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1 Bevezető
A repülőgépek teherviselő szerkezetének megtervezéséhez és méretezéséhez szükséges legfontosabb ismeretek elsajátítását oktatja a Repülőgépek szerkezete tantárgy. Ez a jegyzet terjedelménél fogva csak a
már korábban megjelent művek kiadása óta elterjedt legfontosabb újdonságok bemutatására vállalkozik.
Tehát továbbra is szükséges az irodalomjegyzékben felsorolt művek ismerete a tananyag maradéktalan
elsajátításához.
Ugyan egy repülőgép megtervezésének a legkézzelfoghatóbb része a teherviselő szerkezet megtervezése,
de nem összekeverendő a repülőgép tervezéssel, amely a szerkezet kialakítása előtt zajlik. Ugyanis a gép
elrendezése, és a fő méretek pl. a szárnyfelület alakja, nagysága vagy a törzs méretei nem szilárdsági számítások alapján kerülnek meghatározásra. Ez a tevékenység a repülőgép tervezésnek nevezett folyamat,
amely érzékeny keveréke egyszerűbb tömegbecslési eljárásoknak, teljesítmény- és stabilitásszámításoknak,
aerodinamikai és propulziós szempontoknak, valamint szilárdsági megfontolásoknak. A repülőgép tervezés
(aircraft design) fogalma tulajdonképpen ezt a tevékenységet takarja.
A repülőgépet alkotó szerkezet főbb méretei tehát már adottak a teherviselő szerkezet kialakításához, azaz
a konstrukcióhoz. A konstrukció során kerül többek között meghatározásra, hogy rácsszerkezetű vagy
félhéjszerkezetű legyen egy elem, hány borda legyen, hol húzódjanak a merevítők, milyen módon kapcsolódjon a szárny és a törzs, tehát nagyjából azok a döntések születnek meg, ami alapján már le lehet rajzolni,
hogyan fog kinézni a repülőgép szerkezete. Ez nagyon intuitív tevékenység: a konstruktőr ceruzával a kezében vázlatokat rajzol, és eközben inkább ötletekre, példákra, megérzésekre támaszkodik, mint képletekre.
A kis költségvetésű hobbi repülőgépek esetében a konstrukció szabadságát erősen korlátozhatják a hozzáférhető építőelemek, félkész termékek, anyagok stb. A nagy sorozatban készítendő típusok esetében nagyobb a konstruktőr szabadsága, de például kötőelemek tekintetében általában ők se járhatnak egyedi
utat. A teljesen egyedi (verseny vagy kutatási célú) repülőgépek konstruktőrei viszont általában teljes szabadságot élveznek a kijelölt cél elérése érdekében. Ezt a tevékenységet nem lehet egyetemi előadások
keretében oktatni, hanem egyszerűen gyakorolni kell: repülőmodell építéssel, szétszedett repülőgépek és
alkatrészek böngészésével, tönkrement alkatrészek elemzésével. Ha valakiben van konstrukciós érzék, abban ezek a tapasztalatok gyorsan összeállnak egy új megoldássá, akiben nincsen, az sokat küzd, mire egy
elfogadható vázlatot fel tud mutatni.
Ha kialakult a szerkezet elrendezése, vázlata, akkor kerülhet sor az elemek méretezésre. Jelen jegyzet ehhez nyújt segítséget. A méretezés első fázisa a fő szerkezeti elemek (pl. főtartó, motortartó bak) geometriai
méreteinek meghatározását célozza meg. Mivel a szilárdsági egyenletek alapvetően adott anyagminőségből és geometriából (tartószélesség, -vastagság, elemek egymáshoz viszonyított helyzete stb.) indulnak ki,
és mechanikai feszültséget adnak eredményül, ezért általában a konstruktőr felveszi a kiinduló geometriai
adatokat, és a számításokkal csak ellenőrzi, hogy a kialakuló feszültség elfogadható-e. Ha ezek a számítások
alátámasztják a kiinduló adatokat, akkor lehet a részletek irányába tovább haladni. Ha nem, akkor valamilyen módosításra van szükség. Általában először az anyagvastagságok vagy anyagminőségek módosításával
érdemes próbálkozni, de ha ez nem vezet eredményre, akkor elkerülhetetlen magának a konstrukciónak a
módosítása. Ebben a fázisban éppen az okozza a legtöbb gondot, hogy nem állnak rendelkezésre a részletek, tehát a tanult képletekből a megszokott példatári példákkal ellentétben sok adat hiányzik. Emiatt észszerűtlen az összes létező terhelési eset végigszámolása is. Csupán a legfontosabbnak ítélteket érdemes
figyelembe venni. Tehát szintén nagy szerepe van a gyakorlatnak és a „mérnöki hasnak” a szilárdsági ismeretek mellett. Ennek megfelelően az eredmény még nem lesz teljesen megbízható.
www.tankonyvtar.hu
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Viszont a fentiek alapján eljutva a részletekig (kötőelemek, toldóelemek, csapágyak, mozgatások) készen áll
a szerkezet arra, hogy a típusalkalmassági engedélyhez szükséges összes ellenőrző számítás (összes alkatrész összes terhelési esete) elkészüljön. Ez már nem konstrukciós tevékenység, hanem pontosságot és következetességet kívánó, ugyanakkor könnyen gépiessé váló tevékenység. Egyrészről ezek alapján vállalhat
felelősséget a mérnök a munkájára, ezek alapján bízhat életeket a repülőgépre; másrészről itt derül fény az
előző fázisban elkövetett hibás becslésekre, és az abból következő alul- vagy fölülméretezésekre. Ezeket
elméletileg természetesen lehet még javítani (az alulméretezéseket kell is!), de nagyon kellemetlen, ha
ilyenkor derül ki, hogy eggyel több bordára vagy másmilyen főtartóra van szükség. A tervezésnek ebben a
fázisában már inkább csak kényszermegoldásokhoz lehet folyamodni az anyagi korlátok, és a határidők
miatt.
A konstrukciótól kezdve az egész folyamat ugyanígy zajlik CAD rendszerek alkalmazása esetén is, azaz ekkor
sem lehet az előzetes megfontolásokat, a 2D-s vagy ceruzavázlatokat elhagyni, mert a számítógépen is
nagyon komoly munka egy teljes 3D-s összeállítási rajz újrarajzolása.
Minden szerkezeti számítás menete a következőképpen néz ki attól függetlenül, hogy közelítő vagy részletes számítás:
1. Terhelés meghatározása: A légiközlekedésben minden esetben a légialkalmassági előírásokat kell
követni. Előfordulhat, hogy a terhelések meghatározása nagyobb feladatot jelent, mint maga a szilárdsági számítás. Másodlagos szerkezeti elemek esetében előfordulhat, hogy a mérnöknek kell
döntést hoznia, de mindenesetben az előírások szellemében kell eljárnia.
2. Szerkezeti modell felállítása: Egy konstruktőr által kigondolt szerkezeti megoldás ritkán felel meg
egy steril szilárdságtani példatári példának. Az esetek többségében a szilárdsági számítást végző
mérnöknek kell leegyszerűsítenie a valóságot úgy, hogy a tanult képletek, módszerek alkalmazhatók legyenek rá. Ez megfelel annak a tevékenységnek, mint amikor a végeselemes analízist végző
mérnök a kezébe kapott komplex alkatrészt megrajzolja a számítógépen. Neki is egyszerűsítenie
kell, de úgy, hogy a futtatás eredménye érvényes maradjon az adott alkatrészre. Természetesen
mindig a biztonság irányába történhet csak az egyszerűsítés. Ebből adódóan az is előfordulhat,
hogy egy adott szerkezeti elemet különböző módon kell leegyszerűsíteni különböző terhelési esetekben.
3. Szilárdsági számítás: a felállított modellre fel kell írni az ismert összefüggéseket, és kiszámolni az
eredményt. Az eredmények nagyságrendi ellenőrzésére mindenképpen szükség van. Ez lehet egy
hasonló, már bevált megoldással történő összehasonlítás („A konkurencia gépén ez mekkora?”),
vagy két független módszer alkalmazása (végeselem + analitikus megoldás).
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2 Terhelések
A repülés hőskorában a repülőgépekre ható terheléseket a konstruktőr becsülte meg, és ez alapján méretezte a szerkezeti elemeket. Mára azonban a légügyi hatóságok összegyűjtötték az ún. légialkalmassági
előírásokban azokat a terhelési eseteket, melyekre a repülőgépek alkatrészeit méretezni kell. Hazánkban,
mint az Európai Unió egyik tagállamában a European Aviation Safety Agency (EASA) által kiadott
Certification Specification-k vannak érvényben. (Természetesen csak azokra a légijármű kategóriákra vonatkozóan, amelyek nincsenek nemzeti hatáskörbe utalva.) Minden kategóriára különböző légialkalmassági
előírások vonatkoznak. Néhány példa:







EASA CS-22
EASA CS-VLA
EASA CS-23
EASA CS-25
EASA CS-27
EASA CS-29

: vitorlázó repülőgépek
: nagyon könnyű repülőgépek
: kis repülőgépek
: nagy repülőgépek
: könnyű helikopterek
: nehéz helikopterek

A dokumentumokban az elsődleges teherviselő elemekre vonatkozó terhelési esetek mindig a C alfejezetben (Subpart C: Structure) találhatók. A másodlagos szerkezeti vagy egyéb szerepet betöltő elemekre (kezelő- és kormányszervek, ülések, kerekek stb.) vonatkozó tervezési kritériumok valamint a tesztek megvalósítására vonatkozó előírások a D alfejezetben (Subpart D: Design and Construction) találhatók. Ezek nem
feltétlenül szilárdsági követelmények, hanem egyéb konstrukciós szempontokat tartalmaznak, mint például anyagválasztás, megvalósítandó funkciók, geometriai méretek, konstrukciós kialakítások. Ugyan ebben a
jegyzetben csak a C alfejezetet tárgyaljuk, de a D alfejezet ismerete nélkül sem érdemes nekikezdeni egy
repülőgép tervezésének. Mindkét alfejezet hagy maga után nyitott kérdéseket, azaz több esetben is felmerülhet, hogy az adott követelményt hogyan lehet teljesíteni, milyen irányban kell keresni a megoldást. Ebben segít az úgynevezett 2. könyvben (pl. CS-25 Book 2) megtalálható AMC (Acceptable Means of
Compliance – A megfelelés elfogadott módjai). Az alfejezetek értelmezésekor minden esetben célszerű az
AMC tanulmányozása is. (A jegyzet kiadásakor az EASA oldaláról letölthető PDF állományok eleve tartalmazzák ezeket az előírásokkal együtt.)
Ahogy a különböző légijármű kategóriákra vonatkozó dokumentumok felépítése, úgy a bennük leírt terhelési esetek is sok ponton hasonlítanak egymásra, de természetesen el is térnek egymástól. Gyakran csupán
számértékekben, de akár egész terhelési esetek is megjelenhetnek vagy eltűnhetnek egyes repülőgép kategóriákban. Ez a jegyzet azokat a főbb terhelési eseteket ismerteti, amelyek a motoros merevszárnyú repülőgépekre jellemzőek, konkrét példaként pedig az EASA CS-23-ra (1) fogunk utalni.
A légialkalmassági előírások szövegezése inkább hasonlít jogi paragrafusokra, mint tankönyvre, így értelmezésük az első olvasásra nehézkes. De nem csak a megértés jelenthet problémát, hanem az előírt számítások mennyisége és komplexitása is. Néhány esetben erre még az EASA is tekintettel van, így például a
CS-23 végén található egy A Melléklet (Appendix A), melyben egyszerűsített szilárdsági előírások találhatók.
Ha ezek alapján végzik a repülőgép méretezését, az kevesebb munkát jelent a tervezőnek, viszont a sok
egyszerűsítés miatt a repülőgép túl lesz méretezve. Ezt olyan esetben célszerű választani, ha a típusból
kevés példány fog készülni, és azok is főleg hobby célokat szolgálnak. Így a tervezési költségek csökkennek,
tehát a beszerzési ár alacsony marad. Az ebből következő túlméretezések miatt viszont az üzemeltetési
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költségek lesznek magasabbak, de ezt egy hobby célú repülőgép esetében az üzemeltető vállalja az alacsonyabb beszerzési árra való tekintettel.
Az Egyesült Államokban természetesen nem az EASA CS-ek vannak érvényben, hanem a Federal Aviation
Administration (FAA) által kiadott Federal Aviation Regulation-k (FAR). Ezek kategóriái, filozófiája, értékei,
paragrafusai, sőt a paragrafusok számozása is nagymértékben megegyezik az EASA CS-ekkel. Van pár különbség is természetesen, de ezek megmutatása a jegyzet keretein túl mutatna.
A légialkalmassági előírások nem tartalmazzák az összes létező és elképzelhető terhelési esetet, melybe
egy repülőgép kerülhet. Csak azokat, amelyeket figyelmen kívül hagyva a repülőgép nagy eséllyel nem lesz
alkalmas biztonságos repülésre. Tehát a tervező továbbra is köteles felelősen gondolkodva, az összegyűjtött tapasztalatait felhasználva méretezni a repülőgép szerkezeti elemeit, hiszen a felelősség továbbra is őt
terheli.
A légügyi hatóság olyan nagyságú terheléseket definiál az egyes terhelési esetekhez a légialkalmassági előírásokban, amelyekkel a repülőgép az élete során valószínűleg találkozni fog. Ezt nevezzük biztos terhelésnek (limit load). A méretezés során azonban alkalmazni kell egy biztonsági tényezőt is, amellyel meg kell
szorozni a biztos terhelést. Végeredményben az így kapott ún. törő terhelésre (ultimate load) kell méretezni a repülőgépet. Tehát:
biztos terhelés * biztonsági tényező = törő terhelés
A biztonsági tényező értéke a repülésben általában j=1.5. Ez durván fogalmazva azt jelenti, hogy a tervezőasztalon a repülőgép 50%-kal nagyobb terhelést is el tud viselni, mint amire szükség lenne. Ez egyfelől soknak tűnik, másfelől az általános gépészeti gyakorlatban a biztonsági tényező ennél is nagyobb (általában
j=2). Azonban egy ilyen magas biztonsági tényező olyan nagy üres tömeget (OEW – Operated Empty
Weigth) eredményezne, ami gazdaságtalanná teszi a repülést. A biztonságra viszont fokozottan oda kell
figyelni, hiszen repülés közben egy meghibásodásnak sokkal komolyabb következményei vannak, mint a
legtöbb általános gépészeti alkalmazásban. Ennek köszönhető az előírt terhelési esetek igen nagy száma,
amely a mértékadó terhelés kiválasztását sokkal megbízhatóbbá teszi, és így a biztonsági tényező alacsonyabb értéke nem jelent kisebb biztonságot. Mindemellett azokban az esetekben, amelyekben bizonytalanság merül fel a méretezés vagy a gyártás során, (pl. öntvények vagy olyan elemek, amelyek jellemzői
előreláthatóan csökkeni fognak az élettartamuk előrehaladtával) ott a biztonsági tényező növelését írják
elő a légialkalmassági előírások.
A biztonságot szolgálja az is, hogy a légügyi hatóság a légialkalmassági előírások értelmében a típus alkalmassági engedély megadásakor előírhat (és rendszerint elő is ír) terheléspróbát. A terheléspróba során a
repülőgépnek meghibásodás nélkül el kell viselnie a biztos terhelést, tehát minden elemének működőképesnek kell maradnia a terhelés hatására, és a terhelés megszűnte után maradó deformáció nélkül fel kell
vennie az eredeti alakját. A terheléspróba során a terhelést tovább kell növelni egészen a törő terhelésig,
melyet 3 mp-ig kell elviselnie a repülőgépnek tönkremenetel nélkül. Ez azt jelenti, hogy ekkora terhelés
hatására már pl. megszorulhat a csűrőkormány vagy felléphet valamennyi lokális maradó deformáció, de a
terhelés megszűnte után a csűrőnek újra működnie kell, és a maradó deformáció sem lehet akkora, hogy az
a szárny tönkremenetelét jelentse. A hatóság nem írhatja elő, de a komoly gyártók néha kihasználják a
terheléspróba nyújtotta lehetőséget, és a terhelés még további növelésével egészen törésig terhelik a
szerkezetet. Ennek során össze tudják hasonlítani, hogy a méretezési eljárásaik mennyire adnak pontos
eredményt, azaz mennyi „felesleges” anyagot építenek be a repülőgépbe, amelyet már nem követelnek
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meg az előírások, csak a méretezés során a bizonytalan esetekben a biztonság felé meghozott döntések
eredménye. A kisebb gyártók vagy az otthon építő amatőrök nem engedhetik meg maguknak, hogy a terheléspróbának kitett repülőgépet tönkretegyék, tehát töréspróbáról szó sem lehet. Sőt figyelniük kell arra
is, hogy a szerkezet a törő terhelést is mindenféle károsodás nélkül bírja ki, hogy repülhessen a vizsgálatnak
alávetett példány is. Természetesen ez azt jelenti, hogy az előírtnál teherviselőbb, de az optimálisnál nehezebb is lesz a szerkezet.
A következő fejezetekben tárgyaljuk a repülőgép fő részeire vonatkozó legfontosabb előírásokat. Nem
törekedhetünk a teljességre, mert átláthatatlanná tenné a tananyagot. Emiatt azt sem részletezzük, hogy a
repülőgép egyes részei kapcsán leírt terhelési esetek milyen más alkatrészekre vonatkoznak még. Aki méretezésre vállalkozik, az szembesülni fog az előírások értelmezésének ezzel a sok időt és energiát rabló
részével is.

2.1 Szárny
A légerők döntő többsége a repülőgép szárnyán ébred. Egy hagyományos elrendezésű, szabadon hordó
szárnnyal épített repülőgép esetében a szárnyat szilárdsági szempontból egy törzsbe befogott, konzolos
tartóként képzelhetjük el, melyet elsősorban megoszló légerők, továbbá tömegerők (saját tömeg, üzemanyag tömeg) terhelnek. Ezeken felül koncentrált erők és nyomatékok is hathatnak rá a futómű- vagy a
hajtóműbekötésnél.

2.1-1. ábra: Szárnyra ható terhelések

2.1.1 A szárnyra ható igénybevételek fajtái
A szárnyra ható legnagyobb erőket a légerők jelentik. Ezek tulajdonképpen egy felületen megoszló erőrendszert jelentenek, melyet nehéz analitikusan kezelni. Azonban ha a szárnyat a fesztáv mentén szeletekre vágjuk, akkor a szárnyprofilok aerodinamikájánál megismert megközelítéssel egy adott szeleten kialakuló nyomásmegoszlást az adott szelet AC pontjába koncentrált két, egymásra merőleges erő és egy tiszta
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csavarónyomaték segítségével írhatjuk le. Az egyes metszetekben ébredő azonos komponensek összességét egy vonal mentén terhelő megoszló erőként tudjuk leírni, mely a szárnyat, mint egyik végén befogott,
konzolos tartót terheli.

2.1-2. ábra: Vonal mentén megoszló terhelések a szárnyon

Az első komponens a felhajtóerő, amely definíció szerint az eredő légerőnek a távoli megfúvás irányára
merőleges komponense. Tehát iránya nem a repülőgéphez kötött, de a profil húrjára közel merőleges, attól
kb. -10 — 15 fokban tér csak el állásszögtől függően. A fesztáv mentén megoszló felhajtóerő megoszlás
nyugodt vízszintes repülésben felfele mutat, és összességében a repülőgép súlyával egyenlő. Ez a megoszló
erő repülés közben igyekszik a szárnyat "összetapsoltatni", azaz felfele hajlító nyomatékot okoz a szárnyban. A szárny méretezésénél ennek megakadályozása jelenti az egyik legnagyobb feladatot. Az igénybevételi ábrákkal kapcsolatos, korábbi ismeretekből következik, hogy a felhajtóerő ezen felül nyírást is okoz a
szárnyszerkezetben, amely a szárnyat normál repülésben felfele igyekszik leválasztani.
Az ellenállás komponens a megfúvással párhuzamos irányú, és így igyekszik a szárnyat „hátracsukni”. Maga az okozott hajlítónyomaték kb. egy nagyságrenddel kisebb, mint a felhajtóerő által okozott
hajlítónyomaték, ráadásul a szárny húrirányban jóval hosszabb (és ezzel a másodrendű nyomatéka is jóval
nagyobb), mint arra merőlegesen, így az ellenállás által okozott hajlítónyomaték nem szokott problémát
okozni a méretezés során. Természetesen ebben az irányba is fellép nyírás.
A harmadik komponens a felhajtóerő támadáspontjának vándorlását leíró, fesztáv mentén megoszló tiszta
csavarónyomaték, melynek természete az aerodinamika tárgy keretében került tárgyalásra. Ezt nehezebb
elképzelni, mint egy megoszló erőrendszert, de ettől függetlenül komoly csavaróigénybevételt okoz a szárnyon, amelyről nem szabad megfeledkezni. Értéke a sebességgel négyzetesen növekszik, így nagy sebességű repülésben okozhatja a szárny lecsavarodását előre; akár olyan esetben is, amikor a felhajtóerő nagysága nulla (zuhanás).
Az itt bemutatott terhelések nagysága, sőt iránya repülési helyzettől függően változik. Az időjárás és a pilóta a három kormánnyal a repülőgép szárnyán végtelen számú kombinációt, azaz terhelési esetet tud létrehozni belőlük. Képtelenség egyetlen olyan terhelési esetet mondani, amelyre méretezve a gép minden
alkatrésze megfelelően erős lesz, de nem feleslegesen nehéz. A légialkalmassági előírások ezért definiálnak több terhelési esetet, melyeknek mind megfelelve szilárdsági szempontból biztonságos repülőgép
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építhető. Ezek a terhelési esetek ráadásul nem is feltétlenül hozhatók létre egykönnyen valós repüléssel,
tehát a továbbiakban nem tudunk feltétlenül minden terhelési esethez egy-egy repülési állapotot rendelni.
2.1.2

Manőver burkológörbe
n
D

A

n1

1
VA

VS

VD

VC
E

-1

EAS

n2
G

F

2.1-3. ábra: Manőver burkológörbe

Az előírt terhelési esetek egy része a pilóta által végrehajtott manőverek hatását írja le az ún. manőver
burkológörbe segítségével (2.1-3. ábra). A manőver burkológörbe vízszintes tengelyén a repülési sebesség
(EAS - Equivalent Air Speed) áll, a függőleges tengelyen pedig a terhelési többes, mely definíció szerint a
repülőgép hossztengelyére merőleges aerodinamikai erőkomponensnek és a súlyerőnek hányadosa. Értékét a vizsgálataink idejére a felhajtóerő és a súly hányadosával közelítjük:
n

L

( 2.1-1)

G

A terhelési többes egy mértékegység nélküli szám, amely a szárnyon keletkező összes felhajtóerő nagyságával függ össze. A szerkezetet érő igénybevétel ez alapján már számítható, tehát a szilárdsági méretezés
elvégezhető. Másfelől a terhelési többes azt a függőleges gyorsulást is definiálja, melyet a pilóta a "legfontosabb érzékszervével" - műszer nélkül is - érzékel, azaz minden körülmények között tudatában lesz annak,
hogy a szárnyon mekkora az igénybevétel. Erre a gyorsulásra utal a repülős köznyelv, amikor "4 g-s" felrántásról beszél. Ekkor a gép súlyának négyszeresével egyenlő a felhajtóerő így a terhelési többes n=4. A terhelési többes pozitív, ha a felhajtóerő a repülőgéphez viszonyítva „felfele” mutat, és a pilótát a gyorsulás
az ülésbe szorítja.
A légialkalmassági előírások értelmében a repülőgépeknek ki kell bírnia egy n1 nagyságú terhelési többest
VD sebességig. Az n1 minimális értékére gépkategóriánként más és más az előírás. Egyes esetekben egy
konkrét számérték. A CS-23 Utility kategória esetében például n1min=4.4. Más esetekben egy képlet segítségével számolható ki. A CS-25-ben például a következő a képlet:

, ahol W a max.

felszálló tömeg fontban (lb) mérve. A tervező választhat az előírtnál nagyobb értéket is, ha úgy gondolja,
de kisebb érték esetén nem felel meg a kategória követelményeinek.
A VD sebesség (Design Dive Speed – tervezési zuhanósebesség) a repülőgép maximális sebessége. Ennek
értékét szintén a tervező választja ki, de az átesési sebességet természetesen egy bizonyos mértékben meg
kell haladnia, melyre szintén az előírások adnak útmutatást. A repülési kézikönyvben szereplő, és ezért
közismertebb VNE sebesség (Never Exceed Speed – max. repülési sebesség) a VD szintén előírásokban meghatározott hányada (általában 90-95%-a kategóriától függően).
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Kis sebességnél a repülőgépek szárnya fizikailag képtelen elegendő felhajtóerőt termelni a mértékadó terhelési többes létrehozásához. Egy adott szárnnyal elvileg maximálisan létrehozható terhelési többes a következő módon számítható:

n max 

, ahol CLmax
ρ
V
S

L max
G



C L max 



V  S
2

2
G

(2.1-2)

: a szárny maximális felhajtóerő tényezője
: levegő sűrűség
: repülési sebesség
: szárnyfelület

Ez a manőver burkológörbében (2.1-3. ábra) egy origóból felfelé induló másodfokú görbe. Amíg a görbe el
nem éri az 1-es értéket, addig a repülőgép nem tud a gép súlyával egyenlő felhajtóerőt termelni, tehát
képtelen egyenesvonalú, egyenletes repülésre. Ahol ez lehetővé válik, az a VS átesési sebesség (Stall
Speed) Ennél nagyobb sebességeknél ugyan tud már repülni a repülőgép, de egészen az úgynevezett VA
felrántási sebességig (Design Manoeuvring Speed) a szárny nem tud elegendő felhajtóerőt termelni az n1
terhelési többes létrehozásához, így ezeken a sebességeken nem is követeli meg a légialkalmassági előírás
a szerkezettől az n1 elviselését. A felrántási sebesség ismerete azért fontos a pilótáknak, mert ez alá csökkentve a gép sebességét nehezen képzelhető el olyan eset, hogy a légerők kárt okoznának a szerkezetben,
akár a széllökések, akár óvatlan kormánymozdulat miatt, tehát biztonságot jelent. Viszont efölött a sebesség fölött már tisztában kell lenni a kormánymozdulatok hatásával.
Egy repülőgépnek azt is el kell viselnie, ha a terhelési többes negatív, azaz a szárny állásszöge negatív, és
így (a repülőgéphez viszonyítva) lefele irányuló felhajtóerő keletkezik. A manőver burkológörbének ez a
negatív tartománya. Felépítésében hasonló a pozitív tartományhoz, de van pár eltérés. Az első különbség,
hogy a burkológörbe az n=-1 terhelési többest nagyobb sebességnél éri el, mint az n=1 értéket a pozitív
oldalon. Ez csak aszimmetrikus profilok esetén igaz, mert ezeknek negatív állásszögek esetén általában
kisebb a maximális felhajtóerő tényezőjük, és így laposabb a parabola íve a (2.1-2 egyenlet értelmében. A
negatív tervezési terhelési többes (n2) abszolút értéke általában szintén nem egyezik meg az n1 értékével,
így ez a terület kisebb szokott lenni. A manőver burkológörbe jobb alsó sarka is eltér jobb felső sarkától. Ez
egy engedmény a pozitív tartományhoz képest, mivel egy átlagos repülőgép esetében nincs szükség a maximális sebesség környékén egy n2 nagyságú negatív manőver végrehajtására, így erre szilárdságilag sem
kell alkalmasnak lennie. A légialkalmassági előírások így egy sport vagy utasszállítási célú repülőgép esetében engedik, hogy a méretezési terhelési többes a VC sebességtől a VD sebességig n2-ről 0-ra (egyes kategóriákban -1-re) változzon lineárisan. A VC sebesség szerepéről a széllökés burkológörbe során lesz még szó.
A manőver burkológörbe azonban nem feltétlenül aszimmetrikus. A műrepülő gépek közül sok példát lehetne felhozni teljesen szimmetrikus manőver burkológörbére is. Ugyanis főleg a versenyzésre alkalmas
gépeket előszeretettel építik szimmetrikus profillal és ugyanolyan pozitív és negatív manőverek kivitelezésére. Természetesen ez nem mond ellent az előírásoknak, mivel túltejesíteni mindig szabad őket. Viszont a
repülési kézikönyvbe csak akkor kerülhetnek bele a jobb értékek, ha a típusalkalmassági eljárás során a
gyártó igazolja, hogy ugyanúgy teljesíti a gép ezeket az emelt szintű követelményeket is, mintha elő lennének írva.
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A szilárdsági méretezés során úgy kell számolni, hogy a repülőgép talpon, bedöntés nélkül, vízszintes irányban repül, és eközben hat rá az adott terhelési többesnek megfelelő terhelés. Gyorsan belátható, hogy ez
csak kivételes esetben lehet állandósult repülési állapot, hiszen a repülőgépre ható erők ritkán egyenlítik ki
egymást a burkológörbén belül. Nézzünk néhány repülési manővert, és elemezzük a bennük ható terheléseket a burkológörbe segítségével.
Utazó repülés. Ebben a helyzetben éppen erőegyensúly van, azaz
L  G

(2.1-3)

, amiből
n 

L

1

(2.1-4)

G

, azaz a terhelési többes n=1. Ez a manőver burkológörbe által körbefogott területnek az a pontja, amit az
aktuális sebességhez tartozó függőleges és az n=1-hez tartozó vízszintes egyenes metsz ki.
Felvétel. A felvétel egy olyan manőver, amely során a pilóta vízszintes szárnyakkal repülve (például süllyedő repülésben) maga felé húzza a botkormányt, és ezzel nagyobb felhajtóerőt hoz létre a szárnyakon, mint
a gép súlya, és ezáltal körpályára kényszeríti függőleges síkban. (Bukfencnek hívjuk, ha teljes kört tesz meg
a repülőgép.) A manőver burkológörbe ennek a manővernek azt a pillanatát írja le, amikor éppen vízszintes
a repülőgép sebességvektora. A burkológörbe A pontja például azt feltételezi, hogy ebben a helyzetben a
gép sebessége éppen VA és a terhelési többes értéke éppen n1.
Forduló. Szabályos forduló esetében - mint az repülésmechanikából ismeretes - a szárny nagyobb felhajtóerőt hoz létre, mint a gép súlya. Tehát a terhelési többes n>1. Ugyan fordulóban nem vízszintesek a repülőgép szárnyai, de ettől még nem kell külön a fordulókra érvényes terhelési eseteket előírni. Ugyanis egy
szabályos fordulóban a felhajtóerő iránya továbbra is a repülőgép szimmetriasíkjába esik, ahogy vízszintes
repülésben is. Tehát ha a manőver burkológörbe alapján a repülőgép kibír egy n1 nagyságú terhelést, akkor
egy ugyanekkora terhelési többesű forduló is biztonsággal végrehajtható vele.
Hátonrepülés. Ebben az esetben az utazórepüléshez hasonlóan szintén erőegyensúly van, azaz a felhajtóerő nagyságának abszolút értéke megegyezik a gép súlyával (G), viszont értéke negatív, mert ebben az
esetben a felhajtóerő a gép hasa felé mutat
L  G

(2.1-5)

Ebből
n

L
G



G

 1

(2.1-6)

G

, azaz a terhelés többes -1. Ugyan hátonrepülés során a repülőgép a manőver burkológörbe felírásakor
kikötöttekkel ellentétben nem talpon repül, de ez szintén nem veszélyezteti a repülőgépet szilárdsági
szempontból. Ha kibírja az n=-1 terheléssel járó manővert - márpedig az előírások szerint ezt minden repülőgépnek ki kell bírnia - , akkor magát a hátonrepülést is ki fogja bírni.
A fenti kijelentés nem jelenti azt, hogy minden repülőgéppel ténylegesen lehetne hátonrepülni! Ugyanis
egyrészt a gép hátára borítása okozhat nagyobb igénybevételt, mint maga a hátonrepülés, amire viszont
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már nem kell feltétlenül alkalmasnak lennie, másrészt a hajtómű olaj- és üzemanyagrendszere sem feltétlenül alkalmas erre minden esetben.
Átnyomás. Nehezebb elképzelni a manővert, de szilárdsági szempontból a hátonrepüléshez nagyon hasonló terhelést jelent, ha a pilóta egy átnyomást végez n=-1 terhelési többessel, azaz hirtelen előrenyomja a
botkormányt annyira, hogy a szárnyakon negatív legyen az állásszög, és a (lefele mutató) felhajtóerő nagysága megegyezzen a repülőgép súlyával. A manőver burkológörbe n=-1 egyenesének pontjai legpontosabban ezzel a manőverrel hozhatók létre. (Az átnyomásnak azzal a pillanatával, amelyikben éppen vízszintes a
sebességvektor) A pilóta is hasonlóan fogja érezni magát, mint hátonrepülésben: ugyanúgy a biztonsági öv
tartja vissza attól, hogy a kabin tetejéhez préselődjön, pedig a gép nem háton repül. Természetesen az
átnyomás lehet erőteljesebb is, egészen addig, míg a terhelési többes el nem éri a n2 értéket. A burkológörbe F pontja például egy ilyen pont.
Parabola repülés. A súlytalanság állapotában történő vizsgálatokhoz vagy űrhajósok kiképzéséhez szokták
alkalmazni a parabola pályán történő repülést. A manőver lényege, hogy a repülőgépet emelkedő pályára
állítják, majd a magassági kormánnyal a nulla felhajtóerőhöz tartozó állásszöget hozzák létre, a tolóerővel
pedig éppen a légellenállást egyenlítik ki. Így a gép pályája megegyezik egy légüres térben ferdén elhajított
test pályájára: parabola mentén emelkedik, majd hullik vissza. Ez az állapot 30-40 másodpercig tartható
fent speciálisan felkészített repülőgépekkel. A felhajtóerő hiányából egyértelműen következik, hogy a terhelési többes értéke nulla, azaz a manőver burkológörbén belül a vízszintes tengelyen mozog a repülőgép
először balra, ahogy lassul, majd újra jobbra, ahogy a parabola süllyedő ágában ismét gyorsul.
Tehát ha megvalósítunk egy szerkezetet, amely a manőver burkológörbe által meghatározott terheléseket
elviseli, akkor azzal biztonsággal végrehajthatók olyan manőverek, melyekre közvetlenül nem méreteztük,
de a burkológörbe határait nem lépi át. Erre jó példa az a Boeing 707-es, amely 1955. augusztus 6-án palástorsót hajtott végre az Egyesült Államokban egy repülőnapon (2). A palástorsó végig pozitív terhelési
többesű manőver közepes terhelési többessel. Tehát nem jelent szilárdsági problémát, ha pontosan hajtják
végre. (Azonban repüléstechnikailag mégis tilos, mert pontatlan végrehajtás esetén elkerülhetetlenül fellép
olyan terhelés is, amelyre egy utasszállítógépet nem méreteznek.)
A burkológörbére méretezés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a burkológörbe határát bárhol átlépve
azonnal károsodni is fog a szerkezet. Ennek első oka, hogy az előírások a biztos terhelést tartalmazzák, azaz
a biztonsági tényező miatt a szerkezet erősebb. De ha megnöveljük a manőver burkológörbe értékeit a
biztonsági tényezővel, és ezeket az értékeket lépjük át egy manőverrel, akkor sem feltétlenül károsodik a
szerkezet. Előfordulhat ugyanis, hogy például az A pont elviseléséhez beépített anyag lehetővé teszi magasabb sebességek elérését is, mint a kezdetben célul kitűzött VD. Tudatos tervezőmunkáról tesz tanúbizonyságot az a mérnök, aki kihasználja a lehetőséget és, ha más szempontok is lehetővé teszik, ilyenkor emel a
VD és ezzel a VNE értékén. Az eredmény egy optimális repülőgép lesz.
2.1.3 Széllökés burkológörbe
A repülőgépeken nem csak a manőverek következtében ébred jelentős terhelés. Sok esetben a függőleges
irányú széllökések okoztak szilárdsági problémát a repülés hőskorában. Emiatt a jelenleg érvényes
légialkalmassági előírások megkövetelnek bizonyos repülési sebesség és függőleges széllökés kombinációkat a mai gépekre. Az EASA CS-23 Utility kategóriájában a repülőgépnek például el kell viselnie VC sebesség
alatt egy ±50 ft/sec függőleges széllökés, valamint VD sebességnél egy ±25 ft/sec széllökés által okozott
terhelési többest. (Ezek az értékek 20.000 ft repülési magasság fölött egy megadott jelleggel csökkennek) A
VC és VD sebesség között a terhelési többes lineáris változásával kell számolni.
Gáti Balázs, Koncz Imre, BME
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2.1-4. ábra: Egy függőleges széllökés felhajtóerő növelő hatása

Eddigi ismereteink alapján a széllökés hatásának kiszámításához a következő közelítéssel élhetünk (2.1-4.
ábra): a repülőgép egyenletesen n=1 terhelési többessel repül a repülési sebességnek megfelelő állásszöggel (α0), majd a függőleges széllökés (Ude) miatt a szárny megfúvásának iránya hirtelen megváltozik, és ez
Δα állásszög növekedést okoz. Ennek hatására a felhajtóerő:
(2.1-7)

A terhelési többes pedig:

(2.1-8)

A zárójelet felbontva kapjuk:

n

C L   0 



V  S
2

2
G



C L    


2

V  S
2

(2.1-9)

G

Mivel a széllökés bekövetkezte előtt a felhajtóerő és a súly nagysága egyenlő volt (n=1), írhatjuk:

n 1



C L    

V  S

2

2

(2.1-10)

G

Kis szögekről lévén szó, jó közelítéssel:
 

U de

(2.1-11)

V

Ezzel:

n 1

C L 
G


2 V

(2.1-12)

S

A képlet értelmében egy függőleges széllökés hatására bekövetkező terhelési többes fordítottan arányos a
felületi terheléssel (G/S), azaz minél kisebb egy adott tömegű repülőgép szárnya, annál kisebbet tud rajta
„dobni” egy széllökés. Viszont a repülési sebességgel egyenes arányban növekszik a kialakuló terhelési
többes. Azaz turbulens időjárásban érdemes a gép sebességét csökkenteni, nehogy a pilóta akarata ellenére az időjárás túlterhelje a repülőgépet. A lineáris kapcsolatból következik, hogy egy adott széllökés hatására létrejövő terhelési többes egy egyenessel rajzolható be egy olyan V-n diagramba, amiben a manőver
burkológörbét is ábrázoltuk. A 2.1-5. ábra vékony vonallal tartalmazza egy +25 ft/s-os, egy +50 ft/s-os, egy
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-25 ft/s-os és egy -50 ft/s-os széllökés által okozott terhelési többes alakulását az utazósebesség függvényében.

