevételét.
A hasznos teher nagysága és geometriai megoszlás a többnyire progresszív rugózás miatt
alapvetően befolyásolja a jármű lengéseit, így a dinamikus határokat és a jármű
menetdinamikai tulajdonságait (gyorsítás, fékezés, tengelynyomás változás) is, ezért részletes
vizsgálata indokolt a teher analízis folyamatában. Különösen fontos lehet a saját mozgásra
képes hasznos teher (pl. részlegesen feltöltött folyadék tartály, utas, élőállat stb.) lengéstani
határának figyelembevétele a dinamikai vizsgálatokban, illetve a kvázi statikus vizsgálatok
dinamikai faktorának megválasztásában.
A hasznos teher változása az üzemeltetés során nagy mértékben függ a jármű rendeltetésétől,
de jelentősen befolyásolja az üzemeltetés helye, az adott ország közlekedési szállítási
kultúrája. Példaképpen a 3.4 ábrán megadjuk egy hazai üzemelésű városi autóbusz (a), egy
többcélú tehergépkocsi (b) és egy városi áruterítő tehergépkocsi hasznos terhének relatív
gyakoriságát ( M j az adott j teherállapotban megtett út részaránya a teljes futásteljesítmény
százalékában. Ugyancsak az adatok egy másik (pl. afrikai) országban teljesen más jelleget
mutatnak. A 3.4 ábrán feltüntetett gyakorisági adatok egy-egy konkrét budapesti cégnél
végzett két hetes felmérésből származnak, ezért csak a jellegük fogadható el.
A gyorsuló mozgással (fékezés, gyorsítás, kanyarmenet) kapcsolatos terhek szerepe és
jelentősége is eltérő lehet a jármű üzemeltetése során: Pl. hegyi terepen (szerpentineken),
vagy városi forgalomban üzemelő jármű igen sokszor kerülhet gyorsuló mozgásállapotba, a
sűrű városi megállók között közlekedő autóbusz, vagy villamos hasonlóképpen, ezzel
szemben a többnyire autópályán közlekedő teherautó, vagy kamion üzemi feladatának
túlnyomó részét állandó sebességgel és igen enyhe kanyarokkal teljesíti. Természetesen ez az
adott mértékadó teherállapot analizálását nem befolyásolja, de módosítja a szilárdsági
méretezés során a kérdéses tehereset súlyát az élettartami számításokban.
A mértékadó terhek nagyságán, térbeli és időbeli megoszlásain kívül modelleznünk kell
ezeknek a tényleges, vagy helyettesítő koncentrált erőknek és a vázszerkezetnek a kapcsolatát
is. A hagyományos közúti- és vasúti kocsi alvázak viszonylag vastag falú fémszerkezetek,
melyek tetszőleges helyen alkalmasak kisebb koncentrált erők felvételére. Különösen nagy
koncentrált erőknél (pl. futóművek rugózásának bekötési helyein, lengéscsillapítók
csatlakozási pontjain, motor ágyazásnál) külön talp, vagy bak veszi fel és közvetíti a
vázszerkezetre az erőhatást.
A karosszériaelemek, kocsiszekrényfalak ezzel szemben igen vékonyfalú szerkezetek, melyek
még a kisebb koncentrált nyomóerők elől helyileg kitérnek, koncentrált húzó erők hatására
pedig kiszakadhatnak. Ilyenkor mindig külön erőbevezető elemeket kell a szerkezetbe
beépítenünk.
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3.3 ábra

3.4 ábra

Törekednünk kell arra, hogy a ténylegesen megoszló terhet helyettesítő koncentrált erők is a
szerkezetbe épített erőbevezető elemeken keresztül
hassanak a vázszerkezetre. Ennek következetes
megvalósítására azonban esetenként geometriailag
hibásan modellezheti a megoszló terhet. Ilyenkor fiktív
átviteles tartók közbeiktatásával két vagy több
szomszédos erőbevezető helyre szétoszthatjuk az adott
helyettesítő koncentrált erőt.
Az eljárás alapelve megegyezik az ideális rácsos
tartóknál alkalmazott teher elosztási módszerrel.
Közismert, hogy az ideális rácsostartók is csak a
csomópontjaikon (erőbevezetési helyeiken) terhelhetők.
A közbeeső hatásvonalú erőket itt is átviteles tartókkal
vezetik be a szerkezetbe. Némely esetben ez az átviteles
tartó valóságos (pl. a rácsos szerkezetű vasúti hídra
épített sín), más esetben fiktív (3.5 ábra). Az átviteles
tartó és a tényleges tartó kapcsolatát a mérnöki szemlélet
alapján önkényesen modelleztük (3.5.b és 3.5.c ábra). Az
F 2 erő a C és D csomópontokon vezethető be a rácsos
3.5 ábra
tartóba. A bevezetett y irányú komponensek
egyértelműek, de az x irányú komponens akár a C, akár a
D ponton bevezethető. A választás csak a CD rúderő értékét befolyásolja, a szerkezet további
részének erőjátéka változatlan.
3.2.2 Terhek dinamikai hatásokból
Az előző fejezetben a főmozgásból keletkező terheket statikusnak (kvázi statikusnak)
tekintettük. Nem vizsgáltuk a teher időbeli változását, noha nyilvánvaló, hogy a jármű
fékezése időben változó erőhatárokat idéz elő a kocsiszekrényben, hiszen a fékpedál
lenyomásával fokozatosan növekvő, majd felengedésével egyre csökkenő fékerők fognak
ébredni a kerék-talppontokon, nem szólva a pálya és a kerék között fellépő súrlódás
véletlenszerű változásáról részlegesen jeges úton.
Az időbeli változások hatásainak elhanyagolása, vagyis a statikus teher értelmezés
egyenértékű annak feltételezésével, hogy a teher zérusról indulva végtelen lassan növekedve
végtelen hosszú idő alatt éri el névleges értékét és ezután tartósan állandó marad. A statikus
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teher e végállapotot analizálja. Az építőmérnöki gyakorlatban a légköri
hőmérsékletváltozásból (napsütött és árnyékos oldal okozta kinematikai teher) keletkező
hőterhelést tekintik a statikus terhelés klasszikus esetének, de ez a teher sem végtelen hosszú,
hanem néhány órás idő alatt nő az éjszakai terheletlen állapotról a napközi maximális értékre.
A végtelen hosszú időtartam helyett a műszaki gyakorlatban véges idővel kell a statikus
terhelés fogalmát definiálni. Ez az idő azonban nem független a vizsgált szerkezet saját
tulajdonságaitól. Jó közelítéssel a szerkezet legkisebb saját frekvenciájához tartozó lengésidő
tízszeresét meghaladó fokozatos terhelési folyamat már jó közelítéssel statikusnak tekinthető.
A járművek legkisebb sajátfrekvenciája 1 Hz körül helyezkedik el, ezért 10 másodperces
egyenletes tehernövekedés vagy tehercsökkenés már statikus jellegűnek tekinthető.
A járművek terhelése az időben gyorsabban váltakozik, ennek megfelelően a teherváltozásból
keletkező igénybevételeket a terhelés folyamatában kialakuló lengések is befolyásolják. A
dinamikai terhelés és az abból keletkező igénybevételek szabatos vizsgálata csak a
járműszerkezetre felírható mozgásegyenletek megoldásával oldható meg.
A statikai (és szilárdságtani) feladatok megoldása – bonyolult szerkezeteknél – önmagában is
munkaigényes, fokozottan nehéz a sok szabadságfokú (esetleg nemlineáris) lengőrendszerek
mozgásegyenleteinek felállítása és megoldása, ezért érthető, hogy a két feladat
összekapcsolását igyekeznek megkerülni a mérnöki gyakorlatban. Szokásos a dinamikai
terhelést ún. „dinamikus tényező‖ bevezetésével statikus teherre visszavezetni. Számos
szerkezetre a dinamikus tényező értékét szabályzatokban, esetleg szabványokban is
rögzítették. A dinamikus tényező azonban – bár gyakorlati tapasztalatokon alapul – elvileg
nem írja le helyesen a dinamikus terhelést, a dinamikai teher ugyanis nem arányos egy egész
szerkezetre vonatkoztatva a statikus teherrel.
A járműveken végzett mérésekből és modellszámításokból is ismert, hogy a szerkezet
egészére vonatkozó, egységes dinamikus tényező nem létezik. A különböző szerkezeti
elemekre (pl. futóművekre, alvázra,felépítményre) egymástól különböző dinamikus tényező
használata már jobban közelíti a valóságos viszonylat, hosszabb kocsiszekrényeknél esetleg a
hosszmentén változó tényező tovább javíthatja a közelítő számítások eredményét, de szabatos
végleges ellenőrző számításokban általában még az sem elegendő.
A dinamikai terhelésnél ugyanis a külső teher pillanatnyi értékén kívül a lengésekből
származó, időben változó nagyságú és irányú tömegerőket és a járművekre beépített
lengéscsillapítókban keletkező csillapító erőket is figyelembe kell venni. Ezek a lengésekből
származó erők az időfüggvényében előjelüket is változtathatják és időszakosan
tehermentesíthetik a vázszerkezetet, ami viszont növelheti a kifáradás veszélyét. Csillapítatlan
rendszerben a kialakult lengések a külső gerjesztés megszűnte után is – elméletileg korlátlan
ideig – fennmaradhatnak. Valóságos szerkezetekben a mindig létező anyagi csillapítás miatt a
lengések véges idő alatt megszűnnek. E lengéseknek a statikus igénybevétel, mint középérték
közül kialakuló váltakozó igénybevétel a következménye, melyet a kifáradásra, ill.
élettartamra méretezésnél kell figyelembe vennünk.
Az előzetes szilárdsági számításokban – elvi megalapozatlansága ellenére – többnyire
megelégszünk a dinamikus tényező használatával. Értékét közúti járműveknél 2÷2,5-re
választhatjuk, vasúti járműveknél ennél kisebb (1,5) terepjáróknál pedig nagyobb (3)
dinamikus tényező is indokolt lehet az eltérő pálya egyenlőtlenségek miatt.
A végleges szilárdsági számításokban azonban a pályaegyenlőtlenségekből számítható,
időben változó kinematikai terhek tényleges értékeiből kiindulva kell a jármű
mozgásegyenleteit megoldani. A vizsgálatok során három esetet célszerű a gyakorlatban
megkülönböztetni:
a) tranziens testek (egyedi úthibák, sínkereszteződések, változó sebességű haladás,
kerék elpattanás)
b) állandósult (stacionárius és ergodikus) spektrumával jellemzett útgerjesztés
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c) sztochasztikus útgerjesztés
A mozgásegyenlet megoldását az a) esetben az időfüggvényében keressük, a mozgásegyenlet
lehet nemlineáris. A b) és c) esetekben az időfüggvényes megoldás helyett (vagy mellett)
célszerű frekvencia függvényében megoldani a mozgásegyenleteket. Ilyenkor a nemlineáris
egyenleteket linearizálnunk kell (igen sokszor kielégítő a munkaponti linearizálás.)
A tranziens terhelések vizsgálatának célja legtöbbször a szerkezet tönkremenetelének (törés,
lokális nagy képlékeny alakváltozás, stabilitásvesztés) elkerülése, ill. megelőzése.
A b) és c) esetek vizsgálata a szerkezet kifáradására, illetve várható élettartamára szolgáltathat
rész adatokat. Ez utóbbi két terhelési eset-csoport vizsgálata még nem tekinthető minden
részletében megoldottnak. Az ismétlődő igénybevételeknek a fárasztóhatása halmozódik, de
az általánosan használt lineáris Palmgren–Miner-károsodás halmozódási hipotézis csak
közelítésként fogadható el.
Meg kell említenünk, hogy a jelentősebb tőkével és tervezői-fejlesztői háttérrel rendelkező
vezető járműgyárak (pl. Daimler-Benz, Volvo stb.) a b) és c) esetekben is időfüggvényes
vizsgálatokat végeznek, mert el akarják kerülni a linearizálásból keletkező hibákat. Ilyenkor a
várható üzemi körülmények ismeretében megválasztott, jellegzetes útprofilok pályákon,
különféle hasznosteher-állapotban, változó sebességgel haladó jármű viselkedését szimulálják
számítógépen. Tulajdonképpen a próba pályán üzemelő jármű számítógépes helyettesítése
szolgáltatja a kifáradási és élettartam vizsgálat alapadatait. Tapasztalatuk szerint 1-2000 km
szimulált pályával már a teljes üzemidőre jellemző adatok kielégítő pontossággal
meghatározhatók. Jelenleg azonban még a számítógépes szimulációval párhuzamosan a több
darabos „0‖ széria valódi próbapályán vizsgálat is szokásos. (Egyedi termékeket gyártóknál
ez a módszer kivihetetlen.)

3.3 Különleges, eseti terhek
3.1.1 A működéssel összefüggő eseti terhek
A jármű működése során az áru- vagy személyszállításhoz tartozó főmozgásokon kívül is
kaphat terheket. Rakodás, ürítés, az utasok fel- és leszállása olyan lokális igénybevételeket
idézhet elő, melyek a mértékadó terhek között nem fordulnak elő. E terhek zöme nem okoz
jelentős igénybevételt, de néha igen nagy koncentrált erőkkel járhatnak. Ilyen pl. a billenő
felépítmények megemelése ürítéskor. Különösen nagy lehet a három oldalra billenthető
felépítmény egyetlen hidraulika emelő hengerének erőhatára az alvázra és a felépítményre,
hiszen a felépítmény súlypontjához közel emel.
A meghibásodott futóművű járművek emelése és vontatása – bár ilyenkor a hasznos terhet
eltávolítják a járműből, és a vontatás kis sebességgel (kb. 20 km/h) történik – az emelő- ill.
vontató horog környezetét terheli nagy koncentrált erővel. Erre a teherre – ritka előfordulása
miatt – nem szokás élettartamra vagy kifáradásra méretezni, elegendő a szerkezet
törésmentességét kimutatni.
Ugyancsak ritka teher eset a kerékcsere miatt különlegesen alátámasztott kocsiszekrény
vizsgálata. E tehernél elegendő a kocsiemelő illesztési helyének és környezetének elemzése a
lokális stabilitásvesztés, helyi horpadás elkerülésének érdekében.
A 3.1.2. fejezetben említett ellipszis keresztmetszetű tartály összeroppanása a külső légköri
nyomás hatására ugyanezen terhek közé sorolható. Az említett példa alátámasztja a teljes
üzemeltetési történet gondos és sokoldalú elemzésének szükségességét.
3.3.2. A gyártás során ható terhek
A kocsiszekrényeket részben előregyártott kisebb-nagyobb elemekből szerelik, vagy építik
össze. Az összeépített szerkezet általában kellő merevségű és szilárdságú a várható terhek
elviselésére, a egyes elemek azonban önmagukban gyámoltalanok. Különösen szembetűnő a
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sík-lapokból összeállított szekrény egy-egy lapjának hajlékonysága (és lehajlása) a síkjára
merőleges terhek hatására. Helytelen megfogásnál, emelésnél az egyes síklapok akár maradó
alakváltozást is szenvedhetnek.
Nagyobb gyárakban (Daimler B., MAN, GM stb.) a technológusok feladata a gyártás közben
keletkező terhek kordában tartása, egyedi, vagy kis-sorozat gyártóknál ezzel szemben a
gyártmány tervezőnek kell ügyelnie a gyártási folyamat erőtanilag helyes kivitelezésére.
Ehhez a megfogási és emelési pontok kijelölésén és megtervezésén kívül teherelosztó
készülékek tervezése, legyártása és használata is szükséges lehet.
A kész alvázaknak és kész kocsiszekrényeknek külön-külön is kellő merevségük van.
Összeépítésükkor, ha a statikailag határozott térbeli hat kapcsolóelemnél többet alkalmazunk,
a fölös kapcsoló elemek nem lehetnek tetszőleges méretűek. Tetszőleges méret esetén
általában a két szerkezet összekapcsolása (csavarozása, hegesztése stb.) előfeszítéssel jár. A
véletlen előfeszítés (összefeszítés) okozta teher gondos, nagy pontosságú gyártással, vagy
utólagos hézagolással, illesztéssel csökkenthető, előírt határok között tartható. Az ilyen
előfeszítés által előidézett véletlen terhek az üzemelés során (kúszás és relaxálás hatására)
csökkennek, de általában nem szűnnek meg teljesen. Jelenlétük és véletlenszerűségük
megbízhatatlanná teheti a kifáradási és élettartam számításainkat.
3.3.3 Baleseti terhek
A jármű normál üzemének nem része a baleset, ennek ellenére a tervezés során foglalkozni
kell a jellegzetesebb baleseti terhekkel. A baleseteknek (ütközés, borulás stb.) végtelen sok
variációja lehetséges. Bármelyik vizsgálat célja a járműben tartózkodó személyek, vagy áruk
védelme, megóvása a katasztrófától, maga a jármű (felépítmény) tönkremehet. Ezt az elvet
Barényi Béla (Daimler-Benz) fogalmazta meg a múlt század közepén. Ő vezette be a passzívés aktív biztonság fogalmát a járműtervezésben és az általa lefektetett alapelvek még jelenleg
is meghatározzák a balesetbiztonság „filozófiáját‖. Gyűrődni képes külső karosszéria elemek
elől, hátul (esetleg oldalt és felül) és a belső teret védő kemény mag, borulásnál túlélési tér. A
védelem természetesen nem lehet abszolút biztos minden lehetséges ütközési szituációra, és
sebességre, de a legsűrűbben előforduló frontális és hátfali ütközésekre ésszerű sebesség
határig védelmet nyújt.
Az ilyen kocsiszekrény tervezése már nem a hagyományos szilárdsági méretezés területére
esik, hanem a képlékeny alakváltozás és a stabilitás (horpadás, többszörös gyűrődés)
vizsgálatát igényli. A feladat rendkívül összetett, megoldása igen bonyolult és
ellentmondásos, mert az ütközések zöme járművek között történik és tekintettel kell lenni a
„partner jármű‖ kemény magjára is.
Haszonjármű és személygépkocsi ütközésnél az eltérő méretek, tömegek és merevségek miatt
a vesztes mindig a személygépkocsi, amit az újabban a tehergépkocsira hátul és oldalt
elhelyezett munkaemésztő aláfutás gátlókkal próbálnak enyhíteni.
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4. Méretezés
A 3.2 és 3.3 fejezetekből nyilvánvaló, hogy a szilárdsági méretezés nem minden terhet vizsgál
(vizsgálhat), hanem az ún. mértékadó terhekkel foglalkozik. Szerencsés esetben ezeket
előírások tartalmazzák, de többnyire a tervező tapasztalatára van bízva kiválasztásuk. Így a
tervező (és gyártó) felelőssége, hogy a jármű (és felépítménye) eleget tesz-e az üzemeltetés
során elvárt követelményeknek. A követelmények és az üzemeltetési körülmények (és ezzel a
terhek is) üzemeltetőnkét, országonként, földrészenként eltérhetnek. Egy adott körülményekre
tervezett jármű más, eltérő követelményeknek nem biztos, hogy megfelel. (Angol utakra
tervezett Rolls-Royce nem felel meg a szibériai tajgákon. Egy európai nagyvárosba tervezett
autóbusz nem viseli el az afrikai nagyvárosban szokásos túlterhelést stb.)
A gyártónak ezért tudatosítania kell vevőjében, hogy a kérdéses járművet milyen
körülményekre tervezték, ha mégis, a rosszabb körülmények ellenére ezt választják, akkor
élettartama rövidebb lesz. Mostohább körülmények között a megkívánt élettartamot csak
áttervezés utáni átalakítással, megerősített kivétellel és természetesen felárért lehet elérni.
Tudomásul kell venni, hogy minden piacon helytálló termék csak rendkívül drágán állítható
elő, célszerűbb ezért mindig az adott piachoz alkalmazkodni és az üzemeltetési
körülményeket még az üzlet megkötése előtt felderíteni (útviszonyok, terhelési szokások,
járművezetői mentalitás, forgalmi viszonyok, éghajlat, karbantartási szokások, vevőszolgálati
lehetőségek stb.). A zárójelben felsorolt szempontok közül az első négy közvetlenül a teher
nagyságára vonatkozik, az utolsó három pedig a járműszerkezet állapotváltozását veszi
figyelembe.
Az előzőekben az üzemelés közben, időben változó erőrendszerre történő szilárdsági
méretezésről írtunk. Ez az időben változó teher két, jellegében eltérő szakaszra bontható:
a.) a jármű mozgásával (menettel) kapcsolatos terhek
b.) a célfeladat teljesítésével kapcsolatos egyéb terhek (rakodás, ürítés, emelés stb.)
Az a.) jelű, változó sebességű mozgással kapcsolatos terhek tulajdonképpen minden járműre
érvényes szabályok szerint analizálhatók, míg a b.) jelű speciális terhek jármű fajtánként
teljesen eltérőek lehetnek.
A munkavégzéssel kapcsolatos erőhatásoknál vizsgálni kell az ömlesztett, vagy darabáru
rakodásával, ürítésével kapcsolatos speciális terheket, billenthető platós, ill. serleges
felépítményeknél az emelő hidraulika bekötést az alvázba, ill. felépítménybe. Darus kocsiknál
a szélsőséges gém helyzeteket, az esetleges letalpalás okozta terheket. Tartálykocsiknál a
folyadék/gáz töltése, ürítése közben keletkező túlnyomás, vagy részleges vákuum hatását a
tartályra. Olajkút fúró járműnél a fúrás közben keletkező járulékos terheket stb.
A lehetséges üzemi terheket a tervezés során számba kell venni és a járműhöz adott
gépkönyvben pontosan körül kell írni a rendeltetésszerű használat feltételeit.
További figyelmet érdemel az alvázas járművek és a hozzájuk kapcsolt speciális
felépítmények együttdolgozásának kérdése. A sokszor külön-külön megtervezett egységeknek
az összekapcsolása különös felelősséget ró az összeépítést végző cégre. A járművet gyártó
cégek szinte kivétel nélkül támpontot adnak az eltérő felépítmények összekapcsolásához.
www.tankonyvtar.hu
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Ennek ellenére egy alváztörésnél elsődlegesen a felépítményező felelősségét vizsgálják.
Amennyiben az előírások nem adnak elegendő támpontot az összeépítéshez, célszerű a
járművet előállító céggel egyeztetni, illetve engedélyeztetni a terveket.
A járművek és felépítményeik jelentős részben statikailag határozatlan szerkezetek.
Méretezésük, szilárdsági ellenőrzésük a sokszorosan határozatlan szerkezetekre kidolgozott
számítási módszerek valamelyikével lehetséges.
A számítási módszerek végső célja a szerkezetekben keletkező igénybevételek illetve
feszültségek valamint a deformációk meghatározása, melyek ismeretében eldönthető, hogy a
szerkezet az előre meghatározott terhelést képes-e károsodás nélkül elviselni. A deformáció
meghatározása azokon a helyeken lehet szükséges, ahol az egymás mellett lévő szerkezeti
elemek a deformáció hatására akadályozhatják egymást a működésben. Az egyenértékű
feszültségek közül a legnagyobbat keressük, hiszen ezt kell összehasonlítani a kísérleti úton
meghatározott megengedett feszültséggel.
A határozatlan szerkezetek elemei bonyolult módon kapcsolódnak egymáshoz. A tudomány
fejlődésével (mechanika, matematika, számítástechnika, anyagismeret,…) a valós
szerkezeteket egyre jobb (a valóságot egyre jobban megközelítő) modellekkel tudjuk
helyettesíteni. A számításokat mindig valamilyen elvek alapján meghatározott számítási
modellen hajtjuk végre, melynek paramétereit (geometriai méret, másodrendű nyomaték, …)
mi állapítjuk meg. A modellképzés tudatos kell legyen. Egy probléma többféle modellel is
megközelíthető. A jó modell kezelhetően egyszerű, a vizsgált jelenségre jól helyettesíti az
eredeti szerkezetet.
A modellválasztás egyik sarkalatos kérdése, mennyire közelítsük meg a valóságot. A
számítógépek jelenlegi világában az első kézenfekvő válasz: minél jobban. A mai
számítástechnikai eszközök alkalmasak arra, hogy több-száz ismeretlenes egyenletet is rövid
időn belül megoldjanak. Ha azonban a szerkezetet terhelő erők csak durva becsléssel állnak
rendelkezésre vagy a szerkezeti anyagok tulajdonsága nagy szórást mutat esetleg a
technológiai lehetőségek sem ideálisak, akkor lehet egyszerűbb, kezelhetőbb modellt is
választani, hiszen a számítás eredménye nem lehet pontosabb, mint a kiinduló adatok.
A szerkezetben keletkező feszültségek azonban nem csak a külső terhelésből keletkeznek,
hanem a gyártás közben fellépő belső erőkből is. A belső terhelések a külső terheléshez
hozzáadódnak és az előfeszítés mentes állapothoz képest a szerkezet erőjátékát átrendezik.
Lesznek elemek melyekben csökken a az igénybevétel és lesznek amelyekben megemelkedik.
A méretpontatlanságból adódó belső erők kedvezőtlenek a véletlenszerűségük okán. A
tervezői feladatok közé tartozik annak eldöntése is, milyen tűréshatárt engedhetünk meg. A
járműszerkezetek nagyobb geometriai méretei valamint előállítási technológiája
kedvezőtlenül befolyásolja a méreteltéréseket.
Az előfeszítés tudatos alkalmazásával a keletkező erőjátékot a teherbírás szempontjából
kedvezőbbé is tehetjük. A megfelelően megválasztott előfeszítéssel a merevebb
tartóelemekben a külső terhelésből származó igénybevétellel ellentétes előjelű belső
igénybevételt hozhatunk létre. Ezt összeadva a külső terhelés igénybevételével arányosabbá
tehetjük a szerkezet elemeinek igénybevételét.
A kapott eredmények azonban csak a modellre vonatkoznak. Mindig tisztában kell lennünk
eredményeink pontosságával. Ennek egyik legegyszerűbb módja, ha a valóságos szerkezeten
ellenőrizzük számításaink pontosságát. Ezen ismeretek birtokában aztán módosíthatunk a
modellen, hogy az minél pontosabb eredményt szolgáltasson.
A tudomány és számítástechnika és a matematika fejlődésével a számítási eljárások is
fejlődtek. A sokszorosan határozatlan, statikusan terhelt szerkezetek számításához már
korábban kialakult az erőmódszer illetve vele párhuzamosan a mozgásmódszer. A
számítógépek megjelenésével pedig elindult a dinamikus teherre történő méretezés.
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Amint azt a 3.2.2. fejezetben bemutattuk a járművek és felépítményeik folyamatosan változó
terhelésnek vannak kitéve. Az időben változó terhelés időben változó feszültségeket hoz létre
a szerkezeti elemekben. Ezek a változó feszültségek az anyagban repedéseket hozhatnak létre,
amely egy idő után fáradásos töréshez vezethet.
Anélkül, hogy mélyebben foglalkoznánk a kifáradásra történő méretezés elméletével, néhány,
az élettartamot befolyásoló tényezőre hívjuk fel a figyelmet.
Statikus terhelésnél a keletkező feszültséget a szakító kísérletből kapott szakítószilárdsággal,
folyáshatárral illetve az ezekből meghatározott megengedhető feszültséggel hasonlítjuk össze.
A szakító kísérletek eredményinek szórása – még nagy darabszámú kísérlet elvégzésekor is –
megfelelően kicsi.
A kifáradásra történő méretezésnél azonban nem rendelkezünk egy generálisan használható
megengedhető feszültséggel. A kifáradást lényegesen befolyásoló tényezők száma még
stacionárius igénybevételkor is igen nagy. Az azonos módon kivitelezett kísérletek
eredményei nagy szórást mutatnak. A valós feszültségek időbeli lefolyása pedig
instacionárius folyamat.
Az igénybevétel jellegét vizsgálva megállapítható, hogy lengő igénybevételre szuperponálódó
húzás káros míg a nyomás kedvező hatású. Az elő esetben a repedés kinyílik és így tovább
tud terjedni, míg a második esetben a repedés bezáródik és ez késlelteti a repedésterjedést.
Forgóhajtogatásnál ez periodikusan változik.
A fárasztó hatásnak kitett szerkezetek kialakításakor különös gondot kell fordítani a
feszültséggyűjtő helyekre. Statikus igénybevétel esetén a helyi feszültségcsúcsok helyi
megfolyásokat eredményeznek és a feszültségeloszlás egyenetlenségei a nyúlásokkal
kiegyenlítődnek. Fárasztó igénybevétel esetén az ilyen kiegyenlítődés idő hiányában nem
következik be. A tervezés során igyekezni kell a nagy helyi feszültséget elkerülni. Ezek
közismert módja a bemetszések, a hirtelen keresztmetszet változások elkerülése, sima
átmenetek biztosítása, a minél jobb felületi megmunkálás elkészítése. Kedvező hatású lehet
felületek mechanikai és vegyi kezelése is.
Fontos szempont a környezeti hatás. A szélsőséges hőmérsékletek, a korrózió befolyásolják a
kifáradási határt. A korrózió hatása jelentősen meggyorsítja a repedésterjedést.
A nagyteljesítményű számítógépek megjelenésével a mozgásmódszer alapjaira épülő
végeselemes számító eljárás rohamléptekkel fejlődött, és napjainkban szinte egyedülivé vált.
Általánosságban elmondható, hogy a járművek vázszerkezetének szilárdsági méretezéséhez az
erőmódszert, illetve a végeselem módszert használjuk.
A következőkben röviden bemutatjuk a két eljárás alapjait statikus teherre történő méretezés
esetén.

4.1. Erőmódszer
A statikailag határozatlan szerkezeteknél a statikai egyenleteken kívül további egyenleteket
kell felírni. Külső határozatlanság esetén a fölös kényszereknél - a kényszer típusától függően
– a szerkezet lemozdulása illetve elfordulása zérus. Belső határozatlanság esetén a fölös
kapcsolat gondolatbeli elmetszésekor, a metszés két felének egymáshoz viszonyított
elmozdulása illetve elfordulása zérus.
A statikailag határozatlan szerkezet fölös kényszereinek gondolatbeli megszüntetésével nyert
szerkezetet törzstartónak nevezzük. A törzstartó az esetek többségében statikailag határozott,
de határozatlan is lehet. A törzstartónak a tényleges terhelésből keletkező igénybevételeit
nagy betűkkel és nullás indexszel jelöljük (például a hajlító nyomaték:
, normál erő: ).
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A fölös kapcsolati helyeken keletkező ismeretlen erőket illetve nyomatékokat
, , ,
…
-nel jelöljük, ahol 1,2,3,…n a fölös kapcsolatok helyeit jelöli.
A törzstartónak a fölös kapcsolati helyeken (
,
,
, …)
működtetett egyensúlyi, egységnyi nagyságú erőből illetve nyomatékból keletkező
igénybevételi függvényeket kis betűkkel jelöljük (például a hajlító nyomaték:
,
,
,
…, a normálerő: , , ,… , ahol 1,2,3,…n a fölös kapcsolatok helyeit jelöli).
A szerkezet törzstartóján a különböző terhelések hatására bekövetkező mozgásokat
(eltolódás, elfordulás) -val jelöljük és kettős indexszel látjuk el. Az első index az elmozdulás
helyét, a második index pedig a mozgást előidéző terhelésnek az indexe.
Például a
az első oldott kapcsolat irányában bekövetkező elmozdulást jelenti a külső
terhelésből
az első oldott kapcsolat irányában bekövetkező elmozdulást jelenti a második
fölös kapcsolat helyén ható egységnyi terhelésből.
A továbbiakban a
-t terhelési a
-t egységtényezőnek nevezzük.
A fentiek értelmezését az 4.1 ábrán tekinthetjük meg, ahol az igénybevételek közül csak a
hajlító nyomatékokat tüntettük fel.
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4.1.1. Betti tételének alkalmazása az elmozdulások számítására
Tekintsük az 4.2.a. ábrán látható kéttámaszú tartót. A terhelés hatására a tartó meggörbül és
benne a külső erő munkája potenciális energiaként felhalmozódik. Amennyiben a terhelés
hatására a tartó anyaga nem folyik meg (kis deformációknál) a terhelés megszűnése után a
tartó visszanyeri eredeti alakját.
Az
erő által végzett munka
. Mivel ezt a munkát az erő a saját maga által
létrehozott elmozduláson végezte röviden saját munkának nevezzük.
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Ez a munka potenciális energiaként raktározódik a tartóban, melyet kifejezhetünk a tartó
igénybevételi függvényinek segítségével:
∫

∫

∫

∫

∫

∫

A továbbiakban csak a hajlításból származó munkát vesszük figyelembe.
A feladat az erő hatására létrejövő
elmozdulás meghatározása.
Működtessünk először az
erőt a 2. kijelölt helyen. Az 4.2.b. ábrán az
erő által
létrehozott elmozdulásokat tüntettük fel. Az erő által végzett munka
.
Az
erő után tegyük a tartóra plusz terhelésként az
erő is. Ekkor újabb
elmozdulások jönnek létre. A két terhelés hatására létrejövő elmozdulásokat az 4.2.c. ábra
mutatja. Az
erő hatására az
erő támadáspontja is elmozdul, miközben munkát végez.
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Mivel a munkát az
erő végzi az
erő által létrehozott elmozduláson, idegen munkának
nevezzük. Ezen munka nagysága
.
A potenciális energia a két terhelés együttes hatására
∫

∫

∫

∫

A potenciális energia képletének első két tagja az egyes erők saját munkáját, míg a harmadik
tag az idegen munkát jelenti. Az energia megmaradás törvényének megfelelően
kijelenthetjük, hogy az erővel és elmozdulással jellemzett munka egyenlő az igénybevételek
segítségével meghatározott idegen munkával:
∫
Amennyiben az értékét egységnyire válasszuk (
) az igénybevételekből
(4.2.d. ábra) számított idegen munka számértéke éppen a keresett elmozdulást adja, vagyis
∫
Dimenzionálisan akkor kapunk helyes értéket, ha a jobboldali integrált elosztjuk az
[ ] értékkel.
4.1.2. A kompatibilitási egyenletrendszer és megoldása
Az 4.3. ábrán feltüntetett kétszeresen határozatlan tartón több variációban megrajzoltuk a
törzstartót valamint a hozzájuk tartozó igénybevételi ábrákat.
A bevezetésben megadott jelölésekkel felírhatjuk az egyes fölös kapcsolatokban az
elmozdulásokat, melyeknek értéke zérus, hiszen az alátámasztásoknál elmozdulás nem jöhet
létre. Ennek megfelelően:

ahol
∫

∫

∫

∫

∫
A nyomatékok továbbra is függvények, de a rövidebb jelölés miatt elhagytuk az (s)
kiterjesztést.
Az
így
felírt
két-ismeretlenes
egyenletrendszert
nevezzük
kompatibilitási
egyenletrendszernek.
A rövidebb írásmód érdekében vezessük be az alábbi jelöléseket:
együttható mátrix
[

]

www.tankonyvtar.hu

terhelési
oszlop vektor
[

]

ismeretlenek
oszlopvektora
[

]

zérus
oszlopvektor
[ ]
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A D együttható mátrix Maxwell tétele értelmében szimmetrikus mátrix.
A kompatibilitási egyenletrendszer a mátrixos írásmóddal:

A D mátrix stabil törzstartónál biztosan nem szinguláris, így van inverze, melynek
segítségével az ismeretlenek meghatározhatók:

A lineáris egyenletrendszer megoldására ma már kész programok állnak rendelkezésre.
Vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy az egyenletrendszer megoldásán kívül milyen
feladatokra tudjuk még használni a számítógépet.
Tekintsük az 4.3. ábrát, ahol egy kétszeresen határozatlan tartó nyomatéki ábráit rajzoltuk
meg a törzstartóra a külső valamint az egységterhelésekre.

A terhelési és egységtényezők meghatározásakor az integrálást a teljes tartóra ki kell
terjeszteni. Mivel az egyes szakaszokon változik a másodrendű nyomaték és a nyomatéki
függvény lineáris az integrálást szakaszonként kell végrehajtani. Vezessük be az alábbi
jelöléseket:
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[

]

[

[

]

]

A b oszlopvektorba foglaltuk össze, az egyes szakaszokon megjelenő igénybevételi
metszékeket szakaszonként. A vektor összeállításakor ügyelni kell az előjelekre valamint az
előre kijelölt irányokra (szakasz eleje és szakasz vége). Az
jelenti az egyes szakasz elején
található nyomatéki metszék előjelhelyes értékét. Az
jelenti az egyes szakasz végén
található nyomatéki metszék értékét.

[

[

]

]

A illetve ennek transzponáltja
a fölös kapcsolati helyeken működtetett egységterhelésből
keletkező hajlító igénybevételek előjelhelyes értékeit tartalmazza az előre meghatározott
szakaszhatárokon. A
mátrix első oszlopában az
a második oszlopában az
egységterhelésből származó nyomatéki metszékek találhatók.
[

]
[

]
[
[

[
〈

Az

illetve

]
]

]

〉 diagonális hipermátrix, ahol

mátrixot nevezzük rugómátrixnak.
A fenti jelölésekkel az együtthatómátrix és a terhelési vektor is kifejezhető:
illetve

A végleges igénybevételek meghatározása a szuperpozícióval lehetséges. A korábbi
jelöléseket alkalmazva
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Azon esetekben amikor a szerkezeti elemekben csak konstans igénybevétel keletkezik (rácsos
szerkezet)
- a tényleges terhelésből keletkező igénybevételeket tartalmazó vektor sorainak száma
megegyezik a szerkezeten kijelölt szakaszok számával (p):

-

[
]
a fölös kapcsolati helyeken működtetett egységterhelésekből (
,
,
, …,
) származó igénybevételek – az előző szakaszosztást figyelembe
véve -

[
-

]

a fentiekhez tartozó diagonális rugómátrix
〈

〉

Amikor a tartó terhelése megoszló terhelés, az igénybevételi függvény másodfokú parabola.
Ezen a szakaszon az összeszorzandó igénybevételi függvények közül egyik másodfokú a
másik (egységnyi erőből keletkező) elsőfokú. Az ilyen esetekben a függvények megadása
három értékkel történik. A szakasz elején, a szakasz közepén és a szakasz végén 4.4. ábra.
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Ennek megfelelően mind mind mátrixokban az ezen szakaszhoz tartozó igénybevételi
függvények három sorban jelennek meg. A rugómátrix ezen a szakaszon
[

]

4.1.3. Statikailag határozatlan szerkezetek elmozdulásai
Betti tétele lehetőséget biztosít arra, hogy statikailag határozatlan szerkezet esetén is
kiszámoljuk a kijelölt pont elmozdulását. Ehhez meg kell határozni a eredeti szerkezet
tényleges terheléséből származó, majd a kijelölt helyen és irányban ható egységnyi erőből
származó igénybevételi függvényeket és számolnunk kell a szorzatintegráljukat. A fenti
módszer igen sok munkát igényel, hiszen kétszer kell megoldanunk a statikailag határozatlan
feladatot, majd elvégezni az integrálást.
Bizonyítható azonban, hogy a sokszorosan határozatlan szerkezet adott keresztmetszetének
elmozdulását meghatározhatjuk úgy is, hogy a határozatlan szerkezet tényleges terheléséből
származó igénybevételi függvénynek és a határozatlan szerkezet bármely törzstartójára - a
szükséges helyen és irányban – működtetett egységnyi erőből származó igénybevételi
függvények képezzük a szorzatintegrálját.
4.1.4. Mintapélda
Az előzőek bemutatására tekintsük az 4.5.a ábrán lévő szerkezetet. Ez egy vegyes szerkezet,
amiben megtalálható a hajlított és csavart tartó valamint a rácsos szerkezet is. A feladat,
határozzuk meg a szerkezet igénybevételeit valamint a kijelölt (P) pont z irányú elmozdulását.
A nyírást, mint igénybevételt elhanyagoljuk.
A szerkezet belsőleg egyszeresen határozatlan. A befogásnál keletkező kényszererőket a
statikai egyenletek felírásával kaphatjuk meg. Ugyanezen az ábrán adtuk meg az egyes
szakaszok számozását is.
A hajlított tartók átmérője d, a rácsos szerkezet rúdjainak keresztmetszete A, a 14., 15., 16.
rudak (kapcsoló rudak) keresztmetszete 2A. Valamennyi rúd acélból készült,ezért minden
elemének rugalmassági modulusa E. A csavart tartó csúsztató rugalmassági modulusa G. Itt
került megadásra a szerkezet geometriája is.
A rácsos tartóban (1. – 13. rudak) csak rúdirányú erők ébredhetnek. Ezen erők egyetlen
adattal és előjelükkel jellemezhetők. A szokásos gyakorlatnak megfelelően a húzó
igénybevételt tekintjük pozitívnak (+).
A hajlított szakaszokon az igénybevételi függvény lineáris, így két adattal jellemezzük. A
csavart szakaszon a csavaró igénybevétel konstans, így egyetlen adat meghatározza.
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A statikailag határozatlan szerkezet törzstartóját az 4.5.b. ábrán adtuk meg. Ezt a 15. rúd
elvágásával kaptuk az eredeti szerkezetből. Ugyanezen az ábrán megrajzoltuk a hajlító és
csavaró igénybevételeket, valamint táblázatba foglaltuk a rácsos tartó igénybevételeit a külsőés egységterhelésre.
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A mátrixos írásmód szerint az alábbiak szerint alakulnak a b, B, R mátrix elemei:

√

√

√

√

√

[

]

〈

[

]
[

]

[

]

[

]〉

ahol
√

A kompatibilitási egyenlet
illetve

A végleges igénybevételeket az alábbi összefüggéssel számolhatjuk:
A P pont elmozdulásának számításához szükség van a z irányú egységterhelésből az egyes
szakaszokon meghatározott igénybevételekre. Ez az 4.5.c. ábrán található.
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A P pont elmozdulását a végleges igénybevételeket tartalmazó
egységterhelésből keletkezett igénybevételeket összefogó
számíthatjuk, ahol

és a P pontban működtetett
vektor integrálszorzataként

[

]

A keresett elmozdulás

4.1.5. A törzstartó kialakításának szempontjai
A törzstartó kiválasztásánál ügyelni kell arra, hogy a kompatibilitási egyenlet ne legyen
szinguláris. Ennek szükséges és elégséges feltétele, ha a törzstartó mind külső terhelésre mind
pedig az alkalmazott egységterhelésekre stabilan viselkedik. A fenti definíció
megengedi,hogy a törzstartó maga statikailag határozott vagy statikailag határozatlan, sőt a
külső terheléstől és az egységterhelésektől eltérő, másfajta terhelések esetében kinematikailag
határozatlan legyen.
A törzstartó megválasztásakor a definíció megengedi, hogy a szerkezet merev rudakkal vagy
egyéb merev tartóelemekkel kiegészítsük, melyek merevségük folytán nem járulnak hozzá az
alakváltozási munkához. Ezeket a gondolt átmetszések két oldalához kapcsoljuk azért, hogy a
fölös kapcsolati erőket az átmetszett keresztmetszetből tetszőleges helyre helyezzük át (pl.
szigma módszer zárt kereteknél). Ilyenkor a merev elemekkel kapcsolt gondolt átmetszésben
www.tankonyvtar.hu
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bekövetkező relatív elmozdulás az összes külső és belső erők hatására zérus. A nem
deformálódó rudak miatt azonban a szerkezet geometriai hálóján felvett átmetszés relatív
elmozdulása is zérus.
A folytonos többtámaszú tartó támaszok fölötti átmetszéssel kialakított törzstartója
gerendairányú terhelésre ugyancsak mozgékonyan viselkedhet.
A statikailag határozatlan törzstartók a járműszerkezetek statikai számítását jelentősen
megkönnyíthetik. Használatuk mégis inkább kivételnek tekinthető. A gyakorlatban a
statikailag és így kinematikailag is határozott törzstartó a szokásos.
Sokszorosan határozatlan szerkezeteknél a számítás munkaigényességét a törzstartó alkalmas
megválasztásával csökkenthetjük. Ennek ellenére az irodalomban nem találunk szisztematikus
eljárást a törzstartó megválasztására. Az alkalmas törzstartó megválasztása jelenleg a tervező
statikai érzékére van bízva. A gyakorlatban persze minden általánosabban használt
szerkezettípusra kialakultak már a célszerű törzstartók.
A törzstartó megválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a statikailag sokszorosan
határozatlan szerkezeteknél a kompatibilitási egyenletrendszer felállítása is és megoldása is
meglehetősen munkaigényes. A törzstartót úgy kell megválasztani, hogy mindkét részfeladat
végrehajtásában könnyítéseket tegyen lehetővé.
Az ilyen törzstartókra jellemzők:
- erőjátéka a külső terhelésből hasonlít a valódi szerkezet erőjátékára
- A kompatibilitási egyenletrendszer együttható mátrixa lehetőleg keskeny
szalagstruktúrát mutasson.
- A kompatibilitási egyenletrendszer „tiszta‖ együtthatói (azonos indexű elemek) az
egyenletrendszer minden sorában jelentősen nagyobbak legyenek a vegyes indexű
együtthatók abszolút értékeinek összegénél és a vegyes indexű együtthatók annál
kisebbek, minél nagyobb a két index közötti különbség. Ez a körülmény jelentősen
gyorsítja és pontosabbá teszi a egyenletrendszer megoldását.
Az 4.6. ábra a törzstartó választásához mutat példákat.
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4.1.5. Mintapélda
Határozzuk meg a külsőleg határozott megtámasztású zárt keret nyomatéki ábráját két külső
terhelésre. A belső munkák számításánál csak a hajlító-nyomatékot vegyük figyelembe.
A háromszorosan határozatlan zárt keret törzstartóját, a külső terhelésből adódó nyomatéki
ábrákat, az egységterhelésekből keletkező nyomatéki ábrákat valamint a végleges hajlítónyomatéki ábrákat a 4.7. ábrán láthatjuk.
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A feladat megoldásához határozzuk meg a kompatibilitási egyenlet együtthatóit. Az alábbi
együtthatók csak az egységterheléshez kapcsolódnak, így mindkét feladat esetén ugyanazok.
∫
∫
∫
∫
∫
∫
A terhelési tényezők, a két feladatnál – a terhelés különbözősége miatt – eltérőek.
Az I. feladatnál:
∫
∫
∫
A II. feladatnál:
∫
∫
∫
A kompatibilitási egyenlet alakja mindkét esetben:

A megoldás részleteit mellőzve, a három-ismeretlenes egyenletrendszerek megoldásai a
következők.
Az I. feladatnál:
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A II. feladatnál:

Az belső erők ismeretében meghatározhatók a végleges igénybevételi ábrák. Az egyszerűség
kedvéért csak a hajlító nyomatéki ábrákat rajzoljuk meg.
A végleges igénybevétel általánosan az alábbiak szerint határozható meg:
∑

.

