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Jelölések és adatok: 

Az itt felsoroltak csak azokat a jelöléseket tartalmazzák, amelyek a szövegben, vagy az 

ábrákon nincsenek megmagyarázva, vagy többször előfordulnak. Az egyedi változók 

mellett a hozzájuk tartozó értékek is megtalálhatók. A numerikus eredményeknél a 

vessző a tizedes értékek elválasztására szolgál, míg a pontot az ezres nagyságrendek 

megmutatására használom. 

 

A jellemző változók fő jelölései: 

a a gördülőkör távolság fele, a kerék-sín érintkezési ellipszis nagy féltengelye (m) 
b a primer rugózás keresztirányú távolságának fele, a kerék-sín érintkezési ellipszis 

kis féltengelye (m) 
c a szekunder rugózás keresztirányú távolságának fele (m) 
d a kerékpár-forgóváz súlypontok függőleges távolsága (m) 
e a forgóváz-súlypont és a forgóváz-járműszekrény kapcsolat függőleges távolsága (m) 
f a járműszekrény-súlypont és a forgóváz-járműszekrény kapcsolat függőleges 

távolsága (m) 
F erő (N) 
h távolság a hajtómű súlypontjából (m) 
k csillapítási tényező (Ns/m), torziós csillapítási tényező (Nms/rad) 
l távolság a kerékpár súlypontjából (m) 
m tömeg (kg) 
M nyomaték (Nm) 
r a fogaskerék sugara (m) 
R keréksugár (m) 
s merevség (N/m), torziós merevség (Nm/rad) 
S biztonsági tényező 
t idő (s) 
u pályagerjesztés időfüggvénye (m) 
v sebesség (m/s) 
V sebesség (km/h) 
x mozgásegyenletben hosszirányú elmozdulás (m) 
y mozgásegyenletben keresztirányú elmozdulás, keresztirányú távolság (m) 
z mozgásegyenletben függőleges irányú elmozdulás (m) 
α a fogazat kapcsolószöge a gördülőkörön (°) 
γ a kerék-futófelület kúpszöge (°) 
Δ változás, különbség 
Θ tehetetlenségi nyomaték (kgm2) 
ν kúszás 
ρ a hajtómű-súlypont és a nyomatéktám közötti távolság (m) 
φ mozgásegyenletben szögelfordulás (rad) 
ω szögsebesség (rad/s) 
 

A jellemző változók index jelölései: 

0 – statikus érték 
1 – 1-es oldal, 1-es oldali kerék, hajtó fogaskerék 
2 – 2-es oldal, 2-es oldali kerék, hajtott fogaskerék 
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a – villamos motor armatúrája 
A – „A” oldali marokcsapágy 
B – „B” oldali marokcsapágy 
cs – ágytokcsapágy 
csap – marokcsapágy gördülési ellenállása 
e – eredő, egyenértékű 
ell – kerék gördülési ellenállása 
f – forgóváz 
fa – fogaskerékagy 
fk – fogaskerék koszorú (hajtott fogaskerék) 
h – tengelyhajtómű, hajtás a villamos motoron 
H – Hertzi érintkezés 
i – ciklusváltozó, a kerékpárhoz rögzített koordináta-tengely hosszirányban 
j – a kerékpárhoz rögzített koordináta-tengely keresztirányban 
k – kerék, a kerékpárhoz rögzített koordináta-tengely függőleges irányban 
kp – kerékpár 
motax – a kerékpártengely és a hajtóműház közötti tengelyirányú reakció 
N – a keréktalpi érintkezés felületére merőleges irány 
ny – nyomatéktám 
p – primer rugózás, pályaelem 
P – a kerék-sín érintkezés pontja 
r – a fogaskerékagy és a fogaskerék torziós kapcsolata 
s – járműszekrény 
sz – szekunder rugózás 
t – a kerék talppontja 
tam – a forgóváz és a járműszekrény kapcsolata 
teng – kerékpártengely 
tr – a fogkapcsolat radiális irányban 
tt – a fogkapcsolat tangenciális irányban 
w – fogaskerék gördülőköre, ágytokcsapágy gördülési ellenállása 
x – a koordinátarendszer x-tengelye mentén, x-tengelye körül 
y – a koordinátarendszer y-tengelye mentén, y-tengelye körül 
z – a koordinátarendszer z-tengelye mentén, z-tengelye körül 
* – kúszási erő, illetve nyomaték a mozgásegyenletekben 
ω – fúrókúszás 

A modell paraméterei: 

a a gördülőkör-távolság fele 0,75 m 

at 
kerék-sín érintkezésben: az érintkezési ellipszis nagyobbik 
féltengelye 0,009 m 

b a primer rugózás keresztirányú távolságának fele 1,06 m 

bt 
kerék-sín érintkezésben: az érintkezési ellipszis kisebbik 
féltengelye 0,0036 m 

c a szekunder rugózás keresztirányú távolságának fele 1,08 m 
d a kerékpár és forgóváz súlypontjainak függőleges távolsága 0,15 m 

e 
a forgóváz súlypontja és járműszekrény-forgóváz kapcsolata 
közötti függőleges távolság (pozitív, ha a járműszekrény-
forgóváz kapcsolat a forgóváz súlypontja felett van) 

-0,31 m 

f a járműszekrény súlypontja és járműszekrény-forgóváz 
kapcsolata közötti függőleges távolság 1,16 m 

hx 
a vontatómotor-tengely és a hajtómű-súlypont hosszirányú 
távolsága 0,055 m 
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hy 
a hajtómű-súlypont és a fogaskerék-kapcsolat keresztirányú 
távolsága 0,53 m 

k1csx az 1-es ágytokcsapágyazás hosszirányú csillapítási tényezője 1.617 Ns/m 
k2csx a 2-es ágytokcsapágyazás hosszirányú csillapítási tényezője 1.617 Ns/m 
k1H az 1-es kerék-sín kapcsolat függőleges csillapítási tényezője 8.470 Ns/m 
k2H a 2-es kerék-sín kapcsolat függőleges csillapítási tényezője 8.470 Ns/m 
k1p az 1-es primer csillapítási tényező 410  Ns/m 
k2p a 2-es primer csillapítási tényező 410  Ns/m 

k1py 
az 1-es sínszál és szélső környezete közti keresztirányú 
csillapítási tényező 940 Ns/m 

k2py 
a 2-es sínszál és szélső környezete közti keresztirányú 
csillapítási tényező 940 Ns/m 

k1pz 
az 1-es pályaelem-ágyazat kapcsolat függőleges csillapítási 
tényezője 

510  Ns/m 

k2pz 
a 2-es pályaelem-ágyazat kapcsolat függőleges csillapítási 
tényezője 

510  Ns/m 

k1sz az 1-es szekunder csillapítási tényező 4102 ⋅  Ns/m 
k2sz a 2-es szekunder csillapítási tényező 4102 ⋅  Ns/m 

k1teng az 1-es tengelyrész torziós csillapítási tényezője 1.166 Nms/rad 
k2teng a 2-es tengelyrész torziós csillapítási tényezője 448 Nms/rad 

kAx 
„A” marokcsapágy radiális csillapítási tényezője 
hosszirányban 14.112 Ns/m 

kAz 
„A” marokcsapágy radiális csillapítási tényezője 
függőleges irányban 14.112 Ns/m 

kBx 
„B” marokcsapágy radiális csillapítási tényezője 
hosszirányban 14.112 Ns/m 

kBz 
„B” marokcsapágy radiális csillapítási tényezője 
függőleges irányban 14.112 Ns/m 

kcsy az ágytokcsapágyazás keresztirányú csillapítási tényezője 3.234 Ns/m 

kmotax 
a hajtómű és a kerékpártengely közötti kapcsolat axiális 
csillapítási tényezője 14.112 Ns/m 

kny a nyomatéktám csillapítási tényezője 3.100 Ns/m 

kpy 
a sínszálak közti kapcsolat keresztirányú csillapítási 
tényezője 2.400 Ns/m 

kr a silent blokk csillapítási tényezője a fogaskerékben 100 Nms/rad 

ktamy 
a forgóváz-járműszekrény kapcsolat keresztirányú 
csillapítási tényezője 888,5 Ns/m 

ktt a fogkapcsolat csillapítási tényezője 7.040 Nms/rad 

lA a kerékpár-súlypont és az „A” marokcsapágy keresztirányú 
távolsága 0,2455 m 

lB a kerékpár-súlypont és a „B” marokcsapágy keresztirányú 
távolsága 0,3755 m 

lx 
a hajtómű-súlypont és a kerékpár-súlypont hosszirányú 
távolsága 0,505 m 

ly 
a hajtómű-súlypont és a kerékpár-súlypont keresztirányú 
távolsága 0 m 

lz 
a hajtómű-súlypont és a kerékpár-súlypont függőleges 
távolsága 0 m 

m1p az 1-es kerék alatti pályatömeg 50 kg 
m2p a 2-es kerék alatti pályatömeg 50 kg 
mf a forgóvázkeret tömege (1/3) 2.220 kg 
mh a hajtómű tömege 3.600 kg 
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mkp a kerékpár tömege 3.180 kg 
ms a járműszekrény tömege (1/6) 10.330 kg 

M1w az 1-es ágytokcsapágy gördülési ellenállása 105 Nm 
M2w a 2-es ágytokcsapágy gördülési ellenállása 105 Nm 

MAcsap „A” marokcsapágy belső ellenállás-nyomatéka 3,52 Nm 
MBcsap „B” marokcsapágy belső ellenállás-nyomatéka 3,52 Nm 

r1w a kiskerék gördülőkör-sugara 0,1157 m 
r2w a nagykerék gördülőkör-sugara 0,4443 m 
R a járműkerék gördülőköri sugara 0,625 m 

s1csx az 1-es ágytokcsapágyazás hosszirányú merevsége 6105,2 ⋅ N/m 
s2csx a 2-es ágytokcsapágyazás hosszirányú merevsége 6105,2 ⋅ N/m 
s1H az 1-es kerék-sín kapcsolat függőleges merevsége 81025,9 ⋅ N/m 
s2H a 2-es kerék-sín kapcsolat függőleges merevsége 81025,9 ⋅ N/m 
s1p az 1-es primer rugómerevség 6102,1 ⋅ N/m 
s2p a 2-es primer rugómerevség 6102,1 ⋅ N/m 

s1py 
az 1-es sínszál és szélső környezete közti keresztirányú 
merevség 

7101,1 ⋅ N/m 

s2py 
a 2-es sínszál és szélső környezete közti keresztirányú 
merevség 

7101,1 ⋅ N/m 

s1pz az 1-es pályaelem-ágyazat kapcsolat függőleges merevsége 7106 ⋅ N/m 
s2pz a 2-es pályaelem-ágyazat kapcsolat függőleges merevsége 7106 ⋅ N/m 
s1sz az 1-es szekunder rugómerevség 51092,5 ⋅ N/m 
s2sz a 2-es szekunder rugómerevség 51092,5 ⋅ N/m 

s1teng az 1-es tengelyrész torziós merevsége 71085,7 ⋅ Nm/rad
s2teng a 2-es tengelyrész torziós merevsége 71016,1 ⋅ Nm/rad 
sAx „A” marokcsapágy radiális merevsége hosszirányban 81057,1 ⋅ N/m 
sAz „A” marokcsapágy radiális merevsége függőleges irányban 81057,1 ⋅ N/m 
sBx „B” marokcsapágy radiális merevsége hosszirányban 81057,1 ⋅ N/m 
sBz „B” marokcsapágy radiális merevsége függőleges irányban 81057,1 ⋅ N/m 
scsy az ágytokcsapágyazás keresztirányú merevsége 6105 ⋅ N/m 

smotax 
a hajtómű és a kerékpártengely közötti kapcsolat axiális 
merevsége 

81057,1 ⋅ N/m 

sny a nyomatéktám merevsége 61036,1 ⋅ N/m 
spy a sínszálak közti kapcsolat keresztirányú merevsége 7102,7 ⋅ N/m 
sr a silent blokk merevsége a fogaskerékben 51097,2 ⋅ Nm/rad

stamy forgóváz-járműszekrény kapcsolat keresztirányú merevség 5107,2 ⋅ N/m 
stt a fogkapcsolat merevsége 91088,1 ⋅ N/m 
yA „A” marokcsapágy távolsága a tengelyméretezési bázistól 0,8145 m 
yB „B” marokcsapágy távolsága a tengelyméretezési bázistól 1,4355 m 
ytt a nagyfogaskerék távolsága a tengelyméretezési bázistól 0,53 m 
α a fogazat gördülőköri homlok-kapcsolószöge 22,1395° 
γe a kerék futófelület egyenértékű kúpossága 3,46° 
Θ1ky az 1-es kerék tehetetlenségi nyomatéka a forgástengelyre 160 kgm2 
Θ2ky az 2-es kerék tehetetlenségi nyomatéka a forgástengelyre 160 kgm2 
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Θay 
a trakciós motor és a kiskerék tehetetlenségi nyomatéka a 
forgástengelyre 28 kgm2 

Θfx a forgóváz hossztengely körüli tehetetlenségi nyomatéka 1.700 kgm2 
Θfay a fogaskerékagy tehetetlenségi nyomatéka a forgástengelyre 11,6 kgm2 
Θfky a nagykerék tehetetlenségi nyomatéka a forgástengelyre 40 kgm2 
Θhx a hajtóműház hossztengely körüli tehetetlenségi nyomatéka 465 kgm2 

Θhy 
a hajtóműház keresztirányú tengely körüli tehetetlenségi 
nyomatéka 520 kgm2 

Θhz 
a hajtóműház függőleges tengely körüli tehetetlenségi 
nyomatéka 500 kgm2 

Θkpx a kerékpár hossztengely körüli tehetetlenségi nyomatéka 2.040 kgm2 

Θsx 
a járműszekrény hossztengely körüli tehetetlenségi 
nyomatéka 15.500 kgm2 

ρx 
a hajtómű-súlypont és a nyomatéktám hosszirányú 
távolsága 0,485 m 

ρy 
a hajtómű-súlypont és a nyomatéktám keresztirányú 
távolsága 0 m 
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1 Bevezetés 
 

A vasúti közlekedés lebonyolításában egyre nagyobb szerepet kapnak a 

villamosított vonalak és így a villamos tengelyhajtással rendelkező mozdonyok, 

motorvonatok. A legtöbb vasúttársaság célja, hogy a nagy forgalmú vonalait 

villamosítsa. Ennek oka az, hogy a villamos energia környezetbarát előállítása, 

szállíthatósága és jó hatásfokú felhasználása lehetővé teszi, hogy a vasút megfeleljen 

napjaink legjellemzőbb közlekedési kihívásának: a növekvő tömegű szerelvényeket 

egyre nagyobb utazási sebességgel és környezetbarát technológiával kell eljuttatni 

céljaikba. Környezetvédelmi szempontból és nagy teljesítmény-koncentráló képessége 

miatt ez a fajta tengelyhajtás az uralkodó a városok tömegközlekedésében, továbbá a 

földalatti kéregvasutaknál és a metróknál. Azokon a vasútvonalakon, ahol a villamosítás 

nem gazdaságos, de a menetteljesítmények nagysága indokolja, ott dízel-villamos 

hajtásrendszerű mozdonyokat, motorvonatokat alkalmaznak. 

 

A villamos tengelyhajtás mechanikai részének egyik fontos konstrukciós jellemzője, 

hogy mennyire képez egy szerkezeti egységet a villamos motor és a hajtómű. Ha a 

villamos motor és a hajtómű viszonylag kis mérete megengedi, hogy ezen egységek 

külön álljanak, akkor a motor-tengelyhajtómű-kerékpár hármas tagozódásról 

beszélhetünk. 

Amennyiben a villamos motor tengelye párhuzamos a kerékpárral, akkor gyakran a 

motort a forgóvázba mereven rögzítik, a motor és a tengelyhajtómű közé pedig a relatív 

elmozdulást lehetővé tevő kapcsolat (pl. kardántengely, illetve fogasgyűrűs, vagy 

lamellás kapcsoló) kerül. Az önálló tengelyhajtómű két csapágyával a 

kerékpártengelyen nyugszik, a harmadik kikötési pontja pedig a forgóvázhoz 

kapcsolódó nyomatéktám. A hajtómű ekkor jellemzően homlokfogaskerekes. 