2.1-5. ábra: Széllökés burkológörbe

A légialkalmassági előírások a VC és a VD pontok között a terhelési többes lineáris változását írják elő. Ez
alapján a vastag vonallal jelzett módon alakul a teljes széllökés burkológörbe. A VD sebességről már volt
szó, a VC sebesség jelentősége most válik érthetővé. Ez az a sebesség, amely alatt a repülőgép egy ±50 ft/sos széllökést is kibír. Ha az időjárás turbulens, azaz előfordulhat ekkora széllökés, akkor a pilótának a VC
sebesség alá kell csökkentenie az utazósebességet, hogy biztonságban legyen. Ilyen veszély ritkán áll fent,
ezért az esetek nagy részében nyugodtan lehet nagyobb sebességgel is repülni, mert a gép így is kibír egy
±25 ft/s-os széllökést. A VC sebességet bizonyos korlátok között a tervező maga választhatja ki üzleti megfontolások (ár kontra teljesítmény) alapján.
A (2.1-12) egyenlet jól mutatja a széllökések természetét, de túl nagy terhelési többest eredményez, mivel
nem vesz figyelembe sok, a terhelési többes értékét csillapító hatást. Ilyen hatás például, hogy a széllökés a
természetben nem ugrásszerűen, hanem mindig egy kisebb-nagyobb felfutással jelenik meg. Ennek az
EASA (és a FAA) is tudatában van, és emiatt olvasható a légialkalmassági előírásokban, hogy az előírt széllökések hatásának kiszámolásakor alkalmazni lehet a következő közelítést a széllökés nagyságának alakulására (széllökés profilra) nézve:
U 

, ahol Ude
s
C

U de 
 2  s  
 1  cos 
 
2 
 25  C  

(2.1-13)

: az előírt széllökés nagysága *ft/s+
: a széllökésbe hatolás mélysége *ft+
: a szárny közepes geometriai húrja *ft+

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME

www.tankonyvtar.hu

20

REPÜLŐGÉPEK SZERKEZETE

2.1-6. ábra: Széllökés profil

Egy koszinuszos felfutási profillal rendelkező széllökés hatására létrejövő terhelési többes értékének kiszámolását nem tekinti magától értetődőnek az EASA a CS-23-ban, hanem segítségképpen javasol egy számítási módszert:

n 1 kg 

C L 
G


2 V

(2.1-14)

S

, ahol a széllökés csillapítási tényező (gust alleviation factor):
kg 

0 . 88  g
5 .3   g

a repülőgép tömegaránya (aeroplane mass ratio):
g 

2G S
  C  C L  g

Ez a számításmód már figyelembe veszi a széllökésprofilt és a vízszintes vezérsíknak a terhelési többest
csillapító hatását. A CS-25-ben az ajánlott számítási módszer egy ennél jóval összetettebb módszer. Előírja
az instacioner légerőtényezők alkalmazását, és több, különböző széllökés gradiens esetén is vizsgálni kell a
megfelelőséget. Mindkét előírás megengedi, hogy a tervező olyan módszert alkalmazzon, amely a javasolt
módszernél pontosabb és mégis alacsonyabb terhelési többest eredményez, de ebben az esetben először
magát a módszert kell elfogadtatni a hatósággal. (Ami nem feltétlenül egyszerű…)
2.1.4 Egyesített burkológörbe
A fenti két fejezetben kaptunk két burkológörbét a V-n diagramban, amiket célszerű egyberajzolni. Az előírásokból következik, hogy az egyesített burkológörbe egyes szakaszainak rajzolásakor mindig a szigorúbb
feltételt kell figyelembe venni. Tehát a példaként szereplő egyesített burkológörbén (2.1-7. ábra) alapvetően a manőver burkológörbe határai (vékony folytonos vonal) érvényesek, kivéve az A és a D pont között
egy szakaszon, valamint az E pont környezetében, ahol a széllökés burkológörbe határai (vékony szaggatott
vonal) szigorúbbak. Így kapjuk eredményül a vastag vonallal körbehatárolt területet. Az alapelvnek ellentmondani látszik a pozitív oldal kis sebességű tartománya, ahol a manőver burkoló görbét követi a vastag
vonal annak ellenére, hogy a széllökés burkológörbe magasabb terhelési többest ír elő. Ez annak tudható
be, hogy – mint tárgyaltuk – a másodfokú görbe a CLmax alapján számított maximálisan elérhető terhelési
többest jelöli. Tehát ennél nagyobb terhelési többes nem tud kialakulni, még széllökés hatására sem, mert
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leválik az áramlás a szárny felületéről. Mivel a CLmax korlátozó hatását a széllökés burkológörbe számítása
nem veszi figyelembe, így az egyesített burkológörbe rajzolásánál kell ezt figyelembe venni.

2.1-7. ábra: Egyesített burkológörbe

A 2.1-7. ábra A és D pontja közötti kidudorodás okot ad némi gondolkodásra. A repülőgépek szokásos
szárnykonstrukciói nem mutatnak hajlamot bizonyos sebességtartományokban a teherviselő képesség
megugrására vagy lecsökkenésére, azaz ha a szárny kibírja VC sebességnél az n’1 terhelési többest, akkor
nem valószínű, hogy VA sebességnél csak n1-et bírna. Tehát minden bizonnyal nem jelent tömegnövekedést, ha a gép tervezési terhelési többesét n’1-re emeljük, viszont jobban mutat a repülési kézikönyvben és
a prospektusokban. Ennek a gondolatmenetnek megfelelő burkológörbét mutat a 2.1-8. ábra.

2.1-8. ábra: A tervezési terhelési többes emelése

Hasonló gondolatmenet alapján szokásos megoldás az is, hogy az n2 értékét az előírtnál negatívabb értékre
változtatják, ha a szárny szerkezete az n1-re méretezés következtében a negatív terhelési többesek tartományában automatikusan többet fog elviselni, mint amit az előírások megkövetelnek.
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A terhelési többes A és D pont közötti kiugró értékére más választ is lehet adni. Ha a repülőgép tervezője a
gép beszerzési árával szeretné piacképessé tenni a gépét, és a VC értéke még nem jár az engedélyezett alsó
határ közelében, akkor ennek az értékét csökkenti. Ennek eredményeképpen a széllökés burkológörbe az
n1 eredeti értéke mellett is „visszabújik” a manőver burkológörbe belsejébe, ahogy a 2.1-9. ábra mutatja.
Ennek a megoldásnak az előnye a könnyebb szerkezet, a hátránya pedig a turbulens időben tartható kisebb
sebesség, valamint szűkebb terhelési többes tartomány.

2.1-9. ábra: A VC sebesség csökkentésének hatása

2.1.5 Fékszárny
A repülőgép aerodinamikai jellemzői erősen megváltoznak a fékszárny kitérítésének hatására. Logikus következtetés lenne, ha új burkológörbéket kellene rajzolni. Ez azonban a gyakorlat és az előírások szerint is
szükségtelen. A CS-23 azt írja elő, hogy VF sebességnél a repülőgépnek bedöntés nélküli szárnyak mellett el
kell viselnie:



n=±2 tehelési többest
Ude=±25 ft/s pályára merőleges széllökést

,ahol a VF nem lehet kisebb, mint 1.4 VS vagy 1.8 VFS (amelyik nagyobb). VS az átesési sebesség csukott
fékszárny esetén, a VFS pedig nyitott fékszárny esetén.
Ezek enyhébb követelmények, mint csukott fékszárny esetén, ami annak tudható be, hogy fel- vagy leszállást nem érdemes ennél rosszabb meteorológiai körülmények között megkísérelni, illetve a leszállás során
nem szükséges ennél nagyobb terhelési többessel járó manőver végrehajtása.
A fékszárnynak, a mozgatómechanizmusának és a megfogásainak a fenti terheléseken kívül el kell viselniük
egy szemből érkező 25 ft/s-os széllökést a max. folyamatos teljesítmény 75%-ával forgatott légcsavar által
indukált sebességmező hatásával együtt, valamint a max. felszállóteljesítménnyel forgatott légcsavar által
indukált sebességmező hatását (széllökés nélkül). Ezekben a terhelési esetekben a repülőgép VF sebességgel halad.
2.1.6 Aszimmetrikus terhelések
Az aszimmetrikus terhelési esetek hossztengely körüli szöggyorsulással járnak, és így figyelembe kell venni
a fő tömegpontok gyorsulását és a tehetetlenségükből fakadó terheléseket is.
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A CS-23 alapján a repülőgép szárnyának és bekötésének ki kell bírnia, ha a manőver burkológörbe A pontjában az egyik szárnyon a burkológörbénél számított terhelésnek csak a 75%-a ébred, a másikon viszont a
teljes számított terhelés. Ezen felül a csűrőkormányok kitérésének a hatásait is ki kell bírnia az n1 (tevezési
terhelési többes) két harmada mellett az alábbi eseteket:




VA sebesség mellett maximálisan kitérített csűrőkormány hatása
VC sebesség mellett a fenti esetben létrejövő szögsebességet létrehozó csűrőkormány kitérítés hatását
VD sebesség mellett a fenti szögsebesség 1/3-át létrehozó csűrőkormány kitérítés hatását

2.2 Vízszintes vezérsík
A légialkalmassági előírások a vízszintes vezérsíkkal kapcsolatban négy féle terhelésről beszélnek.
1. Ki kell számolni, hogy mekkora légerő ébred a vízszintes vezérsíkon a manőver burkológörbe pontjaiban, valamint a fékszárnnyal kapcsolatos esetekben. Ezeket a terheléseket egyensúlyt biztosító
terheléseknek (balancing load) nevezik az előírások, ami képszerű, mert könnyű elképzelni, hogy a
szárnyra fel kell rakni a manőverburkológörbe pontjainak megfelelő terheléseket, majd a vízszintes
vezérsíkon akkora erőt kell kifejteni, hogy egyensúly jöjjön létre a kereszttengely körül. Ennek ellenére a megfogalmazás félrevezető is lehet, ugyanis az n1=1 eseteket kivéve természetesen szó sem
lehet erőegyensúlyról.
2. Ki kell számolni azt a légerőt (felhajtóerőt), amely a vezérsíkon ahhoz szükséges, hogy a repülőgép
bizonyos V sebességek esetén adott nagyságú kereszt tengely körüli szöggyorsulásokat hozzon létre. Ezen felül a terhelési többesek értékei is adottak. Ilyen terhelések függőleges manőverek korrekciója során léphetnek fel. Például a pilóta belekezd a repülőgéppel egy felrántásba, ennek hatására kialakul egy kereszt tengely körüli szögsebesség. Mivel a vízszintes vezérsík a súlyponttól (mint
forgásponttól) távolabb helyezkedik el, ezért a megfúvási sebességre merőleges kerületi sebessége
lesz, amely állásszög és felhajtóerő növekedést okoz. (Mint egy felfelé irányuló széllökés) Ehhez
adódik hozzá a manőver korrekciójához létrehozott magassági kormány kitérés hatása, ami szintén
felfele irányul. Ezeken felül a vezérsík saját tehetetlensége is létrehoz egy súlyerőt önmagán, melyet az előírásban meghatározott függőleges gyorsulás értékéből kell kiszámítani.
3. Ki kell számolni a széllökés burkológörbe számításánál megadott széllökés-repülési sebesség kombinációk esetén a vízszintes vezérsíkon a széllökés közvetlen hatásaként létrejövő felhajtóerő növekményt. Az előírások kivételesen javasolnak egy számítási módszert. Az így kapott erőt hozzá kell
adni az adott sebességnél, n1=1 esetre vonatkozó egyensúlyt biztosító erőhöz.
4. A vezérsíkot is kell aszimmetrikus terhelésre méretezni. Ennek alapja az előző három (szimmetrikus) terheléscsoport legnagyobb terhelése. Aszimmetrikus esetben ennek a terhelésnek egy adott
képlettel kiszámítandó hányadát le kell vonni az egyik oldalon. Ez a terhelési eset főleg a vezérsík
befogását fogja terhelni kb. a törzs hossztengelye körüli csavarásra.
A négy esetben kiszámolt légerőt kell a fesztáv mentén szétosztani, és ebből a megoszlásból származó
igénybevételekre kell végül méretezni a szerkezetet. A fesztáv menti megoszlás alakulására a vezérsík esetén sem utalnak az előírások, azt a mérnöknek kell meghatároznia; kis gépek esetén szokás egyenletes
megoszlással közelíteni. Magától értetődő, hogy ez nem fedi a valóságot, hiszen a szárnyhoz hasonlóan a
vezérsík is véges, így valamilyen elliptikushoz hasonló jellegű eloszlás alakul ki a valóságban. Ugyanakkor az
egyenletes megoszlással egyszerűbb számolni, a biztonság felé téved, (nagyobb hajlítónyomatékot ered-
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ményez). Ugynakkor a vízszintes vezérsík esetén egy pontosabb számításra alapozva sem lehet olyan jelentős tömeget megtakarítani egy kis repülőgépnél, hogy megérje a ráfordítást.

2.3 Függőleges vezérsík
A függőleges vezérsíknak (és az egész repülőgépnek) ki kell bírnia a következő esetekben ébredő terheléseket:




Csúszásmentes repülésben az oldalkormány maximálisan kitérítve
15°-os csúszás (oldalkormány középen)
Maximálisan kitérített oldalkormány, és a hatására létrejövő 22.5°-os csúszás mellett. (De legalább
a maximálisan elérhető, állandósult csúszási szög 1.5-szerese) Ilyenkor a kormánykitérítésből és a
csúszásból származó erő egymással ellentétes irányú.

A terhelési esetek során a szögsebességet nullának kell feltételezni. Commuter kategóriára további feltételek olvasható a CS-23-ban, hiszen ez a kategória átmenetet jelent a nagy repülőgépek osztályába.

2.4 Légerők fesztáv menti megoszlása
Amint az eddigiekből látható a légialkalmassági előírások csak a szárnyon és a vezérsíkokon összességében
fellépő terhelést definiálják, és nem adnak iránymutatást arra nézve, hogyan oszlik meg a légerő a felületeken. Ennek kezelése teljes mértékben a mérnökök felelőssége. Ebből következően többféle módszer létezik
mind a húrirányú, mind pedig a fesztáv irányú megoszlás számítását illetően. A húrirányú megoszlás hatását analitikus számítások estében az aerodinamikából ismeretes szárnynyomatéki tényező segítségével
kezelik. A fesztávmenti megoszlás ennél jóval összetettebb. A legegyszerűbb repülőgépek esetében (ultrakönnyű, otthonépített gépek) a konstruktőrök azzal számolnak, hogy az előírásokban definiált légerőt
egyenletesen osztják el a fesztávolság mentén. Ez a közelítés a biztonság felé téved ugyanis nagyobb
hajlítónyomatékot eredményez, mint a valóságban fellépő, szárnyvég felé csökkenő megoszlás. Ennél egy
fokkal jobban közelítik a valóságot az 50-es években elterjedt Schrenk-féle módszeren alapuló számítások,
melyek elliptikushoz közeli megoszlást megoszlást eredményeznek. A korszerű repülőgépeket természetesen CFD (Computational Fluid Dynamics) szoftverek segítségével méretezik a nagy gyártók, melyek az
áramlástanban megismert Navier-Stokes egyenleteken alapulnak. Egyszerűbb numerikus áramlástani
szoftverek már ingyenesen is elérhetők (AVL, XFLR5, Tornado), sőt az aerodinamikából megismert hordozóvonal elmélet vagy a panel módszer segítségével ezek el is készíthetők. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy ezek a módszerek egy adott állásszög és megfúvási sebesség esetére számolják ki a légerők megoszlását, viszont az előírások az összfelhajtóerő nagyságát írják elő pl. a manőverburkológörbével.
Tehát ezeket az aerodinamikai számításokat ki kell egészíteni egy olyan funkcióval, amely megkeresi azt az
állásszöget, amely az adott terhelési esetnek megfelel. Így már a feladat akkora, hogy jelenleg egy kis vagy
közepes vállakozás által elérhető számítógépes kapacitás nem tud még a megkívánt pontossággal dolgozni,
de természetesen ez csak idő kérdése.
A légerők fesztávmenti eloszlásához alkalmazandó módszer kiválasztása előtt mindenképpen egyeztetni
kell a típusalkalmassági engedélyt kiadó hatósággal is, hogy általuk elfogadott módon történjenek a számítások.
A légerők fesztávmenti megoszlásának ismeretében már előállíthatók az igénybevételi ábrák a statikában
tanultak alapján. Semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az áramlástanban alkalmazott
koordinátarendszer (megfúvással párhuzamos és megfúvásra merőleges tengelyek) nem egyeznek meg a

www.tankonyvtar.hu

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME

2. TERHELÉSEK

25

szerkezeti tengelyekkel! Azaz szükség van egy az állásszögtől függő elforgatásra is, amely minden terhelés
esetben eltérő nagyságú.

2.5 Futómű
A futóművekre ható terhelések leírása a légialkalmassági előírások „Földi terhelések” (Ground Loads) fejezetében találhatók. A fejezet első részében a definiálásra kerül az a repülőgép tömeg, amivel az egyes terhelési esetekben számolni kell. Ez alapvetően a maximális felszállótömeg, és csak néhány esetben lehet
kevesebb ennél.

2.5-1. ábra: A leszállás során ébredő erők

Az előírások két különböző terhelési többest alkalmaznak:


tehetetlenségi terhelési többes (inertial load factor): a földetérés során kialakuló maximális függőleges lassulást írja le. A leszállás során a repülőgép egyéb részeire vonatkozó igénybevételek is ez
alapján határozhatók meg.
nI 








L  FG

(2.5-1)

W

, ahol
L
: a szárnyon a földetérés pillanatában még ébredő felhajtóerő
FG
: a futóművön ébredő, talajra merőleges erő
W
: a repülőgép súlya
talajreakció terhelési többes (ground reaction load factor): a futóműveket terhelő erőt írja le
nG  nI 

L
W



FG

(2.5-2)

W

A földetérés pillanatában nem szabad a gép súlyának 2/3-ánál több felhajtóerővel számolni a szárnyakon. A
számítások során feltételezhető, hogy ez a felhajtóerő átmegy a súlyponton.
A futómű legtöbb alkatrészére a talajfogással kapcsolatos terhelési esetek egyike jelenti a mértékadó
igénybevételt. A méretezésnél alkalmazott terhelési többszörösöknek akkorának kell lennie, amit egy –
felületi terheléstől függően – 7-10 ft/s (2.1-3.0 m/s) közötti függőleges sebességgel történő leszállás okoz.
De a tehetetlenségi terhelési többes sem lehet kisebb nI= 2.67, és a talajreakció terhelési többes sem lehet
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kisebb, mint nG=2.0. Ha a repülőgépet az élete során várhatóan üzemeltetik olyan egyenetlen talajon, amelyen guruláskor vagy a felszállás során átlépi ezt az értéket, akkor az értékeket meg kell emelni legalább
olyan szintre, ami ilyenkor fellép.
A futóművek méretezésekor nem csak a talajra merőleges erőket kell figyelembe venni. A talajfogás pillanatában jelentős, talajjal párhuzamos erő (FD) jelentkezik abból a hatásból, hogy az addig álló kerékagyat és
gumiköpenyt fel kell pörgetni (redukált tömeg gyorsítása). Ennek az erőnek a nagyságát korlátozza a kerék
és a talaj közötti súrlódási tényező, melyet 0.8-es értékkel kell figyelembe venni a szilárdsági számításokban. Azonban az erő nagysága nem lehet kevesebb, mint
FD  0 . 25  n G  W

(2.5-3)

Abban a pillanatban, amikor a gumi és a talaj közötti sebességkülönbség megszűnik, a csúszó súrlódási erő
nagysága hirtelen lecsökken a nála egy nagyságrenddel kisebb gördülési súrlódásnak megfelelő erőre. Az
eddig hátrafeszülő futószár ennek hatására visszarugózik, és a kerék+gumi együttest előre gyorsítja. A kerék+gumi együttes a neutrális helyzeten átlendülve tehetetlensége folytán a futószárat immár előre irányban terheli FR erővel. Amennyiben nem áll rendelkezésre pontosabb módszer, a CS-23 D függelékében leírtak szerint lehet számolni FD és FR értékét.
A konkrét terhelési eseteket leíró paragrafusok külön foglalkoznak az orrkerekes és a farokkerekes elrendezésű repülőgépek leszállásával. Az előbbi elrendezésű repülőgépekre vonatkozó esetek:





Normál talajfogás: a három kerék egyszerre ér földet, illetve a két főfutó ér először földet.
Farokra érkezés: a gép átesési helyzetben vagy olyan helyzetben van, ami farokra érkezést eredményez (amelyik kisebb hosszdőléssel jár)
Egy kerékre érkezés: az egyik főfutó ér csak talajt
Oldalirányú talajfogás: a gép a főfutókra érkezik az oldalirányú tehetetlenség többes nsI=0.83, az
oldalirányú talajreakció terhelési többes nsR=0.5 a befelé terhelt főfutóra és nsR=0.33 a kifelé terhelt főfutóra. FD és FR értéke nulla.

Ezekben az esetekben kell kiszámolni igénybevételeket, és kiválasztani a mértékadó igénybevételt a futómű egyes alkatrészeire. Az előírásoknak való megfelelést a futómű esetében ejtéstesztekkel kell bizonyítani. Az ejtés magasságát szintén meghatározzák az előírások.
A leszállás következő fázisa a fékezés. Az ennek során fellépő igénybevételeket nI=1.33 és µ=0.8 súrlódási
tényező mellett kell kiszámítani. (Az FD értékének nem kell nagyobbnak lennie, mint a fékberendezés maximális nyomatékából számolható fékerő.)
Az orr- és a farokfutó szerkezetére további követelmények is vonatkoznak, melyek erőkomponensek és
kormányzási nyomatékok különböző kombinációit írják elő.

2.6 Hajtóműbekötés
A hajtómű bekötésre hat:





a vonóerő,
a hajtómű által kifejtett nyomaték,
a hajtómű tehetetlenségi ereje,
és a manőverek során fellépő precessziós nyomaték
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Az utóbbi nyomaték a perdület tétel értelmében akkor lép fel, amikor a motor forgástengelyére merőleges
nyomaték lép fel. Ilyenkor a forgástengelyre és a külső nyomaték tengelyére merőleges forgatónyomaték
jön létre, ahogy a 2.6-1. ábra mutatja.

2.6-1. ábra: Precessziós nyomaték bemutatása

Tehát a magassági kormány kitérítésének hatására a motor a forgásirányától függően jobbra vagy balra
próbál kifordulni a bekötésből, míg az oldalkormány belépésének hatására felfelé vagy lefelé próbál bólintani.
A hajtómű bekötésre a következő terhelési eseteket kell figyelembe venni:










a hajtómű felszálló üzemmódja során leadott maximális nyomaték (a gyártó által a felszálló üzemmódra megadott névleges érték egy adott tényezővel megnövelve) és a manőver burkológörbe A
pontjában érvényes terhelési többes 75%-ának együttes hatása;
a hajtómű folyamatos üzemmódja során leadott maximális nyomaték és a manőver burkológörbe
A pontjában érvényes terhelési többes együttes hatása;
a légcsavar indokolatlan vitorlába állása felszálló üzemmódon;
a légcsavar-tengely hirtelen megszorulása;
a hajtómű és a légcsavar fordulatszámának hirtelen emelése a hajtómű max. felszálló nyomatékával;
n=1.33 vagy a manőver burkológörbe A pontjában érvényes terhelési többes 33%-ának megfelelő
oldalirányú terhelés többes (a többi terheléstől független);
a kéthajtóműves repülőgépek egyik hajtóművének leállása esetén a terheléseknél figyelembe kell
venni a pilóta korrekciójának a hatását is az előírt módon;
a következő terhelések tetszőleges kombinációja:
 ωlegyezés=2.5 rad/s szögsebesség,
 ωbólintás=1.0 rad/s szögsebesség,
 n=2.5 terhelési többes,
 max. folyamatos vonóerő

A hajtómű bekötés méretezése láthatóan nagy feladat a terhelési esetek nagy száma miatt. Az Aerobatic és
a Commuter kategóriára további követelményeket is tartalmaznak az előírások.
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2.7 Törzs
A CS-23-ban a repülőgép törzsével kapcsolatban csak a kabintúlnyomásra vonatkozó követelmények találhatók egy helyre összegyűjtve. Ezek előírják, hogy





a repülőgép szerkezetének el kell viselnie a nyomáshatároló szelep által meghatározott kabintúlnyomás következtében fellépő igénybevételeket a levegőben létrejövő terhelésekkel együtt
a repülőgép szerkezetének el kell viselnie a nyomáshatároló szelep által meghatározott kabintúlnyomás következtében fellépő igénybevételek 1.33-szorosát (az egyéb terheléseket nem kell figyelembe venni)
a nyomáskülönbség számításakor figyelembe kell venni a külső légáramlás miatt fellépő nyomásmegoszlást

A további követelményeket az adott előírásban a többi paragrafusból kell összegyűjteni, ami a törzs elrendezésétől, szerkezetétől függően nagyon változatos listát eredményez. A teljesség igénye nélkül a törzs
mellső, középső és hátsó részére várhatóan a következő terhelési esetek jelenthetik a mértékadó terhelést.
Törzs mellső rész






Szimmetrikus (függőleges) terhelések
 manőver és széllökés burkológörbe (tehetetlenségi erők)
 légerőket el lehet hanyagolni (biztonság felé tévedés)
Aszimmetrikus (oldalirányú) terhelések
 csúszva repülés, legyező mozgás
 légerők egy nagyságrendbe esnek a tehetetlenségi erőkkel
Talajtól származó terhelések (orrfutó)
 talajfogás
 fékezés (jelentős támasztóerő a futószárnál + esetleges orrfutó fékezés)
 aszimmetrikus fékezés

Törzs hátsórész





Vezérsíkokon ébredő erő
 a vízszintes vezérsíkon ébredő erő az egyesített burkológörbe minden pontjában
különböző, továbbá a súlyponttól is függ
 a függőleges vezérsíkon ébredő erő az előírt manőverek és repülési helyzetektől
függ
Törzsön ébredő légerők elhanyagolhatók
Számítás: a vezérsíkokon ébredő erőkkel a tehetetlenségi erők tartanak egyensúlyt (a törzs, mint
egyensúlyban lévő tartó mentén)

Törzs középrész


A szárny felső felületén létrejövő nyomással egy nagyságrendbe eső külső légnyomás
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3 Fémes szerkezeti anyagok
Egy jelenleg rendszerben álló szállítórepülőgép felszállótömegének kb. 20%-át teszi csak ki a hasznos teher,
a maradék 80% körülbelül fele pedig az üres tömeg. Ebből látható, hogy az üres tömeg csökkentése jelentősen javítja a gazdaságosságot. Emiatt a repülésben folyamatos az igény a jó jellemzőkkel rendelkező,
könnyű anyagok iránt. A repülőgépek különböző elemeinek eltérő szempontoknak kell megfelelniük, ezért
a gyártásuk során többféle anyagot is felhasználnak. (2.7-1. ábra)

2.7-1. ábra: A tervezés alatt álló Airbus A350 XWB repülőgépen alkalmazandó anyagok

Az anyagok kiválasztása a következő jellemzők alapján történik:
Megengedett feszültség. A repülőgépiparban alkalmazott anyagoknál a megengedett feszültség értéke
nem magától értetődő. Meghatározásához az első lépés az anyag jellemzőinek meghatározása, melyről az
EASA CS-23.613 például előírja, hogy statisztikailag értékelhető mintaszám alapján kell elvégezni. A megengedett feszültség értékét pedig úgy kell meghatározni, hogy változó anyagminőség esetén is adott valószínűség és konfidencia mellett megfeleljen a méretezett alkatrész az előírásoknak. A 2.1.1 fejezetben tárgyalt maradó deformáció mentességből következik, hogy acél esetében  a fenti valószínűség és konfidencia mellett meghatározott  folyáshatárt lehet a megengedett feszültségnek venni.
A repülésben a nagy megengedhető feszültség csak abban az esetben jelent előnyt egy új anyag esetében,
ha kellően alacsony sűrűséggel is párosul, ugyanis a repülésben megfelelő szilárdság mellett a tömeg csökkentése a fontos, nem a keresztmetszeteké.
Kifáradási határ. Egy szállító repülőgép élettartama elérheti a 60.000 repült órát is. Ezt gazdaságosan csak
úgy lehet elérni, ha az alkatrészek tervezésekor a kiválasztott anyagok Wöhler-görbéjét is figyelembe veszik.
Repedésterjedés. Nagyszilárdságú anyagok esetében különösen fontos szempont a fail-safe elv alapján
tervezett alkatrészek esetében.
Korrózió. A beépített anyagok korrózióhajlama határozza meg a szükséges védelmet, amely befolyásolja a
szerkezeti üres tömeget, valamint az előállítási és az üzemeltetési költségeket.
Hőállóság. Az alkalmazott anyagokat az üzemeltetés teljes hőmérséklet-tartományára kell választani, (pl.: 70°C - +70°C) és a hőterhelés ciklikusságát is figyelembe kell venni.
Hozzáférhetőség és gyárthatóság. Nemcsak a kiválasztott anyagnak, hanem a gyártáshoz szükséges minden formájának (tömbök, rudak, profilhúzott félkésztermékek, lemezek stb.) beszerezhetőnek kell lennie
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ahhoz, hogy gazdaságos legyen a gyártás. Erre jó példa a szénszálas szövetek, melyeket egy ideig nem lehetett beszerezni a jegyzet készítése előtt pár évvel, mert a gyártók nem voltak felkészülve a robbanásszerűen növekvő keresletre.
Anyagköltség és gyártási erőforrásigény. Egy repülőgép tervezési fázisában nehezen meghatározható jellemző. Nagy tapasztalattal rendelkező gyártók alumínium alapú viszonyszámokkal írják le.

3.1 Acél
Az acél magas folyáshatárral és szakítószilárdsággal rendelkező, régen ismert fém. Repülőgépek fő építési
anyagaként történő alkalmazásával akkor próbálkoztak, mikor a gépek teljesítményének, méretének növekedésével a fában rejlő szilárdsági tartalékok elfogytak. Azonban a magas megengedett feszültség önmagában nem jelenti azt, hogy egy anyagot érdemes alkalmazni. A magas sűrűségen kívül egy másik szempont
az acél felhasználása ellen, hogy a repülőgépekben sok alkatrész van nyomó illetve nyíró igénybevételnek
kitéve, melyek esetén a stabilitásvesztés (kihajlás, behullámosodás) ellen sokat számít a keresztmetszet
másodrendű nyomatéka, illetve az alkalmazott lemezek vastagsága. Az acél alkalmazása pedig éppen a
keresztmetszetek drasztikus csökkenését és ezzel a kihajlásra való hajlamot vonta maga után. Ez utóbbira
jó példa a Junkers J.1 repülőgép, amely nagyon vékony acéllemezekből készült, és komoly problémát jelentett a kihajlásuk megakadályozása (3.1-1. ábra).

3.1-1. ábra: Junkers J.1 és az alkalmazott acél tartókeresztmetszetek

A fentiek ellenére bizonyos helyeken (futómű, szárnybekötés stb.) továbbra is szükség van nagy szilárdságú
és így kis keresztmetszet igényű anyagokra, melyeket továbbra is célszerű acélból előállítani.

3.2 Alumínium
A Junkers J.1 építése közben fellépő lemez-instabilitási problémák nagy részét a későbbi típusoknál el lehetett kerülni a frissen megjelenő, kisebb szakítószilárdságú, így nagyobb tartókeresztmetszeteket eredményező (tehát kihajlás ellen biztosabb) duralumíniummal, melynek alacsony sűrűsége kompenzálta a beépített anyag térfogatának növekedését is. Ráadásul a megmunkálása is egyszerűbb volt, mint az acélé. Ennek
köszönhető, hogy az alumíniumötvözetek egészen a mai napig egyeduralkodó szerepet töltöttek be a repülőgépiparban. A jegyzet írásának időpontjában széles körben alkalmazott típusok szerkezete is kb. 70-80%ban alumíniumötvözetekből állnak. A J-1 konstrukciója során felhalmozott tapasztalat hosszú éveken keresztül biztosította Hugo Junkers számára a sikereket az alumínium építésű repülőgépek terén. (Junkers
F13, Ju-52)
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3.2-1. ábra: Alumínium és lágyvas szakítódiagramja

Szilárdsági szempontból a repülésben felhasznált alumíniumötvözetek legjellegzetesebb tulajdonsága,
hogy nincs folyáshatáruk. Mivel a repülésben biztos terhelés esetén a megengedhető feszültséget az előírások szerint a maradó alakváltozás korlátozza, ezért az alumínium esetében a 0.2% maradó deformációhoz tartozó feszültségszintig tekintjük lineárisnak és hiszterézismentesnek a szakítódiagrammot.
Az alumíniumnak nincs kifáradási határa, így az ezzel kapcsolatban más tárgyakból megismert (statikus
jellegű) méretezési eljárások nem alkalmazhatók, így végtelen élettartamra sem lehet őket méretezni.
Az alumínium felületén ugyan kialakul egy védő alumínium-oxid réteg, de ez a repülésben nem biztosít
kellő korrózióvédelmet, ezért általában eloxálást és korróziógátló alapozófestést is alkalmaznak.
Alumínium ötvözetek sok eltérő ötvözőanyaggal készülhetnek és sokféle hőkezelést kaphatnak, hogy a
merevségi, szilárdsági, fáradási és korróziós tulajdonságok megfelelő kombinációját érjék el a szerkezet
különböző pontjain. Jelölésük a következő rendszer szerint épül fel:
pl: 2024-T3
Anyagjelölés
1xxx
2xxx
3xxx
4xxx
5xxx
6xxx
7xxx
8xxx

Fő ötvözőanyag

Hőkezelések

ipari tiszta alumínium
Cu
Mn
Si
Mg
Mg+Si
Zn
Li

Hx
Ox
Fx
Tx
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hidegmegmunkálás
lágyított (kovácsolás)
kezelés nélkül
hőkezelt
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Tipikus ötvözetek:
2024: réz, magnézium ötvözőanyagok, általában T3, T4 (nemesítés) hőkezeléssel. Jó fáradási tulajdonságokkal és magas megengedett feszültséggel rendelkezik, így húzásra igénybevett elemeknél alkalmazzák.
(pl. szárny alsó borítás)
2224: 8%-kal nagyobb szilárdság, és lassabb kifáradás
7075: réz, magnézium, cink ötvözőanyagok általában T6 (nemesítés) hőkezeléssel nyomó és nyíró igénybevételre, vagy fáradásra nem kritikus húzó igénybevételre. (pl. szárny felső panelek, törzs hosszmerevítők és
keretek) T73 hőkezeléssel kovácsoláshoz, sajtoláshoz
7079: nagy vastagság esetén jobb a 7075-nél
7150: 7075-nél nagyobb szakítószilárdság és lassabb kifáradás
7178: magnézium, cink ötvözőanyagok, magas nyomószilárdság. A réteges korrózióra való hajlama miatt
már 7075-T6-tal helyettesítik.
8090: Lítium, réz, magnézium ötvözőanyagok. Könnyű, merev, hosszú élettartam, drága. Nagy fejlődést
jósoltak neki, de a kompozitok komoly konkurenciát jelentenek.

3.3 Titán
A titán sűrűsége kb. 40%-kal kisebb, mint az acélé, míg szilárdsága megközelíti. Akkor alkalmazzák. ha






magas az üzemi hőmérséklet
tömeget kell csökkenteni
fokozottan korrozív a környezet (pl. tengervíz)
a galvanikus korrózió veszélye áll fenn
egy alumínium ötvözet túl nagy keresztmetszetet eredményezne

Élettartama és korrózióállósága miatt a repülőgép üzemeltetése során kevés törődést igényelnek a titánból
készült alkatrészek. Beépítésük, javításuk, illetve a félkész termékek feldolgozása azonban néhány szempontból különleges:






Feszültségmentesítés hidegalakítás és egyengetés után: hidegalakítás során jelentősen esik a folyáshatár és magasak a maradó feszültségek. A feszültségmentesítés szinte teljesen visszaállítja az
eredeti tulajdonságokat.
Hegesztés: védelem nélküli hegesztés során oxigént és hidrogént vesz fel. (speciális védőgázas hegesztési eljárások: GTAW, TIG) Hegesztés után a hőkezelés ismétlése szükséges
Csiszolás: különleges technológia a felületi repedések és nagy feszültségek megakadályozására a
felületben
Érintkezés nem éghető hidraulika folyadékkal: repedésmentes védőbevonat szükséges azokon a
helyeken, ahol magasabb hőmérsékleten érintkezésbe léphet foszfát-észter alapú, nem éghető
hidraulika folyadékkal (pl. Skydrol)
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Tipikus ötvözetek:
CP Ti (tiszta titán): a legalacsonyabb a szilárdsága. Kopó lemezek, csővezetékek, szerelvények, rögzítőfülek
erősen korrozív környezetben (pl. mosdók)
Ti-3Al-2.5V: nagy nyomású hidraulika vezetékek (tömegcsökkentés)
Ti-6Al-4V: a legelterjedtebben alkalmazott titán ötvözet. Pilótafülke ablakkeret, padlógerendák, APU tűzfal,
futószár
Ti-6Al-6V-2Sn: nagyobb szilárdságú, mint a Ti-6Al-4V. Futómű szerelvények, fékszárny pálya
Ti-10V-2Fe-3Al: új, nagy szilárdságú ötvözet kovácsolási célra. Orrsegédszárny pálya, ajtómechanizmus
elemei.
Ti-13V-11Cr-3Al: alacsony rugalmassági modulusz. 70%-kal könnyebb rugók.

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME
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4 A repülőgépgyártásban alkalmazott kompozit anyagok és gyártási eljárások
4.1 Bevezetés
4.1.1 Kompozit anyag fogalmi meghatározása:
Kompozit anyagokon általában legalább kétféle-, makroszkópikusan és funkcionálisan is elkülöníthető
anyag (összetevő) kompozícióját, társítását értjük, egy adott szerkezeti egységen belül. Ez a kétféle összetevő funkció szerint az erősítőanyag vagy vázanyag (reinforcement) és a beágyazó anyag vagy mátrix
(matrix). A kompozit anyagokat a különböző fizikai (mechanikai) jellemzőkkel bíró anyagok előnyös tulajdonságainak kombinálása, jobb kihasználhatósága végett hozták létre.
Megjegyzés: A kompozit-szerkezetek és a szendvicsszerkezetek fogalma nem keverendő össze! A kompozit-szerkezet elnevezés anyagkombinációt, míg a szendvicsszerkezet megnevezés pedig szerkezeti kialakítást jelöl, tehát a szendvicsszerkezet nem alapvetően kompozit anyagú és a kompozit-szerkezet nem feltétlenül szendvicsszerkezet is egyben!
4.1.2 A kompozit anyagok történelmi áttekintése:
A természetben is előfordulnak „kompozit anyagok”, melyek közül legismertebbek: a fa, a bőr, a bambusznád és a csont. A klasszikus értelemben vett, ember alkotta kompozit anyagokat már a történelem előtti
időkben is használták őseink, melyek közül legismertebbek a vályogtégla és a „vertfal”, amelyeknél a gyenge mechanikai szilárdságú agyagot a hozzákevert növényi eredetű rostok (pl: szalma) illetve fűzfavesszőfonadék használatával sikerült teherbíróbbá tenni. Ugyanezen elvek alapján született meg évezredekkel
később a ma is használatos vasbeton. Ezen anyagok voltak az előfutárai a mai értelemben vett kompozit
anyagoknak. Az első ilyen (még napjainkban is használt) „modern” kompozit anyag a fenol-formaldehid
gyantával kombinált erősítőszövet, a textilbakelit, melynek beágyazó anyaga a „BAKELITE” (fenolformaldehid gyanta), amely igen rideg, törékeny és gyenge mechanikai tulajdonságú műanyagnak bizonyult, ezért természetes textilszövettel megerősítve tették alkalmassá a szélesebb körű ipari felhasználásra. A repülőgép-építésben jelentős mennyiségben először alkalmazott kompozit anyag az 1930-as évek
végén az Aero Reserach Ltd. által kifejlesztett GORDON AEROLITE fantázianevű egyirányú szalag, amelyet
fenolgyantával átitatott fonatlan (sodrás nélküli) lenszálakból készítettek. Ebből az anyagból gyártották
1940-ben a II. világháború egyik leghíresebb vadászrepülőgépe: a „Supermarine Spitfire” törzshátsórészét
(törzskereteit hosszmerevítőit és törzsborítását), melyeket hagyományos szegecseléssel erősítettek össze.
(4.1-1. ábra)
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4.1-1. ábra: Supermarine Spitfire törzsének felépítése

A következő lépcsőfokot a nagyszilárdságú üvegszál és poliésztergyanta „összeházasításával” előállított
kompozitok fémjelzik, melyeket először egy 1943-ban az USA-ban készült oktató-kiképző repülőgép (Vultee
XBT-16) törzs-hátsórészének készítésénél alkalmaztak, az ugyancsak újdonságnak számító méhsejt felhasználásával alkotott „szendvicsszerkezetű konstrukció” megalkotásához. A fejlődés tovább folytatódott, a
repülőgép építésben megjelentek az epoxigyanta mátrixanyagok, melyeket először üvegszálból, majd szén, illetve grafitszálakból, aramidszálakból, bórszálakból, kerámiaszálakból, vagy ezek kombinációjából készült „vázanyagokkal” erősítettek meg. Jelenleg már jelentős mennyiségben használnak magasabb üzemi
hőmérsékletet elviselő poliimid- (polyimide) és biszmaleinimid (bismaleimide) alapanyagú hőre keményedő
mátrixgyantákat (Thermosetting resins), valamint hőre lágyuló polimereket (themoplastics) az erősítőanyagok beágyazására. Napjainkban a könnyű sport- és általános célú repülőgépek és az új generációs katonai
csapásmérő-, illetve vadászrepülőgépek, helikopterek sárkányszerkezetében széleskörűen alkalmazzák a
korszerű kompozitanyagokat, de már a közforgalmú repülésben is megjelent az első alapvetően kompozit
szerkezetű túlnyomásos törzzsel, szárnyakkal és vezérsíkkal készült légijármű a Boeing B787, melynek az
építéséhez felhasznált anyagokat a 4.1-2. ábra mutatja be.