4.2. Végeselem módszer
A jármű- és gépiparban a kezdő, BSc végzettségű, szilárdságtannal foglalkozó mérnökök
jelentős része multinacionális cégek szerkezetanalízis csoportjainak beosztottjaként tud
elhelyezkedni. Ezek a csoportok a sorozatgyártásba kerülő alkatrészek szilárdsági
ellenőrzésével foglalkoznak. Munkájuk eredményét felhasználva a tervező csoportokban
dolgozók addig tökéletesítik a gyártmányokat, amíg azok meg nem felelnek a kívánalmaknak.
A multinacionális nagyvállalati formában történő munka hatékonyan csak nagyfokú
informatikai támogatással valósítható meg. Az alkatrész tervek CAD modellek formájában
készülnek el, és egy adatbázisban virtuális gyártmánnyá állnak össze. A cégen belüli és a
cégek közötti kommunikáció is a CAD modellek segítségével bonyolódik. Az analízissel
foglalkozó csoportok is ezeket a modelleket kapják meg bemenő adatként, és ezek alapján
készítik el a szilárdsági számításokhoz szükséges mechanikai modelleket.
A bonyolult alakú és terhelésű alkatrészek vizsgálata csak numerikus módszerek
felhasználásával végezhető el. A mechanikai számításokhoz rendelkezésre álló szoftverek
eljárásai a végeselem módszeren alapulnak. Ez egy olyan módszer, amelynek során a
bonyolult geometriájú objektumot kisebb résztartományokra osztjuk, amelyek viselkedése
már egyszerűen leírható. A teljes szerkezet viselkedését pedig a részek összességének
viselkedésével közelítjük. A résztartományokat végeselemnek, összességüket pedig
végeselemhálónak hívjuk.
A szilárdsági vizsgálatok előkészítésének legnehezebb része a peremfeltételek – kényszerek
és terhek – megfelelő modellezése. Ez a végeselem módszerre is igaz, ezért ezt a munkafázist
és az eredmények kiértékelését általában a szerkezetelemző csoportok tapasztaltabb tagjai
végzik vagy irányítják. A kezdő mérnökök feladatköre nagyrészt a végeselemhálók
elkészítése. Ez a munka csak látszólag könnyű. A hálózat minősége ugyanis nagyban
befolyásolja a számítás pontosságát és az eredmények használhatóságát.
A jegyzet ezen fejezete áttekinti a végeselem módszerrel kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat, amelyek ismerete nélkülözhetetlen a jó minőségű modellek építéséhez. A
4.2.1. alfejezet röviden ismerteti a modellalkotás általános, nem végeselem specifikus
lépéseit. A 4.2.2. alfejezetben átismételjük a szilárdságtani feladatok matematikai
megfogalmazásának elemeit. A végeselemes megoldás specialitásait a 4.2.3. alfejezet
ismerteti. A végeselemháló elkészítésének gyakorlati szempontjait a 4.2.4. alfejezetben
tárgyaljuk. A 4.2.5. alfejezet a lineáris statikai számítás néhány specialitását mutatja be. Az
eredmények kiértékelésével a 4.2.6. alfejezetben foglalkozunk. Végül a 4.2.7. alfejezetben
megemlítünk néhány további lehetőséget, amelyek részletezésére e jegyzet keretei között
nincs lehetőség.
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4.2.1. Modellalkotás
A mérnöki munka során a valóságban megépített vagy megépítendő szerkezetek valamely
tulajdonságát szeretnénk meghatározni. Mivel a valóságnak sok olyan vonatkozása is van,
amely a keresett eredmény szempontjából kevésbé lényeges, első lépésben megtesszük a
lehetséges elhanyagolásokat. A vizsgálatot a valóságos szerkezet helyett egy lényegesen
egyszerűbb fizikai modellen végezzük, amely a valóság minden, a keresett eredmény
szempontjából lényeges tulajdonságát tartalmazza. Annak eldöntése, hogy mik a lényeges
szempontok, a mérnök egyik legnehezebb feladata. A fizikai modell alapján végül felállítjuk a
matematikai modellt, és valójában csak ennek a viselkedését vizsgáljuk az eredeti szerkezet
helyett. Sőt, az is előfordulhat, hogy a megalkotott matematikai modell a fizikai modell
működését is csak közelítőleg írja le.
4.2.2. Szilárdságtani feladatok általános megfogalmazása
Statikai és szilárdságtani feladatok esetén a valóságos objektumok modelljeként legtöbbször
rudakat, egyenes vagy görbe tengelyű gerendákat, sík vagy görbült héjakat, illetve egyszerű
vagy összetett geometriájú testeket alkalmazunk. Célunk ezen modellek deformációjának,
alakváltozásának és a benne ébredő feszültségeknek a meghatározása a rá ható terhek és
kényszerek ismeretében. Matematikai megfogalmazásban ez az u  r  deformációs
vektormező, az

A r 

alakváltozási tenzormező és a  r 

feszültségi tenzormező

meghatározását jelenti a test minden pontjában, vagyis az r helyvektor a modell teljes
térfogatát befutja. A kiszámítandó mennyiségek közötti összefüggéseket a 4.2.1. ábra
szemlélteti.

kényszerek

terhek

reakció k

u r 

külső erő rendszer

elő írt

szab ad

defo rm áció k

egyensúly



F0
M 0



anyagtö rvé ny
A r 

 r 

alakválto z ás

feszültség

4.2.1. ábra
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A deformációkat az u  r  vektor-vektor függvény írja le, amely a test valamely pontjának,
amely a deformáció előtt az r helyvektorral jellemzett koordinátán volt, megadja az u
eltolódását (4.2.2. ábra):
x
 
r  y
 
 z 

u x 
 
u  uy .
 
 u z 

(4.2.1)

Ha lemezt vagy rudat vizsgálunk, az u deformációvektorban elfordulási komponensek is
szerepelnek:



u  ux

uy

uz

x

y

z

T

.

(4.2.2)

Másképpen fogalmazva, a testmodellek minden pontjának három, míg a lemez és
rúdmodellek pontjainak hat szabadságfoka van. Térfogati modell esetén tehát jogosan
használhatjuk az elmozdulásmező kifejezést is.

r

u r 

F

4.2.2. ábra
Az alakváltozásokat az A alakváltozási tenzorral jellemezzük:
 x

A   12  xy
 1  xz
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 xy
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yz
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(4.2.3)

Ennek elemeit az u elmozdulásvektor komponenseinek parciális deriváltjaival definiáljuk.
Ezeket az összefüggéseket geometriai egyenleteknek hívjuk. Fordított irányban az
elmozdulások az alakváltozások integráljaként adódnak, amelyre jellemző példa a rugalmas
szál differenciálegyenletének integrálása. A 4.2.1. ábrán a  szimbólum a deriválásra, az 
pedig az integrálásra utal.
Az anyagban ébredő belső erőket a  feszültségtenzorral jellemezzünk:
 x

   xy
 xz


 xy

 xz 



 yz  .

y

 yz



(4.2.4)

 z 

Rúd- és héjmodellek esetén a számítások egyszerűsítése céljából az igénybevételekkel, vagyis
a belső erőrendszer eredőjével is számolhatunk. Héjmodellnél az eredő a felületre merőleges
metszetek középvonalára redukált vonal mentén megoszló erő és nyomaték, míg
rúdmodellnél a keresztmetszetek súlypontjába redukált eredő vektorkettős, vagyis koncentrált
erő és nyomaték.
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Az A alakváltozási és a  feszültségtenzor között az anyagtörvény teremt kapcsolatot.
Lineárisan rugalmas és izotróp viselkedésű anyagok esetén az összefüggést az általános
Hooke-törvény írja le.
A testre ható külső erőrendszert a terhek és a reakciók alkotják. A terhek lehetnek koncentrált
erők és nyomatékok, valamint vonal, felület vagy térfogat mentén megoszló erőrendszerek.
A feszültségek és a testre ható külső erők közötti kapcsolatot az egyensúlyi egyenletek fejezik
ki. A külső erők és a feszültségek (belső erők) eredője zérus. Erre utal a 4.2.1. ábrán a
 F  0 és  M  0 jelölés.
A kényszerek az alkatrész határfelületének egy részén előírják a deformációt (elmozdulásokat
és elfordulásokat). A nulla előírt deformációt megtámasztásnak, a nem nullát pedig
támaszmozgásnak vagy kinematikai tehernek nevezzük. A kényszerek és a test között ébredő
erőket és nyomatékokat reakcióknak nevezzük. Az elnevezés arra utal, hogy ezek az erők és
nyomatékok a deformációk meggátlása miatt alakulnak ki.
Ha elegendő kényszerfeltétel adott ahhoz, hogy a szerkezet merevtestszerű mozgását
megakadályozza, a kényszerített deformációk és a terhek ismeretében a szilárdságtani feladat
egyértelműen megoldható, vagyis a feladatban szereplő összes többi mennyiség kiszámítható.
Mivel az ismeretlen mennyiségek között fennállnak az előbbiekben áttekintett összefüggések,
csak egy részhalmazuk vehető fel szabadon, amely a többit már meghatározza. A megoldási
módszerek fő jellemzője az elsődleges ismeretlenek részhalmazának megválasztása.
Erőmódszer esetén az erő jellegű ismeretleneket – a reakciókat és a belső erőket
(feszültségeket vagy igénybevételeket) – tekintjük elsődleges ismeretlen mennyiségeknek. Az
egyensúlyi egyenletek és az anyagtörvény felhasználásával ezekkel írjuk fel a kényszerekkel
megkötött szabadságfokokra vonatkozó geometriai egyenleteket. A geometriai egyenletek
ezen részét kompatibilitási egyenleteknek nevezzük, mert a deformációknak a kényszerfeltételekkel való összeférhetőségét írják elő.
Elmozdulásmódszer esetén a nem kényszerített, vagyis szabad elmozdulásokat tekintjük
elsődleges ismeretlennek. A geometriai egyenletek és az anyagtörvény felhasználása után
ezekkel írjuk fel, majd oldjuk meg az egyensúlyi egyenleteket.
Rúdszerkezetek esetén a felírt egyenletek zárt alakban megoldhatók. Héj- és térfogati
modelleknél azonban csak egyszerű geometria és terhelési mód mellett oldható meg
analitikusan a szilárdságtani feladat. Ennek oka, hogy bonyolult elrendezésnél a megoldásként
adódó, az ismeretlen mennyiségeket leíró függvények menete is bonyolult, zárt alakban nem
megadható. A gyakorlatban előforduló összetett geometriák és általános tehereloszlások
vizsgálatához numerikus módszereket kell alkalmaznunk.
4.2.3. A szilárdságtani feladat végeselemes megfogalmazása
A kereskedelmi forgalomban kapható, gépészeti feladatok megoldására alkalmas szoftverek
működése a végeselem módszer elmozdulásmódszerként megfogalmazott változatán alapul.
A végeselem módszer lényege, hogy a vizsgált, bonyolult alakú szerkezetet nagyszámú,
elegendően kicsiny, egyszerű geometriájú elem összességével – végeselemekkel –
modellezzük, amelyek együttesen jó közelítéssel lefedik az eredeti objektum által elfoglalt
tartományt. A megfelelően kisméretű elemek használata két segítséget ad a szilárdságtani
feladat megoldásához. Egyrészt, a sűrű felosztás miatt egészen egyszerű geometriájú elemek
összessége is elfogadhatóan közelítheti az eredeti, összetett geometriát. Másrészt, az egy elem
által lefedett tartomány kis mérete miatt az elemen belüli deformációk és az azokból
származtatott mennyiségek csak viszonylag kis mértékben és lassan változhatnak, vagyis
egyszerű függvényekkel - a végeselem módszerben alacsony fokszámú polinomokkal - is jól
közelíthetők.
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A 4.2.3. ábra egy görbe egyenes szakaszokkal való közelítését és egy görbült felület
háromszögekkel, illetve négyszögekkel történő közelítését mutatja. A látottak kétféleképpen
is értelmezhetők. Egyrészt, megadhatják egy általános alakú vonal, illetve felület közelítő
leírását. Másrészt, jelenthetik az x tengely felett értelmezett egyváltozós, illetve az xy sík
felett értelmezett kétváltozós függvény közelítését. A végeselem módszerben a geometria
modellezését az első, a modellezett tartományok felett értelmezett fizikai mennyiségek
leírását pedig a második megközelítés felhasználásával értelmezhetjük. A modell teljes
geometriáját az elemek összessége, a közelített függvényt pedig az egyes elemek felett
értelmezett részfüggvények uniója alkotja.
A 4.2.3. ábrán bemutatott közelítések olyanok, hogy a vonalszakaszok végpontjai és a
felületelemek csúcspontjai rajta vannak az eredeti alakzaton (geometrián vagy függvényen),
és elhelyezkedésük pontosan meghatározza az elemek alakját. A csúcspontok ismeretében az
elemek egyértelműen kifeszíthetők. Matematikai szempontból ez a leírásmód az interpoláció.
A végeselem módszerre általánosan is igaz, hogy a végeselemeket a csomópontoknak
nevezett pontok segítségével definiáljuk, és a csomópontokban felvett függvényértékek az
elemen belüli összes pontban érvényes értéket egyértelműen meghatározzák. További
lehetőség azonban, hogy csomópontok nem csak a csúcsokban, hanem az elemek peremén
vagy akár a belsejében is felvehetők.

y

z

z

y

y

x

x

x

4.2.3. ábra
4.2.3.1. Végeselem típusok
A végeselemeket három jellemző tulajdonságuk szerint csoportosíthatjuk: az egyik a térbeli
kiterjedések száma, a másik a fokszám, a harmadik pedig az elem alakja.
A végeselemek térbeli kiterjedéseinek száma egy, kettő és három lehet. Az egydimenziós
vonalelemeket rudak és gerendák modellezésére használjuk. A rudak csak egyenesek, a
gerendák görbültek is lehetnek. A kétdimenziós felületelemekkel héjakat modellezünk,
amelyek lehetnek síkok vagy görbültek. A háromdimenziós testeket modellező végeselemeket
térfogatelemeknek nevezzük.
A gyakorlatban a végeselem fokszámán a geometriát közelítő polinomok fokszámát értjük.
Fontos azonban tudnunk, hogy a deformációkat közelítő függvények fokszáma ettől eltérő is
lehet. Az elem fokszámát azért azonosítjuk a geometriai közelítés fokszámával, mert ez már a
modell építése során is jól látható tulajdonsága a végeselemeknek. A deformációk
közelítésének fokszáma majd csak a számítások eredményében mutatkozik meg. A
végeselemes szoftverekben általában lineáris és parabolikus végeselemeket használhatunk.
A rendelkezésre álló végeselem alakok halmazát a dimenziószám határozza meg. A
4.2.4. ábra az általános végeselemes szoftverekben rendelkezésre álló végeselemeket helyezi
el a három jellemzőjük szerint felvett táblázatban.
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Lineáris

Parabolikus
Vonalelemek (1d)

Felületelemek (2d)
Háromszög

Négyszög

Térfogatelemek (3d)
Tetraéder

Téglatest

Prizma

4.2.4. ábra
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4.2.3.2. A végeselemek lokális koordináta-rendszerei
A végeselemek felett értelmezett irányfüggő mechanikai mennyiségeket (deformáció,
alakváltozás, feszültség) legtöbbször az elemek elhelyezkedéséhez igazított koordinátarendszerben célszerű komponensekre bontani. Különösen igaz ez a vonal- és felületelemekre,
amelyek eltérően viselkednek a kiterjedésüknek megfelelő irányok és az arra merőlegesek
mentén.
A komponensek elemfüggő feldolgozásának biztosítására minden egyes végeselemhez lokális
koordináta-rendszert rendelhetünk, amelynek koordinátairányait a továbbiakban felső
vesszővel ( x y z  ) különböztetjük meg a globális xyz irányoktól.
Térfogatelemek esetén a lokális koordináta-rendszer orientációja megegyezhet a globális
koordináta-rendszer irányításával. Sokszor azonban célszerű a modell valamely szempontból
összefüggő részét képező elemcsoportok lokális koordinátairányait a globális irányoktól
eltérően, a részmodellre jellemzően beállítani.
Rúd- és gerendaelemek esetén az elem hossztengelye jelöli ki a lokális x  tengely irányát. Az
erre merőleges a síkban értelmezett a keresztmetszet kontúrja, és ennek y z  koordinátarendszerében adhatjuk meg a keresztmetszeti síkidom másodrendű nyomatékait. Az
y z  rendszer pontos irányítását egy v ref referenciavektorral adhatjuk meg, amelynek a
keresztmetszet síkjára képzett vetülete jelöli ki a z  tengely irányát (4.2.5. ábra bal oldala).
Az referenciavektor nem lehet párhuzamos a rúd tengelyével, de ettől eltekintve tetszőleges
térbeli helyzetű lehet. Kijelölésére egy a vonalelemen kívüli Pref referenciapontot is
felhasználhatunk. Az orientációs vektor ekkor a vonalelem kezdőpontjából a külső
csomópontba mutat. Görbült vonalelem esetén a lokális koordináta-rendszer követi az elem
vonalát, x  tengelye mindig az adott pontbeli érintő irányába mutat (4.2.5. ábra jobb oldala).
Pref

z
z

y

y
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x
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y
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P1
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x

y
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4.2.5. ábra
Felületelemek esetén a lokális z  tengely merőleges a felületre. Az x y  sík az elem adott
pontbeli érintősíkja, amely sík elem esetén nyilvánvalóan az elem síkja is. Az x y  rendszer
pontos irányítását a z  tengellyel nem párhuzamos referenciavektorral adhatjuk meg,
amelynek az x y  síkra vett vetülete jelöli ki az x  tengely irányát.
A végeselemek lokális koordináta-rendszere az irányfüggő eredmények kiértékelésén túl az
irányfüggő, nem izotróp anyagviselkedés megadásához is szükséges. Jellemző példa a
hullámos lemezek héjelemként való modellezése, amikor a hullámosítást az x  és
y  irányokhoz rendelt különböző E x  és E y  rugalmassági modulusok megadásával
modellezzük.
4.2.3.3. Közelítés bázisfüggvényekkel
A végeselem módszerben az egyszerű matematikai kezelhetőség érdekében az elemeken belül
értelmezett mennyiségeket alacsony fokszámú polinomokkal közelítjük. Matematikából
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tudjuk, hogy egy n  1 -edfokú polinom n darab paraméterrel jellemezhető. Alapesetben ezek
a polinom a i együtthatói:
f   

n 1

a
i

i

 a 0  a 1  a 2 

2

 ...  a n 

n 1

.

(4.2.5)

i0

Itt és a továbbiakban a koordinátáktól való megkülönböztetés céljából a függvények
argumentumaként a  ,  és  paramétereket használjuk.
Az együtthatók szerepét azonban más módon megválasztott n darab paraméter is átveheti.
Szemlélet alapján belátható, hogy a célra n darab, különböző  i pontban felvett f i  f  i 
függvényérték is megfelel. Hasonlóan használható adott pontokban előírt f i függvényértékek
és f i  deriváltak (nem feltétlenül csak elsőrendűek) összesen n elemből álló halmaza is. A
különbözőképpen felvett paraméter n -esek természetesen kölcsönösen meghatározzák
egymást. Ha az a i polinom együtthatók helyett más, p i paramétereket választunk, az f  
függvényt megadó (4.2.5) képlet annyiban változik, hogy a  i hatványfüggvények helyett
más, N i   függvények szerepelnek az összegzésben:
f   

n



p i N i    p 1 N 1    p 2 N 2    ...  p n N n   .

(4.2.6)

i 1

Az f   függvényt interpolációs függvénynek, az N i   függvényeket pedig
bázisfüggvényeknek nevezzük. Azért beszélhetünk interpolációról, mert az f   függvény
segítségével a csomóponti értékek ismeretében bármely köztes függvényérték kiszámítható.
A végeselem módszerben az elemek felett értelmezett függvények megadása a
csomópontokhoz tartozó függvényjellemzőkkel történik. Ezzel a módszerrel biztosítható,
hogy az azonos csomópontra csatlakozó végeselemek felett értelmezett függvények
csomóponti jellemzői azonosak legyenek. Mivel egy elem p i csomóponti függvényjellemzői
(függvényértékek vagy deriváltak) egymástól függetlenül vehetők fel, az N i bázisfüggvények
olyanok, hogy a hozzájuk tartozó csomópontban az adott függvényjellemző egységnyi értékű,
míg a többi csomópontban az összes függvényjellemző nullának adódik. Az ilyen
bázisfüggvények teszik lehetővé, hogy egyetlen előírt függvényjellemző megváltoztatása úgy
módosítsa a (4.2.6) szuperpozíció eredményeként adódó függvény menetét, hogy közben a
többi lőírt függvényjellemző változatlan maradjon.
A 4.2.6. ábra az előbbi fejtegetést szemlélteti a 0 ; 1  szakasz felett értelmezett, végponti
értékeivel adott lineáris függvény esetén. A   0 helyen lévő 1. csomóponthoz tartozó
N 1   bázisfüggvény a   0 helyen N 1  0   1 értéket vesz fel, míg a 2. csomópont   1
helyén N 1 1   0 . A   1 helyen lévő 2. csomóponthoz tartozó N 2   bázisfüggvény
viselkedése éppen fordított: N 2 1   1 és N 2 0   0 . Az így definiált bázisfüggvényeket a
(4.2.6) képlet szerint a p 1 és p 2 csomóponti függvényértékekkel szorozva (nagyítva), majd
összegezve, az eredő
f    p 1 N 1    p 2 N 2  
(4.2.7)
függvény a végpontokat összekötő egyenesként adódik. Ez nem más, mint a szakaszvégi p 1
és p 2 értékek közötti lineáris interpoláció. A legalsó diagramon folytonos vonallal az eredő
f   függvény, szaggatott vonallal pedig a (4.2.7) képlet jobb oldalán szereplő felskálázott
bázisfüggvények láthatók.

www.tankonyvtar.hu

 Borbás, Dóra, Galambosi, Vincze-Pap, BME

4. MÉRETEZÉS

61

N 1  
1

0
N 2  

1



1



1

0
f  
p1

p2
0

1



4.2.6. ábra
A 4.2.7. ábra a  1; 1 szakasz felett három ponttal megadott másodfokú görbe
bázisfüggvényeit és egy adott értékhármashoz tartozó összegfüggvényét mutatja. Az N 1   ,
N 2   és N 3   bázisfüggvények olyan másodfokú parabolák, amelyek a saját
csomópontban egységnyi értéket vesznek fel, míg a másik két csomópontban nullát. A
bázisfüggvényeket a (4.2.6) képlet szerint a p 1 , p 2 és p 3 csomóponti függvényértékekkel
skálázva, majd összegezve, az eredő függvény az
(4.2.8)
f    p1 N 1    p 2 N 2    p 3 N 3  
képlet szerint adódik. A legalsó diagramon folytonos vonallal az eredő függvény, szaggatott
vonallal pedig a (4.2.8) képlet jobb oldalán szereplő felskálázott bázisfüggvények láthatók.
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4.2.7. ábra
A 4.2.8. ábra a 0 ; 1  szakasz felett értelmezett, végponti értékeivel és deriváltjaival
(végérintőivel) adott harmadfokú függvény előállítását szemlélteti. Most mindkét
csomóponthoz két bázisfüggvény tartozik, N 10   és N 11   , valamint N 20   és N 21   . Az
egyik a függvényérték, a másik a derivált beállításáért felelős. A   0 helyen lévő
1. csomóponthoz tartozó függvényértéket az N 10   bázisfüggvény állítja be. Ennek értéke a
  0 helyen N 10 0   1 , deriváltja pedig N 10 0   0 . Szóban megfogalmazva, az N 10  
függvény a   0 helyen az egységnyi értékből vízszintes érintővel indul. A   1 helyen
lévő 2. csomópontban a függvényérték és a derivált is N 11 1   N 11 1   0 , vagyis a nulla
értéket elérve az N 10   függvény érintője ismét vízszintessé válik. A leírt tulajdonságok
biztosítják azt, hogy az N 10   bázisfüggvényt felskálázva az eredő f   függvény értéke
úgy állítható be az 1. csomópontban, hogy közben a 2. csomópontbeli érték és a
csomópontokhoz tartozó deriváltak (érintők) nem változnak.
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4.2.8. ábra
A   0 helyen lévő 1. csomóponthoz tartozó érintő meredekségét az N 11   bázisfüggvény
állítja be. Ennek értéke a   0 helyen N 11 0   0 , deriváltja pedig N 11 0   1 . A   1 helyen
lévő 2. csomópontban a függvényérték és a derivált is N 11 1   N 11 1   0 . Az előbbieknek
megfelelően az N 11   függvény a   0 helyen felvett nulla értékből egységnyi
meredekségű érintővel indul, majd maximuma elérése után a   1 helyen újra nulla értéket
vesz fel, amivel egy időben érintője vízszintessé válik. Ezek a tulajdonságok biztosítják azt,
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hogy az N 11   bázisfüggvényt felszorozva az eredő f   függvény érintője úgy állítható be
az 1. csomópontban, hogy közben a 2. csomópontbeli érintő és a csomópontokhoz tartozó
függvényértékek nem változnak.
A 2. csomóponthoz tartozó N 20   és N 21   bázisfüggvények működése az eddigiekkel
azonos, azzal a különbséggel, hogy a 2. csomópontban vesznek fel egységnyi értéket, illetve
meredekséget. A legalsó diagramon a folytonos vonal az
(4.2.9)
f     p10 N 10    p11 N 11     p 20 N 20    p 21 N 21  
eredő függvényt, a szaggatott vonalak pedig a képlet jobb oldalán álló felskálázott és a
zárójelezés szerint csomópontonként már összegzett bázisfüggvényeket ábrázolják.
Kétváltozós függvények interpolációja esetén a futó pont egy  ,   paramétersíkon mozog.
Ekkor a formafüggvények is kétváltozósak, de a szuperpozíció képlete a (4.2.6) egyváltozós
esethez hasonló:
f  ,   

n



p i N i  ,    p 1 N 1  ,    p 2 N 2  ,    ...  p n N n  ,   .

(4.2.10)

i 1

A végeselem módszer szempontjából a háromszög és a négyszög alakú tartomány feletti
interpolációnak van jelentősége. A három csomópontban adott, mindkét változójában lineáris,
ferde síkot leíró függvényhez tartozó interpoláció menetét mutatja a 4.2.9. ábra. A
csomópontokhoz tartozó bázisfüggvények maguk is síkok. Helyzetük olyan, hogy a hozzájuk
tartozó csomópontban egységnyi, a másik kettőben pedig nulla értéket vesznek fel. A
súlyozott eredőjük így egy olyan sík, amely a három kitüntetett pontban éppen az előírt
értékeket veszi fel.
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p3
p2




4.2.9. ábra
A négy csomópontban adott, mindkét változójában lineáris interpoláció menete a
4.2.10. ábrán látható. A felső ábra az 1. csomóponthoz tartozó bázisfüggvényt mutatja. A
másik három csomóponthoz tartozó bázisfüggvény teljesen hasonló. A bázisfüggvények és az
eredő függvény grafikonja is olyan, hogy a  és  tengelyekkel párhuzamosan felvett
metszetei (például a vékony folytonos vonalak) és így a peremei is egyenesek. A leírt felület
azonban mégsem sík, a ferde irányú metszetek másodfokú parabolák.
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N 1  ,  


1


p2

f  ,  


p1
p3

p4



4.2.10. ábra
A háromszög és négyszög alakú tartomány felett értelmezett, mindkét változójában
másodfokú függvények definiálásához a sarokponti értékeken túl az oldalfelező pontokban
felvett értékek előírására is szükség van. A 4.2.11. ábra a háromszög, a 4.2.12. ábra pedig a
négyszög feletti parabolikus interpolációt szemlélteti. Mindkét ábrán egy sarokponthoz és egy
oldalfelező ponthoz tartozó bázisfüggvény és egy lehetséges eredő függvény látható.
A felületeket leíró eredő függvények minden esetben olyanok, hogy a tartomány valamely
peremének alakját a peremen lévő csomópontokban adott függvényértékek egyértelműen
meghatározzák. Ebből következik, hogy szomszédos tartományok és azonos csomóponti
értékek esetén a peremek egybeesnek, vagyis az érintkező függvények folytonosan
csatlakoztathatók. Az is igaz továbbá, hogy a peremek alakja lineáris esetben az 4.2.6.,
parabolikus esetben pedig a 4.2.7. ábrán bemutatott egyváltozós függvényeknek megfelelő.
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4.2.11. ábra
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N 1  ,  


1


N 2  ,  

1




p3

f  ,  

p4


p2
p1

p5
p8
p6
p7



4.2.12. ábra
Háromváltozós függvények interpolációja esetén a futó pont a  ,  ,   paramétertérben
mozog. Ennek megfelelően a bázisfüggvények is háromváltozósak:
f  ,  ,   

n



p i N i  ,  , 

.

(4.2.11)

i 1

A végeselem módszerben előforduló paraméterterek tetraéder (4.2.13. ábra), téglatest
(4.2.14. ábra) és prizma (4.2.15. ábra) alakúak lehetnek. Parabolikus esetben (jobb oldali
ábrák) az élek felezőpontjaiban is vannak csomópontok.
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4.2.13. ábra













4.2.14. ábra











4.2.15. ábra
4.2.3.4. A geometria közelítő leírása bázisfüggvények használatával
Matematikai szempontból úgy írjuk le az alkatrész egy darabját modellező végeselemet, hogy
a  ,  ,   paramétertérben elhelyezkedő, szabályos alakú tartományt a bázisfüggvények
segítségével az  x , y , z  globális modelltérben elhelyezkedő, az elem által elfoglalt
tartománnyá transzformáljuk. A leképezés eredményeként, miközben a  paraméterpont
bejárja a paramétertartományt, az r képpont a globális modelltérben kirajzolja a végeselemet.
Végeredményben az eredeti paramétertartományt ráfeszítjük az elem csomópontjaira. A
folyamatot a későbbiekben részletes magyarázattal ellátott 4.2.16.-4.2.21. ábra szemlélteti.
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A paraméterpont helyét megadó  vektor dimenziója a paramétertartomány kiterjedésének
megfelelő, amely megegyezik a végeselem térbeli kiterjedéseinek számával. Az r helyvektor
viszont mindig háromdimenziós, mivel a végeselemek a háromdimenziós globális
modelltérben helyezkednek el. Mindhárom, a valóságos térben értelmezett koordinátát azonos
bázisfüggvényekkel interpoláljuk:
x   

n el

 N   x ,
i

y   

Pi

i 1

n el


i 1

N i    y Pi

z   

,

n el


i 1

N i    z Pi

,

(4.2.12)

ahol n el az elem csomópontjainak száma, x P , y P és z P pedig a Pi csomópont koordinátái. A
három skalár egyenlet egy vektoregyenletbe fogható össze:
i

r   

i

i

n el

 N   r .

(4.2.13)

Pi

i

i 1

A végeselem módszerben jól használható az előbbi (4.2.13) képlet mátrixos felírása is:
r     N r, el    P .
(4.2.14)
Itt az N r ,el   mátrix nullától különböző elemei a (4.2.13) képlet megfelelő N i  
bázisfüggvényei. Az r index arra utal, hogy a mátrix a geometriát leíró bázisfüggvényeket
tartalmazza. A P vektor pedig a csomópontok helyvektoraiból alkotott hipervektor:
 r1

r2
P  
 

 r n el



  x
1






y1

z1

x2

y2

z2



x n el

y n el

z n el



T

(4.2.15)

Egydimenziós elem esetén az előbbiek azt jelentik, hogy miközben a  paraméter befutja az
előírt 0 ; 1  vagy a  1; 1 intervallumot, az r helyvektor a modelltérben bejárja az r P és r P
végpontok közötti szakaszt. A 4.2.16. ábra a két csomópontú, egyenes rúd vagy gerenda esetét
szemlélteti.
1

2

P1

0

1



P2

z

x

y



4.2.16. ábra
A  paramétervektor ekkor csak a  skalárt tartalmazza, így az (4.2.13) szuperpozíció az
r   

2

 N   r
i

Pi

 N 1   r P1  N 2   r P2    r P1  1     r P2

(4.2.16)

i 1

alakba írható. A képlet végső formájából látható, hogy az általános térbeli helyzetű vonalelem
az r P és r P által bezárt köztes pontok sorozataként rajzolódik ki, miközben a  skalár
1

2
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paraméter 0-tól 1-ig változik. A (4.2.14) képletben szereplő

N 



mátrix szintén

egyváltozós, mérete 3x6-os, mivel az r helyvektor három koordinátáját kell előállítania a két
csomópont koordinátáit tartalmazó
r1 
P      x1
r 2 

y1

z1

x2

y2

z2 

T

(4.2.17)

vektor hat komponenséből.
A 4.2.17. ábra a három csomópontos gerenda esetét mutatja.

P3



P1

1

0

1


z
P2

x

y

4.2.17. ábra
Az összegzésben természetesen most három tag szerepel:
r   

3

 N   r
i

Pi

.

(4.2.18)

i 1

Az N   mátrix pedig 3x9-es, mert a P vektor három helyvektort, vagyis összesen 9 elemet
tartalmaz:
r1 
 
P  r2
 
 r 3 

(4.2.19)
 

Kétdimenziós elemek esetén, miközben a     paraméterpont bejárja a paramétersík adott

 

tartományát, az r helyvektor a modelltérben kirajzolja a csomópontokra feszített
felületelemet. Most a formafüggvények és a felhasználásukkal alkotott mátrix is kétváltozós:
r  ,  

n el

 N  ,  r
i

Pi

(4.2.20)

i 1

r  ,   N r , el  ,  P

(4.2.21)

A 4.2.18. ábra a lineáris háromszögelem előállítását szemlélteti. Miközben a
szuperpozícióban a (4.2.18) képlethez hasonlóan három tag szerepel, a (4.2.20) szerinti
kétváltozós bázisfüggvények a három csomópontos vonalelem esetével ellentétben most már
egy felületelemet rajzolnak ki.
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1

P3



P3
P1

z

P2

P1

0



1

P2

x



y

4.2.18. ábra
A parabolikus háromszögelem a 4.2.19. ábrán látható.
P6



P5
P5

1
P6

P1

P2



1

x



P2
P3

z

P3

P1
0

P4

P4



y

4.2.19. ábra
A 4.2.20. és 4.2.21. ábra lineáris, valamint parabolikus négyszögelemet ábrázol.




P2

1

P1

1

0

1

P1

P2





P3
z

P3

1

P4

P4
x

y

4.2.20. ábra

www.tankonyvtar.hu

 Borbás, Dóra, Galambosi, Vincze-Pap, BME

4. MÉRETEZÉS

73


P3



P3

P1

P2

P2
P1

P4
P4

P8


z

P5

P6

P5

P7
x

y

P8



P6
P7

4.2.21. ábra
A leíró függvények tulajdonságából következik, hogy a transzformáció eredményeként adódó
felületek éleinek alakját az élen lévő csomópontok helyzete egyértelműen meghatározza.
Ebből következik, hogy az azonos fokszámú, ugyanazon csomópontok által kijelölt élekre
csatlakozó, vagyis szomszédos elemek hézagmentesen kapcsolódnak. Az is igaz továbbá,
hogy az élek alakja megegyezik az azonos fokszámú, ugyanazon csomópontokra csatlakozó
vonalelemek alakjával. Ez azt jelenti, hogy a felületelemek peremére geometriailag helyesen
definiálható azonos fokszámú vonalelem.
Háromdimenziós elemek esetén a



  

 






paraméterpontnak három koordinátája van.