Ha a villamos motor forgástengelye a kerékpárra merőleges, akkor a motort vagy a 

forgóvázba, vagy az alvázra mereven felerősítik, és a kúpfogaskerekes 

tengelyhajtóműhöz kardántengely vezeti a nyomatékot. A hajtómű két csapágya a 

járműtengelyre támaszkodik, a harmadik csatlakozási pont a nyomatéktám. 

 

Amennyiben a villamos motort és a hajtóművet méreteik miatt össze kell építeni, a 

villamos motor-tengelyhajtómű egység és a kerékpár kettős tagozódásról beszélhetünk. 

Ennek a kialakításnak jellemző képviselője a marokcsapágyas hajtás, amelynél a 

hajtóműházzal szerves egységet alkotó csapágytokok (általában 2 darab) és a bennük 

elhelyezkedő sikló, vagy a ma már kizárólag görgős csapágyak a kerékpártengelyre 
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illeszkednek. Ez a kialakítás a nagy teljesítményű és így nagy méretű hajtóművekre 

jellemző, melyeknél a csapágyazások a hajtómű alátámasztási pontjaiként szolgálnak. A 

statikailag határozott alátámasztás harmadik pontját általában a forgóváz 

kereszttartójának merev, vagy rugalmas bekötése jelenti. 

 

A napjainkra kialakult hajtómű-kialakítások között megkülönböztetünk olyanokat, 

melyek rugalmas, illetve torziós elemeket tartalmaznak a kerékpár és a hajtóműegység 

között (rugalmas hajtások) és olyanokat, melyekben nincsenek ilyen rezgéselnyelő 

elemek (merev hajtások). Az előbbi kivitelt a nagysebességű járművekben használják, 

ahol fontos, hogy a tengelyhajtás gépészeti egységeit védjék a pályahibák okozta 

dinamikai hatásoktól és a pályát a nagy rugózatlan tömegektől. A tapasztalatok szerint a 

rugalmas és merev hajtás választóvonala kb. 160 km/h sebességnél van. A konstrukció 

végleges kialakítását természetesen többek között a jármű feladatköre (univerzális 

mozdony, tehervonati mozdony, stb.) és a pálya-felépítmény jellemzői is befolyásolják. 

A villamos tengelyhajtás kezdeti fejlesztési időszakában foglalkoztak a tengelymotor 

alkalmazásával, ahol a villamos motor forgórésze a kerékpártengelyre van szerelve, így 

forgástengelyük közös és a fogaskerekes tengelyhajtómű elhagyható. Korábban ez a 

fejlesztési irány nem vezetett eredményre, mert a villamos gépek paraméterei és 

vezérlésük nem tették lehetővé a tengelymotor alkalmazását a vasútüzemben. További 

hátrányként jelentkezett a nagy rugózatlan tömeg. Ma azonban fejlesztési koncepcióként 

ismét felmerült a tengelymotor forgóvázba történő beépítési lehetősége, és ezáltal a 

tengelyhajtómű elhagyása. Tervek, illetve járművek is születtek, születnek ezzel a 

hajtáskoncepcióval. 

 

A villamos hajtás további jellemzője, hogy a forgóvázon belüli kerékpártengelyeket 

hány trakciós motor hajtja. Korábban jellemző volt egyes járműgyárakra, hogy olyan 

tengelyhajtást terveztek, amelyben a forgóváz két, vagy három tengelyét egyetlen 

villamos motor forgatta, amely forgástengelye párhuzamos volt a kerékpárokéval. Ezek 

a tengelyhajtások több fokozatban sok fogaskereket, csapágyat, közvetítő tengelyt 

tartalmaztak, amelyek a szerkezetet bonyolulttá, nehezen beállíthatóvá és 

karbantarthatóvá tették, és a hatásfokuk is alacsony volt. Ezek az ún. monomotoros 

hajtások. A mai nagyvasúti járművek hajtott forgóvázainak minden kerékpártengelyét 

külön trakciós motor forgatja általában egy, vagy kétfokozatú hajtóművön keresztül. 

Egyszerűbb kivitelű monomotoros hajtás az, amelynél a forgóvázba, vagy a jármű 

alvázára a menetiránnyal párhuzamos forgástengelyű villamos motort építettek. Ekkor a 
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kerékpártengelyeket egy-, vagy kétfokozatú kúpkerekes hajtóművel lehetett meghajtani. 

Hasonló megoldással az alacsonypadlós villamosok hajtott forgóvázánál lehet 

találkozni, ahol a szabadonfutó hajtott kerekek a forgóváz egyes oldalain egy 

hosszirányú villamos motorral vannak rugalmasan meghajtva, de létezik olyan kialakítás 

is, ahol a villamos motor függőleges tengelyelrendezésű, és az utastér magasságában 

helyezkedik el. 

 

Disszertációm célja annak megállapítása, hogy milyen dinamikai terhelések lépnek fel 

egy villamos hajtásrendszerű vontatójármű tengelyhajtásában lévő egyes elemekben. 
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2 A szakirodalom áttekintése, eddigi eredmények 
 

A vasúti jármű futástechnikájával és hajtásrendszer-dinamikájával foglalkozó 

szakemberek előtt régóta ismert, hogy a jármű fő mozgásfolyamatát parazita mozgások 

kísérik. A jármű összetett mozgása sztochasztikus jelenség. A kutatások kezdeti 

szakaszában megpróbálták a sztochasztikus folyamatokat becsléssel meghatározni, és 

ezekből a jármű tengelyhajtásában ébredő kvázistatikus terhelési állapotokat levezetni. 

A fogazat igénybevételének kutatása az 1920-as években indult, a hajtott tengelyek 

igénybevételeit pedig már a 30-as években elemezték. Ma már a számítógépes 

modellezés segítségével a tervezés alatt álló járművekről is lehet olyan becslést adni, 

mely megmutatja, hogy a konstrukciót milyen fő igénybevételek fogják érni „élete” 

során. Valós, illetve a valódihoz közel álló terhelési állapot birtokában optimalizálható a 

konstrukció, elkerülhető a túl-, vagy alulméretezés, költségtakarékos megoldás 

születhet. Ugyanakkor belső parametrikus gerjesztések is működnek a járműben. Ilyenek 

például a fogazati hibák (osztáshiba, irányhiba, profilhiba, stb.), vagy a gumielemek 

merevségének változásai. Ezeknek a jelenségeknek a költségkímélő és gyors kutatása 

csak számítógéppel támogatott matematikai módszerek segítségével történhet. 

Kutatásom célja a tengelyhajtómű és a kerékpár egyes gépelemeiben fellépő 

igénybevételek feltérképezése. E cél alapján a következőkben a hazai és nemzetközi 

vasúti és gépészeti szakirodalom azon eredményeit foglalom össze, melyek 

középpontjába a jármű teljes hajtásrendszerének, illetve a hajtásrendszer egyes 

elemeinek vizsgálatát helyezték. 

 

A hazai szakirodalmak között ZOBORY [1] cikkében síkbeli, lineáris, lengő és torziós 

pálya-jármű rendszert vizsgál, mely a kerékkel együtt mozgó, rugalmasan alátámasztott 

pályaelemből, egytömegű járműfelépítményből és a hajtást jelképező torziós elemből 

épül fel. A cikkben felsorakoztatott matematikai összefüggések megadják a kapcsolatot 

a spektrális sűrűségfüggvényből képzett sztochasztikus pályagerjesztés, a sztochasztikus 

hajtónyomaték-változás és a modellt alkotó elemek mozgásfolyamatai között, 

figyelembe véve a kerék-sín kapcsolat sajátosságait. 

 

ZOBORY, BENEDEK, GYŐRIK és SZABÓ [2] közös munkájukban a villamos 

vontatómotor és a pályaegyenetlenségek dinamikai hatását elemezték kúpfogaskerekes 

tengelyhajtás esetén. Olyan vontatójárművet vizsgáltak, amely négytengelyű, és az 

egyes forgóvázak kerékpárjait egy-egy, a jármű alvázára rögzített villamos motor hajtja. 

Első lépésben az egyszerűsített, linearizált, három szabadságfokú, torziós modellrész 
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sajátlengéseit számolták ki. A következő modell már 7 szabadságfokkal rendelkezett, 

ekkor a villamos motor nyomatéklengéseinek következményei kerültek a középpontba. 

A harmadik modell a komplett, 34 szabadságfokú járművet jelentette. Ebben az esetben 

az erőkapcsolati tényező nemlineáris jelleggörbéjének figyelembevételével vizsgálták a 

hajtásrendszerben ébredő nyomaték- és erőterhelések időbeni lefutását, ha a jármű 

hevederes sínillesztésen haladt át, és a villamos motor „inverterhatásának” 

nyomatéklengései is jelentkeztek. A cikk megállapította azt, hogy a hevederes 

illesztésen való áthaladás okozta a legnagyobb terheléscsúcsokat a hajtásrendszerben, 

valamint azt, hogy a kardántengelyben ébredő többletterhelések kihatással voltak a 

tengelyhajtómű csapágyazásának méretezésére. 

 

ZOBORY, GYŐRIK és SZABÓ [3] publikációjukban olyan számítógépes 

programcsoportot mutatnak be, mely elvégzi a periódikusan ismétlődő és a 

sztochasztikus pályagerjesztések generálását, valamint megvizsgálható vele, hogy 

milyen igénybevételek ébrednek ezek hatására egy legfeljebb 34 szabadságfokot 

tartalmazó vontatójármű-modellben. A cikkben egy keskeny nyomközű (1000 mm), 

hidrodinamikus hajtáslánccal ellátott, 18 szabadságfokú, nemlineáris motorvonatot 

vizsgálnak meg. Az ebben az esetben kapott eredmények is megerősítik, hogy a 

hevederes pálya drasztikus többletterhelést okoz. Az illesztésen való áthaladás a statikus 

értéknél 24-28-szor nagyobb erőt eredményez a nyomatéktámrúdban, és 19-szer 

nagyobb nyomatékcsúcsot a kardántengelyben. Külön vizsgálják a linearizált és a 

nemlineáris modellekkel kapott eredményeket. Az utóbbi esetben 25-35%-kal nagyobb 

csúcs-igénybevételeket kapnak a szerzők, mint amikor lineáris modellt vizsgálnak. Az 

eltérés oka a nemlineáris modell esetén tapasztalt jelentős makroszkopikus csúszás lehet, 

mely az illesztésen való áthaladáskor lép fel. 

 

A fogaskerekek dinamikájával foglalkozó hazai szakirodalmak közül meghatározó 

MÁRIALIGETI munkája [4]. A szerző a fogazathibás fogaskerekek lengéseinek 

nemlineáris modellezésével és szimulációjával foglalkozik. Matematikai statisztikus 

módszerek alkalmazásával felállítja a valóságos fogazat helyettesítő rugómodelljét, 

vizsgálja a fogazathiba gerjesztő hatását leíró érintkezési függvényt, a redukált 

merevségi függvényt, a fogaskeréklengéseket, a fogerőket és fogtőfeszültségeket a 

hibamentes és hibával terhelt fogazat esetén. A fogazathibák közül az alapkörhiba, az 

osztáshiba és a profilnyesés fogazati lengéseket befolyásoló hatása kerül a kutatás 

középpontjába. 
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A külföldi tanulmányok között ALDERS [5] a német vasút BR 120-as mozdonyának 

csőtengelyes, rugalmas kivitelű tengelyhajtását modellezte. A kutatás célja a hajtómű 

torziós modelljének leképezése volt, figyelembe véve a kerék-sín kapcsolat jellemzőit is. 

A hasonlóságelméletet felhasználva elkészítette a vizsgált tengelyhajtás próbapadi 

modelljét. A tranziens jelenségeket ezen a próbapadon állította elő. A kutatás során azt 

vizsgálta, milyen nyomatéklengési folyamatok léptek fel az egyoldali kerékkipörgés és 

megcsúszás esetén, valamint akkor, ha ezek a jelenségek a kerékpár mindkét oldalán 

jelentkeztek. Vizsgálta továbbá a kerékkopásra optimált kipörgésgátló szabályozó 

hatását az egyoldali és kétoldali kerékcsúszások esetében. 

 

KÖRNER [6] doktori munkája a modern, nagyteljesítményű villamos mozdonyok 

mechanikus tengelyhajtásait vizsgálja és hasonlítja össze. A létező tengelyhajtások 

ismertetése után a munka fókuszában három hajtáskoncepció van: a marokcsapágyas, a 

csőtengelyes és a direkt-hajtás. A szerző mérési eredményekkel és többtest-modellel 

végzett számítási eredményekkel hasonlítja össze, hogy melyik járműtípusnál hogyan 

változnak a kerék-sín kapcsolaton és a hajtóművön belül fellépő erők. A kerék-sín 

kapcsolat nemlinearitását és a tengelyen lévő rugalmatlan tömegek gyorsulását is 

figyelembe véve készültek a számítások. A mérések és a számítások is alátámasztják, 

hogy a marokcsapágyas tengelyhajtás estén a függőleges dinamikus keréktalpi erők 

nagyobbak, mint a csőtengelyes hajtásnál. A villamos rövidzárási nyomaték hatására 

fellépő torziós nyomaték-amplitúdók azonban a rugalmas hajtásnál lényegesen 

nagyobbak, mint a merevnél. A munka részletesen foglalkozik a direktmotoros 

tengelyhajtással, melynek a merev és rugalmas kivitelét is tárgyalja a szerző. 

 

JÖCKEL [7] azt mutatja be, milyen típusú villamos szabályozás a legalkalmasabb arra, 

hogy a kerékpáron keletkező torziós lengéseket csökkentsük. A szerző a 

marokcsapágyas és a csőtengelyes tengelyhajtásokon végzett méréseket, számításokat. 

A villamos motor szabályozókörét és az egytengelyes jármű többtestmodelljét is 

bemutatja a disszertáció. A torziós lengések okai közül elsősorban a kerék-sín 

kapcsolaton működő akadó csúszással számol a szerző. A munka azt állapítja meg, hogy 

a marokcsapágyas és a csőtengelyes hajtások között nincs lényegi különbség a 

keréktalpi erők tekintetében. Az egyedi és csoportos villamos szabályozás közül az 

egyedi, vagyis a kerékpáronkénti szabályozás hoz megbízható eredményt. A csoportos 

szabályozásnál generált hajtó-, vagy féknyomaték nem fejt ki egyértelmű hatást minden 
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kerékpáron, mivel a torziós lengések nem ugyanolyan amplitúdóval és fázisszöggel 

lépnek fel. 

 

BAUER disszertációjában [8] a német vasút 182-es sorozatú mozdonyának dinamikai 

vizsgálatát végzi el, amely aszinkronmotoros és rövid csőtengelyes, rugalmas 

tengelyhajtóművel rendelkezik. Ebben a munkában a szerző csak a tengelyhajtóművet 

elemzi torziós modellként. Vizsgálja többek között az akadó csúszás jelenségének 

lengéstani hatásait a hajtóműben. A mérések azt mutatják, hogy ilyenkor a kerékpár 

torziós rezgése a legintenzívebb, jellemzően 50 Hz frekvenciájú. A szerző kitér arra, 

hogy a mozdony 25CrMo4 anyagú tengelyében durva számítással 1,2-es biztonsági 

tényező kapható, miközben ezen alkatrész minimális biztonságának kb. 2,2-nek kellene 

lenni. (A szerző nem ismerteti a tengely méretezési eljárását.) 

 

STEMPINA [9] a 103-as sorozatú német mozdony tengelyhajtóművének 

hajtásdinamikai értékelésével foglalkozott. Ez a hajtómű hosszú csőtengelyes, 

gumielemes kialakítású, mely kedvező dinamikai feltételeket biztosít 250 km/órás 

sebességnél. A szerző a hajtóművet öt szabadságfokú, lineáris modellként írta le. A 

disszertáció célja az volt, hogy a kerék-sín kapcsolatra jellemző tranziens jelenségek – 

kipörgés, kipörgésgátlás, akadó csúszás – lengéstani hatását vizsgálja a 

tengelyhajtásban. 