4.1-2. ábra: Boeing B787 építőanyagai

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME
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4.2 A kompozit anyagok jellemzői, kompozit-szerkezetek csoportosítása
4.2.1

Kompozitok előnyei:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Jelentős súlymegtakarítás
Anizotrópia
Korrózió- és időjárás-állóság
Hosszú élettartam, kifáradással szembeni ellenállóság
Rezgéscsillapítás
Szerkezeti egyszerűség
Formai szabadság, esztétikus kivitel
Alaktartás és mérsékelt hőtágulás
Alacsony „felszerszámozási” költségek
Csökkent radarhullám visszaverő képesség, alacsony észlelhetőség
Alacsony üzemeltetési- és karbantartási költségek

A.) Jelentős súlymegtakarítás: A polimermátrixú kompozitok alkalmazásával 20÷50 százalék közötti súlycsökkentés valósítható meg a hagyományos fémszerkezetekkel (alumínium-, titán- és acélötvözetekből
készültekkel) összevetve, azonos szilárdsági- és merevségi paraméterek mellett. Ez annak köszönhető, hogy
a kompozit anyagok erősítőszálai igen nagy szakítószilárdságúak és nagy a rugalmassági modulusuk, viszont
a sűrűségük (fajsúlyuk) jóval kisebb a fémekénél emellett anizotróp (általában ortotróp) szerkezetűek is
lehetnek. Ezt az azonos vagy jobb mechanikai paraméterek melletti tömegcsökkenést szemlélteti a 4.2-1.
táblázat, amelyben a repülőgépiparban legelterjedtebb erősítőszálak és fémötvözetek fizikai jellemzőinek
összehasonlítása látható. A táblázatban a „száraz”, azaz impregnálatlan erősítőszálak mechanikai tulajdonságait tüntettük fel.
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Nagyszilárdságú szénszál (HS
Carbon)
Közepes modulusú szénszál
(IM Carbon)

3800

160÷270

1,8

90÷150

5300

270÷325

1,8

150÷180

Nagy modulusú
szénszál (HM Carbon)

3500

325÷440

1,8

180÷240

Ultranagy modulusú szénszál
(UM Carbon)

2000

>440

2,0

>240

Alacsony modulusú
Aramidszál
(Aramid LM)

3600

60

1,45

40

Nagy modulusú aramidszál
(Aramid HM)

3100

120

1,45

80

Ultranagy moduluszú aramidszál
(Aramid UHM)

3400

180

1,47

120

„E” Üvegszál
(„E” Glass)

2400

69

2,5

27

„S” Üvegszál
(„S” Glass)

3450

86

2,5

34

Kvarcüvegszál
(Quartz)

3700

69

2,2

31

Alumínium-cink ötvözet
(7075-T6)

572

71,7

2,7

62

Titánötvözet
(Ti6Al4V)

950

110

4,5

24

Lágyacél

450

205

7,8

26

Korózióálló acél
(A5-80)

800

196

7,8

25

Nagyszilárdságú acél (174PH)

1340

196

7,8

25

Anyagtípus

4.2-1. táblázat: Erősítőszálak és fémek tulajdonságai

Ezek az értékek 40÷50 százalékkal csökkennek, ha a párhuzamos szálakat mátrixba ágyazzák. Azonban ha
az erősítőszálból először hagyományos (síkbeli: 00/900 szálirányú) szövetet készítenek, és ezt ágyazzák be
lamináló-gyantába, akkor még tovább feleződik a szakítószilárdság, mivel így a laminátban lévő szálak fele
terhelhető csak azonos irányban, a másik 50 % pedig csak az erre merőleges erőhatások felvételére alkalmas. Tehát izotróp anyagból készült lemezek szakítószilárdságával csak az így kapott értékek hasonlíthatók
össze, melyek még így is jelentősen jobbnak számítanak.
B.) Anizotrópia: A kifejezés azt jelenti, hogy az adott struktúra mechanikai tulajdonságai síkbeli- és térbeli
irányonként eltérőek, ellentétben a fémekkel, melyek a tér bármely irányában vizsgálva közel azonos paGáti Balázs, Koncz Imre, BME
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raméterekkel rendelkeznek. A repülőgépek teherviselő elemeinek valós terhelése azonban irányonként
nagyságrendileg jelentősen eltér egymástól, például a szárny-főtartó fölső- és alsó öveiben elsősorban csak
hosszirányú húzó-nyomó igénybevételek ébrednek, más irányokban az előzőekhez képest jelentősen kisebbek az igénybevételek. Mivel a teherviselő szerkezetek méretezése minden esetben a megengedett
maximális feszültség biztonsági tényezővel növelt értékének figyelembevételével történik, ezért a fémszerkezetek esetében, (melyek izotróp anyagok, vagyis szilárdságuk és merevségük minden irányban azonos) ez
azt eredményezi, hogy az elkészült teherviselő elem a mértékadó terhelésére tervezve az ettől eltérő irányokban fellépő terhelések 10÷20 szorosát lenne képes elviselni, azaz kényszerből fölöslegesen túl van
méretezve, ami jelentős súlytöbbletet eredményez. A repülésben viszont, ahol minden fölösleges súlynövekedés a hasznos teher, vagy a szállítható üzemanyag maximális mennyiségének a rovására megy, így a
megépült repülőszerkezet hatótávolságára és gazdaságosságára a súlytöbblet igen negatív hatást gyakorol.
Ezen problémára jelent megoldást az anizotróp kompozit anyagok alkalmazása, mert az erősítőszálak szálirányát és az adott irányokban szükséges mennyiségét a terhelés nagyságának megfelelően pontosan meg
lehet határozni, így az elkészített teherviselő elem a különböző terhelések felvételére optimalizálva tartalmazza az erősítőszálakat, amely az előző alpontban említett jelentős súlycsökkenés egyik előidézője.
C.) Korrózió- és időjárás-állóság: A repülőgépiparban régebben és napjainkban alkalmazott hagyományos
„könnyűsúlyú” anyagok: a fa, az impregnált vászon az alumínium- és egyéb könnyűfémötvözetek időjárásállósága sok kívánnivalót hagy maga után. A magas páratartalom, a nedvesség, az eső, a sós tengervíz, valamint egyéb lúgos-, savas kémhatású közeg, az UV- és infravörös sugárzás, továbbá a természetben előforduló bakteriális-, illetve fungicid (gombás) eredetű behatások igen rövid idő leforgása alatt jelentős, a
repülésbiztonságot veszélyeztető szerkezeti károsodást idézhetnek elő, amennyiben a felületvédelem sérült, vagy nem megfelelő. A jelenleg alkalmazott kompozit anyagok sokkal kevésbé érzékenyek a fentebb
leírt hatásokra, ezért sokkal kevesebb időt kell a megelőző- és állagmegóvó ellenőrzésekre karbantartásokra fordítani. Az epoxigyanta alapú mátrixok ellenállnak a szélsőséges időjárásnak, a szerves eredetű fertőzéseknek és a legtöbb vegyi anyagnak, igazi veszélyt valójában csak a szerves festékmarók és fenol származékok (például: kátrány) jelentenek számukra.
D.) Hosszú élettartam, kifáradással szembeni ellenállóság: A szálerősítésű epoxi kompozitok megfelelő
tervezés és gyártástechnológia esetén igen hosszú (gyakorlatilag korlátlan) élettartammal bírnak, mert az
inhomogén szerkezetüknek köszönhetően a csúcsterhelések vagy a hosszantartó változó igénybevételek
hatására nem jön létre a fémek esetében ismert fáradásos tönkremenetel, amely egy bizonyos idő után a
szerkezet hirtelen és nagyarányú szilárdságvesztésével jár. A kompozit anyagok szilárdsága nagyon kis mértékben, de kvázi lineáris ütemben folyamatosan csökken az idő és a terhelés függvényében a beágyazó
anyagban keletkező mikrorepedések és az erősítőszálak elenyésző hányadának szakadása miatt. Ezt szemlélteti a 4.2-1. ábra, melyen a szénszál erősítésű kompozitok és a fémek (alumínium- és acélötvözetek)
szilárdságának változása látható a ciklusszám függvényében.
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4.2-1. ábra: Kompozitok és fémek fáradása

A Wöhler görbéből látható, hogy kompozitok esetében az anyagfáradás olyan kismértékű, hogy nagyságrendileg kisebb tervezési és súlyproblémákat okoz, mint a fémek esetében.
E.) Rezgéscsillapítás: A repülőgépek szerkezeti elemeit üzem közben különféle vibrációs hatások érik, amelyek lehetnek külső- és belső eredetűek. A kompozit anyagok egyik jó tulajdonsága a rezgéscsillapító hatás,
ami azt jelenti, hogy az adott anyagban egyszeri impulzussal létrehozott lengés néhány, erősen csökkenő
amplitúdójú kilengés után megszűnik, ellentétben a fémekkel (főként az edzett nagymoduluszú acélokkalpl: rugóacél), amelyek ugyanilyen behatás után jóval lassabban csillapuló kitéréssel, sokkal tovább „rezegnek”.
F.) Szerkezeti egyszerűség: Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a hagyományos fémépítésű szerkezeti
elemmel összehasonlítva, sokkal kisebb darabszámú alkatrészből, jóval kevesebb kötőelem felhasználásával készíthető olyan kompozit-szerkezet, amelynek szilárdsága, merevsége, megegyezik a fémből készülttel,
emellett még kisebb szerkezeti súllyal és nagyobb várható élettartammal is rendelkezik. Ennek szemléltetésére szolgál a 4.2-2. ábra, melyen egy közforgalmú repülőgép kezdeti fémépítésű, valamint egy későbbi
kompozitépítésű csűrője hasonlítható össze.
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4.2-2. ábra: Azonos rendeltetésű fém és kompozit csűrőkormányok összehasonlítása

G.) Formai szabadság, esztétikus kivitel: A kompozit anyagok térhálósítás előtti állapotban igen könnyen
és jól alakíthatók bonyolult térbeli formákra is, ezért a formatervezők fantáziájának tágabb teret és nagyobb formagazdagságot biztosítanak, mint a merev- és nehezebben formálható fémek, emellett a legyártott munkadarabok simábbak, alakhűbbek és kevesebb esztétikai utómunkálatot igényelnek.
H.) Alaktartás és mérsékelt hőtágulás: A kompozit szerkezetek leggyakrabban használt nemfémes erősítőszálai (főleg a szén- és grafitszálak) igen alacsony hőtágulási együtthatóval rendelkeznek, melynek következtében a legtöbb repülőgépre jellemző -65 C0 és +100 C0 üzemi hőmérséklet-tartományon belül a hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező geometriai méretváltozás igen csekély. Ugyancsak pozitívum,
hogy repülés közben, amikor a repülőgép külső felületei a levegővel való súrlódás valamint a napsugárzás
következtében eltérő mértékben melegszenek fel, nem lép fel jelentős torzulás az anyag belsejében keletkező hőfeszültségek miatt.
I.) Alacsony „felszerszámozási” költségek: Mivel a kompozit-szerkezetek jelentős hányadának gyártásához
nem szükségesek nagy szilárdságú, drága, bonyolult eljárásokkal előállított sablonok, speciális szerszámgépek és egyéb különleges eszközök, emiatt a gyártás beindítása kevésbé tőkeigényes.
J.) Csökkent radarhullám visszaverő képesség, alacsony észlelhetőség: Ez a tulajdonság a katonai célú
felhasználás esetében jelent egyértelmű előnyt. Ugyan ez nem kizárólag a kompozit anyagok használatának
köszönhető, hanem a „lopakodó-technológiának” elkeresztelt szerkezeti megoldások és a radarhullám
elnyelő (radarabszorbens) bevonatok együttes alkalmazásának. Jelen esetben nem feltétlenül csak az elmúlt évek háborúiban elhíresült lopakodó bombázó- és csapásmérő repülőgépekre kell gondolnunk, hanem a már most is egyre szélesebb körben alkalmazott pilóta nélküli repülőeszközökre (UAV), melyek a kis
repülési sebességük és alacsony repülési magasságuk miatt igen sebezhetők, ha sikerül őket felderíteni.
K.) Alacsony üzemeltetési- és karbantartási költségek: mivel a kompozitok nem hajlamosak a korrózióra
és a kifáradásra, ezért sokkal ritkább, kisebb mélységű ellenőrzést igényelnek, mint a fémszerkezetek, és
javításukra is főként csak sérülések miatt kerül sor, ezáltal fenntartásuk sokkal kevesebbe kerül.
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Kompozitok hátrányai:
Magas előállítási költségek
Alacsony ütésállóság és sérülésállóság (szén-, grafit-, bórszál)
Statikus feltöltődésre való hajlam és alacsony villámcsapástűrő tulajdonságok
Alacsonyabb rétegközti szilárdság, gyenge palástnyomás állóság
Bonyolultabb, körülményesebb, drágább és precízebb javíthatóság
Nedvességfelvétel
Túlmelegedés okozta torzulás, deformáció
Jelentős eltérések a húzó- és nyomószilárdság között

A.) Magas előállítási költségek: A kompozit szerkezetek gyártásához szükséges alapanyagok relatíve drágák a fém félkész-termékekhez viszonyítva, emellett a gyártástechnológiák több élőmunka ráfordítást igényelnek, ami magas bérköltségeket eredményez, bár az utóbbi években elterjedt automatizált gyártási
eljárások következtében a költségek jelentősen csökkentek.
B.) Alacsony ütésállóság és sérülésállóság: Ez a hátrányos tulajdonság leginkább a kevés rétegből álló
szénszál- és grafitszál-erősítésű kompozit szerkezetekre jellemző, melyek az ütésszerű terhelések hatására
könnyen megsérülnek, és sürgős javításra szorulnak.
C.) Statikus feltöltődésre való hajlam és alacsony villámcsapás-tűrő tulajdonságok: A polimer mátrixú és
elektromosságot nem vezető erősítőszálakból álló kompozit anyagok a körülöttük áramló levegőtől statikusan feltöltődnek, ami komoly zavarást jelent az elektronikus avionikai rendszerek (navigációs- és rádiókommunikációs berendezések) számára, és akár súlyos működési zavarokat, károsodásokat idézhet elő. A
statikusan feltöltődött géptest villámcsapás előidézője is lehet, ami pedig igen súlyos helyi szerkezeti sérülést okozhat. A szén-, grafit-, bór- és egyéb elektromosságot jól vezető erősítőszál alkalmazásakor nem jön
létre statikus feltöltődés, de villámcsapás esetén ezek a szerkezetek is igen súlyosan károsodhatnak, főleg a
mátrixanyag sérülése miatt.
D.) Alacsonyabb rétegközti szilárdság, gyenge palástnyomás állóság: A több egymásra helyezett erősítőszál réteggel készült kompozitok síkbeli terhelések esetén igen erősek, de a síkra merőleges terhelések
könnyen rétegfelválást idézhetnek elő. Ugyancsak problémás a különböző szerkezeti elemek kötőelemekkel történő összeerősítésekor a furatok fala mentén fellépő palástnyomás, amit a szerkezet sokkal kevésbé
visel el, mint a fémből készültek, ezért az anyag könnyen kiszakad a furat környékéről, ha a panel széléhez
túl közel van, és nem megfelelően alakítják ki. A kötőelemek körzetében leggyakrabban előforduló szerkezeti sérüléseket szemlélteti az 4.2-3. ábra.
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4.2-3. ábra: Furatok környékének tönkremenetele

E.) Bonyolultabb, körülményesebb, drágább és precízebb javíthatóság: A sérült kompozit szerkezetek
javítása körültekintő, pontos, szakszerű módon kell, hogy megtörténjen, ellenkező esetben a javítás nem
lesz megfelelő. Nagyon oda kell figyelni a sérült rész megfelelő eltávolítására, a felület előkészítés minőségére, a használandó javítóanyagok és az eredeti szerkezet anyagai tulajdonságainak hasonlóságára, az eredetivel megegyező szálirányú javítórétegek pontos „tájolására” és sorrendjére stb. Ugyancsak fontos a
javítás során a tisztasági-, hőmérsékleti- és légnedvességi előírások betartása, továbbá a gyártó által előírt
anyagok, segédanyagok, eszközök és javítási módszerek alkalmazása.
F.) Nedvességfelvétel: A kompozit szerkezetek a leggondosabb gyártás ellenére sem lesznek teljesen tömörek, mert a viszonylag sűrűbb mátrixgyanták a rendelkezésre álló idő alatt nem tudják kitölteni teljesen
a rendelkezésre álló teret az erősítőszálak közötti kapilláris résekben. Ezért mindig maradnak a laminát
belsejében mikroszkópikus csatornák, üregek, légzárványok, melyekbe a repülés alatt a rossz időjárási körülmények (eső; köd, harmat, vagy egyéb csapadék jelenléte) és a nagyobb haladási sebesség következtében víz préselődhet be. A víz a fagyás miatt kitágulva gyengíti a szerkezetet. Ez a jelenség a kevés rétegből
álló borítással készülő szendvics-szerkezetekre jellemző.
G.) Túlmelegedés okozta torzulás, deformáció: A közhiedelemmel ellentétben a hőre keményedőnek titulált műgyanták (thermosetting resins) merevségi mutatói is rohamosan gyengülnek az adott gyantára jellemző lágyulási határhőmérséklet elérése, illetve túllépése esetén. Ezt a hőmérsékleti küszöböt a szakirodalom „üvegesedési hőmérsékletnek” nevezi, jelölése: „Tg”, (az angol eredetű „glass transition
temperature” elnevezés alapján). Amennyiben a kompozit szerkezetünk terhelt állapotban ezen hőmérséklet fölé melegszik, akkor a terhelés nagyságától függően vagy eldeformálódik, vagy teljesen tönkremegy,
mert a mátrixgyanta rugalmassági modulusa a normálérték elenyésző töredékére esik vissza, ezért igen
fontos a várható üzemi hőmérsékletet elviselő mátrixanyag körültekintő megválasztása és megfelelően
magas hőmérsékletű térhálósítása, vagy utóhőkezelése. A 4.2-4. ábra, az MGS L285/H287 kétkomponensű
epoxi-laminálógyanta rugalmassági modulusának változását mutatja be az üzemi hőmérséklet függvényében, két különböző idejű- és hőmérsékletű térhálósítás (utóhőkezelés) estén.
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4.2-4. ábra: Üvegesedési hőmérséklet jelentősége

H) Jelentős eltérések a húzó- és nyomószilárdság között: A kompozit-szerkezetek húzó- és nyomószilárdsága a fémektől eltérően jelentősen eltérhet, amely üvegszál és a szénszálak nagyobb részénél 15 ÷ 30 %
között van, de az extrém nagy szakítószilárdságú szénszálak esetében 50 % is lehet. Aramidszálakkal
(Kevlar) erősített kompozitokban pedig a 60 %-ot is meghaladhatja, azaz a nyomószilárdságuk ennyivel
gyengébb, mint a húzószilárdságuk, ezért a váltakozó irányú hajlításra terhelt szerkezeteket a nyomószilárdsági értékkel kell méretezni. A kompozit anyagok húzószilárdsága és nyomószilárdsága közötti eltéréseket szemlélteti a 4.2-5. ábra.

4.2-5. ábra: Egyirányú (UD) prepreg kompozitok összehasonlítása húzó- és nyomóigénybevétel hatására

4.2.3

Kompozit-szerkezetek csoportosítása:

4.2.3.1 Tömör, monolitikus kompozit-szerkezetek:
A tömör, monolitikus kompozit-szerkezetek tipikus félhéjszerkezetek, melyeknél a szerkezeti merevséget a
többrétegű borítás, a hosszirányú merevítő elemek (főtartók, hosszmerevítők) és a keresztirányú merevítők (törzskeretek, bordák) együttesen biztosítják. A monolitikus szerkezet felépítését az 4.2-6. ábra szemlélteti.
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4.2-6. ábra: Monolitikus kompozit alkatrész

A monolitikus kompozit-szerkezetek előnyei:





csökkentett karbantartási igény
alacsonyabb gyártási költségek szendvicsszerkezethez képest
jobb sérülésállóság, ütésállóság
nincs nedvességfelvételből fakadó rongálódás

A monolitikus kompozit-szerkezetek hátrányai:




nehezebb, mint az azonos szilárdságú szendvicsszerkezet
kiegészítő elemek alkalmazása szükséges a hajlító-, és csavaró-merevség biztosításához
rosszabb a merevséghez viszonyított súlyaránya a szendvicsszerkezethez képest

4.2.3.2 Szendvicsszerkezetek:
A szendvicsszerkezetek esetében a szerkezet merevségét a viszonylag vékony külső- és belső borítások és a
köztük lévő, hozzájuk erősített (ragasztott), leggyakrabban méhsejt vagy zártcellás hab maganyag biztosítják kiegészítő merevítő elemek nélkül. Ezek a szerkezetek önmagukban tiszta héjszerkezetnek tekintendők.
A szendvicsszerkezet elvi felépítését a 4.2-7. ábra mutatja be.

4.2-7. ábra: Szendvicsszerkezetű panel felépítése
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A szendvicsszerkezetek előnyei:





legnagyobb merevség a legkisebb szerkezeti súly mellett
magas csavaró-merevség
kiváló hőszigetelő képesség
kiváló zajcsillapítási tulajdonságok

A szendvicsszerkezetek hátrányai:




nedvességfelvételre hajlamos, és érzékeny az ebből fakadó roncsolódásra
alacsonyabb ütésállóság, mint a tömör szerkezeteknél
magasabb gyártási költségek

4.3 Repülőgép-ipari kompozit technológia alapanyagai
Anyagok csoportosítása:







Erősítőanyagok (vázanyagok, erősítőszálak)
Mátrixanyagok (beágyazó-anyagok)
Maganyagok
Ragasztók
Töltőanyagok (adalékanyagok)
Segédanyagok

4.3.1 Erősítőanyagok:
Az erősítőanyagok, vagy „vázanyagok” a kompozit anyagok egyik fő alkotóelemét képezik, amelyek a szerkezet mechanikai szilárdságát és merevségét biztosítják. Leggyakoribb megjelenési formájuk a hosszú folyamatos szál (continous filament), a vágott szál (chopped fiber), vagy tűkristály (whisker), de a nanotechnológiákban cső- és korongformátumok is használatosak.


Szénszálak, grafitszálak (HS; IM; HM; UHM)



Üvegszálak („E”; „S”)



Aromás poliamidszálak (Aramid, Kevlar, Nomex, Twaron stb.)



Bórszálak



Kerámiaszálak (kvarc, alumínium-oxid, alumínium-szilícium bór-szilícium; szilícium-karbid)



Ásványi alapú erősítőszálak (bazalt)

A felhasznált erősítőszálak leggyakoribb megjelenési formái:
- Szálkötegek, Rovingok: általában 30÷100 ezer folytonos elemi szálból álló, sodratlan (nem csavart) szálak
együttese, melyet szárazon (előimpregnálatlan formában) állítanak elő és a félkész-; vagy késztermékek
előállítása során impregnálják a folyékony mátrixszal. Leginkább a kisgépek építése során használatos. A
4.3-1. ábra az üveg- és szénszál „rovingokat” mutatja be.
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4.3-1. ábra: Üveg- és szénszál rovingok

- Hagyományos síkbeli szövetek: Konvencionális szövési eljárással készült textíliák, melyeket igen nagy
mennyiségben használnak fel, mind „száraz” állapotban, mind mátrixgyantával előimpregnálva („prepreg”).
A szövetek készítéséhez rendszerint 1000 ÷ 12000 elemi szálból álló sodrott fonalakat (yarn), vagy sodratlan szálkötegeket (tow) használnak, a több elemi szálat tartalmazó szálkötegekből (rovingokból) készült
szövetek repülőgép-ipari felhasználása nem jellemző. A leggyakoribb szövet tipusokat szemlélteti a 4.3-2.
ábra.

4.3-2. ábra: Leggyakoribb szövéstípusok

- Egyirányú szalagok (UD- vagy Unidirectional Tape): Szövés nélkül, egymás mellé fektetett, egyenesre
húzott szálkötegekből készült textília, melyek száraz formában, keresztirányban vékony műszálból készült
fonalakkal rögzítve, vagy mátrixgyantával előimpregnált állapotban („prepreg”-ként) használatosak. Az
egyirányú szalagok leggyakoribb változatait a 4.3-3. ábra mutatja be.
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4.3-3. ábra: UD szalagok

- Két-, illetve többirányú textíliák (Biaxial or Multiaxial Fabric): Általában szövés nélkül, a textília hossztengelyétől
eltérő irányokban egymásra helyezett egyirányú szalagokból készült textíliák, amelyek száraz formában
keresztirányban vékony műszálból készült fonalakkal összevarrva, vagy mátrixgyantával előimpregnált
formában használatosak. Leggyakoribb a +/- 450-os irányban lefektetett, „kéttengelyű” (biax) textília, de
használnak például -450 / 900 / +450 / 900/ 00, vagy ettől eltérő irányokban lefektetett többirányú paplanokat is.
Az ily módon készült, varrással rögzített textilkötegek felépítését szemlélteti a 4.3-4. ábra.

4.3-4. ábra: Két- és többirányú textíliák

- Térbeli szövésű textíliák: Olyan speciális szövetfajták, amelyek több egymás fölötti szövetréteg, síkjukra
merőleges összeerősítésével, szövésével hoznak létre. Ezek közül legismertebbek az ultrakönnyű- és könynyű légijárművek építésénél használt „PARABEAM” és „PARAGLAS” fantázianevű üvegszövetek, melyek elvi
felépítését valamint gyakorlati megvalósítását száraz- és impregnált változatban a 4.3-5. ábra mutatja be.

4.3-5. ábra: Térbeli szövésű textília

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME

www.tankonyvtar.hu

48

REPÜLŐGÉPEK SZERKEZETE

Ez a „3D-s” szövet az impregnálás és a térhálósodás után egy gyártási lépésben kész szendvics-szerkezetet
eredményez, így kis szerkezeti tömeg mellett nagy inerciájú (jelentős hajlító-merevséggel) bíró szerkezetet
alkot. (Bár tömege nagyobb, mint egy klasszikus felépítésű szendvicspanelnak.)
- Sík- és térbeli fonással készült textíliák (Braided Fabrics): Leggyakrabban síkbeli szalagok, vagy körfonatok
(„csőfonatok”) formájában előállított textíliák, felhasználásuk nem jelentős a repülőgépek sárkányszerkezetének építésben és javításban.
4.3.2 Mátrixanyagok:
A mátrixanyagok hozzák létre a különálló erősítőszálak közötti mechanikai kapcsolatot, felveszik az ébredő
csúsztatófeszültségeket megakadályozva ezzel az erősítőszálak egymáshoz képest történő elmozdulását,
biztosítják a szerkezeti integritást. Napjainkban a korszerű polgári utas- és teherszállító repülőgépek, a
katonai repülőgépek, valamint a sportrepülőgépek teherviselő kompozit szerkezeteinek gyártásához legelterjedtebben a hőre keményedő műgyantákat (thermosetting resins), ezen belül főként az epoxigyantákat
használják. A hőre lágyuló polimer mátrixanyagok egyelőre még nem terjedtek el szélesebb körben, bár sok
előnyt ígérnek. A szénmátrixú, szén-, vagy grafitszál-erősítésű kompozit-szerkezeteket a repülőgépek kerékféktárcsáinak gyártásához, továbbá az űrhajózásban és a rakétatechnikában használják. Kerámiaszálerősítéses és kerámia mátrixból készült szerkezeteket a repülőgépiparban igen elenyésző mértékben használnak (leginkább gázturbinákban), ezen anyagok fő felhasználási területei: az űrkutatás és a rakétatechnológia. Fémes mátrixanyagokat fém, fémkerámia, bór, szén, illetve grafit erősítőszálak, tűkristályok
(whiskers) beágyazására alkalmaznak gépészeti rendszerekben (áttételházak, motorblokkok, fogaskerekek,
transzmissziós tengelyek stb.). A fárasztó igénybevételekkel szembeni ellenállóság és a fajlagos szilárdsági
tulajdonságok növelése a cél.
4.3.2.1 A mátrixanyagok csoportosítása anyaguk szerint:
4.3.2.1.1 Műanyagok (Polimerek):
Mesterségesen előállított, óriásmolekulákból álló, javarészt szerves vegyületek, melyek fő alkotóeleme a
szén, kivéve a szilikonokat, melyek szilícium bázisúak.
A) Hőre keményedő gyanták (Thermosetting Resins):








Epoxigyanták (Epoxy resins)
Fenol-formaldehid gyanták (Phenolic resins)
Biszmaleinimid gyanták (Bismaleimide resins)
Poliimid gyanták (Polyimide resins)
Cianát-észter gyanták (Cyanate Ester resins)
Vinilészter gyanták (Vinylester resins)
Telítetlen poliészter gyanták (Unsaturated polyester resins)

B) Hőre lágyuló műanyagok (Thermoplastics):






Polifenilénszulfid (PPS)
Poliészter-éterketon (PEEK)
Poliészter (PE)
Poliamid (PA)
Poliszulfon (PS)
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Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
Polikarbonát (PC)

C) Elasztomerek:



Műgumik (EPDM, EPR, Viton)
Szilikongumik

4.3.2.1.2 Fémek, fémötvözetek
A repülőgépek gázturbinás hajtóműveinek, belsőégésű motorjainak, áttételházainak és a hajtáslánc egyéb
alkatrészeinek gyártásában, valamint az űrkutatásban használatos mátrixanyagok, melyeket fémszálakkal,
bórszálakkal, különböző kerámiaszálakkal és szén- illetve grafitszálakkal erősítve alkalmaznak. A leggyakoribb fémes beágyazó anyagok:




Alumínium-ötvözetek
Magnézium-ötvözetek
Szuperötvözetek

4.3.2.1.3 Szén (carbon, graphite)
Kiindulási anyagként nagy széntartalmú gázokat (pl: metán), műgyantákat, kátrányt, illetve bitument használnak, melyekkel az előformázott erősítőszálakból álló vázszerkezet közötti tereket telítik. Az így kapott
munkadarabot oxigéntől elzárt térben elszenesítik. Jelenleg a repülőgépiparban a kerékfékek tárcsái készülnek szénmátrixszal, melynek a vázanyaga rendszerint szénszál, vagy grafitszál. Ugyancsak ezen anyagokból készültek az amerikai űrsiklók (Space Shuttle) hőhatásnak leginkább kitett részei: az orrkúpok, valamint a szárnyak- és a vezérsíkok belépőélei is.
4.3.2.1.4 Kerámiák
Repülőgépipari felhasználásuk napjainkban még nem jelentős.
4.3.3 Maganyagok
A maganyagok a szendvicsszerkezetű alkatrészek egyik fő alkotóelemét képezik. Fő feladatuk a két, húzónyomó igénybevételt felvevő borítás távolságának biztosítása.
4.3.3.1
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

A leggyakrabban alkalmazott maganyagok fajtái
Méhsejtek
Zártcellás keményhabok
Balsafa
Háromdimenziós (térbeli) szövetek (PARABEAM, PARAGLAS)
Impregnálható nyitott cellás lágyhabok
Habosodó gyanták
Kitöltőgyanták (Potting Compounds, Syntactic Resins)
Impregnálható paplanok (COREMAT, LANTOR SORIC)

Megjegyzés: Az előzőekben felsorolt maganyagok közül a méhsejteket, a zártcellás keményhabokat valamint a háromdimenziós térbeli szöveteket használják széleskörűen a korszerű repülőeszközök gyártásában.
A térbeli szövetek ismertetése már az előzőekben (4.3-5. ábra) megtörtént, ezért a következőkben csak a
méhsejtek és a zártcellás habok ismertetésére kerül sor.
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A. Méhsejtek
A méhsejtek a legnagyobb mennyiségben használt szendvics-maganyagok a repülőgépiparban, melyek
készülhetnek fémötvözetekből és nemfémes anyagokból is a felhasználási területtől függően.
a. Fém méhsejtek:




Alumíniumötvözet méhsejtek
Titánötvözet méhsejtek
Szuperötvözet méhsejtek

b. Nemfém méhsejtek:









Fenolgyantával impregnált aramid-papír (NOMEX) méhsejtek
Fenolgyantával impregnált üvegszövet méhsejtek
Fenolgyantával impregnált aramidszövet (KEVLAR) méhsejtek
Epoxigyantával impregnált aramidszövet (KEVLAR) méhsejtek
Epoxigyantával impregnált szénszövet méhsejtek
Poliimidgyantával impregnált üvegszövet méhsejtek
Poliimidgyantával impregnált szénszövet méhsejtek
Hőre lágyuló műanyagokból (polietilén, polipropilén, polikarbonát, poliuretán, ABS)

A méhsejt cellák alakja is sokféle lehet, melyek közül a leggyakoribbakat a 4.3-6. ábra mutatja be.

4.3-6. ábra: Leggyakoribb méhsejt geometriák és kiszerelések
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A fenti ábra fölső sorában látható három cellaforma a leggyakoribb, melyek közül a hatszögletű méhsejteket sík-, vagy enyhe íveltségű felülettel rendelkező munkadarabok (utastérpadlók), a túlnyújtott méhsejteket egy tengely mentén hajlított görbületű szendvics-szerkezetek (szárny- és vezérsík belépőélek), míg a
hajlékony méhsejteket térgörbe mentén hajló alakú alkatrészek (pl: lokátorkúpok) készítésére használják, a
többi méhsejt-típus speciális alkalmazásokban fordul elő.
B. Zártcellás keményhabok
A méhsejteken kívül a zárcellás habokat használja a repülőgépipar szendvics-szerkezetek maganyagaként,
főleg olyan helyeken ahol a kisebb mechanikai szilárdság is megfelelő, viszont fokozott a nedvesség behatolásának a kockázata, amely a méhsejtes szendvicsszerkezetek idő előtti tönkremenetelét okozhatja. Közforgalmú repülőgépeknél a lokátorkúpok és a kabinbelső egyes elemei készülnek habmaggal, a kisebb,
hobbi-, vagy sportcélú repülőeszközök esetében pedig a szárnyakban kialakított, integrált üzemanyagtartályok körzetében elterjedt a zártcellás habok maganyagként történő használata, mivel ezek nem szívják
magukba az üzemanyagot.
A zártcellás keményhabok fajtái:








Polimetil metakrilimid (PMI) habok
Poliuretán (PU) habok
Polivinil klorid (PVC) habok
Sztirol akrilnitril (SAN) habok
Poliészter teraftalát (PET) habok
Poliéter imid (PEI) habok
Polisztirol (PS) habok

4.3.4 Ragasztók
A kompozit-szerkezetek gyártása rendszerint több fázisból áll, az egyes elemeket külön-külön gyártják le,
melyekből a méretre vágás és egyéb utómunkálatok után állítják össze kötőelemek vagy szerkezeti ragasztás segítségével a komplett egységeket. Mivel a hőre keményedő polimer-mátrixok makromolekulái kémiai
kötésekkel (térhálós keresztkötésekkel) kapcsolódnak egymáshoz, ezért nem képesek megfelelő kötési
szilárdságot létrehozni a kémiailag inaktív, teljesen térhálósodott, vagy különböző vegyi összetételű anyagok között, emiatt a külön legyártott alkatrészek „összeragasztására” a saját mátrixanyaguk általában nem
alkalmas. Emiatt olyan speciálisan módosított gyantákat fejlesztettek ki, amelyeknek kiváló a tapadása a
térhálósodott („kikeményedett”) kompozit anyagokon, fémeken, fákon és a legtöbb műanyagon.
Kompozitok és fémszerkezetek ragasztására csak szerkezeti ragasztókat szabad használni! A repülőgépiparban a csúcsminőségű ragasztott szerkezetek gyártása és javítása során legelterjedtebben a szilárd halmazállapotú ragasztófilmeket és ragasztóhabokat használják, de javítás során alkalmazhatnak töltőanyagokkal adalékolt, vagy adalékolatlan folyékony, kettő-, vagy több komponensből álló ragasztógyantákat is.
Fontos megjegyzés: Lamináló-gyantákat (mátrixgyantákat) szerkezeti ragasztásra használni TILOS!
A repülőgépgyártásban alkalmazott szerkezeti ragasztók fajtái:




Epoxi ragasztók
Poliuretán ragasztók
Metakrilát ragasztók
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Biszmaleinimid ragasztók
Vinil-fenol-formaldehid ragasztók

4.3.5 Töltőanyagok
A töltőanyagok a kompozit-szerkezetek ragasztására, üregkitöltésre, réskitöltésre használt folyékony gyanták viszkozitásának növelésére, sűrűségének (fajsúlyának) csökkentésére, zselésítésre, színezésre és a bázisgyanta mechanikai tulajdonságainak növelésére szolgáló, általában szilárd részecskék.
Töltőanyagok fajtái:





Mikroballonok, mikroszférák (üveg mikroballon; fenol mikroballon)
Vágott-, őrölt szálanyagok (vágott, szénszál, vágott üvegszál, vágott kerámiaszál, őrölt pamutpehely)
Zselésítő-, tixotrópizáló anyagok (Pelyhesített-, őrölt kolloid szilikagél: Cab-O-Sil, Aerosil)
Színezőanyagok (színező porok, paszták)

4.3.6 Segédanyagok
Olyan anyagokat takaró gyűjtőfogalom, melyek a kompozit-szerkezetek gyártása során használatosak, elősegítik a gyártási folyamatok megvalósítását, de a késztermékbe nem épülnek be, a munkafolyamatok végén, vagy közben eltávolításra kerülnek
Segédanyagok fajtái:











Vákumfóliák (egyszer használatos fóliák, többször felhasználható fóliák)
Perforált fóliák (szeparátor fóliák)
Vákumtömítő szalagok (vacuum bag sealants)
Tépőszövetek (letéphető gyantafelszívó szövetek – peel-off bleeders)
Felszívótextíliák (bleeders)
Szellőztető textíliák (breathers)
Maszkolószalagok, ragasztószalagok
Formaleválasztók
Zsírtalanítószerek, oldószerek
Gyantavezetők, gyantaterítő hálók

4.4 A repülőgépgyártás és javítás során alkalmazott kompozit gyártási eljárások
4.4.1 Kézi laminálás nedves impregnálással (Wet-layup)
Az egyik legrégebben alkalmazott eljárás, melyet napjainkban már csak a kisgépek gyártásához illetve különféle kisebb javításokhoz használnak. Az eljárás lényege, hogy megfelelő méretre vágott vázanyagokat
(szöveteket) a megfelelően előkészített, formaleválasztóval kezelt sablonban, vagy a sérült munkadarabon
kézzel impregnálják (itatják át) a kettő-, vagy több komponensből (bázisgyanta, térhálósító, iniciátor stb.)
összekevert folyékony lamináló-gyantával.
Ennél megbízhatóbb és szakszerűbb az a módszer, amikor az erősítőszöveteket, szálkötegeket a helyszínen,
de a sablonon kívül kézi-, vagy gépi impregnálással nedvesítik át legtöbbször fóliák között. Ezt követően
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vágják a kívánt méretre és alakra, majd helyezik meghatározott rétegrend szerinti irányokba és rétegszámban a sablonokba, (vagy a javítási területre).
Mindkét megoldásra rövid idő áll rendelkezésre, mivel a folyékony lamináló-gyantáknak a komponensek
összekeverése után viszonylag kicsi a felhasználhatósági idejük (fazékidő, Pot Time) a térhálósodás elkezdődéséig. Emiatt ezzel az eljárással nagyméretű részegységek nem készíthetők megbízható minőségben,
mert az egész gyártási folyamatnak (impregnálás, méretre vágás, rétegezés) be kell fejeződnie a laminálógyanta engedélyezett fazékidejének lejárta előtt, ellenkező esetben a polimerek között már kialakulóban
lévő keresztkötések károsodnak, és súlyos mértékben gyengülnek a szerkezet mechanikai tulajdonságai.
Ezért a fazékidő túllépése tilos!
Az elkészült laminátum, illetve szendvicspanel fölé vákuumcsomagot készítenek. Ezután a csomagban vákuumot hoznak létre, hogy a jó minőség eléréséhez szükséges erősítőanyag/beágyazó-anyag (mátrix) aránya a kívánatos értékhatáron belülre kerüljön azáltal, hogy a belül kialakult vákuum és a légköri atmoszféra
közötti nyomáskülönbség hatására fellépő egyenletes felületi nyomóerő a gyantafölösleget kipréseli az
erősítőszálak közül. Ezzel a laminátum vastagsága is csökken, melynek következtében a szerkezet fajlagos
mechanikai tulajdonságai jelentősen javulnak. A hőre keményedő polimer-mátrixú kompozit-szerkezetek
(thermoset polimer matrix composites) fizikai paramétereinek javítására és hőmérséklet-tűrésének további
fokozására hőkezelést is szoktak alkalmazni, melyre kétféle eljárás használatos:
- Emelt hőmérsékletű térhálósítás (elevated temperature cure) amely azt jelenti, hogy a mátrixanyag térhálósítása típustól függően epoxigyanták esetében 50 C0 és 120 C0 közötti hőmérsékleten, rendszerint 0,5 ÷
4,0 óra alatt megy végbe. Ezen eljárás a gyártási időt is jelentősen lerövidíti, de a munkadarabot továbbra
is vákuum alatt kell tartani a sablonban a térhálósodás befejeződéséig.
- Utóhőkezelés (postcure) amelyet a mátrixgyanta kikeményedése, megszilárdulása után végeznek el szabályozható hőmérsékletű hőkamrában, kemencében. Ekkor a munkadarab „bevákuumozására” már nincs
szükség, de a terméket a gyártósablonban kell hőkezelni a magas hőmérséklet okozta deformáció, torzulás
elkerülése végett.
A 4.4-1. ábra egy könnyű sportrepülőgép (Corvus Corone Mk-I.) fölső szárnypaneljének gyártásán keresztül
szemlélteti a nedves kézi impregnálás gyakorlati megvalósítását.