Miközben bejárja a paraméter-tartományt, az r helyvektor a modelltérben kirajzolja a
csomópontokra feszített térfogatelemet. A bázisfüggvények és a felhasználásukkal alkotott
mátrix most háromváltozós:
r  , ,   

n el

 N  , ,   r
i

Pi

(4.2.22)

i 1

r  , ,    N r , el  , ,   P

(4.2.23)

A leképezés során 4.2.13.-4.2.15. ábrákon látható szabályos elemek torzulnak a közelítendő
geometriának megfelelően.
A transzformált térfogatelemek alakja olyan, hogy oldallapjaik az azonos fokszámú és
azonos csomópontokra illeszkedő felületelemekkel azonos alakúak. Éleik pedig az azonos
fokszámú, ugyanazon csomópontokra kapcsolódó vonalelemekkel azonos alakot vesznek fel.
4.2.3.5. A végeselemek alakjával szemben támasztott minőségi követelmények
A modell felett értelmezett mechanikai mennyiségek matematikai leírásának feltétele, hogy a
(4.2.14) képlettel felírt   r leképezés ne csak egyirányú, hanem kölcsönösen egyértelmű,
vagyis megfordítható legyen:   r . Szóban ez azt jelenti, hogy minden paramétertérbeli 
ponthoz csak egyetlen r valós pont tartozhat, és minden valós r pontot csak egyetlen 
paraméterpont rajzolhat ki.
Rúd- és gerendaelem esetén az egyértelműséget az biztosítja, hogy az elem vonala ne
záródjon vagy metssze saját magát. Kétpontos elem esetén ez mindig biztosított, hárompontos
elemnél pedig csak úgy lehet előidézni a hibát, ha a három pont egy egyenesbe esik, és a
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középső csomópont kívül esik a végpontokat összekötő szakaszon. Lineáris
háromszögelemnél csak úgy fordulhat elő a hiba, ha az elem három csomópontja egy
egyenesbe esik. Ennek az esetnek a térbeli megfelelője, ha a négy csomópontos tetraéder elem
minden csomópontja egy síkba kerül.
A négy csomópontos négyszögelem esetén két lehetőség is van nem egyértelmű leképezés
kialakulására. Az első, ha az elem összemetsződik saját magával. A 4.2.22. ábrán látható
négyszögelem minden csomópontja egy síkban van. A bemutatott metsződés akkor fordul elő,
ha nem a felhasznált végeselem program által kívánt sorrendben adtuk meg az elem
csomópontjait. A programok általában a kerület mentén körbejárva kérik a megadást. Az
ábrán látható négyszögelemet P1  P2  P3  P4 sorrendben kötöttük a csomópontokra. Egy
helyes sorrend a P3 és P4 pontok sorrendjének felcserélésével adódna: P1  P2  P4  P3 .
y
P3
P4

P1

P2
x

4.2.22. ábra
Hasonló, a csomópont sorrend rossz megadásából származó önmetszések a lineáris
térfogatelemek esetén is előfordulhatnak. Önmetsző lehet egy-egy oldallap, de a metsződés a
teljes elem elcsavarodásával vagy kifordulásával is létrejöhet
Lineáris négyszögelem és lineáris térfogatelemek esetén a konkáv elemek leképezése sem
kölcsönösen egyértelmű. A konkáv elem azt jelenti, hogy valamelyik csúcsnál 180  -nál
nagyobb szög alakul ki. A 4.2.23. ábra síkbeli lineáris négyszögelemen mutatja be ezt a
helyzetet. A leképezés valójában ebben az esetben is azért nem kölcsönösen egyértelmű, mert
az ábrán a P4 pont közelében a határvonalakon kívül kerülő elem részek duplán egymásra
hajlanak. Lineáris elemek esetén ez a fajta hiba az egyszerűsített megjelenítésnél is jól látható,
amint azt az ábra jobb oldali része mutatja.
y

y
P3

P3
P2

P2
P4

P4

P1

P1
x

x

4.2.23. ábra
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Másodfokú felület- és térfogatelemek esetén mind az önmetszés, mind a homorú szög
felismerését nehezíti, hogy a végeselemes szoftverek általában nem jelenítik meg részletesen
a másodfokú éleket. A rajzolás gyorsítása érdekében az a megszokott gyakorlat, hogy a
másodfokú görbét a végpontok és a középső csomópont közé berajzolt két egyenessel
ábrázolják.
A 4.2.24. ábra egy a síkban önmagára visszahajló parabolikus négyszögelemet és annak a
képernyőn megjelenő töröttvonalas képét mutatja. Bár az utóbbi esetén is látható, hogy torz a
geometria, az elem önmetszés szempontjából megfelelőnek látszik. A részletesen megrajzolt
elem ábráján azonban látszik, hogy a jobb oldali, visszahajló részen minden képpontot két
paraméterpont is kirajzol.
y

y
P8

P8

P1

P1
P7

P2

P7
P2

P6
P4

P3

P6
P4

P3

P5

P5

x

x

4.2.24. ábra
Az előbbi, szemléltetési célú, mesterkélt példával ellentétben a 4.2.25. ábra egy gyakran
előforduló szituációt mutat. A parabolikus háromszögelem két oldala úgy metszi át egymást,
hogy a töröttvonalas megjelenítésen ez nem látható. Bár most is erős a torzulás, ilyen elemek,
illetve térfogati háló esetén hasonlóan kihegyesedő parabolikus tetraéderek gyakran
keletkeznek kis sugarú lekerekítések és bemetszések, valamint kis falvastagságú, bonyolult
geometriájú részek közelében.
y

y
P5

P5

P6

P1

P6

P4

P2

P1

P3
x

P4

P2

P3
x

4.2.25. ábra
Parabolikus felület- és térfogatelemeknél a középső csomópontok szerencsétlen
elhelyezkedése az önmetszés mellett 180  -nál nagyobb csúcsszöget is okozhat. Erre mutat
példát a 4.2.26. ábra. Az egyszerűsített ábrázoláson ezt a problémát se lehet észrevenni.
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y

y
P7

P6

P5

P7

P8

P6

P5

P8
P4

P1

P2

P4

P3

P1

P2

P3

x

x

4.2.26. ábra
Az elemek leképezésének kölcsönös egyértelműsége alapvető követelmény a mechanikai
mennyiségek felírásának működőképességéhez. A számítások során alkalmazott numerikus
integrálás – amelynek részleteivel a jelen jegyzet keretei között nem tudunk foglalkozni –
megfelelő pontosságához azonban ennél szigorúbb feltételek teljesülése is szükséges.
Összességében azt lehet mondani, hogy a végeselemek geometriájának minél jobban
hasonlítani kell az eredeti paramétertartomány alakjára.
Lineáris vonalelemnél ez a követelmény mindig teljesül. Másodfokú esetben a középső
csomópontnak lehetőség szerint az elem ívhosszának felénél kell lennie. Ez a felület- és
térfogatelemek középső csomópontjaira is igaz. A 4.2.27. ábra szabályos, négyzet alakú
parabolikus felületelem példáján mutatja be a középső csomópontok szerepét. Az aránytalanul
elhelyezett középső csomópontok a transzformált paramétervonalak által kijelölt elemi
felületek mérete az elem különböző részein nagyon eltérő. Emiatt a numerikus integrálás
egyes részeket nagyobb, másokat kisebb súllyal vesz számításba, ami azt eredményezi, hogy
az elem viselkedése a szabályos alak ellenére mégsem lesz homogén.
y

y
P7

P6

P5

P7

P6

P5

P8
P8

P4
P4

P1

P2

P3

P1
x

P2

P3
x

4.2.27. ábra
A végeselemes szoftverek többféle lehetőséget is biztosítanak az elemminőség ellenőrzésére.
Lekérdezhető mérőszámokat rendelnek az elemek bizonyos fajta torzulásaihoz, hogy
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kiszűrhetők legyenek azok a végeselemek, amelyek mérőszáma meghalad egy megadott
határértéket. Általában megadható egy minimális és egy maximális csúcsszög, amelyek között
megfelelőnek ítéljük az elemeket. A maximális határérték kisebb, mint 180  , így ez az
ellenőrzés a konkáv elemeket is kiszűri. Lekérdezhető egy megnyúlásnak (stretch) nevezett
mérőszám, amely a legrövidebb és a leghosszabb oldal arányaként adódik, és ennek
minimumára írhatunk elő határértéket. Az elem szögtorzulása (distorsion) megadja, hogy az
elem csúcsszögei mennyire térnek el a szabályos alak esetén érvényes értékektől. A
4.2.28. ábra a megnyúlás és a szögtorzulás jelenségét szemlélteti lineáris négyszögelem
esetén. Ezek a mérőszámok térfogatelemekre is rendelkezésre állnak. Háromszög- és
tetraéderelemek esetén a két fajta torzulás csak egyszerre jelentkezhet (4.2.29. ábra).
y

y
P4

y

P3

P1

P2

P4

P3

P1

P2

x

P4

P1

P3

P2

x

x

4.2.28. ábra
y

y
P3

P3

P2

P2

P1
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4.2.29. ábra
Az elemek síkból való kitérését (warping) is leírja egy mérőszám.
Sok munkahelyen az a szokás, hogy minden mérőszámra két határértéket állapítanak meg. A
kevésbé szigorú értéket minden végeselemnek teljesíteni kell, a szigorúbbat pedig az elemek
egy megengedett százaléka túllépheti, de ezek az elemek nem lehetnek az eredményeket
jelentősen befolyásoló, kritikus részein a modellnek.
4.2.3.6. A deformációs mező közelítő leírása formafüggvények használatával
A (4.2.1) képlettel bevezetett u  r  deformációs mezőt az egyes végeselemek felett a
geometriához hasonlóan bázisfüggvényekből összeállított interpolációs függvényekkel
közelítjük. Azért beszélünk közelítésről, mert az alkalmazott alacsony fokszámú
bázisfüggvények nem engedik meg az elemek tetszőleges deformációját.
Szigorúan véve egy elem elmozdulását a paramétertartomány felett értelmezett függvénnyel
írjuk le:
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u el    N u , el   U

el

.

(4.2.24)

Az N u , el    mátrix u indexe arra utal, hogy ez a mátrix a deformációs mezőt leíró
bázisfüggvényekből épül fel, amik nem feltétlenül azonosak a geometriát leíró
bázisfüggvényekkel, amelyeket a (4.2.14) képletben bevezetett N r , el mátrixba fogtunk össze.
Az U el vektor pedig a (4.2.15) definícióhoz hasonlóan a csomópontokban érvényes
deformációvektorokból alkotott hipervektor:

U

el

 u el ,1

u el , 2
 
 

 u el , n el



 .




(4.2.25)

Az el index arra utal, hogy az előbbi mennyiségek csak a kiszemelt végeselem felett
értelmezettek.
Mivel azonban a geometriát megadó   r leképezés kölcsönösen egyértelmű, a
(4.2.24)-gyel megegyező összefüggés a globális helykoordináták függvényeként is felírható:
u el  r   N u , el  r  U el .
(4.2.26)
Az r helyvektor itt még csak az adott végeselem által elfoglalt térrész valamely pontjára
mutathat, mert a deformációkomponenseket interpoláló függvények csak az elem fölött
értelmezettek. Az egyes elemek felett adott deformációs függvények unióját képezve a teljes
deformációs mező az
u r   N u r  U
(4.2.27)
alakban adódik. Az N u  r  mátrix az elemek összességének bázisfüggvényeiből épül fel, az
U

vektor pedig a modell összes csomópontjának deformációvektorából alkotott hipervektor:
u1 
 
u2
U    ,
  
 
u n 

(4.2.28)

ahol n a teljes modell csomópontjainak száma.
A (4.2.27) a végeselem módszer egyik alapösszefüggése. Ez a képlet azt írja le, hogy az
alkatrész által elfoglalt térrész felett értelmezett folytonos deformációs függvényt véges
számú csomóponti deformációs vektor segítségével jellemezzük. Ahogyan a végeselemeket
kifeszítik a csomópontjaik, úgy feszül ki a deformációs mező a csomópontokban megadott
konkrét értékek között. A helytől függő N u  r  mátrix végzi el azt a feladatot, hogy miközben
az r helyvektor bejárja az alkatrész által elfoglalt tartományt, a (4.2.27) képlettel definiált
mátrix-vektor szorzat eredményeként kirajzolódik a teljes u  r  deformációs mező.
A végeselemek felett értelmezett deformációs mező közelítéséhez használt bázisfüggvények
nem feltétlenül egyeznek meg az elemek geometriájának leírásánál alkalmazott
bázisfüggvényekkel. Sőt, az egyes deformációkomponensek közelítéséhez használt
bázisfüggvények is eltérőek lehetnek.
Két csomópontú vonalelem esetén, ha csak a végpontokban működnek normálerők, az u x 
tengelyirányú nyúlás a 4.2.7. ábrán bemutatott lineáris bázisfüggvényekkel pontosan leírható.
www.tankonyvtar.hu
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A két végpontban érvényes elmozdulás a p 1 és p 2 értékeknek felel meg, és a közöttük lévő
átmenet a legalsó ábrának megfelelően lineárisan változik az elem hossza mentén. Ugyanez a
helyzet a végpontokban működő csavarónyomatékok miatt létrejövő  x rúdtengely körüli
elfordulással is. A vonalelemek csatlakozásánál a lineáris interpolációs függvények közös
értéke az előbbi mennyiségek folytonosságát is biztosítja, ami fizikailag azt jelenti, hogy a
terheletlen állapotban csatlakozó elemvégek a terhelés hatására is együtt mozognak.
A két csomópontú gerendaelem tengelyére merőleges elmozdulások és elfordulások az elem
hajlított állapotát írják le. Az u y   z páros a lokális z  tengely körüli, x y  síkú hajlítást, az
pár pedig a lokális y  tengely körüli, x z  síkút. Ha csak a végpontokban hatnak
nyíróerők és hajlítónyomatékok, a 4.2.9. ábrán látható harmadfokú függvények használata
megfelelő. Az adott síkú hajlított alakot a csomópontokban érvényes, a hajlítási síkba eső,
rúdtengelyre merőleges elmozdulások és a hajlítási síkban létrejövő elfordulások határozzák
meg. Az elmozdulások a p 1 és p 2 értékeknek, míg az elfordulások a p 1 és p 2 érintőknek
felelnek meg, és a deformált alak a legalsó ábrának megfelelően egy harmadfokú görbe. A
gerendaelemek csatlakozásánál a harmadfokú interpolációs függvények közös értéke és
deriváltja a deformált alakok fizikailag helyes, érintős folytonosságát is biztosítja. A
harmadfokú bázisfüggvényekkel interpolált végeselemek a rugalmas szál differenciálegyenletével azonos eredményt adnak.
Görbe tengelyű, három csomópontos gerendaelemek esetén a deformációt közelítő
függvények az eddig megismerteknél magasabb fokszámú polinomok.
A héjelemek síkjában létrejövő deformációt az u x  és u y  elmozdulásokkal jellemezzük.
Lineáris geometriájú elemek esetén ezek a 4.2.9. és 4.2.10. ábrán bemutatott lineáris,
parabolikus elemeknél pedig a 4.2.11. és 4.2.12. ábrán látható másodfokú függvényekkel
közelíthetők. A héjelemek sírjára merőleges deformáció az x  tengely körüli, y z  síkú és az
y  tengely körüli, x z  síkú hajlításokból tevődik össze. Ezeket az u z  ,  x és
uz  y

 y  szabadságfokok jellemzik. Leírásukra a 4.2.9. ábrán bemutatott, a végérintők beállítását

lehetővé tevő bázisfüggvények kétváltozós megfelelői használhatók. Ez azt jelenti, hogy az
egytengelyű hajlításnak kitett felületelem középfelülete oldalról nézve ugyanúgy
deformálódik, mint egy azonos fokszámú, ugyanazon hajlító nyomatékkal terhelt
gerendaelem, amelynek a keresztmetszete a lemez szélességének és vastagságának megfelelő
méretű téglalap. Az elem síkjára merőleges  z  elfordulás leírása e jegyzet keretei között nem
tárgyalt, heurisztikus módszer segítségével történik.
A térfogatelemeknek csak három elmozdulási szabadságfoka van. Az u x  , u y  és
elmozduláskomponenseket
bázisfüggvényekkel azonosak.

közelítő

u z

bázisfüggvények

a

geometriát

leíró

4.2.3.7. A másodlagos mennyiségek származtatása
A végeselem módszerben az alakváltozási állapotot a (4.2.3) képlettel definiált
A alakváltozási tenzort egyértelműen meghatározó három fajlagos nyúlás és három
szögtorzulás értékből alkotott
   x 

 y

 z

 x y 

 x z 

 y z  

T

(4.2.29)

alakváltozási vektor jellemzi. A vesszős indexek arra utalnak, hogy a komponensek a
végeselemek lokális koordináta-rendszerében értelmezettek. Az   r  alakváltozási vektor
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komponenseit az u  r  deformációs vektor komponenseinek parciális deriváltjaival
definiáljuk. Ezt a műveletet a  parciális deriválási operátormátrix segítségével tudjuk leírni:
 r    u r  .

(4.2.30)

A  mátrix elemei parciális deriválási szimbólumok, amik az u  r  vektor komponenseinek
parciális deriváltjaiból kikeverik az alakváltozási komponenseket.
Mivel az alakváltozási komponensek a deformációkomponenseket leíró függvények
deriválásával adódnak, fokszámuk azoknál alacsonyabb lesz. Ennek két fontos
következménye is van. Az egyik, hogy a lineáris interpolációs függvénnyel leírt
elmozdulásokhoz tartozó fajlagos nyúlás az egész elem felett konstans értékű, Másodfokú
függvénnyel leírt elmozdulás esetén pedig lineáris. A másik, hogy az alakváltozások és a
belőlük számított további mennyiségek az elemhatárokon csak akkor lesznek folytonosak, ha
a származtatásukhoz szükséges deformációkomponensek érintősen folytonosak. Ha csak
értékben folytonosak, akkor származtatott mennyiség értékében már szakadás lép fel.
A feszültségállapotot az előbbiekhez hasonlóan a (4.2.4) képlettel definiált  feszültségtenzort
egyértelműen meghatározó három normál- és három nyírófeszültség értékből alkotott
  

x

 y

 z

 x y 

 x z 

 y z  

T

(4.2.31)

feszültségvektor jellemzi. Fontos megjegyezni, hogy ez nem azonos a szilárdságtanban
definiált feszültségvektorral, ami egy adott ponton átmenő metszősíkban ébredő normál- és
két nyírófeszültség-komponensből áll.
A feszültségi és az alakváltozási vektor között az anyagtörvény teremt kapcsolatot. Lineáris
anyagmodell esetén ez az általános Hooke-törvény, amely matematikailag az egyik irányban a
D anyag merevségi mátrix segítségével az
 r   D  r 

(4.2.32)

képlettel, a másik irányban pedig a C anyag hajlékonysági mátrix segítségével a
 r   C  r 

(4.2.33)

képlettel írható le. Az anyagjellemző mátrixok szimmetrikusak, és egymás inverzei. Elemeik
izotróp anyagmodell esetén valamely egymástól függetlenül felvehető anyagjellemző pár –
például az E rugalmassági modulus és a  Poisson-tényező – függvényei.
Az anyagjellemző mátrixok konstansok abban az értelemben, hogy az azonos anyagból
készült részeket modellező és azonos irányítású lokális koordináta-rendszerrel rendelkező
végeselemekhez azonos anyagjellemző mátrixok tartoznak. Nem izotróp anyagmodell esetén
az anyagjellemző mátrixok elemei kettőnél több skalár anyagjellemző paraméter függvényei.
Ennek jellemző példája a faanyagok szálirány függő viselkedése és a 4.2.3.2. alfejezetben már
említett hullámos lemezek ortotróp anyagmodellel ellátott héjelemekkel való modellezése.
Nemlineáris viselkedésű (lágyuló, keményedő, képlékeny) anyagmodell esetén az
anyagjellemző mátrixok elemei az alakváltozási és a feszültségállapotnak is függvényei.
4.2.3.8. Terhek
A terheket a szerkezet és a külvilág között létrejövő kölcsönhatások modellezésére
használjuk. A modellezett kölcsönhatás által érintett tartomány kiterjedésének függvényében
a terheknek négy csoportja különböztethető meg: koncentrált, vonal mentén megoszló,
felületen megoszló és térfogaton megoszló. Koncentrált teher esetén a három elmozdulási
szabadságfokra ható erőt és három elfordulási szabadságfokra ható nyomatékot adhatjuk meg.
Megoszló terhek esetén az ugyanezen szabadságfokokra ható teherkomponensek intenzitását
kell előírnunk. A teher összetevők megadhatók a globális koordináta-rendszerben vagy a
www.tankonyvtar.hu
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végeselemek lokális koordináta-rendszerében is. A lokális koordináta-rendszer használata
esetén lehetőség van a görbült elemek formáját követő (például érintő vagy merőleges irányú)
terhek definiálására.
Mivel a térfogatelemek csak elmozdulási szabadságfokokkal rendelkeznek, rájuk és
csomópontjaikra csak a terhek erőkomponensei gyakorolnak hatást. Ha térfogatelem
csomópontjára nyomaték terhet adunk meg, akkor azt a programok nem tudják figyelembe
venni. Gyakori példa erre, hogy ha egy térfogatelemekkel modellezett tengely végén akarjuk a
tengelyt csavaró nyomatékot működtetni, akkor azt csak érintő irányú erőkkel vagy
valamilyen közvetítő elem vagy elemcsoport – legtöbbször gerendacsillag (részletesebben
lásd még a 4.2.4.1. alfejezetben) – felhasználásával tehetjük meg.
A végeselem módszerben mind a négy tehertípus használatára van lehetőség. Sőt, a
végeselemes szoftverekben a valós helyzetek egyszerűbb modellezése céljából az egyes
típusokon belül többféle gyakorlati szituáció megadására is lehetőség nyílik.
Csomópontban működő koncentrált erő minden végeselem programban megadható. A
felhasznált programtól függően általában további lehetőség van vonal- és felületelem belső
pontján vagy térfogatelem lapján működő koncentrált teher megadására is.
Vonal mentén megoszló erőrendszer általában vonalelemekre, felületelemek peremére vagy
térfogatelemek élére adható meg. Egyes szoftverekben ilyen teher a felületelemek belsején
vagy térfogatelemek oldallapján áthaladó vonalra is megadható. A teherintenzitás lehet
állandó, lineárisan változó, esetleg a felhasználó által megadott függvényt követő is.
Felületen megoszló erőrendszer felületelemekre és térfogatelemek határoló lapjaira is
megadható. Vannak szoftverek, amikben az érintett felület körvonalának nem feltétlenül kell
követnie a végeselemek határát. Az intenzitás konstans, mindkét változójában lineáris (az
intenzitásvektorok burkolója egy ferde sík), esetleg a felhasználó által definiált is lehet.
Felületi terhek speciális esetei a nyomás, a felületi súrlódási erő és a folyadékteher
(hidrosztatikai nyomás). Ezeket a programok automatikusan az elem lokális koordinátarendszerében hozzák létre úgy, hogy a nyomás mindenütt merőleges, a súrlódási erő pedig
mindenütt párhuzamos legyen a felülettel. Folyadékteher esetén a mélységgel lineárisan
változó intenzitást a program automatikusan számolja.
A térfogaton megoszló terhek az erőtér közvetítésével létrejövő kölcsönhatások modellezésére
használhatók. Gravitációs és centrifugális erőtér minden programban megadható. A
programtól függően további lehetőségként Coriolis-erő vagy akár a felhasználó által definiált
potenciállal rendelkező erőtér is megadható.
4.2.3.9. Kényszerek
A végeselemes szoftverekben a mechanikai feladatokban használt idealizált kényszereket
definiálhatunk. A csomópontokra megadható kényszerek a tartók esetén használt pontszerű
kényszerekkel azonosak. Meg kell adnunk, hogy melyik csomópontra hatnak, és ott melyik
deformációkomponensek létrejöttét gátolják. Vonal menti megtámasztás vonalelemekre és
felületelemek peremére vagy térfogatelemek élére definiálható. Felületi támasz
felületelemekre vagy térfogatelemek oldallapjára adható meg.
A meggátolt deformációkomponensek a globális koordináta-rendszerben, vagy az elemek
lokális koordináta-rendszerében is értelmezhetők. Utóbbi esetben lehetőség nyílik arra, hogy a
kényszer hatásirányát a görbült geometriájú elemekhez relatívan (például érintő vagy
merőleges irányú) definiáljuk.
Egyes programokban lehetőség van támaszmerevség megadására is, ami azt jelenti, hogy a
kényszer nem teljesen rögzített, hanem bizonyos rugalmassággal rendelkezik. A kialakuló
reakcióerők és reakciónyomatékok hatására azokkal arányosan deformálódik. Ez olyan
modellel egyenértékű, mintha az ideális, végtelen merev kényszerek és a szerkezet közé
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rugókat is beépítenénk a modellbe. A programok valójában át is alakítják a modellt a
számításhoz.
A helytálló kényszerek mellett több szoftverben támaszmozgás előírására is lehetőség van.
Ilyenkor az adott deformációkomponenst nulla helyett egy megadott értéken rögzítjük.
A kényszerek úgy épülnek be a matematikai modellbe, hogy a csomóponti elmozdulások U
vektorában a kényszerített szabadságfokok értékei nem ismeretlenként szerepelnek, hanem a
kényszer által meghatározott értékükkel.
4.2.3.10. Az egyensúlyi egyenletek felírása
A végeselem módszer keretei között megfogalmazott szilárdságtani feladat megoldásához a
csomóponti deformációkkal mint ismeretlenekkel kell felírnunk az egyensúlyi egyenleteket. A
végeselem módszerben az egyensúlyi egyenletrendszert a teljes potenciális energia
minimumának elvéből származtatjuk. Ez egy ún. variációs elv szélsőérték-feltételként való
megfogalmazása, amely azt mondja ki, hogy egy külső terhek hatása alatt álló szerkezet olyan
deformált alakot vesz fel, amely a kényszerek által megengedett, és a hozzá tartozó teljes
potenciális energia minden más, a kényszerekkel összeférő deformált alakhoz tartozónál
kisebb.
A minimum feltétel érvényessége kétféleképpen is belátható. Egyrészt, ha egy adott deformált
állapotban lehetőség van olyan további deformációra, ami csökkenti a teljes potenciális
energiát, akkor az létre is jön, mert energiaigényét a teljes potenciális energia csökkenésével
felszabaduló energia fedezi. Ha elérjük a teljes potenciális energia minimumához tartozó
deformált alakot, akkor már csak olyan további deformációra van lehetőség, ami növelné a
teljes potenciális energiát, vagyis aminek már nincs energia fedezete. Ezért a deformálódás itt
befejeződik, ez az adott terhek mellett létrejövő egyensúlyi deformált alak. Másrészt, ha a
terhelésnek kitett szerkezet már felvette az egyensúlyi állapotát, akkor abból csak további
energia bevitelével tudjuk kimozdítani, amely pótlólagos energia a teljes potenciális
energiához hozzáadódik.
A teljes potenciális energia a szerkezetben a deformáció során felhalmozott rugalmas
energiából és a külső erők helyzeti energiájából tevődik össze:
E pot  E rug  E teher .
(4.2.34)
A lineárisan rugalmas szerkezetben tárolt energia az energiasűrűség integráljaként számítható:
E rug 



1
2



T

 r    r  dV ,

(4.2.35)

(V )

ahol az integrálás folyamán az r helyvektor a modell által elfoglalt teljes térfogatot bejárja, a
 és  vektorok pedig a (4.2.31) és (4.2.29) képletekkel definiáltak. A (4.2.35) integrandusa
az F erő hatására s megnyúlást szenvedő rugóban tárolt energia 12 Fs kifejezésével analóg.
Az anyag minden dV elemi térfogata 12   energiát tároló rugóként viselkedik. Ahogyan a
rugóban tárolt energia is kifejezhető tisztán a megnyúlás függvényeként, a (4.2.30) és (4.2.32)
egyenleteket felhasználva és figyelembe véve, hogy az anyagjellemzők D mátrixa
szimmetrikus a (4.2.34) képlet is felírható az elmozdulásokkal:
T

E rug 



1
2

u

T

r   T r  D T r    r  u  r  dV .

(4.2.36)

(V )

Behelyettesítve még a köztes deformációkat a csomóponti deformációk értékéből interpoláló
(4.2.27) képletet és figyelembe véve, hogy a D anyag merevségi mátrix szimmetrikus:
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1
2

N u r  

T

U

T

T

r  D r   r  N u r  U

dV .

(4.2.37)

(V )

Végül a helyvektortól független, az integrálás szempontjából konstans tényezőket kiemelve:
E rug 

1
2

 N r   r  D r   r  N r  dV

T

U

T

T

u

u

U

.

(4.2.38)

(V )

Az integráljelen belül most már csak olyan tényezők szerepelnek, amelyek nem függnek a
csomóponti elmozdulásoktól, csak a végeselemes modell tulajdonságaitól. Mivel az
integrandusban szereplő D mátrix szimmetrikus, a szorzat többi tényezője pedig mindkét
oldalon szerepel, az integrál eredménye egy szimmetrikus mátrix lesz, amit a szerkezet
globális merevségi mátrixának hívunk:
K 

 N r   r  D r   r  N r  dV .
T

T

u

(4.2.39)

u

(V )

Ezzel a rugalmas energia kifejezése:
E rug 

1
2

T

U K U .

(4.2.40)

A terhek helyzeti energiáját az
E teher    u

r  Q

T

Fi

i

(i)

u

T

r  q   r    u T r  q A r    u T  r  q V r 

()

( A)

(4.2.41)

(V )

összeg adja. A négy tag sorrendben a Q i koncentrált, a q   r  intenzitású vonal menti, a
q

A

 r  intenzitású felületi és a

q

V

 r  intenzitású térfogati erők helyzeti energiája. Az

intenzitásvektorok elemei az egyes szabadságfokokra ható terhek skaláris értékei.
A (4.2.41) jobb oldalának minden integrandusa a koncentrált erő által végzett munka Fs
kifejezésével analóg. A koncentrált terhek, illetve a megoszló terhek minden darabkája által
végzett munka a teherintenzitás és az r helyvektor által kijelölt támadáspont elmozdulásának
szorzata. Az előjelek azért negatívak, mert egy erő potenciális energiája akkor növekszik, ha
támadáspontja az erő irányával ellentétesen mozdul el. Ha az elmozdulás az erő irányában
történik, akkor az erő végez munkát, vagyis helyzeti energiája csökken.
A (4.2.41) összefüggésbe behelyettesítve a köztes deformációkat a csomóponti deformációk
értékéből interpoláló (4.2.27) képletet:
E teher    U

T

N

T
u

r  Q
Fi

i



(i)



 U

T

U

T

N

T
u

r  q  r  

()

N

T
u

(4.2.42)

 r  q A  r    U T N Tu  r  q V  r 

( A)

(V )

Végül a helyvektortól független, az összegzés és az integrálás szempontjából konstans
tényezőket kiemelve:
E teher   U
U

T


( A)

T

 N r  Q
T
u

N

Fi

i

U

T

 N r  q r  
T
u

(i )

()

 r  q A  r   U T 
u

N

T



r  q V r 
u

T

.

(4.2.43)

(V )

A jobb oldalon álló összegzés és az integrálok eredménye egy hipervektor, a csomóponti
terhek vektora, amely a modell csomópontjaira ható tehervektorokból épül fel:

 Borbás, Dóra, Galambosi, Vincze-Pap, BME

www.tankonyvtar.hu

84

JÁRMŰFELÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA

F1


F2
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F n 
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T
u

r  Q
Fi
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 N r  q r  
T



u
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 r  q A  r   U T 
u

T

( A)

N

r  q V r 
u

T

(4.2.44)

(V )

ahol az F i csomóponti tehervektorok komponensei az egyes szabadságfokokra ható erők és
nyomatékok:



F  Fx

Fy

Fz

Mx

M

y

Mz



T

.

(4.2.45)

Ezzel terhek helyzeti energiájának kifejezése:
E teher   U

T

F

.

(4.2.46)

Azt látjuk, hogy (4.2.44) jobb oldalán álló összegzés és integrálok a modellben szereplő
terheket a csomópontokra ható terhekké alakítják át úgy, hogy a kiadódó csomóponti terhek
által a csomóponti elmozdulás és elfordulás következtében végzett munka az eredeti terhek
által az eredeti helyükön létrejött elmozdulás és elfordulás következtében végzett munkával
egyenlő. Ezt a matematikai lépést a terhek redukálásának nevezzük. A művelet
eredményeként a végeselemek belsejében ható terhek az adott végeselem csomópontjaira ható
terhekké alakulnak. Ennek oka, hogy az elem belsejében lévő teher támadáspontjának
mozgását az adott elem csomópontjainak mozgása határozza meg.
A teljes potenciális energia a (4.2.40) rugalmas energia és a terhek (4.2.43) helyzeti
energiájának a (4.2.33) szerinti összege:
E pot 

1
2

T

T

U K U U F .

(4.2.47)

A szélsőérték-feltétel teljesülése egyenértékű azzal, hogy a (4.2.47) kifejezésnek az
U csomóponti elmozdulások vektora szerint képzett deriváltja nulla:
KU F 0

,

(4.2.48)

vagy a csomóponti terhek vektorát a jobb oldalra rendezve:
KU  F .

(4.2.49)

Ez az összefüggés a végeselem módszer alapegyenlete. A végeselemes feladat megoldása a
(4.2.49) vektoregyenlet által definiált egyenletrendszer megoldását jelenti az ismeretlen
csomóponti deformációk U vektorára. Az egyenletrendszer egy sora azt fejezi ki, hogy az
adott szabadságfokokra a kapcsolódó végeselemek által kifejtett erők (elfordulási
szabadságfok esetén nyomatékok) és a külső erők összege nulla. Ez azt jelenti, hogy (4.2.49)
a szerkezet egyensúlyi egyenleteinek rendszere.
Mivel a szerkezet K globális merevségi mátrixa szinguláris, a feladat csak a modellt
legalább statikailag határozottá tevő kényszerezés mellett oldható meg. A kényszerezés
hatására a csomóponti elmozdulások U vektorában a kényszerített szabadságfokok értékei
már nem ismeretlen, hanem előírt értékekként szerepelnek, így a hozzájuk tartozó egyenletek
törölhetők. Az egyenletek törlése egyenértékű a merevségi mátrix adott sorának és oszlopának
törlésével, és a törlések után megmaradó egyenletrendszer mátrixa már invertálható lesz. Az
egyenletrendszert a gyakorlatban nem az együtthatómátrix invertálásával, hanem Choleskyfelbontással vagy iterációs módszerekkel oldjuk meg.
4.2.3.11. A merevségi mátrix szemléletes jelentése
A (4.2.49) képlet alapján a merevségi mátrix segítségével kiszámíthatjuk, hogy a szerkezet
egy tetszőleges deformált állapotának eléréséhez milyen terheknek kell hatnia az egyes
www.tankonyvtar.hu
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szabadságfokokra. A (4.2.39) képletben a teljes modellre kiterjedő integrál az egyes
végeselemek felett elvégzett részintegrálok összegeként is felírható, ami egyenértékű azzal,
mintha a teljes szerkezet globális merevségi mátrixát a végeselemek merevségi mátrixaiból
állítanánk össze. Mivel az elemi merevségi mátrixokat a végeselemek lokális koordinátarendszereiben könnyű felírni, az összegzés előtt ezeket a globális koordináta-rendszerbe kell
transzformálni. A végeselem programok algoritmusai valójában így is működnek.
Az elemek merevségi mátrixainak dimenziója az elem összes szabadságfokainak számával
egyenlő. Térfogatelem esetén ez a csomópontszám háromszorosa, míg vonal- és felületelem
esetén hatszorosa. A globális merevségi mátrix elemei az egyes csomópontokra csatlakozó
végeselemek merevségi mátrixának elemeiből adódnak össze. Az elemi merevségi mátrixok
elemeit sorra ki kell osztani a globális merevségi mátrix megfelelő helyeire.
Az elemi merevségi mátrixok segítségével kiszámíthatjuk, hogy a végeselem egy tetszőleges
deformált állapotának eléréséhez milyen terheknek kell hatnia az elem egyes
szabadságfokaira:
K

el

U

 F el

el

.

(4.2.50)

Az egyik legegyszerűbb eset a 4.2.30. ábrán látható húzott-nyomott rúdelem merevségi
mátrixa:
K el 

AE  1

  1

 1
 ,
1

(4.2.51)

ahol A a rúd keresztmetszetének területe, E a rugalmassági modulus,  pedig a rúdelem
hossza. A rúd egyensúlyi egyenlete tehát:
 1  u 1 x    F1 x  



1  u 2 x    F 2 x  

AE  1

  1

.

(4.2.52)

u1 x

u 2 x

F1 x 

F2 x 
P2

P1

x

4.2.30. ábra
Ha felvesszük a csomópontok u 1 x  és u 2 x  tengelyirányú eltolódásait, a normálerők a
következők szerint adódnak:
F1 x  

AE

F2 x 

AE

u 1 x   u 2 x  



.

(4.2.53)

u 2 x   u 1 x  



Felismerve, hogy a rúd megnyúlása:
   u 2 x  u1 x ,

(4.2.54)

a szilárdságtanból jól ismert
F  AE




(4.2.55)

képletet kapjuk.
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4.2.3.12. Az eredmények megjelenítése a végeselemes szoftverekben
A végeselem programokban az eredmények kiértékelését nagyban megkönnyítik a grafikus
megjelenítési lehetőségek. Az egyes eredménykomponenseket szintvonalas vagy színezett
ábrán is megjeleníthetjük. A deformációkat pedig az elmozdult alakot mutató ábra
segítségével is elemezhetjük. A színezések és szintvonalak a deformált alakon is
megjeleníthetők. A feszültségkomponenseken kívül lehetőség van a főfeszültségek, a
főirányok és a redukált feszültség lekérdezésére is.
A 4.2.31. ábra egy hengeres szárból és téglalap keresztmetszetű karból álló kilincset ábrázol.
A szár vége befogott, a kar véglapjára pedig egy F eredőjű, egyenletesen megoszló
erőrendszer működik a z tengellyel ellentétes irányban.

4.2.31. ábra
A 4.2.32. ábra a deformált alakot szemlélteti. Az ábra jobb oldala az u z elmozduláskomponens alapján színezett. A kék szín jelzi a legkisebb értéket, ami a z tengellyel ellentéte
irányú elmozdulás miatt most negatív. A piros szín pedig a legnagyobb értékhez tartozik.

4.2.32. ábra
A 4.2.33. ábra bal oldalán a redukált feszültség szerint színezett deformálatlan alak látható, a
jobb oldali ábra pedig a szár egy keresztmetszetében kialakuló redukált feszültségek
eloszlását mutatja. A bal oldali ábrán látható, hogy a felületen kialakuló feszültségek
eloszlásában a hajlító igénybevétel dominál. A keresztmetszetbeli ovális alakú feszültségeloszlásban (jobb oldali ábra) viszont jól látható a csavarás hatása is. A végeselem
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programokban a Huber–Mises–Hencky-féle redukált feszültséget általában von Misesfeszültségnek nevezik.