 

HOLZAPFEL [10] doktori munkájában áttekinti és összehasonlítja az addig meglévő 

kerék-sín erőkapcsolati tényezőt leíró elméleteket: NICOLIN lineáris elméletét, 

FREDERICH elméletét, a KALKER féle modellt, valamint az egy-, és kétdimenziós 

érintkezési pont elméleteit. Járműmodelljében külön elemként szerepel a kerékpár, a 

forgóváz és a járműszekrény. A szerző már a munkája elején felhívja a figyelmet arra, 

hogy nem elegendő a tengelyhajtások pusztán torziós rendszerként való modellezése, a 

komplett jármű teljes lengési tulajdonságait is vizsgálni kell. A disszertációban egy 

rugalmas, csőtengelyes hajtás dinamikai tulajdonságait mutatja be a szerző, figyelembe 

véve a fogazati merevség nemlineáris jellegét is. 

 

INGLIS [11] publikációja egyike az első olyan kutatásoknak, melyek a kerék-sínszál 

kapcsolat hatására bekövetkező síndeformációt, és az ennek következtében fellépő 

függőleges mozgásfolyamatokat vizsgálja. A számítások kontinuumként veszik 

figyelembe a sínt, mely rugalmasan kapcsolódik környezetéhez. A kutatás független 
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paraméterei a pályamerevség, a kerékterhelés és a járműsebesség. Az egyes paraméterek 

függvényében megállapítható, hogy mekkora az adott merevségű pályán az adott kerék-, 

illetve tengelyterhelésű jármű kritikus sebessége a pályarezonancia szempontjából. A 

szerző kétféle hevederes illesztés dinamikai hatását is vizsgálja. A megállapítások közé 

tartozik, hogyha a sín ágyazási merevségét növeljük, akkor a kritikus járműsebesség is 

növekszik. Ugyanez az összefüggés igaz a sínszál inerciája és a kritikus sebesség közötti 

kapcsolatra is. A gyakorlati pályaépítés is ennek ismeretében jár el, hiszen a 

legkorszerűbb felépítményekben a keresztaljak közvetlenül betonon nyugszanak, sőt az 

ágyazatot alkotó zúzottköveket is beton köti össze, vagy betontálca helyettesíti. A 

beépített sínszál pedig az érvényes szabványnak megfelelően a legnagyobb fajlagos 

tömeggel és inerciával rendelkezik. Ha a sín inerciája nagyobb, akkor a hevederes 

illesztésen való áthaladásból adódó függőleges gyorsulás is kisebb. 

 

LEHEL [12] nagy jelentőségű munkájában a villamos tengelyhajtásokban ébredő 

dinamikus fogazati többletterhelések jellegét tárja fel abban az esetben, ha a jármű 

hevederes sínillesztésen halad át. A szerző három alapvető sínvég-formát vizsgál a 

hevederes kapcsolatokban: a V-alakút, a peremes sínilleszkedést (eltérés a sínvégek 

magasságában) (lásd 2.1. ábra), valamint e kettő kombinációját. Ez utóbbi áll a 

legközelebb a valóságos pályahiba geometriájához. 

 
V-alakú sínvég     peremes sínilleszkedés 

2.1. ábra. A sínvég formái hevederes sínillesztésnél 

 

A szerző kéttömegű lengőrendszerként modellezi a tengelyhajtómű-kerékpár egységet. 

A cikk külön vizsgálja a dinamikus fogerőket mindhárom pályahiba-típus esetében. A 

szerző azt is figyelembe veszi, milyen erőhatást kelt a fogazaton az, ha a jármű 

menetirányt vált, és ellenkező irányból halad át a tengely a sínillesztésen. 
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McCLEAN [13] korai, hajtásdinamikával foglalkozó munkája tapasztalati 

összefüggéseket állít fel annak meghatározására, hogy a marokcsapágyas 

tengelyhajtásban mekkora nagyságú, függőleges irányú ütésszerű igénybevételek 

ébredhetnek. A cikk a pályahiba dinamikai hatását vizsgálja. A képletekben szereplő 

paraméterek a sebesség, a kerékátmérő és a tengelyterhelés. A kutatás további tárgyát 

képezi az, hogy a marokcsapágyas hajtómű tömegének mekkora részaránya szerepel a 

lengésekben, illetve, hogy a rugózatlan tömegeknek mekkora a hatása. A szerző 

megállapítása szerint a felépítmény merevségi tulajdonságai is nagy szerepet játszanak a 

járműben fellépő dinamikai viszonyok alakulásában. A cikkben három közelítő 

összefüggés szerepel, mely alapján az ütésszerű igénybevétel a tapasztalatok szerint jól 

megbecsülhető. Ehhez meg kell határozni a marokcsapágyas motor egyenértékű 

rugózatlan tömegét. Itt négy kutató tapasztalati összefüggéseit olvashatjuk. Annak is 

jelentősége van a számításokban, hogyha merev, vagy rugalmas fogkapcsolattal 

számolunk. A tapasztalatoknak legjobban megfelelő összefüggésekkel kiszámolták, 

mekkora különbséget okoz a fogmerevség figyelembevétele motorvonatnál, 

„nagysebességű” motorvonatnál, valamint átlagos és nehéz villamos mozdonynál. A 

konstrukciókra vonatkozóan a szerző megállapítja, hogy akkor minimalizálható az 

ütésszerű igénybevétel, ha a motor nyomatéktámja függőleges irányban rugalmasan van 

a forgóvázkerethez rögzítve. A kutató a tapasztalatok alapján azt is meghatározza, hogy 

a fent említett járműfajtáknál mekkora az a rendszeresen fellépő ütésszerű igénybevétel, 

mellyel a jármű még megbízhatóan üzemeltethető. 

 

Természetesen a hajtómű-fogaskerék dinamikai viszonyainak elemzésével többen is 

foglalkoztak. DIEKHANS [14] disszertációjában egy egyfokozatú, egyenes fogazatú 

ipari hajtómű dinamikai viszonyait vizsgálta különböző fogazati paraméterek variálása 

mellett. Figyelembe vette a fogazati merevség legördülés függvényében történő 

változását, valamint különböző fogazati hibákat. Ez utóbbiakat tekintve számolt a 

periodikus fogazati merevség amplitúdó-, és fázishibájával, valamint a sztochasztikus 

osztáshibával. 

 

A fogaskerekek élettartamának számításával foglalkozik MODRICKER [15]. 

Disszertációjában három különböző ipari hajtóművet vizsgál meg. Kiértékeli a 

tengelyekre ragasztott nyúlásmérő bélyegekkel készített mérési eredményeket, majd 

gyakorisági mátrixot készít. Az így kapott terhelésekkel meghatározza az egyes 
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hajtóművekben lévő fogaskerekek fogtő-igénybevételét és a pittingképződés lehetőségét 

a DIN és ISO szabványok alapján. 

 

GERBER [16] doktori munkájának témája a fogaskerék-kapcsolat modellezése a belső 

és külső gerjesztő hatások mellett. Ő is számol a fogazati merevségek változásával, a 

geometriai és kapcsolódási hibákkal, a fogazati csillapítással, valamint a dinamikus 

fogerővel. Nagy teret szentel a fogazati csillapítás különböző paraméterek 

(olajviszkozitás, kerületi sebesség, felületi érdesség, tengelytáv, olajtípus) szerinti 

változásának. A csillapítás meghatározásánál figyelembe veszi az EHD-elméletet is. 

 

A fogaskerék-kutatás korai szakaszának kiemelkedő jelentőségű szakirodalma 

TIMOSHENKO és BAUD [17] cikke. A szerzők fotóelasztikus eljárással vizsgálták a 

fogtőben kialakuló feszültségi viszonyokat, így a feszültségkoncentrációs tényezőt 

különböző fogtősugár esetén. Emellett a Hertz-elméletet felhasználva számításokat 

végeztek a fogkapcsolati érintkezés feszültségeloszlásával kapcsolatban, és 

megállapították, hogy a legkedvezőtlenebb feszültségértékek a felület alatt alakulnak ki. 

Ez utóbbi problémát analitikus úton oldották meg. Az anyag belsejében ébredő 

feszültségcsúcsokkal magyarázható a pittingesedés jelensége, mert a nagy ciklusszám és 

igénybevétel miatt az anyag az adott mélységben megrepedezik. A kutatók képleteket is 

közöltek a normálerő hatására kialakult fogfelületi benyomódásról és a fogtő-

deformációról. A cikk megállapította, hogy a dinamikus többletterhelések csökkentése 

érdekében a fogaskerékkel mereven együtt mozgó tömegeket a lehető legjobban le kell 

csökkenteni, ha pedig ez nem lehetséges, akkor rugalmas kapcsolókat és csillapító 

elemeket kell a hajtásláncba építeni. 

 

A 1950-es években a fogazat-megmunkálási technológia pontossága nem volt elegendő 

minden alkalmazási területhez. Olyan helyen is tönkrementek a fogaskerekek, ahol az 

igénybevételek látszólag kisebbek voltak, mint a fogazat kifáradási határa. Ekkor 

vetődött fel annak az igénye, hogy meg kellene vizsgálni a megmunkálási 

pontatlanságok élettartamra gyakorolt hatását. TUPLIN [18] publikációjában a 

fogazaton kialakuló pittingesedéssel, valamint az osztás-, és profilhibák által nagy 

sebességnél okozott dinamikus többletterheléssel foglalkozik. Tapasztalata szerint a 

pitting különböző fogakon különböző időben jelenik meg. Egyes alkalmazásoknál a 

berepedezett felület csak lassan terjed, majd megáll a növekedése. Nagy igénybevétel 

esetén azonban a fogfelület teljesen tönkremegy, a fogkapcsolat hibái miatt pedig 
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rezgések lépnek fel, és az üzem zajossá válik. A szerző a fogazati hibák hatását 

kéttömegű lengőrendszer segítségével modellezi. A modell gerjesztését (osztáshiba, 

alakhiba) egy, a két kapcsolódó fogat kifejező lengő tömeg közé „betolt” ék jelenti. 

Ennek alapján közelítő, zárt alakú összefüggést kapunk az osztáshiba dinamikai 

hatásáról. 

 

TUPLIN [19] cikkében továbbfejlesztette a fogazati hibák hatását modellező eljárásokat. 

Ebben a publikációban képletekkel és számpéldákkal mutatta be a fogazatot érő 

dinamikus többletterhelést kúpfogazat és egyenes homlokfogazat esetén. 

 

A [20] jelentésben a szerzők a Bombardier vállalat Talent járműcsaládjának 

hajtásdinamikai vizsgálatát mutatták be. Az eredményeket a DRESP nevű 

hajtásdinamikai programcsomag alkalmazásával nyerték, mely alkalmas a sajátérték-

vizsgálatokra és az időtartományon végzett számítások elvégzésére is. A vizsgálat 

tárgya: a két- és egyfokozatú tengelyhajtómű homlok- és kúpfogazatán ébredő 

nyomatéklengések bemutatása az aszinkronmotorral, ill. a dízel-mechanikus 

hajtáslánccal felszerelt járművek esetén. A modell lineáris, illetve linearizált 

kapcsolatokat használt a haladó és forgó tömegek között. A hajtáslánc gerjesztéseit az 

indítási folyamat alatt fellépő slip-trakció, az ívbefutás hatására fellépő kardánszög-

változások, a belsőégésű motor esetén egy gyújtási ciklus kimaradása, és az 

aszinkronmotornál a rövidzárási nyomaték időbeni lefutása jelentették. A 

tengelyhajtóműben a fogazati merevség egy középérték körül lengő, periodikus 

függvényként került modellezésre: 

))t(zsin(cc))t((c w0 ϕϕ ⋅⋅+=  (N/mm) (2.1) 

A képletben z a meghajtandó fogaskerék fogszáma, c0 pedig a közepes fogazati 

merevség N/mm-ben. A periodikus fogazati merevség amplitúdója 0w c15,0c ⋅=  és )(tϕ  

a fogaskerék szögelfordulás-idő függvénye. 

A továbbfejlesztett számítások figyelembe vették a foghézagot is, mint nemlinearitást. A 

kerék-sín kapcsolatban a hosszirányú keréktalpi erőkkel számoltak úgy, hogy a kerék-

sín kapcsolati tényező kúszás függvényében való lefutását is leprogramozták. 

 

A [21] jelentésben a szerzők azt mutatják be, milyen dinamikai hatása van egy 

alacsonypadlós villamos csőtengelyes hajtóművébe épített kétféle gumielemes 

tengelykapcsolónak, valamint a motor-hajtóműegység felfüggesztési pontjaiban lévő 

gumielemek merevségi állapotának. A hajtómű mereven összeépített villamos motor-
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tengelyhajtómű egységből áll, mely három ponton, gumielemes felfüggesztéssel 

kapcsolódik a forgóvázkerethez. A kerékpártengelyek acél-gumi rugóegységeken 

keresztül kapcsolódnak a forgóvázhoz, ehhez pedig szekunder rugózással kapcsolódik a 

járműszekrény. A tömegek merevtestszerűen vannak modellezve, a rugók és csillapítók 

tömegnélküliek és lineáris karakterisztikájúak. A kerék-sín kapcsolatot Kalker 

elméletének megfelelően veszik figyelembe. A cikk megírásakor már létezett egy ilyen 

kialakítású villamos-futómű, mely 1 méteres nyomtávú volt. A normál nyomtávra 

készített többtestmodell ellenőrzéséhez az 1 méteres nyomtávú jármű mérési 

eredményeit használták fel. A mérési és számítási eredmények között adott esetekben 

tapasztalt eltérések oka a szerzők szerint abban áll, hogy a forgóvázkeretet a valóságtól 

eltérően nem elasztikus elemként modellezték. 

A futóművet olyan mesterséges pályahibán futtatták át, mely során a kerékpárok 1000 

m/s2-es függőleges gyorsulást produkáltak. A kerékpár ilyen mértékű gyorsulásakor a 

különböző kialakítású rugalmas tengelykapcsolóknak a szerzők szerint elenyésző 

befolyásuk van a hajtóművet érő dinamikus terhelésre. Nagyobb jelentősége van annak, 

hogy a hajtómű a forgóvázba is rugalmasan van ágyazva, így a kerékpárról a 

forgóvázkeretre átadódó lengések kisebb terhelést jelentenek a hajtó egység számára. A 

hajtómű felfüggesztő pontjainak merevség-változtatása (lágyítás, keményítés) kevéssé 

érzékelhető, ha a merevebb tengelykapcsoló van beépítve a futóműbe. 

 

A szerző [22]-ben egy motorvonat hajtásrendszerének dinamikai viszonyait vizsgálja 

szintén a DRESP-program segítségével. A program jellegzetességei miatt az 

elmozdulásokat szögelfordulásokká kellett transzformálni. A jelentés a fogaskerék-

kapcsolat, a villamos motor rövidzárási nyomatéka, a kerékkipörgés, a járműgyorsítás és 

fékezés tulajdonságainak figyelembevételével mutatja be, hogy mekkora 

nyomatéklengések ébrednek a különböző igénybevételeknél. Azt is tekintetbe veszi 

továbbá, hogy a járműsebesség-függő periodikus lengések nem okoznak-e rezonanciát a 

hajtásláncban. A számítások többek között azt is mutatják, hogy a rövidzárási nyomaték 

hatására a tengelyhajtómű kihajtásán a méretezési nyomatéknak több mint a kétszerese 

is felléphet egy pillanatra. Ehhez hasonló nagy igénybevételt jelent a hirtelen kialakuló 

villamos féknyomaték is, így a gyakran megálló járműveknél (elővárosi motorvonat, 

metró) a fékerő megfelelő szabályozása mindenképpen szükséges. 
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A [23]-számú irodalomban a szerzők egy rugalmas, csőtengelyes, aszinkron motoros 

tengelyhajtás linearizált, torziós modelljének felállításával azt vizsgálták, hogy milyen 

rezgések, lengések ébrednek az időtartományon, ha egy rövidzárási nyomaték a 

motorgyártó adatai alapján, vagy ha az aszinkronmotor egyenleteinek megoldása szerint 

alakul ki. Ebben a modellben a hajtott kerékpárt a forgóváztól teljesen függetlennek 

tekintették. 

