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Előszó 

A TÁMOP pályázat keretein belül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Gép- és Terméktervezés Tanszéke vállalta egy ipari kapcsolattal rendelkező hallgatói feladat részle-
tes bemutatását. A következő oldalakon az olvasó egy modern, kerekes-székesek számára készített 
edző és rehabilitációs eszköz tervezésének lépéseit követheti nyomon az információgyűjtéstől kezd-
ve a követelmények összeállításán és a koncepciók képzésen át a végleges berendezés kidolgozásá-
ig, amelyhez a szerzők felhasználták a számítógéppel segített tervezés szinte teljes vertikumát. 
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1. Bevezetés 

[1] Kerekesszékbe került páciensek rendszerint valamilyen sérülés, esetleg betegség miatt já-
róképtelenek, vagy a járásban erősen korlátozottak. 

A következő főbb csoportokat különböztetjük meg a kerekesszéket használók körében: 

̶ Idős emberek: rendszerint valamilyen betegség, vagy gyengeség folytán kényszerülnek   kerek-
esszékbe. Jellemző a csoportra, hogy ezek a betegek nem végeznek semmilyen napi tréninget, 
illetve rehabilitációt, mivel betegségük, vagy az öregség egész testükre kihat. 

̶ Gerinc sérültek: azok a betegek, akik valamilyen részleges, esetleg teljes gerincsérülést szen-
vedtek. 

̶ Alsóvégtag amputáltak: azok a betegek, akik valamilyen betegség, fertőzés, vagy baleset kö-
vetkeztében elveszítették alsó végtagjaikat. 

A kerekesszékbe került páciensek rehabilitációja kiemelten fontos, hiszen számukra ez nem 
csak a járóképesség elvesztését jelenti. A járóképesség elvesztésének igen komoly élettani hatása 
van, amely kiterjed a teljes emberi szervezetre. Jellemzően keringési zavarok, állóképesség csökke-
nése, illetve más egyéb káros hatás is jelentkezik a betegeknél. Gerincsérült betegek esetében to-
vábbi probléma a bénulásból adódóan a mozgásból kieső izmok teljes elgyengülése. A fenti prob-
lémák elkerülése miatt kiemelkedően fontos a rendszeres napi edzés, valamint a rehabilitáció. 

A rehabilitáció alapvető célja, hogy a megváltozott életkörülményű betegeket, pácienseket 
hozzászoktassuk, megtanítsuk alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Meg kell őket taní-
tani a kerekesszék használatára, valamint minden olyan mozzanatra, amely a szék használatából 
adódóan eltér a korábbi életüktől. 

A napi edzés a rehabilitáción elért állapot fenntartásához szükséges. Ennek elmulasztása - te-
kintettel a páciensek állapotára-  teljes fizikai leépüléshez vezethet, amely magában hordozza a 
könnyebb megbetegedés, keringési zavarok valamint szívpanaszok fellépésének veszélyét. 

1.1. Célkitűzésünk 

Sajnálatos módon napjainkban a megnövekedett közúti, valamint egyéb balesetek következtében 
egyre több ember kényszerül kerekesszékbe, akiknek rehabilitációja az előbbiekben leírtaknak meg-
felelően nagyon fontos. Ezért egy olyan kerekes-székesek számára készülő edző berendezés terve-
zését tűztük ki célul, mely segít a frissen kerekesszékbe került páciensek számára megtanulni a szék 
hajtásának technikáját, valamint lehetőséget biztosít otthoni, esetleg kórházi viszonyok közötti napi 
gyakorlásra, edzésre, amelynek fontosságát az előző pontban olvashatta a kedves olvasó. Célunk 
továbbá egy olyan berendezés kialakítása, amely lehetőséget biztosít a valóságos viszonyok repro-
dukálására, valamint teljes mértékű szabadságérzetet biztosít a felhasználója számára. 

1.2. Ipari együttműködés a tervezés folyamata során 

A tervezés folyamata során több szervezettel is együttműködtünk annak érdekében, hogy a ter-
vezett berendezés minden követelménynek megfeleljen. 

Az ipar részéről partnerünk volt az egyik legnagyobb sporteszközöket gyártó amerikai vállalat 
magyarországi tervező irodája, a Brunswick Magyarország Kft. Life Fitness Divíziója, akik hasznos 
tanácsokkal láttak el minket a berendezés kialakításával kapcsolatban, hogy az maradéktalanul meg-
feleljen az ide vonatkozó szabványoknak. 

Fontosnak tartottuk, hogy orvosi szempontból is konzultáljunk a berendezés kialakításával kap-
csolatban egy szakorvossal. Így felkerestük, valamint felkértük az Országos Orvosi Rehabilitációs 
Intézet mozgássérült betegek rehabilitációjával foglalkozó egyik főorvosát, hogy hasznos tanácsai-
val segítse munkánkat. 
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2. A tervezési folyamat 

2.1. A konkurens termékek elemzése 

A tervezési feladat első lépéseként felmértük a piacon jelenleg kapható berendezéseket, ele-
meztük azok előnyös, illetve hátrányos tulajdonságait annak érdekében, hogy egy felhasználóbarát, 
jól kihasználható készüléket tervezhessünk. Az amerikai piacon, kereskedelmi forgalomban számos 
görgőspad kapható, azonban általánosságban elmondható róluk, hogy nem kimondottan kerekes-
székesek számára készültek, ezért használatuk némi kompromisszummal jár. Ugyancsak elmondha-
tó, hogy a célkészülékek drágák, designjuk is hagy kívánni valót maga után. Az 1. ábrán néhány 
kereskedelemben kapható padot gyűjtöttünk össze azok előnyös, illetve hátrányos tulajdonságainak 
részletezése nélkül. 