4.2.33. ábra
A végeselemes szoftverek – a másodfokú elemek éleihez hasonlóan – a deformált alak
kirajzolásakor sem jelenítik meg részletesen a görbült elemeket. Ennek eredménye, hogy bár a
két csomópontos gerendaelemek deformált alakjának számítása helyesen, harmadfokú görbe
szerint történik, a legtöbb programban a deformált alakon csak az elmozdult végpontokat
összekötő egyenes vonal jelenik meg. Ha részletesen meg akarjuk jeleníteni a deformált
alakot, akkor a gerendákat több végeselemre kell felosztani. Ugyanígy, csak a csomópontokat
összekötő egyenesekkel kirajzolva jelennek meg a meghajlott felületelemek és a
térfogatelemek lapjai is.
A programok további jellegzetessége, hogy a másodlagos mennyiségeket megjelenítő ábrákon
nem az adott elem adott pontjához tartozó értékek jelennek meg, hanem az eloszlások egy
sajátos algoritmus alapján számítódnak. A másodlagos mennyiségeket az elemeknek csak
néhány kitüntetett belső pontjában határozza meg a program. Ezek többnyire az integrációs
pontok, de arra is van példa, hogy lineáris elemek esetén csak a középpontban számítódik ki
egy érték, ami az egész elem felett érvényes lesz. Ezután az egyes csomópontokhoz rendelt
érékek a rájuk kapcsolódó elemekhez tartozó értékeknek az elemek területével súlyozott
átlagaként számolódnak. Végül az elemek színezése a csomóponti értékek alapján, a
formafüggvényeknek megfelelően történik.
A csomóponti átlagolás következtében a kapott eloszlások egyenletesebbek, mint az
elemi eredmények, ami szép, átmenetes színezést eredményez. Emellett azonban lehetőség
van az elemi értékek megjelenítésére is. Ennek jelentőségével a 4.2.5. alfejezetben még
részletesebben foglalkozunk.
4.2.4. A végeselemháló elkészítése a gyakorlatban
A végeselemes modell egyes részein kapható eredmények pontossága az adott területen
kialakított csomópont sűrűséggel jellemezhető. Mivel azonos csomópont sűrűség kisméretű
lineáris és nagyobb méretű parabolikus elemekkel is elérhető, az alkalmazandó végeselemek
fokszámának és méretének megválasztása összefüggő feladat. A kiválasztást tovább
bonyolítja, hogy a lineáris szimplex (az adott dimenziószám mellett a lehető legkevesebb
csúccsal rendelkező) elemek a változónként elsőfokú közelítés és a kevés csomópont miatt
még a merevség modellezéséhez sem elég pontosak, a deriválással adódó síkbeli
alakváltozásaik pedig konstans függvényt követnek, vagyis nem változhatnak az elem
belsejében, ezért használatuk kerülendő, de nem mindig elkerülhető.
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Az alkalmazott végeselemek típusának (fokszám és alak) és méretének összefüggő
kiválasztási folyamatát a következőkben részekre bontva igyekszünk tárgyalni. Elsőként
áttekintjük, hogy különböző dimenziószámok esetén milyen elemtípusok használata
honosodott meg a gyakorlatban, majd a modell egyes részein alkalmazandó hálósűrűség és az
ezzel összefüggő elemméret megválasztásának szempontjaival foglalkozunk. A szoftverekben
rendelkezésünkre álló hálózási módokat ismertető alfejezetben a tervezett, a modell egyes
részein különböző hálósűrűségek megvalósítására szolgáló technikákat is bemutatjuk. Végül
megmutatjuk,
hogy
milyen
szerepet
játszanak
a
modellezett
szerkezet
szimmetriatulajdonságai a végeselemháló kialakításában.
4.2.4.1. Az elemtípusok kiválasztása
Az elemtípusok kiválasztása azt jelenti, hogy meghatározzuk, hogy a 4.2.4. ábrán összefoglalt
végeselem típusok közül melyeket fogjuk felhasználni a modellépítéshez.
A felhasználandó végeselemek kiterjedését (vonal, felület, térfogat) a modell vagy egyes
részeinek térbeli kiterjedése és az elvégzendő vizsgálatok részletessége határozza meg. Van,
amikor egyértelmű a választás, de gépészeti területen sok olyan eset is előfordul, amikor a
döntés nem egyértelmű.
Jó példa egy tengely modellezése. Ha egy nagyobb összeállítást vizsgálunk, amelynek része
egy tengely is, akkor a tengelyt elegendő lehet gerendaelemként modellezni. Ebben a
modellben nyilvánvalóan elhanyagoljuk a tengely geometriai részleteit, mert az összeállítás
szempontjából elsősorban a merevségét kell modellezni, amit a részletes kialakítása alig
befolyásol. Ha azonban magát a tengelyt és az abban kialakuló feszültségeloszlást vizsgáljuk,
térfogatelemeket kell használnunk a geometria részleteinek modellezéséhez (lekerekítéseket,
reteszhornyokat).
Egy másik fajta problémát okozhat egy olyan öntvény, ami nagy részén vékonyfalú, de nagy
kiterjedésű tömör részei is vannak. Erre az esetre jó példa egy öntött fedél vagy olajteknő egy
belsőégésű motoron. Ilyenkor előfordul, hogy ugyanazon alkatrész lefedésében vegyesen
használunk felület- és térfogatelemeket. A végeselem programokban nincs akadálya annak,
hogy egy modellen belül eltérő dimenziószámú elemeket használjuk, de a különböző
kiterjedésű elemek összekapcsolásánál körültekintően kell eljárnunk.
A rúdelemeknek csak lineáris változata létezik, mert ez az elem a mindkét végén csuklósan
csatlakozó rácsrudat modellezi, ami csak a végpontjait összekötő egyenes mentén ható
normálerőt képes felvenni. Gerendák esetén lehetőség van másodfokú elemek használatára, de
a gyakorlatban ilyet csak akkor szoktunk használni, ha másodfokú felületelemekhez kapcsolt
bordákat kell modelleznünk. Körív alakú vagy más módon görbült gerendákat rövid lineáris
végeselemekből alkotott poligonnal közelítünk. A gerendaelemek jellemző felhasználási
területei a zárt szelvényekből hegesztett szerkezetek, a térfogati elemekből álló modellekben
lévő csavarok és a valóságos elemeknek nem megfeleltethető teherátadó modellrészek
(például gerenda-csillagok, részletesebben lásd még a 4.2.4.1. alfejezetben).
Geometriai szempontból vizsgálva a felületelemeket, a háromszög elemek használata mellett
szól, hogy háromszögekkel bármilyen poligon hézag- és átfedésmentesen kitölthető. Ezt úgy
is mondjuk, hogy a háromszög a kétdimenziós tér szimplexe. A négyszögelemek előnye
viszont, hogy a téglalapok szimmetriája jobban egybevág a mérnöki alkatrészeken sokszor
megjelenő szimmetriákkal.
A deformáció szempontjából vizsgálva felületmodellnél általános szabály, hogy kerülni kell a
lineáris háromszögelemek használatát, mert a változónként elsőfokú közelítés és a kevés
csomópont miatt az ilyen elemek feletti közelítés pontossága még a merevség modellezéséhez
sem teljesen megfelelő, a deriválással adódó síkbeli alakváltozások pedig konstans függvényt
követnek, vagyis nem változhatnak az elem belsejében. Emiatt a gépészeti gyakorlatban
legtöbbször lineáris négyszöghálót alkalmazunk, esetleg elenyésző számú háromszöggel
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kiegészítve. Ezek a háromszögek csak olyan helyekre kerülhetnek, ahol kevéssé befolyásolják
a modell rugalmas viselkedését és merevségi viszonyait. Ilyen helyek a hegyes – általában
több él összefutásánál kialakuló – csúcsok, amelyeknek a deformációja a valóságban is erősen
gátolt, így lényegesen merevebbek a csatlakozó részeknél.
Parabolikus felületelemek használata a gépészetben nem jellemző, mert azonos csomópont
sűrűségnél négy darab lineáris négyszög elem helyett alkalmazhatnánk egy másodfokút, ami
csak a négy lineáris elem közötti középső csomópont megspórolását jelentené. Egy
parabolikus háromszög is négy darab lineáris helyettesíteni, de ebben az esetben nem is
csökkenne a csomópontok száma. Ezzel szemben az építőmérnöki gyakorlatban jellemző a
másodfokú elemek használata.
A háromdimenziós tér szimplexe a tetraéder, mert egyenes élekkel rendelkező térfogat hézagés átfedésmentesen kitölthető tetraéderekkel. Térfogatmodellek esetén az egyik gyakori
elemválasztás a másodfokú tetraéder. Ennek oka, hogy általános alakú – kétszeresen görbült
felületekkel is határolt – térfogatmodellek kézi hálózása aránytalanul nehéz, az automatikus
hálózás pedig szimplexek használata esetén működik jól. A parabolikus elem választásának
további oka a görbült élek és felületek jobb közelítése, valamint a lineáris tetraédereknek a
lineáris háromszögekkel azonos hátrányos tulajdonsága.
A parabolikus tetraéderekkel hálózott modellekben előforduló vékony rétegek (például
tömítések) hálózására jól használható a másodfokú prizma elem. Ennek háromszög alakú
oldalai kapcsolódnak a szomszédos alkatrészek tetraédereivel, négyszög alakú oldallapjai
pedig a rétegvastagságnak megfelelő méretűek.
Térfogatmodellek esetén a másik gyakran használt elemtípus a lineáris téglatest. Ezt
szabályos, szimmetrikus alkatrészek hálózására használjuk, strukturált háló készítéséhez.
Nagyon fontos tudnivaló, hogy él vagy felület mentén érintkező végeselemek csak azonos
fokszámúak lehetnek. A 4.2.34. ábra egy parabolikus és egy lineáris négyszögelem
összekapcsolását mutatja. Bár a geometriát helyesen tölti ki a két elem (bal oldali ábra), a
közös élen a deformáció eltérő fokszámú közelítése miatt elmozdulásuk nem kompatibilis
(jobb oldali ábra). A lineáris elem éle deformált állapotban is csak egyenes lehet, így a
terhelés hatására hézag vagy túlfedés alakul ki.

4.2.34. ábra
Kellő körültekintéssel az elemek dimenziószáma tekintetében vegyes modellek is készíthetők.
Rúd- és gerendaelem végpontja felületelem csomópontjával mindig összekapcsolható. Ha a
gerendaelem egy felületelem élén fut, akkor már a fokszámoknak is egyezniük kell. Rúdelem
térfogatelem csomópontjára is mindig ráköthető.
Gerendaelem vagy felületelem térfogatelemmel való összekötése azonban már nem oldható
meg egyszerűen, mivel a térfogatelemek csomópontjainak nincsenek elfordulási
szabadságfokaik. Gerendaelem és térfogatelem összekötésére egy speciális elemcsoportot,
4.2.35. ábrán bemutatott gerendacsillagot használhatjuk. Vastag vonal jelzi a csatlakozó
gerendaelemet, és a végpontját a térfogatelem csomópontjaival összekötő gerendacsillagot. A
csillag sugár irányú, nagy merevségű ágai a gerendaelem végpontjának elfordulását
elmozdulásokká transzformálják.
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4.2.35. ábra
Felületelem és térfogatelemek összekötésére mutat példákat a 4.2.36. ábra. A csatlakozó
felületelem csomópontjainak elfordulását a térfogatelem oldallapjára definiált további,
átlapolt felületelem transzformálja elmozdulásokká (bal oldali ábra). Ha a csatlakozó
felületelem térfogatelemek közös élére csatlakozik, a fiktív felületelem a két térfogatelem
közé is elhelyezhető (jobb oldali ábra).

4.2.36. ábra
4.2.4.2. A szükséges elemméret meghatározása
A modell egyes részeit különböző finomságú hálóval láthatjuk el attól függően, hogy az adott
résznek csak a rugalmas viselkedését kell modellezni, vagy olyan területről van szó, ahol
feszültségcsúcs alakulhat ki, és annak értékét pontosan meg akarjuk határozni.
Ha csak a geometriát kellene pontosan modelleznünk, akkor egészen nagy végeselemeket is
használhatnánk, főként a viszonylag szabályos kontúrokkal rendelkező tartományok
lefedésére. Mivel azonban az elemek deformációját alacsony fokszámú polinomokkal írjuk le,
a deformáció csak korlátozott mértékben és módon (például lineáris elemnél csak monoton
függvény szerint) változhat egy-egy elem felett, a rugalmas viselkedés modellezéséhez kisebb
elemméret szükséges, ami lehetővé teszi a valóságban létrejövő deformációk megfelelő
közelítését. Még finomabb háló szükséges a várható feszültségcsúcsok környezetében, ahol a
deformációkból deriválással adódó, vagyis még alacsonyabb fokszámú másodlagos
mennyiségeknek is gyorsan kell változniuk.
Mivel az elemméret a feszültségeloszlásnak, vagyis a számítási eredményeknek is függvénye,
meghatározása nem mindig sikerül elsőre. Sokszor szükség van a háló utólagos módosítására,
amit nem kell kudarcként értékelni a háló készítőjének.
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4.2.4.2. Hálózási módok
A végeselemháló elkészítésének több különböző módja is van a számítógépre bízott, teljesen
automatikus hálózástól, a csomópontok helyének és a rájuk csatlakozó végeselemeknek a
felhasználó által történő egyenkénti meghatározásáig. A két véglet között folyamatosan
változik a háló minősége, a felhasználható elemtípusok halmaza, a létrejövő csomópontok
száma és a folyamat munkaigénye.
A leggyorsabb, automatikus hálózási mód a szimplexeket (két dimenzióban háromszög,
három dimenzióban tetraéder) használó strukturálatlan háló készítése. Ilyen látható a
4.2.37. ábra bal oldali részén. A szimplexek alkalmazása garantálja, hogy minden alakzat
kitöltése megoldható. A létrejövő hálózat azonban nem tükrözi a kitöltött tartomány
szimmetriatulajdonságait. Felületmodellek esetén ezt az eljárást csak elvétve használjuk.
Általános – görbült éleket és határoló felületeket tartalmazó – térfogatmodell (például
reteszhoronnyal ellátott tengely, öntvényház stb.) esetén azonban ilyen módon készítjük el a
másodfokú tetraéderekből álló hálót.

4.2.37. ábra
Felületmodellek esetén jól használható a lineáris négyszögelemekből álló strukturálatlan háló
(4.2.37. ábra közepe). Ennek egyes szoftverekben létezik négyszögekkel dominált változata
is, amikor a nehezen kirakható helyeken háromszögelemeket is alkalmazhat a hálózó
algoritmus. Térfogatmodell esetén ennek a téglatestelemekkel dominált strukturálatlan háló
felel meg.
Az 4.2.37. ábra jobb oldala az alkatrész strukturált automatikus felületi hálózását ábrázolja.
Strukturált négyszöghálót a programok négyoldalú felületeken tudnak kialakítani. A létrejött
elemek öröklik a behálózott felület geometriáját. Strukturált automatikus hálózás előtt a
felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy a hálózandó CAD modell megfelelő
felületekből álljon. Ezt a lépést a modell felosztásának, idegen szóval partícionálásának
nevezzük. Az ábrán vastag vonal jelöli a felületek határát. Térfogatmodell esetén a
partícionálás felületekkel történik.
Az automatikusan generálandó háló paramétere az általános elemméret, de a határoló élekhez
egyenként is megadhatunk elemméretet vagy osztásszámot. Különböző elemméretű peremek
között a hálógeneráló algoritmus folyamatos átmenetet kialakítva változtatja a helyi
elemméretet.
Térfogati háló automatikus generálása két lépésben is megoldható. Ilyenkor először a modell
határoló felületein alakítunk ki felületelemekből álló hálót, majd az így keletkezett zárt
tartományt töltjük ki egy algoritmussal, ami a felületelemekből kiindulva generálja a térfogati
hálót.
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A legmunkaigényesebb, de egyben a legszabadabban alakítható végeselemhálót eredményező
hálózási mód a kézi hálózás. A 4.2.38. ábra egy csavar térfogatmodelljét mutatja, amelynek
elemeit a végfelületen megrajzolt sík osztáskép kihúzásával hoztunk létre.

4.2.38. ábra
A kézi hálózás segítségével megoldható hogy a végeselemháló változó elemméretű részein is
jó minőségű elemek keletkezzenek. A 4.2.39. ábra a kézi hálózás során alkalmazott
jellegzetes átmeneteket (az egyes ábrákon felfelé haladva 1-2, 1-3, 2-4) mutatat.

4.2.39. ábra
Egy bemetszett tengely hosszmetszetének változó sűrűségű, automatikusan generált,
strukturált hálóját mutatja a 4.2.40. ábra.

4.2.40. ábra
A 4.2.41. ábrán egy változó keresztmetszetű tengely hosszmetszete látható a feszültséggyűjtő
hely környezetében. Az elemméret csökkentését a 4.2.39. ábrán bemutatott kézi hálózási
technikák alkalmazásával oldottuk meg.
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4.2.41. ábra
4.2.4.3. Szimmetriatulajdonságok érvényesítése
Mivel a számítás során a végeselemháló viselkedését vizsgáljuk, a végeselemes modell csak
akkor fogja tükrözni az eredeti szerkezet szimmetriatulajdonságait – szimmetrikus
viselkedését – ha azokat a háló kialakításakor is megtartottuk. Ez azt jelenti, hogy
szimmetrikus modell esetén nem elég a szimmetrikus alak kitöltése végeselemekkel, hanem
az egymással szimmetriaviszonyban álló részek kitöltésének is szimmetrikusnak kell lennie.
Ilyenkor a hálózás során ki kell kényszerítenünk, hogy a program az összetartozó részekre
azonos lefedést generáljon. Ennek egy lehetséges módja, hogy az egyik részen elkészített
hálót a programban rendelkezésre álló, szimmetriát megtartó műveletekkel (eltolás, tükrözés,
forgatás, kiosztás) rámásoljuk a szimmetriaviszonyban álló részekre. A módszer használatával
manuális munkát is megtakaríthatunk.
A 4.2.42. ábra ugyanazon modell feszültségeloszlását mutatja aszimmetrikus (bal oldali ábra)
és a szimmetriaviszonyokat tükröző háló esetén (jobb oldali ábra).

4.2.42. ábra
Ha nem csak a modellezett szerkezet, hanem a kényszerek és a terhek elhelyezkedése is
szimmetrikus, lehetőségünk van a modell egyes részeinek elhagyására is. Ilyenkor elegendő
csak a szimmetria szempontjából legelemibb részt modellezni. Egyszeres tükörszimmetria
esetén a modell felét, kétszeres tükörszimmetria esetén pedig a modell negyedét. Erre mutat
példát az 4.2.43. ábra. A szemközti pontjaiban azonos erőkkel terhelt karika alapmodelljében
(bal oldali ábra) a felső erőt egy helytálló csuklóval helyettesítjük. A középső modell a
függőleges szimmetria érvényesítésével adódik. Mivel a szerkezet és terhelése is
szimmetrikus a függőleges tengelyre, a deformált alak is szimmetrikus lesz. Ez azt jelenti,
hogy az alsó és a felső pontban is vízszintes marad az érintő, vagyis nem jön létre elfordulás,
valamint az alsó pont vízszintesen nem mozdul el. Ezeket a feltételeket a kényszerezésben
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érvényesítve és az erőt megfelezve (a szimmetriatengelyen lévő erő másik fele az eltávolított
részre hat), a teljes modellel adódóval azonos eredményeket kapunk. Ha a vízszintes
szimmetriát is érvényesítjük, elegendő a szerkezet negyedének modellezése (jobb oldali ábra).
A felső pont kényszerezése nem változik, a bal oldali ponton viszont meg kell gátolni az
elfordulást, valamint oda kell elhelyezni a megfelezett erőt.

F

1
2

1
2

F

F

F

4.2.43. ábra
Előfordulhat olyan modellezendő szituáció is, amikor a szerkezet kényszerezése csak
szimmetriatulajdonságok figyelembevételével oldható meg. Erre mutat példát az 4.2.44. ábra.
A modellezendő lemezre egyensúlyi erőrendszer hat, de nincsenek kényszerek (bal oldali
ábra). A végeselem módszerrel viszont kényszerek nélküli feladat nem oldható meg. Ha a
lemez egyik oldalán a terhelő erő helyett vízszintes irányú kényszereket működtetnénk, az
meggátolnál az él deformálódását, ami a valóságban nyilvánvalóan létrejön. Azonban a
kétszeres szimmetriát figyelembe véve a negyed lemez szimmetriatengelyein alkalmazott
kényszerezéssel létrehozható az eredeti szituációnak megfelelő modell (jobb oldali ábra).
Ugyanezen kényszereket a teljes modell szimmetriatengelyein működtetve, az eredeti modell
is helyes eredményeket ad.

4.2.44. ábra
4.2.5. A lineáris számítás specialitásai
A (4.2.49) egyenletrendszer linearitása miatt a modell felnagyított deformált alakja a
valóságnak ellentmondó lehet, ami meglepheti a kezdő felhasználót. A linearitás miatt a
modell csomópontjai a kezdeti konfiguráció alapján kiszámított merevségekből kiadódó
egyenesek mentén mozognak. Ez a valóságban előforduló kis elmozdulások, elfordulások és
alakváltozások tartományában nagyon egy jó közelítés. A deformációkat jelentősen
felnagyítva azonban a kapott deformált alak már természetellenesnek látszik.
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A jelenségre egy jellegzetes példát mutat a 4.2.45. ábra. A bal oldali ábrán látható,
héjelemekkel modellezett csövet a piros színnel jelölt gerendacsillag közepén működtetett
csavarónyomaték terheli. Mivel a linearitás miatt a kerületi csomópontok érintő irányban
mozdulnak el, a deformációkat felnagyítva mutató deformált alak tölcsérszerűen kitágul. Ez
azonban csak látszólagos deformáció, aminek hatása az igénybevételekben nem jelentkezik.

M cs

4.2.45. ábra
4.2.6. A lineáris statikai számítás eredményeinek kiértékelése
A végeselem programokban lineáris statikainak nevezik a lineáris szilárdságtani számítást.
Ennek oka, hogy a kiszámított állapot statikus voltát hangsúlyozzák.
Az eredmények kiértékelését a deformált alak szemrevételezésével célszerű kezdeni. A
rendellenes deformációk észlelése alapján a modell sokféle hibája könnyen észrevehető.
Jellegzetes hiba, hogy ugyanazon térbeli koordinátán több csomópont is marad, és a
becsatlakozó elemek valójában nem kapcsolódnak össze, ezért nem is mozognak együtt.
Hasonló hiba, hogy gerendaelemeknek egyik végükön sincs meggátolva (kényszer vagy
kapcsolódó elem által) a saját tengelyük körüli elfordulásuk.
Az eddig említett lokális folytonossági hibák könnyebben megtalálhatók, ha modellben
definiálunk egy plusz teheresetet, amelyben minden csomópont minden szabadságfokára
egységterhelést generálunk. Ezen terhelés hatására a hibahelyeken jól látható szakadások
keletkeznek.
A deformált alakból az is kiderül, ha a definiált kényszerekkel nem sikerült megfelelően
modellezni a valóságos megtámasztási viszonyokat.
Ha a megadott kényszerek nem teszik legalább statikailag határozottá a modellt, a számítás
nem fut le, az eredmény csak egy hibaüzenet. Ha nem találjuk a hiba okát, célszerű a gyanús
csomópontok minden szabadságfokát megfogni, és ha így lefut a számítás, akkor a munka a
hozzáadott kényszerek fokozatos megszüntetésével folytatható.
A feszültségeloszlások színezett ábrája alapján ellenőrizni kell, hogy a feszültséggyűjtő
helyek környezetében megfelelő-e a hálósűrűség. Ha nem, akkor legalább lokális sűrítés kell
alkalmazni, mert ritka háló esetén a nem tud kialakulni a valóságos értéket jól közelítő
csúcsfeszültség. A 4.2.46. ábra tengelyek bemetszésének hosszmetszetében kialakuló
feszültségeloszlásokat mutat.
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4.2.46. ábra
A kapott csúcsérték valóságtartalmának ellenőrzésére konvergenciagörbét kell felvenni, bár a
gyakorlatban erre legtöbbször nem kerül sor. Konvergenciagörbét akkor szerkeszthetünk, ha
ugyanazon szerkezet több modelljét is megvizsgáltuk, amelyekben a feszültséggyűjtő hely
környezetében különböző hálósűrűséget alkalmaztunk. A diagram vízszintes tengelyén a
modell csomópontjainak száma vagy – lokális hálósűrítés esetén – a feszültséggyűjtő hely
környezetében lévő elemek jellemző méretének reciproka, a függőleges tengelyen pedig a
csúcsfeszültség szerepel. Az elemméret reciprokának jelentése az egységnyi hosszon
elhelyezkedő elemek száma, vagyis az elemek sűrűsége. Azért ezt kell felmérnünk, mert a
csúcsfeszültség a hálósűrűség végtelenhez tartása esetén konvergál az elméletileg pontos
értékhez.
A 4.2.47. ábra egy furatos lemez negyed modelljének feszültségeloszlását mutatja különböző
hálósűrűségek esetén.

4.2.47. ábra
Az eredmények alapján felvett konvergenciagörbe a 4.2.48. ábrán látható.

4.2.48. ábra
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A végeselemes modell alapján levont következtetések szigorúan véve egy iterációs folyamat
eredményeként kellene, hogy adódjanak. Ez a folyamat a feszültségmező elemzése alapján a
hálózat többszöri módosítását is tartalmazhatja. Nem szabad tehát kudarcként értékelni, ha a
megfelelő hálósűrűségek beállítása nem sikerül elsőre. Egyre jobb kezdeti hálók készítéséhez
minél több modell behálózásának tapasztalata szükséges.
Fontos tudnivaló, hogy nem minden feszültséggyűjtő hely környezetében kialakuló
feszültségérték konvergál a hálósűrűség növelésével. Ezeket a helyeket a modell
szingularitásainak vagy szinguláris helyeinek nevezzük. Ilyenek a pontszerű erőbevezetési
helyek és kényszerek környezetei, valamint a lekerekítetlen élek. A modell ezen részein a
geometriát leíró határvonal és a deformációs mező végtelen sűrűségű háló vagy analitikus
megoldás esetén sem deriválható. Ennek következménye, hogy a háló sűrítésével a
másodlagos mennyiségek végtelenhez divergálnak. Erre mutat példát a 4.2.49. ábrán látható,
négyzet alakú kivágással ellátott lemez negyed modellje. Az éles sarokban az elemméret
csökkenésével minden határon túl növekszik a feszültség. Ez 4.2.50. ábrán bemutatott
konvergenciagörbén is jól látható.

4.2.49. ábra

4.2.50. ábra
A kör alakú kivágás esetén azért nem jelentkezik szingularitás, mert a felosztás sűrűsödésével
a kört közelítő poligon szakaszai közötti szögek nullához tartanak. A valóságban pedig
nyilvánvalóan nem lehet tökéletesen éles szöget létrehozni.
4.2.7. A szilárdságtani végeselemes számítások további lehetőségei
A szilárdságtani végeselemes számításoknak van még néhány további változata, amelyek
részletes ismertetésére a jegyzet keretei között nem adódott lehetőség.
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4.2.7.1. Nemlineáris statika
Nemlineáris számítás futtatása esetén figyelembe vehetjük az anyagi vagy geometriai
nemlinearitásokat. Anyagi nemlinearitásról akkor beszélünk, ha az anyag feszültségalakváltozás összefüggése nemlineáris.
A geometriai nemlinearitás egyik fajtája a terhelés hatására kialakuló nagy elmozdulásokból
származhat, amelynek hatására a terhelő erők támadáspontjai jelentősen eltolódnak, és az így
megváltozott erőkarok miatt a kezdeti konfigurációhoz képest megváltozott igénybevételeket
okoznak. Egy másik csoportot képviselnek azok a szerkezetek, amelyekben átpattanásszerű
mozgások is előfordulhatnak. A geometriai nemlinearitás további változata az érintkezési
feladat, amikor a deformációk hatására az eredeti állapotban még nem érintkező végeselemek
egymásnak feszülnek, vagy éppen fordítva a kezdetben érintkezők elválnak. Az ilyen
helyeken ún. kontakt végeselemeket kell definiálnunk.
A nemlineáris számítások megoldása iterációs algoritmusokkal (például Newton-Raphson)
történik.
4.2.7.2 .Stabilitás, kihajlás
Stabilitásvizsgálat futtatásával a modell kihajláshoz hasonló, összeomlásszerű viselkedése
tanulmányozható. A számítás eredménye ekkor az egyre nagyobb terhelések esetén előálló
kihajlási alakok sorozata.
4.2.7.3. Modálanalízis
A modálanalízis a kényszerezett szerkezet önrezgéseinek frekvenciáit (sajátfrekvenciák) és
lengésképeit (rezgésalakjait) szolgáltatja a sajátfrekvenciák növekvő sorrendjében. Az
eredmények a gerjesztett lengések kiszámításának bemenő adataiként használhatók.
4.2.7.4. Kifáradás
A gépek terhelése általában nem statikus, hanem időben változó. Ez az alkatrészek kifáradásra
történő ellenőrzését is szükségessé teszi. A számítások elvégzésére végeselemes modellt
használó szoftvereket is készítettek. Ezek bemenő adata a végeselemháló, a modellben
használt anyagok Wöhler-görbéje, valamint az egyes terhelési szituációkhoz tartozó
feszültségeloszlások és a terhelés időbeli lefolyását leíró jellemzők (idősorok vagy rainflow
mátrixokkal adott terhelésegyüttesek). A programok a Miner-féle lineáris károsodáshalmozódási elv alapján számítják ki az élettartamot, vagyis a tönkremenetelig elviselt
terhelési ciklusok számát.

www.tankonyvtar.hu

 Borbás, Dóra, Galambosi, Vincze-Pap, BME

5. Feszültségmérési eljárások
5.1 Bevezetés
A tervezési folyamat rendkívül összetett, különböző absztrakciós szinteken megvalósuló
tevékenység. A folyamat végső fázisa a mennyiségi tervezés, eredménye a gyártás során
realizálódó termék. Ahhoz, hogy a berendezés tervezési élettartamának megfelelően, azon
belül megbízhatóan, meghibásodás-mentesen működjön, tervezett módon számos vizsgálatot,
mérést, ellenőrzést kell végrehajtani a tervezési folyamat mennyiségi szakaszában.
A mérések, vizsgálatok egyrészt szolgálják a számításaink igazolását, másrészt számos olyan
adatot szolgáltatnak a tervező, üzemeltető számára, melyek – napjainkra a nagymértékben
fejlett számítási eljárások ellenére - nagy biztonsággal csak mérésekből határozhatók meg. A
mérések szolgáltatják az alapadatokat az alkalmazott szerkezeti anyagok statikus, valamint
időben változó terhelési körülmények közötti határállapoti jellemzőinek meghatározására.
Mérésekből határozhatjuk meg egy adott szerkezetre ható terhelések valóságos jellemzőit,
valamint a szerkezet tényleges viselkedését. Napjainkra többnyire a „continuum‖-mechanikán
alapuló, valamilyen véges-elemes eljárást alkalmazó igen fejlett számítási eljárások
határfeltételeinek meghatározásai sem nélkülözhetik a különböző mérési eljárások által
szolgáltatott eredményeket.
Vizsgálatainkat, méréseinket végrehajthatjuk valóságos szerkezeteken, alkalmas feltételekkel
elkészített (méretarányos, többnyire egyszerűsített) modelleken (melyeken mért eredmények a
valóságra a modelltörvények alkalmazásával számíthatók át), vagy éppenséggel a
szerkezetből megfelelően kiválasztott és elkészített próbatesteken (pl. anyagjellemzők
meghatározása). Általános elvként elmondható, hogy egy szerkezet tönkremeneteli
valószínűségének csökkentése érdekében a szükséges méréseket, vizsgálatokat a gyártási
költségek minimalizálására tekintettel a tervezés, gyártás lehető legkorábbi szakaszában
célszerű elvégezni.
A megfelelő gondossággal elvégzett számítási (modellezési) eljárások, valamint az
alkalmasan megválasztott mérési technikák egymást kiegészítő alkalmazásával (hibrid
módszer) határozhatók meg az alkatrészek, szerkezetek pontos igénybevételei, terhelések
hatására kialakuló nyúlás, és feszültség eloszlásai, adott terhelési körülmények között
kialakuló rezgései, lengései. Természetesen az adott feladat megoldására nem kizárólag egy
mérési eljárás alkalmazható. Ilyen esetekben, amikor több mérési eljárás együttes
alkalmazásából kapjuk a kívánt eredményt, kevert mérési technikáról beszélünk.
A nyúlás, vagy feszültség mérésben, valamint a rezgésdiagnosztikában alkalmazott különböző
mérési eljárásokat az alábbi terültekbe sorolhatjuk:
- egy adott szerkezet fejlesztési fázisában végzett különböző vizsgálatok a szerkezet
tervezési adatainak meghatározásához, pontosításához (többnyire modelleken vagy
prototípusokon végzett mérések),
- egy meglevő szerkezet működése kapcsán annak viselkedés tekintetében végzett
vizsgálatok (deformációs viselkedés felderítése, feszültségeloszlások meghatározása,
rezgéstani viselkedés behatárolása, meghibásodások okainak felderítése stb., melyek
nagyrészt valóságos szerkezetek, vagy azok részegységeinek vizsgálati adatain
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alapulnak). Ebben a körben végzett vizsgálatok esetén úgy a modellkísérletek, mint
az ún. „one-to one, vagy full-scale‖ (teljes szerkezet vizsgálata) megtalálhatók.
A különböző kísérleti eljárások alkalmazása – még egyszerű esetekben is – többnyire igen
költséges. A mérőeszközök azok érzékelőivel, valamint az egyedi terhelő berendezések (még
modellkísérletek esetén is, amelyek jelentős egyszerűsítést tartalmaznak) költségesek, a mérés
összeállítások többnyire egyediek, másra fel nem használható terhelő berendezéseket
tartalmaznak. Figyelemmel erre a tényre, a mérés-összeállítások esetén a költség-eredmény, a
költség-vizsgálati idő, valamint a költség-pontosság kérdései minden esetben szigorúan
mérlegelendők.
Jelen összeállítás a szerkezetek, részegységek makroszkopikus (mérnöki méretű)
viselkedésének mérési lehetőségeire koncentrál, ugyanakkor egyes esetekben a
mikroszkopikus mérési eljárások módszereinek bemutatását is érinti.

5.2 A nyúlás- és feszültségmérésben alkalmazott eljárások osztályozása
A megfelelően mérlegelt szempontok figyelembevételével kiválasztott mérési módszereket
alapvetően két csoportra oszthatjuk, nevezetesen a makroszkopikus nyúlás, és
feszültségállapot meghatározására szolgáló eljárások, valamint a meghibásodási okok
felderítése érdekében végzett vizsgálódások [1]. Mind a mérési technika kiválasztásakor,
mind a kapott eredmények értékelésekor számos tényezőre figyelemmel kell lenn (pl. az
érzékelők (mérőelemek) elhelyezésekor az ún. St. Venants-elv betartása, vagy a modellkísérleti eredmények valóságra történő átszámításakor a hasonlósági feltételek
figyelembevétele stb.), melyek a mérést megtervező, és végrehajtó személytől komoly
felkészültséget követelnek meg.
A makroszkopikus nyúlás, és feszültségmérés fontosabb eljárásait a 1. táblázatban foglaltuk
össze:
1. táblázat. Makroszkopikus nyúlás, és feszültségmérés fontosabb eljárásai
Nyúlás-, feszültségeloszlást
Peremfeltételek
Mérések stabilitási
meghatározó eljárások
meghatározása
kérdések felderítésére
mérések
mechanikus nyúlásmérő bélyegek
nyúlásmérőkkel
alkalmazása
nyúlásmérő bélyegek alkalmazása
nyomáseloszlási
vizsgálatok
optikai
feszültségmérés rezgőhúros vizsgálati
modellezési, valamint felszíni technika
réteges technika alkalmazásával
Moire-eljárás
Thermo-emissziós vizsgálat

árnyék Moire-eljárás
Specle-interferometria
Holografikus
interferometria

Egy másik, lehetséges osztályozás a 2. táblázat szerint a meghibásodás okainak feltárása
érdekében végzett mérések szerint történhet.
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2. táblázat. Meghibásodási okok felderítése érdekében alkalmazott eljárások
Maradó feszültségek mérése
Törésmechanikai vizsgálatok
Specle-interferometria(optikai
eljárások)

Optikai
feszültségmérés,
modellezési,
valamint
felszíni
réteges
technika
alkalmazásával

Szeletelési eljárás (roncsolásos
eljárás)
Fel, vagy szétvágási technika
(roncsolásos eljárás)
Lyukfúrási módszer (részlegesen Holografikus interferometria
roncsolásos eljárás)
Röntgen diffrakció
Thermovizió
Ultrahang sebesség mérése
Árnyék Moire-eljárás
Barkhausen zaj vizsgálatok
Az elmúlt esztendőkben (2000-es éveket követően) számos esetben (elsősorban a
meghibásodási okok felderítése, valamint kisméretű szerkezetek pontos viselkedésének
meghatározása tárgykörökben) felmerült az igény, hogy méreteinél fogva rendkívül kicsiny
(század mm nagyságrend, vagy kisebb) szerkezeti elem viselkedését is meghatározni képes
mérési eljárást alkalmazzunk, azzal az igénnyel, hogy a kapott adatok makroszkópos szintű
kiterjesztésére is lehetőség nyíljon. E tekintetben számos, teljesen új mérési eljárással
ismerkedhettünk meg, melyek sorában egyre nagyobb szerephez jutnak a különféle optikai
módszerek, mint például a Digital Immage Correlation (DIC, Digitális képkorreláció
módszere), vagy az „interferometrikus nyúlás, és elmozdulás‖ mérése, vagy az elmozdulásmező meghatározása Moire-eljárással, és nem utolsó sorban a felszíni topográfiák atomi
méretű vizsgálata (digitális pásztázó alagút mikroszkóp).

5.3 Nyúlások és feszültségek értelmezése
A külső terhelések hatására a szerkezetben, alkatrészben ébredő feszültségek közvetlen
mérésére nincs lehetőségünk. Meghatározásukra közvetett utat követünk, nevezetesen a
terhelt szerkezet deformációjának a vizsgálatát. Egy szerkezet deformációja általános esetben
pontról pontra változik. Egy adott felszíni pont síkfeszültségi állapotának leírására három
mennyiségre van szükségünk, a normál feszültség komponensekre (x,y), valamint a
csúsztató feszültség (xy) összetevőre. A főfeszültségek elhelyezkedését általános esetben a 1.
ábra mutatja [2].

1. ábra. Sík feszültségi állapot (a) tetszőleges pont feszültség összetevői (b)
főfeszültségek és helyzetük
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A bemutatott feszültségek hatására kialakuló deformációkat a 2. ábra szemlélteti.

2. ábra. Egy felszíni pont deformációja (a) általános helyzetű (b) főnyúlás irányába eső
Kellően kis hosszúságú oldalelemek (lx, ly) homogén feszültségállapota esetén igaz az alábbi
összefüggés:
x 

lx
lx

l y

, és  y 

.

ly

(1)

Mint a 2. ábrából látható, az eltorzult elemek megfelelő elforgatásával található olyan síkelem
szegmens, ahol nem tapasztalható alaktorzulás. Az ehhez az elfordítási szöghöz tartozó nyúlás
és feszültség összetevőket főnyúlás, ill. főfeszültség komponenseknek nevezzük.
Meghatározásukra lineárisan elasztikus esetben, a Hooke törvény érvényessége alapján az
alábbi összefüggések adnak lehetőséget: a főnyúlások értékei:
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A  irányban elhelyezkedő sík meghatározására:
tan g 2  

 xy
 x  y

.

(4)

Izotróp anyagok esetén, anyagjellemzőik ismeretében a nyúlás összetevőkből a feszültségkomponensek az alábbiak szerint számolhatók:
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(6)

xy = Gxy.
(7)
Ahol E, G a rugalmassági és csúsztató modulusok,  a Poisson szám. A főnyúlásokhoz
hasonlóan a főfeszültség komponensek is meghatározhatók, az x, y alsó indexek helyébe
értelemszerűen a főirányok (1, 2) helyettesítésével.
A következőkben sorra vesszük azokat mérési eljárásokat, amelyek segítségével pontszerű
környezetekben, valamint nagyobb kiterjedésű, ún. felületekre kiterjedő mezőkben nyúlás- és
feszültség mérést végezhetünk.
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5.4 Pontszerű környezetek nyúlás- és feszültségmérése („point-wise
measurement”)
5.4.1 A mechanikus nyúlásmérő eszközök
Ezek a mérőeszközök egy kiválasztott pontban, adott irányban képesek az elmozdulások,
illetve azok fajlagos értékeinek, a nyúlásoknak a meghatározására. A mechanikus
nyúlásmérés elve rendkívül egyszerű (3.ábra).

3. ábra. Mechanikus nyúlásmérés elve
Az ábrán láthatjuk, hogy a mérőcsúcsok a mérendő darab felszínére csatlakoznak (megfelelő
felületi nyomással). A mérőcsúcsok egyike fix, amelyhez képest a másik csúcs a deformálódó
alkatrész felszínén a deformációval arányosan elmozdul. A nyúlásmérők a bázishosszúkra
vonatkoztatott átlagnyúlás meghatározását teszik lehetővé. A terhelés hatására bekövetkező
elmozdulás változás (Δl) mérhető. A hosszváltozás eredeti mérőhosszra (l0) vonatkoztatott
értéke a fajlagos megnyúlás ():


l
l0

.

(8)

Az eszköz használatánál figyelemmel kell lenni az anyag szilárdsági jellemzőire (pl. acélok
esetén alkalmazandó meglehetősen nagy felületi nyomás), valamint arra a tényre, hogy
többtengelyű feszültségállapot esetén a mérést minimum két irányban szükséges elvégezni.
A mérőeszköz egyik közismert változata a „Pfender-nyúlásmérő‖, amit a hídszerkezetek
állapotellenőrzésében (rendszeres időközönkénti nyúlásmérés) a mai napig használnak. A
mérési elv megvalósítása (két adott pont távolságváltozásának mérése) az acélszerkezet
felszínébe meghatározott távolságra besajtolt kis átmérőjű acélgolyók távolág ellenőrzésén
alapszik, a Pfender-készülék segítségével. A készülék elvi felépítését a 4. ábra mutatja.

4. Pfender-nyúlásmérő készülék elvi felépítése
 Borbás, Dóra, Galambosi, Vincze-Pap, BME

www.tankonyvtar.hu

104

JÁRMŰFELÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA

A mérési elv mai igényeknek megfelelő változatát az induktív elven mérő, ennek megfelelően
vasmaggal és tekercsekkel kiegészített extensométer valósítja meg. Elvi felépítését a 5. ábra
mutatja.

5. ábra. Induktivitás elvén működő mechanikus nyúlásmérő elvi elrendezése
A mérőeszköz kvázi statikus folyamatok nyúlásainak detektálására, tág méréshatárok (néhány
tized mm-től több 10 mm bázishosszig) között használatos.
5.4.2 Pontszerű környezet nyúlásainak mérése nyúlásmérő ellenállással
A mérés elve közismert, miszerint mechanikai igénybevételnek kitett elektromosan vezető
huzal (napjainkban fólia, integrált áramkör, fémgőzöléssel előállított vezetőréteg) ellenállás
változása arányos az elektromos vezető deformációjával (Thomson effektus). Az eredeti
kivitelben néhány ezred mm átmérőjű, hordozórétegre (kezdetekben papír, később műanyag
fólia) ragasztott, néhány száz mm hosszúságú huzal megnyúlás (külső terhelő erő) hatására
kialakult ellenállás változását mérték (a hordozórétegre integrált huzalt, mint mérőelemet
ragasztották fel a vizsgált szerkezet felszínére). Egy klasszikus kivitelű nyúlásmérő ellenállás
vázlatát a 6. a) ábra mutatja. A fólia ellenállás egy lehetséges kivitelére a 6. b) ábrán látunk
példát. A fólia ellenállások „huzal vastagsága‖ néhány mikrométer. A mérőelem
keresztérzékenységének csökkentése érdekében a huzalok fordulópontjait vastagított
kivitelben készítették, melyet a 6. c) ábra mutat.