 

A tudományos jelentések közül [24]-ben is a vasúti tengelyhajtás villamos és 

mechanikus rendszereinek kölcsönhatásával foglalkoznak a szerzők. A 120-as sorozatú 

német mozdony torziós hajtásmodelljét, mint mechanikai modellt és az aszinkronmotor 

matematikai egyenleteit, mint villamos modellt kapcsolták össze. A vizsgálat tárgya az 

volt, hogy a jármű indítási folyamatai alatt mekkora nyomatéklengések ébrednek a 

tengelyhajtásban, ha a kerékkipörgés megakadályozására különböző szabályozó 

modelleket alkalmaznak. 
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3 A kutatás célja 
 

Mint ahogy az a szakirodalom tanulmányozása során kiderült, nem készült eddig 

olyan átfogó járműdinamikai kutatás, amely a tengelyhajtást a járműbe ágyazva nem 

csupán torziós modellként tekintette, és mely kutatás egyben az igénybevételek hatását 

(biztonsági tényező, élettartam) is vizsgálta volna a különböző hajtáselemekben. Nem 

történt továbbá arra vonatkozóan sem kezdeményezés, hogy a pályaminőség 

változásának hatását vizsgálják a modellek felhasználásával. 

 

Disszertációm alapvető célja azon tézisek meghatározása, amelyek kapcsolatokat 

állapítanak meg a fogaskerekeket, a csapágyazásokat és a kerékpártengelyt jellemző 

szilárdsági és élettartam-paraméterek, valamint az adott terhelési esetcsoportot 

(vontatási teljesítmény változtatását, szerelvénytömeg változtatását, pályagerjesztés 

változtatását) jellemző üzemi körülmények között. Meghatározom, hogy jellegüket 

tekintve milyen matematikai függvénykapcsolat van az eredmények és független 

változók között az adott esetcsoporton belül. Felderítem, hogy ezek az összefüggések 

hogyan változnak meg az egyes esetcsoportok között, és hogy mi lehet a változás oka. 

Figyelek arra, hogy az általam választott üzemi körülmények hatására nyert eredmények 

megengedhetők-e, vagy bizonyos munkapontokat már nem képes üzemszerűen elviselni 

a vizsgált jármű tengelyhajtásának valamely eleme. 

Az egyes terhelési eseteket megvizsgálom sztochasztikus pályagerjesztés mellett és 

külső gerjesztés nélkül is. Ezzel összehasonlíthatóvá válnak azok az eredmények, 

melyek a modell függőleges és keresztirányú parazita mozgásának figyelembevételével 

születnek, azokkal az eredményekkel, amikor a jármű nem végez ilyen jellegű, 

gerjesztett mozgásokat. 

Doktori munkám tehát nem az eddigi vizsgálati területeket követi. Célom a 

járműdinamika és a vasút-specifikus gépelemek méretezési elveinek és elméleteinek 

összekapcsolása, mely a korábbi kutatásokhoz képest új eredményeket szolgáltat. 
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4 Az alkalmazott eljárások leírása 
 

4.1 A disszertáció témája 

 

Disszertációm témája a villamos hajtásrendszerrel rendelkező vasúti 

vontatójárművek tengelyhajtásának egyes gépészeti egységeiben ébredő dinamikai 

viszonyok vizsgálata sztochasztikus pályagerjesztés mellett, különböző 

terhelésviszonyok esetén, figyelembe véve a jármű függőleges és keresztirányú parazita 

mozgását. 

 

A vizsgálatok eredményei számításokon alapulnak. A számítások alapja egy 

háromdimenziós vasúti pálya-jármű modell, mely diszkrét tömegekből, tehetetlenségi 

nyomatékokból, továbbá ezeket összekapcsoló rugókból és csillapítókból áll. A 

járműveket érő külső hatásoknak két alapvető forrása van. Az első külső igénybevételi 

forrás a járművel mindenkor szerves egységet alkotó pálya minősége. A második 

igénybevételi forrás a jármű mozgásának jellemzőiből adódik: menetciklus, sebesség, 

gyorsítás, fékezés, terhelés. Disszertációmban olyan terhelési esetcsoportokat állítok 

össze, melyek a tengelyhajtást érő hatásként figyelembe veszik a vasúti pálya eltérő 

minőségét, a vontatott vasúti szerelvény – mint terhelés – eltérő nagyságát, valamint azt, 

hogy a jármű különböző vontatási teljesítménnyel haladhat. A kivezérelt vontatási 

teljesítmény a menetdinamika alapvető meghatározója, melyben az ember is fontos 

szerepet kap; a különböző szerelvénytömegek pedig a forgalmi igények nagyságát 

hivatottak tükrözni. 

 

Ennek alapján háromféle terhelési esetcsoportot állítok fel és vizsgálok: 

1. állandó pályaminőség (jó) és állandó szerelvénytömeg (1000 t) mellett eltérő 

kivezérelt vonóerő (100%, 60%, 20%), 

2. állandó pályaminőség (jó) és állandó kivezérelt vonóerő (100%) mellett eltérő 

szerelvénytömeg (1000 t, 2000 t, 3000 t) 

3. változás a pályaminőségben (jó, közepes, rossz minőség) állandó szerelvénytömeg 

(1000 t) és maximális kivezérelt vonóerő (100%) mellett. 

Ezen terhelési, illetve gerjesztési esetekből nyert eredmények megmutatják, hogyan 

változnak a tengelyhajtásba épített gépészeti elemek igénybevételei, milyen hatásai 

vannak az egyes körülmények megváltozásának ezen elemekre. 
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A disszertációmban továbbá megvizsgálom azt is, hogy milyen hatása van a 

modellelemek keresztirányú mozgással kapcsolatos szabad mozgáskoordinátáinak a 

vizsgálat tárgyát képező gépelemek élettartamára, üzemi biztonságára. 

Minden terhelési esetcsoport futtatása egyenes vonalvezetésű pályaszakaszon történik. 

 

Az általam vizsgált hajtástechnikai gépészeti egységek: 

- a marokcsapágyak, 

- az ágytokcsapágyak, 

- a fogaskerekek, 

- és a kerékpártengely. 

 

Doktori munkámhoz olyan paraméteres programcsoportot készítek, mely nemcsak a már 

meglévő villamos hajtásrendszerű járművek tengelyhajtóműveinek dinamikai 

körülmények közötti elemzésére képes, hanem alkalmas arra is, hogy segítségével egy 

konstrukciót a tervezés előtervi, illetve főtervi fázisában vizsgáljunk, és a kedvezőtlen 

tulajdonságokat még a végleges kialakítás meghatározása előtt, a járművet jellemző 

paraméterek módosításával javíthassuk. Ezáltal lehetővé válik, hogy már a prototípus is 

jobban megfeleljen a tengelyhajtással szemben támasztott elvárásainknak, miáltal a 

sorozatgyártáshoz szükséges változtatások minimalizálhatók. Ez a programcsoport tehát 

a költségtakarékos hajtóműgyártás fontos eleme. 

 

4.2 A csapágyazást jellemző tényezők 

 

A marok- és ágytokcsapágyaknál az adott terhelési esetre jellemző egyenértékű 

terhelés alapján elvégeztem a csapágyélettartam kiszámítását. Az általam vizsgált jármű 

marokcsapágya siklócsapágyakból áll, míg az ágytokcsapágyazásban hengergörgős 

csapágyak vesznek részt. Ez tehát alkalmat ad mind a két alapvető csapágytípus 

vizsgálatára. 

 

4.2.1 A marokcsapágy élettartama 

 

A hajtómotorral egybeépített tengelyhajtómű felfüggesztését 2 darab, bronzból 

készült radiális siklócsapágyból álló marokcsapágyazás és a nyomatéktám-kikötés 

képezi. A marokcsapágyak perselyei a hajtóműházba vannak ágyazva, és átölelik a 

kerékpártengely törzsének erre a célra kiképezett részét. Ez a csapágyazás összeköti a 



Villamos vontatójárművek hajtásdinamikai folyamatainak 
szimulációja a jármű keresztirányú mozgásának figyelembevételével 

 25

hajtóműházat a kerékpártengellyel, és átveszi a két gépészeti egység közötti 

erőhatásokat, vagyis funkciója a geometriai- és erőkapcsolat fenntartása. A csapágyak 

alkalmasak minden irányú radiális és külön-külön egy-egy egyirányú axiális terhelés 

átvitelére. Lásd a következő, 4.1. ábrát. 

 
4.1. ábra. A tengelyhajtás marokcsapágya 

 

A b hosszúságú, d csapátmérőjű siklócsapágy egyenértékű terhelésének és 

élettartamának kiszámítását [25] segítségével végeztem el. 

Első lépésben a csapágy pi felületi terhelését határoztam meg a 

db
Fp ri

i ⋅
=  (N/mm2) (4.1) 

összefüggés szerint (i: ciklusváltozó). A képletben Fri a csapágyat terhelő radiális erő a 

szimuláció i-dik számítási ciklusához tartozó ti időpontban. Itt és a továbbiakban a 

változók ti időponthoz tartozó értékeit a modell mozgásfolyamatainak eredményeként 

kapott független változók pillanatnyi értékeiből számoltam az állapotfüggő belső erők 

összefüggései alapján, és ezeket a számítási lépés Δti időintervalluma (0,008s) alatt 

állandónak tekintettem. 
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A ti időpillanatban érvényes terhelés alapján kiszámítható az órában kifejezett 

csapágyélettartam a csapágy vcsap kerületi sebessége mellett: 

csapi
i vp

bbbbbbG
⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅=
7,3

654321 , ahol (4.2) 

b1 – terhelésirány-tényező, 

b2 – terheléstényező, 

b3 – hőmérséklet-tényező, 

b4 – felületi érdesség tényező, 

b5 – sebességtényező, 

b6 – szöglengés-tényező. 

Az egyes ti időpontokhoz kiszámított Gi csapágyélettartam-értékek alapján az eredő, a 

kiértékelési T időtartományra jellemző egyenértékű élettartam: 

∑ ⋅

=

(i) i

i

GT
Δt

1G  (óra) (4.3) 

Az órában vett élettartam és a járműsebesség ismeretében kiszámítottam a 

siklócsapágyak kilométerben kifejezett élettartamát, amely mértékegysége miatt 

kifejezőbb a vasútüzemben, mint az üzemórában vett élettartam, mely elsősorban a 

stabil ipari gépeknél fejezi ki kézzelfoghatóan a várt élettartamot. A siklócsapágyak 

kilométerben kifejezett futásteljesítménye a jármű v haladási sebességének ismeretében: 

3,6vGGkm ⋅⋅=  (4.4) 

 

4.2.2 Az ágytokcsapágy élettartama 

 

A vizsgált jármű ágytokcsapágyazását hengergörgős csapágyak alkotják. A 

gördülőcsapágyak élettartamának kiszámításához szintén szükség van a csapágyat érő 

egyenértékű terhelés meghatározására. A számításokat az egyenértékű terhelés 

alapösszefüggéseivel végeztem el, tehát nem vettem figyelembe az ISO szerint 

módosított névleges élettartam tényezőket (megbízhatósági tényező, anyagtényező, 

üzemi viszony tényezője). Célom ugyanis nem ezen csapágyak pontos élettartamának 

kiszámítása, hanem az alapszámítással kapott eredmények közötti kapcsolat felállítása 

volt. 

A csapágy Pi pillanatnyi egyenértékű terhelése az Fri és Fai csapágyat terhelő radiális és 

axiális erők esetén a következő összefüggésekkel számítható ki [26]: 
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rii FP = , ha 08,0F/F riai ≤  és (4.5) 

airii F5,0F96,0P ⋅+⋅= , ha 08,0F/F riai > , ahol (4.6) 

az Fri és Fai csapágyerők ebben az esetben is a ti időponthoz tartozó értékeket veszik fel. 

A közepes egyenértékű csapágyterhelés kiszámításához ismernünk kell a pillanatnyi 

terhelést, valamint az adott terheléshez tartozó fordulatszámot és időtartamot. Az egyes 

terhelési esetcsoportokban a csapágy fordulatszáma (ni) állandó, mivel a járműsebesség 

konstans az időben. Ezért az alapösszefüggésben a fordulatszámra nincs szükség, az 

erőértékeket csak a számítási időintervallum hosszával súlyoztam. Így Pm a közepes 

egyenértékű csapágyterhelés: 

3 (i)
i

3
i

3

(i)
ii

(i)
ii

3
i

m T

ΔtP

Δtn

ΔtnP
P

∑
∑

∑ ⋅
=

⋅

⋅⋅
=  (N) (4.7) 

A csapágy C dinamikus terhelése és az élettartam-egyenlet p kitevője (p=10/3) mellett a 

csapágy L10 névleges élettartama millió körülfordulásban: 
p

m
10 P

CL ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  (4.8) 

Ebből D kerékátmérő esetén a névleges élettartam millió kilométerben: 

1000
DLL 10

s10
π⋅⋅

=  (4.9) 

Itt kell megjegyeznem, hogy az ágytokcsapágy jelen disszertációban kiszámított 

futásteljesítményei minden terhelési esetcsoportban lényegesen nagyobbak, mint amit 

valójában elvárhatunk a csapágytól, és amit ténylegesen teljesíteni is tud. Ennek oka az, 

hogy a csapágyszámítást a főkatalógusokban [26], [27] ismertetett módon végeztem el. 

A vasúti ágytokcsapágyak méretezése nem csupán a katalógusokban ismertetett elmélet 

alapján történik. A csapágygyártók számításaiban bemenő adatként szerepel a statikus 

tengelyterhelés, a rugózatlan tömeg, a kerékátmérő, a jármű sebessége, stb. Olyan 

járulékos tényezőket vesznek figyelembe a számításnál, mint a hasznos terhelési 

tényező, a dinamikus radiális tényező, a dinamikus axiális tényező, a dinamikus trakciós 

tényező, valamint a terhelés helyzetét jellemző tényező. Ezek ismeretében 

meghatározásra kerül az egyenértékű radiális és axiális erő, a csapágy millió 

kilométerben kifejezett futásteljesítménye, valamint a dinamikus biztonsági tényező. A 

nagyvasúti vontatójárművek ágytokcsapágyainak várható futásteljesítménye általában 3 

millió kilométer körül van. 
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4.3 A fogaskerekeket jellemző tényezők 

 

A fogaskerekek esetében azt vizsgálom, hogy az egyes terhelési esetcsoportokon 

belül, hogyan változik: 

- a fogtőfeszültség, 

- a pittingesedés, 

- a meleghegedés és 

- a fogoldal kopása. 

A fogtőfeszültség, a pittingesedés és a meleghegedés jellemzésére az egyes 

tönkremeneteli formákkal szembeni biztonsági tényezőket (S) számítottam ki. A 

fogoldali kopás kalkulációjánál pedig az időegység alatt lineárisan lekopott 

mennyiséget, illetve az adott feltételek mellett számítható fogazati élettartamot 

határoztam meg. 

 

4.3.1 A fogazati egyenértékű terhelés megállapítása 

 

A fogazati egyenértékű terhelés megállapítása a görgős csapágyak élettartam-

számításához hasonló elven történik. Az egyenértékű fogerő p kitevője azonban 

különböző a fogtőfeszültség és a fogfelületi teherbírás számításánál. Az egyenértékű 

tangenciális fogerő alapösszefüggése [28] és [29] szerint: 

p )i(
i

p
ti

e T

tF
F

∑ ⋅
=

Δ
 (N), ahol (4.10) 

Fti a fogkapcsolat adott időpillanathoz tartozó tangenciális fogazati ereje, p súlyozó 

kitevő, és ∑=
)i(

itT Δ , mely a vizsgálat időtartománya. 

Az Fti fogazati tangenciális erő ti időpontokhoz tartozó értékeit a modell 

mozgásfolyamatainak eredményeként kapott független változók pillanatnyi értékeiből 

számoltam az állapotfüggő belső erők összefüggései alapján, és értékét Δti 

időintervallum alatt állandónak tekintettem. 

A p kitevő kiszámításához ismerni kell a fogkapcsolat statikus jellemzőit és dinamikus, 

vagyis élettartam-jellemzőit, melyek eltérőek a fogtő-igénybevétel és pittingképződés 

esetén. A fogtő igénybevételének statikus igénybevételi száma Nst=103, míg az 

élettartam-számításnál a terhelési ciklusszám 6103 ⋅=∞N . A pittingképződésnél a 

statikus igénybevétel Nst=105 alkalommal lép fel, míg a kifáradási határ ciklusszáma 
7105 ⋅=∞N . A p kitevő kiszámításának módja a következő: [29] 
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)N/Nlg(
))ZZZZZ/()ZZZZZlg((Z

st

XRvLNstXRvLN
*

∞

∞⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
= , ahol (4.11) 

ZN – élettartam-tényező, mely a tényleges terhelési ciklusszám függvénye, [28] 

ZL – kenőanyag-tényező, amely a kenőanyag viszkozitásától függ, [28] 

Zv – sebességi tényező, melyet a fogaskerék kerületi sebessége határoz meg, [28] 

ZR – érdességi tényező, ez a faktor a fogoldalak felületi érdességétől függ, [28] 

ZX – mérettényező, amelyet a normálmodul determinál, [28] 

N∞ - a kifáradási ciklusszám, 

Nst – az állandó igénybevétel ciklusszáma. 