  

  

3. ábra. A kereskedelmi forgalomban kapható néhány konkurens termék 
(forrás: McLain, Bromakin, Internet) 

Az első két berendezésben, amelyek kimondottan kerekes-székesek számára készültek, közös, 
hogy a görgőket semmilyen terhelés szabályzóval nem látták el, csak a hajtást tudja gyakorolni rajta 
a felhasználó. Megfigyelhető az is, hogy a görgők mind a két kerékkel kapcsolatban vannak, így  
ellentétes irányban, egymástól függetlenül nem hajtható a szék mind a két hajtott kereke. Erre jelent 
megoldást a jobb alsó képen látható berendezés, ahol az egyes kerek alatt külön-külön található 
görgőpár, azonban ennél a berendezésnél szembetűnik nagy mérete, amely otthoni felhasználásra 
nem előnyös, továbbá piaci ára is borsos. 
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2.2. A berendezéssel szemben támasztott követelmények 

A tervezés következő lépéseként – a Life Fitness tervező mérnökökkel, valamint a főorvos úrral 
való folyamatos egyeztetés után - összeállítottuk a berendezésre vonatkozó követelményjegyzéket. 
Rögzítettük azokat az irányelveket, amelyek egyértelműen meghatározták a tervezési vonalat. 

A követelmények típusai: 

Ka: Nincs teljesítési szintje, minden esetben teljesülnie kell; 

Kc: Minimális követelmény, minden esetben teljesülni kell, de teljesülésének van mértéke, ezért 
ezek már rangsorolási tényezőként szerepelnek; 

O: Óhaj; 

Geometria 

Ssz. Fajta Megnevezés Számszerű érték Megjegyzés 

1. Ka Befoglaló méretek 
max: 

800x1500x2000 mm 
 

2. Ka 
Befoglaló méret ösz-
szecsukott állapot- 
ban 

max: 
250x1500x700 mm 

 

3. Ka 
Összecsukható ki-
alakítás 

- 
Könnyen összecsukható, szek-
rényben, ágy alatt tárolható le-
gyen  

4. Ka Tömeg kb. 50-kg 
Egy átlagos testalkatú ember 
könnyen mozgatni tudja. 

5. Ka Nyomtáv 560 - 660 mm 
Különböző szélességű kerekes 
székekkel is használható legyen 

6. Ka Talp - 
Csúszásmentes, stabil helyzetet 
biztosítson. 

7. Kc Moduláris felépítés  
Az alapgép tovább fejleszthető 
legyen 

Kinematika 

Ssz. Fajta Megnevezés Számszerű érték Megjegyzés 

1. Ka 
Szabadgörgős kiala-
kítás 

- - 

2. Ka Mozgás szabadság 75 mm 
A kerekesszék szabad elmozdu-
lása előre hátra, valamint oldal 
irányba 

3. Kc. Lendítő kerék Kb 0,0015 kgm2 
Biztosítsa a görgők egyenletes 
futását, ellenőrizni kell, mivel 
nincs tapasztalati érték 

4. Ka 
Független mozgású 
görgők 

 
Biztosítsa a kerekesszék egyes 
kerekeinek egymástól független 
hajthatóságát. 
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Erők 

Ssz. Fajta Megnevezés Számszerű érték Megjegyzés 

1. Kc 
Görgők fékezhe-
tősége 

- 

A fékezés a szükséges határokon 
belül fokozatmentesen állítható 
legyen. Legkisebb fokozat: sza-
badon futás. 

Energia 

Ssz. Fajta Megnevezés Számszerű érték Megjegyzés 

1. Ka Energiaforrás emberi erő izomerő 

2. Kc Kiegészítő energia 
230V 50Hz/ 

110V 60Hz 
Adapter használata eltérő hálóza-
tokkal való kompatibilitás miatt. 

3. Ka 
Kiegészítő energia, a 
gépen belül csak 
egyenáram lehet 

8-36V Külső tápegységgel 

Anyag 

Ssz. Fajta Megnevezés Számszerű érték Megjegyzés 

1. Ka Korrózióállóság - 
Korrózióvédő bevonatot kell 
alkalmazni a vázszerkezet ele-
mein. 

2. Ksz 
Szabványos, keres-
kedelmi elemek al-
kalmazása 

- - 

3. Kc Felhasznált anyagok 
Szerkezeti acélok, 

alumínium, PA, ABS, 
PS 

Törekedni kell az általános ren-
deltetésű szerkezeti acélok, illet-
ve további szabványos anyagok 
felhasználására. 