4.4-1. ábra: Nedves kézi impregnálás
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4.4.2 Előimpregnált erősítőanyagok használata (Prepreg Method)
A modern közforgalmú és egyéb polgári célú repülőgépek, valamint a katonai repülőgépek csúcsminőségű
szerkezeti elemeinek gyártásához legelterjedtebben alkalmazott eljárás, melyhez előre impregnált (preimpregnated -> prepreg) erősítőszálakat, szöveteket (UD & fabric prepregs) használnak, melyeket erre szakosodott üzemekben automata gépsorokon készítenek. A gyárilag előimpregnált anyagokat mindkét oldalukon beborítják elválasztó fóliával, (esetenként viaszos papírral), ilyen formában tekercselik föl és mínusz
18 C0 alatti hőmérsékletre hűtik. Így megállítják, illetve rendkívül lelassítják a polimer mátrix
térhálósodását. Az így elkészült alapanyagot fagypont alatt (-12 C0 és -18 C0 közötti hőmérsékleten) kell
tartani (és lehetőség szerint szállítani is) a felhasználásig, amely növeli a költségeket.
Ugyanakkor a prepregekhez használatos mátrixanyagok igen hosszú felhasználhatósági idővel rendelkeznek (általában 1÷5 hét!), így igen nagyméretű munkadarabok is nagy biztonsággal és megbízható minőségben készíthetők ezzel a módszerrel. Az eljárás sokkal tisztább is, mint a nedves impregnálás, emellett jóval
kisebb élőmunka ráfordítással jár, ami részben, vagy teljes egészében ellensúlyozza az alapanyag magasabb árát. Ezt a technológiát használják bonyolult formájú alkatrészek készítéséhez, ha a gyártás nehezen
automatizálható, vagy egyedi-, illetve kis darabszámú szériák esetén, ahol a folyamat gépesítése nem gazdaságos. A mátrixgyantával előimpregnált erősítőanyagok (prepreg materials) kézzel történő alkalmazására
mutat szemléltető példákat a 4.4-2. ábra.

4.4-2. ábra Prepreg technológia

Miután a gyártási rajdokumentáció szerinti anyagok az előírt rétegrend szerint a sablonba kerültek, az így összeállított munkadarab fölé a 4.4-3. ábra által szemléltetett vákuumcsomagot készítenek minden esetben.

4.4-3. ábra: Vákuumcsomag felépítése
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A jelenleg alkalmazott prepreg technológiához fejlesztett gyanták környezeti hőmérsékleten nem térhálósodnak, ezért minden esetben magas hőmérsékletet kell biztosítani a térhálósodás beindulásához. (Ennek hiányában a gyantában, a felhasználási idő letelte után elinduló kémiai folyamat távol áll a térhálósodástól.) Erre a
célra szabályozható hőmérsékletű fűtőrendszerrel ellátott hőkamrát, vagy autoklávot alkalmaznak (4.4-4.
ábra). A hőkamrával ellentétben az autoklávban a hőmérséklet mellett a környezeti nyomás is jelentősen
növelhető a rétegeket összenyomó erő növelése érdekében.

4.4-4. ábra Hőkamra és autokláv

A prepreg technológiában legelterjedtebbek az epoxi mátrixgyanták, melyek a térhálósítás hőmérséklete
alapján két csoportra oszthatók:



Alacsony kúrahőmérsékletű prepregek (+65 C0 ÷ +130 C0)
Magas kúrahőmérsékletű prepregek (+130 C0 ÷ +220 C0)

Az epoxigyantákon kívül használnak még cianát észter-gyantákat, fenol-formaldehid gyantákat, melyek
térhálósodása általában +110 C0-on, továbbá poliimid- (PI) és biszmélimid (BMI) mátrixgyantákat is, melyek
térhálósodása általában +200 C0 és +350 C0 közötti hőmérsékleten megy végbe.
4.4.3 VARTM – Vákuum Segítségével Történő Gyantabeszívás:
A Vákuum Segítségével Történő Gyantabeszívás a VARTM (Vacuum Assisted Resin Transfer Molding) egy a
’90-es években kifejlesztett eljárás, amely amellett, hogy viszonylagosan alacsony költséggel megvalósítható, még igen jó minőséget is produkál. A módszer lényege az, hogy a „száraz” erősítőanyagokat a meghatározott rétegtervnek megfelelően a sablonba terítik, ezek fölé a gyanta bejuttatását, szétterülését és a levegő, valamint az egyéb légnemű anyagok: gázok, gőzök eltávozását elősegítő segédanyagokat helyeznek,
majd az egészet fóliával hermetikusan lezárják. Az ily módon előkészített gyártmányt vákuum alá helyezik
és a fólia alatti térből a levegőt kiszivattyúzzák, ezt követően az alacsony viszkozitású gyantát a fólia alá
juttatják. Ezt a folyamatot a vákuum végzi el, amely segítségével a száraz erősítőanyagot a gyanta átnedvesíti, kiszorítva onnan a levegőt. Amikor a gyantafront eljut a vákuumvezetékig, akkor a gyanta betáplálását
meg kell szüntetni a vákuum folyamatos fenntartása mellett, melynek eredményeképpen a gyantafölösleg
a vákuumelszívó csővezetékekbe épített gyantacsapdákba jut. A vákuumot a gyanta teljes kikeményedéséig fenn kell tartani. Az eljárás elvi felépítését és gyakorlati megvalósítását szemlélteti a 4.4-5. ábra.
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4.4-5. ábra: VARTM technológia

4.4.4 Folyékony gyantabepréseléses impregnálás: (RTM – Resin Transfer Molding)
Az eljárás lényege, hogy az erősítőszálakat előre két oldalas sablonba helyezik, melybe a folyékony gyantát
nagy nyomással préselik be, miközben az ellentétes oldalon vákuumos rásegítést alkalmaznak, majd az
utolsó fázisban a gyantabetáplálást elzárják és a vákuum felőli oldalon nitrogén ellennyomással gátolják
meg a mátrixanyag habosodását. A gyártósablonok szabályozható fűtőrendszerrel vannak ellátva, ezért a
mátrixanyag igen rövid idő alatt megszilárdul mely után a munkadarab eltávolítható és a gyártási ciklus
rövid időn belül megismételhető. Ezzel az eljárással kisebb méretű alkatrészek gyárthatók, mivel nyomásálló zárt présformát igényel a fröccsöntéshez hasonlóan, amely nagy méretek esetén nem gazdaságos. Az
RTM gyártási eljárás elvi felépítését a 4.4-6. ábra mutatja be.

4.4-6. ábra: RTM technológia

4.4.5 RFI – Gyantafilm Infúziós impregnálás
Ez a gyártási módszer, amelyet RFI-nek (Resin Film Infusion) ismer az angol nyelvű szakirodalom, nagyméretű alkatrészek gazdaságos gyártását teszi lehetővé. Az eljárás lényege, hogy a száraz erősítőanyagot és a
szilárd egykomponensű gyantát (gyantafilmet) egymásra rétegezik, (előformázva a sablon felületén), majd
bevákuumozzák. Ezt követően autoklávba vagy esetleg hőkamrába helyezik, ahol a vákuum hatására a magas hőmérsékleten folyékonnyá váló gyantafilmet magába szívja az erősítőanyag, így együtt térhálósodva
képeznek kompozit-szerkezetet. Az eljárás lényegét, valamint az A380-as repülőgép hátsó nyomástartó
falának gyártását a 4.4-7. ábra szemlélteti.
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4.4-7. ábra: RFI technológia és az Airbus A380 hátsó nyomástartó fala

4.4.6 ATL - Automatizált prepreg szalagterítés (Automated Tape Laying)
A számítógép vezérelt szalagfektető berendezés UD prepreg szalagot terít a pozitív szerszámra a kívánt
rétegszámban és irányokban sokkal gyorsabban és pontosabban, mint a kézzel végzett prepreg laminálás,
ezáltal jelentős átfutási idő rövidülést és költségcsökkenést eredményez. Az így összeállított elemek, részegységek mátrixanyagának térhálósítása vákuumcsomagban, magas hőmérsékleten, túlnyomásos autoklávban zajlik. Olyan nagyméretű munkadarabok készülnek ilyen eljárással, melyek sík-, vagy enyhén domború felületűek. A berendezés „3D-s terítőfeje” és munkaasztala a 4.4-8. ábra képein figyelhető meg.

4.4-8. ábra: ATL technológia

4.4.7 AFP - Automatizált szálfektető eljárás (Automated Fiber Placement)
Számítógép vezérlésű, hőre lágyuló-, vagy hőre keményedő mátrixanyaggal impregnált szálakkal dolgozó
ipari robot által végzett gyártási mód. A robotkarral mozgatott terítőfej több csévetestről göngyöli le a
prepreg szálkötegeket, melyeket egyenletesen szétterítve a pozitív szerszám felületére fektet a betáplált
program szerinti rétegszámban és irányokban. A hőre keményedő mátrixgyantával impregnált erősítőszálakból készített munkadarabok térhálósítása rendszerint vákuumcsomagban, autoklávban történik. A hőre
lágyuló mátrixokat a terítőfejre szerelt helyi hőforrással (rendszerint lézerrel) olvasztja meg a berendezés,
amely azonnal megszilárdul, amint a présgörgő a szerszám felületére simítja. Az eljárás elvét és gyakorlati
megvalósítását a 4.4-9. ábra mutatja be.
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4.4-9. ábra: AFP technológia

4.4.8 Pultrúzió (szálhúzásos impregnálás):
Ez egy folyamatos gyártási mód melyet állandó keresztmetszetű tömör rúd-, cső-, vagy profilanyagok előállítására használnak. Az alkalmazott vázanyagok: roving, szövet, „kéttengelyű” (biax) szövet, vagy sokirányú
paplan a kívánalmaknak megfelelően. Az eljárás lényege az, hogy az előzőleg gyantafürdőben átitatott erősítőanyag a húzóbélyegbe kerül, amely a kívánt profilúra alakítja. A fűtött húzóbélyeg hatására a mátrixgyanta térhálósodva kerül ki a bélyegből. Ezzel az eljárással készült szénszál-erősítésű „I” szelvényű kompozit padlógerendák vannak a Boeing B777 utasterében és az Airbus A380 utastér fölső szintjén beépítve. Az
eljárás elvét a 4.4-10. ábra szemlélteti.

4.4-10. ábra: Pultrúzió elve

4.4.9 Szál-, és szalagtekercselés: (Filament-, and Tape Winding)
Hengeres vagy alakos forgástestek gyártására használt eljárás. A rakétatechnikában igen elterjedten használják rakétahajtómű házak, hajtóanyagtartályok készítésére, de a repülőgépiparban és a hajtóműgyártásban is használják palackok, nyomástartó edények, torziós- és transzmissziós tengelyek, lokátorkúpok stb.
gyártására. A szálköteg, vagy a szalag felcsévélése egy forgó magra történik, amely hengeres-, vagy kúpos
munkadarabok esetén edzett, keménykrómozott és polírozott acélból, alakos forgástestek esetében pedig
gyakran olcsó, eltávolítható maganyagból készül, melyet a munkadarab elkészülte után roncsolással távolítanak el. Tartályok gyártásakor viszont legtöbbször fémből készült vékonyfalú, üreges magot használnak,
amelyet nem távolítanak el, így az a tartály belső burkolatát képezi. Az módszer lényegét a 4.4-11. ábra
mutatja be.
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4.4-11. ábra: Száltekercselés

4.4.10 Csőgöngyölés (Tube Rolling):
Igen egyszerű eljárás hengeres vagy enyhén kúpos csövek, tengelyek gyártására. A gyártás alapanyaga
rendszerint egyirányú prepreg szalag, melyből egy sík asztalon adott hosszúságú csíkokat fektetnek egymás
mellé, utána ezt egy forgatott hengeres, vagy kúpos mag köré göngyölik. Többrétegű csövek gyártásakor a
szükséges szalagszélességet úgy számíthatjuk ki, hogy a cső névleges átmérőjének kerületét megszorozzuk
a kívánt rétegszámmal és ezen felül még egy bizonyos túlfedési értéket hozzáadunk az így kapott szorzathoz. Ezt az eljárást a palástirányú csőgöngyölésnek nevezik. A másik eljárás a spirális csőgöngyölés, amikor
a göngyölés iránya a mandrel forgástengelyére nem merőleges. A csőgöngyöléshez általában acélból készült csévetesteket, magokat, használnak, melyek felülete hőkezelve, keménykrómozva, polírozva, van, a
könnyebb eltávolíthatóság végett. A felgöngyölt prepreg köré celofánból, polipropilénből, vagy poli-vinilfluoridból készült fóliát csévélnek előfeszítve, amely a mátrix térhálósodása alatt biztosítja a kellő felületi
nyomást azáltal, hogy hőhatásnak kitéve zsugorodik. A gyanta megszilárdulása után a magot kihúzzák a
munkadarabból, amelyet szükség szerint csiszolnak, políroznak és bevonattal látnak el.
4.4.11 Hőre lágyuló polimer mátrixanyagú (PPS –Polifenilénszufid; PEEK -Poliéter-éter-keton)
kompozitok présformázása:
Az eljárás igen hasonló az előzőekben ismertetett RFI eljáráshoz, azaz a száraz erősítőanyagokat váltakozva
rétegezik hőre lágyuló fóliával melyet felmelegített présformában egyesítenek kompozit anyaggá. Az
Airbus A340 és A380 típusú repülőgépek szárnyainak belépőélei (J-nose) készülnek így.
4.4.12 Szénszál-erősítésű szénmátrixú kompozitok gyártása:
Ezen kompozitok esetében az erősítőszálak szén-, vagy grafitszálból készülnek, ugyanakkor a mátrixanyagot is szén alkotja. Ilyen szerkezetű kompozitokat olyan esetekben alkalmaznak, amikor nagy szilárdságú,
nagy rugalmassági modulusú, alacsony súrlódási együtthatóval rendelkező, kopásálló, hőálló, jó hővezető,
de alacsony hőtágulási együtthatójú, kis fajsúlyú, szívós anyagra van szükség. A szén-szén, illetve grafitgrafit kompozitok ugyanis mindezen tulajdonsággal rendelkeznek. Napjainkban a repülőgépek kerékfékeinek tárcsáit készítik ezzel az eljárással.
A szén-szén kompozitoknak két alapvető gyártási eljárása ismeretes, ezek a következők:
Folyékony impregnálásos eljárás (Liquid Impregnation Process): melynél a száraz előformázott, esetleg
varrással fixált erősítőanyagot nagy széntartalmú folyékony gyantával, kátránnyal, vagy aszfalttal itatják át,
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majd oxigéntől elzárt kemencében „kiégetik”. Ezt a ciklust többször is megismétlik, amíg a mátrix a kellő
tömörséget el nem éri. Esetenként az utolsó „szenesítést” követően 2500 0C-on grafitizálják a munkadarabot.
Kémiai gőz- vagy gázmegkötéses eljárás (CVI-Chemical Vapor Infiltration Process), mely esetben az előformázott erősítőanyagot kemencébe helyezik és metánt, vagy egyéb-, nagy széntartalmú gázt áramoltatnak keresztül rajta, melyből a kivált szénatomok megtapadnak az erősítőszálakon és tömör mátrixot képeznek bizonyos idő elteltével.
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5 Korszerű repülőgépek kötőelemei
A korszerű közforgalmú és katonai repülőgépek többségének és az üzleti-, sport- és általános célú
légijárművek jelentős részének sárkányszerkezeti elemeit kötőelemekkel rögzítik egymáshoz. A kötőelemek
széleskörű használatának egyik oka, hogy a repülőgépgyártásban használatos nagyszilárdságú alumíniumötvözetek hegesztése nem javasolt, valamint a nagyobb méretű fém-, illetve kompozit részegységek, fődarabok cseréje a kötőelemek oldásával egyszerűbben, gyorsabban és a csatlakozó részek roncsolódása nélkül megvalósítható.

5.1 A kötőelemek anyagai
A repülőgépiparban a kötőelemek anyagaként legelterjedtebben erősen ötvözött nagyszilárdságú alumíniumötvözeteket, nagyszilárdságú szénacélokat, korrózióálló (és hőálló) acélötvözeteket, titánötvözeteket,
valamint úgynevezett szuperötvözeteket használnak.
5.2.1. Alumíniumötvözetek
A kötőelemek előállítására használt alumíniumötvözeteket és betűkódjaikat az alábbi felsorolás tartalmazza.







2117-T4
2017-T4
2024-T4
5056-H32
1100
7050-T73

(AD)
(D
(DD)
(B)
(A)
(KE)

rézzel ötvözött alumínium
rézzel ötvözött alumínium
rézzel ötvözött alumínium
magnéziummal ötvözött alumínium
tiszta, ötvözetlen alumínium
cinkkel ötvözött alumínium

5.2.2. Acélötvözetek
Rendszerint erősen ötvözött nagyszilárdságú acélok használatosak, melyek közül a leggyakoribbak az alábbiak:













H-11
A-286
17-4PH
17-7PH
301 CRES
302 CRES
304 CRES
4130
4140
4340
8740
PH 13-8 MO

hőálló, króm-molibdén ötvözetű acél
korrózióálló, nikkel-króm-titán-molibdén ötvözetű acél
korrózióálló króm-nikkel-réz ötvözetű acél
korrózióálló króm-nikkel-alumínium ötvözetű acél
korrózióálló króm-nikkel ötvözetű acél
korrózióálló króm-nikkel-mangán ötvözetű acél
korrózióálló króm-nikkel-mangán ötvözetű acél
króm-molibdén-mangán ötvözetű acél
króm-molibdén-mangán ötvözetű acél
króm-molibdén-mangán ötvözetű acél
nikkel-króm-molibdén ötvözetű acél
korrózióálló króm-nikkel-molibdén ötvözetű acél

5.2.3. Titán és titánötvözetek
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A titánt ötvözött- és ötvözetlen formában is használják kötőelemek készítésére, mint az a következő felsorolásból látható:





Ti6Al4V
Ti1Al8V5Fe
Ti/Cb
CP Titanium

alumíniummal és vanádiummal ötvözött titán
alumíniummal, vanádiummal és vassal ötvözött titán
nióbiummal (Columbium) ötvözött titán
tiszta (Commercial Pure), ötvözetlen titán

5.2.4. Szuperötvözetek (Superalloys)
Főként nikkel bázisú, hő- és korrózióálló ötvözetek tartoznak ebbe a csoportba.






Inconel 600
Inconel X-718
Inconel X-750
Monel
Rene 41

:krómmal és vassal ötvözött nikkel
:krómmal, vassal, nióbiummal és molibdénnel ötvözött nikkel
:krómmal, vassal, titánnal és nióbiummal ötvözött nikkel
:rézzel és vassal ötvözött nikkel
:krómmal, kobalttal, molibdénnel és vassal ötvözött nikkel

5.2 A kötőelemek csoportosítása kötésmódjuk szerint
A kötőelemek a kötés módját tekintve két fő csoportra oszthatók:
Oldható kötőelemek (removable fasteners):
Azokat a kötőelemek, amelyek a kötésből az összerögzített elemek vagy a kötőelem elemeinek maradandó
károsodása, tönkremenetele nélkül eltávolíthatók oldható kötőelemeknek nevezzük.
Az oldható kötőelemeket, megfelelő ellenőrzés után, bizonyos feltételek teljesülése esetén többször is fel
lehet használni.
Nem oldható kötőelemek (permanent fasteners):
Azon kötőelemeket, melyeknek valamelyik eleme az eltávolítás során tönkremegy, roncsolódik nem oldható kötőelemeknek nevezzük. A nem oldható kötőelemek bizonyos típusainak (melyek több részből állnak)
egyes elemei szintén újrafelhasználhatók, amennyiben az eltávolítás során nem károsodtak.

5.3 A leggyakrabban alkalmazott kötőelemek fajtái
5.3.1 Szegecsek
A szegecsek a legrégebben használatos kötőelemek közé tartoznak. Napjainkban a korszerűbb nagyszilárdságú kötőelemek megjelenése, valamint a korszerű hegesztési és ragasztási eljárások kifejlesztése óta a
szegecsek alkalmazása visszaszorulóban van, szerepük azonban még mindig jelentős. A szegecs az egyetlen
olyan kötőelem, melynek a beépítés során megnövekszik a szilárdsága. Ez két fő jelenséggel magyarázható:
1

A szegecs anyaga a beépítés során alkalmazott képlékeny hidegalakítás (kovácsolás, sajtolás) hatására olyan belső szerkezeti átalakuláson megy át, melynek következtében a szilárdsági jellemzői
(nyíró- és szakítószilárdsága) megnövekszik.

2

A szegecsszár átmérője- és ezzel a fő terhelés szempontjából mértékadó keresztmetszete is növekszik a zömítés hatására.
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5.3.1.1 A szegecskötések rendeltetés szerinti csoportosítása
a.) Erőhatást átvivő és tömören záró (hermetikus) kötések (pl. szárnytartályok elemei és a hermetikus
törzsborítás rögzítő kötőelemei).
b.) Csak erőhatást átvivő kötések (pl. vezérsíkok, kormányfelületek, szárny mechanizáció elemei és a nem
hermetikus repülőgéptörzs szegecsei).
c.) Csak tömör zárást (hermetikusságot) biztosító kötések (pl. a hermetikus törzsborításon a villámcsapás
okozta sérülések, égések "tömítőszegecsei").
d.) Jelentős szerkezeti terhelések felvételére nem alkalmas kialakítású rögzítőkötések (pl. a hermetikus
törzsborítás „szintbeli” belső foltozásakor (flush repair), a kitöltőfoltot (filler), a javítófolthoz rögzítő
szegecsek, továbbá az oldható kötőelemekkel összeerősített elemek, panelek esetében a talpas- és
kalaposanyák (nutplates) rögzítésére szolgáló szegecsek.
5.3.1.2
A.
B.
C.
D.

A szegecsek fajtái
Tömör szárú szegecsek
Üreges végű vagy fél-csőszegecsek
Vakszegecsek
„Szegecsszerű” speciális kötőelemek

A repülőgépiparban legelterjedtebben a tömörszárú szegecseket használják a sárkányszerkezet teherviselő
elemeinek összeerősítésére a korszerű fémépítésű repülőgépek építése során. Egy napjainkban is korszerű,
középkategóriájú polgári szállító repülőgép gyártása során több mint félmillió darab szegecset használnak
fel, melyből közel 90% a tömörszárú szegecsek aránya.
A titánötvözetből készült üreges végű szegecseket igen széleskörűen alkalmazzák kompozit-szerkezetek –
főként szén-, illetve grafitszál-erősítésű kompozitok – összeerősítésére.
Vakszegecseket (blind rivets) olyan helyeken használnak, ahol az összeerősítendő elemekhez való kétoldali
hozzáférés nem biztosítható megfelelően, és emiatt „hagyományos” szegecseket nem lehet beépíteni.
Ezen kívül vakszegecseket alkalmazhatnak a hermetikus törzs külső rátétfolttal történő gyorsjavításakor is.
A „szegecsszerű” speciális kötőelemek közül háromfélét használnak elterjedten a repülőgépek sárkányszerkezetében, melyek nevükkel vagy alkalmazási módjukkal hozhatók kapcsolatba csak a szegecsekkel:
1

Hi-Shear Rivet: tulajdonképpen nem szegecs, hanem nagyszilárdságú, acélból készített csapszeg.

2

Cherrybuck: titánötvözetű ikerfém nyírócsapszeg, amely külsejében és beépítési módjában igencsak hasonlít a hagyományos, tömör szegecsekre, de ennek ellenére a csavarokkal és a menetes-,
vagy hornyos végű, nem oldható csapszegekkel áll közelebbi rokonságban. Ezen kötőelemfajta
egyesíti magában a csapszegek és a szegecsek előnyös tulajdonságait.

3

Távtartó szegecsek (spacer rivets): nevük ellenére sem tekinthetők igazán szegecsnek, mert funkciójuk nem a különböző szerkezeti elemek összeerősítése, hanem a közöttük lévő hézag, rés biztosítása.
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A.) Tömörszárú szegecsek (solid shank rivets)
A hagyományos, tömörszárú szegecsek kettő-, illetve beépítés után három fő részből állnak, melyet az
5.3-1. ábra szemléltet.

5.3-1. ábra: Tömörszárú szegecs

A repülőgépgyártók a gyártástechnológia egyszerűsítése és a költségek csökkentése érdekében igyekeznek
az alkalmazott szegecstípusokat redukálni, így a sárkányszerkezeti elemek összeerősítéséhez általában
maximum. 6-8 féle fejkialakítású szegecset használnak. A kisebb gyártók ennél kevesebbel is beérik. Legygyakrabban kétféle süllyesztett fejű- és kétféle kiemelkedő fejű szegecset használnak a mértékadó terheléstől függően. Ha a beépített kötőelemekre csak tiszta nyírás hat (a húzóerő elhanyagolható értékű), akkor
kisebb fejű szegecseket lehet alkalmazni, ilyen a csökkentett süllyesztett fejű szegecs (Reduced Flush Head
Rivet), vagy a módosított kiemelkedő fejű szegecs (Modified Universal Head Rivet). Azon esetekben, ha a
kötőelemre jelentős tengelyirányú erőhatás (húzóerő) is hat a nyíróerőn kívül, akkor a normál süllyesztett-,
illetve kiemelkedő fejű szegecseket építik be a szerkezetbe. Süllyesztett fejű szegecsek esetében viszont
nem szabad olyan kötőelemet beépíteni, melynél a süllyeszték mélysége az adott lemezvastagság 80%-át
eléri vagy meghaladja, mert ekkor jelentkezik a „késélhatásnak” (knife edge effect) nevezett negatív jelenség. Ez nem okoz azonnali, látványos problémát, de a furatokból kiinduló fáradásos repedések kialakulásához vezet, amely a repülésbiztonságnak és a szerkezet élettartamának jelentős csökkenését eredményezi.
Fémszerkezetben leggyakrabban a 100o-os süllyesztékkel készült süllyesztett fejű szegecseket, valamint az
úgynevezett „egyetemes” kiemelkedő fejű szegecseket (Universal Head Rivets) használják, de például a
Boeing B767 hermetikus törzsének borítólemezeit a fárasztó igénybevételekkel szemben sokkal ellenállóbb
Briles® szegecsekkel rögzítik a vázszerkezethez, kompozit-szerkezeteknél pedig nagyobb fejméretű kiemelkedő fejű-, és 1200-os kúpszögű süllyesztett fejű szegecseket alkalmaznak. Az üzemanyagtartályként is
funkcionáló szárnyak paneljeinek szegecselésére használatosak az „indexfejű” (index head) és a fejnélküli
tömb-, vagy rúdszegecsek (slug rivets), melyek beépítésük után külön tömítőanyagok nélkül is tömör zárást
(hermetikusságot) biztosítanak. A leggyakoribb szegecstípusokat az 5.3-2. ábra mutatja be.
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5.3-2. ábra: Leggyakoribb tömörszárú szegecs típusok

A szegecsek gyári fejének méretét és kialakítását a kötésben fellépő erőhatások és az érintett részegységek
körüli áramlási viszonyok együttesen befolyásolják. Ha a kötőelemre tiszta nyírás hat, akkor kisebb fejméretű ( „nyíró fejű” szegecseket – shear head rivets) használnak, amelyek lehetnek süllyesztett-, vagy kiemelkedő fejűek a felhasználási helytől függően. Ha az adott kötésben jelentős húzóerők is hatnak a beépített kötőelemekre, akkor a nagyobb fejméretű „húzófejű” szegecsek (tension head rivets) beépítése válik
szükségessé. Mivel a kiemelkedő fejű kötőelemek által létrehozott kötések mechanikai tulajdonságai és
tartóssága sokkal jobbak, mint a süllyesztett fejű kivitelé, ezért minden olyan helyen ezeket részesítik
előnyben, ahol nem követelmény az aerodinamikai simaság, vagy a leszerelhető elemek „résmentes” felfekvése. A repülőgép sárkányszerkezetének áramló levegővel közvetlenül érintkező borításai túlnyomó
részben süllyesztett fejű kötőelemekkel vannak egymáshoz és a csatlakozó teherviselő szerkezetekhez
(főtartókhoz, hosszmerevítőkhöz, törzskeretekhez külső- és belső megerősítésekhez) rögzítve. Javításoknál
viszont az aerodinamikailag kritikus felületek nagyobb részén is (kivéve a szárny- valamint a vezérsík
belépőéleket, a törzsön az „RVSM” kritikus területeket és a statikus nyomásérzékelő furatok környékét)
megengedett a kiemelkedő fejű kötőelemek használata.
A szegecseket laza illesztéssel készített furatokba kell beépíteni, melyek tűrése szegecstípustól, és átmérőtől függ a furatok elkészítéséhez rendszerint normál csigafúrók elégségesek (illetve kompozitok esetében
speciális fúrók), kevés kivételtől eltekintve dörzsárazás, vagy egyéb utómegmunkálás nem szükséges, hiszen a szegecsek a beépítésük során „belezömülnek” a furatokba, kitöltik a rendelkezésre álló teret, elsimítják a fúrási barázdákat és felkeményítik a furat falát. Kivételt képeznek a szárnytartályok folyadékzáró
és fárasztó igénybevételeknek ellenálló szegecselési eljárásai, amelyek pontosabb furat- és süllyeszték
megmunkálást, jobb felületi minőséget igényelnek, mint a hagyományos szegecselés, mert a fokozott
igénybevételek tartós elviselése mellett a szivárgásmentességet (hermetikusságot) is biztosítaniuk kell.
A folyadékzáró szegecselés megvalósítására leggyakrabban kétféle módszer használatos:
1. „NACA” eljárás – kiemelkedő fejű (Universal Head) szegecsek használatával
2. „Két zárófejes” szegecselés – fejnélküli- vagy indexfejű szegecsek használatával
A fenti két eljárás közös jellemzője, hogy a hermetikusságot biztosító zárófej kialakítása a kötőelem furatok
egyik végében kialakított süllyesztékben történik a beépítés során, a szegecsszár anyagának képlékeny
alakváltozása által. Korszerű légijárműveknél a dupla kúpos süllyesztékű szegecselést alkalmazzák elterjed-
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tebben, mert sokkal megbízhatóbbak és jobban ellenállnak a fárasztó igénybevételeknek, mint a hagyományos szimpla süllyesztékű típus. A folyadékzáró szegecselés két típusát szemlélteti az 5.3-3. ábra.

5.3-3. ábra: Folyadékzáró szegecselés típusai

B.) Üreges végű, vagy fél-csőszegecsek (hollow-end, or semi-tubular rivets)
Tipikusan „kompozitos” alkalmazásra fejlesztették ki a Titán-nióbium (Titanium-Columbium) ötvözetből
készült üreges végű, vagy fél-csőszegecset amely könnyűsúlyú, nagyszilárdságú, emellett hő- és korrózióálló kötőelem, ezért kiválóan alkalmas szénszál- vagy grafitszál-erősítésű kompozitok összeerősítésére. Az
üreges végű szegecs előnye, hogy a zárófej szegecsprés segítségével könnyedén kialakítható a 100o-os
süllyesztékben miközben az alkalmazott „préserő” kevesebb, mint 50%-a a hagyományos, tömörvégű szegecsek beépítésekor szükségesnek, ez rendkívül előnyös a szénszál-, illetve grafitszál erősítésű kompozitszerkezetek esetében, amelyek a fémszerkezeteknél sokkal érzékenyebbek a kötőelem beépítés során
fellépő erőhatásokra. Ezt a titánötvözetű kötőelemfajtát elterjedten alkalmazzák magassági kormányok,
oldalkormányok, csűrőkormányok és fékszárnyak kilépő éleinek szegecselésére, mivel a beépítés után
egyik oldalon sem emelkedik ki a kormányfelületek síkjából, így nem okoz számottevő áramlási veszteséget
és korrózióállósága is kiváló. Az üreges végű szegecset és beépítését az 5.3-4. ábra mutatja be.

5.3-4. ábra: Üreges végű vagy fél-csőszegecs felépítése és alkalmazása
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C.) Vakszegecsek (Blind rivets)
A műszaki gyakorlatban a szerkezetépítésben gyakran áll elő olyan helyzet (főleg zárt dobozszerkezetű
elemek esetében), amikor a kötőelemek beépítéséhez a kétoldali hozzáférés nem biztosítható. Ilyenkor
hagyományos kötőelemek: csapszegek, szegecsek, csavarok stb. nem alkalmazhatók, mivel ezek megbízható rögzítése nem oldható meg egyoldali hozzáférés esetén. Emiatt fejlesztettek ki olyan kötőelemfajtákat,
melyeket egyoldali hozzáférés esetén is alkalmazni lehet, ezeket szokták a szakirodalomban „vak” kötőelemeknek (Blind Fasteners) nevezni. Ez az elnevezés azonban csak egy gyűjtőnév, amely több, egymástól
különböző kötőelem-csoportot takar, melyeket az alábbiak szerint lehet csoportosítani:
a) Vakszegecsek (húzószegecsek, Blind Rivets)
b) Vak-csavaranyák (Blind Nuts, Rivnuts)
c) Vak-csapszegek (Blind Bolts)
A vakszegecsek a legszélesebb körben és legrégebben alkalmazott „vak” kötőelemek, melyeket nemcsak a
repülőgépiparban használnak. Ezt a kötőelemfajtát szokták még „húzószegecsnek” is nevezni, mert egyes
típusainak a beépítése, a zárófej kialakítása, a kötőelem közepén (tengelyvonalában) lévő „húzótüske”
(stem) segítségével megy végbe. A vakszegecsek bizonyos típusait elsődleges sárkányszerkezeti elemek
rögzítésére nem célszerű alkalmazni gyenge nyírószilárdságuk miatt. Ebbe a csoportba tartozik az egyik
legismertebb és legelterjedtebb húzószegecs a „POP-szegecs”, és mindazon kötőelemek, melyeknél a beépítés után az ébredő nyíróerők síkjában üreg (furat) található, amely nincs „kitöltve” a behúzótüske „maradványával”. Ezeknek a vakszegecseknek nemcsak a szerkezeti szilárdságuk, hanem a hermetikusságuk
sem kielégítő, ezért használatuk kerülendő a korszerű légijárművek teherviselő szerkezetének építésében.
A modern repülőeszközök gyártása- és javítása során nagyszilárdságú „szerkezeti” vakszegecseket használnak, ezek olyan kötőelemek, melyek szilárdsági paraméterei elérik, illetve meghaladják az azonos átmérőjű
tömörszárú, hagyományos szegecsekét, emellett hermetikusak és a beépítés után bennmaradó húzótüske
csonkok kiesés, kilazulás elleni megbízható rögzítése megoldott. Ezeket a kötőelemeket a repülőgépek
elsődleges szerkezeti elemeinek összeerősítésére, a gyártók által megszabott előírások és esetleges megszorítások figyelembevételével lehet alkalmazni. A szerkezeti vakszegecsek behúzótüske csapjának rögzítésére leggyakrabban a belső rögzítőgyűrűs- és a külső rögzítőgyűrűs megoldást alkalmazzák, ezt a kétféle
szerkezeti kialakítást szemlélteti az 5.3-5. ábra, amelyen beépítés előtti állapotban látható a kétféle „vak”
kötőelem néhány példánya. (További ábra: 5.3-10. ábra)

5.3-5. ábra: Vakszegecsek beépítés előtt
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D.) „Szegecsszerü” speciális kötőelemek
Ebbe a csoportba olyan különleges kötőelemek sorolhatók, amelyek elnevezésükben, vagy külső megjelenésükben hasonlítanak a szegecsekhez, de valójában nem azok.
„Hi-Shear” szegecs (Hi-Shear Rivet): Az elnevezés valójában egy nagy szilárdságú acél csapszeget takar,
melynek a fej nélküli végén egy gyűrű alakú horony található. Erre a hornyos kiképzésű részre zömítik, kovácsolják rá a „zárófejként” funkcionáló, alumíniumötvözetből készült zárógallért (collar) ,melynek anyaga
rendszerint alumíniumötvözet. Így jön létre a szegecskötésre hasonlító rögzítés, de mivel a zárófej nem a
„szegecsszár” anyagából kerül kialakításra és a csapszeg edzett acél szárának sem az átmérője sem a szilárdsága nem növekszik a beépítés folyamán, ez a kötőelem nem tekinthető szegecsnek.
Ez a kötőelem (melyet az 5.3-6. ábra szemléltet) jelenleg már nem használatos, először az 1940-es években
épült katonai repülőgépeknél (pl: P-51 Mustang vadászgép és B-19, B-29 bombázók) került felhasználásra,
és a napjainkban is széles körben alkalmazott LOCKBOLT fantázianéven ismert nagyszilárdságú csapszegek
(lásd 5.3.2 fejezet) elődjének tekinthető.