Az egyenértékű terhelés kitevője: 

*Z2
1p
⋅

= , ahol (4.12) 

*Z  a fogazati élettartamot befolyásoló paramétereket összefoglaló tényező. 

A fogtő-igénybevételhez és a pittingképződéshez tartozó p kitevő értékeit az egyes 

terhelési esetcsoportokra jellemzően a következő 4.1., 4.2. és 4.3. táblázatokban 

foglalom össze: 

A kivezérelt vonóerő pfogtő ppitting 
100% 14,36 6,17 
60% 13,88 6,09 
20% 13,50 5,95 

4.1. táblázat. A p kitevő értékei a kivezérelt vonóerő változásának függvényében 
 

A vontatott szerelvény tömege pfogtő ppitting 
1000 t 14,36 6,17 
2000 t 13,88 6,09 
3000 t 13,63 6,02 

4.2. táblázat. A p kitevő értékei a vontatott szerelvénytömeg függvényében 
 

Pályaminőség szórással jellemezve pfogtő ppitting 
jó minőség - 0,000567 m 14,36 6,17 

közepes minőség - 0,002774 m 14,36 6,17 
rossz minőség - 0,016477 m 14,36 6,17 

4.3. táblázat. A p kitevő értékei a pályaminőség függvényében 
 
A p értékek kiszámításában fontos paraméter a fogaskerék kerületi sebessége. Mivel a 

pályaminőség változásának esetcsoportjában a járműsebesség, így a fogaskerekek 

kerületi sebessége is állandó, ezért az egyenértékű terhelés p kitevője nem változik. A 

fogtőfeszültség számításában az erre a tönkremeneteli jelenségre jellemző p értékkel 

számoltam az egyenértékű terhelést (lásd (4.10)), és a kapott értéket helyettesítettem a 
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fogtövet terhelő Ffogtő erő változójába. A pittingesedés biztonsági tényezőjénél pedig a 

felületi teherbírásra jellemző p-t helyettesítettem (4.10)-es egyenletbe, hogy megkapjam 

az Fpitting egyenértékű fogerőt. A meleghegedés nem kifáradási jelenség, hanem 

pillanatnyi fogfelületi túlterhelés miatt létrejövő tönkremenetel. Ezért a meleghegedés 

biztonsági tényezőjének meghatározásakor a vizsgált időtartományon kiszámított 

maximális fogazati normálerőt vettem figyelembe. A kopás jelenségének elemzésénél 

szintén az Fpitting erővel számoltam. Ehhez a tönkremenetelhez az általam megvizsgált 

szakirodalmak, szabványok nem adják meg az egyenértékű terhelés kiszámításához 

szükséges p kitevő meghatározásának eljárását. Azért alkalmazom a pittingesedésnél 

kiszámított egyenértékű terhelést ebben az esetben is, mert a kopást létrehozó terhelések 

hatásukat ugyanott fejtik ki a fogoldalon, mint a pittingesedést okozó felületi erők, 

nevezetesen a kapcsolódás főpontjában és annak közvetlen környezetében, valamint a 

pittingesedésnél is és a kopásnál is a fogoldalakat összenyomó normálerő az, amelyik 

kiváltja a tönkremenetelt. 

 

4.3.2 A fogtőfeszültség számítása 

 

A fogazat egyik jellemző tönkremeneteli módja a fogtörés. Ez leggyakrabban a 

fogtőben következik be. A fogtőfeszültség megmutatja, hogy az adott fogazat kibírja-e 

az üzemi körülményeket fogtörés nélkül. A fogtőteherbírás maghatározásához a 

fogaskerekek szilárdsági számítását a fejélen való kapcsolódás helyzetében kell 

elvégezni. NIEMANN és GLAUBITZ az igénybevételt összetett terhelésre, vagyis a 

fejélen való kapcsolódáskor ébredő eredő erőre határozták meg, WINTER szerint 

viszont elegendő csupán a hajlító igénybevétellel történő számítás [30]. A 

következőkben csak azokat az alapvető képleteket mutatom be, amelyek közvetlenül az 

ébredő fogtőfeszültség, a megengedett fogtőfeszültség, valamint az ezek alapján 

számítható biztonsági tényező meghatározásához szükségesek [31], [32]. A névleges 

fogtőfeszültség kiszámításának képlete az Ffogtő osztókörön számított egyenértékű 

fogazati erő (N), bf fogszélesség (mm) és mn normálmodul (mm) mellett: 

βεσ YYY
mb

F
FS

nf

fogtő
0F ⋅⋅⋅

⋅
=  (MPa) (4.13) 

E képletben YFS a fejtényező, Yε a kapcsolószám tényező és Yβ a fogferdeségi tényező 

állandója. 
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A fogtőfeszültség meghatározása a 

αβσσ FFvA0FF KKKK ⋅⋅⋅⋅=  (MPa) (4.14) 

összefüggés alapján történik, melyben KA a fogazat alkalmazási tényezője, Kv a hajtásra 

jellemző dinamikai tényező, KFβ a fogazat szélességi tényezője, míg KFα szintén a 

foggeometriára jellemző homloktényező. A fogtőben bekövetkező törés elleni biztonsági 

tényező képlete: 

F

XRNTFE
F

YYYYS
σ

σ δ ⋅⋅⋅⋅
=  (4.15) 

amelyben σFE az anyag fogtőtörésre jellemző kifáradási határfeszültsége (MPa), YNT 

élettartam-tényező, Yδ feszültségcsúcs-tényező, YR a relatív érdességi tényező és YX a 

mérettényező. A biztonsági tényező alsó határértéke 1,3. 

 

4.3.3 A pittingesedés elleni biztonsági tényező meghatározása 

 

A fogkapcsolatban ébredő eredő erőnek a fogfelületre merőleges komponense az 

érintkezési tartományon, a hordképen HERTZ-feszültséget eredményez. A HERTZ-

feszültség alkalmazhatóságát a fogaskerekek pittingesedés elleni méretezésében először 

VIDÉKY mutatta ki 1908-ban [33], [34], [35]. Ez a feszültség minden kapcsolatban fel- 

és leépül, fárasztva a fogazatot. Ennek hatására a felületi réteg megrepedezik, esetleg 

kipereg, miáltal létrejön az ún. pittingesedés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha a 

nemesített kerék pittinges fogfelületének aránya nem nagyobb, mint a hordkép 2%-a, és 

betétben edzett keréknél ugyanez nem nagyobb, mint 1%, akkor ez a nagy 

hajtóműveknél még nem jelenti a fogazat használhatatlanságát [36]. A következő 

képletek azok az alapvető összefüggések, melyek a fogfelületen ébredő feszültség, a 

fogfelületen ébredő megengedhető feszültség, valamint a pittingesedéssel szembeni 

biztonsági tényező kiszámításához szükségesek [28], [30], [31], [32]. A névleges 

fogfelületi feszültség kiszámítása az Fpitting osztókörön számított egyenértékű fogterhelés 

(N), d1 hajtó fogaskerék osztókör-átmérő (mm), és u hajtásáttétel mellett: 

u
1u

bd
F

ZZZZ
f1

pitting
EH0H

+
⋅

⋅
⋅⋅⋅⋅= βεσ  (MPa) (4.16) 

A képletben ZH a zónatényezőt jelenti, mely a fogazati geometria függvénye, ZE a 

rugalmassági tényező, melyet a fogaskerekek anyaga határoz meg ( MPa ), Zε a 

kapcsolószám tényező és Zβ a fogferdeségi tényező. 
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A fogfelületi feszültség a 

αβσσ HHvA0HH KKKK ⋅⋅⋅⋅=  (MPa) (4.17) 

képlettel határozható meg, melyben KHβ szélességi tényező és KHα homloktényező. A 

pittingképződés elleni biztonsági tényezőt az 

H

XWRvLNTlimH
H

ZZZZZZS
σ

σ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅
=  (4.18) 

képlet adja meg, melyben σH lim az anyag kifáradási határfeszültsége pittingképződésnél 

(MPa), ZNT az élettartam-tényező és ZW az anyagpárosítási tényező. A biztonsági 

tényező alsó határértéke 1,3. 

 

4.3.4 A meleghegedés számítása 

 

A fogoldal tönkremenetelének másik formája a berágódás. A berágódás a fogoldal 

kenési hiányosságai miatt fordul elő, tehát a fogtöréssel és a pittingesedéssel ellentétben 

nem kifáradásos jelenség. Már rövid idejű, elégtelen kenési körülményekkel párosuló 

fogfelületi túlterhelések is berágódáshoz vezethetnek. A fogkapcsolatban a fogprofilok 

egymáson való legördülése csúszással jár együtt. A kenés feladata az, hogy a csúszás így 

létrejövő káros hatásait minimalizálja. A csúszás közben a fogaskerék helyi 

hőmérséklete ( )intϑ  a fogaskeréktest hőmérsékletéből ( )Mϑ  és a kapcsolódási helyen 

fellépő pillanatnyi hőmérsékletből ( )intflaϑ  (lásd (4.19) és (4.20)) tevődik össze. 

Berágódás akkor jön létre, ha a fogaskerék helyi hőmérséklete meghaladja a 

kenőanyagra jellemző berágódási hőmérsékletet. A súrlódás okozta hő egy részét a 

kenőanyag vezeti el, míg másik része a két keréktestet melegíti. 

A berágódásnak két fajtáját különböztetjük meg: 

- a hideghegedést és  

- a meleghegedést. 

A hideghegedés ritka jelenség. Akkor lép fel, ha a fogaskerék kerületi sebessége 

viszonylag alacsony, tapasztalatok szerint 4 m/s alatt van, és általában rosszabb 

minőségi osztályú nemesített fogazatú kerekekre jellemző [37]. Ebben a jelenségben a 

hőmérséklet nem játszik szerepet. Meghatározására elterjedt számítási eljárás nincs. Az 

ellenőrzés az elaszto-hidrodinamikus (EHD) kenéselmélettel lehetséges [28], [30]. A 

megelőzésben hatásos, ha biztosítható a kenőfilm vastagsága a fogkapcsolatban, továbbá 

azok a fogazási technológiák is segítenek, melyekkel a fogkapcsolat létrejötte “simábbá” 

tehető (pl.: felületi érdesség csökkentése). 
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A meleghegedés nagy kerületi sebességet elérő, túlterhelt és általában betétben edzett 

fogazat esetén fordul elő. A kenőanyagréteg a nagy felületi nyomás és hőmérséklet 

hatására felszakad. A fogoldalak kenőanyag-hiányos szigetei összehegednek egymással. 

Az összehegedt állapot csak egy pillanatig áll fenn, hiszen a fogoldalak legördülése 

folytatódik. A hegedt helyek szétszakadása után a fogoldalból anyagdarabkák szakadnak 

ki. Az anyaghiányos helyek már nem vesznek részt a teherviselésben, ezért az épen 

maradt felületrészek nagyobb igénybevételben részesülnek. A másik fogaskerék 

fogoldalán az a hely, amely magával viszi a kiszakított fogfelületi anyagrészt, szintén 

túlzott terhelésnek lesz kitéve. A fogazat túlterhelésének folyamata tehát már 

önmagában a meleghegedés következményei miatt is felgyorsul. A tönkremenetel 

intenzitása azonos külső terhelési feltételek mellett fokozódik. Megakadályozásának 

legfontosabb lehetőségei pl.: EP-adalékkal ellátott kenőanyag választása, és a fogalak 

oly módon történő megtervezése, hogy a kapcsolat be- és kilépésénél az érintkezési 

szakasz nagyjából azonos hosszúságú legyen. 

A meleghegedéssel szembeni biztonsági tényező kiszámításának alapja az, hogy adott 

terhelés mellett meghatározzuk a fogazatra jellemző kapcsolati hőmérsékletet és azt a 

hőmérsékletet, mely még megengedett. A számításnak két fajtája ismert: a BLOK-féle 

hőmérsékletvillám-elmélet és az integrálhőmérsékletet meghatározó elmélet. A BLOK-

elmélet lényege a maximális kontakthőmérséklet és a kenőanyag berágódási 

hőmérsékletének egymáshoz való viszonya. Az integrálhőmérséklet alkalmazásakor a 

fogoldalra jellemző integrálhőmérsékletet kell viszonyítani a megengedhető 

hőmérséklethez. Ez utóbbi eljárás azért terjedt el, mert adalékolt és adalék nélküli 

kenőanyagok esetén is használható. Disszertációmban én is ez utóbbi elmélettel 

dolgoztam [28]-nak, [30]-nak és [37]-nek megfelelően. A következőkben azok az 

alapvető összefüggések szerepelnek, amelyek a meleghegedés elleni biztonsági tényező 

meghatározásához szükségesek. A keréktest hőmérsékletét a 

( ) Sintfla1olajM XCt ⋅⋅+= ϑϑ  (°C) (4.19) 

képlet adja meg. Ebben tolaj a kenőolaj hőmérséklete (°C), C1 a hőmérsékletmérési 

tényező, melynek értéke állandó és kísérletek alapján C1=0,7. intflaϑ  a közepes 

villámhőmérséklet (°C) és XS a kenési tényező, melynek értéke szintén állandó: merülő 

kenésnél XS=1, szóró kenésnél pedig XS=1,2. Az integrálhőmérsékletet a 

intfla2Mint C ϑϑϑ ⋅+=  (°C) (4.20) 

képlet szolgáltatja, melyben C2 tapasztalati tényező és kísérletek alapján meghatározott 

értéke 1,5. 
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Ennek ismeretében a meleghegedés elleni biztonsági tényező: 

int

intSS
ϑ
ϑ

=  (4.21) 

Itt intSϑ  az adott fogkapcsolatra megengedhető integrálhőmérséklettel egyenlő (°C). A 

biztonsági tényező alsó határértéke 1,8. 

A meleghegedés tárgyalásánál kell megemlíteni BOTKA Imre nevét, aki olyan fogazási 

rendszert dolgozott ki (Ganz-Botka fogazás), amelyik a kapcsolóhossz határpontjaiban 

bármely kapcsolószög esetén ki tudja egyenlíteni a kapcsolódás pillanatnyi 

hőmérsékletét ( )intflaϑ , és amellyel egyidejűleg a relatív csúszások, valamint a HERTZ-

feszültség és a csúszási sebesség szorzata is kiegyenlítetté válik, amely utóbbi szorzat 

ALMEN szerint a berágódási hajlam szempontjából mértékadó. Ez az általa létrehozott 

úgy nevezett hármas kiegyenlítés lényege [35] [38]. 

 

4.3.5 A fogoldal kopása 

 

Már említettem, hogy a fogkapcsolatban a legördülés alatt csúszás lép fel. Ez a 

csúszás súrlódást is jelent egyben, és a fogoldal kopását eredményezi. Ha a 

fogaskerékpár mindkét tagjának fogazata egyforma felületi keménységű, akkor a 

kopásból adódó fogankénti tömegveszteség a kis- és nagykeréknél is közel azonos. Ha 

pedig keményebb felületű kereket működtetünk együtt egy kisebb felületi 

keménységűvel, akkor azt tapasztaljuk, hogy a puhább felületű fogazat kopása 

lényegesen nagyobb intenzitású. A kopás intenzitása a fogaskerék tömegveszteségének 

és az üzemórának a hányadosa. A kopás megakadályozásában, illetve csökkentésében a 

legnagyobb jelentősége a kenőanyag megválasztásának van. Nem elegendő csupán az 

adalékolt kenőanyag, de az adalék összetételét és mennyiségét is meg kell határozni az 

adott fogazat felületi keménységének és üzemi körülményeinek (hajtónyomaték, 

fordulatszám) megfelelően. A kopás időbeni előrehaladására az alábbi általános görbe a 

jellemző, lásd 4.2. ábra [30], [32] alapján. 
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4.2. ábra. A kopás időbeli előrehaladása 

 

A gép üzembe helyezése után a kopás intenzív amíg a felületek össze nem járódnak, és a 

fogaskerekek, csapágyak és tengelyek végleg „el nem helyezkednek” a 

tengelyhajtóműben (pl.: nyílfogazatú hajtás). Ezután az élettartam jelentős részében a 

kopásból származó anyagleválás megközelítőleg állandósul. Amikor a kopás már olyan 

mértékű, hogy megváltoztatja a fogkapcsolódás jellegét – ütések és jelentős csúszások 

lépnek fel –, akkor már öngerjesztő folyamattá válik, felgyorsul, intenzitása növekszik. 