4. Kc 
Felhasznált alkatré-
szek 

LF alkatrészek, profi-
lok használata 

Egyszerű beszerzés, nincs szer-
számköltség, könnyen beszerez-
hető 

Biztonság 

Ssz. Fajta Megnevezés Számszerű érték Megjegyzés 

1. Ka Kezelő védelme - 
Semmilyen helyzetben ne veszé-
lyeztesse a kezelőt. 

2. Ka Kezelő védelme - 
Megfelelő kerekesszék rögzítési 
pontok, és kapaszkodási lehető-
ségek kialakítása 

3. Ka 
Felhasználó bizton-
sága 

- 
Használat közben a kerekesszék 
akaratlanul ne hagyhassa el a 
görgőt. 

4. Ka Környezet - 

A készülék környezetében tar-
tózkodó/található személye-
ket/tárgyakat sem a használó, 
sem a készülék nem sértheti. 
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5. Ka 
MSZ EN 957-1 meg-
felelés 

- 
Edzőgépekre vonatkozó nemzet-

közi szabvány 

6. Ka 
MSZ EN 957-6 meg-
felelés 

- 
Edzőgépekre vonatkozó nemzet-

közi szabvány 

7. Ka 
MSZ EN 957-10 
megfelelés 

- 
Edzőgépekre vonatkozó nemzet-

közi szabvány 

8. Ka 
IFI Stage II megfele-
lés 

- 
Edzőgépekre vonatkozó nemzet-

közi szabvány 

9. Ka 

FCC Part 15,
Class A 

Industry Canada, 
ICES-003, Class A 
& B 

EN 61000-6-1 

EN 61000-6-3 

EN 61000-3-3 (vál-
tóáram esetén) 

 
Elektromágneses összeférhető-
ség 

Ergonómia 

Ssz. Fajta Megnevezés Számszerű érték Megjegyzés 

1. Ka 
Felhajtás a berende-
zésre 

- 
Akadály- és csúszásmentes fel és 
lehajtás 

2. Ka 
Felhajtási meredek-
ség 

30% 
30m szintkülönbség 100m víz-
szintes hosszon 

3. Ka Görgők elhagyása - egyszerű lehajtás a görgőkről 

4. Ka 
Görgők csúszásmen-
tessége 

Érdesített felület 
A kerekesszék kereke ne csúsz-
hasson meg a görgőkön 

5. Ka 
IFI Stage II megfele-
lés 

- 
Edzőgépekre vonatkozó nemzet-
közi szabvány 

6. Ksz Külső burkolatok - Divatos, tetszetős megjelenés 

Gyártás 

Ssz. Fajta Megnevezés Számszerű érték Megjegyzés 

1. Kc 
Szabványos alkatré-
szek 

Kereskedelemben 
kapható alkatrészek 

Törekedni kell a szabványos 
alkatrészek felhasználására. 

2. Kc Szerszám igény - 
Korai termékélet stádiumban ne 
igényeljen drága készülékeket 

3. Ka 

Life Fitness gyártási 
normáinak, techno-
lógiáinak való meg-
felelés 

- - 

4. Ka Éves darabszám 1000 - 

5. Ksz 
Nagyszériás gyártha-
tóság 

- - 
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Szerelés 

Ssz. Fajta Megnevezés Számszerű érték Megjegyzés 

1. Ka 
Szabványos szerelési 
méretek 

- 
Szabványos szerelőszerszámok 
alkalmazhatóak legyenek. 

2. Ka Szerelési védelem  
Jogosulatlan szerelésből ne 
adódhasson baleset 

3. Ka Szerelési útmutató - - 

4. Ka Alkatrész ellátottság 7 év - 

5. Ka 
Kézi összeszerelés, 
üzembe helyezés 

- - 

6. Ka 
Felhasználó által 
nem szerelendő ré-
szek 

- Biztonsági torx kulcsos szerelés. 

Szállítás 

Ssz. Fajta Megnevezés Számszerű érték Megjegyzés 

1. O Szállíthatóság - 
Összeszerelt állapotban is szál-
lítható legyen. 

2. O Szállíthatóság ~10 száll/ élettartam Szállítás közben ne sérüljön 

3. Kc Csomagolás 
Szabályos csomagolás 

méret 
Praktikusan csomagolható le-
gyen 

4. Ka Közúti szállíthatóság - 
Személy- és kisteherautóval 
egyaránt 

Üzemeltetés 

Ssz. Fajta Megnevezés Számszerű érték Megjegyzés 

1. Ka Alkalmazási terület - 
Otthoni felhasználás, kórházak-
ban rehabilitációs és edzési cé-
lokra 

2. Kc Üzemeltetés  
A felhasználó egyedül is hasz-
nálni tudja 

3. Ka Üzemi környezet 
5…40 °C, száraz kör-

nyezet 
Szoba 

Karbantartás 

Ssz. Fajta Megnevezés Számszerű érték Megjegyzés 

1. Kc Tisztítás - Könnyen tisztítható legyen. 

2. Kc 
Karbantartás meny-
nyisége 

1 éves időtartamonként
Minél kevesebb karbantartást 
igényeljen. 

3. Kc 
Karbantartás költsé-
ge 

Max 5000Ft/év 
Minél kisebb karbantartási költ-
ségre kell törekedni. 