6. ábra. Nyúlásmérő ellenállás kivitelek (a) klasszikus kivitelű, huzalos, (b) fólia
ellenállás, (c) keresztérzékenység csökkenésére alkalmazott kivitel
A nyúlásmérő ellenállás fontos jellemzője a hossza, amit bázishossznak (l0) szokás nevezni.
Miután a nyúlásmérő ellenállás is az egy pontban mérő eszközök csoportjába tartozik,
felragasztásának irányában, bázishosszának megfelelően ad információt a vizsgált pont
átlagnyúlásáról. Amennyiben a vizsgált pont főnyúlásainak meghatározása a cél, ismernünk
kell a főirányokat. Ebben az estben két mérőellenállás a főirányokban felragasztva alkalmas a
feladat megoldására. Amennyiben a főnyúlások irányai ismeretlenek, általános esetben 3 db
nyúlásmérő ellenállás, 3 tetszőleges irányú felragasztásával a főnyúlások meghatározhatók [3]
(7. ábra).
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7. ábra. Három, általános irányban elhelyezett nyúlásmérő ellenállás a főirányok
meghatározásához
A 7. ábra értelmezésének megfelelően (0 a középen elhelyezet mérőelem 1-es főiránnyal
bezárt szöge, amely ismeretlen) a rugalmasságtan alapösszefüggéseinek felhasználásával a 3
irányban mért nyúlás, valamint a főnyúlás értékei között a kapcsolat:
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A három ismeretlen (1, 2, 0) a fenti összefüggések alkalmas átrendezésével
meghatározható:
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A tetszőleges irányban elhelyezett mérőellenállások helyett a gyárilag elkészített, 3 db
mérőellenállást tartalmazó mérőbélyeg-együttest rozettának hívjuk. Lehetséges elvi
kialakítására a 8. ábrán láthatunk példát [4].

8. ábra. Mérőrozetták elvi elrendezése (a) 120 alatt, (b) 45 alatt
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A mérőbélyegek terhelés hatására kialakuló ellenállás-változása a vezető ellenállás
változásából, valamint az ellenállásanyag fajlagos ellenállás-változásából adódik. Az
ellenállás-változás fajlagos értéke – a mindkét hatást figyelembe vevő ún. k arányossági
tényező bevezetésével – az alábbi formában írható:
R
R

 k  ,

(14)

ahol a k arányossági tagot nyúlási tényezőnek, vagy gauge-factor-nak hívjuk. A
hagyományos mérőelemek ellenállása 120…1000 Ω tartományban található.
A mérőbélyegeket Wheatston hídba kötve használjuk a mechanikai igénybevétel hatására
kialakuló rx ismeretlen ellenállás (9. a) ábra) változás meghatározására. A mérőhíd négy
ellenállást tartalmaz, amelyből kettő a mérőhíd része, egy aktív, egy pedig úgynevezett
kompenzáló ellenállás. A mérőhíd alap összeállítását a 9. ábra mutatja.

9. ábra. Wheatston híd felépítése (a) kiegyenlített mérőhíd, (b) kiegyenlített mérőhíd
hőkompenzáló ellenállással kiegészítve [5]
Kiegyenlítettnek tekintjük a mérőhidat, amennyiben az ábrán G-vel jelölt galvanométer árama
zérus értékű (a C és D pontok potenciálja egyenlő). A 9. a) ábrában az áramokra felírt
csomóponti törvény, valamint a feszültségesések alapján az ismeretlen ellenállásra kapjuk:
Rx 

R1
R2

Rv .

(15)

A nyúlásméréskor a hőmérsékletváltozásból eredő mérési hiba (amely általában az egyik
legjelentősebb hibaforrás) kompenzálására – a mérőellenállással megegyező típusú –
hőkompenzáló ellenállást szokás alkalmazni. Egy hőkompenzáló ellenállással (Rkomp)
kiegészített, kiegyenlített mérőhidat mutat a 9. b) ábra. A hőkompenzáló ellenállás nem
ragasztható a terhelésnek kitett munkadarabra, hanem annak anyagával megegyező, de
mechanikai terhelésnek nem alávetett darabon szükséges azt elhelyezni (természetesen
ügyelni kell a két vizsgálati darab hőmérsékletének azonosságára).
A hídkapcsolásban elhelyezett mérőbélyegek esetén lehetőség kínálkozik arra is, hogy a
hőkompenzáló ellenállás helyett is aktív mérőbélyeget alkalmazzunk, ekkor azonban azt a
terhelésnek alávetett munkadarab célszerűen megválasztott helyére kell felragasztani. Az
ilyen speciális elrendezéssel lehetőség nyílik a mért nyúlásérték megkétszerezésére, vagy az
alkatrészt terhelő különböző igénybevételek szétválasztására. (Természetesen az elmondottak
értelemszerűen alkalmazhatók négy hídágas aktív mérőbélyegek esetén is.) Statikus, vagy
kvázi-statikus jelenségek vizsgálatára alkalmas mérőhidak vivőfrekvenciája általában néhány
tíz Hz-től 2 kHz tartományig terjed.
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Időben gyorsan változó, dinamikus folyamatok vizsgálatakor nincs idő (és lehetőség) a
mérőhíd kiegyenlítésére. Ilyen esetekben kiegyenlítetlen mérőhidat alkalmazunk, ahol a
nyúlás időbeni változásának regisztrálásával tudjuk a folyamatot nyomon követni. Többmérőhelyes elrendezés esetén az adatokat mérési adatgyűjtőkben összegezzük, mely adatokat
speciális kiértékelő algoritmusok alapján tudjuk feldolgozni és értékelni. Az alkalmazott
mérőműszerek vivőfrekvenciája dinamikus folyamatok esetén 3…100 kHz nagyságrendbe
esik.
A mérések automatizálására irányuló törekvésekre tekintettel a mérőerősítőket számítógéphez
csatlakoztatva történik az adatok felvétele és azok feldolgozása. A mérőerősítők analógdigitális átalakítókat tartalmaznak, amely révén lehetőség van a közvetlen jel fogadásra. Az
illesztő egységek vonatkozásában két elterjedt szabvány létezik: a.) RS-232, soros működésű,
valamint b.) IEEE 488, párhuzamos működésű. A soros rendszer jellemzője a viszonylag
lassú jelátviteli sebesség ( 9000 bit/sec-ig terjedő). Ez időben egymás után olvassa be a
mérési adatokat. A soros kapcsolat statikus, valamint viszonylag lassú folyamatok
vizsgálatára alkalmas. A párhuzamos működésű rendszer az adatokat egyidejűleg kezeli,
gyors folyamatok vizsgálatára alkalmas, nagyfrekvenciás változások vizsgálata is lehetséges.
Napjaink számítógép alapú (PC alapú) mérő rendszerei alapvetően három, jól elkülöníthető
területre oszthatók, nevezetesen: érzékelők, jelátalakítók és jel-kondícionálók (jelfeldolgozók), valamint mérési eredményeket kiértékelő és megjelenítő egységek. Egy ilyen
mérési összeállításra példát a 10. ábrán láthatunk.

10. ábra PC alapú mérési összeállítás főbb egységei [6]
A 10. ábrán bemutatott mérés összeállítás napjainkban a mind népszerűbb, USB alapú jeladók
(szenzorok) alkalmazásával is megvalósítható.
A PC alapú mérőrendszerek kiértékelő programjaival kapcsolatosan alapkövetelmény a valós
idejű adatgyűjtés lehetősége, az adatexportálás megoldása, valamint a virtuális műszerezettség
megvalósítása. Ezek a lehetőségek napjainkra számos, mérő- és adatgyűjtésre írott speciális
program segítségével megvalósíthatók.
A mérőrendszerek összeállításakor továbbá figyelemmel kell lenni az alkalmazott mérőkábel
hosszúságokra (a kábelek induktivitásából eredő hibákra), valamint az érzékelők
(mérőbélyegek) megfelelő elhelyezésére. Ismeretlen főirányok esetén mérőrozetták
alkalmazása indokolt.
Nyúlásmérő ellenállások speciális alkalmazási területei között kell említenünk a magas
hőmérsékleten (több száz, esetleg ezer ºC) történő méréseket, amely esetekben speciális
mérőelemet alkalmaznak, és többnyire hegesztési technikával rögzítenek a vizsgált felszínre.
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Egyre szélesebb körben használják az ún. félvezető mérőelemeket, melyek lényegében
szennyezett félvezető ellenállások. Jellemzőjük a magas nyúlási tényező, a hagyományos
mérőbélyegeknél lényegesen nagyobb érzékenység és hőmérséklet-függőség, valamint a mért
nyúlással nem-lineárisan változó kimenő (v. mérő) jel. A különleges nyúlásmérési feladatok
közé sorolhatjuk a maradó feszültségek mérését speciálisan kialakított, rozetta típusú
nyúlásmérő ellenállás alkalmazásával. Ennél a módszernél a rozetta közepén kialakított
kisméretű (1,0 mm) nyíláson keresztül az alkatrészbe furatot készítünk, amely segítségével a
vizsgált pont környezetében felszabaduló feszültség a rozetta segítségével meghatározható
[7]. További speciális terület a repedés-terjedés felügyeletére kifejlesztett mérőellenállás,
melyet egy meg lévő repedéscsúcs környezetére helyezve annak terhelés alatti viselkedése
(repedés terjedése) követhető nyomon.

5.5 Egybefüggő felszínek nyúlás- és feszültségmérő eljárásai („field
measurement”)
A pontszerű környezetekben végzett nyúlásmérések a vizsgált alkatrész teljes felszínének
nyúlásviszonyai vonatkozásában nem biztosítanak elegendő információt. Az egybefüggő,
teljes felszínek vizsgálatára általában az optikai eljárások alkalmasak [1].
5.5.1 Optikai feszültségvizsgálat
A vizsgálat elve az optikailag átlátszó, amorf szerkezetű anyagban a külső erő hatására
kialakuló feszültségállapot kettőstörés változást idéz elő a feszültég összetevőkkel arányosan,
amely jelenség polarizációs szűrők között interferencia jelenségként megfigyelhető. A
kialakuló kettőstörés főirányai egybeesnek a feszültségi állapot főirányaival. A törésmutatók
változása eredményeként a terhelés alatt lévő testből kilépő fényhullámok fáziseltérésének
mértéke arányos a feszültségállapot két főfeszültség komponensének különbségével. Ezt az
arányosságot az optikai feszültségvizsgálat alapegyenlete írja le (a feszültségek és nyúlások
egyenesen arányos tartományában):
1   2 

S
v

m,

(16)

ahol 1 és 2 a két főirányban kialakuló főfeszültségek, S feszültségoptikai arányossági
tényező (figyelembe veszi a megvilágító fényforrás hullámhosszát, a vizsgálati anyag
méréstechnikai jellemzőit), v a vizsgált modell vastagsága, m a kialakult kettőstörés
változása, melyet rendszámnak hívunk. A mutatott optikai kép a v vastagság menti kettőstörés
változásának átlagértéke.
S meghatározását – a vizsgálati feltételekkel megegyező
megvilágítás használatával – célkészülékben, ismert terhelési feltételek alkalmazásával,
kalibrálással végezzük.
A vizsgálati eljárásnak két fő területe határozható meg: a.) a modellezési (vagy
transzmissziós) eljárás, b.) rétegbevonatos (vagy reflexiós) eljárás. Az első esetben a
megfelelő polarizációs optikai tulajdonságokkal rendelkező anyagból készített, síkfeszültségi
állapotúnak tekintett modellt terhelő keretben átvilágítva kapunk feszültségoptikai képet. A
második esetben a megfelelő polarizációs optikai jellemzőkkel rendelkező bevonati anyagot a
vizsgált, valóságos alkatrész felszínére ragasztjuk, azt (akár tényleges beépítési körülményei
között) megterhelve kapjuk a felszínről visszaverődő polarizációs optikai képet.
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Az optikai feszültségvizsgálat két eljárásának elvi elrendezését a 11. ábra mutatja.

11. ábra. Optikai feszültségvizsgálat transzmissziós (a), valamint reflexiós eljárásának (b)
elvi elrendezése
A polarizációs szűrők között átvilágított, terhelt modell (vagy rétegbevonat) két sávrendszert
mutat, nevezetesen a feszültségek nagyságára jellemző (kettőstörés-változás mértékével
arányos) színsáv ábrát (izokromáták), valamint a főfeszültségek irányát megmutató
iránysávokat (izoklinák). Az iránysávok különböző polarizátor helyzetben felvett, egy ábrába
összerajzolt hálózatát trajektóriáknak nevezzük. Iránysávok nélküli színsáv ábrát kapunk,
amennyiben ún. negyedhullám-lemezek (/4) között végezzük az átvilágítást. Ilyen elrendezés
ún. kör-poláris fényt eredményez, melynek nincsen kitüntetett főiránya, ugyanakkor a
polarizációs jellemzők megmaradnak. A negyedhullám lemezekkel kiegészített
feszültségoptikai vizsgálat hullámterjedési viszonyait – a /4 lemezek elhelyezésével - a 12.
ábra szemlélteti.

12. ábra. Negyedhullám lemezek hatása a polarizált fény hullámterjedésére
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Terhelt modell esetén a fényintenzitás változása a polarizációs szűrők egymáshoz viszonyított
helyzetének függvénye. Keresztezett polarizátor állás esetén a fényintenzitás változását az
alábbi egyenlet írja le:
I  I sin  m
2

2

2

(17)

ahol m a rendszámok értelmezése: 1; 2; 3;….
Párhuzamos polarizátor állás esetén a fényintenzitás változását az alábbi egyenlet írja le:
I  I (1  sin  m )
2

2

(18)

2

ahol m rendszám értékek rendre 0,5; 1,5; 2,5;…
Az egyes színsávok feszültségre történő átszámítása kalibrálással történik. Ismert geometria
jellemzőkkel rendelkező, valamely tiszta igénybevétellel (pl. négypontos hajlítás
modellvizsgálatoknál, befogott tartó hajlítása rétegbevonatos eljárásnál) terhelt tartó
számítással és méréssel meghatározott feszültségállapotának egybevetéséből az adott
modellanyag, vagy aktív réteg feszültségoptikai állandója meghatározható. A 13. ábra a
kalibráláskor mért színsávokat mutatja, az a rész négy pontos hajlítású modellanyag, míg a b
rész befogott tartón hajlításból a felszínen mérhető színsávok bemutatásával.

a)
b)
13. ábra optikai feszültségvizsgálat kalibrálása a) négypontos hajlítású modellanyagon, b)
hajlított befogott tartó felszíni rétegén mérve
A rétegbevonatos optikai feszültségvizsgálat mérési eljárásnál (11. b) ábra) a valóságos
szerkezeti elem felszínére ragasztott vizsgálóréteg feszültségoptikai képének elemzése ad
lehetőséget a tényleges szerkezet valós terhelési körülmények közti viselkedésének
vizsgálatára. Ebben az esetben a felszíni rétegben mért főnyúlások, valamint a főfeszültségek
kapcsolatát az alábbi összefüggés adja meg:
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(19)

ahol σ1, és σ2 a főfeszültségek, ε1 és ε2 a főnyúlások, E a vizsgált felület (alkatrész) anyagának
rugalmassági modulusa,  annak Poisson tényezője, míg k az alkalmazott réteganyag
érzékenységi mutatója (figyelembe veszi a réteganyag méréstechnikai tulajdonságait, a
megvilágító fényforrás hullámhosszát, valamint a réteganyag vastagságát).
Az optikai feszültségvizsgálat mérési eljárásával kapott képek kiértékelésével lehetőség van a
vizsgált alkatrész nyúlás, valamint feszültségállapotának meghatározására. Ilyenkor a
modellen (vagy alkatrészen) kiválasztott keresztmetszetek mentén, a terheletlen kerületről
kiindulva lépésenkénti, numerikus integrálási eljárással határozzuk meg a feszültség
összetevők tényleges értékeit. A derékszögű koordináta rendszerben végrehajtott integrálást
(első alkalmazójáról elnevezve) Frocht módszernek hívjuk [3].
A különböző feszültségoptikai eljárások rendszám eloszlásainak gyors kiértékelése – az
eloszlások jellegének, a kialakult feszültségállapot nagyságrendjének meghatározása – a
tervező munkát igen hatékonyan segíti. A terhelt modellen, vagy tényleges szerkezeten mért
rendszámeloszlások azonnali lehetőséget biztosítanak – hasonlóan a végeselemes numerikus
eljárásokhoz – a szerkezet feszültség eloszlásának megítéléséhez, a kritikus helyek
környezetének behatárolásához, valamint annak megítéléséhez, hogy vannak-e a szerkezetben
a teherviselésben kevésbé részvevő területek. Egy hárompontos hajlítással terhet, könnyített
tartó rendszámeloszlását keresztezett (14.a) ábra), párhuzamos polarizátor állásban (14.b)
ábra) láthatjuk a 14. ábrán. Az összerajzolt rendszámeloszlásokat, valamint az azokból, a
tartó szélső szálában kiértékelt feszültségeloszlás alakulását a 15. ábra mutatja [5].

a)
b)
14. ábra Hárompontos hajlított, könnyített tartó rendszámeloszlása keresztezett (a),
párhuzamos (b) polarizátor állásban valamint a tartó szélső szálában kiértékelt
feszültségeloszlás (c)

a)
b)
15. ábra Hárompontos, hajlított, könnyített tartó összerajzolt rendszám eloszlás (a), valamint
a szélső szálban kiértékelt feszültségeloszlás (b)
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A rendszámeloszláshoz hasonlóan a feszültségek irányát mutató hálózat is elkészíthető a
feszültségoptikai vizsgálatok alapján. A 14. ábrán szereplő tartó iránysáv rendszerét a 16.
ábra mutatja.

16. ábra Hárompontos hajlított tartó iránysáv eloszlása, valamint trajektória hálózata
Az alakadás folyamatában történő alkalmazásra mutat példát a 17. ábra, a zárt szelvényen
kialakított különböző alakú nyílások körül kialakult rendszámeloszlások bemutatásával [5].

b)

a)
c)
17. ábra Nyílással gyengített zár szelvén terhelése (a), valamint különböző a alakú
kivágások körül kialakuló rendszámeloszlások (b), (c)
A rétegbevonatos optikai feszültségmérés eljárása a vizsgált szerkezetek feszültség
eloszlásának felderítésén túl lehetőséget biztosít a szerkezet valós terhelési körülmények közti
folyamatos ellenőrzésére, monitorozására, így a meghibásodások kialakulása időben
észlelhető. A mérési eljárás ilyen alkalmazása különösen a prototípusgyártásban
megfontolandó, amikor a szerkezeten végrehajtandó változtatások költség vonzata még nem
számot tevő. Egy segédalvázon elvégzett méréssorozat eredményeit láthatjuk a 18., valamint
19. ábrákon [8].
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a)
b)
18. ábra Segédalváz keret terhelése (a), valamint a terhelés mechanikai modellje (b)
A 18. ábrán bemutatott tartó kritikus keresztmetszetében annak meghibásodása előtt észlelt
rendszámeloszlást (19.a), annak összerajzolt ábráját (19.b), valamint a tényeleges
meghibásodást mutatja a 19. ábra (19.c).

a)
b)
c)
19. ábra Segédalváz-keret kritikus keresztmetszetében észlelt rendszám (a), az összerajzolt
rendszám eloszlás (b), valamint a meghibásodott keresztmetszet (c)
A rétegbevonatos mérési eljárás vázszerkezetek csomóponti feszültségeloszlásának
vizsgálatában rendkívül hatékony eljárás. A csomópontok alakjának, technológia
kialakításának (pl. hegesztési eljárások hatásai) feszültség eloszlásra gyakorolt hatásai jól
követhető, a mérési eredmények alapul szolgálnak úgy a szükséges konstrukciós (vagy
technológiai) változtatások bevezetéséhez (pl. alak-optimalizálás), mind a numerikus
eljárások peremfeltételeinek helyes megválasztásához. A 20. ábra egy zárt szelvényből
hegesztett vázszerkezet csomópontjának feszültségeloszlását mutatja be, rétegbevonatos
optikai feszültségmérés alapján [9].
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20. ábra Hegesztett vázszerkezet csomópont feszültségeloszlása rétegbevonatos
feszültségoptikai eljárás alkalmazásával
Az optikai feszültségvizsgálat eljárás alkalmazható térbeli feszültségi állapotok kiértékelésére is.
Ebben az esetben a megfelelő modellanyagból elkészített szerkezeti elembe ún. befagyasztási
eljárással rögzítjük a terheléskor kialakult optikai képet, majd az így előkészített modellt
felszeleteljük. A szeletek a síkfeszültségi vizsgálat szabályai szerint kiértékelhetők. Az optikai
feszültségvizsgálat modell, ill. rétegbevonati anyagaként általában két komponensű műgyanták (pl.
Epoxi, Poliészter) használatosak. A vizsgáló anyaggal szemben támasztott legfontosabb
követelmények a megfelelő érzékenység (optikai aktivitás, azaz terhelés hatására magas kettőstörési
érték), zsugorodásmentes viselkedés (oldószereket nem tartalmazhat), csekély kúszási hajlam.
5.5.2 Moire-eljárás
Felszínek elmozdulás mezejének meghatározására alkalmas eljárás a Moire-módszer. A
jelenség két, párhuzamos vonalrendszer (melynek osztása lehet azonos, vagy kismértékben
eltérő) interferencia hatásának kiértékelésén alapszik. Az interferencia jelenség a torzult
sávrendszer osztásának eltolódása következtében alakul ki. A vonalrendszereket szokás úgy
elkészíteni, hogy azokon a fekete-fehér sávok vastagsága azonos legyen. Az ilyen sávelrendezést 50%-os rácsnak hívjuk.
Két azonos osztású sávrendszer (egy torzult, míg a másik torzulás mentes) interferencia képét
(Moire-ábráját) a 21. ábra mutatja [1].

21. ábra. Moire-hatás két azonos osztású, torzult és torzulás-mentes rács átvilágításakor

www.tankonyvtar.hu

 Borbás, Dóra, Galambosi, Vincze-Pap, BME

5. FESZÜLTSÉGMÉRÉSI ELJÁRÁSOK

115

A jelenség felhasználható síkbeli alakváltozás meghatározására. Amennyiben két azonos
osztású vonalrendszer közül az egyik az alkatrész felszínéhez kötött, és a terhelt felszín
nyúlásmezejével azonos módon deformálódik (mérőrács), a másik pedig torzulás-mentes
(referencia vagy analizátor rács, a rácsosztások: tm valamint tan, (21. ábra), a két rácsot
fedésbe hozva (és átvilágítva) sötét és világos sávok rendszerét figyelhetjük meg. A jelenséget
a mérőrács osztásának terhelés hatására bekövetkező megváltozása okozza (vonalrendszer
irányára merőleges megnyúlás). Két szomszédos moire-sáv között Δv eltolódás különbség
alakul ki (tan=Δv, x tengely irányú vonalrendszer esetén y irányban, lásd 22. ábra). A mérő,
valamint analizátor rács osztásának változása között az alábbi összefüggés írható:
t m  t an 1   y 
(20)
ahol tm a mérőrács, tan az analizátor (referencia) rács osztása.
A Δy távolság – x irányú rács estében - a 22. ábra jelöléseinek alkalmazásával (felhasználva a
két moire-sáv közötti távolságára (l) a rácsosztások ismeretében felírható (21 összefüggés
felhasználásával):
1
l

1





tm

y 

1

(21)

t an
t an t m

t an  t m

t an 1   y 
2



t an  y



tm

(22)

y

Kifejezve y-ra - amely y irányban az egymás melletti moire-sávok távolsága - kapjuk:
y 

tm
y



v

(23)

y

Amennyiben a moire-rács iránya az y tengellyel párhuzamos, a két szomszédos moire-sáv
között Δu eltolódás különbség alakul ki (tan=Δu, y tengely irányú vonalrendszer esetén x
irányban, lásd 22. ábra). Az x irányú x deformáció a fentiekhez analóg módon az alábbiak
szerint határozható meg:
x 

u

(23)

x

Az alakváltozási állapot teljes meghatározásához a szögváltozás ismerete is szükséges, amely
két, egymásra merőleges moire-sávrendszer alkalmazásával meghatározható:
 xy 

u
v



v
x



u
y



v

(24)

x

a)
b)
22. ábra. Moire-sávok kapcsolata az y (a), valamint x (b) deformációkkal
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Sík alakváltozási állapot vizsgálatára meglehetősen finom osztású rácsok szükségesek. A mm
nagyságrendbe eső moire-sáv távolság esetén a vizsgálathoz alkalmazott rács osztása t=10-3
nagyságrendbe kell, hogy essen. Feszültség-koncentrációs helyek környezetében ennél
finomabb osztású rácsok alkalmazása szükséges.
5.5.3 Árnyék-Moire-módszer
Egy adott síktól mért merőleges irányú elmozdulások vizsgálatára az árnyék-moire-eljárását
használhatjuk. A mérés során kapott vonalsereg – egy szintvonalas ábrázoláshoz hasonlatosan – a
mérőbázistól azonos távolságban elhelyezkedő felszíni pontok helyzetét mutatja. A mérés során a
vizsgált objektum elé helyezik el a rácsot, melyet – lehetőség szerint – párhuzamos fényköteget
kibocsátó fényforrással világítanak meg, a felszín normálisához képest 45°-os szögben. Az
objektumról visszaverődő szórt fény a síkjára merőleges irányból vizsgáljuk. Sötét sávot kapunk
azon pontok mértani helyén, ahol a rács objektumtól mért távolsága a rácsosztás fele (t/2), vagy
ennek egész számú többszöröse. A mérés elvi elrendezését a 23. ábra mutatja.

23. ábra. Árnyék-Moire-eljárásának elvi elrendezése
Az eljárás felszíni deformációk, horpadások vizsgálatában, összetett felszínek alakjának,
valamint alaktorzulásainak meghatározásakor használatos. Lemez, és vázszerkezetek
deformációs mezejének felderítésében gyakran alkalmazott mérési módszer. Az alkalmazott
rácsok osztása a feladattól függően néhány tized mm-től néhány mm-ig terjedhet. Egy
bordákkal merevített, vékonyfalú, szegecselt lemez szerkezet [5] terhelő berendezését (a),
árnyék-moire-felvételét (c), valamint kirajzolt moire-vonalait (b) mutatja a 24. ábra.

a) terhelés

b) kirajzolt moirec) árnyék-moire-felvétel
vonalak
24. ábra Szegecselt, vékonyfalú lemezszerkezet árnyék-Moire vizsgálata
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5.5.4 Holografiai interferometria
A holográfiai interferometria eljárásait mind a nagy felületek elmozdulás mezejének
meghatározásában, mind egyes eljárásait a rezgésmérésben is alkalmazzák. A holográfia a
vizsgált tárgy virtuális képét jeleníti meg azt követően, hogy elmozdult arról a helyről, ahol az
eredeti a hologramot készítették, egy referencia fénymenet alkalmazásával. Két felvétel
készül a holografikus interferometria esetén a vizsgált felületről, egy terheletlen, és egy terhelt
állapotban, ahol is a terhelt állapotban a felvétel a hologram lemezen keresztül történik, ahol
is a megvilágításként a referencia fénymenetet használják. A 25. ábra a mérőrendszer elvi
felépítését mutatja [5], majd a 26. ábrán az elmozdulás-mező felvételekor nyert értelmezését
láthatjuk (az interferogram az elmozdulásnak a beeső és a visszavert fénysugár irányának
eredőjébe eső összetevőjét adja meg).

25. ábra Holografikus intermerometria elvi mérés összeállítása

26. ábra Az elmozdulás mérésre alkalmazott interferogram kapcsolata a fénysugár
komponensekkel
Az elmozdulás mezők mérésére alkalmazott holografikus interferencia képek (rendszám
eloszlások) a Moire-eljárásnál kapott képekhez nagyon hasonlóak, azzal a különbséggel, hogy
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az így kapott elmozdulás mező felbontása meghaladja a Moire-eljárásnál elérhetőt (a
szomszédos rendszámok 10-4 mm felbontást tesznek lehetővé).
5.5.5 Digitális képkorreláció eljárása (DIC)
Az alakváltozási állapot ezen eljárásánál a vizsgált felszínekre mikro-méretű festék
szemcséket szórnak fel (fehér, vagy fekete színben, a vizsgált objektum színétől függően). A
mérés során a vizsgált képmező egy szegmensét vizsgálják terheletlen és terhelt helyzetben. A
kiértékeléskor a képmező 8x8 képpontból álló területrészének kép-intenzitását mérik. A 27.
ábrán a 8x8 képelemből álló, interpolálatlan képmező (a), valamint egy spline-interpolációval
megszűrt eloszlást (b) láthatunk.

a) interpolálatlan képmező pontok
b) spline interpolációval megszűrt eloszlás
27. ábra DIC eljárás 8x8 képelemből álló felületének intenzitás eloszlása
A terheletlen állapotban lévő test F pontjának környezetében kijelölt pontok összességét f
indexszel, a terhelt állapotban ennek megfelelő G pont környezeti pontjait f* indexszel jelölve
a keresztkorreláció összefüggése:

C 

  F

f

( x , y )  G f * ( x *, y *) 


F ( x , y )     G f * ( x *, y *)  
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y*  y  v 
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y .

(26)

A keresztkorrelációt a vizsgált test megfelelő számú pontjára elvégezve kirajzolható a test
elmozdulás mezeje, valamint a következő egyenleteket felhasználva az alakváltozási mező:
2
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5.6 Rezgésmérés
Rezgésnek nevezzük azt a jelenséget, amikor egy test, vagy annak része egy referencia
ponthoz viszonyítva kitérést végez, amely meghatározott ideig fennmarad. A periodikus
rezgések legegyszerűbb formája a harmonikus mozgás, amely időben változó folyamatként pl.
egy szinusz függvénnyel ábrázolható. A rezgés frekvenciája az alábbi egyszerű
összefüggéssel írható le:
f 

1

(28)

T

ahol T a rezgés periódusideje (két egymást követő szinusz hullám azonos pontjai közötti
távolság.
A harmonikus mozgás három mennyiséggel jellemezhető, nevezetesen: elmozdulás, sebesség,
valamint gyorsulás. Egyszerű, egyenes vonalú szinuszos rezgés esetén az elmozdulást leíró
összefüggés:
y  A  sin  t 
(29)
ahol A a szinusz hullám maximális kitérése, az amplitúdó, ω a körfrekvencia.
A rezgés sebessége az elmozdulás első deriváltja:
v

dy
dt

 A    cos  t 

(30)

A gyorsulás az elmozdulás második deriváltjaként határozható meg:
a

dv
dt

2



d y
dt

2

  A    sin  t 
2

(31)

Nem harmonikus rezgések esetén a feladat visszavezethető (pl. Fourier analízis
alkalmazásával) – mint különböző frekvenciájú szinuszos rezgések kombinációja –szinuszos
folyamatként történő kezelésre.
A rezgések vizsgálata alapvetően mechanikai, valamint optikai elven mérő eszközökkel
lehetséges. A mechanikai elven mérő rezgésmérők két részre oszthatók: relatív (rögzített,
kötött bázisú), valamint abszolút (szeizmikus) rezgésmérő berendezések. Az optikai elven
működő rezgésmérők valamilyen interferencia jelenség felhasználásával jelenítik meg a
vizsgált szerkezet rezgésállapotát.
5.6.1 Mechanikai elven mérő rezgésmérők
A relatív rezgésmérő berendezések jellemzője a rezgésmentes, környezeti hatásoktól
elszigetelt módon elhelyezett mérőberendezés, melynek egy lehetséges elvi elrendezése,
valamint mechanikai modellje látható a 28. ábrán.

28. ábra. Relatív rezgésmérő berendezés elvi elrendezése (a), mechanikai modellje (b)
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A vizsgált testhez csatlakozó mérőcsúcs megfelelő előfeszítésével (F, amelyhez f0 terheletlen
helyzettől mért elmozdulás tartozik) biztosítható annak mérés alatti állandó kapcsolata a
vizsgált testtel. Szinuszos jellemzőkkel rendelkező harmonikus rezgés (y=y0sin(ωt) esetén a
mérőcsúcsra felírható mozgásegyenlet:
m a  F 

1
c

f 0

 y 0  sin  t 

(32)

ahol c a rugóállandó, f0 az előfeszítő erőhöz tartozó elmozdulás.
A rugó-tömeg rendszer rezonancia frekvenciájának (α21/mc), valamint a gyorsulás (a= y0ω2sin(ωt) behelyettesítésével a mérőcsúcson kifejtett nyomóerőre kapjuk:
  2

1
F   f 0  y 0 sin  t       1  
  

c

 


(33)

A (33) összefüggésből az f0 szükséges értékére F pozitív tartománya esetén kapjuk:
   2

f 0  y 0     1
   


(34)

Az abszolút rezgésmérő eszközöket használjuk abban az esetben, amikor rezgésmentes
környezet – amihez viszonyítva vizsgálatainkat elvégezhetjük – nem áll rendelkezésre. Az
abszolút rezgésmérő berendezés elvi elrendezését a 29. ábra mutatja.

29. ábra. Abszolút rezgésmérő berendezés elvi elrendezése (a), a rezgést leíró vektorok
modellje (b)
A rendszerben elhelyezett tömeg, rugó, valamint csillapító elemekre az alábbi
mozgásegyenlet írható fel (a 7.2-15. ábra jelöléseivel):
d 
2

m

dt

2



y
c

 d  dy 
 k 


dt 
 dt

(35)

ahol k a rendszer csillapítási tényezője, c a rugóállandó.
A harmonikus mozgás amplitúdójának, valamint a rezonancia frekvencia összefüggésének
behelyettesítésével a műszer által mutatott rezgés-amplitúdóra () kapjuk:
  A  sin(  t )  B    cos(  t )  K  sin(  t   )
(36)
A műszer által mutatott rezgés-amplitúdó (), valamint a műszerház rezgés-amplitúdójának
(y) különbsége:
  y  L  sin(  t   )
(37)
A 29. ábra (b) jelöléseivel a forgó vektor (L) az alábbiak szerint határozható meg:
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A  y 0 2  B 2

(38)

Az elmozdulás nagyítási tényezője (Nu) az alábbiak szerint számítható:
Nu 

L
y0





1   
2

2

(39)

 4D 

ahol ξ=ω/α, valamint D 

2

2

k
2m 

az ún. Lehr-féle csillapítás.

A nagyítás függvényt az ω/α függvényében ábrázolva, különböző csillapítások (D) esetén a
30. ábra mutatja.

30. ábra. A nagyításfüggvény az ω/α függvényében ábrázolva
A mérések gyakorlati megvalósítása során a vizsgált mechanikus gyorsulásokat elektromos
mennyiséggé alakítva, a jeleket megfelelő módon erősítve, gyakran digitalizált formában
történik azok rögzítése és feldolgozása. A mérőegységek – gyorsulásmérők – többnyire piezoelektromos kvarckristályok, melyek jellemző módon nyomásra vagy nyírásra vannak terhelve
a mérőfejben. Léteznek induktív elven működő mérőegységek is, melyek elvi felépítése
hasonló az elmozdulás mérőknél megismertekkel. A piozo-elektromos gyorsulásmérők elvi
felépítését, valamit az induktív elven működő gyorsulás érzékelők működési elvét a 31. ábra
szemlélteti.

a)
b)
c)
31. ábra Gyorsulásmérő szenzorok elvi felépítés: piezo-elektromos nyírt (a), piezo-elektromos
nyomott (b), induktív gyorsulás érzékelő (c)
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A mérőfejek ragasztással, vagy mechanikus (pl. csavar, mágnes) kapcsolattal vannak rögzítve
a vizsgált szerkezeti elem felszínére. Úgy a mérőelemek, mind az érzékelők (szenzorok)
megfelelő rögzítése alapfeltétele a korrekt gyorsulásmérésnek [10], [11].
5.6.2 Optikai rezgésmérő eljárások
Az optikai elven mérő – érintkezés-mentes – rezgésmérők legegyszerűbb változata egy
meghatározott geometriai jellemzőkkel elkészített, a szerkezetre felfestett mérőék
rezgésképének megfigyelése, és rögzítése fényképészeti úton.
A pontosabb mérőberendezések vagy a holografikus interferometria mérési elven működőnek,
vagy lézer dopler interferometrán alapuló készülékek. Mindkét esetben a vizsgált szerkezet
felszínének elmozdulás-mezeje kerül rögzítésre, amely alapján a felszín deformációja
kiértékelhető.
A holografikus eljárások közül legismertebb az Average-time holográfia [5], melynek mérési
összeállítást, valamint az eljárással mért rezgésképek jellegét a 32. ábra mutatja.

a)
b)
32. ábra Average-time holográfia elvi felépítése (a), valamint a jellegzetes rezgésképek (b)
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6. Passzív biztonság a járműiparban
A járművek sebességének és tömegének növekedésével a baleseteknél egyre nagyobb erők
lépnek fel, melyek jelentős deformációt hoznak létre a karosszérián. Ezek a deformációk
lecsökkentik a utazók rendelkezésére álló teret és végső esetben tragikus következményekkel
is járhatnak. Ebben a fejezetben röviden összefoglaljuk a passzív biztonság kérdését
személyautók és buszok esetében.

6.1.A passzív biztonság fejlődése
6.1.1. A közlekedésbiztonság
A járművezető és a gyalogosok biztonsága már az elmúlt század fordulóján is napirenden
volt, hiszen elsősorban a veszélyes és nehezen megálló, már korábban üzemelő gőzgépek
miatt érvényben volt az az előírás, hogy a vonatok és az autók előtt zászlós embernek, ill. a
sebesség növekedésével zászlós, kürtös lovasnak kellett haladnia. A fékezési viszonyokról, ill.
a fékrendszerekről sokat elárul, hogy az Automobile Club of America mérései szerint 1902ben 32 km/h sebességről átlagosan 18 m-es volt egy autó fékezési úthossza. A gumiabroncs
kezdetben szintén sok bosszúságot okozott. Egy vasárnapi autósnak komplett cserére
elegendő mennyiséget kellett magával hordoznia, mivel 2-3 kerékcserénél kevesebbel nem
úszta meg a napi túrát. A környezeti feltételek javulását a megfelelő műutak építése, a
közlekedési szabályok fejlődése jelentette. Ilyen új környezeti biztonsági elem volt például,
hogy már 1919-ben megjelentek az első időzítetten működő piros-sárga-zöld jelzőlámpák
Detroitban. A közlekedéssel kapcsolatos biztonságot a 60-as évek elejéig csak mint általános
utasbiztonságot emlegették, a ma ismert „járműbiztonság = aktív biztonság + passzív
biztonság” felosztás nem volt használatos. Egy olasz újságíró, Luigi Locati kezdte először a
passzív és aktív biztonság megnevezéseket használni 1964-ben. Az aktív biztonság az ütközés
elkerülésére, a passzív biztonság a már bekövetkezett ütközés miatti sérülések kivédésére
illetve azok súlyosságának csökkentésére irányul.
(Az aktív és passzív biztonság csoportosítást természetesen nem csupán a járművekre, hanem
minden más eszközre, sőt akár az emberre is vonatkoztathatjuk. A látás, egyensúlyérzék és
minden érzékelést szolgáló képességünk az aktív, míg egy bármilyen balesetből származó
sérülés súlyosságát csökkentő testfelépítési adottságaink, a létfontosságú szerveinket védő
terebélyes csontvázrendszerünk, annak részeként az előreugró szemöldökcsont, vagy például
az „ütéscsillapító‖ puha hátsó alfelünk a passzív biztonság eszközrendszerébe lehetnének
sorolhatók. Természetesen mindkét eszközrendszerünket javíthatjuk segédberendezésekkel,
például szemüveggel, hallókészülékkel illetve különböző védőruházatokkal. Gyakorlati példa,
hogy a finn orvosok idősebb embereknek csípőre köthető ütéscsillapító párnákat fejlesztettek
ki, az életveszélyes combnyaktörések kivédésére.)
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6.1.2. Magyarok a jármű és járműbiztonság fejlődésében
A múlt század elején kezdődött el az autó egyéni használati eszközzé tárgyiasulása, és ez a
„csoda‖, az emberi alkotóerő, a személyes kényelemérzet és az egyéni szabadság
szimbólumává, köznapi megtestesítőjévé vált a múlt század második felére.
A gépkocsi szó kapcsán ugyanakkor a nemzetközi járműipari szakszavak egyetlen magyar
eredetű tagját, a Kocs község nevéből eredő "kocsi" szavunkat feltétlenül meg kell említeni,
ami természetesen még a ló vontatta járművek időszakába vezet vissza bennünket.
És mi magyarok nemcsak a nemzetközivé vált kocsi (a szó angolul ―coach‖, franciául
„coche‖, németül „Kutsche‖) születésénél voltunk jelen, de a gépjármű forradalmi jelentőségű
technológiai, fejlesztési fordulópontjainál is.
A világon elsőként 1828-ban Jedlik Ányos készített villanymotort, amelyet akkumulátorról
táplálva 1841-ben létre hozta az első működőképes villamos autót. Csonka János már 1882ben - a világon szintén elsőként - épített gáz- és petróleumüzemű motorokat, majd Bánki
Donáttal közösen a robbanómotoros motorfejlesztés korszakalkotó felfedezése is a nevükhöz
fűződik, az 1893. február 11-én benyújtott porlasztó szabadalmuk révén. Henry Ford
gyárában egy makói születésű magyar mérnök, Galamb József volt a T modelleknek és azok
sorozatgyárthatóságának fő tervezője és kidolgozója, amely lehetővé tette és meggyorsította a
személyautók köznapiasítását. A korszerű lemezszerkezetes, sajtolt és hegesztett eljárással
készülő autóalvázak már Fejes Endre 1922-es szabadalmában megjelentek, sőt 1924-ben
elkészült az első forgalomképes Fejes-féle „lemezautó‖. A GM mérnökeként Pavlovics
Ferenc az űrszázad első emberi használatra épített holdjárművének tervezőjeként vált
világhírűvé.
A személyautók passzív biztonsága témakörben is magyar név áll az első sorban, hiszen a
passzív biztonság nesztorában, alapvetéseinek kidolgozójában egy apai ágon magyar
mérnököt, a Mercedes kutatójaként világhírűvé vált Barényi Bélát (1907-1997) tisztelhetjük.
A passzív biztonságnak, mint koncepciónak a megszületését az ő 1951-es szabadalmához, a
„mellső és hátsó ütközési zónák‖ címen benyújtott találmányához köthetjük.