Röviddel ezután bekövetkezik a kopásból adódó teljes tönkremenetel. A fogkopás 

speciális eseteinek tekinthetjük az ún. lassúfutás-kopást és az abrazív kopást. Az előbbi 

akkor okoz folyamatos anyagleválást, ha a kerületi sebesség kb. 0,5 m/s alatt van, és a 

kenőanyag vastagsága 0,1 μm alá csökken [32]. Az abrazív kopás oka pedig az, hogy a 

már eddig levált kopadék visszakerül a fogkapcsolatba, és koptató szemcseként rongálja 

a fogfelületet, de a csapágyazást, tömítést és olajszűrést is. A kopadék fogak közé 

kerülésének oka az elégtelen intenzitású kenőanyag-áramlás, amely nem mossa el a 

szemcséket keletkezési helyükről, illetve az, ha az olaj már elhasználódott. A 

kopadéknak az olajtérben lebegve kellene összegyűlnie, és a kenőanyag cseréjével 

kikerülnie a hajtóműből. 

A fogazati kopás által meghatározott élettartam kiszámításával megmondhatjuk, hogy az 

adott üzemi terhelések mellett az adott fogazat mekkora üzemóra élettartammal 

rendelkezik. A kopásszámítás módja nem veszi figyelembe az elhasználódás időbeli 

lefutásának szakaszos sajátosságát, hanem lineáris szemléletet használ, feltételezve, 

hogy a kopás intenzitása az élettartam alatt egyenletes, minden körülfordulás során 

ugyanannyi kopástermék keletkezik. Itt azok az alapvető matematikai összefüggések 
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szerepelnek, amelyek a lineáris kopáselmélet alapján meghatározzák az adott terhelési 

körülmények és fogazati sajátosságok mellett azt, hogy mekkora a fogazatból lekopott 

anyagmennyiség és ez alapján a fogaskerék üzemórában kifejezett élettartama [28]. A 

fogoldal kopását képletszerűen a következő módon lehet meghatározni: 

n60cW
WT

W

CT

C

4,1

HT

H
T1l ⋅⋅⋅⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

ζ
ζ

ρ
ρ

σ
σ  (mm/h) (4.22) 

Ebben az összefüggésben c1T a kopástényezőt jelenti, mely mértékegysége mm/fordulat, 

σH a főponti fogfelületi feszültség MPa-ban, σHT főponti fogfelületi feszültség a 

tesztkeréken szintén MPa-ban. Továbbá ρC az ún. helyettesítési lekerekítési sugár (mm), 

ρCT a helyettesítési lekerekítési sugár a tesztkeréken (mm), ζW kopási csúszás és ζWT 

kopási csúszás a tesztkeréken. A képletben szereplő n a fordulatszám 1/min-ban 

kifejezve. 

A fogoldal Wl kopása ismeretében az időegység alatt lekopott anyag tömege mn 

normálmodul (mm) és bf fogszélesség (mm) mellett: 

ρ⋅⋅⋅⋅⋅= zbm2WW fnlm  (mg/h) (4.23) 

A többi változó közül z a fogszám, ρ  pedig a fogaskerékanyag sűrűsége mg/mm3-ben. 

Az órában kifejezett kopási élettartam pedig 

l

lP
hW W

WL = , (4.24) 

mely egyenletben WlP a maximálisan elkoptatható réteg (mm). 

Mivel az azonos anyagú és fogazatú tesztkerekek ρCT és ζWT értékeit nem ismertem, a 

tesztkerekekre jellemző értékeket azonosnak vettem az alapkerekek ρC és ζW értékeivel. 

Így ezek a hányadosok nincsenek hatással a végeredmény kialakítására. A tesztkerékre 

jellemző σHT értéke táblázatos formában adott. Az üzemórában kifejezett élettartamot a 

járműsebesség ismeretében továbbszámoltam, így kilométerben kifejezett élettartamot, 

futásteljesítményt kaptam. 

 

4.4 A kerékpártengely szilárdsági ellenőrző számítása 

 

A hajtott kerékpártengelynél az ide vonatkozó [39], [40], [41] tengelyméretezési 

szabványokat és döntvényt részben felhasználva azt vizsgáltam meg, hogy a tengely 

egyes keresztmetszeteiben miként alakulnak a kifáradással szembeni biztonsági 

tényezők az adott esetcsoportokon belül. 

A szabványok, illetve az UIC döntvény a kerékpártengely szilárdsági számítását 

kvázistatikus terhelésrendszer alkalmazásával írja elő. A méretezés alapsíkja a tengely 
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keresztirányú, függőleges síkja. A terhelés erőrendszere aszimmetrikus: a bal és jobb 

oldali ágytokcsapágyakon eltérő mértékű függőleges erők (P1, P2) működnek, a 

keréktalpi keresztirányú erők (Y1, Y2) oldalanként szintén eltérőek. Az egyes erők 

képletekkel adottak. A keréktalpon működő függőleges erők (Q1, Q2) a fenti erőkből és a 

jellemző geometriai távolságokból alkotott erőrendszert egyensúlyozzák ki. A számítás 

figyelembe veszi a tengellyel mereven együtt mozgó tömegekből származó terhelést is 

(pl. tengelyhajtómű), mégpedig függőlegesen felfelé mutató iránnyal (Fi), mivel az 

igénybevétel szempontjából ez a legkedvezőtlenebb eset. Az erőrendszer ábrázolása a 

4.3. ábrán látható. 

 
4.3. ábra. A szabványok által alkalmazott kvázistatikus erőrendszer 

 

Ha a tengely aszimmetrikus kialakítású, a számítást az erőrendszer megfordításával a 

kerékpár mindkét oldaláról el kell végezni. A bázis erőrendszerhez hozzáadódik az a 

terhelés, mely a fékezésből származik. Az EN szabványok külön erőrendszer 

alkalmazását írják elő, ha pl. a vontatás hatásával akarunk számolni, vagy ha a jármű 

billenőszekrényes. A felállított erőrendszer ismeretében, az alapvető szilárdsági 

összefüggéseket alkalmazva kiszámítható a vizsgált tengely-keresztmetszetekben ébredő 

feszültség. Az előírások értelmében a szabad tengelyfelületeken azokkal a 

keresztmetszetekkel kell számolni, amelyek az átmérőátmenetekben találhatók, és itt is a 

kisebb átmérőjű keresztmetszet a mérvadó. Az átmérőátmenetek feszültséggyűjtő 

hatásúak. Ezen helyek jellemzésére használatos a feszültségkoncentrációs tényező 

fogalma, amely egy konstanssal azt fejezi ki, hogy a számított feszültséget mennyivel 
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kell megszorozni ahhoz, hogy a valóságot jobban megközelítő, az átmenet geometriáját 

is figyelembe vevő feszültséget kapjunk. Kétféle átmérőátmenet lehetséges. Az egyiknél 

a kisebbik átmérő egy – általában két rádiuszból felépülő – kosárgörbével megy át a 

nagyobb átmérőbe. A másik a beszúrás. Ez két, közel azonos átmérő között létesít 

elválasztást és az a célja, hogy a zsugorkötéssel felrakott alkatrészeknél a kötés vége ne 

a tengely hengeres részére essen állandó feszültségcsúcsot eredményezve az 

alkatrészben. A zsugorkötésű alkatrészeknek több milliméterrel túl kell nyúlniuk a kötés 

helyén. (A kerékagy hengeres furatának 2-7 mm-rel kell túlnyúlnia a kerékagyülésen a 

kerék belső oldalán [39]. Ellenkező esetben a tengely élettartamán belül repedéssel, 

illetve töréssel számolhatunk.) Az egyes átmenettípusok feszültségkoncentrációs 

tényezőjét képletek határozzák meg, melyeket fárasztóvizsgálatok tapasztalatai alapján 

alkottak. [39], [40], [41] 

Az egyszerű átmenet feszültségkoncentrációs tényezőjének kiszámításánál először meg 

kell határozni az átmérőviszonyt: 

d
DY = , ahol (4.25) 

D az átmenet nagyobbik átmérője, ami leggyakrabban az ülésre felhúzott alkatrész külső 

agyátmérője (mm) és d az átmenet kisebbik átmérője, ami általában a tengelytörzs 

legkisebb átmérője (mm). Továbbá 

d
rX =  (4.26) 

olyan arányszámot ad, amelynél r az átmérőátmenet lekerekítési sugara, kosárgörbe 

esetén a hengeres részhez illeszkedő sugár (mm). Ezek ismeretében meghatározható az 

A tényező: 

( ) ( )
Y5,05,1X5,2)X10(

1YY4
5
1A −+⋅

−⋅−
⋅= , (4.27) 

majd a feszültségkoncentrációs tényező: 

A1K +=  (4.28) 

A beszúrásos átmenet feszültségkoncentrációs tényezőjének kiszámításához szükséges B 

tényező képlete: 

6

2

Y
X2,1X3774,1B ⋅−⋅

+=  (4.29) 

A feszültségkoncentrációs tényező pedig: 

BA1K ⋅+=  (4.30) 
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Az egyes feszültségkoncentrációs tényezők kiszámítására több szakirodalom is nyújt 

képleteket, eljárásokat [42], [43], [44]. A K értékét az átmenet jellegének megfelelően 

minden vizsgált keresztmetszetben ki kell számolni. Az általam vizsgált 

kerékpártengelynél nincs beszúrás-típusú átmenet. Számításaimban a [39] alapján 

számított K értékeket vettem alapul. 

A keresztmetszetet jellemző biztonsági tényező a kifáradásra megengedett méretezési 

feszültség és a valós feszültség hányadosaként áll elő. A kifáradási határfeszültség más 

értékű a tengely azon részén, ahol zsugorkötésű alkatrész van, és más ott, ahol nincs 

ilyen rögzítési móddal felrakott gépészeti egység. Természetesen a zsugor alatt kisebb a 

határfeszültség, mivel ez a rögzítési mód már a kerékpár külső terhelése nélkül is 

igénybe veszi a tengelyanyagot. Ezt a határfeszültséget még el kell osztani egy, a 

tengelyanyagtól és a tengely jellegétől függő biztonsági tényezővel, csak ekkor kapjuk 

meg a kifáradásra megengedett méretezési feszültséget, mely a biztonsági tényező 

hányadosának számlálója. 

Doktori munkámban a szabványokban szereplő feszültségkoncentrációs tényező és a 

kifáradásra megengedett méretezési feszültség elméletét és összefüggéseit használtam 

fel. A kerékpártengelyen azonban nem a szabvány által megadott kvázistatikus 

erőrendszert működtettem. A szabadságfokok nulladik és első deriváltja 

időfüggvényeinek ismeretében, azokat az állapotfüggő belső erők összefüggéseibe 

behelyettesítve, megkaptam a tengelyt terhelő valamennyi erő időfüggvényét. Az 

időfüggvény értékeit statisztikai módszerrel, súlyozás nélkül átlagoltam. Szilárdsági 

számításomban ezek az erőátlag-értékek terhelik a kerékpártengelyt, mint kvázistatikus 

erőrendszer. Ugyanakkor nem csak a függőleges síkban ébredő erőkkel számolok, 

hanem figyelembe veszem a marok- és ágytokcsapágyazásokon fellépő hosszirányú 

radiális erőket, a hosszirányú keréktalpi erőket, továbbá a hajtómű fogkapcsolatán 

ébredő tangenciális és radiális erőkomponenseket is. Ezek alapján kiszámítottam a 

kerékpártengely kiválasztott keresztmetszeteiben ébredő hajlítónyomatékokat 

(függőleges és vízszintes síkban) és a csavaró nyomatékot (lásd 4.5. ábra). Ezen 

adatokkal és a feszültségkoncentrációs tényezőkkel meghatároztam az egyes 

keresztmetszetekben ébredő eredő „valós” feszültségeket és viszonyítva őket a 

kifáradásra megengedett méretezési feszültség értékeihez, megkaptam a keresztmetszeti 

kifáradási biztonsági tényezőket. A kifáradási biztonsági tényező értékének 1 az alsó 

határa, mivel a kifáradásra megengedett mértezési feszültség az anyagra jellemző 

kifáradási feszültségből származik azáltal, hogy ez utóbbi el van osztva egy, a kerékpár 

üzemi terheléseit leképező, belső biztonsági tényezővel. Így a kifáradásra megengedett 
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méretezési feszültség már tartalmazza az elvárt biztonsági tényezőt. Ha egy számított 

biztonsági tényező 1-nél kisebb, az nem jelenti a tengely azonnali tönkremenetelét. Azt 

mutatja, hogy az adott keresztmetszetben a tengely repedésével, vagy törésével a várt 

élettartamon belül számolni kell, szükség van pl. a tengely rendszeres ultrahangos 

ellenőrző vizsgálatára. 

Eltérve a szabványtól nem vettem figyelembe a fékezésből származó igénybevételeket, 

mert a disszertációban lévő terhelési esetcsoportok csak vontatáshoz kapcsolódó 

igénybevételi eseteket tartalmaznak. 

Egyetlen szabvány sem számol a zsugorkötésű helyek kapcsolatára jellemző fretting, 

illetve fretting korrózió hatásával és azzal, hogy milyen geometriai kialakítások, vagy 

milyen, a tengelyre felvitt bevonatok csökkenthetik, illetve akadályozhatják meg a 

frettinghez kapcsolódó tönkremeneteli folyamatokat [45] – [53]. A gyakorlatban 

bizonyított, hogy a molibdén olyan felületi bevonat, mely teherviselő határréteget képez 

a kerékagy és agyülés, csapágygyűrű és csapágyülés, illetve fogaskerék és 

fogaskerékülés között kialakult zsugorkötés helyén. Hatására csökken, illetve megszűnik 

a fretting jelensége, mivel a két acélalkatrész között „védőréteget” alkot, továbbá a 

bevont tengelyrész kifáradási határfeszültségét is növeli.  

A következőkben a [39] kerékpártengely szabvány szerinti méretezési 

keresztmetszeteket ábrázolom a szabad tengelyfelületeken (4.4. ábra), és táblázatosan 

összefoglalom a kérdéses keresztmetszeteket jellemző geometriai és szilárdságtani 

paramétereket (lásd 4.4. táblázat). 

 
4.4. ábra. A kerékpártengely méretezési keresztmetszetei 
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A keresztmetszet 
sorszáma (i) yi (mm) di (mm) ri (mm) Yi Ki σmegi (MPa)

1 69,70 179,8 20 1,188 1,0932 87 
2 165,69 208,0 100 1,466 1,0107 87 
3 397,74 215,0 100 1,721 1,0206 145 
4 658,00 210,0 100 1,547 1,0135 145 
5 992,72 200,0 100 1,200 1,0035 145 
6 1082,78 200,0 100 1,225 1,0040 145 
7 1187,22 200,0 100 1,225 1,0040 145 
8 1257,28 200,0 100 1,200 1,0035 145 
9 1588,78 210,0 100 1,547 1,0135 145 
10 1746,22 215,0 100 1,581 1,0158 145 
11 1954,31 208,0 100 1,466 1,0107 87 
12 2050,30 179,8 20 1,188 1,0932 87 

y –keresztmetszetek bázistávolságai, d –keresztmetszetek átmérői, r – átmeneti sugarak, 
Y –átmérőviszony, K –feszültségkoncentrációs tényező, σmeg – kifáradásra megengedett 

méretezési feszültség 
4.4. táblázat. A kerékpártengely méretezési keresztmetszeteit jellemző értékek 

 

A σmeg értékei az EA4T (25CrMo4) tengelyanyagra vonatkoznak. 