4. Ka Pótalkatrészek  
Szabványos pótalkatrészek, 
csapágyak, csavarok. 
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5. Ka Élettartam 7 év Napi 20 óra, évi 300 nap 

Költségek 

Ssz. Fajta Megnevezés Számszerű érték Megjegyzés 

1. Kc Gyártási költség Max 150e Ft - 

2.3. Koncepció megoldások 

A tervezés soron következő lépéseként koncepció megoldásokat készítettünk, amelyek maradék-
talanul teljesítik a követelmény-jegyzékben foglalt szempontokat. Értékelésüket követően két meg-
oldást emeltünk ki amelyről CAD rendszerek segítségével virtuális prototípust készítettünk alapo-
sabb vizsgálatok elvégezése érdekében. A kiinduló berendezéseket a következő ábra szemlélteti. 

 

2. ábra. A kiinduló koncepció berendezések 3D-s számítógépes modelljei 

2.3.1. A görgős futófelületű pad szerkezeti felépítésének rövid ismertetése 

Az edzőpad egy központi nyomatékátadó görgőkkel működik. Ez a görgő nyugalmi helyzet-
ben a kerekesszék tengelye alatt található középen. Ez a görgő felelős a nyomatékátvitelért a kerek-
esszék és a fék, valamint a lendkerék között. 

Az edzőpadon - kialakításából adódóan - a gyakorlatvégző szabadon el tud mozdulni oldalra, 
valamint előre – hátra, ami által a szerkezet visszaadja a mozgás szabadságának érzetét. Előbbi 
mozgás oly módon lehetséges, hogy a görgőn kereszt irányban korlátlan az elmozdulás, csak a szé-
lén található lefutás-gátló egység. Hosszirányú mozgást tesznek lehetővé a beépített segédgörgők és 
a billenő karok, amelyeket rugóstagok támasztanak meg. A rugóstagok egyik vége a karokhoz, má-
sik vége pedig a vázon kialakított kulisszahoronyba csatlakozik. Így húzóellenállást nem fejtenek 
ki, csak nyomóerővel terhelhetőek. 

Az edzés kezdetén az edzőpozíció felvételéhez, valamint a végén annak elhagyásához a bille-
nő karokat előre le kell tudni dönteni, majd visszaállítani és ott stabilan rögzíteni. A gyakorlatozás 
befejeztével a szerkezet kisebb méretre összecsukható, kis helyen elhelyezhető, egy személy által 
mozgatható. Kialakítására jellemző, hogy nincs egy központi főkeret, amin az egyes görgős tagok 
mozgathatóak, mind a két fél egy külön egységet alkot. A két tag párhuzamosságát egy vezető stift 
biztosítja. Az szerkezet felépítését a 3-4. ábra mutatja be. 
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3. ábra. A görgős pad felépítése 

 

4. ábra. A központi görgő felépítése 

A központi görgőbe (1.) három funkció került integrálásra. Feladata a nyomatéktovábbítás, 
amelyet a hajtott tengelycsonk (2.) segítségével végez. A hajtott tengelycsonkon elhelyezett hornyot 
egy Tacx típusú mágnesfékhez alakítottuk ki amely az 5. ábrán látható. A központi görgő biztosítja 
kialakításából adódóan a lendítőtömeget, ami a kerekesszék szabad gurulásának lendületét szimulál-
ja. 

 

5. ábra. A Tacx gyártmányú mágneses fék 
(forrás: www.neuzer.hu) 

2.3.2. Szalagos futófelületű pad szerkezetének rövid ismertetése 

A berendezés futófelületének kialakítása nagyban eltér a korábban bemutatott készülékétől. A 
fémszál erősítésű, bordás szalagot kettő darab mélyhornyú golyóscsapággyal ágyazott görgő vezeti 
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meg. Kialakításának érdekessége, hogy a kerekes szék, mint egy szíjfeszítő görgő szolgál, ezzel 
biztosítva a biztos hajtáshoz szükséges szíjfeszességet. A szalagos futófelület kialakítása lehetővé 
teszi, hogy a gyakorlatvégzés közben a kerekesszék kerekeinek eltérő keréknyomásából adódó ter-
helés különbséget kiegyenlítse. 

A valóságos hajtásélményt egy beépített terhelésszabályozó fékrendszer, valamint egy lendí-
tőkerék biztosítja. Az 1 kg-os, 100 mm átmérőjű lendkerék – a berendezéstől megkövetelt alacsony 
kialakítás miatt – egy különálló, csapágyazott tengelyen kapott helyet. Az áthajtásról egy szabvá-
nyos kialakítású bordásszíj gondoskodik. 

A terhelésszabályozás az alapkivitelű berendezés esetén egy mechanikus, fokozatosan állítha-
tó fékberendezés segítségével történik. 

Mivel a hajtás kialakítása nem biztosítja a kerekesszék gyakorlat végzés közbeni biztonságos 
rögzítését ezért kialakításra került egy rögzítő kar rendszer is, melynek segítségével a kerekesszék 
biztonságosan reteszelhető a berendezés használata közben. 