5.3-6. ábra: Hi-shear szegecs beépítése

Cherrybuck: Ez a titánötvözetű nyírócsapszeg egy korszerű és sokoldalúan használható kötőelem, amely
egyesíti magában a szegecsek és a nagyszilárdságú csapszegek előnyös tulajdonságait: az egyszerű, gyors és
megbízható beépíthetőséget, a kiemelkedő nyírószilárdságot, a kifáradással szembeni ellenállóságot, a kis
szerkezeti tömeget, valamint a kiváló hő- és korrózióállóságot. A Cherrybuck ikerfém nyírócsapszeg szára
hőkezelt Ti-6AI-4V titánötvözet, ezért rendkívül szívós és rugalmas, így a beépítés során alkalmazott eljárások nem képesek a gyári fej és a szár geometriai és szilárdsági paramétereinek megváltoztatása. A zárófej
viszont a lágyított, képlékeny „titán-nióbium” ötvözetből készült kúpos szárvégből a szegecseknél megszokott módon képezhető ki. A Cherrybuck kötőelemek süllyesztett fejű és kiemelkedő fejű változatban is készülnek, ugyanakkor a beépítési módtól függően még ezen belül is két fajtájuk létezik. A „simakúpos” végű
változatot laza illesztésű kötéseknél, míg a „lépcsőskúpos” végű típust túlfedéses (szilárd) illesztésű kötések esetén alkalmazzák. A túlfedéses illesztésű (interference fit) kötőelemekkel létrehozott kötések kifáradási határa igen magas ezért erősen igénybevett szerkezeteknél javasolt alkalmazásuk. A Cherrybuck kötőelemek különböző típusait, kialakítását és jellemző méreteit az 5.3-7. ábra mutatja be.
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5.3-7. ábra: Cherrybuck alakja és beépítése

Távtartó szegecsek (spacer rivets): Nevük ellenére sem tekinthetők igazán szegecsnek, mert funkciójuk nem a különböző szerkezeti elemek összeerősítése, hanem a közöttük lévő hézag, rés biztosítása.
Mivel az összeerősítendő elemek közül csak az egyikbe van beépítve, így a közöttük ébredő nyíróerő
átvitelére nem alkalmas. Leggyakrabban a forrólevegős jégtelenítésű szárny-belépőélek,
orrsegédszárnyak (Leading Edge Slats), vezérsík- és hajtómű szívócsatorna belépőélek belső légterelő
lemezeinek, légcsatornáinak történő rögzítésénél használják őket. Maga a „kötőelem” leginkább egy
„vállas” perselyhez hasonlít inkább, melynek nagyobb átmérőjű körgyűrű keresztmetszetű kiemelkedő
feje biztosítja a megfelelő rést az összeerősítendő elemek között, mely résen keresztül a fűtőlevegő kiáramlása történik. A kapcsolódó elemek összeerősítését hagyományos tömörszárú szegecsekkel valósítják meg. A távtartó szegecset, a jellemző méreteivel és tipikus beépítési módjával az 5.3-8. ábra mutatja be.

5.3-8. ábra: Távtartó szegecs

5.3.1.3 A szegecsek beépítése:
A szegecsek beépítése viszonylag egyszerű folyamat, de néhány szabályt be kell tartani a megfelelő minőségű, megbízható kötések létrehozása érdekében. A szegecsek számára készítendő furatok megfelelő átmérőjű fúróval is elkészíthetők, speciális utómegmunkálást (dörzsárazást) általában nem igényelnek, ez
alól csak a Hi-Shear szegecs és a Cherrybuck nyírócsapszegek képeznek kivételt, melyeket dörzsárazott
„illesztett” furatokba kell behelyezni a gyártó előírásai szerinti tűréssel! A szén-, illetve grafitszál-, valamint
a bórszál-erősítésű kompozitokat is tartalmazó kötéseknél korrózióálló anyagú (rozsdamentes acélból,
nikkelbázisú szuperötvözetekből és titánötvözetekből készült) kötőelemeket ajánlott beépíteni a galvanikus korrózió veszélye miatt.
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A repülőgépiparban alkalmazott szegecseket hideg állapotban (szobahőmérsékleten) építik be, és nagyobb
részük nem igényel semmilyen kezelést felhasználás előtt. A 2024-es alumíniumötvözetből készült -T4 hőkezelési állapotú szegecsek anyaga azonban túl rideg ahhoz, hogy megbízható minőségű kötést valósítsanak meg általa, ezért ezeket ki kell lágyítani beépítés előtt. Mivel ez a kilágyított ötvözet szobahőmérsékleten igen gyorsan „visszanemesedik”, és újból rideggé válik, ezért a hőkezelés után azonnal le kell
gyorsfagyasztani és így tárolva hosszabb ideig felhasználható marad. Régebben a kilágyított szegecseket
szárazjéggel hűtött dobozokban tárolták felhasználásig, emiatt kapta az icebox rivet becenevet.
A hagyományos tömörszárú-, üregesvégü szegecsek, továbbá a Hi-Shear és a Cherrybuck csapszegek
zárófejeinek kialakításához pneumatikus (vibrációs) szegecselő-pisztolyokat és rátartóvasakat, hidraulikus-,
vagy hidropneumatikus-, telepített-, mobil, valamint „kézi” szegecspréseket használnak, ezek közül mutat
be példaként néhányat az 5.3-9. ábra.

5.3-9. ábra: Szegecselés szerszámai

A vakszegecseket speciális kialakítású „elhúzószerszámok” segítségével építik be, amelyek lehetnek emberi
erővel működő nyomatéksokszorozó áttételes, vagy hidraulikus eszközök, illetve külső (sűritettlevegős,
vagy elektromos) energiaforrással működtetett hidraulikus célszerszámok. Ezek az eszközök a belső befogópofáikkal szilárdan megfogják a vakszegecs behúzó-tüskéjének kiálló szárát a kötőelem gyári feje fölött,
miközben az elhúzószerszám külső támasztócsúcsa stabilan megtámaszkodik a külső rögzítőgyűrűn, vagy a
támasztóalátéten. Ezt követően a befogópofa és az általa megfogott behúzótüske hátrafelé mozognak, a
támasztócsúcshoz képest, amely nem mozog és megakadályozza a vakszegecs külső hüvelyének elmozdulását is. A folyamat következő részében az előre haladó behúzó-tüske alsó csapja a szegecshüvely belsejébe
húzódik be, (annak átmérőjét megnövelve) mindaddig, amíg a rögzítőgyűrű a csap nyaki részében kiképzett
rögzítőhoronyba (fészekbe) be nem préselődik a szerszám támasztócsúcsa segítségével, melynek következtében az alsó csap nem tud tovább haladni, hanem fixen rögzül. A folyamat végén a behúzótüske elszakad
a rögzítőhorony fölötti „beszúrással legyengített” részen. A külső- és belső rögzítőgyűrűs vakszegecsek
beépítésének részfolyamatait és az ehhez szükséges eszközöket az 5.3-10. ábra mutatja be.
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5.3-10. ábra: Vakszegecsek beépítése

A szegecsek még napjainkban is a legszélesebb körben alkalmazott kötőelemek a korszerű fémépítésű
légijárművek sárkányszerkezetében, de a modern kompozit szerkezetek térhódításával jelentőségük- és
felhasználási területük csökkenésével lehet számolni, mert a szálerősítésű polimer-kompozitok strukturális
sajátosságai miatt a szegecskötés számos előnye ellenére sem tekinthető ideális megoldásnak, ezért ilyen
alkalmazásokban a nagyszilárdságú, korrózióálló csapszegek alkalmazása célszerűbb.
5.3.2 Nem oldható nagyszilárdságú menetes végű- és menet nélküli csapszegek
Ebbe a nagy csoportba azon kötőelemek tartoznak, amelyek, rendszerint menet nélküli hengeres szárrészszel és menetes-, vagy hornyos rögzítő-véggel készülnek, beépítésük után mégis oldhatatlan kötésnek tekintendők, mivel eltávolításuk roncsolódás nélkül nem lehetséges. Az angolszász nyelvű szakirodalomban
ez a kötőelem-csoport a bolt nevet kapta, melyet magyarul tévesen sokszor csavarnak fordítanak a menetes végződés miatt, holott a csapszeg a szakszerű megnevezés.
5.3.2.1 Nem oldható nagyszilárdságú csapszegek fajtái
A. Hatszög kulcsnyílású menetes végű csapszegek (Hex Drive Bolts: Hi-Lok, Hi-Lite, Hi-Tique)
B. Zömítve rögzülő menetes végű csapszegek (Swage Locking Bolt, Eddie-Bolt)
C.

Hornyos végű csapszegek (LOCKBOLT, ASP, MAF)

D. Vak csapszegek (HUCKBOLT, Jo-Bolt, Visu-Lok, Composi Lok, Hi-Shear Blind Bolt)
E.

Hornyos végű kúpos-szárú csapszegek (Grooved-end Taper-Lok)

A.) Hatszög kulcsnyílású menetes végű csapszegek:
Ezek a speciális csapszegek azért minősülnek nem oldható kötőelemnek (permanent fastener) mert a rögzítésük rendszerint nem hagyományos csavaranyákkal történik, hanem olyan kialakítású menetes rögzítőgallérokkal (collar), melyekről a hatlapfejű „meghajtórész” egy adott meghúzási nyomatéknál leszakad és a
csapszeg végén maradó önzáró menetes galléron nincs olyan megfogási lehetőség, ami a lecsavarást, vagyis a rögzítés oldását roncsolódás nélkül lehetővé tenné. Speciális eszközökkel ugyan megoldható a rögzítő-gallér eltávolítása a menetes csapszeg károsodása nélkül, de a gallérok eredeti állapota nem állítható
helyre, azokat mindenképpen selejtezni szükséges. Jellemzője még ennek a kötőelemfajtának az is, hogy a
fejének teljesen sima a felszíne, nincs rajta sem lelapolás, sem hornyolás, amihez olyan eszköz (csavarhúzó,
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csavarkulcs) csatlakoztatható lenne, ami megakadályozná a csapszeg forgását a beépítés során, ehelyett a
menetes szár végében van egy hatszögletű zsákfurat kiképezve, melybe hagyományos hatszögkulcs
(„Imbuszkulcs”) illeszthető, ez gátolja meg a csapszeg elfordulását a menetes rögzítő-gallér rácsavarása
közben. Alternatív megoldásként engedélyezett a hagyományos hatlapfejű-, vagy „csillagfejű” csavaranyák
használata is a rögzítő-gallérok helyett, melyek roncsolódás nélkül eltávolíthatók, de ez a kötőelemfajta
státuszán nem változtat. Ennek a kötőelemnek háromféle alváltozata ismeretes, melyek közül kettő laza,
illetve átmeneti illesztésű-, a harmadik pedig túlfedéses (szoros) illesztésű kötésekben használatos. Az eredeti kötőelem változat „Hi-Lok” fantázianéven vált ismertté, ennek továbbfejlesztésével hozták létre a „HiLite” és a „Hi-Tigue” elnevezésű menetes csapszegeket, melyek közül a Hi-Lite egy anyagában és kialakításában könnyített (light=lite), a Hi-Tigue (FaTigue – Tigue) pedig túlfedéses és fárasztó igénybevételekkel
szemben ellenállóbb változata az eredetinek. Ezt a háromféle változatot mutatja be az 5.3-11. ábra, a valóságos arányokat főleg a Hi-Tigue esetében a szemléletesség miatt kellően eltúlozva, mert valójában a csapszeg gömfelületű bevezető szakasza és hengeres szára közötti átmérőkülönbség csak századmillimétes
nagyságrendű, szabad szemmel nem érzékelhetö!

5.3-11. ábra: Menetes végű csapszegek

B.) Zömítve rögzülő menetes végű csapszegek (Swage Locking Bolt; Eddie-Bolt):
Az Eddie-Bolt a nem oldható, nagyszilárdságú csapszegek egyik legújabb tagja, melyet főként a kompozit
szerkezeti egységek összeépítésére alkalmaznak. Ez a kötőelemfajta a Hi-Lok és a LOCKBOLT kombinációjának tekinthető, mivel a tengelyirányú „húzóerők” felvételére csavarmenettel rendelkezik, mint a Hi-Lok, de
a menetes rögzítő gallér (collar) lelazulását, elfordulását nem önzáró menetekkel akadályozzák meg, hanem a speciálisan kialakított gallér felső részét belezömítik a kötőelem menetes részének felső végén kiképzett hosszanti hornyokba egy speciális dugókulcs segítségével. Az Eddie-Bolt menetes rögzítő gallérjának felső, vékonyabb falú hengeres részén három hosszirányú kidudorodás (borda) található. Ezen bordáknak kettős funkciójuk van, egyrészt ezek segítségével történik a menetes gallér rácsavarása az Eddie-Bolt
menetes szakaszára oly módon, hogy a beépítéshez használatos speciális „háromlapú” dugókulcs falán
felütközve megakadályozzák annak szabad elfordulását a rögzítő gallér körül. A beépítés során, amikor a
rögzítő gallér meghúzási nyomatéka a számított határértéket eléri, majd meghaladja, akkor a gallér anya-

www.tankonyvtar.hu

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME

5. KORSZERŰ REPÜLŐGÉPEK KÖTŐELEMEI

73

gában ébredő belső feszültség a rugalmassági határ fölé növekszik, képlékeny alakváltozás következik be,
ezt követően pedig az anyag megfolyik. Ennek pedig az a következménye, hogy a galléron lévő bordák
anyaga belezömül az Eddie-Bolt hosszirányú hornyaiba. Ekkor a dugókulcs az így berögzült menetes gallér
körül már szabadon elforog és ezzel a kötőelem beépítési folyamata befejeződött. Az ily módon létrehozott
kötés oldhatatlannak tekintendő, mivel a rögzítő gallér a beépítés során létrehozott maradandó alakváltozás következtében fixen rögzült, és csak roncsolással távolítható el. Beépítéskor az Eddie-Bolt elforgását a
Hi-Lok-nál már alkalmazott módon, a kötőelem menetes végében kialakított hatszögletű imbusznyílásba
helyezett hatszögkulcs (imbuszkulcs) segítségével lehet meggátolni. Az Eddie-Bolt kialakítását és beépítési
folyamatát az 5.3-12. ábra mutatja be.

5.3-12. ábra: Eddie-Bolt beépíttése

C.) Hornyos végű csapszegek (LOCKBOLT, HUCKBOLT, ASP; MAF):
Ezen kötőelemfajta, melyet legelterjedtebben "LOCKBOLT"-nak neveznek, beépített állapotban hasonlít az
előbb ismertetett csapszegekre (Hi-Lok, Hi-Lite, Hi-Tigue, Eddie-Bolt). A legfontosabb különbség a
LOCKBOLT és a többi kötőelem között az, hogy a LOCKBOLT tengelyirányú rögzítése nem menettel történik,
hanem a kötőelem végén lévő keresztirányú körkörös horony-csonkra hidegen rásajtolt, rázömített rögzítőgyűrű által. A "LOCKBOLT"-ok rögzítésére szolgáló gallér ellentétben az előzőekben ismertetett rögzítőgallérokkal nem rendelkezik menettel és felhasználás előtti állapotában a csapszeg hornyos végére könynyen ráhúzható. Beépítéskor (a LOCKBOLT típusától függően) "húzvasajtoló" vagy zömítő szerszámmal
"rázsugorítják" a "gallért"-t a kötőelem kiálló hornyos végére. Ennek a kötőelemfajtának négyféle
alváltozata ismeretes:
a) húzó típusú (pull type) LOCKBOLT
b) csonk típusú (stump type) LOCKBOLT
c) vak (blind) LOCKBOLT
d) ASP (Adjustable Sustained Preload), vagy MAF kötőelem
A fentiek közül a vak LOCKBOLT napjainkban nem használatos, a csonk típusút a gépesített gyártás során
automaták építik be, míg a húzó típusúak leginkább a kézzel történő gyártásban és javításoknál használa-
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tos. Az ASP (MAF) speciális LOCKBOLT pedig szendvics-szerkezetekben (főként a hajtómű sugárfékek kompozit elemeinek összeerősítésére) használatosak. A hagyományos LOCKBOLT-ok és az ASP (MAF) kötőelemek a mértékadó terhelések szempontjából lehetnek elsődlegesen nyíró (shear), vagy húzó (tension) és
nyíró igénybevételek felvételére alkalmas kivitelűek. (Lásd: 5.3-13. ábra)

5.3-13. ábra: Húzó típusú LOCKBOLT

A húzó típusú LOCKBOLT és az ASP kötőelem csapszegének végén rovátkolt húzótüske található, ennek
segítségével történik a rögzítő gallér rázömítése a rögzítő hornyokkal ellátott csapra speciális célszerszám
segítségével. A beépítés utolsó fázisában a húzótüske a gyengített részen leszakad. A csonk típusú
LOCKBOLT-nak nincs húzótüskéje, ezért beépítése során a fej felőli oldalon alá kell támasztani, hogy a helyén maradjon a számára készített, dörzsárazott furatban. Az ASP (MAF) kötőelemek végén a hagyományos
LOCKBOLT-tal ellentétben menetes végződés található, erre kell „rácsavarni” a süllyesztett-, vagy kiemelkedő fejjel ellátott szorítóhüvelyt, melyet előírt nyomatékra kell meghúzni, utána lehet a célkészülékkel a
rögzítő gallért bepréselni, így a kis nyomószilárdsággal bíró szendvics-szerkezet nem roppan össze, mivel a
szükséges összeszorító erő a szorítóhüvely segítségével előzetesen korlátozva lett. Az ASP szerkezeti kialakítását a 5.3-14. ábra szemlélteti.

5.3-14. ábra: ASP LOCKBOLT
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D.) Vak csapszegek (HUCKBOLT; Jo-Bolt; Visu-Lok; Composi Lok, Hi-Shear Blind Bolt)
Ezen kötőelem típust nem helyes az eredeti angol megnevezés szószerinti lefordításával „vak csavar”-nak
nevezni, mivel leggyakrabban alkalmazott típusaiban nincs is menettel ellátott alkatrész, ezért jobb híján
nevezzük „vak” csapszegnek őket. Természetesen ez az elnevezés is furcsa a magyar szakzsargonban, mert
az ilyen típusú kötőelemeket (szegecseket, csapszegeket) gyakran nevezik húzószegecsnek, húzócsapszegnek is. Ez a megnevezés sem lenne szerencsés, mivel e kötőelemek főleg nyírásra igénybevett helyekre
kerülnek beépítésre, mert szerkezeti kialakításuknál fogva legnagyobb részüknek kevesebb a húzószilárdsága, mint a nyírószilárdsága, ezért húzóterhelésnek kitett helyekre csak bizonyos típusai javasoltak. A többi vak csapszegtípus húzó igénybevételek felvételére csak korlátozottan alkalmas, ezért beépítésük csak
különböző megszorításokkal lehetséges húzásra igénybevett kötésekben. A vak csapszegek csak laza illesztéssel építhetők be, ezért erősen igénybevett, fárasztó igénybevételeknek kitett helyeken a túlfedéssel
beépített kúpos szárú csapszegek, illetve szoros illesztésű hengeres szárú kötőelemek helyére való beépítésük kerülendő, mert az adott kötés élettartalmának drasztikus csökkenését okozhatja. A vak csapszegeket
(blind bolts) hasonlóan az előzőekben ismertetett vakszegecsekhez (blind rivet) olyan helyeken alkalmazzák, ahol a kötőelem beépítéséhez a kétoldali hozzáférés nem biztosított. Bizonyos helyeken már a gyártás
során eredetileg is vak csapszegeket alkalmaznak (főleg zárt dobozszerkezetek utolsó elemének a rögzítésére), de a különböző javítások hatékony, gyors és szakszerű kivitelezéséhez sok esetben elkerülhetetlen a
vak csapszegek alkalmazása, mivel beépítésük nem igényel nagy szerkezeti megbontásokat. A vak csapszegeknek a belső húzótüske rögzítése alapján két fő típusa létezik:
a) rögzítő gyűrűvel rögzített vak csapszegek
b) renetes rögzítésű vak csapszegek
A rögzítő gyűrűvel rögzített vak csapszegek külsőre hasonlítanak az 5.3.1.2 fejezetben ismertetett külső
rögzítő gyűrűs vakszegecsekhez, bár azoknál nagyobb szilárdságúak, „robosztusabb” kialakításúak, és átmérőjük nem növekszik a beépítés során. Legismertebb gyártóik után HUCKBOLT-nak és CHERRY
MAXIBOLT-nak is nevezik őket. Beépítésük a pontosan megmunkált, dörzsárazott furatokba a vakszegecsekhez hasonló módon és hasonló célszerszámokkal történik. Ezt a kötőelem típus kialakítását, fő részeit
és beépített állapotát mutatja be az 5.3-15. ábra.

5.3-15. ábra: Rögzítő gyűrűvel rögzített vak csapszegek

A menetes rögzítésű vak csapszegeknek két fő típusa van. A „Composi-Lok” és „Accu-Lok” néven is ismert
típus kompozit szerkezetekben, a „Visu-Lok”, „Jo-Bolt”, illetve „Jo-Lok” márkaneveken forgalmazott típus
pedig fémszerkezetekben használatos. Ezen két kötőelem típus felépítését és a közöttük lévő különbségeket a 5.3-16. ábra szemlélteti.
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5.3-16. ábra: Menetes rögzítésű vak csapszegek

Az ábrán jól megfigyelhető, hogy a kompozitokban használt típus zárófeje sokkal nagyobb felületen fekszik
fel, így azonos szorítóerő alkalmazása esetén is sokkal kisebb felületi terhelés hat az összeerősített anyagra. Erre azért van szükség, mert a kompozit anyagok a fémeknél sokkal érzékenyebbek a felületi nyomóterhelésekre. Ezen vak csapszegek menetes húzótüskéjének (magcsavarjának) a fejből kiálló része kétoldalt le
van lapolva és a szerszám vagy az elhúzó készülék ennek segítségével tudja a magcsavart forgatni, miközben a fixen álló külső része a kötőelem fején lévő hornyokba vagy a támasztóanyákba kapaszkodik. A végig
menetes magcsavar alsó végén lévő fejszerű ütköző a csavarorsónak a menetes külső perselybe történő
becsavarodásakor a körgyűrű keresztmetszetű hüvelyt a persely külső, kúpos végére sajtolja, kialakítva
ezzel a zárófejet. A folyamat végén a húzótüske egy adott nyomaték túllépésekor a fej fölött leszakad, ezáltal a kötés oldhatatlanná válik. A magcsavar kicsavarodását, (ezáltal a kötőelem kilazulását) a menetes
külső hüvelyben kialakított önzáró menetszakasz gátolja meg.
5.3.3 Oldható nagyszilárdságú hengeres- és kúpos szárú, menetes végű csapszegek
Ebbe a csoportba olyan, menettel ellátott végződésű nagyszilárdságú kötőelemek tartoznak, melyeket nagy
erőhatásnak kitett szerkezeti elemek összeerősítésére használnak, szűk tűrésű laza-, átmeneti-, vagy túlfedéses illesztéssel. Fő terhelésük a nyíró-igénybevétel, de egyes típusai húzó- és nyíró-igénybevételek felvételére egyaránt alkalmasak. A húzó és nyíró-igénybevételre egyaránt alkalmas csapszegek a csavarfejek
kialakításában és a száron lévő menet hosszában térnek el a csak nyíró típusúaktól. Az összetett igénybevételre tervezett kötőelemek menetes része hosszabb és néhány esetben a fejkialakításuk is speciális, mint
például a 12 pontos, fárasztó igénybevételeknek ellenálló „csillagfejű”menetes csapszeg esetében. Ezek a
kötőelemek is készülhetnek süllyesztett-, és kiemelkedő fejű kivitelben is. Az összes nagyszilárdságú menetes csapszeg (High Strength Threaded End Bolt) közös jellemzője, hogy menetük forgácsolás nélküli eljárással (menethengerlés, mángorlás) készül. Ezek a menetek nagyobb teherbírásúak és az összetett (fárasztó)
terheléseknek jobban ellenállnak, mint a hagyományos módon forgácsolással készültek, mivel a gyártási
folyamat során az anyagban kialakult hosszirányú "szálak" nem kerülnek átvágásra a menetkészítés során.
5.3.3.1
A.
B.
C.

Az oldható nagyszilárdságú menetes végű csapszegek főbb típusai:
Hengeres szárú csapszegek (Straight Shank Bolts)
Lekerekített bevezetésű csapszegek (Radius Lead-In Bolts)
Kúpos szárú csapszegek (Taper-Loks, Taper Shank Bolts)
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A.) Hengeres szárú csapszegek (Straight Shank Bolts)
Ezt a kötőelemfajtát alkalmazzák legszélesebb körben a korszerű légijárművek sárkányszerkezetében, továbbá a hajtóművek, futóművek és egyéb gépészeti rendszerek mindazon szerkezeti elemeiben, ahol a
nagy szilárdság mellett az oldhatóság is fontos követelmény. A menetes csapszegek rendszerint nagyszilárdságú hőkezelt acélokból, korrózióálló acélokból, különböző titánötvözetekből és nikkelbázisú „szuperötvözetek”-ből készülnek. Beépítésük pontosan megmunkált laza illesztésű furatokba történik. Ezen kötőelemeket illetve rögzítő-anyáit minden esetben az előírt tűrésmezőn belüli nyomatékra kell meghúzni és
lelazulásukat meg kell akadályozni önzáró csavaranyák vagy kiegészítő biztosító elemek: sasszeg, biztosítóhuzal, biztosítólemez, ellenanya, menetrögzítő ragasztók stb. alkalmazásával. A leggyakoribb típusait az
5.3-17. ábra mutatja be.

5.3-17. ábra: Hengeres szárú csapszegek

B.) Lekerekített bevezetésű csapszegek (Radius Lead-In Bolts)
A lekerekített bevezetésű csapszegek vagy más néven "Boeing Radius Lead-in Bolt"-ok (BRLB) titánötvözetekből készült speciális kialakítású kötőelemek, melyek elsődlegesen a Boeing gyár által épített repülőgépek számára kerültek kifejlesztésre a gyár kívánalmai szerint. Jelenleg azonban már egyre több repülőgyártó használja. Nevüket a hengeres szár és a menetes rész csatlakozásánál kialakított, „legömbölyített” átmeneti szakaszról kapták, amely révén lehetővé vált, hogy a csapszeg a megfelelően elkészített, hidegen
tömörített („cold-worked”) falú és precízen megmunkált furatokba szoros (túlfedéses) illesztéssel is egyszerűen beépíthető legyen anélkül, hogy a furat falának nem kívánt sérülését okozná. Kialakítását és tipikus
beépítését szemlélteti az 5.3-18. ábra.
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5.3-18. ábra: Lekerekített bevezetésű csapszeg

A „BRLB” nagyszilárdságú csapszegeket fémszerkezetekben alkalmazzák intenzív váltakozó irányú (lengő-,
vagy lüktető) terheléseknek kitett helyeken, mivel a fárasztásos igénybevételekkel szemben (a túlfedéses
beépítés következtében) sokkal ellenállóbb kötések hozhatók létre általuk, mint a hagyományos, laza illesztésű hengeres-szárú csapszegek használatával. Fontos megjegyezni, hogy ha egy ilyen típusú kötőelem
bármilyen oknál fogva eltávolításra kerül, ugyanabba a furatba, már csak nagyobb átmérőjű „felméretes”
csapszeg építhető be, mivel a kívánatos túlfedés az eredetivel megegyező átmérőjű csappal nem biztosítható!
C.) Kúpos szárú csapszegek (Taper-Loks; Taper Shank Bolts)
A kúpos szárú csapszegek (Taper-lok) speciális kialakítású nagyszilárdságú kötőelemek, melyek szára a nem
menetes részen enyhén kúposra van készítve. Alkalmazása széleskörű a repülőgépek sárkányszerkezetében
olyan szerkezeti elemekben (például a szárnyak bekötési csomóponjainál), melyek igen nagy, és változó
erősségű fárasztó igénybevételeknek vannak kitéve. A kötőelemet nagy gondossággal elkészített, nagyon
precízen megmunkált, dörzsárazott furatba kell behelyezni. A furat mérete kisebb, mint a kötőelem mérete, így a beépítés során a kúpos szárú kötőelem a furat fala körzetében az anyagot "hidegsajtolással" bezömíti, ezáltal meghatványozza a kötés fárasztásos igénybevételekkel szembeni ellenállását. A kúpos szárú
menetes csapszegeknek is kétféle fejkialakításuk van: a süllyesztett-fejű (flush head) és a kiemelkedő-fejű
(protruding head) Taper-lok. A kétféle fejkiképzésű kúpos szárú kötőelem típus kialakítását, fő részeit és az
alkalmazásakor a szerkezetben a furat körül létrejövő feszültségelosztást az 5.3-19. ábra szemlélteti.

5.3-19. ábra: Kúpos szárú csapszegek
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5.4 Kötőelem kiegészítők, másodlagos kötőelemek
Ezen csoportba olyan kötőelemfajták sorolhatók, amelyek az előzőekben ismertetett szerkezeti kötőelemek szakszerű beépítéséhez, rögzítéséhez szükségesek, vagy olyan burkolati elemek, szerelőnyílások, zárófedelek, padlók, részegységek, berendezések felerősítésére, rögzítésére szolgálnak, melyek gyakori megbontást, leszerelést igényelnek, viszont számottevő erőhatások nem ébrednek a rögzítések körzetében.
Főbb típusait az alábbi felsorolásban találhatjuk:
-

Csavaranyák, talpas-anyák, kalapos anyák, csipeszes anyák (nuts, nutplates, cap nuts, clipnuts)
Menetes betétek, beragasztható anyák (threaded inserts), panel átvezető betétek
Csavarok (screws)
Gyors-zárak (quick release fasteners, latches)
Alátétek, távtartók, hézagolók (washers, spacers, shims)
sasszegek (cotter pins)
Biztosító alátétek, lemezek (safetying devices)
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6 Szerkezeti megoldások
A repülőgépekre előírt terhelések és építőanyagok bemutatása után a szerkezet kialakításához szükséges
alapvető ismeretek következnek. Fontos megjegyezni, hogy repülőgép szerkezetének megtervezését nem
úgy kell elképzelni, mint egy nagyon bonyolult mechanika példatári példa megoldását, ahol megfelelően
felállított egyenletek egymás utáni megoldásával meg lehet találni az egyetlen helyes megoldást. A valóságban a legtöbb szerkezet, így a repülőgép is jóval összetettebb a legbonyolultabb példatári példánál is.
Tehát nem lehet csak az egyenletektől várni a megoldást. Első lépésként fel kell állítani egy elképzelést a
szerkezetet alkotó elemek elrendezéséről, számáról, méretéről. Ennek a konstrukciónak a megalkotása
erősen intuitív tevékenység. Nem egyenletek ismerete szükséges hozzá, hanem érzék és gyakorlat. A gyakorlattal lehet valamilyen mértékben pótolni a konstrukciós érzék hiányát, de akinek nincs hozzá érzéke, az
nem fogja megtalálni a legegyszerűbb megoldásokat, így nehezen gyártható és karbantartható, rosszul
kihasznált és túlbonyolított szerkezetek kerülnek ki a kezei közül, bármennyire is tisztában van a szilárdsági
számításokkal.
A szilárdságtanból és statikából már megtanult egyenletekkel, illetve a jelen fejezetben bemutatásra kerülő
módszerekkel viszont ellenőrizni lehet a jól (vagy éppen ügyetlenül) kialakított konstrukciót. Ennek a precíz
végrehajtása (és az ennek során felmerülő megerősítések végrehajtása) biztosítja, hogy a repülőgép mindenképpen megfeleljen az előírásoknak attól függetlenül, hogy a konstruktőr milyen érzékkel rendelkezett.
Akkor lesz sikeres a repülőgép, ha tehetséges a konstruktőr és pontosak a szilárdsági számítások.

6.1 Rácsszerkezetű építésmód
A rácsszerkezetű építésmód a szilárdságtan és a statika keretein belül már bemutatásra került. Mind a statikailag határozott, mind a határozatlan szerkezetek ellenőrzésére megfelelő ismeretek állnak rendelkezésre. A repülőgépek esetében is sok helyen lehet találkozni ezzel az építésmóddal. A jegyzetnek ebben a fejezetében foglalkozunk azokkal a szerkezeti elemekkel, melyek a már ismert elvek alapján méretezhetők.
6.1.1 Törzs
A rácsszerkezetű építésmód egyik legjellegzetesebb példája a rácsszerkezetű törzs.

6.1-1. ábra: Rács szerkezetű törzs

Az ábrán jól látható a csővázból hegesztett rácsszerkezet, melynek a csomópontjaiba történik a terhelő erő
bevezetése. Pl. ülés, motortartó bak, szárnyak, vezérsíkok. A rácsrudakat csövek alkotják, melyeket nyomó
igénybevétel esetén globális és lokális kihajlásra kell méretezni. A csomópontokban sokszor alkalmaznak
csomóponti lemezeket, melyek a szerkezet merevségét tovább növelik. A rácsszerkezetet boríthatja áramvonalazó burkolat, amelynek azonban szilárdsági szerepe nincs, akár vászonból is készülhet.
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Szárny

6.1-2. ábra: Rácsszerkezetű szárny

A szárny is lehet rácsszerkezetű. Egy tipikus rácsszerkezetű szárny teherviselő szerkezete főtartóból, segédtartóból, bordákból, átlós merevítőkből áll. A borításnak nincs teherviselő szerepe, azaz ha megsérül, attól még a
szárny nem veszíti el a teherhordó képességét. A felhajtóerő termelő képesség természetesen csökken, de homokzsákokból például ugyanannyit bír el. A főtartó viseli el a felhajtóerő által okozott hajlítást. Az átlós merevítők
akadályozzák meg, hogy a szárny a légellenállás miatt hátracsukódjon, mint egy rossz („nyeklő-nyakló”) létra,
amelynél a fokok mozogni tudnak a szárban. A szárnyra ható csavarás a segédtartó hajlításában jelentkezik. Mivel
a segédtartót szilárdságra szokták méretezni (és nem deformációra), így a jelentős csavarónyomatékot okozó nagy
sebességeknél a segédtartó erősen deformálódik. Ettől a rácsszerkezet túlságosan elcsavarodik, amely sajnos aerodinamikailag kedvezőtlen. Ma már csak az ultrakönnyű repülőgépek között lehet ilyet találni. A bordák a borításon ébredő légerőket továbbítják a fő- és segédtartóra, tehát elsősorban a húrirányban megoszló felhajtóerő által
okozott hajlító nyomaték terheli őket, miközben a fő- és segédtartónál tekinthetők megfogottnak.
6.1.3 Futómű
A futómű biztosítja a repülőgépek földi mozgását. A repülőgép konstruktőrének sok szempontot kell figyelembe vennie a futómű elhelyezésekor. A legtöbb esetben valamilyen kerekes megoldást alkalmaznak, de
vízirepülőgépek esetében úszótalpat, téli környezetben csúszótalpat is alkalmaznak.

6.1-3. ábra: Kerekes (a,) úszótalpas (b,) és szántalpas (c,) futómű

Két alapvető elrendezésben valósítják meg a kerekes futóműveket. A farokkerekes futóművek az egyszerűbb felépítésűek. Ekkor a főfutók a súlypont előtt találhatók egy kevéssel a törzs végén pedig a farokkerék. Az elrendezésnek főleg vezetéstechnikai hátrányai vannak. Az orrkerekes elrendezésnél a főfutók a súlypont mögött vannak
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elhelyezve egy kevéssel, az orrkerék pedig a gép orrához közel. Ez általában nagyobb tömegű, bonyolultabb szerkezetű futóművet jelent, de könnyebb vele leszállni. A nagy utasszállító gépek szinte kizárólag orrfutóműves elrendezésűek. A tandemkerekes futómű elrendezést csak végszükség esetén alkalmazzák, mivel nagy a tömege és
gyakorlott pilótát is igényel. Az egyetlen előnye, hogy nem bontja meg a súlypont környékén a törzs egységét.

6.1-4. ábra: Farokfutós (a,) orrfutós (b,) és tandemkerekes (c,) elrendezésű futómű

Általánosságban kijelenthető, hogy a repülőgép számára a legnagyobb koncentrált erőbevezetést jelenti a
futómű, ráadásul az esetek többségében behúzható kialakításúnak kell lennie. Ezek miatt a szerkezeti tömeg kb. 10%-át teszi ki, ami jelentősnek mondható annak fényében, hogy repülés alatt (azaz a hasznos
munka végzése közben) nincs rá szükség.
A futómű első funkciója, hogy a talajfogáskor feleméssze a repülőgép függőleges sebességéből származó
mozgási energiát, majd a kigurulás során a vízszintes mozgási energiát is disszipálja. A harmadik funkció a
földön történő manőverezés biztosítása.
Egy orrkerekes elrendezés esetén a főfutómű a repülőgép súlypontjából a függőlegessel 50-55°-os szögben
hátrafelé meghúzott vonal és a talaj metszéspontjában található (6.1-5. ábra).