A szilárdsági számítás képleteit a következőkben foglalom össze, figyelembe véve a 

tengelyt terhelő erők és távolságok jelöléseit. Az ábrákon csak azon erőket tüntetem fel, 

amelyek a méretezésben szerepet játszanak. A koordináta-rendszert és a nyomatékokat a 

4.5. ábra mutatja: 

 
4.5. ábra. A kerékpártengelyben fellépő nyomatékok 
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4.6. ábra. A kerékpártengelyt terhelő függőleges hatásvonalú erők 

 

Az x tengely körüli, vagyis az y-z síkban ébredő hajlítónyomaték a 4.6. ábra alapján: 

i1ix yPM ⋅=  i = 1, 2 (4.31) 

RF)aby(QyPM y1i1i1ix ⋅−+−⋅−⋅=  i = 3 (4.32) 

)yy(FRF)aby(QyPM ttitty1i1i1ix −⋅+⋅−+−⋅−⋅=  i = 4 (4.33) 

)()()( 111 AiAzttittyiiix yyFyyFRFabyQyPM −⋅+−⋅+⋅−+−⋅−⋅=  

 i = 5, 6, 7, 8 (4.34) 

)yy(F)yy(F)yy(FRF)aby(QyPM BiBzAiAzttitty1i1i1ix −⋅+−⋅+−⋅+⋅−+−⋅−⋅=  

 i = 9, 10 (4.35) 

)yb2(PM i2ix −⋅⋅=  i = 11, 12 (4.36) 
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4.7. ábra. A kerékpártengelyt terhelő hosszirányú erők 

 

Az z tengely körüli, vagyis az x-y síkban ébredő hajlítónyomaték a 4.7. ábra alapján: 

icsx1zi yFM ⋅=  i = 1, 2 (4.37) 

)aby(FyFM ix1icsx1zi +−⋅−⋅=  i = 3 (4.38) 

)yy(F)aby(FyFM ttitrix1icsx1iz −⋅−+−⋅−⋅=  i = 4 (4.39) 

)yy(F)yy(F)aby(FyFM AiAxttitrix1icsx1iz −⋅+−⋅−+−⋅−⋅=  

 i = 5, 6, 7, 8 (4.40) 

)yy(F)yy(F)yy(F)aby(FyFM BiBxAiAxttitrix1icsx1iz −⋅+−⋅+−⋅−+−⋅−⋅=  

 i = 9, 10 (4.41) 

)yb2(FM icsx2iz −⋅⋅=  i = 11, 12 (4.42) 
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4.8. ábra. A kerékpártengelyt terhelő csavaró erő 

 

Az y tengely körüli csavarónyomaték a 4.8. ábra alapján: 

0M
iy =  i = 1, 2 (4.43) 

w2ttiy rF
2
1M ⋅=  i = 3…10 (4.44) 

0M
iy =  i = 11, 12 (4.45) 

A kerékpártengelyre ható csavarónyomaték kiszámításánál azt vettem figyelembe, hogy 

a jármű állandó sebességgel halad, és a hosszirányú keréktalpi erők középértékei által 

keltett csavarónyomatékok egyensúlyban vannak a tengelyre a fogaskerékről ható 

hajtónyomaték csavaró hatásával. A (4.44) képletben úgy tekintem, hogy a fogaskeréken 

átadódó nyomaték fele-fele részben oszlik meg a jobb és bal oldali tengelyfél között. 

A különböző síkokban működő hajlítónyomatékok összegzésével az egyes i-dik 

keresztmetszetekben ható, eredő hajlítófeszültséget kapom meg: 

3
i

2
iz

2
ix

i d
MM32

⋅

+⋅
=

π
σ  (MPa) (4.46) 

Az egyes keresztmetszetekben ébredő csavarófeszültség képlete: 

3
i

iy
i d

M16
⋅

⋅
=

π
τ  (MPa) (4.47) 
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A legnagyobb nyírófeszültség elmélete (például [54] és [55]-ben Mohr-elmélet) szerint 

az eredő feszültség az i-dik keresztmetszetben: 

2
i

2
iei 4 τσσ ⋅+=  (MPa) (4.48) 

A valós feszültségek kiszámítása a feszültségkoncentrációs tényezőkkel: 

eii
*
i K σσ ⋅=  (MPa) (4.49) 

Az adott keresztmetszetben érvényes kifáradási biztonsági tényező pedig: 

*
i

megi
iS

σ
σ

=  (4.50) 

Megjegyzendő, hogy a fent említett méretezési szabványok és döntvények 

alkalmazására csak a Nyugat-Európában általánosan elfogadott jó minőségű vasúti pálya 

esetében van lehetőség. Abban az esetben, ha a vasúti pálya nem teljesíti az általános 

követelményeket (pl.: rövid sínes, hevederes felépítmény, vagy kissugarú ívekben 

gazdag pálya), a szabvány alkalmazásáról a járműgyártónak és az üzemeltetőnek meg 

kell egyeznie. Az Egyesült Királyságba gyártott járművek tengelyeinek méretezésére a 

fent említettektől eltérő szabványok [56] – [59] vonatkoznak. A tengelyek kialakításáról 

szóló angol szabványok [60], [61], [62] – a közismerten rossz minőségű brit vonalak 

miatt – a tengelyméretezésben hangsúlyozták a pályaminőség figyelembevételének 

szükségességét. [61] és [62] alapján olyan járulékos hatásokkal is számolni kellett volna, 

mint a felületi rozsda kifáradási határfeszültséget befolyásoló hatása, vagy a 

keréklaposodás dinamikai többletterhelése. Mivel ezek a speciális követelmények a mai 

ismereteink szerint nem teljesíthetők elfogadható időn belül sem a járműgyártók, sem a 

vevők szempontjából, a következő szabványverzióban ezek a feltételek már nem 

szerepelnek [63]. 

Az Amerikai Egyesült Államokban közlekedő vasúti járművekre nincs érvényben olyan 

szabványos számítási eljárás, mellyel kiszámítható lenne a tengely adott 

keresztmetszetében ébredő feszültség és ennek alapján a kifáradási biztonsági tényező. 

Olyan szabványokat alkalmaznak, melyek a különböző kivitelű tengelyeket 

mérethálóval ellátott rajzzal ábrázolják [64], [65]. A járműveket az üzemeltetők a 

sebesség és tengelyterhelés alapján különböző osztályokba sorolják. Ezen osztályok 

alapján választható ki, hogy a mérethálóval ellátott tengelyrajzon mekkorák az egyes 

átmérők és távolságok. További érdekesség, hogy a járműgyártónak nem kell a korrózió 

ellen befesteni a tengelyt. Az amerikai szakértők szerint a tervezésnél a lényeg a 

konstrukció robosztussága, a szabványban található méretek a minimum értékek csupán. 

Az utóbbi időben (1995-től) egyre több tengelytörés fordult elő Észak-Amerikában 

azért, mert a tengelyterhelések folyamatosan nőnek, de a szabványban adott méreteket 
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nem növelték, és az alkalmazható tengelyanyagok listáját sem egészítették ki 

erősebbekkel. A legnagyobb teherkocsi tengelyterhelés 32,4 tonna és a hozzá tartozó 

kerékpártengely átmérője a kerékagyülésen 8,75”, vagyis kb. 222 mm! 

Oroszországban többféle méretezési módszer van forgalomban. A közlekedésért felelős 

minisztérium irányelveiben leírt eljárások különbséget tesznek a motorvonatokra és a 

mozdonyokra érvényes méretezési eljárások között. Az OST 32.93-97 szabvánnyal 

minden típusú hajtott kerékpártengelyt lehet méretezni. Ennek első kiadását az 1970-es 

évek elején hozták nyilvánosságra, és tartalmát akkor minden volt KGST-ország 

szakmai bizottságával egyeztették. Ebben a szabványban a jármű ívben fut, de nem 

fékez, mint az EN-szabványban, hanem a maximális üzemi sebességhez tartozó 

vonóerővel vontat. A méretezésben csak a hajlító igénybevétel játszik szerepet, a 

keréktalpi erők különbségéből eredő csavarás nem. A módszer hátránya többek között, 

hogy előre definiáltak tengelyhajtómű típusokat, melyek nem minden esetben 

feleltethetők meg a valódi kialakításnak, csak az előre meghatározott keresztmetszetet 

lehet számolni, stb. A módszernek vannak előnyei is, mint például az, hogy 

kiszámolható vele a rugózatlan tömegek függőleges és keresztirányú gyorsulása, rossz 

minőségű, hevederes felépítmény esetén is megbízható eredményt szolgáltat, és alapvető 

felületkezelési módszernek tekinti a kifáradási feszültséget növelő görgőzést, amelynél 

az egyes tengelyrészekre jellemző technológiai paramétereket is megadja. Az európai és 

az orosz vasúti kerékpártengely mértezési eljárások mintapéldán bemutatott 

összehasonlítása a [66]-os publikációban olvasható. 

 

4.5 Az eredmények megjelenítési módja 

 

A számításokból származó eredményeket az egyes terhelési esetcsoportokra 

jellemző független változók függvényében ábrázoltam úgy, hogy a pontokra a legkisebb 

négyzetek módszerével lineáris és nemlineáris, másodfokú függvényeket illesztettem. 

Ez egyaránt vonatkozott mind a pályagerjesztéssel, mind a gerjesztés nélkül kapott 

eredmények ábrázolására. Az adott pontokra illesztett lineáris és nemlineáris 

függvényeket közös ábrán tüntettem fel. 

A görbék jellegéből következtetést vontam le arra vonatkozóan, hogy a változás 

mennyiben tekinthető lineárisnak, vagy nemlineárisnak. Ennek eldöntésére a 

pályagerjesztés mellett kapott eredmények figyelembevételével meghatároztam, 

mekkora az eredménypontokra lineárisan és nemlineárisan illesztett görbék 

különbségének maximuma, továbbá, hogy ez a maximum érték milyen abszcisszához 
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tartozik. Ezt a maximális különbséget viszonyítottam a nagyobb értékekkel rendelkező 

(felül haladó) görbének a kiszámított abszcisszánál lévő függvényértékéhez. 

Amennyiben az azonos abszcisszához tartozó maximális eltérés és a legnagyobb 

függvényérték hányadosa 5% alatt volt, akkor a változás jellegét lineárisnak tekintettem. 

Ellenkező esetben azt a megállapítást tettem, hogy a görbe változása nemlineáris jelleget 

mutat. 
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5 A modell felépítése 
 

A matematikai modell alapja a MÁV V63 (Ganz-MÁVAG VM15) sorozatú 

hattengelyes, univerzális villamos mozdonya, Krupp-forgóvázzal. Ezen mozdonynak 

merev, marokcsapágyas, egyfokozatú és tengelyenként egy trakciós motorral rendelkező 

tengelyhajtása van. Tengelyelrendezése Co’Co’ [67]. Modellem nem a teljes járművet 

tartalmazza, csupán annak egyhatod részét: egy kerékpártengelyt egy hajtóművel és 

trakciós motorral, az egy tengelyre jutó forgóváz- és járműszekrény-részekkel, továbbá a 

kerekek alatti pályaelemekkel. A teljes járműmodell mérete olyan nagy lenne, hogy az 

általam használt eljárás és számítógépes Maple programcsomag mellett az elérhető 

számítógépes kapacitások nem tennék lehetővé, hogy az adott vizsgálatokat elfogadható 

időn belül be lehessen fejezni. A disszertációban alkalmazott modell 26 szabadságfokú 

és lineáris. A tömegeket és a tehetetlenségi nyomatékokat elmozdulástól, illetve 

szögelfordulástól függetlenül állandó merevségű rugók és állandó csillapítási tényezőjű 

csillapítók kötik össze. A kerék-sín kapcsolatban a lineáris KALKER-elméletet 

alkalmaztam. Bár a nemlineáris elmélet pontosabb képet nyújtana a kerék-sín 

kapcsolatról és így a keréktalpi erőkről, de alkalmazása a számítási időt lényegesen 

megnövelné, és kutatásom céljának nem része a kerék-sín kapcsolat részletes vizsgálata. 

A modell koordináta-rendszere a következőképpen épül fel: a hosszirányú tengely (x) 

megegyezik a jármű haladási irányával. A keresztirányú tengely (y) ez előbbire 

merőleges, vízszintes tengely. A függőleges koordináta tengely (z) az előző kettő által 

meghatározott vízszintes síkra merőleges, felfelé irányított. A koordináta rendszer 

jobbsodrású. 

Az egyes modellelemek mozgásjellemzőit a rájuk ható erők és nyomatékok ismeretében 

felírt mozgásegyenletek megoldásával határoztam meg. A mozgásegyenletek elméleti 

alapját Newton axiómái képezik, felírásuk Newton II. törvényével, illetve a súlypont- és 

a perdülettétel alkalmazásával történt. Az egyes szabad koordinátákat, mint változókat 

az időtartományon vizsgáltam. A felírt mozgásegyenletek másodrendű, lineáris, 

inhomogén, állandó együtthatós differenciálegyenletek. A mozgásegyenletekből 

összeálló differenciálegyenlet-rendszer megoldását a Maple – az egyenletrendszer 

jellegének felismerése után – automatikusan elvégzi a negyedrendű RUNGE-KUTTA 

módszer szerint. A mozgásegyenletek és az állapotfüggő belső erők megértését segítik a 

modell felépítését bemutató 5.1. – 5.6. ábrák. Az ábrákon feltüntetem az egyes elemek 

közötti távolságok jelöléseit, a szabad koordinátákat, a merevségi és csillapítási 

tényezőket, valamint a többtest-modell alkotórészei között működő erőket, 

nyomatékokat. 
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5.1. ábra. Szemből nézet - a modell szabad koordinátái, merevségek, 

csillapítások, távolságok 
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5.2. ábra. Szemből nézet - a modellben fellépő erők és nyomatékok 
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5.3. ábra. Oldalnézet - a modell szabad koordinátái, merevségek, 

csillapítások, távolságok 
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5.4. ábra. Oldalnézet - a modellben fellépő erők és nyomatékok 
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5.5. ábra. Felülnézet - a modell szabad koordinátái, merevségek, 

csillapítások, távolságok 

 
5.6. ábra. Felülnézet – a modellben fellépő erők és nyomatékok 
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Az egyes modellelemek mozgásait leíró szabad koordinátákat az 5.1.-es táblázat foglalja 

össze. 

Szabad koordináták Modellelem x y z φx φy φz 

Járműszekrény  ys zs φsx   

Forgóváz  yf zf φfx   

Kerékpár xkp ykp zkp φkpx * φkpz 

Hajtómű xh yh zh φhx φhy φhz 

A tengelyhajtás 
torziós elemei  

Motor armatúra     φay  

Fogaskerék-koszorú     φfky  

Fogaskerékagy     φfay  

1-es kerék     φ1ky  

2-es kerék     φ2ky  

A vasúti pálya  

1-es sín  y1p z1p    

2-es sín  y2p z2p    

5.1. táblázat. A modellelemek szabad koordinátái 
* - A kerékpár a tengelyhajtóműben torziósan több részre van bontva az y-tengely mentén. Lásd a 
tengelyhajtás torziós elemei között. 
 

A szabad koordináták megnevezése a következő: 

1.    ys  –  a járműszekrény keresztirányú elmozdulása 
2.    zs   –  a járműszekrény függőleges irányú elmozdulása 
3.    φsx  –  a járműszekrény hossztengely körüli szögelfordulása 
4.    yf   –  a forgóváz keresztirányú elmozdulása 
5.    zf   –  a forgóváz függőleges irányú elmozdulása 
6.    φfx  –  a forgóváz hossztengely körüli szögelfordulása 
7.    xkp  –  a kerékpár hosszirányú elmozdulása 
8.    ykp –  a kerékpár keresztirányú elmozdulása 
9.    zkp  –  a kerékpár függőleges irányú elmozdulása 
10.  φkpx –  a kerékpár hossztengely körüli szögelfordulása 
11.  φkpz – a kerékpár függőleges tengely körüli szögelfordulása 
12.  xh   –  a hajtóműház hosszirányú elmozdulása 
13.  yh   –  a hajtóműház keresztirányú elmozdulása 
14.  zh   –  a hajtóműház függőleges irányú elmozdulása 
15.  φhx  –  a hajtóműház hosszirányú tengely körüli szögelfordulása 
16.  φhy –  a hajtóműház keresztirányú tengely körüli szögelfordulása 

*

*

*
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17.  φhz  –  a hajtóműház függőleges tengely körüli szögelfordulása 
18.  φay –  a vontatómotor forgórész keresztirányú tengely körüli szögelfordulása 
19.  φfky –   a fogaskerék koszorú keresztirányú tengely körüli szögelfordulása 
20.  φfay –  a fogaskerékagy keresztirányú tengely körüli szögelfordulása 
21.  φ1ky –  az 1-es kerék keresztirányú tengely körüli relatív szögelfordulása 
22.  φ2ky –  a 2-es kerék keresztirányú tengely körüli relatív szögelfordulása 
23.  y1p  –  az 1-es pályaelem keresztirányú elmozdulása 
24.  z1p  –  az 1-es pályaelem függőleges irányú elmozdulása 
25.  y2p  –  a 2-es pályaelem keresztirányú elmozdulása 
26.  z2p  -   a 2-es pályaelem függőleges irányú elmozdulása. 
 