 

6. ábra. A szalagos futófelületű berendezés felépítése 

 
7. ábra. A korlátrendszer kialakítása 
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A berendezés vázszerkezetének kialakítása is eltér a korábbi készülékétől. Ebben az esetben egy 
főkeret került kialakításra, amin tetszőleges pozícióba beállítható az egyes hajtás elemek szélességi 
helyzete. 

Az előző berendezéshez hasonlóan természetesen jelen készülék is teljes mértékben összehajtha-
tó ezzel megkönnyítve a használaton kívüli tárolást. 

3. A végleges berendezés 

A tervezés során a néveleges terhelés, amelyet a berendezésnek maradandó károsodás nélkül el 
kell viselnie 180 kg (szabványban rögzített érték), ez négyszeres biztonsággal 720 kg, ami megkö-
zelítőleg 7102 N. Az egyes részegységek kialakításánál ekkora mértékű terhelést vettünk figyelem-
be, a végeselem vizsgálatoknál ez a terhelés szolgált kiinduló peremfeltételként. A megtervezett 
berendezést a következő ábra szemlélteti. 

 
8. ábra. A berendezés végleges kialakítása 

A készülék öt főegységre bontható. Ezek a következők: a berendezés vázát képező keretrend-
szer, a mágneses féket is magába foglaló nyomaték átviteli berendezések, a biztonsági korlát, a gör-
gőket rögzítő reteszelő szerkezet, valamint a burkolat. 

3.1. A görgős pad vázszerkezetének kialakítása 

A vázszerkezet kialakításánál több szempontot kellett figyelembe vennünk. Egyrészről a fent 
említett szilárdsági szempontoknak meg kellett felelnie, valamint biztosítania kell azt is, hogy a 
berendezés beállítható legyen a megfelelő nyomtávolságra. Ezért - felhasználva a korábbi koncep-
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ció vázlatokban használt megoldást – egy kétlépcsős keretszerkezetet dolgoztunk ki, amelyet a kö-
vetkező ábra szemléltet. 

 

9. ábra. A görgős pad keretrendszerének felépítése 

Látható, hogy a váz egy főkeretből és egy segédkeretből épül fel. A főkeret feladata a teherviselés, 
valamint tartalmazza a tartó lábakat és a mozgató görgőket. A segédkereten foglal helyet a görgő 
rendszer a terhelésszabályzó fékrendszerrel, valamint a görgőreteszelő szerkezettel. 

A tervezés során fontos szempont volt a berendezés nyomtávolságának, a követelményjegy-
zékben rögzített határokon belüli állíthatósága. Ennek lehetővé tételére kidolgoztunk egy állító, 
reteszelő készüléket. Ennek részletes kialakítása a következő ábrán látható. 

 

10. ábra. A reteszelő szerkezet kialakítása 
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A szerkezet működése rendkívül egyszerű. A kar elhúzásával a fővázon a reteszelés megszű-
nik és a görgőket tartó segéd kocsi könnyen mozdítható a megfelelő pozícióba. Kialakítása közpon-
tos állítási lehetőséget biztosít így a felhasználó könnyen, befeszüléstől mentesen tudja állítani az 
egyes segédkereteket. A két keret egymáson történő elmozdítását megkönnyítendő, polimer sikló-
csapágyakat alkalmaztunk a két vázalkatrész csatlakozásánál (lásd előző ábra). Ugyancsak polimer 
csúszó elemeket alkalmaztunk az állítókar könnyed mozgásának biztosítására. A nyomtávállító 
szerkezet automatikusan visszaugrik a főkereten elhelyezett hornyokba, köszönhetően az elhelyezett 
visszahúzó rugónak (az ábrán nem látható). Ezzel biztosítható, hogy minden pozícióban megfelelő-
en rögzített állapotba kerüljenek az egyes segédkeretek. 

3.2. A nyomaték átviteli berendezések 

A görgős pad hajtásának átvitelére egy két görgőből álló hajtásrendszert dolgoztunk ki. A 
görgők kétoldali csapágyazása mélyhornyú golyóscsapágyakkal történik. Ez biztosítja a könnyű, 
akadás-menetes meghajtást, valamint a hosszú élettartamot. 

A berendezéssel szemben fontos követelmény volt, hogy használat közben könnyen szabályoz-
ható legyen a görgők fékezettségének mértéke. Erre egy, a Tacx cég által gyártott mágnes féket 
építettünk be, külön-külön az egyes görgőpárokhoz. A fék egy körprofilú szíjjal csatlakozik a hátsó 
görgőkhöz. 

 

11. ábra. Görgőrendszer felépítése 

A görgők kúpos kialakítása biztosítja azt, hogy a gyakorlatvégzés folyamán a kerekesszék ke-
rekei mindig a görgő közepén helyezkedjenek el, illetve elmozdulás esetén középre térjenek vissza. 
A beépítési elrendezésnek köszönhetően a padot használó személynek lehetősége van arra, hogy az 



A végleges berendezés  16   Ipari feladat 

 www.tankonyvtar.hu  Zwierczyk Péter T., Horváth Bence, Fejér Tamás TÁMOP 412-08-2-A-KMR-2009-0029 

egyes oldalakon eltérő mértékű fékezettséget állítson be, ezzel növelve a lehetséges elvégezhető 
gyakorlatok számát. 