6.1-5. ábra: Főfutó helyzete

Ha a kerék túl messze van a súlyponttól, akkor a felszállás során nagy erő szükséges a vízszintes vezérsíkon a gép
orrának a felemeléséhez, amely a felhajtóerővel ellentétes, és így késlelteti a felszállást. Ha túl közel van a súlyponthoz a futómű, akkor pedig a gép érzékeny lesz a súlypont vándorlására, és könnyen farokra ül. Ezen felül
szigorú tengely- és nyomtáv arányokra adott javaslatokat is célszerű betartani a le- és felszállás biztonságos
végrehajtásához szükséges súlyarányok biztosítására, a túlhúzott le- és felszálláskor a törzs farokrész talajhoz
ütközésének megelőzésére, valamint a felszálló pályán történő manőverezéskor a billenésbiztonság fenntartására.
A futóműszárnak olyan hosszúnak kell lennie, hogy a gép farka ne érje a talajt a felszállás során a gép orrának
emelése közben, illetve a hajtóművek (vagy légcsavar) ne kerüljenek az előírtnál közelebb a talajhoz. A kerekek
számát és a bennük uralkodó nyomást az alapján kell megválasztani, hogy milyen borítású talajon fogják üzemeltetni a repülőgépet. A 6.1-1. táblázat a leggyakoribb utasszállító repülőgépek futóelrendezését mutatja be.
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Típus

Orrfutó

83

Főfutók

Kép

A318, A319, A320,
A321

A300, A310, A330

A340-200/300

A340-500/600

A380

B737

B747 Jumbo Jet

B757, B767

B777

B787 Dreamliner

6.1-1. táblázat: Elterjedt utasszállító repülőgépek futóelrendezése
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Megfigyelhető, hogy a felszálló tömeggel párhuzamosan nő a kerekek száma, ami a felszállópályák és
gurulóutak terhelhetőségével függ össze. Minél kisebb egy repülőtér, annál kisebb felületi nyomást bírnak
ki a burkolatok, azaz annál kisebb nyomású gumikat lehet alkalmazni. Az alkalmazható guminyomásból
számítható, hogy egy adott súlyú repülőgépnek mekkora felületen kell támaszkodnia a talajra. A megkívánt
összfelületet a gumiméret és a kerekek számának megfelelő megválasztásával lehet biztosítani. Nagyobb
kerekek nagyobb felületen fekszenek fel, így kevesebb kerék is elegendő, viszont több, kisebb kerék adott
esetben kisebb helyre húzható be.
Ezeket a szempontokat végiggondolva a konstruktőr meghatározza a futószárak és kerekek számát, helyét,
nyomását. Ezt követően kerülhet sor a futómű szerkezetének kialakítására.
A legegyszerűbb megoldás a laprugós futómű. Ebben az esetben a futószár anyaga valamint a kerék együtt
biztosítja a rugózást és a csillapítást is. Ez utóbbi elég kicsi, viszont a megvalósítás roppant egyszerű.

6.1-6. ábra: Laprugós futószár

A másik végletet a többtengelyes. behúzható futóművek jelentik. Ezeknél a futószárban kialakított rugó
veszi fel a talajfogás függőleges mozgási energiáját, melyet az ugyanitt kialakított lengéscsillapító emészti
fel. A legelterjedtebb megoldás (oleo-pneumatikus) szerint a rugózást nagy nyomású nitrogén adja, a csillapítást pedig kis réseken átáramló (Borda-Carnot veszteség) olaj.

6.1-7. ábra: Behúzható, kéttengelyes, zsámolyos futómű felépítése

Azonban a futóművek konstrukciója, közel sem korlátozódik erre a két megoldásra. Óriási a különbség egy
ultrakönnyű repülőgép és egy repülőgép-hordozóról üzemeltethető vadászrepülőgép futóműve között. De
ugyanazon a repülőgép kategórián belül is nagyon sok eltérő és teljesen egyedi megoldás létezik attól fügwww.tankonyvtar.hu
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gően, hogy az adott gépet milyen repülőterekre tervezték; tömeg, légellenállás vagy üzemeltetési költség
volt a legfontosabb prioritás; mennyi figyelem, idő jutott a futómű megtervezésére.
A futómű konstrukciójának kialakítása után következik a szilárdsági méretezés. A futószárak végzik a talajfogás energiájának felemésztését. A 2.4 fejezetben már ismertetésre kerültek a futóművek szilárdsági méretezésének alapjául szolgáló terhelési esetek. Fontos észrevenni, hogy az előírások több esetben nem
terhelési többest (tehetetlenségi terhelési többest vagy talajreakció terhelési többest) írnak elő közvetlenül, hanem a talajfogás függőleges sebességét! Tehát a szilárdsági méretezés előtt sort kell keríteni a futómű rugózásának és csillapításának megválasztására, és csak ezekre az adatokra támaszkodva lehet terhelési többeseket számítani a szilárdsági méretezéshez. Ezekhez a számításokhoz azonban nem nyújtanak
támpontot az előírások.
A repülőgép függőleges sebességéből származó energiát a főfutószárak és a kerekek együttesen emésztik
fel. (A biztonság felé tévedünk, ha elhanyagoljuk a levegő által felemésztett energiát) Tehát a főfutómű
által felemésztendő energia nem több, mint
E 

1 W 2

w
2 g

(6.1-1)

,ahol W a repülőgép súlya és w a függőleges sebesség a talajfogás pillanatában (2.4 fejezet). A lengéscsillapítók berugózásának nagysága a következő képletből vezethető le:
(6.1-2)

, ahol Nfs a főfutó lengéscsillapítóinak (futószárak) száma, Pfs egy futószár statikus terhelése, λ a maximális
terhelés és a statikus terhelés aránya egy futószárra vonatkozóan, Sg a gumi összenyomódás értéke, Sfs a
futószár berugózásának értéke. A képletben az η a csillapítás hatásfoka, azaz az elnyelt energia aránya a
statikus terhelés és a berugózás (a gumi esetén az összenyomódás) szorzata. Így a rugóstag talajra merőleges berugózásának értéke a következőképp számolható feltételezve, hogy statikus esetben a főfutókra a
teljes gépsúly k-ad része esik (az orrfutó veszi fel a maradékot):
S

fs



2
1 
w

 g  Sg
 fs  2  k  g  






(6.1-3)

, ahol
λ

szállítórepülőgépek
kis repülőgépek

2.0÷2.5
3.0

ηg

gumi

0.47

ηfs

gázrugó
acélrugó olajos lengéscsillapítóval
oleo-pneumatikus lengéscsillapító

0.60÷0.65
0.70
0.80

Sg, azaz a gumik összenyomódásának maximális értéke a gyártók adatai alapján határozható meg, vagy
ennek hiányában a következő képlettel:
S g  0 .5 

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME

  Lg
p

D g  bg

(6.1-4)

www.tankonyvtar.hu

86

REPÜLŐGÉPEK SZERKEZETE

, ahol Lg az egy kerékre eső statikus terhelés, Dg a gumi átmérője, bg a gumi legnagyobb szélessége, p pedig
a guminyomás.

6.2 Félhéjszerkezetű építésmód
A repülés hőskorában rendelkezésre álló motorok gyengék voltak, így a konstruktőrök a lehető legkisebb
felületi terhelést próbálták megvalósítani. Ennek volt köszönhető a kétfedelű elrendezés nagy sikere. Nagy
felületet biztosított korlátozott fesztávolság mellett, ugyanakkor a két szárny közötti átlós merevítőhuzalok
segítségével a szárnyak fő és segédtartójára jutó hajlítónyomaték minimálisra csökkent, ami nagyon könynyű szárnyszerkezetet tett lehetővé (meglehetősen nagy ellenállás árán). A könnyű szárnyakat vászonnal
borították. Az I. világháborúban a motorok teljesítménye ugrásszerűen megnőtt, a gépek sebessége elérte
azt a határt, amikor a vászon már sűrűbb bordák mellett sem tudta biztosítani a megkívánt szárnykeresztmetszetet és kis ellenállást. A rétegelt lemezből készült borítás lett a megoldás, ami ugyanakkor a szárny
szilárdságát is jelentősen növelte, tehát könnyíteni lehetett a főtartókon. De mennyit? Ennek a kiszámításához már nem elegendőek a statikában a rácsos szerkezetekről tanultak, hanem új ismeretekre van szükség, amely a lemezekben ébredő nyíróerőket is figyelembe tudja venni egy szerkezet szilárdságának számításakor.
6.2.1 A valós szerkezet idealizálása
A félhéjszerkezetek (másnéven merevített lemezszerkezetek) elmélete kiterjedés nélküli (de keresztmetszettel bíró) tartókat feltételez, melyek csak normálerőt, azaz húzást-nyomást viselnek el, illetve lemezeket, melyek viszont csak nyírásra vannak igénybe véve. A valóságban a tartók profilhúzott rudak vagy lemezből hajlított vékonyfalú tartók, melyek természetesen elviselnek hajlítást és nyírást is. A borítás pedig
szintén alkalmas húzás-nyomás elviselésére a kihajlást okozó kritikus feszültségig. Az elmélet azonban ezt
nem tudja kezelni, tehát szükség van a valós szerkezet idealizálására úgy, hogy az eredmények továbbra is
érvényesek maradjanak a valós szerkezetre, vagyis a biztonság felé tévedjenek.

6.2-1. ábra: Valós szárnyszerkezet és idealizálása

Az idealizálás első lépése, hogy a hosszmerevítőket egy pontba sűrítjük, majd ezt a pontot a lemezek síkjába helyezzük át. Ha a lemezek húzó-nyomó igénybevételre való alkalmasságát is szeretnénk figyelembe
venni, akkor van lehetőség arra, hogy a hosszmerevítőket a valóságosnál nagyobb keresztmetszettel modellezzük, de ez a jegyzet keretein túlmutató megfontolásokat kíván.
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6.2.2 Húzás-nyomás
A tiszta húzás-nyomással kapcsolatosan nincsen szükség új ismeretekre a szilárdságtan témakörében eddig
tanultakhoz képest. Ismerni kell a Hook-törvényt, a rugalmassági modulusz (Young-modulusz) fogalmát, és
a Poisson-tényezőt.
Ha kell normálerővel számolni, akkor is csak az övekben és a hosszmerevítőkben szokás figyelembe a hatását. A teljes szárny minimális tiszta húzó-nyomó igénybevételnek van kitéve. A törzs esetében a farokfelületek ellenállása okoz húzó igénybevételt és így húzófeszültséget, de a hajlító igénybevételekből fakadó
feszültségek jelentősen felülmúlják azt.
6.2.3 Hajlítás
Hajlítás hatására a félhéjszerkezetekben kialakuló feszültséget a gerendatartók esetén már megismert elven lehet számolni (a súlyponti főtehetetlenségi tengelyekkel egybeeső koordinátarendszer esetén):
M

 

x

M

y

Ix

y

x

Iy

(6.2-1)

A képlet alkalmazásának első feltétele, hogy ismerjük a keresztmetszet súlypontját. Ezt a következő módon
lehet számolni, figyelembe véve az idealizálást, azaz azt, hogy a normálerőket az övek és a hosszmerevítők
veszik fel:
n
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(6.2-2)
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A
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i1

A (6.2-1) képlet alkalmazásánál a másodrendű nyomatékok (Ix,,Iy) meghatározása okozhat még fejtörést,
mivel a repülésben pl. a szárny keresztmetszete közelítőleg sem nevezhető a gépészetben általánosan alkalmazott keresztmetszetnek. Így nem is lehet táblázatból kikeresni az értéküket, hanem a definíció szerint
kell meghatározni, szintén figyelembe véve az idealizálás:
n
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(6.2-3)
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6.2-2. ábra: Szárnykeresztmetszet másodrendű nyomatéka

Természetesen a (6.2-1) képlet csak abban az esetben alkalmazható, ha a tengelyek a súlyponton mennek
keresztül, és a hajlítónyomaték komponensei párhuzamosak a keresztmetszeti főirányokkal. (A nyomatékvektorok hatásvonalára nem kell figyelemmel lenni, hiszen tiszta hajlító nyomatékot jelképeznek.) A párhuzamosság a törzs vagy egy szimmetrikus profillal rendelkező vezérsík esetében nem jelent problémát.
Azonban egy aszimmetrikus profillal rendelkező szárny esetén a keresztmetszeti főirányok nem ismertek.
Az egyik megoldás, hogy a keresztmetszet jellemzői alapján ki kell számolni a főirányokat, majd ezekre
átszámolni a nyomatékkomponenseket, és másodrendű nyomatékokat. A másik megoldás pedig az általános képlet használata:
 

M x Iy  M
Ix Iy  I

y

 I xy

2
xy

y

M

y

 I x  M x  I xy

I x  I y  I xy
2

x

(6.2-4)

, ahol
I xy    xydA

(6.2-5)

6.2-3. ábra: Tiszta hajlítás

Ebben az esetben használható olyan koordinátarendszer is, melynek x-tengelye a húrral párhuzamos, és
amelyre a legtöbb adat könnyen kiszámítható. Továbbra is érvényes, hogy a tengelyeknek a keresztmetszet
súlypontján kell átmenniük, melynek meghatározása az ismert módon történik.
A képlet eredménye csak abban az esetben ad valós eredményt, ha a szerkezetet alkotó hosszmerevítők és
övek nem hajlanak ki. Ez a repülőgépek esetén alkalmazott konstrukcióknál nem magától értetődő. Az instabilitás vizsgálata a 6.2.4. fejezetben kerül bemutatásra, és adott esetben jelentős munkát jelenthet.
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6.2.4 Csavarás
Csavarás alatt a szárnyat a hossztengelye körül elforgató igénybevételt értjük. Önmagában ritkán fordul elő
repülés közben, talán a függőleges zuhanás során lép fel ehhez legjobban hasonló igénybevétel. Más terhelésekkel együtt viszont folyamatosan jelen van.
Vékonyfalú tartók esetében bevezetésre került a nyírófolyam fogalma:

q  v
(6.2-6)
Egy idealizált tartóban a nyírófolyam nagysága független a fal vastagságától, így a képletek egyszerűbb
formába hozhatók. A továbbiakban csak a nyírófolyam meghatározását fogjuk tárgyalni, melyet elosztva a
falvastagsággal könnyen megkapható a falban ébredő nyírófeszültség értéke. Ezt a nyírófeszültséget kell
összehasonlítani a fal anyagára megengedett nyírófeszültséggel a megfelelőség megállapításához.
Vékonyfalú tartókban a tiszta csavarásból keletkező nyírófolyam nagysága a szilárdságtanból ismert Bredtképlet szerint:
q

T
2A

(6.2-7)

, ahol T a csavarónyomaték és A a tartó fala (pontosabban a fal vastagságának középvonala) által körbezárt keresztmetszet területe. Tehát minél nagyobb a keresztmetszeti terület annál kisebb a nyírófolyam. A
főtartó gerinc – felső borítás – segédtartó gerinc – alsó borítás által határolt zárt, ún. dobozszerkezet (szekrény, wing box) kialakítása előnyös a keresztmetszeti felület növelése szempontjából (6.2-4. ábra) .

6.2-4. ábra: A szárny teherviselő dobozszerkezete

A határoló elemekben a nyírófolyam egyszerűen számolható a fenti képlettel. Ebben az esetben a borítás is
teherviselő szerepet játszik, tehát az ilyen kialakítást már félhéjszerkezetnek nevezzük. A csavarás hatására
a keresztmetszet egységnyi fesztávolságra vonatkozó elfordulása a szilárdságtanban megismert képlettel
alapján számolható:
d
dz



T
It G

(6.2-8)

, ahol
(6.2-9)

A (6.2-8)-be behelyettesítve a (6.2-7)-ból kifejezett T-t, valamint a (6.2-9)-t a következő alakra jutunk:
(6.2-10)

A nyírófolyam azért került az integrál jel mögé, mivel a későbbiekben ezt a képletet fel fogjuk használni
olyan esetekben is, amikor a nyírófolyam értéke változni fog a fal mentén.
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Nagy sebességű repülőgépek esetében a szárnyprofil vastagsága kicsi, ezért sok tartót alkalmaznak a szükséges inercia létrehozása érdekében (6.2-5. ábra).

6.2-5. ábra: Sokcellás szárnyszerkezet

Ennek következményeképpen a szárny több, egymáshoz rögzített vékonyfalú doboztartóként képzelhető
el, melyek együttesen hordozzák a külső csavaró igénybevételt. Tehát tipikus statikailag határozatlan szerkezettel állunk szemben. Ahogyan a határozatlan rácsszerkezetek esetében, úgy itt is az alakváltozási feltételek alapján tudjuk meghatározni, melyik cella, mekkora részt fog vállalni az igénybevétel felvételében.
Kijelenthetjük, hogy a szárnyakra jellemző kismértékű (1-2 fokos) elcsavarodás esetén a szárny keresztmetszete csak elfordul, de nem torzul el a csavarodás következtében, azaz a keresztmetszetet alkotó cellák
(egységnyi fesztávolságra vonatkozó) elfordulása jó közelítéssel minden cellára azonos. Tehát az egyes
cellákban akkora nyírófolyam fog ébredni, hogy minden cella azonos fajlagos elcsavarodást mutasson.

6.2-6. ábra: Nyírófolyamok az R. cella mentén

Többcellás esetben (6.2-6. ábra) bármely, R. cellára írható:
(6.2-11)

Mint láttuk, egy cella esetében a tiszta csavarás azonos nyírófolyamot hoz létre a cella falaiban. Sajnos
több cella esetén a cellákat elválasztó gerinclemezekben mindkét cellában ébredő nyírófolyam jelen van
egyszerre, így a cellát határoló lemezekben nem lesz azonos a nyírófolyam, mint ahogy egycellás esetben,
ami megnehezíti az integrál kiszámítását.
Ha szomszédos cellákban ébredő nyírófolyamok forgásirányát figyelembe vesszük, belátható, hogy a közös
falakban a két cellában keletkező nyírófolyam különbsége keletkezik (6.2-6. ábra). Mivel a cellákban keletkező nyírófolyamok állandóak, ezért a falakban megjelenő nyírófolyam is állandó lesz, de csak falanként.
Ennek értelmében a körintegrál felbontható:
(6.2-12)
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A zárójeleket átrendezve:
d
dz
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(6.2-13)

Amennyiben egy adott szakaszon a falvastagság állandó, akkor az integrál értéke a fal hosszának és vastagságának arányává egyszerűsödik.
Gyakran előfordul, hogy a szárny egyes elemeit az általánosan alkalmazott, fő építőanyagtól eltérő anyagból készítik. Így a G csúsztató rugalmassági modulus nem állandó, és a képletben az integráljel elé nem
emelhető ki. Mivel a csúsztató rugalmassági modulus mindenhol a falvastagság mellett jelenik meg, ezért a
probléma egy praktikus megoldását jelenti, ha az általánosan alkalmazott anyag modulusát referenciának
tekintve továbbra is kiemelik, és ahol szükséges, ott a falvastagság értékét korrigálják a csúsztató rugalmassági modulusok arányával:
G

v  v
*

(6.2-14)

G REF

A (6.2-13) egyenlet felírható minden cellára, és tudjuk, hogy minden egyenletben a bal oldalon álló fajlagos
elcsavarodás megegyezik a többi egyenletben találhatóval. Tehát rendelkezésünkre áll annyi egyenlet,
ahány cella. Ismeretleneink száma viszont eggyel több, ugyanis a cellánként különböző qR nyírófolyamon
kívül ismeretlen az összes cellára egységesen jellemző

d
dz

fajlagos elcsavarodás is. A szükséges +1 egyen-

letet a külső és a belső nyomatékok egyenértékűsége szolgáltatja:
N

T 

 2A

R

 qR

(6.2-15)

R 1

Az egyenletek az ismeretlenekre nézve elsőfokú egyenletrendszert alkotnak, így az ismeretlenek kiszámítása a lineáris algebra módszereivel elvégezhető. Az egyenleteket általános alakra rendezve bármely ingyenes (scilab) vagy kereskedelmi (MatCAD Matlab, Maple stb.) matematikai szoftverekkel egyszerűen megoldhatók.
Példa
Az ábrán látható szerkezetű szimmetrikus felépítésű szárny adott keresztmetszetét T=11 300 Nm
csavarónyomaték terheli. Mekkora a lemezekben a nyírófolyam?

6.2-7. ábra: Szárny geometriája

AI=258 000 mm2
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AII=315 000 mm2

AIII=161 000 mm2
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Az adatok:
Fal

12 ív

12 egy.

13, 24

34

35, 46

56

l

[mm]

1650

508

775

380

508

254

v

[mm]

1.22

2.03

1.22

1.63

0.92

0.92

G

[MPa]

24200

27600

24200

27600

20700

20700

6.2-1. táblázat

Legyen a tartók gerincének anyaga a referencia anyag. Ekkor a korrigált lemezvastagság az orrborításban:
v 12 ív  v 12 ív 
*

G

 1 . 22

G REF

24200 MPa

 1 . 07 mm

(6.2-16)

27600 MPa

Valamint a (6.2-13)-ben szereplő integrál ugyanerre a lemezre
 12 ív 


12 ív

ds
v

*
12 ív



1650 mm

 1542

(6.2-17)

1 . 07 mm

Hasonlóan kiszámítva a többi falra:
Fal
*

12 ív

12 egy.

13, 24

34

35, 46

56

v

[mm]

1.07

2.03

1.07

1.63

0.69

0.69

δ

[]

1542

250

725

233

736

368

6.2-2. táblázat

A (6.2-13) egyenlet a három cellára rendre:
(6.2-18)

(6.2-19)

(6.2-20)

A (6.2-15) egyenlet:
(6.2-21)

A fenti négy egyenlet négy ismeretlenes lineáris egyenletrendszert alkot. Megoldása után a következő
eredményre jutunk a nyírófolyamokra nézve:
qI=7.1 N/mm , qII=8.9 N/mm , qIII=4.2 N/mm ,
melyek a cellákban, mint elméleti egységekben ébrednek. A keresztmetszetet alkotó tényleges lemezekben
a következő nyírófolyamok ébrednek a 6.2-6. ábra alapján:
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6.2-8. ábra: A falakban ébredő nyírófolyam [N/mm]

A falakban ébredő nyírófeszültség egyenlő a nyírófolyam osztva a fal tényleges vastagságával:

6.2-9. ábra: A falakban ébredő nyírófeszültség *MPa+

6.2.5

Nyírás

6.2-10. ábra: Prizmatikus rúd nyírása

Egy szimmetrikus, prizmatikus rúd szimmetriatengelyében a nyírófeszültség alakulására a következő képlet
adódott a szilárdságtanban a hajlítási elmélet alapján (6.2-10. ábra):
(6.2-22)

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME
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6.2-11. ábra: Nyírófolyam vékonyfalú nyílt tartóban

Egy tetszőleges, nyitott keresztmetszetű (vékony falú) tartó esetében (6.2-11. ábra) a következő képlettel
lehet számolni a nyírófolyamot a keresztmetszeten végigfutó u koordináta esetén, ha a nyíróerő átmegy a
nyírási középponton:
(6.2-23)

Az integrál a kérdéses metszet fölötti tartókeresztmetszet elsőrendű nyomatékát határozza meg.
Nézzük egy szokásos I-gerenda idealizált modelljét (6.2-12. ábra):

6.2-12. ábra: I-gerenda

Feltesszük, hogy a gerinclemez keresztmetszete elhanyagolható az övek keresztmetszetéhez képest, valamint elhanyagoljuk az övek magasságát a gerinc magasságához képest.
A szimmetriából következik, hogy a keresztmetszet súlypontja a szimmetriatengelyen fekszik. A súlypontra
számított másodrendű nyomaték a két öv szimmetriatengelyre vett másodrendű nyomatékával egyenlő (a
saját tengelyre vett nyomatékot elhanyagolhatjuk):
a
Ix  2  A  
2
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a

2

(6.2-24)

2
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A gerinclemezben ébredő nyírófolyam képletében (6.2-23) az integrál értéke jelen esetben két tagból tevődik össze: az öv és a gerinclemez elsőrendű nyomatékából.

(6.2-25)

Az övek pontszerű modelljéből következik, hogy elsőrendű nyomatékuk kiszámításához nincs szükség integrálásra, mert egyenlő az öv keresztmetszetének és súlyponttól vett távolságának szorzatával.
(6.2-26)

A gerinc keresztmetszetét elhanyagolhatónak vettük az övhöz képest, így nincs elsőrendű nyomatéka. Tehát:
(6.2-27)

A (6.2-25) képletben ezeket érvényesítve, majd a (6.2-24) képletből az inerciát behelyettesítve az ismert
összefüggésre jutunk:

(6.2-28)

Tehát az idealizált I-gerenda gerincében a nyírófolyam állandó. Egy ilyen I-gerenda csak a gerinc vonalába
eső nyíró igénybevételt képes elviselni, ugyanis a nyírófolyam hatásvonala csak ebben az esetben egyezik
meg a nyíróerő hatásvonalával. Ha ez nem teljesül, akkor csavarás is megjelenik a keresztmetszetben, amit
az idealizált szerkezet elvileg nem képes elviselni, a valóságos I-gerenda pedig csak csekély mértékben.
(6.2-13. ábra, két öves tartó)

6.2-13. ábra: Két öves (a), három öves (b) és négy öves (c) tartók terhelhetősége

Viszont ha két I-gerendát egymáshoz kapcsolunk (6.2-13. ábra, három öves tartó), akkor az már bármely
irányú nyíró igénybevételt fel tud venni, hiszen a gerincekben ébredő nyírófolyamok vektoriális összege
ellent tud tartani bármely irányú nyíró igénybevételnek. Csak annyi a feltétel, hogy a nyíró igénybevétel
hatásvonala menjen át a középső övön, ugyanis így biztosítható, hogy a külső igénybevétel és a belső nyírófolyamok nyomatéki egyensúlyban is legyenek, és a tartó ne legyen igénybe véve csavarásra. (Azaz itt van a
nyíróközéppont.) Ha a gondolatot folytatjuk, és három I-gerendát kapcsolunk össze (6.2-13. ábra, négy
öves tartó), hogy a harmadik gerincben ébredő nyírófolyam egy tetszőleges hatásvonalú nyíróerő nyoma-
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tékát kiegyenlítse, akkor valóban olyan szerkezetet kapunk, amely jobban viseli, ha a nyíróerő nem megy át
a nyíróközépponton, mint az előbbiek. A gyakorlatban azonban nem alkalmaznak olyan nyílt keresztmetszetű tartókat, melyeket nem a nyíróközépponton átmenő nyíróerő terhel, mert a zárt keresztmetszetű
tartók sokkal alkalmasabbak erre a feladatra. Ha mégis szükséges, akkor a nyíróerőt át kell helyezni a nyíróközéppontba, majd az áthelyezéshez szükséges tiszta csavarás hatását is számolni kell (nyílt keresztmetszetű tartók terhelése tiszta csavarásra).

6.2-14. ábra: Soköves idealizált tartóban ébredő nyírófolyam

Az övek számát még tovább lehet növelni. Egy soköves idealizált tartó i-edik gerinclemezében ébredő nyírófolyam a (6.2-23) képletből kiindulva a következő módon számolható, ha figyelembe vesszük az idealizált
I-gerendában ébredő nyírófolyam számításánál alkalmazott (6.2-26) és (6.2-27) egyszerűsítéseket:
Q

qi 

Ix

i

 Ar  yr

(6.2-29)

r 1

Ahol r a tartókeresztmetszet végétől fut a kérdéses (i) gerinclemezig. Az xy koordinátarendszer tengelyei a
súlyponti főtengelyek. Ha a nyíró igénybevétel iránya nem párhuzamos a tengelyekkel (6.2-14), akkor a
következő alak alkalmazható, feltéve, hogy a nyíróerő átmegy a keresztmetszet nyírási középpontján:
qi  

Q y  I y  Q x  I xy
I x  I y  I xy
2

i

Q x  I x  Q y  I xy

r 1

I x  I y  I xy

  Ar  y r 

2

i

  Ar  x r

(6.2-30)

r 1

A félhéjszerkezetű szárnyakat alkotó borítás, gerinclemezek és hosszmerevítők idealizált formában tekinthetők egymáshoz kapcsolt I-gerendák rendszerének, melyek zárt keresztmetszetet alkotnak. (6.2-4. ábra)
Ilyen zárt keresztmetszet esetén a nyírófolyam kiszámítása nem megoldható a fenti képlettel, mivel nincs
szabad él, ahol a q=0 feltétel teljesül. (A (6.2-23) egyenlet felírásának ez feltétele.) Szilárdságtanból a vékony falú tartók elmélete során megismert törzstartó képzésével oldható meg a feladat.
A zárt keresztmetszetű tartóban a nyírófolyam:
q  qt  q0

(6.2-31)

Ahol a qt az egyik lemez felvágásával kapott törzstartóban ébredő nyírófolyam, míg q0 a felvágással elveszített, a fal mentén körbe állandó értékű nyírófolyam. A felvágás helye elméletileg tetszőleges, azonban a
megoldandó egyenletrendszer numerikus megoldását elősegíti, ha a fő terhelési irányba eső egyik szélső
lemez kerül felvágásra. A 6.2-4. ábra esetén ez a fölső vagy az alsó szárnyborítás. A qt a nyílt keresztmetsze-
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tű tartókra megismert (6.2-30) egyenlet segítségével határozható meg. A q0 meghatározásához a keresztmetszetre ható külső és belső nyomatékok egyenértékűségét kell felírni.

6.2-15. ábra: A külső és belső erők nyomatéka
(6.2-32)

A koordinátarendszer tengelyei a súlyponti főtengelyek. A (6.2-31) egyenlőség, valamint a szilárdságtanból
ismert Bredt-képlet értelmében:
(6.2-33)

ahol A0 a keresztmetszeti terület. Az egyenletből a q0 kifejezhető, majd értéke kiszámolható.
Példa
Egy repülőgép törzsét Qy= 100 kN nyíróerő terheli egy adott keresztmetszetben (6.2-16. ábra) Mekkora
nyírófolyam alakul ki a borítólemezekben?

6.2-16. ábra: Törzs méretezési példa

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME
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A feladat megoldásához vágjuk fel az 1-es és a 2-es hosszmerevítő közötti panelt. Ebben a penelben így
nem ébred nyírófolyam. Mivel Ixy=0 és Qx=0, ezért a (6.2-30)-t egyszerűsítve az i-edik panelben ébredő qt,i
nyírófolyam a következőképpen számítható:
q t ,i  

Qy
Ix

i

  Ar  y r

(6.2-34)

r 1

A törzs szabályos kör keresztmetszetű, és átmérője adott, így a hosszmerevítők x-tengelytől vett távolsága
(yr) számítható
Tartó
A
[mm2]
yr
[mm]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

381

352.0

269.5

145.8

0

-352

-381

-352

0

145.8

269.5

352

-145.8 -269.5

-269.5 -145.8

6.2-3. táblázat

A keresztmetszet Ix másodrendű nyomatéka az alábbi módon számítható:
(6.2-35)

A nyírófolyam az első panelben (az 1-es és a 2-es hossztartók között) a felvágás miatt zérus. A további panelekben már a (6.2-34) képletet kell alkalmazni úgy, hogy a szummázást a felvágás és a kérdéses panel
között található hosszmerevítőkön végezzük. Az így számított eredményt mutatja az alábbi táblázat:
Panel
(tartók)
Tartók
a Σ-ban
qt
[N/mm]

1.
1-2

2.
2-3

3.
3-4

4.
4-5

5.
5-6

6.
6-7

7.
7-8

8.
8-9

16.
1-16

15.
16-15

1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1

1,16

0

-30.3

-53.3

-66

-66

-53.5

-30.3

0

-32.8

-63.1

14.
15-14

13.
14-13

12.
13-12

11.
12-11

10.
11-10

9.
10-9

1,16-15 1,16-14 1,16-13 1,16-12 1,16-11 1,16-10
-86.3

-98.8

-98.8

-86.3

-63.1

-32.8

6.2-4. táblázat

A 9-16 panelekre a szummázást személtetésképpen a másik irányból végrehajtva mutatja a táblázat. Ezzel
ismertté vált a felvágott tartóban ébredő nyírófolyam.
A felvágás során elvesző nyírófolyamot a külső és a belső erők nyomatékegyensúlyából határozzuk meg a
(6.2-33) egyenletet a kör közepére felírva, és a körintegrált szakaszokra bontva:
 100000 N  150 mm 

2

3

 p  q t ,1  ds 

 p  q t , 2  ds  ... 

1

p q

1

2

16

t ,16

 ds  2  A  q 0

(6.2-36)

Figyelembe véve, hogy a tartók között qt állandó:
 100000 N  150 mm   2  A 1  q t ,1  2  A 2  q t , 2  ...  2  A 16  q t ,16  2  A  q 0

(6.2-37)

, ahol Ai az egyes panelekhez tartozó körcikk területek:
D 
2

2

A 1  A 2  ...  A 16 

4
16



762 mm

2



 28500 mm

2

(6.2-38)

64

Ezzel:
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(6.2-39)

(6.2-40)

Ebből q0=34.0 N/mm (az óramutató járásával ellenkező irányban)
A qt és q0 összesítésével az eredő nyírófolyam és nyírófeszültségek:

6.2-17. ábra: Az eredő nyírófolyam [N/mm]

6.2-18. ábra: Eredő nyírófeszültség *MPa+

Sokcellás keresztmetszetek esetén a nyíróerő meghatározása tovább bonyolódik. Először a már ismert
módon a cellák zártságából fakadó statikai határozatlanságot kell megszüntetni a cellák felvágásával. A
felvágással elvesző nyírófolyamoknak a meghatározására pedig már a sokcellás csavarásnál megismert, az
egységnyi hosszra vetített elfordulások azonosságán alapuló módszer lehet alkalmazni.

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME
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A felvágott cellák esetén kialakuló, változó nyírófolyam meghatározásához figyelembe lehet venni a lemezek elsődleges nyomatékát is, ha elhanyagolása nemkívánt túlméretezéshez vezet egy ilyen összetettségű
szárny esetében. Ezért:
qt  

i
 Q  I  Q y  I xy
Q y  I y  Q x  I xy  s
 v  y  ds   A r  y r   x x

2
2



I x  I y  I xy
I x  I y  I xy
r 1
0


i
s

   v  x  ds   A r  x r 


r 1
0


(6.2-41)

A felvágással elvesző, cellánként állandó q0,i nyírófolyamok meghatározásához az egységnyi hosszra vetített, csavarásnál megismert (6.2-10) egyenlet a következőképpen módosul (6.2-31) figyelembe vételével:
(6.2-42)

A tiszta csavarásnál bemutatott 6.2-6. ábra és a hozzá kapcsolódó gondolatmenet alapján az R-edik cella
egységnyi hosszra vetített elfordulása:
(6.2-43)

Így rendelkezésünkre áll cellánként egy egyenlet. Mivel a qt már ismert, ezért a cellák számánál megint csak
eggyel több ismeretlen van. Tehát a tiszta csavarásnál alkalmazott gondolatmenet tovább folytatható. A
külső és a belső erők nyomatékának egyensúlya az összes cellát figyelembe véve:
(6.2-44)

Az egyenlet felírása egy célszerűen megválasztott origó segítségével jelentősen egyszerűsíthető.
Példa
Az ábrán látható vezérsíkra Qy=86.6kN nyíróerő hat az 572-es fal vonalában. Mekkora a falakban ébredő
nyírófolyam?

6.2-19. ábra

AI= 265 000 mm2
A3=A4=3230 mm2
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AII= 213 000 mm2
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Panel
Hossz
[mm]
Vastagság
[mm]
G
[MPa]

101

12,56

23

34

483

572

61

78

1023

1274

2200

400

460

330

1270

1.22

1.63

2.03

2.64

2.64

1.63

1.22

27600

27600

27600

27600

27600

27600

82800

6.2-5. táblázat

Legyen GREF=27600 MPa. Ekkor csak a 78-as fal vastagságát kell korrigálni:
v 78  v 78 

G

*

82800 MPa

 1 . 22

G REF

 3 . 66 mm

(6.2-45)

27600 MPa

Ezzel
ds

 78 

v

78



*
78

1270 mm

 347

(6.2-46)

3 . 66 mm

A többi fal esetében:
Panel

12,56

23

34

38

84

16

87

27

75

1.22

1.63

2.03

2.64

2.64

1.63

3.66

2.64

2.64

840

783

1083

57

95

202

347

68

106

*

v
[mm]
δ
[]

6.2-6. táblázat

Gondolatban felvágjuk a cellák felső paneleit, és kiszámoljuk az így kialakuló nyírófolyamot. A számítás
egyszerűsítése érdekében nem vesszük figyelembe a paneleknek se az elsőrendű, se a másodrendű nyomatékát. Ezzel:
(6.2-47)

I x  8 .09  10 mm
8

4

(6.2-48)

A (6.2-41) az alábbi alakra egyszerűsödik:
q t ,i  

Qy
Ix

86 . 6  10 N
3

i

  A r  yr  
r 1

8 . 09  10 mm
8

i

4

  A r  y r   1 . 07  10
r 1

i

N

4

mm

4

  A r  yr

(6.2-49)

r 1

, mely a panelekre sorra felírva:
q t , 27   1 . 07  10
q t ,16   1 . 07  10
q t , 65   45 . 5

N

4

4

N
mm
N
mm

4

4

 2580 mm
N

4

mm
4

N
mm

4

2

2

 230 mm   95 . 5

 165 mm   45 . 5

N

(6.2-50)

mm
N

(6.2-51)

mm

 1 . 07  10

mm

q t , 57   1 . 07  10

 3880 mm

4

 3880 mm

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME

 2580 mm

2

  165 mm  0

N

(6.2-52)

mm
2

  230 mm  95 . 5

N

(6.2-53)

mm
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q t , 38   1 . 07  10

4

N
4

q t , 48   1 . 07  10

4

mm
N
mm

4

 3230 mm
 3230 mm

2

2

 200 mm   69 . 9
  200 mm  69 . 9

N

(6.2-54)

mm
N

(6.2-55)

mm

Mivel qt,38=qt,48, ezért qt,78=0 N/mm

6.2-20. ábra: qt nyírófolyam a felvágott cellák alkotóelemeiben *N/mm+

Ezekkel az értékekkel:
(6.2-56)

(6.2-57)

(6.2-58)

A nyomatéki egyenlet a 2-es övre felírva:
0   69

N

N

250 mm  1270 mm  69

mm
 2  265000 mm

2

N

150 mm  1270 mm  45 . 5

mm

330 mm  1020 mm 

(6.2-59)

mm

 q 0 , I  2  213000 mm

2

 q 0 , II  2  413000 mm

2

 q 0 , III

Mindezekből:
q0,I=5.5 N/mm

q0,I=10.2 N/mm

q0,I=16.5 N/mm

d

 1 . 16  10

dz

3

rad
m

A végeredmény:

6.2-21. ábra: Összesített nyírófolyam a vezérsíkban *N/mm+
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Kihajlás

6.2-22. ábra: Csuklósan megtámasztott rúd (a,) és lemez (b,) kihajlása

A vékony lemezekből és tartókból készült szerkezetekben nagy az esélye, hogy egy elem elveszti stabilitását és kihajlik. Vékony rudak esetében már ismert a jelenség. Nyomóerő hatására a két végén csuklósan
befogott rúd a
Pk  

2

E I


(6.2-60)

2

erő hatására kihajlik, további erőt nem képes már felvenni. A kihajlás során már nemcsak nyomó, hanem
hajlító igénybevétel is megjelenik a rúdban. Ennek következtében a nyomott oldalon nő a rúd szélessége, a
húzott oldalon pedig csökken (kontrakció).
Tipikusan kihajlásra méretezendő alkatrészek a szárnydúc és a tolórudak. Rácsszerkezetű törzs és szárny
esetén a ilyenek a csőváz elemei is, de a szárny fő- és segédtartó öveket is ellenőrizni kell kihajlásra, hiszen
a gerinc csak a saját síkjában tudja megakadályozni a kihajlást, a rá merőleges irányban (húrirány) ki tud
hajolni a nyomott öv két borda között.
6.2.6.1 Sík lemez
Egy sík lemez szintén hasonlóan viselkedik, ha két szembeeső oldalánál nyomóterhelés hat rá. A különbség
annyi, hogy a lemez közepén nincs lehetőség a szabad deformációra, ezért a lemez kicsit nehezebben hajlik
ki, mintha a lemez vastagságának és szélességének megfelelő méretű és számú apró, egymástól független
rudak sokasága lenne terhelve. Érdemes megfigyelni, hogy ez a gátolt deformáció vezet ahhoz, hogy a lemez széle kifele hajlik, és a lemez enyhe nyeregfelületet vesz fel. (6.2-22. ábra b, A-A metszet) A rúddal
ellentétben, lemezek esetén a kritikus kihajlító feszültséggel számolunk:

(6.2-61)

, ahol a lemez hossza a, vastagsága v, Poisson-tényezője μ, rugalmassági modulusa E.
A repülőgépeken a lemezek általában mind a négy oldalukon meg vannak támasztva, azaz van egy keretük.
Ha egy ilyen lemezt nyomunk két szembenálló oldalánál fogva, akkor természetesen a nyomóerőt nemcsak
a lemez, hanem a keret is felveszi. Eleinte tehát együtt nyomódnak össze a Hook-törvény értelmében, és
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együtt növekszik bennük a nyomófeszültség. Egy kritikus feszültséget elérve azonban a lemez nem nyomódik össze tovább a kerettel együtt, hanem inkább oldalirányban kitér, és elkezd behullámosodni. Ezzel a
benne ébredő feszültség nem nő tovább a nyomóerő növelésével sem számottevően.