6.1.1. ábra: Az 1946-ban indult „a holnap autója‖ nevet viselő Concardo projektben felvázolt
cella autó koncepció. A merev utascella, valamint az orrész és a hátsórész szerkezeti
különválasztása is teljesen új, korát megelőző elképzelés volt, amely 50 évvel később, a
korszerű jármű-kompatibilitásra történő tervezési elvek kialakításakor került előtérbe. (A
bélyegzőjén látható módon, Barényi Béla haláláig magyaros ékezetekkel használta a nevét.)
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6.1.3. A biztonságos autó, járműipari szabványok
Európa
Az autók biztonságának növelésére a II. világháború után már számtalan lehetőség
kínálkozott, az aktív biztonságot fokozó korszerű hidraulikus fékrendszereken és elektrohidraulikus sebességváltókon keresztül a különböző passzív biztonsági eszközök
alkalmazhatóságáig. A kétpontos biztonsági öv először a repülőgépiparban jelent meg 1945ben a légzsákot pedig 1952-ben szabadalmazták, sőt 1951-től a Barényi Béla által
kifejlesztett, gyűrődő zónákra vonatkozó alapelv is ismertté vált.
Már az 1950-es évek elején különböző típusú és formájú biztonsági öveket lehetett kapni
Svédországban az autókba, a SAAB autógyár pedig 1956-ban 100 darab járművet szerelt fel
kombinált csípő és vállövvel tapasztalatszerzés céljából. 1957-ben a svéd kormány indította
az első biztonsági programot, ugyancsak az utasok rögzítésére vonatkozóan és 1958-ban a
svéd nemzeti útügyi hatóság publikálta az első ideiglenes szabványt. A svédeké volt a világ
első járműbiztonsági szabványa, és ez már dinamikai vizsgálatot írt elő a biztonsági övekre.
A jármű passzív biztonságot alapvetően megreformáló Barényi-féle energiaelnyelő zónák
kialakítása először az 1953-as Mercedes 180 prototípusában valósult meg. A közúti járművek
és alkatrészeik kereskedelmének megkönnyítése és a közúti közlekedés biztonságának
fejlesztése és összehangolása érdekében az európai országok 1958-ban Genfben egyezményt
kötöttek a „Gépjármű alkatrészek és tartozékok jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek
elfogadásáról és a jóváhagyás kölcsönös elismeréséről‖. A Genfi Egyezmény arra szolgál,
hogy a csatlakozó országok azonos követelményeket támasszanak a közúti járművekkel és
azok szerelvényeivel, alkatrészeivel szemben.
Egyesült Államok
Az USA-ban az NHTSA (Nemzeti Autópálya Biztonsági Hivatal) 1966-os megalakulása után
gyorsultak fel az események és az Egyesült Államok 49. számú törvényének 301. fejezete
felhatalmazta a hivatalt ún. Szövetségi Motoros Járműszabványok (FMVSS) megalkotására.
és 1969-ben meghirdették a világméretű ESV (Experimental Safety Vehicle) programot.
Felvethető a kérdés, hogy miért csak a 60-as évek végén indultak meg a világméretű
járműbiztonsági programok? A válasz az, hogy ennek részben műszaki oka van, a technikai,
vizsgálati háttér fejletlensége, részben pedig az ösztönző társadalmi igény hiányában
keresendők az indokok.
Az ötvenes évektől mind az USA-ban, mind Nyugat-Európában óriási iramban növekedett a
személyautók használata és az ún. jóléti társadalmakban a rohamosan bővülő fogyasztás
megsokszorozta a közúti szállításban résztvevő teherautók számát is. Európa nyugati felén
ekkor – az 50-es évek végén – mintegy 70 000, az USA-ban körülbelül 60 000 volt a
balesetekben meghaltak száma éves szinten. Ha megnézzük az alábbi táblázatot, a világháborús és
a vietnámi amerikai veszteségekről, egyrészt érezhetjük milyen szörnyen nagy a közlekedési
balesetekben meghaltak száma, másrészt elgondolkoztató összehasonlításra nyílik lehetőségünk.
USA veszteségek

I.
II.
1966. évi Vietnámi 1980-85 évi
1999. évi
világhábor világhábor járműháború járműbalesete
járműú
ú
balesetek
k éves átlaga balesetek
halálesetek száma 53 402
291 557
50 896
47 382
47 793
41 611
6.1.1. táblázat: USA – halálesetek összehasonlító statisztikája
A romló baleset-statisztikai mutatók hatására illetve az adatok széles körben ismertté válása
után az amerikaiak a 60-as évek első felében döbbentek csak rá igazán a gépkocsi veszélyes
voltára, a járműbiztonság elsőrangú fontosságára. A General Motors elnöke ekkortájt még
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úgy nyilatkozott a balesetekről, hogy nem az autókkal van a baj, hanem az emberekkel, hiszen
ők okozzák a baleseteket, őket kellene megjavítani, nem a járműveket. A közlekedésbiztonsággal foglalkozó szakemberek figyelmeztetése szerencsére eljutott egészen a
legfelsőbb politikai szintig és ennek hatására lényegi változások indultak meg a 60-as évek
második felében. A balesetbiztonság növelésének alapjául szolgáló találmányok ekkorra már
léteztek, a járműipari szakemberek már a 40-es évektől megszállottan dolgoztak a gépkocsi
biztonságossá tételén. Fejlett technikájú ütközési tesztekre alkalmas vizsgálóhelyeket, az élő
és halott emberekkel végzett kísérletek eredményeként az embert jól helyettesítő bábukat, és
az ún. humán biomechanikai értékeket nagy pontossággal regisztráló jeladókat, mérőláncokat
fejlesztettek ki a 60-as évek végére.
A balesetek elemzése során nyilvánvalóvá vált, hogy a súlyos vagy halálos balesetek több
mint felében jelentős utaskabin deformációk történtek, ezért kézenfekvő megoldásként
kínálkozott az az elképzelés, hogy részben az autó gyűrődési zónáját kell áttervezni, részben
azt meghosszabbítva, egy kiterjesztett lökhárító rendszerrel kell csökkenteni az utascellára
ható erőket és lassulásokat. A kiterjesztett lökhárító azt jelenti, hogy a járműtestből
előrenyúlva az ütközési energia jelentős részének elnyelésére képes.
A járművek ütközése során az embert érő terhelések csökkentése, a „túlélés‖ lehetővé tétele
kiemelt témává vált.
A súlyos sérülés nélkül „túlélhető‖ mellkasi lassulás értéket 60 g-ben, a fejlassulási értéket 80
g-ben határozták meg a járműütközések időtartamára.
A biztonsági autó koncepciója Amerikában is már az 50-es évek közepén megfogalmazódott.
Először a Ford erőfeszítésének következményeként történt meg az első ilyen autó legyártása
még 1956-ben. Ez az autó összenyomható kormányoszlopot, ütközésmentes belső
visszapillantót, biztonsági, dupla ajtózárat, mellső, hátsó biztonsági öveket, erősebb
övbekötési pontokat, párnázott napellenzőt és műszerfalat tartalmazott, de még nem volt
illesztett gyűrődő orrésze vagy energiaelnyelő lökhárítója.
A technikai feltételek és a társadalmi igény hiányában igazából csak a 60-as évek második
felében gyorsultak fel az események. A járműbiztonság fokozott előtérbe kerülésének pozitív
hatását mutatja a halálozási ráta 1966-tól csökkenő trendje. A 90-es évek végére az USA
útjain 41 ezerre csökkent a halálesetek száma, a dinamikusan növekvő járműállomány
ellenére.
Magyarország
Tágabb összefüggésekben, de mindenképpen meg kell röviden említeni, hogy Magyarország
bár nem vett közvetlenül részt a világméretű ESV személyautó fejlesztési összefogásban,
viszont az 1971-ben megindult magyar autóbusz-fejlesztési programunk révén a buszok
gyártástechnológiájának és passzív biztonsági fejlesztéseinek (borulásvizsgálatok, üléslekötés
szilárdság, frontális ütközésállóság) eredményeivel Európa élenjáró „autóbusz-szakértő‖
országává váltunk. Számos autóbuszra vonatkozó európai biztonsági szabvány
kezdeményezése és érdemi munkája hazai szakértők tevékenységéhez kötődik.
A magyarországi baleseti viszonyok rövid összefoglalásaként elmondható, hogy nálunk 1000
lakosnak fele annyi (270 db) személyautója van, mint az EU országaiban (560 db), viszont az
1000 járműre jutó balesetek száma kétszerese az EU átlagának. (2000-ben országunk 10
millió lakosára és a 2 473 754 regisztrált járműre 17 493 személyi sérüléssel járó közlekedési
baleset jutott, amelyek 1200 halálos, 7653 súlyos és 15045 könnyű sérülést okoztak. Meg kell
említeni, hogy ezek a számok sokkal kedvezőbbek, mint az 1990-es adatok, aminek
magyarázata, hogy 1993-ban beindult a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Program és az ennek
keretében bevezetett intézkedések – elsősorban a 60 km/h-ról 50 km/h-ra történő lakott
területen belüli sebességkorlátozás és a lakott területen kívüli kötelező nappali világítás-,
eredménye a kedvezőbb tendencia. Magyarországon még egyszerű, máshol már bevált
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adminisztratív intézkedésekkel (szigorúbb sebességellenőrzés, biztonsági övhasználat
kikényszerítése, alacsonysebességű lakóövezetek kialakítása), jobb környezeti feltételekkel
(autóutak, körforgalmi csomópontok építése) is tovább javítható a közlekedésbaleseti
statisztika.
6.1.4. ESV célkitűzés: 80 km/h „túlélési határsebesség”
Az ESV 1969-es indulási projektjében az amerikai célkitűzés az volt, hogy megalkossanak
egy 4000 font (1800 kg) tömegű demonstrációs biztonsági autót, amelynek 80 km/h
sebességű frontális és 67 km/h sebességű oldalütközés esetén biztosítania kellett volna a
vezető és az utasok túlélését. A járművekre elképzelt lökhárító rendszernek 17 km/h
sebességű ütközésig sérülés nélkül illett volna elnyelnie az ütközési energiát és az utas-cella
lassulását 40 g alatt kívánták tartani.
A General Motors összesen 12 kísérleti járművet épített, de nem tudta a kitűzött célt
teljesíteni. A végső kivitelű autó 2300 kg tömegű volt, lökhárítója 8 km/h sebességű ütközésig
volt „sérülésmentesre‖ tervezve, 63 mm hidraulikus henger kinyúlással, mind az orr- és mind
a hátsó rész pedig deformációs energiaelnyelésre volt kialakítva. A belső panelek, párnázások
33 km/h frontális és oldalütközésre adtak megfelelő védelmet a bennülőknek. 33 km/h
sebességű ütközés felett léptek működésbe a légzsákok.
A Ford nem új kísérleti jármű fejlesztésével indult, hanem egy széria autót (Mercury) próbált
biztonságosabbá tenni. Úgy tervezték, hogy a maximum 2400 kg végső tömegű autó
teljesíteni fogja a megcélzott 80 km/h ütközési biztonságot. 17 km/h ütközési sebességig
sérülésmentességet biztosító lökhárítót fejlesztettek ki, 180 mm löketű hidraulikus
hengerekkel, ill. afölött légzsákokkal. Az első 70 km/h sebességű ütközéses kísérleteknél
minden elem működött, mégsem teljesültek a bábuk sérülési kritériumára megállapított
értékek. A Ford ezek után a GM-hez hasonlóan túl költségesnek és tömeggyártásra
alkalmatlannak ítélte a célkitűzésben szereplő biztonsági autót.
6.1.5. Szabványosított túlélési határsebesség: 50 km/h
1970-ben az európai és japán autógyárak is meghívást kaptak a programba és közepes illetve
a kis tömegű biztonsági autók fejlesztésére vállalkoztak. A merev falnak ütközésen kívül a
japánok a gyalogos elütésekkel is elkezdtek foglalkozni. Az ekkor elkezdődött ESV
konferenciák egyre szélesítették a vizsgálati témaköröket, a légszennyezés, a közlekedésszabályozás, az energiafelhasználás és nem utolsó sorban az agresszivitás, jármű
kompatibilitás kérdései már ekkortájt napirendre kerültek. Passzív biztonsági szempontból
kompatibilisnak akkor nevezünk két járművet, ha egymásnak ütközéskor vagy adott baleseti
szituációban azonos túlélési esélyt kínálnak a bennülőknek.
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6.1.2. ábra
A Mercedes ESF05 jelű, hidraulikus lökhárítóval, a kocsitestből előrenyúló
lökhárítórendszerrel készült kísérleti autója 1971-ből.

6.1.3. ábra
Barényi Béla által 1951-ben szabadalmaztatott mellső és hátsó elméleti energiaelnyelő
gyűrődési zóna (felső kép) gyakorlati megvalósítása egy Mercedes autó esetében (alsó kép).
A hidraulikus lökhárító később háttérbe szorult, de az egyes nemzeti programok (pl. a brit
„kutatási biztonsági járműprogram‖) folytatták a 80 km/h sebességű merev falnak ütközés
esetén is túlélést biztosító jármű kísérleti fejlesztéseit. Ezek a kutatások már a szabályozott
energiaelnyelő mellső rész kialakításával, Barényi Béla elvével próbálták megoldani a
feladatot. Az angolok szerint ezzel a megoldással akár 1350 kg tömegű autó esetén is
sikeresen teljesíthető a célkitűzés.
Ugyanakkor a cél elérését túlságosan költségesnek és a megvalósuló járművet
gazdaságtalannak ítélő amerikai autógyárak, karöltve a kormánnyal módosították az FMVSS
209 számot viselő előírást, amely az autóktól mindössze 30 mph (48 km/h) sebességű
ütközésállóságot követelt meg.
Ez talán még nem lett volna baj, az elszomorító ebben a történetben, hogy az előírás által
megkövetelt ütközésbiztonság vizsgálati sebessége az ezt követő 30 évben sem emelkedett.
Szerencsére a vásárlók tájékoztatására megindult, autógyáraktól független NCAP (Új autó
kiértékelési programok) azért sikeresen növelték ezeket a határértékeket előbb 56 ill. 64 km/h
sebességértékekre. Mindenesetre a kötelező előírások sebességhatárai nem változtak.
Jogosan felvethető az a kérdés, hogy mennyi emberéletet lehetett volna az elmúlt években
megmenteni, ha az 50 km/h „túlélési‖ határértéket folyamatosan emelték volna 60, 80 vagy
akár 100 km/h mértékűre.

www.tankonyvtar.hu
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6.1.6. A passzív biztonság értelmezésének változása
Az EU országaiban, mint már említettük, évente még mindig több mint 40 000 ember hal meg
és ezen felül 1,7 millió sérül meg közlekedési balesetekben, amelyek kétharmada kórházi
ápolásra is szorul. Ezek költsége 70 milliárd euro. A biztonsági öv használata következtében a
halálesetek száma felére esett vissza a 70-es évekre, a növekvő mobilitás ellenére. Ugyanilyen
csökkenést sajnos nem hozott a légzsákok és az övfeszítők alkalmazása.

6.1.4. ábra
A passzív biztonsági eszközök költségének és eredményének aránya az elmúlt
évtizedekben a balesetekben megsérült emberekre vonatkoztatva.
Az eltérő tömegű járművek ütközéses balesetének súlyosságát többféleképpen lehet
csökkenteni:
 az ütközési folyamat átrendezésével, amikor is az ütközés pillanatában meglévő mozgási
energiának csak kisebbik részét nyelik el a passzív biztonsági elemek, nagyobbik részét
pedig mozgási energiaként megtartva, ütközés utáni fékezéssel ill. második ütközéssel
emésztjük fel;
 a járműszerkezet egészének kompatibilitásra történő tervezésével;
 a hagyományos és új típusú energiaelnyelő berendezéseket (hidraulikus lökhárító, külső
légzsák, ajtópárnázat,…) fejlesztve tovább, újszerű módon beépítve, a mozgási energia
elnyelését azzal ekvivalens passzív módon elősegítve.
Az egyes módszerek természetesen kombinálhatók is egymással, ezeket a fő megoldási
lehetőségeket elemezzük röviden.
A. Elterelő és csúsztató zónák az autón
A passzív biztonságot elsősorban mint saját járműre vonatkozó biztonságot értelmezik ill.
csupán a nehezebb járművek méretezése esetén gondolnak a könnyebb járművekkel szembeni
partnerbiztonságra, főként az aláfutásgátlók tekintetében.
A kompatibilitás kifejezés esetén döntően csak a nagyobb tömegű járművek védelmi
rendszerei jutnak eszünkbe.
Vegyünk egy egyszerű példát. Ütközzön két, egyenként v=50 km/h sebességgel szembejövő
autó egymásnak, és az egyik autó tömege m, a másik nagyobbik tömegűé pedig legyen M.
(M=km, k1.)
Az autók tervezett deformációs energiaelnyelése:
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meredekségű erő-elmozdulás függvénnyel írható le, valamint az elvesző mozgási energiák
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vagyis a kisebbik autó ilyen feltételek mellett nem biztosít megfelelő túlélési esélyt egy vele
szembe jövő nagyobb autónak történő ütközésekor. A valóságban még rosszabb a helyzet,
mert a nagyobb tömegű autó egyben merevebb is, tehát általánosságban igaz, hogy „a tömeg
mindig győz‖ elv érvényesül.
Az ütközéseknek csak 35%-a történik teljesen frontális (vagy hátsó) ill. teljes oldalütközéssel.
A balesetek 65%-a kis átfedéssel illetve nem 90-os vagy 180-os szögben történik. Ezekben
az esetekben felmerül a kérdés: vajon a leghatékonyabb-e az a módszer, amikor az ütközés
pillanatában meglévő mozgási energiákat teljes egészében deformációs energiaelnyeléssel
emésztjük el, vagy a túlélés szempontjából kedvezőbb lenne, ha áttranszformálhatnánk az
ütközés utáni fázisban történő energiaátalakításra.
Ebben az esetben, az áttranszformálható energia nagyságától függően, egészen nagy
sebességű ütközések esetén is limitálható az energiaelnyelés.
Az 6.1.5. ábra egy fának ütközés energia és sebesség viszonyait mutatja. Az A esetben V=50
km/h sebességű ütközéskor a teljes mozgási energia deformáció révén nyelődik el, míg a B
esetben, V=100 km/h sebességű (négyszer nagyobb mozgási energiával rendelkező) jármű
energiája döntő részének a disszipálása az ütközés utáni fázisban fékezéssel történik. Mindkét
szituációban megegyezik az első ütközésre számított egyenértékű deformációs energia.

6.1.5 ábra
Személyautó fának ütközése 50km/h és 100 km/h ütközési sebességekkel.
Mindkét esetben azonos az első ütközéskor deformációval elnyelt energia,
de ehhez szükségesek a B esetben az autó eltérítő és csúsztató zónái is.
(EES: energia ekvivalens sebesség)
www.tankonyvtar.hu
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6.1.6.ábra
A járművek közötti kompatibilitáshoz nem csak az illesztett gyűrődő zónák, hanem a szögben
történő nagy sebességű ütközések jobb kivédésére alkalmas eltérítő és csúsztató zónák is
fontosak.
A 6.1.6. ábrán berajzolt elterelő, eltérítő és csúsztató zónák –természetesen a deformációs
zónákkal együtt-, alkalmasak a járművek közötti jobb kompatibilitás megteremtésére, a
nagyobb sebességű ütközések jobb kontrolálhatóságára. Ennél a koncepciónál azonban
figyelembe kell venni az első ütközés utáni lepattanást, lecsúszást követő újabb baleseti
helyzetek kockázatát is. Ezeknek a zónáknak a kialakítása a kompatibilitás kérdésének
előtérbe kerülésével, a 90-es évek közepétől számítva, egyre inkább megfigyelhető a kis
tömegű személyautók esetében.
B. Utascella-mellső rész kompatibilitása
Az Európai Unióban az utóbbi években különböző kutatásokban vizsgálták a jármű-jármű
ütközések kérdését, elsősorban a frontális és az oldalütközések vonatkozásában.
Az elvégzett elméleti és gyakorlati vizsgálatokból megállapítható volt, hogy a
kompatibilitásra ható lényeges elemek:
— a tömeg,
— a geometriai kialakítástól függően a szerkezeti részek egymásra hatása (a hossztartók
kiképzése, azok nyársaló „villa hatása‖, a szerkezeti részek összekötése, az orrész
homogenitása),
— a deformáció módja (az utaskabin merevsége).
Célkitűzésként szerepel egy a közeljövőben megfogalmazandó szabvány, amelyhez különösen
a két utóbbi hatásnak a beható vizsgálata szükséges.
A jármű tömegarányok megváltoztatása nehezen befolyásolható, az elméleti és a gyakorlati
vizsgálatok az 1,6 tömegarányra korlátozódtak, amely arány az európai jármű-jármű
ütközések több mint 80%-át lefedi. A deformáció megtervezésekor a fellépő és megengedhető
maximális deformációs erőt kell előtérbe helyezni. Ugyanakkor a szimulációk során kiderült
nehezen kezelhető feladat, hogy a hossztartók középvonalának már 30 mm-nyi magassági
eltérése a magasabb jármű ráfutását okozza, ami a tervezett deformációs folyamatot károsan
befolyásolja. Az alá- és ráfutások elkerülésére speciális kialakításokkal, védőfelületekkel kell
kiképezni a személyautók hossztartóit.
Egy jármű-jármű ütközés esetén bármelyik jármű mellső-hátsó részének képlékeny
alakváltozásához szükséges deformációs erő kisebb kell legyen, mint a másik ütköző jármű
utaskabinjának képlékeny deformálásához szükséges erő. Ezt az elvet nevezik „Bulkhead‖
koncepciónak, ami a frontális járműkompatibilitás alapvetése.
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Ezen elvek előtérbe kerülésének köszönhető, hogy a kis autók utascelláinak merevsége az
utóbbi években 23-szorosára nőtt.

7. ábra
„Bulkhead‖ koncepció, amely a jármű orrészének és utascellájának a partner autóra
vonatkoztatott merevségi viszonyaira ad útmutatást a frontális jármű-jármű ütközések jobb
tervezhetősége érdekében. Geometria és merevség tekintetében a jól kézben tarthatóság
maximum 1:1,6 tömegarányok esetében igazolható.
C. A légzsák mint lökhárító
A hagyományos energiaelnyelő szerkezetek közül a légzsák kínálja a legszélesebb körű
lehetőségeket. A FIAT például a már korábban említett ESV autófejlesztésben az 1970-es
évek elején próbálkozott kis felfúvódási sebességű légzsákoknak lökhárítóként
alkalmazásával, sőt bizonyos elképzelések szerint az egész autót ilyen légzsákokkal vették
volna körül. A FIAT gyár kísérleti járművében 200 mm átmérőjű hengerek voltak az autó
elején és hátulján, egy-egy darab, és 4 atmoszféra nyomásra fújták fel a bennük
összehajtogatott ballonokat, amelyek 17 km/h ütközési sebességig megakadályoztak
mindenfajta járműsérülést.
Tudjuk, nincs új a nap alatt, amit igazol, hogy már 1924-ben javasolta egy Isaac L. Edwards
nevű úr az autók elejének széles sávban történő beborítását cső alakú felfújt ballonokkal,
elsősorban a gyalogos balesetek súlyosságának csökkentésére.
A ma leghatásosabbnak kikísérletezett megoldás az, hogy az ütközés érzékelésekor a mellső
fedél hátsó része 80 mm-t felbillen és ezáltal növeli a deformációs úthosszat. Ugyanakkor a
fedél alól felfúvódó külső légzsákok a szélvédőnek és az első ajtóoszlopnak ütközés
kivédésére szolgálnak.
Az ütközésekből származó sérülések kivédésére legsokrétűbben használhatóknak a légzsákok
bizonyultak. Mostanra eljutottunk odáig, hogy nem csak belülre (kormányra, műszerfalra,
ülés hát és kartámlába, ajtó alsó és felső övrészébe, ülés alá, térdzónába és minden más
elképzelhető helyre), hanem az autón kívülre is szerelhessenek légzsákokat. Már számos
találmány született az autó külsejére építhető légzsákok alkalmazására, amelyek különböző
balesetek esetén biztosíthatnak járulékos ütközési ill. energiaelnyelési zónákat. Légzsákokat
az autók orrészére, oldalára, hátuljára, tetejére, sőt a szélvédő alsó széle alá is lehet szerelni,
mindenfajta balesettípusra használható módon. A közeljövőben először a gyenge
gyalogosvédelem javítására várható a külső légzsákok alkalmazása.
A járműütközésekre vonatkozóan a kifinomultabb elképzelések már most többrétegű,
rétegenként növekvő nyomású, ill. baleseti szituációtól függő felfúvódási sebességű és
www.tankonyvtar.hu
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nyomású ballonokról szólnak. Az eddigi próbálkozások inkább elméleti és modellszinten
folytak, de a speciális és ugrásszerűen fejlődő szenzortechnika ma már lehetővé teszi nem
csak azt, hogy a szükséges helyen fújódjanak fel a légballonok, de az sem elképzelhetetlen,
hogy egy fatörzset biztosan és megfelelően elegendő távolságban megkülönböztessenek egy
gyalogostól. És az elektronika – a pontos felismerés után – eldönti, hogy a járművédelemre
vagy a gyalogosvédelemre szolgáló légzsákrendszert hozza-e működésbe (6.1.8. ábra). A
belső és külső utas-védelmi rendszerek összehangolásával megoldhatóvá válik, hogy
belátható időn belül akár 150 km/h sebességű ütközés esetén is biztonsággal túlélhető legyen
a baleset.
Az új típusú passzív (és aktív) biztonsági rendszerek fejlesztésében hatékony és nagy hatású
segítség a komplex számítógépes virtuális tervezés, amely az utóbbi évtizedben került
előtérbe, és az eddigi tapasztalatok alapján időben mintegy 50%-kal csökkenti a fejlesztés
átfutási idejét és használatával 30–60%-kal csökkenthetők a kísérleti ütközéses
laborvizsgálatok száma.
A dolgozatban számba vett passzív biztonsági megoldások mellett még számtalan ötletes
elképzelés létezik. A jövőbeni fő fejlesztési irányt a komplett biztonsági rendszerek
létrehozása, a balesetveszélyt érzékelő jeladók által harmonizált aktív és passzív biztonsági
rendszerek optimalizálása jelenti.

6.1.8. ábra
Az autó orrészére szerelt intelligens lökhárító várhatóan akár megháromszorozhatja a jelenleg
garantált 50 km/h frontális, ütközési, ún. „túlélési‖ határsebességet.

6.2. Ütközésállóságra tervezés, virtuális tesztek
Míg a járművek aktív biztonságát szolgáló berendezések a balesetek elkerülését segítik, addig
a passzív biztonsági megoldások a balesetet elszenvedő emberek sérülését akadályozzák meg
vagy a sérülés nagyságát csökkentik. Ez utóbbihoz kettő feltételt kell teljesíteni: a túléléshez
megfelelő térrésznek kell sértetlenül maradnia illetve az ütközés során fellépő erőhatásokat és
lassulásokat minimalizálni kell.
A passzív biztonság felosztható saját (vagy belső) biztonságra és partner (vagy külső)
biztonságra, attól függően, hogy a saját járműben vagy az ütköző partner jármű(vek)ben ülők
túlélési esélyeit növelő megoldásról van-e szó.
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Földünkön – becsült adatok alapján – 750-900 ezer ember hal meg évente közlekedési
balesetekben, ennek 85%-a a fejlődő országokra jut. A növelt biztonság fontosságát elég azzal
az adattal indokolnunk, hogy az EU-ban évi több mint 40 000 haláleset mellett 1,6 millió
személyt ér sérüléssel járó baleset, vagyis 40 év átlagos „autós életet‖ számítva, minden
harmadik ember kórházba kerül élete során járműbaleset következtében.
A járművek aktív és passzív biztonságának fejlődése lényegesen csökkenti a baleseti
kockázati tényezőt. Az átlagosnál nagyobb sebesség balesetnövelő hatására azonban nem
ügyelnek fontosságának megfelelően, hiszen a kutatási eredmények szerint az átlagos
sebesség 25%-os növelése a baleseti kockázatot a hatszorosára növeli (6.2.1. ábra)!

6.2.1. ábra
A relatív sebesség változásának a baleseti kockázatra gyakorolt hatása exponenciális
függvénnyel írható le
6.2.1. Kis és nagy autók biztonsága
Már a múlt század 30-as éveiben az volt az alapkoncepció, hogy a merev vázszerkezet növeli
az ütközésállóságot és ezzel együtt a balesetbiztonságot is. A 60-as évek második felében
indított járműbiztonsági programok először a nagyobb gyakoriságú frontális ütközéseket
vették górcső alá, és csak később terjedtek ki a kutatások az oldalütközésekre és a borulásos
balesetekre is. 1980-ra gyakorlatilag megszülettek mindazok a szabványok és előírások,
amelyek a mai járművek passzív biztonsági ellenőrzését megkövetelik.
Az 1970-es évek végétől elindultak az ún. NCAP-tesztsorozatok (NCAP: New Car
Assessment Program – új autókiértékelési program). Az autók egy–öt csillagos minősítése
eredményeképpen sokakban felmerül az a kérdés, hogy összehasonlítható-e két méreteiben
különböző autó biztonsága. Összehasonlítható-e például a töréstesztek alapján négycsillagos
kis autó egy ugyancsak négycsillagos luxusautóval? Lehet-e egy kis autó is hasonlóan
biztonságos, mint egy kétszer akkora tömegű autó? A rövid válasz: nem. Különösen nem, ha a
fajlagos halálozási mutatókat tartalmazó 6.2.2. ábrából indulunk ki, amely a 80-as évek
baleseti adataiból készült az Amerikai Egyesült Államokban. A hosszabb válasz viszont úgy
hangozhatna: nem könnyen.
A számadatokat nézve egy 600 kg-os kis autóban négyszer nagyobb a halálozási
valószínűség, mint egy 2 tonnás személyautóban. Ez bizony nem sok jóval kecsegtet. Ha egy
kis autó egy kétszeres tömegű autóval ütközik, akkor a hatás=ellenhatás newtoni elve alapján
fellépő azonos ütközési erő következtében a sebességváltozás, vagyis a lassulás a tömegekkel
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fordítottan arányos. Egy adott tömegű kisebb autó szerkezetében kétszer akkora a fellépő
lassulás értéke, mint a kétszer nagyobb tömegű autóéban.

6.2.2. ábra
A személyautó-balesetekben elhunytak számának aránya az autók tömegének függvényében
A személyautók sérülésekkel járó ütközéses baleseteinek több mint 90%-a frontális vagy
oldalütközések során következik be. Az ilyen típusú balesetek súlyosságának csökkentését
célul tűző tervezés fő szempontjait az NCAP (USA) és az EuroNCAP vizsgálati módszerek
paraméterei adják meg. A harmadikfajta ütközéses baleset a borulás, erre az amerikai FMVSS
208 és 216 előírások határozzák meg az alapkövetelményt. A vizsgálati elrendezések a
következők:
Frontális ütközés: szélességében 40%-os átfedésű ún. offset ütközés 64 km/h sebességgel.
Oldalütközés: 54 km/h sebességű, 1368 kg tömegű, 27o-os szögben érkező vizsgálókocsi
ütköztetése álló autónak, az oldalfallal párhuzamos ütközőfelülettel (NCAP); 50 km/h
sebességű, 950 kg tömegű vizsgálókocsi merőleges ütköztetése az álló autónak (EuroNCAP).
(A különböző vizsgálókocsi-tömegek az adott földrész átlagos személyautó-tömegét
reprezentálják, 6.2.4. ábra).

6.2.4. ábra
Az európai Euro-NCAP és az amerikai NCAP, ill. FMVSS 214 számú előírások
vizsgálati elrendezése és az európai vizsgálatokban használt EuroSID-bábu
Borulásbiztonság: az FMVSS 216 számú, statikus eljárás szerint 25-os szögben oldalra és
5-os szögben előre dőlő merev lappal, az autó önsúlyának 1,5-szeresével kell megtámadni az
első (A) ajtóoszlopot, a mért deformáció pedig nem lehet több mint 5 hűvelyk (126 mm,
6.2.5. ábra).
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6.2.5. ábra
Az FMVSS 216 számú amerikai előírás szerinti statikus mérési elrendezés
Az FMVSS 208 számú előírás dinamikus vizsgálati módszert tartalmaz, amikor az autót 23os szögben oldalra billentve – a mellső ülésekbe két, frontális ütközésekre kifejlesztett Hybrid
III tesztbábut ültetve – a kísérleti járművet 1,2 m magasra helyezik el egy ütközőkocsira,
melyet 48 km/h sebességre felgyorsítanak, majd lefékeznek, és a vizsgált autó keresztirányban
lerepül. Az autó mintegy másfél fordulatot tesz meg a hossztengelye körül; a jármű
minősítése és a vizsgálat eredménye pozitív, ha az utasok egyetlen testrésze sem kerül az autó
elméleti kontúrfelületén kívülre a teszt során.
Az ütközésállóságra tervezés fontos részterülete még az éghetőség, tűzállóság is, amelyet
azonban terjedelmi okok miatt itt és most nem tárgyalunk.
6.2.2. Frontális ütközés
Élettani kutatások bizonyították, hogy járműütközéses balesetek esetén az emberi szervezetre
megállapítható túlélési lassulási határérték: 60 g. Gyakorlatilag ez a mellkas lassulási
határértéke 50 km/h sebességű, frontális, merev fallal való ütköztetések esetén. (Ebből az is
következik, hogy ma az ilyen típusú és sebességű ütközésekre tervezik a járműveket, így ezt
akár baleset túlélési kritériumnak is nevezhetjük.) A fej lassulásértékére megállapított
határszámok: 80 g a koponyára és 300 g az agyra. Ezen utóbbi adatokat azonban már nem
használják, helyettük a dimenziónélküli HIC-számot vezették be, amelynek megengedett
maximális értéke 1000 (a rövidesen életbe lépő szigorítás után pedig 700), bármely kettő
egymástól nem távolabb, mint 36 ezredmásodperces időpontra számítva.
t2
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 t 2  t 1  t1
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ahol a az eredő fejgyorsulás abszolút értéke, t1 és t2 két tetszőleges, különböző időpont az
ütközés időtartama alatt.
Egy autó ütközésekor az utas lassulásának meghatározásából kell kiindulnunk, amely azután
az utasokat érő káros hatások kivédési módszereit is meghatározza. Egy va sebességgel merev
falnak teljesen rugalmatlanul ütköző és az utasra vonatkoztatva s lassulási, megállási hosszal
rendelkező autó esetén az utas mellkasában fellépő a lassulás érték a newtoni mechanika
alapösszefüggéseiből:
a 

2
va

2s

.

Jelen esetben az s lassulási hossz a teljes megállási távolságot tartalmazza, beleértve a jármű
deformációját és az utas járműhöz viszonyított relatív elmozdulását is. (A belső szervek
lassulását a felfüggesztőrostok és a belső testnedvek fékező hatásai is számottevően
csökkentik.)
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Ha feltételezzük, hogy ütközéskor az ember és a gépkocsi egyformán lassul, akkor 60 g
állandó értékű lassulásból és 50 km/h ütközési sebességből smin = 0,16 m, vagyis 16 cm-es
lassulási úthossz következik, ami hihetetlenül rövid távolság. Ekkora gyűrődési hossz még
egy nagyon rövid autóval is megvalósítható. Természetesen a jármű külső deformációjának
kézben tartása mellett a belső kialakításnak is olyannak kell lennie, hogy a maximum 60 g
mellkasi lassulás és az 1000 HIC érték tartható legyen. Ugyanakkor tudni kell, hogy az ember
testpozíciójának minimális megváltoztatása, akár például csak egy oldalra fordított fej esetén
már növekedhetnek az így beállított értékek. A járműre vonatkoztatott ütközési deformáció
három fő összetevőből adódik: az autó gyűrődési zónájának összenyomódásából, a jármű
belső szerelvényeinek deformációjából és az egyéb passzív biztonsági elemek (öv, légzsák,
kárpitozás) alakváltozásából. A tervezési gyakorlatot figyelembe véve a minimálisan
megcélozható jármű-deformáció: 200 mm.
A tervezés fontos kiindulási alapfeltétele az utaskabin integritásának, deformációmentességének megvalósítása. Csakis ebben az esetben illeszthető jól egymáshoz a három
deformációs mező (gyűrődőzóna, belső párnázat, öv-légzsák).
Egyenletes és állandó ütközési erőre tervezett gyűrődőzóna esetén az 6.2.1. táblázatban
felsorolt lehetőségek már rendelkezésre állnak az emberben ébredő gyorsulások
csökkentésére. (Az optimalizált értékek a Volkswagen mérnökeinek kutatási eredményeiből
származnak.)
Változtatható paraméterek
A hárompontos öv felső bekötési pontja

Optimális értékek
legjobb megoldás: az üléstámla
melletti B oszlopon
22%
0 mm
igen
igen
európai légzsák: 35 l
6 ms
2x30 mm
4000 N

A biztonsági öv anyagának nyúlása
Biztonsági öv lazasága (0-25 mm között)
Övszorító
Övfeszítő
Légzsáktípus (EU:35 l, US:63 l)
Légzsák kapcsolási ideje (6-14 ms)
Légzsák áteresztő képessége (2x182x30 mm)
Övcsatfeszítő erőhatárolása
(25005000 N)
Energiaelnyelő térdzóna
igen
Kormányszerkezet energiaelnyelő felfüggesztése
igen
Kormánykerék benyomhatósága (visszahúzhatósága) 80 mm
6.2.1. táblázat
A védőberendezések javasolt beállítási paraméterei frontális ütközés elleni védelemre
tervezve

Amikor a táblázatban szereplő „legjobb megoldást‖ laboratóriumi kísérletekkel is
ellenőrizték, HIC = 600 és amellkas(3 ms)= 52 g értékeket értek el frontális ütközések esetén.
Ezek megfelelő védettséget jelentenek 50 km/h sebességű, teljes szélességű, illetve 64 km/h
sebességű, 40%-os átfedésű frontális ütközéseknek megfelelő baleseti körülmények esetén,
akkor is, ha az utas egy legfeljebb 600 kg tömegű személyautóban ül. Érdemes megjegyezni,
hogy a 90-es évek második felétől a kis autókat már nem 200 mm-es, hanem jórészt 300 mmes gyűrődő zónára tervezik. Az optimális, könnyű tervezhetőséget jelentő gyűrődési hossz
acél vázszerkezeteket feltételezve mintegy 500 mm (6.2.3. ábra).
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6.2.3. ábra
A járműdeformáció hosszának hatása az ütközésnél fellépő maximális erőre különböző
tömegű járművek esetén
6.2.3. Oldalütközés
Az oldalütközésre méretezés teljesen más megközelítést kíván, mint a frontális, hiszen itt
nincsen mód az utaskabin integritásának, deformációmentességének megőrzésére. Kétfajta
vizsgálati elrendezés ismert, az európai (Euro-NCAP, ill. EGB 94) és az amerikai (NCAP, ill.
FMVSS 214). Gondoljuk át egy kis autó ütközési folyamatát. A nagyobb terhelést jelentő
amerikai előírásból érdemes kiindulni (6.2.4. ábra).

4. ábra
Az európai Euro-NCAP és az amerikai NCAP, ill. FMVSS 214 számú előírások vizsgálati
elrendezése és az európai vizsgálatokban használt EuroSID-bábu
A 27o-os szögben 54 km/h sebességgel érkező, mb tömegű (1368 kg) vizsgálókocsinak az ma
(600 kg) tömegű vizsgálandó autóra merőleges irányú sebessége vb = 48 km/h. Teljesen
képlékeny alakváltozást feltételezve a két jármű közös, keresztirányú u sebessége:
u 

mb

mb  ma

vb ,

amiből a teljes deformációs energia:
E def 

1

mb ma

2 mb  ma

v

2
 37 [ kNm ]
b

.