Korábban bemutattuk, hogyan lehet a berendezés nyomtávolságát állítani. A kisebb nyomtá-
volságú kerekes-székek azonban kisebb kerékkel rendelkeznek. Ennek következményeképpen szük-
ség van a görgők távolságának állítására is. Erre biztosít lehetőséget a hátsó görgők mögött elhelye-
zett reteszelő szerkezet. 

 

12. ábra. A hosszállító szerkezet felépítése 

A kar felhúzásával a reteszelő szerkezet old,– melyet a karon elhelyezett vezető pálya, valamint 
a reteszelő csapokban elhelyezett rugók vezérelnek - így a hátsó görgő és vele együtt a komplett 
fékrendszer a kívánt, diszkrét értékek között változtatható pozícióba állítható. A kialakításnak kö-
szönhetően a szíjfeszesség a szerelés során beállítható, így a felhasználónak az egyes állítások után 
nem kell ellenőriznie ennek meglétét, hiszen a fék együtt mozog a fékezett görgővel. Ebben az 
esetben is, akárcsak a korábban részletezett állítókarnál a könnyű mozgatást polimer csúszó elemek 
könnyítik meg. 

A görgők kialakításánál külön figyelmet fordítottunk arra, hogy azok könnyen, és költséghatéko-
nyan legyenek gyárthatóak nagysorozat esetén. Ennek következtében a görgők öntési eljárással ké-
szülnek. 

3.3. Reteszelő szerkezet 

A berendezés biztonságos működésének biztosítása céljából szükség volt egy olyan fékszer-
kezet kialakítására, amely rögzíti a görgőket lehajtás esetén. Az ennek megvalósítására készült be-
rendezést, amely ugyancsak a segédkereten kapott helyet, a 13-14. ábrák mutatják be. 
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13. ábra. Az állítható fékkar a reteszelő szerkezettel 

 

14. ábra. A reteszelő szerkezet részletes kialakítása 

Az ábrán látható, hogy a fékkar meghúzását követően a féken elhelyezett rögzítő lemez rete-
szeli az első görgő tengelyén található tárcsát, amelynek köszönhetően könnyen le lehet hajtani a 
görgős padról. A berendezés kialakításának köszönhetően a görgő befékezése mellett, a karok min-
tegy kapaszkodóként is szolgálhatnak, azaz lehajtáskor a felhasználó belekapaszkodik a karokba, és 
ennek segítségével lehúzhatja magát a szerkezetről. A fékkarok végén kapott helyet az egyes fék-
egységek vezérlésére szolgáló marokváltó. Fontos követelmény volt, - melyet a kerekes-
székeseknek készülő berendezésekhez kapcsolódó szabványok rögzítenek-  hogy egyetlen egy keze-
lőszerv segítségével kezelhető legyen a fékrendszer. Ennek biztosítására a következő ábrán látható 
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módon a két különálló fékrendszert egy, a nyomtávállítási lehetőséget is biztosító rudazat köti ösz-
sze, amely biztosítja az egyik oldalról a másikra a nyomatékátvitelt. 

A két fékkar megakadályozza, hogy tároláshoz megfelelő méretűre zárjuk össze a berende-
zést. Ezért szükséges volt egy olyan mechanizmus kialakítására, aminek köszönhetően valamilyen 
módon a karok használat után könnyen lehajthatóak legyenek. 

Működése rendkívül egyszerű. Használatot követően a fékkarokat axiális irányban elmozdítva 
oldható a tengelyben elhelyezett alakkal záró kötés, és ezt követően a karok könnyen lehajthatóak. 
Felhajtást követően a biztos reteszelést egy, a csőben elhelyezett rugó biztosítja. 

 

15. ábra. A fékkar rendszer kialakítása 
/a fékkar rendszer lehajtásának animációjának indításhoz kattintson ide/ 

3.4. A korlát kialakítása 

A tervezés során fontos volt számunkra egy olyan biztonsági korlát kialakítása, amely bizto-
sítja, hogy a felhasználó stabilitása elvesztése esetén se tudjon felborulni a berendezés használata 
során. Azonban további fontos követelmény volt egy olyan korlát kialakítása, amely teljes mérték-
ben illeszkedik a tervezett designba. Az így megszületett, négy csuklós mechanizmusként kialakí-
tott biztonsági korlátot a következő ábra szemlélteti. 
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16. ábra. A korlát kialakítása 
/a korlát nyitásának és rögzítésének animációjának indításához kattintson ide/ 

Kialakításának köszönhetően a kerekesszék számára minimális, csupán 10°-os hátradőlést en-
gedélyez. A korlát közvetlenül kapcsolódik a fő vázszerkezethez, amely biztosítja a megfelelő stabi-
litást. A korlát rögzítését, valamint megvezetését a vázszerkezeten található hátsó láb és a korláton 
található vezető horony biztosítja (17. ábra). A könnyű mozgatást, hasonlóan a korábbi részegysé-
gekhez, polimer csúszó elemek biztosítják. 