6.2-23. ábra: Négy oldalán megtámasztott lemez kihajlása

Ha mind a négy oldal megtámasztott, ahogyan a repülőgép szerkezeti megoldásainál általában, akkor a
következő alakot alkalmazhatjuk feltéve, hogy a repülőgépiparban szokásos fém alapanyagokról van szó :
k

v
 K E  
b

2

(6.2-62)

, ahol K:

6.2-24. ábra: Kσ értéke nyomásra igénybevett, különböző módon megtámasztott sík lemezek esetén

A 6.2-24. ábra mutatja, hogy a görbe az oldalviszony növekedésével először hirtelen csökken, majd a folytonos vonalnak megfelelően hullámos lefutással közelít egy érintő egyeneshez. A mérnöki gyakorlatban
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általában az aszimptota értékével szokás számolni, azonban különböző források különböző értéket javasolnak. Egy érdekes összehasonlítás különböző repülőgépgyártók által a javasolt értékekről:

6.2-25. ábra: K minimális értéke különböző megfogás esetén egyes repülőgépgyártók gyakorlatában (3)

A táblázatban az egyes sorok az élek különböző megtámasztási módjaiban térnek el egymástól, ugyanis a
rudaknál tapasztaltakkal összhangban a lemezek kihajlító feszültsége is függ ettől. A négy oldali befogás
esetén hajlik ki a lemez a legnehezebben, míg támasz nélküli oldal esetén a legkönnyebben.
Tiszta nyíró igénybevétel esetén a nyírófeszültségekkel 45°-os szöget bezáró irányokban húzó- és nyomófeszültségek lépnek fel (átlós húzómező), melyek abszolút értéke a nyírófeszültséggel egyenlő. A nyomófeszültség pedig a vékony lemezt kihajlásra kényszeríti. (6.2-26. ábra)

6.2-26. ábra: Átlós húzómező (a,) és az okozott kihajlás (b,)

A kritikus nyírófeszültség értéke:
v
k  K  E   
b
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A K tényező alakulása:

6.2-27. ábra: Kritikus kihajlító nyírófeszültség együtthatója sík lemez esetén

Ha nyomó és nyíró igénybevétel egyszerre hat a sík lemezre, akkor hamarabb következik be a hullámosodás, mint külön-külön. Az együttes esetben érvényes, összetartozó kritikus kihajlító feszültségeket a következő egyenlet írja le:



k
k0

 
  k
 k0






1 .5

1

(6.2-64)

, ahol
σk0
τk0
σk
τk

:kritikus kihajlító feszültség tiszta nyomás esetén
:kritikus kihajlító feszültség tiszta nyírás esetén
:kritikus kihajlító nyomófeszültség összetett esetben
:kritikus kihajlító nyírófeszültség összetett esetben

Azaz ha az aktuális esetre meghatározott


 k0

és


 k0

koordinátával leírt pont a (6.2-64) egyenlet által

kijelölt görbe alá esik, akkor nem következik be a kihajlás. Az aktuális pont görbétől mérhető távolsága
jellemzi a biztonság mértékét.

6.2-28. ábra: Kritikus kihajlító feszültség sík lemez összetett igénybevétele esetén
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6.2.6.2 Hengerfelület
Vékonyfalú csövek nyomó igénybevétele esetén szintén szerepe van a stabilitásvesztésnek, ugyanis az esetek nagy részében egy nyomott cső tönkremenetele nem a fal anyagának megfolyására vezethető vissza,
hanem arra, hogy a fal egy ponton kihajlik, és növekvő terhelés esetén már nemcsak nyomó, hanem hajlító
igénybevételnek is ki lesz téve, ami a tönkremeneteléhez vezet.
Tiszta nyomó igénybevétel esetén a kritikus kihajlító feszültség értéke:


k

 K  E 

v

(6.2-65)

r

, ahol a cső középsugara r.
Repülőgépiparban alkalmazott csövek esetében Kσ=0.3. Amíg nem hosszú a cső, addig a hossza nem befolyásolja a Kσ értékét. Tiszta hajlítás esetén szintén a kihajlás okozza a tönkremenetelt, mégpedig a nyomott
oldalon, de értéke kb. 30%-kal magasabb, mint tiszta nyomás esetén.
Tiszta csavarás esetében, ha a cső hosszabb, mint a sugár ötszöröse (ℓ>5r):
2

k

v
v
 K   E     0 .1  E
r


(6.2-66)

, ahol Kτ=9.1 befogott perem esetében és Kτ=9.1 csuklósan befogott perem esetében.
Összetett igénybevétel esetében, azaz ha egyidejűleg lép fel nyomás és csavarás, akkor a következő egyenletet alkalmazzuk a síklemezhez hasonlóan:
 k


 k0






2
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1

(6.2-67)

6.2.6.3 Hengerpalást
A repülőgépiparban a bordák és övek (vagy hosszmerevítők) által körülhatárolt paneleket hengerpalástrésznek tekinthetjük, melyek a síklemezhez képest magasabb kritikus kihajlító feszültséggel rendelkeznek a
görbület miatt.
Tiszta nyomó igénybevétel esetén:
2

 k  K

v
v
 E     0 .3  E
r
b

(6.2-68)

, ahol Kσ=6.32 befogott szélek esetében és Kσ=3.64 csuklósan befogott szélek esetében.
Tiszta nyíró igénybevétel esetén:
2

v
v
  0 .1  E
r
b

 k  K  E 

(6.2-69)

, ahol Kτ=8.15 befogott szélek esetében és Kτ=4.85 csuklósan befogott szélek esetében.
Összetett igénybevétel esetében, ha nyomás és nyírás van jelen együtt, akkor
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1

(6.2-70)

Mérések alapján az n=2-3, a biztonság fele történő kerekítéssel n=2. Ha húzás és nyírás van jelen egyszerre,
az tovább növeli a kritikus kihajlító feszültség értékét:
1 

k

2

k0



k
 k0

1

(6.2-71)

6.2-29. ábra: Hengerpalást lemez kihajlása öszetett igénybevétel esetén

6.2.6.4 Félhéjszerkezet kihajlási formái
Egy borítólemezből, hosszmerevítóből és bordákból álló, félhéjszerkezetű törzs vagy szárnyborítás attól
függően viselkedik nyomóigénybevétel hatására, hogy melyik eleme a terhelést viselő lánc leggyengébb
eleme.

6.2-30. ábra: Félhéjszerkezet kihajlási formái
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Ha a borítás túl vékony, akkor a hosszmerevítők és a bordák által körülhatárolt cellákban hullámosodik be a
borítólemez az előző összefüggések alapján. (6.2-30. ábra a,) Ez azt eredményezi, hogy további terhelést
már nem tud felvenni, azaz a hosszmerevítők méretezésén múlik a további teherviselő képesség. Ebből az
is következik, hogy a borítás behullámosodása nem jelent azonnali tönkremenetelt! Erre alapozva sok gyártó úgy méretezi a borítás vastagságát, valamint a hosszmerevítők távolságát és keresztmetszetét, hogy
bizonyos terhelés fölött megengedett a borítás behullámosodása. Ezzel csökken a repülőgép szerkezeti
üres tömege és az előállítási költsége, de részletes számítások szükségesek a kihajlott (behullámosodott)
lemez maradék teherviselő képességének meghatározására, melyek bonyolultságuk miatt túlmutatnak a
jegyzet keretein. A másik hátránya ennek a megoldásnak, hogy annak a terhelésnek a meghatározásához,
amelynél megengedhető a borítás kihajlása, figyelembe kell venni a lemez mozgásától felgyorsuló kifáradást is. Ezeknek a számításoknak, vizsgálatoknak és ellenőrzéseknek az elvégzése egy kisebb darabszámban
gyártott, sportcélú kisrepülőgép esetében nem feltétlenül térül meg. Ekkor a borítást úgy kell méretezni,
hogy a lemezben ébredő nyírófeszültség a kritikus kihajlító feszültség alatt maradjon.
Ha a hosszmerevítők jelentik a „leggyengébb láncszemet”, akkor nyomás hatására a borítás és a hosszmerevítő együtt hajlik ki a bordák, illetve törzskeretek között. (6.2-30. ábra b,) Ez a szárny esetén elvileg még
mindig megengedhető lenne, ha a fő- és segédtartó öv esetleg képes felvenni a további terheléseket, de
ilyen kialakítást nem célszerű megvalósítani. Törzs esetében ez elvileg sem engedhető meg, mivel a törzs
hajlításából következő normálerők a főtartó hiányában csak a hosszmerevítőket terhelik, így azok korai
kihajlása azonnali tönkremenetelhez vezet.
Ha a hosszmerevítők és a borítás is elég erős, de a törzskeretek gyengék, akkor a törzs úgy viselkedik, mint
egy vékonyfalú homogén cső, amit a kritikus kihajlító feszültség fölé terhelnek, azaz a törzskeretek nem
bírják tovább támasztani a hosszmerevítőket a csomópontokban, elveszítik szabályos alakjukat, majd megroppannak. (sík panel esetében: 6.2-30. ábra c,) Ettől a hosszmerevítők szabad hossza hirtelen megnő, ami
a kritikus kihajlító feszültségüket ugrásszerűen lecsökkenti. Így azok is azonnal tönkremennek, és a törzs
már nem képes ellátni feladatát. A szárny esetében ez a meghibásodási forma gyakorlatilag nem fordul elő,
mivel a bordák alakjából, szerepéből és gyártástechnológiájából adódóan nehezen elképzelhető, hogy ne
viseljék el ezt a terhelést.
6.2.7 Szárny
Az előző fejezetekben megismerve a főbb külső terheléseket és a szerkezetben ébredő feszültségek kialakulásának főbb módjait, ebben a következőkben szempontokat és példákat mutatunk be a szárny konstrukciójának kialakításához.
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6.2-31. ábra: Félhéjszerkezetű szárny fő szerkezeti elemei

Egy tipikus félhéjszerkezetű szárny egy főtartóból, egy segédtartóból, bordákból és hosszmerevítőkből,
valamint a borításból áll. A gyakorlatban más megoldások is elterjedtek, gyakran találkozni több főtartóból,
vagy hosszmerevítők nélkül kialakított szárnnyal is. A borítást elsősorban a szárnyat terhelő csavaró igénybevételből származó nyírófolyamra kell méretezni, de mellette a hátrahajlító nyomatékból származó nyíróerőt is fel tudja venni. Ebből következően a rácsszerkezetű szárnnyal összehasonlítva a legszembetűnőbb
különbség az, hogy félhéjszerkezet esetén hiányoznak az átlós merevítések. A főtartók övei elsősorban a
„felfele” (húrra merőlegesen) hajlító nyomaték felvételére szolgálnak. A gerinclemezeket a szárnyra ható
nyíró és a csavaró igénybevételből származó nyírófolyam terheli. A bordák továbbítják a borításon ébredő
légerőket a fő- és segédtartóra, tehát első sorban a húrirányban megoszló felhajtóerő által okozott hajlító
nyomaték terheli őket, miközben a fő- és segédtartónál tekinthetők megfogottnak. Általában a bordák
megszakadnak a fő és segédtartónál, így építési szempontból egymástól különálló elemekből állnak össze.
A hosszmerevítőkre pedig abban az esetben van szükség, ha a borításnak lokális merevítésre van szüksége
a behullámosodás veszélye miatt.
A szárnyszerkezet tervezése a teljes repülőgép előzetes tervezése során meghatározott geometriai adatokból indul ki:







fesztávolság,
húrhossz,
profil,
trapézviszony,
nyilazási szög,
szárnymechanizáció húrhossza, típusa

A szárnykonstrukció az alábbi lépések során alakul ki:
1. A főtartót szilárdsági szempontból a legnagyobb profilmagasság helyén célszerű elhelyezni, mivel
így lehet a legnagyobb tartómagasságot, és ezzel a legkedvezőbb másodrendű nyomatékot elérni.
Hagyományos, kis sebességű profiloknál ez körülbelül a profil nyomásközéppontjának környékén
van. (Bár ez vándorol az állásszöggel.) Komolyabb kompromisszumot olyan repülőgépeknél kell
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hozni, amelyek üzemanyagot is szállítanak a szárnyukban. Ebben az esetben a főtartó a húr 12-17%
környékére kerül, hogy a fő-és segédtartó közé elegendő mennyiségű üzemanyag kerülhessen.
A segédtartó a kilépőélen található szárnymechanizáció (csűrő, fékszárny) megtámasztására is
szolgál, így azokhoz közel, de azért kellő távolságot biztosítva kell elhelyezni. Kb. a húr 10%-ának
megfelelő távolság elegendő a mozgató- és tartóelemek elhelyezésére, így a segédtartó a húr
60%-ának környékére szokott esni. (Ha a fékszárny húrhossza kisebb, mint a csűrőé, akkor esetleg
egy kisegítő segédtartót kell beépíteni.)
Minden olyan helyen bordát (esetleg megerősített bordát) kell elhelyezni, ahol koncentrált erőbevezetés történik, azaz csűrő forgáspontokon, fékszárnypálya csatlakozási pontján, futóműnél, hajtóműnél.
A borítás panelméretétől függően közbenső bordákat is alkalmazni kell az alább részletezett konstrukciós stratégiával összhangban.
Ezután kerülhet sor a hosszmerevítők számának és pozíciójának végiggondolására, illetve arra,
hogy egymással párhuzamosan fussanak vagy tartsanak össze a trapézviszonynak megfelelően.
Ha szükséges, akkor a futóműbehúzás és egyéb mechanizmusok vázlatait is el kell készíteni, hogy
bebizonyosodjon, hogy a számukra fenntartott hely elegendő-e.
Kritikus részletek újra átgondolása, és esetleges újratervezése

A konstrukció megalkotása után következik az övek, tartók, és lemezek keresztmetszetének meghatározása. A legkritikusabb igénybevétel a „felfele” hajlítás, aminek az elviselésére több stratégia szerint is ki lehet
alakítani a konstrukciót:
A hajlítást csak a fő és segédtartó övei veszik fel. Ebben az esetben a fő- és segédtartó öveinek keresztmetszete úgy kerül kiszámításra, hogy önmagukban képesek legyenek elviselni a hajlításból keletkező normálerőket. Ezt nagyon egyszerűen lehet ellenőrizni, ami a sok terhelési esetre és sok alkatrészre való tekintettel jelentős mérnöki munkaóra megtakarítását jelenti. További előnye, hogy az övek a nagy keresztmetszetük miatt nem lesznek hajlamosak a kihajlásra. Hátránya, hogy a szárnyborítás, amelyben körülbelül
akkora nyomófeszültség ébred, mint az övekben (hiszen a semleges száltól hasonló távolságra vannak)
hajlamosak lesznek a behullámosodásra. Ez nem okoz szilárdsági problémát hiszen az övek önmagukban
képesek elviselni a terhelést. (Feltéve, hogy a csavaró igénybevétel nem kritikus) Viszont a behullámosodott lemez növeli az ellenállást, és hamar kifáradáshoz vezet. Ennek a kiküszöbölésére természetesen kerülhet beépítésre hosszmerevítő, de mivel ezek keresztmetszetével a tervező nem számol a hajlító igénybevételnél, így az öveket túlméretezi.
A haljítást felvevő elemek elosztva találhatók a borítás mentén. Ebben az esetben a tervező nem a panelméretekre tekintettel helyez el hosszmerevítőket, hanem a hajlító igénybevétel felvételére alkalmazza őket
vállalva a nagyobb számításigényt. Ennek eredményeképpen az övek mérete jelentősen csökkenhet, ami
lehetővé teszi egyszerű, hajlított lemezekből összeállított főtartó alkalmazását is. A felső hosszmerevítők
sűrűbb alkalmazásával figyelembe lehet venni a nyomó igénybevételből fakadó kihajlást is. A nagy sebességű, kis profilvastagságú szárnyak esetében alkalmazott sok főtartós elrendezés is ebbe csoportba tartozik.
Elsősorban a borítás veszi fel a hajlító igénybevételt. Ebben az esetben már a borítás teherbíró képességét
is figyelembe veszi a számítás. Ennek következtében a borítás vastagabb lesz, így kihajlásra is kevésbe lesz
hajlamos. Szendvics szerkezetű kialakítás mellett a hosszmerevítők elhagyhatók. Egyszerűen gyártható és
optimális szerkezet kialakítását teszi lehetővé, de számítása sok időt vesz igénybe.
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Amint látható, a stratégia nemcsak az övek keresztmetszetével van kapcsolatban, hanem a hosszmerevítők
számával és elrendezésével is, melynek meghatározására az 5. pont keretében sor kerül. Ez egy – a legtöbb
hallgató számára - szokatlan jelenségre hívja fel a figyelmet, amely azonban általános a mérnöki gyakorlatban: a konstrukció, azaz a szerkezetet alkotó elemek száma és elrendezése függ a tervező szilárdságtani
ismereteitől. Tehát a tervezés intuitív részében rejlő lehetőségeket korlátozhatja a mérnöki ismeretek hiánya! Magyarul a tervező kitalál egy ötletes konstrukciót, de képtelen számításokkal leellenőrizni, hogy az
meg fog-e felelni a követelményeknek. Természetesen ez nemcsak képesség-hiány lehet, hanem a tervezési költségek csökkentéséből fakadó kényszer is. Azaz nincs idő vagy emberi erőforrás egy kedvezőnek tűnő,
de bonyolultabb megoldás végigszámolására. Ugyan ettől még el lehet készíteni egy konstrukciót csupán
terheléspróbákra alapozva, de ennek általában túl nagy a kockázata és csak kivételes konstruktőri érzékkel
megáldott tervezőknél vezet sikerre. Egy nagy repülőgépgyár viszont, amely nem alapozhatja tevékenységét egyedi képességekkel rendelkező munkaerőre, és nagy számban gyárt olyan repülőgépeket, melyeknél
a gazdaságos üzemeltetés a legfontosabb szempont, azok felhasználnak minden lehetséges eszközt. (CFD,
FEM, különleges tömeg- és költségoptimalizáló eljárások) az optimális konstrukció megtalálására.
A szárny különböző elemeinek mértékadó terhelési esetei különböznek egymástól. Példaként vizsgáljuk
meg a fő- és a segédtartó alsó és fölső öveinek környékét a manőver burkológörbe egyes sarokpontjaiban.

6.2-32. ábra: Manőverburkológörbe és a terhelés iránya

Az ábrából látható, hogy az övek a manőverburkológörbe különböző pontjaiban különböző távolságokban
helyezkednek el a hajlítás tengelyétől attól függően, hogy mekkora az állásszög. Ebből adódóan a négy
övben eltérő terhelési esetekben lesz kritikus a húzó-, illetve nyomófeszültség.
Főtartó fölső öv:
Főtartó alsó öv:
Segédtartó fölső öv:
Segédtartó alsó öv:

húzás:
nyomás:
húzás:
nyomás:
húzás:
nyomás:
húzás:
nyomás:

-α
++α
+α
-- α
--α
+α
++α
-α

6.2-7. táblázat: Hagyományos elrendezésű övek tipikus mértéktartó terhelési esetei
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Természetesen ez a meggondolás nemcsak az övekre, hanem azok környékére is érvényes.
6.2.7.1 Főtartó és segédtartó

6.2-33. ábra: Alkalmazott tartók felépítése (3)

Többféle fő- és segédtartó kialakítás ismert. A segédtartó esetében gyakran előfordul, hogy egyszerűbb
megoldásokat alkalmaznak a kisebb igénybevétel miatt. Ilyen egyszerű megoldás a lemezből hajlított C
gerenda (6.2-33. ábra c,) Az egyszerű gyárthatóság hátránya, hogy nem lehet egyszerre az öv és a gerinc is
ideális geometriájú az azonos lemezvastagság miatt. Az épített tartók viszont tetszőleges kialakítással készülhetnek (a,). Az integrált (f, vagy g,) kialakítású tartók szintén optimálisra alakíthatók, de nagy anyag és
gépigény árán.
A 6.2-34. ábra néhány lehetséges megoldást mutat be extrudált (a,b) és lemezből hajlított (c,d) övekre.

6.2-34. ábra: Tartóövek lehetséges kialakítása (3)

Extrudált övekre főleg abban az esetben van szükség, ha a szárnyra ható hajlító igénybevételt elsősorban
az övek veszik fel, és így nagy keresztmetszet szükséges.
A tartók gerince általában függőleges merevítőkkel ellátott lemezből készül. Ha a gerinclemezt ki kell vágni
(pl. kormánymozgatás átvezetése), akkor minden esetben meg kell erősíteni a kivágás környékét, ami átveszi a kivágott lemezben ébredő nyírást.
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6.2-35. ábra: Gerinclemez kivágása

A gerinclemez és az öv egymáshoz erősítésére dupla vagy váltott soros szegecselés javasolt, ahogyan az öv
és a borítás összeerősítésére is. (6.2-36. ábra)

6.2-36. ábra: Öv rögzítése a gerinchez (3)

Ha a gerinclemezt toldani kell, akkor a toldólemez kialakításakor nemcsak a nyíróerő átvitelére kell figyelni,
hanem az övekben ébredő, és a gerinclemezre áttevődő normálerők folytonosságára is. Fontos, hogy a
korai kifáradás elkerülésének érdekében ne következzen be ugrásszerű merevségváltozás a gerincben,
ezért biztosítani kell a toldólemez vastagságának fokozatos elfogyasztását is. (6.2-37. ábra)

6.2-37. ábra: Gerinclemez toldása (3)

Ahol koncentrált erő bevezetése történik a tartóba (hajtómű felfüggesztés, futómű bekötés, csűrő és fékszárny megfogása), ott a megerősített borda alkalmazása mellett meg kell növelni az öveknek, a gerinclemeznek és a borításnak is a keresztmetszetét/vastagságát, hogy a lokális igénybevételeket elbírják. Valamint betétekkel kell szétosztani a megerősített felületekre a koncentrált terhelést. (6.2-38. ábra)
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6.2-38. ábra: Koncentrált erő bevezetése (3)

A fő-, illetve segédtartó övrészére nem szabad közvetlenül rögzíteni az elsődleges teherviselő elemként
nem szolgáló belépő- vagy kilépőél paneleket a kifáradás késleltetése érdekében.

6.2-39. ábra: Belépőél rögzítése az övhöz (3)

A hidraulika-, elektromos és egyéb vezetékeket rögzítő füleket a gerinclemez függőleges merevítőihez szabad rögzíteni.
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6.2-40. ábra: Fülek rögzítése a függőleges merevítőkhöz (3)

A függőleges merevítők szegecseinek távolsága nem lehet túl sűrű, mivel a lemezben kialakított lyuksor
perforációként működve jelentősen gyengíti a gerinclemezt nyírásra. A függőleges merevítők két darab
eggyel nagyobb méretű szegeccsel (vagy nagyobb szilárdságúval) kapcsolódjanak az övekhez. (6.2-41. ábra)

6.2-41. ábra: Függőleges merevítők szegecselése (3)

6.2.7.2 Borítás és hosszmerevítők
A borítólemezek és a hosszmerevítők alkotta panelek szerepe félhéjszerkezetek esetében elsősorban a
szárnyat érő csavaró igénybevétel felvétele, így kialakításuk és méretezésük során elsősorban ezt kell figyelembe venni. Természetesen a megengedhető nyírófeszültség értékét úgy kell meghatározni, hogy a borítólemezben ne okozzon nem kívánt behullámosodást.
Azonban, mivel a panelek mereven kapcsolódnak a tartóövekhez, ezért óhatatlanul részt fognak venni a
felhajtóerőből származó hajlító igénybevétel felvételében is. (Az alkalmazott tervezési stratégia csak azt
mondja meg, hogy ezzel számolunk-e az övek méretezéskor vagy sem!) Tehát húzó- és nyomófeszültség is
kialakul bennük, amiről nem szabad elfeledkezni. A felső panelek a repülés során nyomásra lesznek igénybe véve, amely tovább növeli a behullámosodásra való hajlamot. Ezért a hosszmerevítők számának megváwww.tankonyvtar.hu
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lasztásánál ezt figyelembe kell venni. Ha a fejlesztési költségek lehetővé teszik a tömegoptimalizálást, akkor a kialakuló nyomó és nyíróigénybevételek nagyságát kell első lépésben pontosan meghatározni a borítólemez vastagságának és a hosszmerevítők keresztmetszetének optimalizálásához. Ennek fényében elmondható, hogy a felső panelek általában nincsenek kitéve magas feszültségszinteknek.
Az alsó panelek ezzel szemben a repülés során húzásnak vannak kitéve, ami csökkenti a szárnynak a csavaró igénybevétel által okozott nyíróerőre való behullámosodási hajlamát, így megengedhetők bennük nagyobb feszültségek is. Ennek következtében viszont az amúgy a felső panelekre is jellemző váltakozó előjelű terhelési ciklusok magasabb feszültségekkel párosulnak, amely az alsó panelek anyagát fokozottabban
fárasztja. Ezzel magyarázható, hogy a hosszú élettartamra tervezett kereskedelmi repülőgépek alsó paneljei közötti toldások repedés gátló szerepet is betöltenek, melyek biztosítják, hogy egy megindult repedés
ne tudjon átterjedni a szomszédos panelre az előírt ellenőrzési ciklusidőn belül. Ez idő alatt pedig az alkalmazott fail-safe megoldások teszik lehetővé a biztonságos üzemelést.
Kisebb lokális hajlítóigénybevétel is megjelenik a paneleken a megoszló légerők, valamint az integrált
üzemanyagtartályban tárolt üzemanyag súlya és tehetetlensége miatt, melyet szintén a hosszmerevítőknek
kell felvennie.
A hosszmerevítők keresztmetszetének alakja többféle is lehet az előnyben részesített gyártástechnológiától vagy a már bevált megoldásoktól függően.

6.2-42. ábra: Hosszmerevítők lehetséges megoldása (3)

Az U- vagy Y-profilok nehezebben fordulnak ki oldalirányba a panel hajlításának hatására, mint a Z- vagy Jprofilok, de elzárnak felületeket, melyek ellenőrzése nehezen vagy egyáltalán nem oldható meg. A legoptimálisabb panelek marással készített borítólemez és hosszmerevítők kombinációjával készíthető. Így lehetőség nyílik a borítás vastagságának csökkentésére a szárnyvég felé, és a borításon is kialakíthatók megvastagított felfekvő felületek a hosszmerevítők számára, valamint a szerelőnyílások körül. (6.2-43. ábra)
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6.2-43. ábra: Marással készült borítópanel (3)

Egy hagyományos fém borítópanel tervezésénél a borítólemez és a hosszmerevítők keresztmetszetének
következő arányából lehet kiindulni:



k=1.4: közel azonos lesz a borítás és a hosszmerevítő kritikus kihajlító feszültsége
k=1.7: peremezetlen (integrált) hosszmerevítők esetén

Az optimális megoldást nehéz megtalálni, mivel egyszerre cél a tömeg és a gyártási költségek csökkentése is,
melyek sok esetben egymásnak ellentmondó igényeket támasztanak. Egy megfelelő célfüggvény felállítása és
részletes számítógépes analízis jelenthetné a megoldást, amely azonban sok esetben nagyobb ráfordítást igényel, mint ami egy adott repülőgéptípus költségvetésébe belefér. Tehát továbbra is nagy szükség van a tapasztalt konstruktőrökre, akik olyan kiinduló adatokat tudnak felvenni, amelyeket keveset kell korrigálni a megfelelőséghez, sőt az optimumhoz is közel állnak.
Integrált eljárással készített paneleknek nevezzük azokat a paneleket, amelyekben a borítólemez és a
hosszmerevítő egy egységként, kötőelemek nélkül kerül kialakításra. Ez készülhet marással vagy
extrudálással. Előnye a szegecsek számának erős csökkenéséből adódóan az előállítási költségek csökkenése (szegecselés, tömítőanyag) és az áramlástanilag kedvezőbb felület.

6.2-44. ábra: Integrált borítópanel (3)

A borítópanelek toldását célszerű szélesített övvel rendelkező hosszmerevítőn végezni dupla- vagy váltott
soros szegecselés mellett.

6.2-45. ábra: Borítópanelek toldása (3)
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Gyártástechnológiai szempontból a hosszmerevítőket egyszerűbb a trapézviszonynak megfelelő összetartással készíteni, azonban így a szárnyvég felé szükségtelenül összesűrűsödnek. A hosszmerevítők számának
csökkentése a szárnyvég felé viszont nehezen oldható meg, mivel egy hirtelen megszűnő hosszmerevítő
azonnal fáradásos repedésekhez vezet a borítólemezben a merevség ugrásszerű változása miatt. A hosszmerevítő keresztmetszetének fokozatos elfogyasztása is csak elkerülhetetlen esetekben engedhető meg.
Az ideális megoldásnak az számít, ha a hosszmerevítők egymással párhuzamosan haladnak, és a szárny
húrhosszának csökkenésével a főtartóövbe csatlakoznak be gondos kialakítással.

6.2-46. ábra: Hosszmerevítők végződésének kialakítása (3)

6.2.8 Törzs
Egy utasszállító repülőgép törzse törzskeretekből, hosszmerevítőkből és a borításból áll. A törzs keresztmetszete szabályos kör alakú vagy attól csak kismértékben eltérő alak, mely a törzs hossza mentén nem
változik. A kisrepülőgépek esetében nehéz tipizálni a felépítést, mivel a kompakt kialakítás nem tesz lehetővé általánosan érvényes optimális formát és így tág teret enged a konstruktőri szabadságnak. Ennek
megfelelően tárgyalása sajnos nem fér bele az egyetemi oktatásba.

6.2-47. ábra: Utasszállító repülőgép törzsének felépítése

Az utasszállító repülőgépek törzsének teherviselő szerkezete sok szempontból hasonló a szárnyéhoz.
Ugyanúgy borítólemez és hosszmerevítők alkotják a törzs külső héját, és keresztmetszetét pedig a bordákhoz hasonló funkciót betöltő törzskeretek biztosítják. A legnagyobb különbség, hogy nem található benne a
szárnyfőtartónak megfelelő elem, így a csavaró és nyíró igénybevételt teljes egészében a borítás, a hajlító
igénybevételeket pedig teljes egészében a hosszmerevítők veszik fel. Ezt figyelembe véve a húzó-, nyomó-,
valamint nyírófeszültségek számításmódja megegyezik a már ismertetett számítási módszerekkel.
A padlógerenda is a törzs teherviselő elemeihez tartozik, ugyanis ezek a gerendák nemcsak az utasokat,
illetve a rakományt hordozzák, hanem összetartják a törzs jobb és bal felét is. Ugyan a túlnyomásból elvileg
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csak húzóerő ébred a borításban, ha a törzs tökéletesen kör keresztmetszetű, de a törzset a saját súlya is
terheli, illetve nem minden esetben tökéletes kör keresztmetszetű. Mindkét hatás húzó igénybevételt okoz
a padlógerendákon.

6.2-48. ábra: Túlnyomásos törzs konstrukciós kialakításának lépései (3)

Egy alapvetően állandó keresztmetszetű, túlnyomásos törzs konstrukciójának kialakítása során a következő
megközelítést lehet alkalmazni. Első lépésben a törzset, mint egy külső erőkkel is terhelt, hengeres nyomástartó edényt kell megtervezni, amely megfogása a szárnybekötésnél történik, és így az első, illetve hátsó rész konzolos tartóként viselkedik. Ennek megfelelő borítást, törzskereteket és hosszmerevítőket kell
választani. A második lépésben történik meg az áramvonalasságot biztosító orr- és farokrész kialakítása. Ez
kiterjed a hosszmerevítők és törzskeretek átrendezésére, és kiegészítő merevítések beillesztésére. A következő lépés az ajtó- és ablakkivágások, valamint azok környezetének megtervezése. Ebben a lépésben a
kivágás környezetének megerősítése a cél, mivel a kivágás miatt meggyengül a teherviselő borítás. Legvégül kerül sor általában a szárny-törzs csatlakozás kialakítására, mely szintén komoly átalakításokat igényel.

6.2-49. ábra: Tipikus hosszmerevítők (3)

A Boeing ma is nagy számban repülő gépeinek hosszmerevítője peremezett U-profilokkal készültek. Az
Airbus a Z-profilt részesíti előnyben, míg a Lockheed a nagy teherszállító repülőgépein a J-profilt alkalmazta
hosszmerevítőkben (6.2-49. ábra).
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6.2-50. ábra: Borítópanelek toldása (3)

A panelek légáramlásra merőleges éleinek illesztése szintben (azaz nem átfedéssel) történik egy
toldólemez segítségével. Fontos, hogy a toldás mindig egy törzskereten történjen meg. Ha egyszerűen átfedéssel készülne, akkor az egyrészt nagyobb légellenállással járna, másrészt pedig a törzs hajlításából a két
borításban ébredő nyomófeszültség nem esne egy síkba, és így erőpárt alkotva tiszta hajlításra is igénybe
venné a vékony borítólemezt. A törzs hossza mentén egyszerű átfedéssel készülhet a toldás, ugyanis sem a
légellenállás szempontjából nem fontos, hogy a lemezek élei érintkezzenek, sem pedig nyomófeszültség
nem alakul ki ebben az irányba. Ezeket az éleket is hosszmerevítő fölött toldják a kifáradás késleltetése
érdekében.

6.2-51. ábra: Hosszmerevítők toldása (3)

A hosszmerevítők toldását szintén a panelek éleinél oldják meg egy közdarab segítségével. (6.2-51. ábra) A
merevség ugrásszerű változásának elkerülése érdekében a közdarab keresztmetszete fokozatosan növekszik és csökken. Így a borítólemez és a hosszmerevítő merevsége azonos helyen növekszik, ami késlelteti a
kifáradást. Az átfedéssel történő toldást szintén a nem kívánatos hajlítónyomaték miatt érdemes elkerülni.
Gáti Balázs, Koncz Imre, BME
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6.2-52. ábra: Nyomástartó fal

A törzs nem nyomástartó a teljes hosszán, mivel gondot okozna mind a radarantenna, mind a
segédgázturbina elhelyezése. Tehát egy nyomástartó fal zárja le a törzsön belül a túlnyomásos kabin elejét
és végét, amely kívülről nem látszik. A mellső nyomástartó fal felülete kisebb szokott lenni, ezért általában
sík lemezből készül. A hátsó nyomástartó fal felülete nagyobb, ezért ha lehetőség van rá, akkor íves kialakításúra készítik, bár általában a szilárdságilag ideális félgömb alak megvalósítására nincsen lehetőség más
szempontok miatt. (6.2-52. ábra) A kedvezőtlen alak következtében a felületen megoszló nyomáskülönbség nemcsak húzó igénybevételt (mint a törzsborítás esetében), hanem jelentős hajlító igénybevételt is
okoz. A hajlítást a mellső fal esetében függőleges és vízszintes, míg a hátsó fal esetében sugárirányú gerendák veszik fel. A nyomástartó falak kialakítása nagy körültekintést igényel, mivel nagy fárasztó igénybevételnek vannak kitéve. Ezért nagyon fontos a gerendák saját merevségének, az osztásköznek és a borítólemez vastagságának az összehangolása.
A nyomástartó fal rögzítése szintén komoly probléma, mivel a légellenállás és a vezérsíkokon ébredő erő
felvétele szempontjából az előnyös, ha a törzs túlnyomásos fala hozzásimul a farokrész (már nem túlnyomásos) falához. Viszont kifáradási szempontból a törzs túlnyomásos falának a hátsó nyomástartó falhoz
kellene simulnia, hogy ne lépjen fel hajlító igénybevétel a lemezben.

6.2-53. ábra: Ablakok kialakítása (3)

www.tankonyvtar.hu

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME

6. SZERKEZETI MEGOLDÁSOK

123

Mivel a repülőgép borítása teherviselő, ezért a borítás kivágásakor biztosítani kell olyan elemeket, melyek
átveszik a kivágott lemez funkcióját. Az ablakok esetében is be kell építeni egy erős ablakkeretet. A kivágás
alakjának pedig olyannak kell lennie, amely a legkevésbé eredményez feszültséggyűjtő helyeket. A túlnyomást az ablak körül alkalmazott tömítés teszi lehetővé. Ennek érdekében fontos, hogy a szerves üvegből
készített ablaktábla belülről feküdjön fel a keretre, hogy a belső túlnyomás egymásnak szorítsa a két elemet. A hőszigetelés miatt szoktak több rétegű ablakot is kialakítani, de ilyen esetben mindig figyelnek,
hogy a belső túlnyomás a legkülső ablaktáblát szorítsa neki az ablakkeretnek. (6.2-53. ábra)
Az ajtók kialakításánál szintén hasonló probléma lép fel. Az ablaknál sokszor nagyobb felületű ajtókat is
belülről kell az ajtókeretnek támasztani, viszont a gép gyors vészelhagyása csak akkor biztosított, ha az ajtó
nem befelé nyílik. A 6.2-54. ábra két megoldást mutat be. Az elsőnél az ajtó alsó és felső éle nyitáskor behajlik, hogy azután ferdén már kiférjen az ajtó a saját keretein keresztül. A második esetben az ajtó a törzs
ívét követve felfele tolható.