Az amerikai tesztekben használt SID-bábuban csak mellkasi értékeket mérnek, míg
az európai, fejlettebb EUROSID-bábu fejsérülési értékek megállapítására is alkalmas. (A

www.tankonyvtar.hu

 Borbás, Dóra, Galambosi, Vincze-Pap, BME

6. PASSZÍV BIZTONSÁG A JÁRMŰIPARBAN

139

készülő harmonizált világszabvány már egy közös fejlesztésű WORLDSID oldalütközési bábura
épül.)
A deformációs energiát csaknem teljesen (95%-ban) a vizsgált autó emészti fel. A
vizsgálókocsi ütközőszerkezete az ütközési energia mintegy 5%-át képes elnyelni. A jármű
által elnyelt energia (Ejdef) egyenlő az átlagos ütközési erő és a maximális deformációs út
szorzatával:
E jdef  0 . 95 E def  F átlag * s max , és F max  2 * F átlag .
A jármű tömegébe beleszámít nemcsak az autó saját tömege, hanem a bekötött vezető, az
utasok és a csomagok tömege is. A 6.2.2. táblázat az üres (saját) tömeg függvényében mutatja
a vizsgálati össztömeget és a maximális deformációt az amerikai előírás (NCAP) szerinti
oldalütközéses vizsgálatok esetében:
Saját tömeg
[kg]
600
900
1200
1400

A jármű össztömege Maximális deformáció
vizsgálatkor, ma [kg]
oldalütközéskor, smax [m]
800
0,29
1200
0,33
1550
0,38
1800
0,42
6.2.2. táblázat.
A jármű össztömege és a maximális deformáció összefüggése az NCAP-módszer szerinti
oldalütközéses vizsgálatokban
A mérhető deformációs erő a vizsgálatsorozatok alapján 170 kN és 330 kN közé esik az
oldalütközéses teszteknél, és érdekes módon gyakorlatilag alig függ a jármű méretétől és
tömegétől. (0,3 m deformáció esetén 600 kg saját tömegű autónál 210 kN, míg 1200 kg saját
tömegű autó esetén 170 kN volt a mért ütközési erő.) Ennek magyarázata abban rejlik, hogy a
vizsgálókocsi ütközőfelülete az A ajtóoszlopot találja el először és kis autók esetében a mellső
tengely környezete is aktívabban vesz részt az energiaelnyelésben. A vezetőt, illetve az utast
érő erőhatást viszont nem egyedül a jármű-deformáció, hanem a belső tér energiaelnyelő
képessége is meghatározza. Az oldalütközési teszteknél használt bábuk gyakorlatilag torzók,
csak a felső test egyszerűsített modelljét formázzák meg és azon belül is döntően a
gerincoszlop és a bordák viselkedését utánozzák.
A bábu és az ajtópárnázás közötti távolság átlagosan 100 mm-re tehető. A vizsgálatokból az is
kiderült, hogy körülbelül 130 mm vastagságú párnázat mind a kisebb, mind a nagyobb
járművek esetén az előírt értékhatárokon belül tartja a mellkas sérülési értékeit.
Ha a párnázat vastagsága 100 mm-nél kisebb, akkor lineáris karakterisztika esetén nem
tarthatók az előírt határértékek. Csökkent párnázási vastagságnál a trapéz alakú deformációs
diagram (gyors erőfelfutás, majd szinten tartás a deformációs úthossz végéig) adja a
legkedvezőbb terhelési értékeket a vezető, illetve az utas testére vonatkoztatva.
Arra a kérdésre tehát, hogy kis autók is lehetnek-e biztonságosak oldalütközés esetén, a válasz
igenlő lehet, de ehhez előrekalkulált vastagságú és karakterisztikájú párnázást kell a könnyebb
autók megfelelő merevségű oldalfalain elhelyezni. Ha nem valósítható meg a kellő párnázás,
akkor sincs veszve minden, hiszen számíthatunk a különböző típusú, speciálisan méretezett
oldallégzsákok rendkívüli sérüléscsökkentő hatásaira. Ezek kisebb vastagságú párnázások
beépítésekor is nagyságrendekkel csökken a sérülésveszély.
6.2.4. Borulás
A borulásos balesetek az összes baleseteknek csak mintegy 10%-t adják, de a statisztikai
adatok szerint az összes közlekedési haláleset 31%-a esik erre a balesetfajtára. A borulás
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folyamán megsérült utasok 10%-a esik ki teljesen vagy részlegesen az autókból, de a
borulásos balesetekben meghaltak közel 80%-át ők jelentik.
1988 és 1994 között 54 579 haláleset történt az USA-ban személyautók borulásos balesetei
miatt, ami 7797 fő/év átlagot jelent. Amerikai kimutatás szerint a kiesett utasok 92%-a nincs
bekötve; közülük kerül ki ezen balesettípus halálos áldozatainak 93%-a. (A biztonsági öv a
legfontosabb passzív biztonsági eszköz!)
A statisztikai adatok alapján kiderült, hogy fontossági sorrendben a következő biztonsági
tényezőket kell megvizsgálni borulásos balesetek esetén: kiesést gátló ablakok, biztonsági
ajtózárak, a jármű vázszerkezete.
Ablakok, ajtózárak
A hagyományos laminált üvegekkel szemben a jóval erősebb bilaminált, trilaminált üvegeket,
illetve a kemény, átlátszó műanyagból készült ablakokat javasolják a kutatók. Az ablakok két
szélén beépített poliuretán-tokozással növelhető az ütközésbiztonság.
Az ajtók kinyílását a balesetek elemzése alapján részben a zárószerkezet hibája, részben a
fellépő erőhatások nagysága okozta. Erre a pontra érvényesen az állapítható meg, hogy az
autógyárak az utóbbi évtizedben az előírások követelményeinél lényegesen jobban javították a
kinyílás elleni biztonságot.
A jármű vázszerkezete
Az FMVSS 216 számú szabvány statikus vizsgálati módszere szerint (6.2.5. ábra) az A oszlop
sarkánál a jármű súlyának 1,5-szeresével, merev, sík felületen keresztül terhelik a
tetőszerkezetet. A maximális benyomódás nem lehet 126 mm-nél nagyobb. A teszt során mért
tetőszilárdság mintegy 30%-a a szélvédő üveg merevítő hatásának eredménye, vagyis a
szélvédő eltávolítása (kitörése) után, vagy egy (baleset után) rosszul ragasztott szélvédő
esetében lényegesen lecsökkenhet az autó tetőszilárdsága. (Ráadásul, ha az előírt erőhatás
25-os szögét megnövelnénk a valós gyakoriságú 30-35-ra, akkor a mérhető tetőszilárdság
tovább csökkenne.)

6.2.5. ábra
Az FMVSS 216 számú amerikai előírás szerinti statikus mérési elrendezés
Nézzük meg, milyen energiaelnyelést követel meg ez az előírás. Az FMVSS 216 számú
szabvány szerint elnyelendő maximális energia: E = 1,5 mg·s, ahol mg a jármű önsúlya, és s
legfeljebb 126 mm. Ezt az energiát – egyenletesen növekvő erőt feltételezve – 0,38 m
magasságból ejtve nyelné el az autó vázszerkezete. Tehát az előírás statikus vizsgálata olyan
esést szimulál, amelynek során az autó kisebb mint 400 mm magasságból esik a tetőélre (A
oszlopra). Ez nem nevezhető szigorú követelménynek, bár összhangban van a regisztrált
általános baleseti helyzetekkel.
Az FMVSS 208 szabvány reálisabb baleseti szituációs elrendezést követel meg, de a
vázszerkezet merevségére nem fogalmaz meg követelményt: a 23-os szögben döntött, 1,2 m
magasságból, 48 km/h sebességgel elrepülő autó a hossztengelye körül elfordul és a
tetőszerkezetére esve ér a talajra. Az autó jóváhagyáshoz csak annyi szükséges, hogy a vezető
www.tankonyvtar.hu
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és a kísérő ülésben ülő, övvel bekötött bábuk a jármű kontúrján belül maradjanak, részlegesen
sem eshetnek ki. Felműszerezett bábuk esetén a beépített biztonsági rendszerek (biztonsági
övek, légzsákok, tetőpanel-párnázás) hatékonysága is ellenőrizhető. Ez a vizsgálati módszer
beépült a gyárak belső ellenőrzési tesztrendszerébe, de a megbízhatóság, illetve az
ismételhetőség bizonytalansága miatt nem vált kötelező követelménnyé Európában. (Nyitott
tetejű autókra ez a módszer nem alkalmazható 6.2.6. ábra.)

6.2.6. ábra
A borítóvizsgálatokból megállapítható minimális „túlélési tér‖ egy kabrió típusú személyautó
esetében. „R‖ az ülés referenciapontját, a vezető csípőpontját jelöli
Belső felütközés
A borulásos balesetekkel kapcsolatos egyik téves felfogás, hogy az autó tetőszerkezete a
borulás folyamán nagy sebességgel ütközik a talajba. A borulások 90%-a esetében a jármű
360-nál kevesebbet pördül, és súlypontjának sebessége az ütközés pillanatában kisebb mint
2,5 m/s. (Átlagosan az ütközési sebesség ennek az értéknek a fele.) Ez azt jelenti, hogy az
utasok ugyanezzel az 1,2-2,5 m/s sebességgel ütődnek a jármű belsejéhez. Az ilyen sebességű
ütközés – megfelelő párnázás esetén – sérülés nélkül kivédhető. A borulás oldalirányú
sebessége ugyan nagyobb a függőleges sebességnél, de az ebből származó erők – merev tető
esetén – a járműszerkezetre hatnak. Ha gyenge a tetőszerkezet, fokozódik a sérülésveszély,
hiszen egyszerűen összecsuklik a felső rész.
A vizsgálatokból kiderült, hogy a fej általában sokkal hamarabb ütközik a tető belső oldalához
vagy az oldalfalhoz, mint ahogy a vázszerkezet ütközne a talajjal vagy másik járművel, és
deformálódna. A biztonsági öv, illetve kialakításának, előfeszítésének, erőhatárolásának
módja, időzítése akadályozhatja meg a leghatékonyabban, hogy súlyos sérüléssel járó
fejütközések következzenek be.
Az elmúlt évtized végéig az autók belső szabad fejtávolsága (a vezető feje és a tetőlemez
közti távolság) csökkent, az autók laposodtak. (Hol van már az a II. világháború előtti angolos
követelmény, hogy keménykalappal együtt is be kell tudni ülni az autóba?) Ezt az
ellaposodást elsősorban a sportosság és az üzemanyag-fogyasztás csökkentése idézte elő.
Mivel a tervezők korábbi feltevése szerint boruláskor az utas vagy a vezető feje hamarább
beleütközik a tetőbe, mint ahogy az autó tetőrésze ütközne a talajjal, a belső fejtávolságnak
nem tulajdonítottak szerepet. Nézzük csak:
az autó vékony tetőlemezének benyomhatósága
(csekély erővel, ill. kézzel):
25-30 mm
az ütközési deformáció:
kb. 30 mm
az övnyúlásból származó elmozdulás:
kb. 70 mm
összesen:
125-130 mm.
Tehát minimum 130 mm szabad fejtávolsággal kellene tervezni a személyautókat, hogy
átlagos balesetek és átlagos utasok esetén a fejütközéskor fellépő, sérülést okozó nyaki
erőterheléseket elkerüljük. A gyártók javára írhatóan (részben az átlagmagasság növekedése
miatt) az utóbbi pár évben örvendetesen növekszik az autók belső terének magassága minden
kategóriában.
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Kabriolet borulásvizsgálata
A kabriolet típusú, nyitott személygépkocsik balesetelemzése alapján német szakértők arra a
megállapításra jutottak, hogy sem az FMVSS 216 statikus, sem az FMVSS 208 előírás
szerinti dinamikus borulás ellenőrzési módszer nyitott autókra nem alkalmazható, mert
ilyenkor csak keresztirányú terhelést kap a szélvédő borulókerete, a valóságban viszont a
veszélyes borulásos balesetek jelentős hosszirányú sebességnél következnek be. Ezért még
1995-ben kifejlesztettek egy hosszirányú sebességgel végrehajtandó ellenőrzési módszert: az
autó 70 km/h sebességgel, elektronikus vezérléssel, jobboldali kerekeivel egy 1,1 m magas
rámpára fut fel, majd a dinamikus erőhatás miatt a levegőben a hossztengelye körül 120-150ot elfordulva a jobb hátsó részén ér földet. Először a mellső ajtók hátsó B oszlopainál található
védőkeret ütközik fel (ha van), és az autó ezután mintegy 30 m-t csúszva áll meg a talajon
(6.2.7. ábra).

1

2

3
4
6.2.7. ábra
A TÜV Bayern és az AUTOLIV által javasolt személyautó borulásvizsgálati módszer: 70
km/h hosszirányú sebességgel, jobboldali kerekeivel 1,1 m magas rámpára felfuttatni a
személyautót
A vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy a szélvédőkeret ill. a mellső ajtók első (A)
oszlopai egyedül nem elég hatásosak az első üléseken elhelyezett bábuk sérüléseinek
kivédésére, csupán a B oszlopoknál kialakított (az ülés mögé beépített vagy a borulás
érzékelésekor felcsapódó) borulókeretekkel együtt biztosítható a megfelelő túlélési tér. A ma
tervezett korszerű kabrioletek már mind így épülnek. Amint az 6.2.6. ábrán látható, a
hagyományos nyitott tetejű autóknál is legalább 750 mm magasságú tér szükséges a borulás
túlélésének esélyéhez.
6.2.5. Virtuális tesztek
Ipari elemzők szerint 2010-re egy személyautó értékének átlagosan 40%-át éri el a beépített
elektronika költsége a jelenlegi 17%-kal szemben, és ennek 70%-át, a mai 7% ellenében,
majdan a félvezetők, nyomtatott áramkörök adják.
Ezzel párhuzamosan a passzív biztonságot szem előtt tartó tervezésben is egyre nagyobb
jelentőségűek a félvezető technikán alapuló számítógépekre kifejlesztett virtuális vizsgálati
módszerek. Ezek célja kettős:

6.2.8. ábra
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A légzsák működési folyamatának, a triggerelés (időzítés) pontosságának, a védőképesség
hatásosságának virtuális ellenőrzése különböző kezdeti testpozíciókkal és testméretekkel a
gyakorlati tesztekhez képest nagyságrenddel gyorsabban és olcsóbban elvégezhető

9. ábra
Energiaelnyelő akadálynak 64 km/h sebességgel, 40%-os átfedéssel történő személygépkocsi
ütközés (EuroNCAP) számítógépes modellezése; belső fejütközés szimulációs vizsgálata 25
km/h ütközési sebességgel, 6,8 kg redukált fejtömeggel (az EGB 21 számú előírásnak
megfelelően)
 A baleseti feltételrendszer figyelembevételével, a különböző szituációk ellenőrzésével a
valószínűsíthető sérülések száma lényegesen csökkenthető; nemcsak a járműméretek és az
ütközési irányok választhatók meg tetszőlegesen, hanem a különböző emberi testméretek
és pozíciók hatásai is jól nyomon követhetők (6.2.8-9. ábrák);
 A hatékonyság növekedése nemcsak a jobb járműszerkezetekben, hanem a tervezési
költségek és az átfutási idők csökkenésében is megnyilvánul; új eljárási, vizsgálati
módszerek munkálhatók ki, amelyek a járművek és a járműelemek megbízhatóságát
növelik.
Az eddigi kutatások fő eredményei röviden a következők:
 Új vizsgálati elrendezéseket, eljárásokat és előírásokat dolgoztak ki a minőségi modellezés
objektív kritériumainak kialakításához a pontosság és a megbízhatóság érdekében.
 A sérülési határértékek pontos számításához szükséges, „omnipotens‖ (minden irányban
érzékeny) embert helyettesítő, virtuális bábukat fejlesztettek ki. (Például halottakkal
végzett teszteknél – rétegfelvételes gyorsfilmezés segítségével – megfigyelhető az agy
különböző területeinek, különböző sűrűségű állományainak mozgása; ennek azután
kifejleszthető a számítógépes szimulációs modellje. Ugyanez mechanikai modellel nem
utánozható.) A különböző testméretű emberek és a különböző üléspozíciók minimális
eltéréseinek hatásai szintén számítógépes szimulációval elemezhetők a legpontosabban.
Virtuális módon olyan vizsgálatok is elvégezhetők, amelyekre a jelenlegi bábuk
alkalmatlanok, sőt a valósághű embermodell megalkotása kifejezetten csak számítógépes
modellel, mint virtuális ember képzelhető el. Az izomtónusok, pszichés állapotok
figyelembevétele mechanikai embermodellben ma még nem megoldható, ugyanakkor
egyre több olyan intelligens biztonsági rendszert fejlesztenek ki, amelyek balesetmegelőző
beavatkozásoknál az ember egyéni képességeit szükségtelenné teszik.
 A valós, gyakorlati tesztek – a számítógépes szimulációkkal ellentétben – sohasem
ismételhetők meg pontosan ugyanúgy. Ugyanakkor a virtuális tesztelés lényegesen
csökkenti a (teljes egészében nem elhagyható, a virtuális bemeneti paraméterek
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pontosítását is szolgáló) kísérleti ütközési vizsgálatok számát, és így mára a tervezési idő a
prototípus megalkotásáig 1-1,5 évre rövidült. (10-12 évvel ezelőtt átlagosan 5 éves
időtartamot vett igénybe egy új személyautó-modell kifejlesztése, és még 5 évvel ezelőtt is
mintegy 3-3,5 évet kellett fordítani a fejlett autógyáraknak egy vázszerkezetében és
hajtásláncában is megújult új gépkocsi változat megalkotására.)
A bemutatott régi és új vizsgálati módszerek, technikák fokozottan segítenek abban, hogy a
hús-vér emberekkel bekövetkező valós balesetek csupán virtuális emberekkel lejátszódó,
virtuális balesetekké váljanak a nem túl távoli jövőben.

6.3. Autóbuszok passzív biztonsága
6.3.1. A járműbiztonsági kutatások kezdete
Az Európai Unió (akkor még EGK) 1970-ben megteremtette és elindította a saját belső
előírásrendszerének (EU-direktívák) kidolgozását, amely kezdetben a fontosabb ENSZ–EGBelőírások átvételét jelentette, némi környezetvédelmi követelmény (szennyeződés-kibocsátás,
zajterhelés-csökkentés) szigorításával. Az általános európai előírások és az EU-direktívák
lényegi egybeesésének köszönhetően a járműipari követelmények átvétele nem okozott
zökkenőket, amikor 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz.
A passzív biztonsági követelmények összeállításában mindig egy vagy több standard,
általánosított és szintetizált baleseti szituációból indulnak ki a kutatók, és a minél kisebb
sérüléssel járó túlélés feltételeit megfogalmazva dolgozzák ki a vizsgálati módszereket.
A 80-as évek közepéig még nem volt egyetlen hatályos európai előírás sem a buszok passzív
biztonságára, ugyanakkor az AUTÓKUT-ban már több mint három tucat, az autóbuszok aktív
és passzív biztonságára, szerkezeti kialakítására vonatkozó követelménytervezetet dolgoztunk
ki, amelyek közel fele passzív biztonsági témájú volt.
Az autóbuszokra vonatkozó passzív biztonsági témaköröket a magyar kutatási eredmények
alapján a következők szerint csoportosíthatjuk:
– borulásbiztonság;
– homlok- és oldalütközés elleni védelem;
– tűzbiztonság.
(Az első kettőt az angolszász szaknyelv 1971-től a „crashworthiness‖, ütközésállóság szóval
foglalja össze.)
Európai autóbusz-előírások
A buszokra és részegységeikre vonatkozó passzív biztonsági követelményeket 8 előírás
tartalmazza: az autóbusz-felépítmény tetőszilárdságára vonatkozó előírás (EGB 66); az
autóbuszülések, -üléslekötések szilárdsági követelménye (EGB 80); a midibuszok
tetőszilárdsága (EGB 52); az ülések övbekötési pontjainak ellenőrzése (EGB14); a fejtámlás
ülések szilárdsági követelménye (EGB 25); az autóbusz-szélvédő biztonsági követelményei
(EGB 43); a konstrukciós és átfogó biztonsági kialakítás (EGB 36, EGB 52, EGB 107).
Ezek közül gyakorlatilag két (EGB 66 és EGB 80) olyan alapvető előírás van, amelyet
eredetileg és kizárólag az autóbuszok passzív biztonságának növelésére alkottak meg, és
mindkettő kidolgozásában kezdeményező szerepet játszottak a magyar mérnökök.
Az Európai Unió – az egyedi EGB-előírások elfogadása mellett –, saját irányelvekkel
dolgozik, és a 2001/85 számú buszdirektívába az összes fontos passzív biztonsági EGB
előírást beledolgozta.
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A magyar autóbusz vizsgálatok kezdete
Személyautó-gyártás híján, „szocialista feladatmegosztás‖ révén autóbuszgyártó világhatalommá
vált hazánkban értelemszerűen az autóbuszok biztonságának vizsgálatai, kutatásai indultak
meg az 1960-as évek legvégétől a járműiparban, a világ fejlettebb részein elkezdett
személyautó biztonsági fejlesztésekkel egy időben, aminek három alapösszetevője volt: az
Ikarus 200 típusú autóbuszcsalád sorozatgyártásának megindítása, és ennek hatására új
műszaki követelmények kidolgozásának igénye; Magyarország 1970-ben bekapcsolódott az
ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága vezetésével folyó, az európai járműipari (ECE-,
magyarul: EGB-) előírásokat kidolgozó albizottságok munkájába; 1971-ben beindult egy
kormányszintű, hazai közúti járműfejlesztési program, és ennek keretében egy új, speciális
vizsgálóbázis jött létre az Autóipari Kutató és Fejlesztő Intézetben (rövidített nevén az
AUTÓKUT-ban, amelynek ma működő szakmai utódszervezete a JÁFI-AUTÓKUT Mérnöki
Kft.). A program nagyságának érzékelésére ideírjuk, hogy mai árakon számolva ez 400
milliárd forint nagyságú fejlesztési projektet jelentett a 70-es években!
300 ezer darab, 10 méternél hosszabb járművet produkáló autóbuszgyártásunk, amely a világ
75 országába exportált, a magyar járműgyártás legfényesebb fejezetét írta meg több mint 100
éves autóiparunk történelmében. A 80-as évek közepére közel 14 ezer éves darabszámra
felfutott gyártásunkkal a világ legtermékenyebb autóbuszgyárának számítottunk. Csuklós
buszból akkoriban egyedül többet építettünk, mint Európa összes autóbuszgyára együttvéve.
Az egységes elvek szerint kialakított Ikarus 200 család nagy sikereket aratott NyugatEurópában is. (Ennek a típusnak több mint 200 változatából közel 240 ezer autóbusz készült!)
Az autóbusz mérete, jellege, magas költsége, a személyautókra kifejlesztett vizsgálati
eszközök és módszerek használhatatlansága miatt Európában kevesen folytattak
autóbuszokon passzív biztonsági vizsgálatokat. Magyarország ebben a témakörben – a szó
legnemesebb értelmében – úttörő munkát végzett, élenjáró szerepet töltött be. Ezenkívül a
moduláris busztervezés és a sorozatgyártási technológia is a világ élvonalába emelte
haszonjármű-iparunkat. Összegzően megállapítható, hogy az Ikarus gyár igényeire alapulva
az AUTÓKUT-ban kialakított vizsgálati eszközök és kifejlesztett vizsgálati módszerek révén
nemcsak buszgyártásban és -tervezésben, hanem járműbiztonsági fejlesztésekben is európai
vezető országgá váltunk. (Például a tervezési módszerek akkori fejlettségére jellemző, hogy a
komplett buszváz szerkezetek véges elemes szilárdsági elemzése az AUTÓKUT Tervezési
Főosztályán, a Miskolci Műszaki Egyetem közreműködésével, már 1975-ben elkezdődött,
elsőként az országban, de Európában is az elsők között.)
6.3.2. Autóbuszok közlekedésbiztonsága
A közlekedés és a közlekedési eszközök biztonsága sokat javult az elmúlt évtizedekben. A
személyautók aktív és passzív biztonságának fejlesztése mögött a buszok fejlesztése sem
maradt el, hiszen a buszközlekedést 15-ször biztonságosabbnak tekinthetjük, mint a
személygépkocsis közlekedési formát (6.3.1. ábra).
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6.3.1.ábra
Különböző közlekedési módok baleseti kockázatai Európában
Magyarországon a 80-as évektől számíthatóan a buszbalesetek száma – az európai trendekkel
egyezően –, fokozatos csökkenést mutat. És bár a személyautók számának ugrásszerű
növekedésével párhuzamosan némileg kevesebb az üzemelő buszok mennyisége, nagyon
fontos hangsúlyoznunk, hogy ebben a balesetcsökkenésben nem a csökkenő állomány játszik
fő szerepet, hanem döntően a 70-es évek elejétől számítva mintegy három évtizednyi,
világszínvonalú autóbuszgyártásunk passzív és aktív biztonsági fejlesztéseinek eredménye
jelenik meg!
Az autóbuszok fajlagosan ritkábban kerülnek baleseti szituációkba, ugyanakkor egy-egy
baleset sokkal több emberéletet veszélyeztet, és nagyobb anyagi kárt okoz, mint egyéb közúti
járművek esetében, és a médiában még a külföldi baleset is mindig kiemelt hírként szerepel.
A személyautó-balesetekhez hasonlóan a buszoknál is a frontális, az oldalütközések és a
borulások jelentik a legveszélyesebb baleseti szituációkat. Ha fontossági sorrendet akarunk
felállítani, akkor mindenképpen a borulás kerül az első helyre, ekkor történik a legtöbb
személyi sérülés, míg az oldalütközések különösen a nehézjárművekkel történő találkozások
esetén veszélyesek. Frontális ütközések esetén a vezető és az első sorban ülő utasok kerülnek
különösen életveszélyes helyzetbe.
A járművek ütközésbiztonságának tervezésénél két fő szempontot kell figyelembe venni:
– az ütközés során mindig elegendő sértetlen fizikai tér (ún. túlélési tér) álljon a vezető és
az utasok rendelkezésére;
– az embereket megfelelő módon (övvel, légzsákkal, energiaelnyelő burkolatokkal stb.) az
ütközés előtti térrészben kell tartani és meg kell védeni a testükre ható, sérüléseket okozó
erők, lassulások ellen.
Borulásbiztonság
A nagy ablakmezők kialakításakor már a 60-as évek végén – hazai balesetek elemzése alapján
– világos volt a magyar mérnökök előtt, hogy az IK 200-as típus felépítményének
borulásszilárdságát növelni kell. Amikor a buszok borulásbiztonságának kérdését az európai
járműelőírásokat kidolgozó munkabizottságokban a magyarok felvetették, a válasz az volt,
hogy ez csak itt „Keleten‖ probléma. Így Magyarország egyedül kezdett a kérdéskör
boncolásához. Csupán a 70-es évek közepén, saját buszborulásos tömegbaleseteik győzték
meg Európa fejlettebb országait álláspontjuk tarthatatlanságáról.
www.tankonyvtar.hu
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A 6.3.2. ábrán látható vizsgálati eljárást javasoltuk, de a két és félszeres körbefordulást
eredményező lejtős borítás helyett 1986-ban egy közös, kompromisszumos angol–magyar
javaslaton alapuló, jóval olcsóbb és egyszerűbb vizsgálati eljárást fogadott el Európa: a 800
mm magasról betonfelületre történő leborítást, korlátozott utastéri deformáció (pl. min. 1250
mm szabad beltéri magasság), az ún. túlélési tér biztosításának követelményével (6.3.3. ábra).

6.3.2. ábra
Az első magyar lejtős borítóvizsgálatok egyike – a legendás IK 55 típusú autóbusz 1972-es
felépítmény vizsgálata

6.3.3. ábra
Az 1986-ban hatályba lépett EGB 66 számú előírás azt írja elő, hogy a komplett önsúlyos
autóbuszt 800 mm magasról betonfelületre kell lebillenteni
A borulásbiztonság bizonyítását az EGB 66 számú előírás egyéb, alternatív vizsgálati
módszerek alkalmazásával is megengedi. Ezekre mutatnak példát a 6.3.4.–5. ábrák.
Az autóbusz tetőszilárdságának megfelelőségét az EGB 66 számú előírás alapján lehet
kvázistatikus vagy dinamikus szegmensvizsgálatok alapján is minősíteni, ugyanakkor ez az
egyetlen járműipari előírás a világon, amely megengedi a számítógépes szimulációt a
dinamikus alapvizsgálatot helyettesítő módszereként. Ez természetesen számos – még nem
megnyugtatóan megoldott – problémát vet föl, elsősorban a gyártási technológia megfelelő
figyelembevétele szempontjából. (A fejlesztési fázisban mára már jól bevált virtuális
technikának a jövőben nagyobb szerepet szánnak a jóváhagyó vizsgálatokban is, de ehhez
még a szigorú ellenőrizhetőséget, megbízhatóságot, a mások általi ismételhetőséget meg kell
oldani.)
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6.3.4. ábra
A komplett busz borítóvizsgálata helyett az ellenőrzés elvégezhető a lényeges szerkezeti
elemeket tartalmazó modellbuszon is. (Az ábrán egy 12 m-es autóbusz 5 m-esre rövidített
modelljének borítóvizsgálata látható.)

6.3.5. ábra
A standard borítóvizsgálat – a járműipari előírások közül egyedülálló módon – végrehajtható
számítógépes szimulációval is
A szegmensvizsgálatokon alapuló eljárás előnye még a lokális merevítések könnyebb
kidolgozhatósága (speciális lemezelések, csőkeresztmetszet-növelések, zárt szelvények nem
zsugorodó, korrózióálló műanyaggal való feltöltése! stb.), ami kisebb költséggel,
ellenőrizhetőbben tervezhető és oldható meg.
Az autóbusz-ütközésbiztonság tervezésének első fő szempontja – a megfelelően szilárd
felépítmény – mellett egészen a 90-es évek elejéig elhanyagolták az ülő utasok biztonsági
övének használatát. Ugyanakkor borulás során – a belső szerkezeti elemekhez való ütközések
miatt – egy megfelelően szilárd vázszerkezetben is halálos sérüléseket szenvedhetnek az
utasok. A távolsági buszok valamennyi ülését ma már kötelező biztonsági övvel felszerelni,
de sajnálatos módon használatuk nem kötelező!
Frontális ütközés
Az ütközésállóság másik lényeges eleme a frontális ütközésre méretezés (6.3.6. ábra). Egy jól
tervezett autóbusz-vázszerkezet deformációs és energiaelnyelő képességének homlokütközés
esetén három kritériumot kell teljesítenie:
 erőkritérium: a vázelemek működése (tönkremenetele) a tervezett
stabilitásvesztéseknek megfelelő sorrendben történjen, a stabilitásvesztéshez
tartozó erőértékek a sorrendnek megfelelően egyre nagyobbak legyenek;
 energiakritérium: ahhoz, hogy adott sebességű ütközés esetén ne sérüljön
meg egy vázelem, a jármű mozgási energiáját az előre meghatározott
www.tankonyvtar.hu
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elemeknek kell deformációs munkával elnyelniük (az ún. biztonsági lökhárító
tulajdonságait ebből kiindulva határozhatjuk meg);
alakváltozási kritérium: energiaelnyelés közben az alakváltozás nagysága,
lehetősége behatárolt, kötött, ennek megfelelően lehet a karosszéria egyes
elemeinek sérülésmentességét biztosítani vagy megengedni.

6.3.6. ábra
Autóbusz-homlokfal ütközéses vizsgálata 4 tonnás ingás ütőművel. Frontális ütközés esetén,
rosszul kialakított vezetőtérben a kormánykerék a vezető hasába nyomódhat; a vezetőüléskormányoszlop megfelelő távolságának biztosítására szolgál a hátrafelé billenő biztonsági
dobogó
A megfelelő túlélési tér biztosítása a vezető számára azt jelenti, hogy a vezetőt – egy
ütközéses baleset után – az ülésből segédeszköz nélkül ki tudják emelni, vagyis a műszerfal
(kormányoszlop) és a vezetőülés között az ütközési folyamat minden pillanatában elegendő
térrésznek kell maradnia. Másképpen megfogalmazva, a kormánykerék nem préselődhet a
vezető hasába, illetve a kormányoszlop vagy a műszerfal nem nyomhatja a vezető lábát a
vezetőülés széléhez roncsolásos sérülést okozva. Ilyen buszvezetői térrész egyszerű
megoldással megvalósítható az ún. biztonsági dobogó beépítésével. (A biztonsági öv
használata természetesen nem mellőzhető, mert a felütközésből származó sérülések
súlyossága csak ezzel együtt csökkenthető, illetve kerülhető el.)
Mindezek ellenőrzésére igen drága és költséges, teljes körű frontális ütközéses vizsgálatot is
végeztünk, amelynél az autóbuszt 300 tonnás betontömbnek ütköztettük. A „fal‖ elé egy 50
mm vastag fenyőfaréteggel ellátott merev ütközőlapot szereltünk, amely 4 db erőmérő
cellával támaszkodott a betontömbnek. A négy erőmérő cella a jobb és a bal oldalon párba
kötve működött, így a jármű két oldalának erőterhelését külön is vizsgálhattuk. A jármű
ütközési sebességét optokapuval mértük. A 29,76 km/h sebességgel végrehajtott ütközés
során a betonfaltól 250 mm távolságra levő ütközőlapra az autóbusz homlokfala rágyűrődött,
a tető elérte a betonfalat. A hossztartók erősen deformálódtak, az első és a harmadik
hossztartón jobb oldalon 80 mm, bal oldalon 130 mm összenyomódást mértünk. A bal oldalon
a vezetőülés az alatta levő dobogóval hátracsúszott, a műszerfal több helyen eltört. (A
biztonsági dobogónak köszönhetően a kormánykerék és a vezetőülés háttámlája között maradt
330 mm szabad távolság a vezető túlélésének biztosítására.) Az autóbusz jobb és bal
oldalának merevsége jelentősen különbözött, az ütközőerő csúcsértékében a jobb oldalon fele
akkora erőt mértünk, mint a bal oldalon. Ezt a gyakorlati tesztet még az Ikarus fénykorában,
1984-ben végeztük, a 6.3.7. ábrán látható számítógépes (Pam-Crash) szimulációt pedig 2004ben. A valós anyag és a geometriai karakterisztikák jó kísérleti hátterű adaptálása
következtében az eredmények nagyon jó egybeesést mutatnak.
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6.3.7. ábra
A 10 tonnás IK 415 prototípusának kísérleti ütközéses vizsgálata és számítógépes
szimulációja. (Az IK 411 autóbusz vázszerkezetileg pontosan megegyezik a Budapest útjain
jelenleg is futó IK 415 jelű autóbusszal.)
Ülés-, üléslekötés- és övbekötés-vizsgálatok
A viszonylag merev vázszerkezet a baleset folyamán a bennülők túléléséhez szükséges
deformációmentes térrészt biztosítja, a megfelelő ülés- és övbekötésnek pedig arról kell
gondoskodnia, hogy az utasok ebben a biztonságos térrészben maradjanak. Ezekre szintén
kidolgoztak előírásokat: egy 30 km/h sebességű, frontális balesetkor fellépő erőhatásokat kell
a vizsgálatokkal ellenőrizni (6.3.8. ábra). A hárompontos autóbuszülés övbekötéseit egy
átlagos (75 kg) testtömegű utas súlyának 12-szeresével kell 0,2 másodpercig terhelni és mérni
az övbekötési pontok elmozdulását, az ülésváz- és üléslekötés szilárdságát pedig egy
maketten szokás ellenőrizni 30 km/h sebességű, 8-12 g lassulási folyosóban végrehajtott
bábus ütköztetéssel. (A bábuk fejében, mellkasában gyorsulásokat, combjában erőket mérünk
az ún. biomechanikai határértékek ellenőrzéséhez.)

6.3.8. ábra
Hárompontos kettős autóbuszülés vázszilárdságának és lekötésének vizsgálata 30 km/h
sebességű, dinamikus vizsgálattal, Hybrid típusú bábuk alkalmazásával.
Tűzbiztonság
Az autóbuszok passzív biztonságának lényeges összetevője az autóbuszok anyagainak
lángállósága, esetleges tűz esetén a tűz elolthatóságának és az utasok kimenekítésének
biztosítása.
www.tankonyvtar.hu
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Egy vizsgálat során egy motortéri tűzimitációt, egy fűtőtartály-téri és a mellső lépcsőnél egy
utastérben keletkező, a teljes autóbusz kiégéséhez vezető tűzesetet szimuláltunk (6.3.9. ábra).
A motortéri tüzet 1,5 perc, a ládatéri tüzet 4,5 perc után eloltottuk, a tűz egyik esetben sem
terjedt tovább az utastérbe. A lépcsőnél gerjesztett tüzet nem oltottuk el, és az autóbusz 10
perc alatt kiégett. (Annyi megjegyzés idekívánkozik, hogy a tűzszimulációkat nem járó
motorral és nem működő utastér-szellőzés mellett végeztük.)

6.3.9. ábra
Autóbusz motortéri tűzeset szimulációja
A lépcsőnél gerjesztett tűz esetében a CO-tartalom 1,5 perc, a HCN és HCl gázok 3-4 perc
alatt elérték a menekülést lehetetlenné tevő veszélyességi küszöböt. Magyarul ennyi idő áll
rendelkezésre az autóbusz biztonságos elhagyására, ami egy ajtófelőli oldalára borult, majd
kigyulladt autóbusz esetében végzetes.
Az utóbbi idők budapesti buszos tűzesetei részben konstrukciós (szerkezetkialakítási és
anyagminőségi), részben – legalább ilyen súllyal – karbantartási, üzemeltetési hiányosságokra
vezethetők vissza.
6.6.6. Egyéb vázszilárdsági vizsgálatok
Ha csoportosítani akarjuk az autóbuszgyártók előtt álló további feladatokat, amelyek a
járművek passzív biztonságának magasabb szintre emelését szolgálják, akkor négy kategóriát
állíthatunk fel. Ezek a fentebb bemutatott vizsgálati módszerek továbbfejlesztését, a
követelmények továbbszigorítását jelentik:
– a vezető védelmének és a vezetőtér biztonságának javítása, új követelményrendszer
kidolgozása a frontális ütközésállóságra;
– az utasok védelmének és az utastér biztonságának növelése belső védőeszközök
alkalmazásával (pl. ablakoszlopok energiaelnyelő burkolata, függönylégzsák, új ülésszerkezet
kialakítások stb. – elsősorban a távolsági autóbuszokon);
– a borulásbiztonság fokozása a felépítmény hossztengely mentén mérhető
keresztmerevségének egyenletesebbé tételével;
– a tűzbiztonság, ütközés utáni menekülési lehetőségek követelményeinek szigorítása.
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7. CE jelölés
A CE jelölés (Conformité Européenne = európai megfelelőség) tulajdonképpen belépő az
Európai Unió piacára. Valójában egy jelzés a hatóságok felé, hogy a termék a rá vonatkozó
minden követelménynek megfelel. A CE jelölés nem valamennyi árura, termékre vonatkozik,
hanem csak az EU-us irányelvek által meghatározott termékek körére terjed ki. Fontos
meggyőződni arról, hogy egy adott termék valóban beletartozik-e az adott kategóriába, mert
tilos olyan terméken elhelyezni a jelölést, amely esetben ez nem kötelező. A jogszabályok
változnak ezért folyamatosan figyelemmel kell kísérni őket. A CE jelölés feltüntetésére
kötelezett termékek körét az új megközelítésű EU-s irányelvek határozzák meg.
A CE jelöléssel kapcsolatos Európai Uniós joganyaghoz az EUR-Lex oldalon (eurlex.europa.eu), a hatályos magyar joganyaghoz a kormányzati portálon (magyarorszag.hu)
lehet ingyenesen hozzáférni. Interneten keresztül elérhető még a 16/2008 NFGM rendelet,
valamint a 2006/42/EK rendelet is.
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 768/2008/EK HATÁROZATA részletesen
foglalkozik a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszerével:
A közösségi piacon forgalomba hozott termékeknek meg kell felelniük a vonatkozó
alkalmazandó közösségi jogszabályoknak, és a gazdasági szereplőknek az értékesítési láncban
betöltött szerepüktől függően felelősséget kell vállalniuk a termékek megfelelőségéért a
közérdek, úgymint az egészség, a biztonság, a fogyasztók és a környezet védelmének magas
szintű elősegítése, továbbá a közösségi piacon megvalósuló tisztességes verseny garantálása
érdekében.
Az értékesítési láncba bekapcsolódó valamennyi gazdasági szereplőnek meg kell hoznia a
megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy csak olyan termékeket
forgalmazzon, amelyek megfelelnek az alkalmazandó jogszabálynak. Ez a határozat
egyértelműen és arányosan osztja meg a kötelezettségeket, amelyek hozzárendelhetők az
értékesítési folyamatban részt vevő minden egyes gazdasági szereplő szerepéhez.
Mivel egyes feladatokat csak a gyártó tud elvégezni, világosan különbséget kell tenni a gyártó
és az értékesítési lánc későbbi szereplői között. Ezenkívül világosan meg kell különböztetni
az importőrt és a forgalmazót, mivel az importőr harmadik országokból vezeti be a terméket a
közösségi piacra. Így az importőrnek kell biztosítania, hogy ezek a termékek megfeleljenek az
alkalmazandó közösségi követelményeknek.
Mivel részletes ismerettel rendelkezik a tervezési és gyártási eljárásról, a gyártó van a legjobb
helyzetben ahhoz, hogy elvégezze a teljes megfelelőség-értékelési eljárást. A megfelelőségértékelésnek ezért kizárólagosan a gyártó kötelezettségének kell maradnia.
Egyedül a CE-jelölés jelezheti azt, hogy egy termék megfelel a közösségi harmonizációs
jogszabályoknak. Mindazonáltal más jelölések is alkalmazhatóak, amennyiben hozzájárulnak
a fogyasztóvédelem javításához, és közösségi harmonizációs jogszabályok nem rendelkeznek
róluk.
www.tankonyvtar.hu

 Borbás, Dóra, Galambosi, Vincze-Pap, BME

7. CE JELÖLÉS

153

Alapvető fontosságú világossá tenni a gyártók és a felhasználók számára, hogy a CEjelölésnek a terméken való elhelyezésével a gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel az összes
alkalmazandó követelménynek, és ezért a gyártó teljes felelősséget vállal.
Amennyiben a közösségi harmonizációs jogszabály alapvető követelményeket határoz meg,
rendelkeznie kell arról, hogy ehhez a 98/34/EK irányelvvel összhangban elfogadott
harmonizált szabványokat kell alapul venni, amelyek műszaki szempontból fogalmazzák meg
ezeket a követelményeket, és amelyek önmagukban vagy más szabványokkal összefüggésben
rendelkeznek az említett követelményeknek való megfelelés vélelméről, fenntartva a
lehetőséget a védelem szintjének más eszközökkel történő meghatározására.
Amennyiben a közösségi harmonizációs jogszabály megfelelőség-értékelési eljárás elvégzését
írja elő egy adott termékkel kapcsolatban, az alkalmazandó eljárásokat a II. mellékletben
meghatározott és ismertetett modulok közül kell kiválasztani a következő követelményekkel
összhangban:
a) az adott modul megfelelő-e a termék típusának;
b) a termékkel járó veszélyek jellege és annak mértéke, amennyire a veszély foka és jellege
összhangban van a megfelelőség-értékeléssel;
c) ahol harmadik fél bevonása kötelező, szükséges, hogy a gyártó választani tudjon a II.
mellékletben meghatározott minőségbiztosítási vagy terméktanúsítási modulok közül;
d) el kell kerülnie az olyan modulok bevezetését, amelyek a szóban forgó jogszabályban
szabályozott veszélyekhez mérten túl nagy terhet jelentenek.
Amennyiben a közösségi harmonizációs jogszabály olyan nyilatkozatot követel meg a
gyártótól, amelyben igazolja a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelést (EK
megfelelőségi nyilatkozat), akkor a jogszabály rendelkezik arról, hogy a termékre
alkalmazandó összes közösségi aktus tekintetében egyetlen nyilatkozatnak kell készülnie,
amely tartalmazza azon közösségi harmonizációs jogszabályoknak az azonosításához
szükséges összes információt, amelyre a nyilatkozat vonatkozik, és megadja a szóban forgó
jogi aktusok közzétételi hivatkozásait.
Fontos tehát tisztáznunk szerepünket (gyártó, forgalmazó, importőr) valamint azt, hogy
milyen követelmények vonatkoznak a termékre. Első lépésként meg kell állapítanunk, hogy a
termék melyik termékkategóriába tartozik. A termékkategóriára vonatkozó irányelv/rendelet
illetve mellékletei tartalmazzák a követelményeket. Sok esetben az irányelvek csak biztonsági
követelményeket tartalmaznak, a műszaki követelmények a harmonizált szabványokban vagy
úgynevezett harmonizációs dokumentumokban találhatók.
A harmonizált szabványok a CEN (Comite Européen de Normalisation = Európai
Szabványositási Bizottság) vagy a CENELEC (Comite Européen de Normalisation
Électronique = Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság) által jóváhagyott, az
Európai Közösség Hivatalos Lapjában kihirdetett európai szabványok.
Ezek a szabványok az alábbi linken találhatók:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standardslegislation/list-references/index_en.htm
Ahhoz, hogy igazolni tudjuk azt, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó törvényeknek, le kell
folytatni a megfelelőség-értékelési eljárást. Az adott termékre vonatkozó direktíva írja elő,
hogy milyen ellenőrzéseket kell elvégezni, azaz melyik megfelelőség-értékelési eljárást kell
alkalmazni. Sok esetben lehetőség van a gyártói önellenőrzésre, de nagyobb kockázatú
termékek esetén akreditációval rendelkező külső tanúsító szervezet bevonása is szükséges
lehet.
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A következőkben röviden áttekintjük a megfelelőség-értékelési eljárások
szintjeit:
A. modul

Belső gyártásellenőrzés
A belső gyártásellenőrzés az a megfelelőség-értékelési eljárás, amellyel a
gyártó eleget tesz a 2., 3. és 4. pontban (A műszaki dokumentáció, Gyártás,
Megfelelőségi jelölés és a megfelelőségi nyilatkozat) megállapított
kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos felelőssége
mellett nyilatkozik arról, hogy a szóban forgó termékek megfelelnek a
vonatkozó jogalkotási aktus követelményeinek.