 

17. ábra. A korlát megvezetése 

Kiemelt állapotban szükséges, hogy a korlátot rögzítsük össze csukódás ellen. Ennek biztosí-
tására szolgál egy szabványos menetes tekerő kar. Felemelt állapotban becsavarást követően a kar 
végén kialakított csap a korláton található furatba illeszkedve reteszeli a korlátot visszacsukódás 
ellen. 

3.5. A berendezés összezárásának menete 

A berendezés tervezésének elején már egy fontos szempont volt, hogy a használaton kívüli 
görgős padot, könnyen kis helyen tárolni lehessen. Ezért minden egyes kiálló alkatrész úgy lett 
megtervezve, hogy használat után teljes mértékben összehajtható legyen a készülék. Az összezárás 
menete a következőképpen történik. 
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Első lépéként a fékkarokat kell lehajtani a korábbiakban részletezett metódus szerint. Ezt kö-
vetően a korlát lezárása következik. A reteszelő kar kicsavarásával  könnyen szintbe hajtható a váz-
szerkezettel. Ezt követően a rámpa felhajtása után a berendezés magassága 150 mm-re csökken. 

A görgős pad mozgatását megkönnyíti a vázszerkezeten elhelyezett görgők, valamint a burko-
laton elhelyezett fogantyú (18-19. ábra.). A görgős pad összezárása animációjának megtekintéséhez 
kattintson ide. 

 

18. ábra. A görgős pad mozgatását megkönnyítő görgő 

 

19. ábra. A berendezés burkolatán elhelyezett fogantyú 

4. Az integrált CAD rendszer modulok felhasználása a tervezés során 

4.1. Lemezalkatrészek készítése a lemezalkatrész modul felhasználásával 

A berendezés kialakítása során az egyszerűbb gyárthatóság, valamint a tömeg csökkentése ér-
dekében számos lemezalkatrészt építettünk be. Ezek modellezése során segítségünkre volt a hasz-
nált CAD rendszer lemezalkatrész készítő modulja. Tekintettel arra, hogy a berendezésből a közel-
jövőben egy prototípus is készül, fontos volt, hogy a tervezés és modellezés is gyártáshelyesen tör-
ténjen. A lemezmodul legnagyobb előnye, hogy a lemezre jellemző sajátosságokat specifikus pa-
rancsok segítségével lehet definiálni a 3D-s modellen (kivágások, hajlítások, stb.). Ugyancsak nagy 
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előnye az említett szakmodulnak, hogy az elkészített alkatrész modellről egy gombnyomás segítsé-
gével lemezterítéket készíthetünk mind a 3D-s modelltérben, mind pedig a rajzi modulban. A 20. 
ábra a berendezésben felhasznált egyik egyszerű lemezalkatrész modelljét mutatja be a modellezés 
során alkalmazott, az adott CAD modulra jellemző alaksajátosságokkal. Az 21. ábra az alkatrészről 
készített terítéket mutatja be. 

 

20. ábra. Egy lemezalkatrész 3D-s modellje, valamint a modellezése során felhasznált specifikus 
alaksajátosságok 

 

21. ábra. A teríték modell és a róla készített műszaki rajz 

4.2. Összeállítási struktúrák a 3D-s modellen belül 

Az összeállítási modellek készítése során két különféle építési (összekényszerezési) struktúrát 
különböztethetünk meg. Egyrészről beszélhetünk olyan struktúráról (a), amely esetében az össze-
építendő alkatrészeket a beépítés sorrendjében kényszerezzük egymáshoz, másrészről beszélhetünk 
egy olyan eljárásról is (b), amely esetében kijelölünk egy alkatrészt az összeállításon, illetve rész 
összeállításon belül, amihez történik a többi alkatrész kényszerezése. Az említett struktúrákat a 22. 
ábra szemlélteti egyszerű ábrákon keresztül. 
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Az első esetben (a) – habár maga az összeállítás megépítése egyszerűbb és gyorsabb – egy 
olyan problémával találkozhatunk , hogy az ábrán jelölt 2-es alkatrész „összeomlása” esetén a teljes 
(részleges) összeállítási modell összeomolhat (referenciát veszthet), így ennek a technikának az 
alkalmazása komolyabb összeállítási modellek esetében kerülendő. A második esetben (b) a struk-
túrából láthatjuk, hogy ugyanannak az alkatrésznek az „összeomlását” követően az összeállítási 
modell ép marad, csak az adott komponens esetében jelentkezik a hiba. 

Sajnos a gyakorlatban nincs mindig lehetőség arra, hogy kizárólag a (b) építési struktúrát al-
kalmazzuk a modellek összekényszerezésénél. Törekednünk kell azonban arra, hogy lehetőleg a 
lehető legminimálisabb mértékben térjünk el tőle, így probléma esetén csak egy része omlik össze 
az összeállításunknak. A következőkben egy konkrét, egyszerűbb példa segítségével mutatjuk be a 
tárgyaltakat. A 22. ábra a görgős pad egy részösszeállítását és annak felépítése során alkalmazott 
alkatrészeket szemlélteti. A 23. ábrán a részösszeállításhoz tartozó építési struktúra látható. A be-
épített alkatrészek többnyire egy kiemelt elemhez csatlakoznak, ezzel elkerülve a korábban említett 
hibalehetőségeket. 