6.2-54. ábra: Oldalra és felülre nyíló utasajtó (3)

6.3 Szendvics szerkezetek
A szendvics építésmód, olyan speciális szerkezeti megoldás, amely különböző szilárdsági jellemzőkkel rendelkező anyagokat kombinál oly módon, hogy azok a lehető legkisebb szerkezeti súly mellett biztosítsák a
kívánalmaknak megfelelő szerkezeti hajlítómerevséget.
A szendvics építésmód kiválóan alkalmas tiszta héjszerkezetek megvalósítására, mivel a szendvics panelekből alkotott héj merevítések nélkül is kiemelkedő hajlító és csavaró merevséget biztosít úgy az egyes paneleknek, mint az egész szerkezetnek. Félhéjszerkezetek esetében is előszeretettel alkalmazzák, mivel drasztikusan csökkenti a szükséges bordák és hosszmerevítők számát a borítópanelek behullámosodásának veszélye nélkül.
A szendvics szerkezetek előnyös tulajdonságainak felismerését követően első ízben a „De Havilland DH91
Albatross” utasszállítógép építésénél 1937-ben alkalmazták ezt a szerkezeti megoldást, és az ekkor megszerzett tapasztalatok felhasználásával gyártották nagy sorozatban a „DH98 Mosquito” katonai felderítőés könnyűbombázó repülőgépeket. Ezen légijárművek gyártásánál még nem kompozit anyagokból, hanem
nyírfa rétegelt-lemezekkel borított balsafából építették a szedvics paneleket. A következő lépcsőfokot a
polimer kompozitok fémjelzik, melyeket először egy 1943-ban az USA-ban készült oktató-kiképző repülőgép (Vultee XBT-16) készítésénél alkalmaztak, az ugyancsak újdonságnak számító „kartonpapír” méhsejt
felhasználásával alkotott szendvics szerkezet létrehozásához. (Közel egy időben a „De Havilland Hornet”
vadászgép elkészítésével.) A második világháborút követően a szendvics szerkezetű építésmód a lokátor
kúpok (nose radomes), áramvonalazó burkolatok (aerodynamic fairings), kormányfelületek (control
surfaces) áramlásrontó lapok (spoilers), szárnymechanizációs elemek: orrsegédszárnyak, fékszárnyak (LE
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slats, TE flaps), utastérpadlók és a kabinbelső egyéb elemeinek gyártásában nyert teret, melyekben vezető
szerepét mind a mai napig fenntartja.
6.3.1 A szendvics szerkezetek felépítése
A szendvics szerkezetek három teherviselő elemből: a felső borításból az alsó borításból, valamint a közöttük lévő magból épülnek fel. (6.3-1. ábra) A borítólemezeket általában ragasztással erősítik a maghoz.
Amennyiben a teherviselő elemek bármelyike (akár a könnyű, és ezért jelentéktelennek gondolható mag is)
megsérül, a teljes szendvicsszerkezet elveszíti a teherviselő képességét!

6.3-1. ábra: Szendvicspanel felépítése

A szendvics szerkezetek teherviselési elve leginkább a gépészetben ismert „I” profilú gerendákéra alapul,
de azt kiterjeszti a síkjába eső mindkét irányra. (6.3-2. ábra)

6.3-2. ábra: I-gerenda és szendvics panel összehasonlítása

A hajlítóigénybevételek hatására kialakuló húzó- és nyomófeszültségeket a borítások veszik fel, míg a nyírófeszültségeket pedig a mag. Ahogy egy I-gerenda merevsége is rohamosan nő a gerincmagasság növekedésével, úgy igaz ez a szendvics panelekre is. A maganyagok vastagságának növelésével intenzíven javul a
szerkezet teherviselő képessége és merevsége, miközben szerkezeti tömege csak igen csekély mértékben
növekszik. (6.3-3. ábra)

www.tankonyvtar.hu

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME

6. SZERKEZETI MEGOLDÁSOK

125

6.3-3. ábra: Szendvics panel tulajdonságainak változása a vastagság növekedésével

A szendvicsszerkezetek előnyei:





legnagyobb hajlító-merevség a legkisebb szerkezeti súly mellett
magas torziós (csavaró) merevség
kiváló hőszigetelő képesség
kiváló zajcsillapítási tulajdonságok

A szendvicsszerkezetek hátrányai:




nedvességfelvételre hajlamos, és érzékeny az ebből fakadó roncsolódásra
alacsonyabb ütésállóság, mint a tömör szerkezeteknél
magasabb gyártási költségek

6.3.2 A szendvics szerkezetek anyagai, gyártási eljárásai:
A korszerű szendvics szerkezetek készülhetnek fémes- és nemfémes anyagokból, vagy ezek kombinációjából is a fellépő terhelésektől, a felhasználási helytől és az üzemi körülményektől függően. A borítások
anyaga leggyakrabban alumínium ötvözetekből vagy kompozit anyagokból készül, melyeket rendszerint
ragasztással erősítenek a maganyaghoz. Különleges alkalmazásokban (igen magas üzemi hőmérsékletű
helyeken például: hajtóművekben) használnak titánötvözetekből, vagy szuperötvözetekből készült borítólemezeket is, de ezeket keményforrasztással kell rögzíteni a hasonló anyagokból készült méhsejt maghoz)
Az alkalmazott mag leggyakrabban fémes vagy nemfémes méhsejt, ezen kívül használatosak még zártcellás
keményhabok is, melyek ismertetése a 4.3.3 fejezetben található.
A szendvics szerkezetű elemek gyártására alapvetően kétféle eljárást használnak. A bonyolultabb formájú
„alakos” alkatrészeket nyitott (pozitív-, vagy negatív) sablonban állítják össze, mely fölé vákuumcsomagot
készítenek és ezt követően autoklávban, vagy hőkamrában végzik el a mátrixgyanta térhálósítását. A sík
felületű, vagy enyhén íves és egyszerűbb rétegrenddel rendelkező „előregyártott” padlópaneleket és egyéb
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félkész gyártmányokat zárt és fűthető szerszámokban préseléssel állítják elő. Ezen gyártási módszereket
mutatja be a 6.3-4. ábra.

6.3-4. ábra: Szendvics panelek gyártása

6.3.3 A szendvics szerkezetek tervezési szempontjai
A szendvics szerkezetű elemek tervezése során a következőekben felsorolt szilárdsági jellemzőkre történik
a méretezés:
1.

A borításnak elég vastagnak kell lennie ahhoz, hogy károsodás nélkül elviselje a hajlításból fakadó
húzó-nyomófeszültségeket.

2.

A méhsejtmagnak megfelelő szilárdsággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy a keresztirányú nyírófeszültségnek ellenálljon.

3.

A méhsejtmagot úgy kell megválasztani, hogy kellő nyomószilárdsággal rendelkezzen a koncentrált
terhelés elviselésére is.

4.

A méhsejt cellanagyságának olyannak kell lennie, hogy ne keletkezzen cellán belüli hullámosodás,
kihajlás (intracell buckling) a borításon.
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5.

A szendvics-szerkezetnek olyan hajlító- és nyírómerevséggel kell bírnia, hogy ne léphessen fel a
megengedettnél nagyobb alakváltozás (behajlás).

6.

A szendvicspanel vastagságának és együttes merevségének olyannak kell lennie, hogy az esetlegesen fellépő oldalirányú nyomóterhelés ne okozzon teljes kihajlás (general buckling).

7.

A szendvicspanelek végződéseinek és a paneleken lévő bekötési csomópontoknak a panellel közel
azonos szilárdságúnak kell lennie, hogy továbbítani tudják a terheléseket a szerkezet belsejébe.

6.4 Anyagfáradási szempontok
Ha egy repülőgép megfelel a terheléspróbán, az azt jelenti, hogy biztonsággal el fogja viselni a rá ható terheléseket az első repülések során. De ez nem feltétlenül lesz igaz 50 éven keresztül (még akkor sem, ha a
korrózió okozta keresztmetszet csökkenéstől eltekintünk), ugyanis ciklikus igénybevételek hatására a fémes anyagok veszítenek szilárdságukból. Ez az anyagfáradás jelensége, mellyel a CS-23.571-575, illetve a
CS-25.571 foglalkozik. A repülésben alapvetően háromféle filozófiát alkalmaznak, hogy elkerüljék az anyagfáradásból következő katasztrófákat.
Safe-life (biztos élettartam) filozófia: az alkatrész képes elviselni az élete során várhatóan (tehát csak a
biztos terhelés mértékéig!) fellépő váltakozó igénybevételeket. Mivel az alumíniumnak nincsen kifáradási
határa ezért ez általában azzal jár, hogy az alkatrészt adott repülési idő és/vagy adott számú leszállás után
(tervezetten) ki kell cserélni az állapotától függetlenül. Ennél a stratégiánál a korai anyagfáradás repülésbiztonsági problémákat okoz. Ezzel a filozófiával készülnek például a futóművek.
Fail-safe (hibatűrő) filozófia: az alkatrészek összessége képes elviselni az egyik alkatrész fáradásból vagy
egyéb okból bekövetkező meghibásodását egy csökkentet, de még biztonságosan nagy terhelés esetében
(CS-23.572[a][2]: szárny esetében a törő terhelés 1.15*75=86.25%-át kitevő terhelési többes mellett VC
sebességnél). Ehhez több, hasonló feladatot ellátó elemre van szükség, valamint olyan elemekre, melyek
képesek az igénybevétel átterhelésére a hasonló alkatrészek között. Egy meghibásodott alkatrész csak a
tervezett felülvizsgálatok során kerül kicserélésre. Ennél a stratégiánál az anyagfáradás csak karbantartási
feladatot tud okozni.
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6.4-1. ábra: Fail-safe megoldású padlógerendák

A 6.4-1. ábra alsó részén látható, hogy a padlógerendák nem közvetlenül csatlakoznak a törzskeretekhez,
hanem egy a padlógerendákat összekötő (könnyítőfuratokkal ellátott) tartón keresztül. Ez a tartó képes egy
padlógerenda meghibásodásakor az érintett törzskereten ébredő terhelést a két szomszédos padlógerendára átterhelni.
Damage Tolerant (sérüléstűrő) filozófia: egy önmagában álló alkatrész integritása is maradjon fenn még
bizonyos szintű sérülés esetén, és legyen biztosított a sérülés felfedezése mielőtt az alkatrész szilárdsága a
biztos terhelés alá csökken (CS-23.573(b)). Ehhez figyelembe kell venni a lehetséges meghibásodási formákat (fáradás, korrózió, véletlen baleset), a hibák legkisebb detektálható méretét és a repedésterjedési sebességet is. Külön előírások vonatkoznak kompozit anyagok alkalmazásának esetére.
Az utóbbi két filozófia nem csak az anyagfáradás miatt bekövetkező meghibásodásokra ad megoldást, de
elsősorban ezek kezelésére fejlesztették ki. A megfelelés bizonyítása a nagy gyártók esetében fárasztóvizsgálattal történik, melynek során a légijármű teljes feltételezett életciklusát lejátsszák, beleértve





mesterséges sérülések létrehozását,
az üzemeltetési technológiában előírt felülvizsgálatok elvégzését
repedések megjelenésének és terjedésének vizsgálatát
javítási technológiák hatásának vizsgálatát az élettartamra
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A Függelék:
A.1

Légerők fesztáv menti megoszlása

Megoszló légerők

A merevszárnyú repülőgépek szárnyának méretezéséhez szükséges az igénybevételi ábrák felrajzolása,
azonban a légialkalmassági előírások csak az összterhelés nagyságát definiálják. Az ébredő terhelések
fesztávmenti megoszlásának számítását egyszerűen és átlátható módon elvégezhetjük a Schrenkmegoszláson alapuló számítással Rácz Elemér Repülőgéptervezés című könyve (4) alapján. Az alábbiakban
csak nyilazásmentes szárnyakkal foglalkozunk.
A repülőgépek szárnya és a rá ható légerők statikai szempontból egy megoszló erőrendszerrel terhelt tartóként modellezhetők. A valóságban nyomásként, azaz felületen megoszló erőként jelentkező terhelést
első lépésben vonalon fellépő megoszló erőrendszerré redukáljuk úgy, hogy a légerők húrirányú megoszlását minden szárnymetszetben az aerodinamikából megismert módon az AC pontba helyezett felhajtóerővel, ellenállással és szárnynyomatékkal írjuk le. Így az AC pontokat összekötő vonalon fellépő megoszló erőés nyomatékrendszerrel számolhatunk a továbbiakban, mint terheléssel.

A.1-1. ábra: Elemi szárnydarabom ható terhelések

A megoszló erők (pL,pD), illetve nyomaték (mmAC) nagyságát a dz szélességű szárnydarabra felírt terhelésből
lehet levezetni:
(A.1-1)

(A.1-2)

(A.1-3)

Mivel a távoli megfúvási sebességgel számított dinamikus nyomás (q) nem függ a fesztávolságtól ezért a
három megoszló terhelés kiszámításához elegendő csak a [CLc], a [CDc] és a [CMacc] szorzatok fesztáv menti alakulásának ismerete.

A.2

Alapmegoszlás

Egy elcsavaratlan szárny egységnyi felhajtóerő tényezőhöz tartozó [CLc] megoszlása Schrenk szerint a húrmegoszlás (a húrhossz alakulása a fesztáv mentén) és egy egységnyi területű negyedellipszis vonala között
húzódik. Pontos helye a korrigált szárnykarcsúságtól függ.
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A.2-2. ábra: Alapmegoszlás

2
C L

  10 esetén a következőképpen számolandó:

(A.2-4)

2
C L

  10 esetén pedig:

(A.2-5)

A képletekben  a szárnykarcsúság, a CLα pedig a profil felhajtóerő-tényező meredeksége. Az elliptikus
megoszlás:
(A.2-6)

Ahol S a szárnyfelület, b pedig a fesztávolság, valamint
 

z
(A.2-7)

b
2

,azaz a fesztávmenti relatív koordináta. A húrmegoszlás egyenes trapézszárnyak esetében a következő
képlettel írható le:
(A.2-8)

, ahol a trapézviszony  

c vég
c tő

Az így megrajzolt [CLc]1 alapmegoszlás abban az esetben érvényes, ha a teljes szárnyra vonatkoztatott
felhajtóerő tényező CL=1 . Tehát minden terhelési esetben még meg kell majd szorozni az adott terhelési
esetben fellépő összes felhajtóerőtényezővel.
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Az aerodinamikai ismeretek alapján tudható, hogy a felhajtóerő a szárnyvégen nulla, ezért a görbét a
szárnyvégen nullára kell korrigálni.

A.3

Elcsavarásmegoszlás

A gyakorlatban a legtöbb repülőgép szárnyát elcsavarják, azaz a szárnyvég felé csökkentik a szárnymetszetek beállítási szögét, hogy javítsanak az átesési tulajdonságokon. Ezt egy nullmegoszlással lehet figyelembe
venni, azaz egy olyan megoszlással, amelynek a fesztáv fölötti integrálja nullával egyenlő. Tehát az
összfelhajtóerő nagyságát nem befolyásolja, csak az alakját.
A szárnymetszetek változó beállítási szöge miatt definiálni kell, hogy a teljes szárny állásszöge alatt a tőprofil nullfelhajtóerő iránya és a távoli megfúvás által bezárt szöget értjük. A geometriai elcsavarás (ε) mértéke
a tőprofil és a szárnyvégprofil nullfelhajtóerő iránya közötti szög. (Általában negatív.)
Első lépésként meg kell határozni, mekkora αe szögbe szükséges beállítani a tőprofilt az adott repülőgépen
alkalmazott ε(z) elcsavarás mellett, hogy a szárnytőben ébredő felhajtóerő éppen ellensúlyozza a szárnyvégen az elcsavarás miatt ellenkező irányba ébredő felhajtóerőt, azaz az összfelhajtóerő nagysága éppen
nulla legyen. Ezt az esetet a következő egyenlet írja le:
(A.3-9)

Ebből:
(A.3-10)

Egyszerű trapézszárnyak lineáris elcsavarása esetén:
e  

 v 1  2
3 1

(A.3-11)

, ahol v a szárnyvég elcsavarása a tőhöz képest. Ha a szárny egyenes ki- és a belépőéllel készül, valamint
trapézviszonya és elcsavarása is jelentős, akkor az elcsavarás-megoszlás linearitása nem feltétlenül elfogadható közelítés, és a (A.3-10) képlet nem egyszerűsíthető. Abban az esetben is így kell eljárni, ha a
szárnynak csak a fülei vannak elcsavarva.
Ezentúl az elcsavarást a kiszámolt e állásszögtől kell mérni:
(A.3-12)

Ezzel az elcsavarás-megoszlás >6 karcsúságú, lineárisan elcsavart, egyenes szárny esetében:

(A.3-13)

A.4

Pörgéscsillapítás-megoszlás

V sebességgel haladó, x szögsebességgel orsózó repülőgép szárnyának bármely z koordinátájú metszetében az előrehaladási sebességhez vektoriálisan hozzáadódik a forgásból származó kerületi sebesség. Ennek
következtében a megfúvás iránya megváltozik és Δα állásszögváltozást okoz, mely a következőképpen
számolható:
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(A.4-14)

Vezessük be a viszonylagos orsózási sebesség fogalmát, amely az előrehaladási sebesség és a szárnyvég
kerületi sebességének aránya:
b

x 

x
2
V

(A.4-15)

Mivel kis szögekről van szó (azaz a tangens függvény értéke közelíthető a szög radiánjával), mondhatjuk, hogy
 

z
 x
b
2

(A.4-16)

Tehát az állásszög úgy változik az orsózás miatt, mintha egy lineáris elcsavarást alkalmaztunk volna, melynek
meredeksége a viszonylagos orsózási sebességgel egyenlő. Így az orsózással ekvivalens lineáris antimetrikus
elcsavarás mértéke:
(A.4-17)

Schrenk szerint a felhajtóerő tényező az orsózás következtében:
(A.4-18)

Ezzel x=1 esetére:
(A.4-19)

, ahol nyilazás nélkül és >8 esetben
C LP 
1

C L
2  C L

(A.4-20)

 

Az így kapott értékek a szárnyvégen lényegesen eltérnek a valóságostól, ezért a kapott értékeket az η=0.75
helytől a szárnyvégig egy negyed ellipszissel nullára kell korrigálni.

A.4-3. ábra: Pörgéscsillapítás-megoszlás
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A pörgéscsillapítás-megoszlás kapcsán fontos a pörgéscsillapítás hossztengely körüli nyomatéka, mely az elemi
szárnyelemeken az orsózásból ébredő dL felhajtóerő-növekmények nyomatékának összege a két félszárnyra,
azaz:
(A.4-21)

Ha a nyomatékot az alábbi formában kívánjuk felhasználni
M Px 

 m Px
 x

 x  q  S b

(A.4-22)

, akkor ebben a formában a pörgéscsillapítás nyomatéki tényezője és a relatív orsózási szögsebesség közötti kapcsolatot leíró hányados a következőképpen számítható:
(A.4-23)

Egyenes trapézszárnyak esetén, és figyelembe véve az ellipszis lekerekítést:

(A.4-24)

Ebből a trapézszárnyak húrmegoszlását behelyettesítve:
 m Px
 x

A.5



0 ,0936  0 ,1736 
1

 C LP

(A.4-25)

Antimetrikus csűrésmegoszlás

A.5-4. ábra: A csűrőkormány geometriai adatai

A csűrőkormány által létrehozott felhajtóerő-megoszlás leírásához először azt kell kiszámolni, hogy a csűrőkormány kitérítésének mekkora felhajtóerőtényező-növekményt fog okozni.

*
(A.5-26)
C Lcs  C L  _ cs   cs  C L  _ cs


, ahol
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C L  _ cs 

C L
C
1  L
  cs

(A.5-27)

, ahol a csűrő által érintett fesztávszakasz karcsúsága:
2

 cs 

A




bcs

(A.5-28)

S cs

érték azt írja le, hogy egységnyi kormánykitérítés az alapprofil mekkora állásszögváltozásával egyen-

értékű. Értéke egyéb forrás hiányában a profil τ kilépőélszöge és a csűrőkormány ccs/c relatív húrhossza
alapján a következő ábrából választható:

A.5-5. ábra: Kormányhatásosság

A csűrőkormányok kitérítése nemcsak a csűrő által érintett fesztávszakaszon befolyásolja a felhajtóerő
nagyságát, hanem csökkenő mértékben ugyan, de hatása végighúzódik az egész fesztávon, amit a szerző
szerint az alábbi szerkesztéssel lehet figyelembe venni:

A.5-6. ábra: Antimetrikus csűrésmegoszlás szerkesztése

A szerkesztés során a CLcs1 felhajtóerő-növekmény adódik, ebből az egységnyi (1 radián) csűrőkormánykitérítéshez tartozó [CLc]cs1 megoszlás:
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(A.5-29)

Ezt antimetrikus csűrésmegoszlásnak hívjuk, mert nagysága mindkét szárnyfélen ugyanakkora, de ellentétes értelmű. Ennek hossztengely körüli orsózónyomatéki tényezője:
(A.5-30)

A.6

Szimmetrikus csűrésmegoszlás

Differenciálcsűrő alkalmazása esetén a lefele kitérő csűrőkormány mindig kevesebbet tér ki annak érdekében,
hogy a le-, illetve fölfele kitérő kormánylapok között ne lépjen fel ellenálláskülönbség, ami a forduló irányával ellentétes legyezőnyomatékot okozna. Ennek következtében a két szárnyfélen különböző nagyságú lesz a felhajtóerő, amit egy, a csűrőkitéréssel arányos szimmetrikus csűrésmegoszlással lehet figyelembe venni, melyet mindkét
szárnyfélből le kell vonni. Mintha a csűrés úgy történne, hogy mindkét csűrő először felfelé tér ki kis mértékben,
majd ebből a helyzetből térnek ki ugyanannyit lefelé, illetve felfelé. A közös felfele kitérés hatására létrejövő szimmetrikus csűrésmegoszlás szerkesztése igen hasonló az antimetrikus csűrésmegoszláshoz (A.6-7 ábra).

A.6-7. ábra: Szimmetrikus csűrésmegoszlás szerkesztése

A megoszlás előjele pozitív, ugyanis a felfele kitérésnek megfelelő negatív δ-val történő szorzás fogja az
előjelet rendezni.

A.7

Fékszárny-megoszlás

Első lépésként meg kell határozni a fékszárny által előidézett, az egész szárnyfelületre vonatkozó CLfszλ
felhajtóerő tényező növekményt. A problémát az adatok hiánya szokta okozni, mivel kevés profilhoz ismertek az alkalmazni kívánt fékszárny esetére is a légerőtényezők. Különösen igaz ez a Fowler lapokra (hátrasikló, réselt fékszárny). Ezekre a következő ajánlást adja a szerző:
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A.7-8. ábra: Fowler-lap által okozott felhajtóerőtényező-növekmény

Ez a CL’Fw növekmény λ=6 karcsúságra és a megnövekedett h’ felületre vonatkozik. Átszámítása az alábbi
diagram segítségével történik, ahol CL0 a profil felhajtóerő tényezője fékszárny kitérítés nélkül.

A.7-9. ábra: A felhajtóerőtényező-növekmény átszámítása az eredeti szárnyfelületre
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Ha az alkalmazott profil λ=6 karcsúságra vonatkozó felhajtóerő-meredeksége (CLα λ=6) nem ismert, akkor az
alábbi diagram alkalmazását javasolja a szerző:

A.7-10. ábra: Felhajtóerő meredekség értéke különböző karcsúságú szárnyakra a nyilazási szög függvényében két különböző trapézviszony esetén

Tehát a CLFw növekmény így kiszámolható vált, de ez is csak λ=6 karcsúságra. Tetszőleges karcsúságra a
következő képlettel lehet átszámolni:
 C LFw   A   C LFw

(A.7-31)

, ahol az A konstans az alábbi ábrából vehető:

A.7-11. ábra: Felhajtóerő tényező növekmény tetszőleges karcsúságra történő átszámításához szükséges konstans

Az így kiszámolt felhajtóerő növekmény abban az esetben érvényes, ha a fékszárny a teljes fesztávolságon
végighúzódik. Abban az esetben, ha a törzs, a hajtóműgondolák és a csűrő miatt ez nem áll fenn, akkor
megint egy konstanst kell alkalmazni:
C Lfsz   K L   C LFw 

(A.7-32)

K L  K L1  K L3  K L 2  K L4

(A.7-33)

, ahol
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KLi értékeit az alábbi ábra alapján kell meghatározni:

A.7-12. ábra: Felhajtóerő tényező növekmény korlátozott fesztávtartományra történő átszámításához szükséges konstans

Az így meghatározott CLfszλ értékből a fesztáv menti megoszlás:
(A.7-34)

, ahol [CL ·c]1 az alapmegoszlás, valamint
2

  10  

C L 0
2

  10  

C L 0

fsz 

fsz 







2
 0 , 58  0 ,07
 

C L 0 


(A.7-35)



2
 0 , 52  0 ,076




C
L 0



(A.7-36)

fsz 6

fsz 6

, ahol:

A.7-13. ábra: Fékszárny-megoszlás lefutása

Ezzel a fékszárny kitérítéséből eredő megoszlás is kiszámíthatóvá vált.
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A megoszlások alkalmazása

Az elcsavarásmegoszlást kivéve minden megoszlás egységnyi.
Alapmegoszlás

: CL=1

Pörgéscsillapítás-megoszlás

: x=1

Aszimmetrikus csűrésmegoszlás

: δcsant=1 rad

Szimmetrikus csűrésmegoszlás

: δcssz=1 rad

Fékszárny-megoszlás

: δfsz=1 rad

Ebből következően minden terhelési esetre ki kell számolni azokat a szorzótényezőket, amikkel meg kell
szorozni az egységnyi megoszlásokat, hogy egy adott terhelési esetre érvényes megoszlást megkapjuk.
Az adott terhelési esetre érvényes CL felhajtóerő tényező a felhajtóerő és a tömegerők egyenlőségéből
vezethető le:
CL 



V

2

S  nm g

(A.8-37)

2

, ahol V és n például a manőver és széllökés burkológörbe sarokpontjaiban érvényes értékek.
Az adott terhelési esetre érvényes pörgéscsillapítás-megoszláshoz szükséges x relatív pörgési sebesség egyszerűbb esetekben az adott terhelési esetre vonatkozó orsózási szögsebességnek és előrehaladási sebességnek az
(A.4-15)-be történő behelyettesítésével számolható; vagy a csűrőkormányok által létrehozott és a pörgéscsillapítás
által okozott nyomatékok egyensúlyából vezethető le (állandósult szögsebesség nyomatéki egyensúlya):
 m Px
 x

 x 


2

V

2

S 

 m Px


  assz 


2

V

2

S

(A.8-38)

Az antimetrikus és a szimmetrikus csűrőkitérítés aránya nem szokott adott lenni. Ehelyett a konstruktőr a
lefele és a felfele kitérő csűrőkormány maximális kitéréseit (δcsle, δcsfel) szokta megadni. Amire igaz:

 csle   csant   csszim

(A.8-39)

 csfel    csant   csszim

(A.8-40)

Ebből δcsant és δcsszim számítható (δcsszim negatív előjelű).
A aktuális terhelési esetben érvényes CL , x , δcsant , δcsszim , δfsz értékekek kiszámolása után össze kell adni a
saját tényezőjükkel megszorzott részmegoszlásokat. Az így kapott eredő felhajtóerő-megoszlás a
megfúvásra merőleges irányba mutat. Az adott terhelési esetben szükséges felhajtóerő létrehozásához
szükséges állásszöget az A.7-10 és A.7-11 ábrák segítségével meghatározható felhajtóerő-meredekség
alapján lehet kiszámolni, mely alapján a [CDc] ellenállás-megoszlás és a [CMacc] nyomatékmegoszlás is
számítható az egyes metszetek állásszögének meghatározása után.
A felhajtóerő-megoszlás és az ellenállás-megoszlás elforgatásával történik a szerkezeti tengelyekre átszámított normál (kb. húrra merőleges) és tangenciális (kb. húrral párhuzamos) megoszlás kiszámítása figyelembe véve a szárny saját tömegmegoszlását (pm [kg/m]) is:
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p n  [ C L  c ]  cos   n  g  p m

(A.8-41)

(A.8-42)

(A.8-43)

, ahol n a terhelési többes, valamint i a szárny AC vonala és az egyes metszetek tömegközéppontjait összekötő vonal távolsága.
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B Függelék:

Repülőgép karbantartásának dokumentációs rendszere

Egy repülőgép gyártása előtt elkészítik a gyártási dokumentációkat, amely a gyár tulajdona marad. Egy
üzemeltető csak az üzemetetéshez szükséges dokumentációkhoz fér hozzá, és csak ez alapján tud információkhoz jutni egy karbantartási vagy javítási feladat elvégzéséhez. A minőségbiztosítás magas szintje miatt
ez a dokumentációs rendszer is igen összetett.

B.1

ATA 100 besorolási rendszer

A repülőgépek és a dokumentációk egyre összetettebb felépítése miatt elengedhetetlenné vált a dokumentációknak kialakítani egy géptípusoktól és gyártóktól is független egységes felépítést, amely a több
géptípust is üzemeltető vagy más típusra átálló cégek dolgát könnyíti meg nagymértékben. Erre az Air
Transport Association of America által javasolt besorolási rendszer, az ATA 100 terjedt el a világon, amely
funkció szerint sorolja rendszerbe az alkatrészeket, és minden dokumentációt erre a besorolásra épít fel.
Három szintje van:




chapter (fejezet): fő működési egységek és feladatok
section (bekezdés): rendszerek
subject (téma): alrendszerek

Az egységesítés eredményeképpen minden gyártó minden géptípusának minden dokumentációjában egy
adott funkciójú alkatrésszel kapcsolatos információk mindig ugyanabban a fejezetben találhatók. Azaz egy
karbantartónak nem kell a tartalomjegyzék olvasásával bajlódnia. Ebből az is következik, hogy egy olyan
géptípus esetében, amelyből hiányoznak bizonyos rendszerek (pl. túlnyomás, hidraulika) a fejezetszámok
nem egyesével növekednek.
Fontosabb ATA fejezetek:
01
05
07
08
09
21
22
23
24
27
28
29
30
32
36
37
38

INTRODUCTION
PERIODIC INSPECTIONS
LIFTING AND SHORING
LEVELING AND WEIGHING
TOWING AND TAXIING
AIR CONDITIONING
AUTO FLIGHT
COMMUNICATIONS
ELECTRICAL POWER
FLIGHT CONTROLS
FUEL
HYDRAULIC POWER
ICE AND RAIN PROTECTION
LANDING GEAR
PNEUMATIC
VACUUM
WATER / WASTE

49
52
53
54
55
56
57
61
71
72
73
74
75
76
78
79

AIRBORNE AUXILIARY POWER
DOORS
FUSELAGE
NACELLES / PYLONS
STABILIZERS
WINDOWS
WINGS
PROPELLERS / PROPULSORS
POWER PLANT - GENERAL
ENGINE
FUEL AND CONTROL
IGNITION
BLEED AIR
ENGINE CONTROLS
EXHAUST
OIL

Egy repülőgép dokumentációs rendszere nagyon nagy lehet, ezért nem bekötött könyvek formájában adják
ki, hanem különálló lapokat nyomtatnak (nyomdában vagy digitális adatbázisból). Emiatt az egyes lapok
azonosítása is fontos. Minden lapon (leírások, tervek, rajzok, rendszervázlatok stb.) megtalálható az ATA
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100 szerinti besorolás jele, amely formailag a három szintnek megfelelően három kétjegyű szám kötőjellel
elválasztva:

57-41-01
(Szárny belépőél borítás)
Egy fő működési egység vagy rendszer átfogó leírása esetében is megjelenik a három szám, a nem értelmezett szintet 00 jelöli. A lapok alján az ATA-100 besoroláson kívül megtalálható még:





B.2

oldalszám
a lap érvénybelépésének dátuma
a lap kódszáma
a lap érvényessége

Változtatások a dokumentációs rendszerben

Egy adott repülőgép-típus élete során rendszeresen történnek olyan kisebb-nagyobb események, melyek
alapján változásokat kell végrehajtani az üzemeltetés és karbantartás módjában. Ezeknek a változásoknak
természetesen meg kell jelennie a dokumentációs rendszerben, mivel ez alapján végzi a munkáját az üzemeltető és a karbantartó is. Két féle változtatási lehetőség van:
Normal Revision (szokványos felülvizsgálatok): Bizonyos időközönként teszik közzé a gyártók, és a teljes
dokumentációt újra kiadják. Amennyiben ilyen változás történik, azt a dokumentáció elején található list of
effective pages-ben csillaggal kell jelölni. Minden egyes lapon, amelyen korrekció történt, a baloldali margóban a javítást egy R betűvel kell jelezni.
Temporary Revision (ideiglenes felülvizsgálat): Nem előre tervezetten adják ki, általában fontos, haladékot
nem tűrő változtatások, melyeket valamilyen veszélyhelyzet elhárítása indokol. Ebben az esetben csak a
megváltoztatott részeket adják ki újra sárga lapokon.

B.3

Tervezett karbantartások

A tervezett karbantartási munkákat a Maintenance Planning Document (MPD) határozza meg, amelyet a
gyártó légügyi hatósága hagy jóvá. Az MPD alapján az üzemeltető elkészíti a saját Maintenance Schedulejét (MS), azaz karbantartási programját, amit a saját illetékes hatósága hagy jóvá. A végrehajtáshoz szükséges technológiák leírását az Airplane Maintenance Manual (AMM) tartalmazza. Ezeket a következő dokumentációk egészítik ki:





B.4

System Schematics Manual (SSM): a rendszerek alapvető működési ábrái és leírása (áttekintés, hibakeresés)
Wiring Diagram Manual (WDM): a repülőgép elektromos rendszerének vezetékezési ábrái
Structural Repair Manual (SRM): a szerkezeti javításokhoz ad útmutatást
Illustrated Parts Catalog (IPC): a repülőgép összes alkatrészének azonosítását teszi lehetővé

Nem tervezett karbantartások

Ha üzem közben jelentkezik valamilyen hiba vagy történik sérülés, akkor el kell dönteni, hogy a gépen jelentkezett hibát azonnal ki kell-e javítani, vagy repülhet még bizonyos ideig korlátozásokkal (sebesség, magasság, tömeg, időjárás). Ehhez a gyártó által készített és a saját légügyi hatósága által jóváhagyott Master
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Minimum Equipment List-ből (MMEL) az üzemeltető által elkészített (és saját hatóság által jóváhagyott)
Minimum Equipment List-et (MEL) kell alapul venni. A hibák pontos behatárolását és megoldását a következő dokumentumok segítik:







Fault Reporting Manual (FRM): hibakódok és események rendszerezése
Fault Isolation Manual (FIM): hiba behatárolásának és elhárításának módja
Built-In Test Equipment Manual (BITE): a fedélzeti önellenőrző rendszer által elvégzett tesztek kiértékelése
Structural Repair Manual (SRM)
Dispatch Deviation Guide (DDG): szokatlan üzemeltetési körülmények
Airplane Maintenance Manual (AMM)

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME
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C Függelék:

Képgyűjtemény

Az alábbi képgyűjtemény pár példán keresztül bemutatja a jelenleg nagy számban üzemelő utasszállító
repülőgépeken alkalmazott félhéjszerkezetű építésmód részleteit, valamint ellenpontként az otthon épített
(homebuilt) repülőgépeken alkalmazott megoldásokat. A konstruktőr feladata megtalálni azokat a megoldásokat, melyek az előírások teljesítése mellett optimálisan támogatják az adott repülőgép célját. Az üzleti
alapon működő repülőgépek esetében elsődleges cél a gazdaságos üzemeltetés, amely összetettebb megoldásokat igényel, míg az otthon épített gépek esetében az egyszerű gyárthatóság a cél, amely nagy ellenállású, nehezebb szerkezeteket eredményez, mint ami lehetséges.

C-1. ábra: A320 törzskereteinek, hosszmerevítőinek és ablakkereteinek szegecssora
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C-2. ábra: A320 törzspaneljeinek hossz- és keresztirányú toldása

C-3. ábra: A320 törzskeretek és hosszmerevítők a farokrészben

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME
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C-4. ábra: A320 raktér padlógerendák, törzskeretek, hosszmerevítők

C-5. ábra: A320 integrált építésmódú törzskeret a törzs mellső részében
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C-6. ábra: A320 integrált építésmódú törzskeretek hátoldala

C-7. ábra: A320 törzs hosszmerevítők toldása

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME
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C-8. ábra: A320 hátsó utasajtó rögzítőfülek

C-9. ábra: A320 szárny-törzs átmenet áramvonalazó burkolatának tartókeretei
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C-10. ábra: A320 raktérajtó

C-11. ábra: A320 hátsó nyomástartó fal, valamint a vízszintes vezérsík a trimmelő orsóval

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME
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C-12. ábra: A320 hátsó nyomástartó fal és törzsborítás csatlakozása

C-13. ábra: A320 mellső nyomástartó fal
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C-14. ábra: A320 orrsegédszárnyat mozgató fogasléces mechanizmus

C-15. ábra: A320 fékszárnypálya kiengedett fékszárnnyal

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME
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C-16. ábra: A320 fékszárnypálya megerősített bordája és rögzítő vasalatai a szárnyba integrált üzemanyagtartály belsejében

C-17. ábra: A320 általános szárnyborda a szárnyba integrált üzemanyagtartály belsejében
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C-18. ábra: A320 kompozit függőleges vezérsík csatlakozása a törzshöz

C-19. ábra: A320 vízszintes vezérsík-felek egymáshoz rögzítése

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME
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C-20. ábra: B737 törzs teherviselő szerkezete a hátsó raktérben

C-21. ábra: B737 törzs teherviselő szerkezete a mellső raktérben
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C-22. ábra: B737 törzskeretek és hosszmerevítők a mellső raktérben

C-23. ábra: B737 törzskeretek és a mellső raktér padló hossztartói

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME
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C-24. ábra: B737 törzs felépítése az ablakok környékén

C-25. ábra: B737 törzskeretek, hosszmerevítők az ablaksor alatt
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C-26. ábra: B737 törzs teherviselő szerkezete az utaskabin tetején

C-27. ábra: B737 padlógerendák és a rajtuk keresztül vezetett vezérlő sodronyok

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME
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C-28. ábra: B737 padlógerendák és törzskeretek csatlakozása

C-29. ábra: B737 utastér padlógerendája és hossztartója a poggyásztérből
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C-30. ábra: B737 vészkijárat megerősített kerete

C-31. ábra: B737 törzskeretek, padlógerendák, mellső ajtókeret

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME
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C-32. ábra: B737 hátsó ajtókeret

C-33. ábra: B737 ajtó rögzítési pont és környezete
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C-34. ábra: B737 sűrített törzskeretek a pilótafülkénél (nincs hosszmerevítő)

C-35. ábra: B737 pilótafülke ablakkeret rögzítése a törzskeretekhez

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME
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C-36. ábra: B737 hátsó nyomástartó fal

C-37. ábra: B737 függőleges vezérsík bekötése

www.tankonyvtar.hu

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME

C. FÜGGELÉK: KÉPGYŰJTEMÉNY

165

C-38. ábra: B737 függőleges vezérsík belépőélében a kompozit szendvics borítás és az alumínium bordák kapcsolódása

C-39. ábra: B737 vízszintes vezérsík fél

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME
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C-40. ábra: B737 vízszintes vezérsík bekötése

C-41. ábra: B737 vízszintes vezérsík bekötése

www.tankonyvtar.hu

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME

C. FÜGGELÉK: KÉPGYŰJTEMÉNY

167

C-42. ábra: B737 vízszintes vezérsík mellső főtartó eltávolított gerinclemezekkel

C-43. ábra: B737 vízszintes vezérsík mellső főtartó gerinclemez szegecselése

Gáti Balázs, Koncz Imre, BME
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C-44. ábra: B737 vízszintes vezérsík bordák, borítás és a hátsó főtartó

C-45. ábra: B737 vízszintes vezérsík orrborítás
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C-46. ábra: B737 javított sérülések a törzsborításon

C-47. ábra: B737 mellső nyomástartó fal
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C-48. ábra: B737 szárnyborda és hosszmerevítő a szárnyba integrált üzemanyagtartályban

C-49. ábra: B737 féklapok és fékszárnypálya
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C-50. ábra: Fém szerkezetű szárny borítása

C-51. ábra: Ragasztott rétegelt lemezből készült rácsszerkezetű szárny felső dúccal
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C-52. ábra: Ragasztott fa szárny

C-53. ábra: Cső főtartós szárny
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C-54. ábra: Vékonyfalú hajlított csövekből készült szárny

C-55. ábra: Szegecselt héjszerkezetű motortartó bak
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C-56. ábra: Rácsszerkezetű törzs
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