A1. modul

Belső gyártásellenőrzés és felügyelt termékvizsgálat
A bejelentett szervezet által végzett belső gyártásellenőrzés és felügyelt
termékvizsgálat az a megfelelőség-értékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget
tesz a 2., 3., 4. és 5. pontban (A műszaki dokumentáció, Gyártás,
Termékellenőrzés, Megfelelőségi jelölés és a megfelelőségi nyilatkozat)
megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos
felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy a szóban forgó termékek
megfelelnek a vonatkozó jogalkotási aktus követelményeinek.

A2. modul

Belső gyártásellenőrzés és véletlenszerű időközönként végzett felügyelt
termékellenőrzés
A belső gyártásellenőrzés és a bejelentett szervezet által végzett véletlenszerű
időközönként végzett felügyelt termékellenőrzés az a megfelelőség-értékelési
eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3., 4. és 5. pontban (A műszaki
dokumentáció, Gyártás, Termékellenőrzés,
Megfelelőségi jelölés és a
megfelelőségi nyilatkozat)
megállapított kötelezettségeknek, továbbá
biztosítja azt, és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy a
szóban forgó termékek megfelelnek a vonatkozó jogalkotási aktus
követelményeinek.

B. modul

EK-típusvizsgálat
Az EK-típusvizsgálat a megfelelőség-értékelési eljárásnak azon része, amely
révén a bejelentett szervezet megvizsgálja a termék műszaki tervezését, és
ellenőrzi és tanúsítja, hogy a termék műszaki tervezése megfelel a rá
alkalmazandó jogalkotási aktus követelményeinek.

C. modul

Belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség
A belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és a 3. pontban
(Gyártás, Megfelelőségi jelölés és a megfelelőségi nyilatkozat) megállapított
kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és nyilatkozik arról, hogy az érintett
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termékek megfelelnek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és
eleget tesznek a vonatkozó jogalkotási aktus követelményeinek.

C1. modul

Belső gyártásellenőrzésen és felügyelt termékvizsgálaton alapuló típusmegfelelőség
A belső gyártásellenőrzésen és a felügyelt termékvizsgálaton alapuló típusmegfelelőség a megfelelőség-értékelési eljárásnak az a része, amellyel a gyártó
eleget tesz a 2., 3. és a 4. pontban (Gyártás, Termékellenőrzés, Megfelelőségi
jelölés és a megfelelőségi nyilatkozat) megállapított kötelezettségeknek,
továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról,
hogy az érintett termékek megfelelnek az EK típusvizsgálati tanúsítványban
leírt típusnak, és eleget tesznek a vonatkozó jogalkotási aktus
követelményeinek.

C2. modul

Belső gyártásellenőrzésen és véletlenszerű időközönként végzett felügyelt
termékvizsgálaton alapuló típusmegfelelőség
A belső gyártásellenőrzésen és véletlenszerű időközönként végzett felügyelt
termékvizsgálaton alapuló típusmegfelelőség a megfelelőség-értékelési
eljárásnak az a része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., a 3. és a 4. pontban
(Gyártás, Termékellenőrzés,
Megfelelőségi jelölés és a megfelelőségi
nyilatkozat) megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját
kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy az érintett termékek
megfelelnek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget
tesznek a vonatkozó jogalkotási aktus követelményeinek.

D. modul

A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség
A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és az 5.
pontban (Gyártás, Megfelelőségi jelölés és a megfelelőségi nyilatkozat)
megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos
felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy az érintett termékek megfelelnek az
EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek a vonatkozó
jogalkotási aktus követelményeinek.

D1. modul

A gyártás minőségbiztosítása
A gyártás minőségbiztosítása az a megfelelőség-értékelési eljárás, amellyel a
gyártó eleget tesz a 2., 4. és 7. pontban (A műszaki dokumentáció, Gyártás,
Megfelelőségi jelölés és a megfelelőségi nyilatkozat) megállapított
kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és nyilatkozik arról, hogy a szóban
forgó termékek megfelelnek a vonatkozó jogalkotási aktus követelményeinek.
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A termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség
A termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és az 5.
pontban (Gyártás, Megfelelőségi jelölés és a megfelelőségi nyilatkozat)
megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos
felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy az érintett termékek megfelelnek az
EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek a vonatkozó
jogalkotási aktus követelményeinek.

E1. modul

A végtermék ellenőrzésének és vizsgálatának minőségbiztosítása
A végtermék ellenőrzésének és vizsgálatának minőségbiztosítása az a
megfelelőség-értékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 4., és 7.
pontban (A műszaki dokumentáció, Gyártás, Megfelelőségi jelölés és a
megfelelőségi nyilatkozat) megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja
azt, és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy a szóban
forgó termékek megfelelnek a vonatkozó jogalkotási
aktusok
követelményeinek.

F. modul

Típus-megfelelőség a termékellenőrzés alapján
A termékellenőrzés alapján történő típus-megfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., az 5.1. és a 6.
pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját
kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy a 3. pont
rendelkezéseinek hatálya alá tartozó termékek megfelelnek az EK
típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek a vonatkozó
jogalkotási aktus követelményeinek.

F1. modul

A termékellenőrzésen alapuló megfelelőség
A termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az a megfelelőség-értékelési
eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., a 3., a 6.1. és a 7. pontban
megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos
felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy a 4. pont rendelkezéseinek hatálya
alá tartozó termékek megfelelnek a vonatkozó jogalkotási aktus
követelményeinek.

G. modul

Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség
Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és 5. pontban
megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos
felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy az érintett – a 4. pont
rendelkezéseinek hatálya alá tartozó – termék megfelel a rá alkalmazandó
jogalkotási aktus követelményeinek.
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A teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség
A teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség az a megfelelőség-értékelési
eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és 5. pontban megállapított
kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos felelőssége
mellett nyilatkozik arról, hogy a szóban forgó termékek megfelelnek a
vonatkozó jogalkotási aktus követelményeinek.

H1. modul

A teljes minőségbiztosításon és a tervvizsgálaton alapuló megfelelőség
A teljes minőségbiztosításon és a tervvizsgálaton alapuló megfelelőség az a
megfelelőség-értékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és a 6.
pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját
kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy a szóban forgó termékek
megfelelnek a vonatkozó jogalkotási aktus követelményeinek.

Az egyes modulokon belül részletes szabályozást találunk az eljárás rendjére vonatkozóan. A
teljes direktíva a jelenleg hatályos formában az alábbi linken tekinthető meg:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0082:0128:HU:PDF

Mintaként bemutatjuk az A modult:
A modul

Belső gyártásellenőrzés

1. A belső gyártásellenőrzés az a megfelelőség-értékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz
a 2., 3. és 4. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját
kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy a szóban forgó termékek megfelelnek a
vonatkozó jogalkotási aktus követelményeinek.
2. A műszaki dokumentáció
A gyártó kidolgozza a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak
értékelését, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a
veszély(ek) megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az
alkalmazandó követelményeket, és – amennyire ez az értékelés szempontjából szükséges –
ismerteti a termék tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció – adott esetben –
legalább az alábbiakat tartalmazza:
— a termék általános leírása,
— az összetevők, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzait és vázlatait,
— a rajzok és vázlatok megértéséhez szükséges magyarázatokat, beleértve a termék
működésének ismertetését,
— a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok és/vagy egyéb
vonatkozó műszaki előírások jegyzéke, amelyekre nézve az Európai Unió Hivatalos
Lapjában hivatkozást tettek közzé, és amennyiben ezeket a harmonizált szabványokat nem
alkalmazzák, akkor azoknak a megoldásoknak az ismertetése, amelyeket a jogalkotási aktus
alapvető követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak. Részben alkalmazott
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harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely
részeket alkalmazták,
— az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményeit stb., és
— a vizsgálati jegyzőkönyvek.
3. Gyártás
A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy a gyártási
eljárás és ennek figyelemmel kísérése biztosítsa azt, hogy az előállított termékek megfelelnek
a 2. pontban említett műszaki dokumentációnak és a vonatkozó jogalkotási aktus
követelményeinek.
4. Megfelelőségi jelölés és a megfelelőségi nyilatkozat
4.1. A gyártó a jogalkotási aktusban előírtak szerint elhelyezi a szükséges megfelelőségi
jelölést a jogalkotási aktus
alkalmazandó követelményeinek megfelelő összes terméken.
4.2. A gyártó a termék modelljére vonatkozóan írásos megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a
műszaki dokumentációval együtt a termék forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti
hatóság számára elérhetővé teszi. A megfelelőségi nyilatkozat megnevezi azt a terméket,
amelyre vonatkozóan elkészítették.
A megfelelőségi nyilatkozat egy példányát kérésre hozzáférhetővé kell tenni az illetékes
hatóságok számára.
5. A meghatalmazott képviselő A gyártónak a 4. pontban ismertetett kötelezettségei a gyártó
nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek,
amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
A megfelelő eljárási rend lefolytatása után kiállítható az EK-MEGFELELŐSÉGI
NYILATKOZAT, melynek tartalmi elemei meghatározattak.

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
1. xxxx sz. (a termék egyedi azonosítója):
2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe:
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó (vagy szerelő) kizárólagos felelőssége mellett
adják ki:
4. A nyilatkozat tárgya (a nyomonkövethetőséget lehetővé tevő termék azonosítója. Adott
esetben fényképet is magában foglalhat.):
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó . . . . . . . . . . . . . .. közösségi
harmonizációs jogszabálynak.
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az előírásokra
való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek.
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7. Adott esetben a(z) ... (név, szám)… bejelentett szervezet elvégezte a … (a beavatkozás
ismertetése) …, és a következő tanúsítványt adta ki:
8. További tájékoztatás:
A nyilatkozatot a következő személy nevében és részéről írták alá: …………………...
(a kiállítás helye és dátuma)(név, beosztás) (aláírás)
Bizonyos előírt vizsgálatokat csak kijelölt, bejelentett szervezetek végezhetnek el. A kijelölt
azt jelenti, hogy miniszteri kijelöléssel rendelkezik a szervezet és a vizsgálatokat más nem
végezheti el. A bejelentett azt jelenti, hogy hazánk a kijelöltek némelyikét bejelentette az EUnak, és ezek vizsgálata az EU-n belül elfogadott.
Ezen
szervezetek
listáját
az
UE
hivatalos
(http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/).

oldalán

találjuk

meg

A CE megfelelőségi jelnek a "CE" rövidítésből kell állnia az alábbi formában:

A CE jel méretének változtatásakor meg kell tartani az eredeti jel arányait, kikötés azonban,
hogy a CE jelölésnek legalább 5 mm magasnak kell lennie.
A CE jelet lehetőleg a terméken, jól látható helyen és eltávolíthatatlanul kell elhelyezni.
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8. Műszaki engedélyeztetés
A műszaki engedélyeztetés hatósági eljárás, amelynek célja, megvizsgálni, hogy az átépített,
összeépített, módosított vagy újonnan létrehozott jármű megfelel a jogszabályban előírt
feltételeknek.
Mielőtt rátérnénk a konkrét engedélyeztetésre érdemes néhány előzetes – főleg a
járműfelépítmények területén adódó – feladaton elgondolkodni. Magát a hatósági eljárást
megelőzi a részletes tervek kidolgozása, melyben meg kell vizsgálni a műszaki lehetőségeket
és összhangba kell hozni az elkészítendő járművel szemben állított követelményekkel.
Milyen feladatokkal találkozhatunk?
Csak elképzelés van valamilyen szállítási feladat elvégzésére. Ebben az esetben a
feladat igényéből kiindulva meg lehet határozni az alapjármű és a felépítmény
műszaki paramétereit. Ezek után a megfelelő típusválasztékból kiindulva
konkrétan megválaszthatjuk az egyedi járművet és felépítményt.
- Van alapjármű. Új vagy használt. Adott a feladat. Meg kell keresni azt az optimális
felépítményt, ami a legtöbbet hozhatja ki a rendelkezésre álló járműből. Ilyen
esetekben az optimum már csak megközelíthető.
Melyek a leggyakrabban előforduló hibák:
o nem megfelelő a teherbírás, a tengelytáv
o a megálmodott felépítmény nem fér el rajta
o az elképzelt jármű nem felel meg az előírásoknak
o …
- Van felépítmény, de a járművet ki kell cserélni alatta. Ez az egyszerűbb megoldás,
mert az adott felépítményhez könnyebb alvázat találni.
Természetesen minden alkalommal ellenőrizni kell, hogy az összeépítés után a jármű
megfelel-e az előírásoknak. Speciális esetekben szükség lehet előzetes egyeztetésre a
hatóságokkal.
A jelentősebb felépítménygyártók rendelkeznek a felépítményeikhez úgynevezett CE
minősítéssel. Ennek birtokában nem kell engedélyeztetni a járművet, de a műszaki vizsga
ekkor is kötelező.
Az alábbiakban röviden összefoglaljuk – Nemzeti Közlekedési Hatóság információi alapján –
hogy milyen engedélyezetési eljárások vannak:
-

8.1 Forgalomba helyezés előtti engedélyezési eljárások
8.1.1 Típusjóváhagyás, általános forgalomba helyezés
 Belföldi üzemben tartás céljából csak olyan típusú jármű gyártható vagy hozható be
külföldről, amelyre a közlekedési hatóság - típusjóváhagyás keretében típusvizsgálat
alapján, illetőleg a külföldön kiadott típusjóváhagyó okmány honosításával típusbizonyítványt (általános forgalomba helyezési engedélyt) adott ki.
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Az Európai Közösségek tagállamának illetékes hatósága által valamely járműtípusra
kiadott „EK típusjóváhagyó okmány‖ alapján a közlekedési hatóság a gyártó, illetőleg a
forgalmazó kérelmére - típusvizsgálat nélkül - típusbizonyítványt (Általános Forgalombahelyezési Engedélyt) ad ki.
A típusbizonyítványok kiadása a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.
(IV. 12.) KöHÉM és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletek alapján
történik. A típusbizonyítványt a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjárműközlekedési Hivatal adja ki.
A típusvizsgálatot a típusbizonyítvány kérelmezőjének költségére, a kérelmező által
rendelkezésre bocsátott dokumentumok figyelembevételével a közlekedési hatóság, illetve
- külön jogszabályban meghatározott esetben - a közlekedési hatóság által meghatározott
tartalommal a típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályait, a
típusvizsgálóval kötendő hatósági szerződés tartalmát meghatározó külön
kormányrendeletben meghatározott tanúsító szervezet (a továbbiakban: típusvizsgáló)
végzi.
A típusbizonyítvány kérelmezője köteles egy - a járműtípushoz tartozó, vizsgálatra
alkalmas állapotú - járművet díjmentesen
- a típusvizsgálat elvégzéséhez a típusvizsgáló rendelkezésére bocsátani, valamint
- a járműtípus konstrukciós jellemzőinek részletes megismerése céljából a közlekedési
hatóságnak bemutatni.

8.1.2 Sorozatszerű forgalomba helyezés
 Járműsorozat forgalomba helyezésének engedélyezésére irányuló kérelemre a közlekedési
hatóság - a járművek alvázszámait is tartalmazó - sorozat forgalomba helyezési engedélyt
ad ki. Járműsorozatnak tekintendő az - alvázszámaival egyedileg azonosított - azonos
járműtípushoz tartozó
 - kifutó sorozatba tartozó, vagy
 - külföldről újként, meghatározott számban együttesen behozott
 járműveket azzal a feltétellel, hogy forgalomba helyezésük engedélyezését egy kérelmező
közös eljárásban kezdeményezi.
 A sorozat forgalomba-helyezési engedély kiadása a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM és a közúti járművek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendeletek alapján történik. Az engedélyt a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti
Gépjármű-közlekedési Hivatal adja ki.
8.1.3 Összeépítés
 A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a
jármű összeépítése: a jármű egyedi előállítása, illetőleg fődarabokból, alkatrészekből
történő összeszerelése, ha e járművek száma öt darabnál nem több.
 A jármű összeépítéséhez szükséges engedélyt a megyei/fővárosi Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége adja ki. Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell az
elbíráláshoz szükséges, az NKH által vezetett szakértői névjegyzékbe a járműtervezés
műszaki szakterületen bejegyzett szakértő által készített, vagy ellenjegyzett műszaki
dokumentációt. A megyei/fővárosi Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a
kérelmező költségére külső szakértőt is igénybe vehet.
Jármű összeépítéséhez szükséges műszaki dokumentációk
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1. A fődarabok (motor, váltómű, kormányberendezés, futóművek, alváz vagy önhordó
kocsiszekrény, felépítmény) típusának és főbb műszaki adatainak leírása.
2. A fődarabok beépítésének műszaki leírása, a csatlakozási pontok részletrajzai, illetve
típusbizonyítvány nélküli járműtípushoz tartozó fődarabok felhasználása esetén
számításokkal kiegészített részletrajzai.
3. A fődarabok beépítésének összeállítási rajzai.
4. A jármű fő méreteit tartalmazó rajz.
5. A tervezett méret, tömeg és tengelyterhelés adatok üres és terhelt állapotra.
6. A jármű kormányozhatóságára vonatkozó adatok.
7. A jármű rugózására, felfüggesztésére, gumiabroncsaira vonatkozó adatok.
8. A fékberendezés elvi felépítésének sémája, az alkalmazott szerkezetek típusának
leírása.
9. Az egyes fékrendszerek (üzemi, biztonsági, rögzítő) hatásosságára vonatkozó
számítások.
10. Az elektromos berendezések kapcsolási vázlata, az alkalmazott szerkezetek típusának
leírása.
11. A világító és fényjelző berendezések elhelyezését tartalmazó rajz.
Járművet összeépíteni csak kísérleti célra vagy olyan különleges egyedi rendeltetésre
szabad, amelyre a hazai kereskedelem járművet nem forgalmaz. Összeépíthető ezen kívül
pótkocsi és muzeális jellegű jármű, valamint - a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség
Technikai Bizottságának szakvéleménye alapján - az igazolt sportegyesület vagy
versenyző tulajdonában lévő, kizárólag versenyzési célra készülő, a Nemzetközi
Automobil Szövetség (FIA) sportszabályainak megfelelő, „feljavított túrakocsi‖ és
„feljavított terepjáró kocsi‖ osztályba sorolt gépkocsi.
Nem kell előzetes hatósági (összeépítési) engedély a közúton személy- vagy teherszállítást
nem végző, pótkocsit nem vontató lassú járműnek és a 6/1990. KöHÉM rendelet 118. §ában említett lassú járműnek, valamint a lassú jármű teherszállítást nem végző
pótkocsijának az összeépítéséhez.
Jármű összeépítéséhez, új, felújított, javított, illetőleg bontás során kinyert és javítás
nélkül beépíthetőnek minősített alkatrészek használhatók. Ezekre az alkatrészekre - a
gyári új alkatrészek kivételével - a pótalkatrészekre vonatkozó rendelkezéseket kell
megfelelően alkalmazni.
Lassú jármű összeépítés útján nem készülhet gépkocsialváz vagy karosszéria
felhasználásával.
Az összeépítési engedély - a fenti bekezdésekben meghatározott követelmények
betartásával - abban az esetben adható ki, ha a létrehozni kívánt jármű megfelel az egyedi
forgalomba helyezés engedélyezésére vonatkozóan a típusbizonyítványra meghatározott
feltételeknek. Az összeépítési engedélyben a megyei/fővárosi Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége feltételeket határozhat meg. Az előírt feltételek teljesítését az engedélyben meghatározott esetekben - a megyei/fővárosi Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége az engedély záradékolásával igazolja.
Az összeépített járművet forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából be kell mutatni az
NKH területileg illetékes regionális igazgatóságánál. Az összeépített jármű forgalomba
helyezés előtti vizsgálata során az érvényes összeépítési engedély egyedi forgalomba
helyezési engedélynek minősül. Ha a megyei/fővárosi Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége az összeépítésre feltételt állapított meg, a feltétel teljesítését is igazolni
kell.

www.tankonyvtar.hu

 Borbás, Dóra, Galambosi, Vincze-Pap, BME

8. MŰSZAKI ENGEDÉLYEZTETÉS

163

8.1.4 Egyedi és kissorozatú gyártással létrehozott járművek
 Az egyedi és kis sorozatú gyártás (a továbbiakban együtt: kis sorozatú gyártás) útján
létrehozott járművekre az előzetes összeépítési engedélyt - igazgatási szolgáltatási díj
ellenében, kérelemre - a közlekedési hatóság adja ki.





Kis sorozatú gyártással
- a járműtípus sorozatgyártásának előkészítéseként (prototípus, „null-széria‖),
- a többlépcsős gyártás befejezéseként teljes jármű, illetőleg
- a gyártó által előkészített és az összeépítő részére átadott dokumentáció és technológia
alkalmazásával - e célra készült egyedi karosszéria (alváz) felhasználásával - kialakított
egyedi jármű (ún. „kit-car‖) hozható létre.



Járművet kis sorozatú gyártással közúti járműgyártó tevékenységet folytató egyéni
vállalkozó és gazdálkodó szervezet hozhat létre.
A kis sorozatú gyártás engedély kiadása a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM és a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletek
alapján történik. Az engedélyt a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjárműközlekedési Hivatal adja ki. Az engedély kiadását írásban kell kérni.



















A kis sorozatú gyártás iránti kérelemhez csatolni kell a közúti közlekedésről szóló törvény
szerint szakértői tevékenység folytatására járműtervezés műszaki szakterületen jogosult
szakértő által ellenjegyzett műszaki dokumentációt az alábbi tartalommal:
1. A fődarabok (motor, váltómű, kormányberendezés, futóművek, alváz vagy önhordó
kocsiszekrény, felépítmény) típusának és főbb műszaki adatainak leírása.
2. A fődarabok beépítésének műszaki leírása, a csatlakozási pontok részletrajzai, illetve
típusbizonyítvány nélküli járműtípushoz tartozó fődarabok felhasználása esetén
számításokkal kiegészített részletrajzai.
3. A fődarabok beépítésének összeállítási rajzai.
4. A jármű fő méreteit tartalmazó rajz.
5. A tervezett méret, tömeg és tengelyterhelés adatok üres és terhelt állapotra.
6. A jármű kormányozhatóságára vonatkozó adatok.
7. A jármű rugózására, felfüggesztésére, gumiabroncsaira vonatkozó adatok.
8. A fékberendezés elvi felépítésének sémája, az alkalmazott szerkezetek típusának
leírása.
9. Az egyes fékrendszerek (üzemi, biztonsági, rögzítő) hatásosságára vonatkozó
számítások.
10. Az elektromos berendezések kapcsolási vázlata, az alkalmazott szerkezetek típusának
leírása.
11. A világító és fényjelző berendezések elhelyezését tartalmazó rajz.
Az egyedi összeépítési engedély egyedi forgalomba helyezési engedélynek, a sorozat
összeépítési engedély sorozat forgalomba helyezési engedélynek minősül, amelyek
időbeli hatálya a kiadásuktól számított egy év.

8.1.5 Egyedi forgalomba helyezés
 Vonatkozó jogszabály

- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény.
 Engedélyező hatóság:
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- NKH területileg illetékes regionális igazgatósága.
Az Európai Gazdasági Térség más tagállamában már forgalomba helyezett jármű
(továbbiakban: közösségi jármű) forgalomba helyezése előtt a közlekedési hatóság - a
típusvizsgálat és a forgalomba helyezés előtti vizsgálat mellőzésével - a jármű eredeti
okmányai, valamint a származási ország hatósági nyilvántartásai alapján, szemle
alkalmazásával állapítja meg a járműnyilvántartásba veendő műszaki adatait.
Az NKH területileg illetékes regionális igazgatósága szemlén határozza meg, ill. ellenőrzi:
- a jármű tulajdonosa rendelkezik-e a származási ország illetékes hatósága által kiadott
okmányokkal (eredeti, vagy a kibocsátó hatóság által hitelesített másolattal), amelyek
igazolják, a jármű tulajdonjogát (beleértve az üzemben tartás jogát is), valamint a
- forgalomban való részvétel jogosultságát (ideértve a származási országban alkalmazott
közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési rendszer szerinti okmányokat és
azok érvényességét is), továbbá rendelkezik-e érvényes rendszámmal, /az ideiglenes
forgalmi engedély és rendszám az eljárás során érvényesnek minősül/,
- a vámtarifaszámot,
- a méret és tömegadatokat,
- a vontatási adatokat,
- a teljesítményadatokat,
- a jármű környezetvédelmi osztályba sorolását.
Az NKH területileg illetékes regionális igazgatósága ugyancsak a szemle során az
időszakos műszaki vizsga elvégzésével ellenőrzi, hogy a jármű megfelel-e a már
forgalomba helyezett járművekre vonatkozó közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi
követelményeknek, ez vonatkozik a származási országokban forgalomba helyezett
amerikai járművekre is. Amennyiben a jármű nem felel meg a már forgalomba helyezett
járművekre vonatkozó közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek,
akkor a járművet határozatban közlekedésre alkalmatlannak minősíti.
Az alkalmatlan minősítésű jármű a közúti közlekedésben csak a kijavítása után, ismételt
sikeres időszakos vizsgálatot követően vehet részt.
Európai Gazdasági Térségen kívüli (harmadik) országból importált járművek forgalomba
helyezési engedélyének kiadása





A Magyar Köztársaság területén történő forgalomba helyezés céljából a nem Európai
Közösség tagállamából (harmadik ország) egyedileg behozott járműveknél (közösségi
jármű) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.
forgalomba helyezés előtti engedélyezési eljárást kell lefolytatni.
A jármű egyedi behozatala esetén - kérelemre - az NKH területileg illetékes regionális
igazgatósága egyedi forgalomba helyezési engedélyt ad ki. A forgalomba helyezési
engedély kiadásakor az NKH területileg illetékes regionális igazgatósága ellenőrzi, hogy a
jármű megfelel-e a 6/1990. KöHÉM rendelet 5-8. §-ában, 10. § (2) bekezdésében, 12. §
(1) bekezdésében, 16. § (1)-(2) bekezdésében, 17., 21. §-ában, 30. § (3)-(12) és (16)-(20)
bekezdésében, 32. § (2)-(6) és (8) bekezdésében, 34., 36/A., 38., 40., 42., 44., 46., 48., 50.,
52., 55., 57., 59., 61., 63., 65., 69., 71., 75. §-ában, 81. § (1) és (4)-(12) bekezdésében,
93/A. és 93/B. §-ában foglaltaknak, valamint az 1. számú melléklet 1. számú táblázataiban
az egyedi engedélyezési eljárásra előírt jóváhagyási kötelezettségeknek.

8.1.6 Forgalomba helyezés nélküli közlekedés
 A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 40. § alapján:
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Harmadik ország (nem EGT tagállam) hatósága által külföldi rendszámtáblával ellátott
járművel, ha azt a vámhatóság alakiság nélkül vámkezelte ideiglenes behozatalban feltéve, hogy jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a
belépéstől számított legfeljebb hat hónapig, egyéb esetben a vámhatóság határozatában
meghatározott ideig lehet Magyarországon közlekedni. Az idő elteltével a járművet
magyar forgalmi engedéllyel és rendszámtáblával kell ellátni. A fentiektől eltérően
Magyarországra harmadik országból külföldi rendszámtáblával ellátott, importált
gépjármű a határátlépést követően külföldi rendszámtáblával nem közlekedhet.
Annak a magyar állampolgárnak, jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetnek, akinek lakó-, tartózkodási helye vagy székhelye (telephelye) a
Magyar Köztársaság területén van, illetve került bejegyzésre, a tulajdonába kerülő
külföldön nyilvántartott járműnek - a tulajdonjog megszerzésétől, illetőleg a jármű
behozatalától számított legfeljebb 30 napon belül - a származás-ellenőrzési
nyilvántartásba vételét, illetve magyarországi forgalomba helyezését kezdeményeznie
kell.
Más EGT-állam állampolgárának a magyarországi lakóhely bejelentését igazoló hatósági
igazolvány kiadásától, illetőleg a jármű behozatalától számított legfeljebb 30 napon belül
kezdeményeznie kell a tulajdonát képező, belföldön üzemeltetett - más EGT-államban
nyilvántartott - jármű magyarországi forgalomba helyezését.

8.1.7 Túlméretes járművek
Túlméretes és a megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó járművek
forgalomba helyezésének engedélyezése








Az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal kivételesen /kérelemre/ engedélyezheti
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12) KöHÉM (továbbiakban MR) 5-7. §-okban
meghatározott méret-, illetőleg tömeghatárokat meghaladó járművek forgalomba
helyezését,
a) nagyméretű, illetőleg nagytömegű oszthatatlan rakomány szállítására szolgáló gépkocsi
és pótkocsi esetében, ha méret, illetőleg tömegkorlátozások a rakomány tulajdonságai
miatt,
b) munkavégzésre berendezett jármű esetében, ha a méret-, illetőleg tömegkorlátozások a
járműre szerelt munkagép illetőleg eszköz tulajdonságai miatt nem tarthatók meg,
Mindkét estben műszakilag igazoltan rendelkezik a méretekkel, valamint bírja a
terhelhetőséget.
(A közlekedésért felelős minisztérium kivételesen engedélyezheti az 5-7. §-okban
meghatározott méret-, illetőleg tömeghatárokat meghaladó - az előző bekezdésben nem
említett - járművek forgalomba helyezését is, ha azt közlekedéspolitikai szempontok
indokolják.)

8.1.8 Ipari és mezőgazdasági munkagépek forgalomba helyezése
 Vonatkozó jogszabály: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.
12.) KöHÉM r.
 Végrehajtó hatóság: vizsgálatok végzéséért az NKH területileg illetékes regionális
igazgatóságai.
 A közutat igénybe vevő - de nem közúti szállítás vagy vontatás, hanem egyéb
munkavégzés céljából készült vagy használt - önjáró motoros járművek és
vontatmányok (a továbbiakban: munkagép) közúti közlekedésben való részvételéhez
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szükséges közlekedéshatósági műszaki vizsgálatokat az NKH területileg illetékes
regionális igazgatóságai végzik.
Az NKH területileg illetékes regionális igazgatóságai műszaki megvizsgálás során
állapítja meg, hogy a munkagép a kialakításánál, illetőleg műszaki állapotánál fogva
alkalmas-e és milyen feltételek mellett a közúti forgalomban való ideiglenes
közlekedésre; megállapításairól Műszaki adatlapot ad ki.
A munkavégző berendezés közlekedésre gyakorolt hatását csak akkor vizsgálja a
hatóság, ha a munkavégző berendezés mérete, tömege, elhelyezése, rögzítése vagy
állapota a munkagép közúti közlekedésben való részvételének közlekedésbiztonságát,
illetőleg környezetvédelmi állapotát befolyásolja. A munkavégző berendezésekre
vonatkozó munkavédelmi követelményekkel kapcsolatban egyebekben az üzemeltető a
felelős.
A vizsgálat a Magyar Köztársaság területén a közúti közlekedésben ideiglenesen
résztvevő alábbi munkagépekre terjed ki:
- önjáró mezőgazdasági és ipari munkagépek, valamint
- pótkocsinak nem minősülő önálló munkavégzésre alkalmas gépvontatmányok.
A fentiek alkalmazásában
- vontatmánynak minősül az önállóan, vagy a vonójármű segédletével munkavégzésre
alkalmas vontatmány;
- nem minősül vontatmánynak - és az önjáró munkagéppel együtt (egy járműként) kell
kezelni - a munkagéppel vontatott, szervesen hozzá tartozó azon tartozékot (pl.:
kombájn vágóasztal stb.), amely nélkül - speciális kialakítása folytán - az önjáró
munkagép a munkavégző funkcióját ellátni nem tudná. (A közúton történő vontatás
közben a vontatott tartozéknak ki kell elégítenie a vontatmányra vonatkozó KRESZ
előírásokat.)
Az önjáró munkagép, amelyet az üzemben tartója lassújárműként kíván forgalomba
helyezni egyedi forgalomba helyezési engedély kiadásával lassú járműnek minősíthető
és forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából történő bemutatása után rendszámmal
és igazolólappal ellátható. (A rendszámot és a lassú jármű igazolólapot a műszaki
vizsgálaton kiadott „Műszaki adatlap" alapján az Okmányirodák adják ki.)
A forgalomba helyezési engedélyben a jármű(típus) megengedett legnagyobb
sebessége legfeljebb 25 km/h értékben kerül meghatározásra, mely sebességkorlátozás
a jármű „Műszaki adatlap"-ján záradékként is megjelenik, valamint kötelező a jármű
hátulján is feltüntetni.

8.2 Forgalomba helyezést követő eljárások
8.2.1 Átalakítás
 Vonatkozó jogszabály: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.
(IV. 12.) KöHÉM r.
 Engedélyező hatóság: jármű átalakítása esetén az NKH területileg illetékes regionális
igazgatóságai.
 A jármű átalakítása a már forgalomba helyezett (magyar hatósági engedéllyel és
jelzéssel ellátott) jármű olyan megváltoztatása, amely a járműre már meghatározott
adat, illetőleg közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi jellemző módosulását
eredményezi, valamint a gépkocsi alvázának (az alváz szerepét betöltő, az
alvázszámot viselő szerkezeti elemének) cseréje, valamint új hatósági alvázszám
beütése.
 Nem minősül átalakításnak
www.tankonyvtar.hu
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a) olyan tartozéknak a járműre történő felszerelése, amelynek felszerelését a 6/1990.
KöHÉM rendelet előírja vagy megengedi;
b) a motor azonos típusú motorra történő cseréje;
c) a járműre engedélyezett cserefelépítmény felszerelése;
d) a járműbe beépített ülőhelyek számának ideiglenes csökkentése;
e) szabványos, illetőleg járműtípushoz rendszeresített vonószerkezet felszerelése,
amennyiben a jármű egyébként vontatásra alkalmas;
f) a gyártómű által rendszeresített oldalkocsinak motorkerékpárra történő felszerelése,
amennyiben a motorkerékpár oldalkocsi csatlakoztatására alkalmas;
g) a gépkocsira megkülönböztető fény- és hangjelző berendezés felszerelése,
amennyiben az megfelel a 6/1990. KöHÉM rendeletben foglalt követelményeknek;
h) a jármű olyan módon vagy mértékben történő megváltoztatása, amelyre az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága alkalmazási engedélyt ad, illetőleg
amelyet engedély nélkül megvalósíthatónak minősít.
A már forgalomba helyezett gépjármű, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és ezek
pótkocsija átalakításához szükséges előzetes engedélyt az NKH területileg illetékes
regionális igazgatóságaitól, a járművek sorozatszerű (5 darabot meghaladó
mennyiségű) átalakításakor az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától
kell a jármű tulajdonosának kérnie. A kérelemhez csatolni kell az elbíráláshoz
szükséges műszaki dokumentációt.
Az átalakítás során a jármű fajtája csak abban az esetben változtatható meg, ha
a) - különleges indokolt esetben - speciális rendeltetésű tehergépkocsi keletkezik,
b) 3500 kilogrammot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi
átalakítása során lakó-felépítményű gépkocsi keletkezik,
c) az átalakítás során keletkező járműfajta az átalakításra kerülő típus gyári
változataként is létezik; motorkerékpár segéd-motorkerékpárrá ebben az esetben sem
alakítható át,
d) 65 kW (88,4 LE) motorteljesítményt és 6000 kg megengedett legnagyobb
össztömeget meg nem haladó mezőgazdasági vontató átalakítása során lassú jármű
keletkezik.
Jármű átalakításához új, felújított, javított, illetve bontás során kinyert, javítás nélkül
beépíthetőnek minősített alkatrészek használhatók.
Nem engedélyezhető a jármű olyan átalakítása, amely a 6/1990. KöHÉM rendeletben
meghatározott valamely közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi követelmény
tekintetében a jármű gyárilag kialakított jellemzőinek romlását eredményezi.
A gépkocsi alvázszámát megváltoztató átalakításához csak gyári új alváz, karosszéria,
illetőleg alvázszámot viselő szerkezeti elem használható fel.
Az átalakított járművet - a sorozatszerűen átalakított járművekre meghatározottakat
kivéve - időszakos vizsgálatra az NKH területileg illetékes regionális igazgatóságnál
be kell mutatni. E vizsgálat elvégzésére a sorozatszerű átalakítást végző
gépjárműfenntartó szervezetet az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
- meghatározott feltételekkel - feljogosíthatja.
Ha az átalakított jármű a követelményeknek megfelel, az átalakítással létrehozott
változást az NKH területileg illetékes regionális igazgatósága a jármű hatósági
(forgalmi) engedélyébe, vagy ha az átalakítás tényét az okmányirodánál vezetik be
(például a jármű vámtarifaszám szerinti besorolása megváltozik), akkor csak Műszaki
adatlapra vezeti be.
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8.2.2 Sorozat átalakítás
A már forgalomba helyezett gépjármű, mezőgazdasági vontató és ezek pótkocsija
átalakításához szükséges előzetes engedélyt, amennyiben a járművek száma
meghaladja az 5 db-ot a közlekedési hatóságtól kell a jármű tulajdonosának kérnie. A
kérelemhez csatolni kell az elbíráláshoz szükséges műszaki dokumentációt.
Az átalakított járművet időszakos vizsgálatra a közlekedési hatóság által üzemeltetett
vizsgáló állomáson be kell mutatni. A vizsgálatot az átalakításra adott engedély,
illetőleg, ha a közlekedési hatóság az átalakításra ilyen feltételt szabott, a feltétel
teljesítését igazoló záradékkal ellátott engedély birtokában lehet kérni.
A sorozat-átalakítási engedély kiadása a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM és a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendeletek alapján történik. Az engedélyt a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti
Gépjármű-közlekedési Hivatal adja ki. Az engedély kiadását írásban kell kérni.
2004. május 1-től az EU irányelvek az azokat a hazai jogrendbe bevezető magyar
jogszabályoknak megfelelően kerülnek alkalmazásra.
Általában kijelenthető, hogy az EU tagországokból az irányelveknek megfelelően gyártott és
tanúsított termékek korlátozás nélkül behozhatók, forgalomba hozhatók. Megfelelőségüket a
piacfelügyeleti hatóság ellenőrizheti.
A létesítést, telepítést igénylő berendezések felállítása (telepítése), üzembe helyezése,
üzemeltetése (használata) a termékre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően engedélyhez és
időszakos ellenőrzéshez kötött lehet. Ennek szükségességét, valamint az időszakos ellenőrzés
ciklusidejét a konkrét berendezésre vonatkozó magyar jogszabály állapítja meg.
Külön felhívjuk a figyelmét a harmonizált szabványok alkalmazásának jelentőségére.
A konkrét berendezésekre vonatkozó jogi szabályozást egyenként kell megvizsgálni és
esetenként több irányelv előírásait is alkalmazni kell.
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