 

22. ábra. A görgőspad fékezett görgőjének robbantott ábrája 

21. ábra. Összeállítási struktúrák 
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23. ábra. Az összeállítás építési struktúrája 

A fenti ábrán látható, hogy az egyes alkatrészek úgy lettek összekényszerezve, hogy azok túl-
nyomórészt egy alkatrészhez kötődjenek csak, esetünkben az esztergált görgőhöz. Egy esetben nem 
volt megvalósítható, illetve csak nagyon körülményes munkával vált volna lehetővé ez az építési 
technika, a csapágyházba szerelendő rögzítő gyűrű esetén. Ez azonban kizárólag csak a csapágy-
házhoz kötődik, más elemekkel nincs kényszer kapcsolata, így egy jól áttekinthető építési struktúrát 
kapunk, amely valamilyen modell hiba esetén segítséget nyújt annak felderítésében, valamint elke-
rülhető a teljes összeállítás „összeomlása”. 

4.3. Szilárdsági vizsgálatok 

Ahogy az a korábbiakban olvasható volt a kondicionáló berendezések tervezésének számos, 
szabványokban rögzített követelménye van. Ezek közül is kiemelkedő a tervezési biztonsági ténye-
ző értéke, amelynek értéke 4. Annak érdekében, hogy meggyőződjünk a szerkezet egyes részeinek 
szilárdsági megfelelőségéről a CAD rendszer VEM moduljának segítségével vizsgálatokat végez-
tünk. A továbbiakban egy, a berendezés vázszerkezetét alkotó alapkeret vizsgálatát mutatjuk be. 

Alapvetően két dolgot vizsgáltunk. Egyrészről a szerkezetben ébredő feszültség mértékét, va-
lamint az elmozdulások mértékét. Utóbbi igen fontos, hiszen a vásárlókban nem ébred megfelelő 
minőségérzet azokról a termékekről, amelyek a használat közben nem elég merevek, érezhetően 
deformálódnak. 

A 24. ábrán a kiinduló, a vizsgálat szempontjából minden fölösleges részlettől megfosztott 
(letörések, lekerekítések), egyszerűsített modell látható. Erre a következő lépésként rátettük a való-
ságnak megfelelő módon a megfogásokat, valamint a vizsgálati peremfeltételeket. Tekintettel arra, 
hogy a terhelő erő a képen látható csőszerkezetet nem a teljes felületén terheli, ezért a modellező 
térben a felületeket felosztottuk. Ide került ráadásra a terhelő erő a felületek arányában történő el-
oszlásban (a teljes terhelő erő 3000 N volt (~306 kg), így egy kis felületet, ahova a görgő gondolák 
csatlakoznak, egyenként mintegy 375 N terhel). A megfogásokat is az említett metódus szerint ad-
tuk rá a modellre (25. ábra). 
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24. ábra. A kiinduló vizsgálati modell és a terhelések 

 

 25. ábra. Megfogások 26. ábra. A végeselemes háló 

Ezt követően történt a modell hálózása (26. ábra). A hálózás négy csomópontos tetraéder 
elemekkel történt, a csúcsfeszültség környezetében lokális hálósűrítéssel. Tekintettel arra, hogy 
jelen modell esetében az összeépített alkatrészek nem tudnak elmozdulni egymáson, az alapértel-
mezett, ragasztott kontaktkapcsolatot alkalmaztuk érintkezési peremfeltételként. 

A vizsgálatok eredményét a következő ábrák mutatják be. Látható, hogy az alapkeretben éb-
redő egyenértékű feszültség mértéke (max.: ~17 MPa) alul marad a szerkezetre megengedhető ér-
téktől (235 MPa), valamint az elmozdulások mértéke is csekély mértékű, amelyet a felhasználó 
használat során nem érzékel (max.: ~0,012 mm). A program segítségével készített feszültség terje-
dési, valamint elmozdulási animációk az alábbiakban tekinthetőek meg. 

A görgőtartó gondolákról átadódó terhelés 

Felosztott terhelésátadó felületek 

Fix megfogások 
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27. ábra. Az egyenértékű feszültség eloszlása a szerkezetben terhelés hatására 
/a nagyított deformációjú animáció indításhoz kattintson ide/ 

 

28. ábra. A szerkezet elmozdulása a terhelés hatására 
/a nagyított deformációjú animáció indításhoz kattintson ide/ 

4.4. Prezentációs elemek készítése 

A berendezés működésének, valamint külső és belső megjelenésének jobb szemléltetése érde-
kében mozgás szimulációkat valamint fotó-realisztikus (renderelt) képeket készítettünk (amelyek 
jelen fejezet első részeiben is láthatóak) a használt CAD rendszer animáció készítő, valamint 
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renderelő moduljaival, illetve kiegészítő szolgáltatásaival. A látványtervek készítése mellett ezen 
animációk további előnye, hogy lehetőség nyílik a berendezés működésének ellenőrzésére fizikai 
prototípus legyártása nélkül. Az alábbiakban néhány további fotó-realisztikus kép látható a beren-
dezésről. 

 

 

29. ábra. A berendezésről készített további fotó-realisztikus képek 
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