Az 5.1. – 5.6. ábrákon megadott erő-, nyomaték-, valamint koordináta-irányok alapján a 

mozgásegyenletek a következők: 

A járműszekrény függőleges mozgását leíró egyenlet: 

sz2sz1ss FFzm +=⋅ &&  (5.1) 

A járműszekrény hossztengely körüli szögmozgását leíró egyenlet: 

fFcFF tamyszszsxsx ⋅−⋅−=⋅Θ )( 21ϕ&&  (5.2) 

A forgóváz függőleges mozgását leíró egyenlet: 

sz2sz1nyp2p1ff FFFFFzm −−++=⋅ &&  (5.3) 

A forgóváz hossztengely körüli szögmozgását leíró egyenlet: 

eFdF)l(ρFc)F(Fb)F(FΘ tamycsyyyny1sz2sz2p1pfxfx ⋅−⋅+−⋅+⋅−+⋅−=⋅ϕ&&  (5.4) 

A kerékpár függőleges irányú mozgását leíró egyenlet: 

ttBzAzp2p1tz2tz1kpkp FFFFFFFzm −−−−−+=⋅ &&  (5.5) 

A kerékpár hosszirányú tengely körüli szögmozgását leíró egyenlet: 

kptztztyty

yyttAAzBBzpptztzkpxkpx

yFFRFF

lhFlFlFbFFaFF

⋅−+⋅++

+−⋅−⋅−⋅+⋅−+⋅−=⋅Θ

)()(

)()()(

020121

1221ϕ&&
 (5.6) 

Az 1-es számú pályaelem függőleges mozgását leíró egyenlet: 

tz1pz1p1p1 FFzm −=⋅ &&  (5.7) 

A 2-es számú pályaelem függőleges irányú mozgását leíró egyenlet: 

tz2pz2p2p2 FFzm −=⋅ &&  (5.8) 

Az 1-es kerék keresztirányú tengely körüli, a haladási sebességhez tartozó v/R 

szögelforduláshoz viszonyított relatív szögmozgását kifejező egyenlet: 

elltxwtengkyky MRFMM 111111 −⋅−−=⋅Θ ϕ&&  (5.9) 
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A 2-es kerék keresztirányú tengely körüli, a haladási sebességhez tartozó v/R 

szögelforduláshoz viszonyított relatív szögmozgását leíró egyenlet: 

Bcsapelltxwtengkyky MMRFMM −−⋅−−=⋅Θ 222222 ϕ&&  (5.10) 

A fogaskerékagy keresztirányú tengely körüli szögmozgását leíró egyenlet: 

tengtengAcsaprfayfay MMMM 21 −−−−=⋅Θ ϕ&&  (5.11) 

A vontatómotor forgórészének keresztirányú forgástengelye körüli szögmozgását leíró 

egyenlet: 

wtthayay rFM 1⋅+=⋅Θ ϕ&&  (5.12) 

A fogaskerék-koszorú keresztirányú tengely körüli szögmozgását leíró egyenlet: 

wttrfkyfky rFM 2⋅−=⋅Θ ϕ&&  (5.13) 

A hajtóműház függőleges mozgását leíró egyenlet: 

nyttBzAzhh FFFFzm −++=⋅ &&  (5.14) 

A hajtóműház hosszirányú mozgását leíró egyenlet: 

trBxAxhh FFFxm −−−=⋅ &&  (5.15) 

A hajtóműház hosszirányú tengely körüli szögmozgását leíró egyenlet: 

zmotaxynyyttyBBzAyAzhxhx lFFhF)ll(F)ll(F ⋅+⋅−⋅+−⋅−+⋅=⋅ ρϕΘ &&  (5.16) 

A hajtóműháznak a keresztirányú tengely körüli szögmozgását leíró egyenlete: 

BcsapAcsapztr

hxnyxttzBxAxxBzAzhyhy

MMlF

MFhFlFFlFF

−−⋅

+−⋅−⋅−⋅++⋅+−=⋅Θ ρϕ )()(&&
 (5.17) 

A hajtóműház keresztirányú mozgását leíró egyenlet: 

motaxhh Fym =⋅ &&  (5.18) 

A hajtóműház függőleges tengely körüli szögmozgását leíró egyenlet: 

)()( yAAxytrxmotaxyBBxhzhz llFhFlFllF +⋅+⋅+⋅+−⋅−=⋅Θ ϕ&&  (5.19) 

A járműszekrény keresztirányú mozgását kifejező egyenlet: 

tamyss Fym −=⋅ &&  (5.20) 

A forgóváz keresztirányú mozgását kifejező egyenlet: 

tamycsyff FFym +=⋅ &&  (5.21) 

A kerékpár keresztirányú mozgását leíró egyenlet: 

motaxcsyty2ty1kpkp FFFFym −−+=⋅ &&  (5.22) 

Az 1-es pályaelem keresztirányú mozgását leíró egyenlet: 

py1pyty1p1p1 FFFym −+−=⋅ &&  (5.23) 
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A 2-es pályaelem keresztirányú mozgását leíró egyenlet: 

py2pyty2p2p2 FFFym +−−=⋅ &&  (5.24) 

A kerékpár hosszirányú mozgását kifejező egyenlet: 

csx2csx1BxAxtrtx2tx1kpkp FFFFFFFxm ++++++=⋅ &&  (5.25) 

A kerékpárnak a függőleges tengely körüli szögmozgását leíró egyenlete: 

'
2

'
1

2112

)(

)()(

ttyytr

BBxAAxcsxcsxtxtxkpzkpx

MMlhF

lFlFbFFaFF

++−⋅

−⋅+⋅−⋅−−⋅−=⋅Θ ϕ&&
 (5.26) 

 

Az állapotfüggő belső erők a következők: 

Az 1-es oldal szekunder rugózásában fellépő erő: 

sz1sz1sz1sz1sz1 zkzsF &ΔΔ ⋅+⋅= , ahol (5.27) 

c)(zzz sxfxsfsz1 ⋅−+−= ϕϕΔ  (5.28) 

A 2-es oldal szekunder rugózásában ébredő erő: 

sz2sz2sz2sz2sz2 zkzsF &ΔΔ ⋅+⋅= , ahol (5.29) 

c)(zzz sxfxsfsz2 ⋅−−−= ϕϕΔ  (5.30) 

A forgóváz-járműszekrény keresztirányú kapcsolatában fellépő erő: 

tamytamytamytamytamy ykysF &ΔΔ ⋅+⋅= , ahol (5.31) 

feyyy sxfxfstamy ⋅+⋅−−= ϕϕΔ  (5.32) 

Az 1-es oldal primer rugózásában ébredő erő: 

p1p1p1p1p1 zkzsF &ΔΔ ⋅+⋅= , ahol (5.33) 

b)(zzz fxkpxfkpp1 ⋅−+−= ϕϕΔ  (5.34) 

A 2-es oldal primer rugózásában fellépő erő: 

p2p2p2p2p2 zkzsF &ΔΔ ⋅+⋅= , ahol (5.35) 

b)(zzz fxkpxfkpp2 ⋅−−−= ϕϕΔ  (5.36) 

A nyomatéktámban ébredő függőleges erő: 

nynynynyny zkzsF &ΔΔ ⋅+⋅= , ahol (5.37) 

)l(zzz yyfxyhxxhyfhny −⋅−⋅+⋅+−= ρϕρϕρϕΔ  (5.38) 

A kerékpárvezetés keresztirányú kikötésében működő erő: 

cscsycscsycsy ykysF &ΔΔ ⋅+⋅= , ahol (5.39) 

dyyy fxfkpcs ⋅−−= ϕΔ  (5.40) 
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Az 1-es oldali kerékpárvezetés hosszirányú kikötésében ébredő erő: 

cscsxcscsxcsx xkxsF 11111 &Δ⋅+Δ⋅= , ahol (5.41) 

bxx kpzkpcs1 ⋅−= ϕΔ  (5.42) 

A 2-es oldali kerékpárvezetés hosszirányú kikötésében ébredő erő: 

cscsxcscsxcsx xkxsF 22222 &Δ⋅+Δ⋅= , ahol (5.43) 

bxx kpzkpcs2 ⋅+= ϕΔ  (5.44) 

Az 1-es kerék függőleges statikus kerékterhelése: 

94814F tz01 =  (N) (5.45) 

A 2-es kerék függőleges statikus kerékterhelése: 

94814F tz02 =  (N) (5.46) 

Az 1-es oldal kerék-sín érintkezésén fellépő, érintkezési felületre merőleges normálerő 

(megközelítően a függőleges deformáció alapján számolva): 

t1H1t1H1N1 zkzsF &ΔΔ ⋅+⋅= , ahol (5.47) 

azzuz kpxkpp11t1 ⋅−−+= ϕΔ , ahol (5.48) 

u1 az 1-es oldali pályaelemen fellépő függőleges pályaegyenetlenség (gerjesztés). 

A 2-es oldal kerék-sín érintkezésén fellépő, érintkezési felületre merőleges normálerő 

(megközelítően a függőleges deformáció alapján számolva): 

t2H2t2H2N2 zkzsF &ΔΔ ⋅+⋅= , ahol (5.49) 

azzuz kpxkpp22t2 ⋅+−+= ϕΔ , ahol (5.50) 

u2 a függőleges pályagerjesztés a 2-es oldali pályaelemen. 

A két test között at és bt féltengely-méretű ellipszis érintkezési felület feltételezésével a 

lineáris kerék-sín kapcsolatot leíró KALKER-együtthatók: [68], [69], [70] 

11tt11 cbaE ⋅⋅⋅=κ , (5.51a) 

22tt22 cbaE ⋅⋅⋅=κ , (5.51b) 

23
2
3

tt23 c)ba(E ⋅⋅⋅=κ , (5.51c) 

33
2

tt33 c)ba(E ⋅⋅⋅=κ , ahol (5.51d) 

11101,2E ⋅=  Pa – az érintkező testek eredő YOUNG-féle rugalmassági modulusa (5.52) 

21,2c11 = , 15,2c22 = , 27,1c23 = , 275,0c33 =  (5.53) 

az at/bt viszonyszámtól függő konstansok. 
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A keréktalpi kúszások az egyes kerekek keréktalpain v járműsebesség mellett: 

- tangenciális irányban: 
v
Δvx=xν  (5.54a) 

- keresztirányban (kerékprofil alkotó irányban): 
v
vy

y

Δ
ν =  (5.54b) 

- fúrókúszás az érintkezési felületre merőleges tengely körül: 

v
zωΔνω =  (5.54c) 

A Δvx,y sebességkülönbség és a Δωz szögsebesség-különbség kifejtése az egyes kerekek 

esetén a következő (lásd 5.7. ábra): 

 
5.7. ábra. A kerékpár általános helyzete a pályán 

 

A P kerék-sín érintkezési pontban a keréktalpi pont számított sebessége: 

PeP vv ρω ×+= , ahol (5.55) 

ev  a kerékpár eredő sebessége, mely felbontható a tengelyhez rögzített koordináta-

rendszer irányaiba: 

kzjvivv kpejeie ⋅+⋅+⋅= &  (5.56) 
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ω  a kerékpár eredő szögsebesség vektora: 

kj)
R
v(i kpzky2,1kpx ⋅+⋅++⋅= ϕϕϕω &&& , (5.57) 

ahol ky2,1ϕ&  a haladási sebességhez tartozó v/R szögsebességhez viszonyított relatív 

szögsebesség, 
P

ρ  pedig a kerékpár középpontjából a bal és a jobb oldali kerék-sín 

kapcsolatra mutató vektor: 

k)RR(jai0
P

⋅±−⋅±⋅= Δρ  (5.58) 

A képletekben a felső előjel a bal oldalhoz, az alsó előjel pedig a jobb oldalhoz tartozik. 

Ez utóbbi egyenletben a kerék gördülősugár-változása (γe kerékprofil egyenértékű 

kúposság mellett): 

)(tgyR ekp γΔ ⋅=  (5.59) 

A Pv  vektor „i”, „j” és „k” irányokba eső összetevői a jobb, illetve bal oldaltól 

függetlenül legyenek vPi, vPj és vPk, így: 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

Pk

Pj

Pi

P

v
v
v

v  

A kerék P pontban fellépő kerékprofil alkotó-irányú sebessége (lásd 5.8. ábra): 

)sin(v)cos(vv ePkePjkj γγ ⋅±⋅=  (5.60) 

 
5.8. ábra. A kerék P ponti sebessége 
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Az 5.9. ábra a sín ugyanezen P pontban fellépő kerékprofil alkotó-irányú sebességét 

mutatja, mely képletszerűen: 

)sin(z)cos(yv eP2,1eP2,1sj γγ ⋅±⋅= &&  (5.61) 

 
5.9. ábra. A sín P ponti sebessége 

 

A kerék és sín „keresztirányú” (profilalkotó irányú) sebességkülönbsége: 

sjkjy vvv −=Δ  (5.62) 

A kerék P ponti, érintkezési felületre merőleges tengely körüli szögsebessége az 5.10. 

ábra alapján: 

)sin()
R
v()cos( eky2,1ekpzz γϕγϕωΔ ⋅+⋅= &m&  (5.63) 

 
5.10. ábra. A P ponti szögsebességek és vetületeik 

 

„Hosszirányban” (gördülési irányban) a sín nem rendelkezik szabad koordinátával, így 

elmozdulással, illetve sebességgel sem, így: 

Pix vv =Δ  (5.64) 

A kerékre ható tangenciális irányú kúszási erő az 1-es és 2-es oldali kerekek alatt: 

x2,111x2,1
*F νκ ⋅−=  (5.65) 
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A kerékprofil alkotó-irányú kúszási erő az 1-es és 2-es oldali kerekek alatt: 

ωνκνκ 2,123y2,122y2,1
*F ⋅−⋅−=  (5.66) 

Az érintkezési felületre merőleges fúrókúszási nyomaték az 1-es és 2-es oldali kerekek 

alatt: 

ωω νκνκ 2,1332,1232,1
* ⋅−⋅= yM  (5.67) 

Az 1-es kerék-sín kapcsolaton fellépő, ténylegesen hosszirányú (jármű haladási irányú) 

keréktalpi erő γe kerékkúposság és φkpz függőleges tengely körüli elfordulás mellett (lásd 

5.11. ábra): 

kpzeN1ey1
*

kpzx1
*

tx1 sin)sinFcosF(cosFF ϕγγϕ ⋅⋅−⋅−⋅=  (5.68) 

A 2-es kerék-sín kapcsolaton fellépő, ténylegesen hosszirányú keréktalpi erő: 

kpzeN2ey2
*

kpzx2
*

tx2 sin)sinFcosF(cosFF ϕγγϕ ⋅⋅+⋅−⋅=  (5.69) 

 
5.11. ábra. A hosszirányú keréktalpi erők 
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Az 5.12. ábra a keresztirányú keréktalpi erőket mutatja, ahol a P pontbeli erők vetületei 

azonosak az 5.11. ábrán alul láthatóakkal. 

Az 1-es kerék-sín kapcsolaton fellépő, ténylegesen keresztirányú keréktalpi erő: 

kpzeN1ey1
*

kpzx1
*

ty1 cos)sinFcosF(sinFF ϕγγϕ ⋅⋅−⋅+⋅=  (5.70) 

A 2-es kerék-sín kapcsolaton fellépő, ténylegesen keresztirányú keréktalpi erő: 

kpzeN2ey2
*

kpzx2
*

ty2 cos)sinFcosF(sinFF ϕγγϕ ⋅⋅+⋅+⋅=  (5.71) 

 

 
5.12. ábra. A keresztirányú keréktalpi erők 

 

Az 1-es és a 2-es kerék-sín kapcsolaton ébredő fúrókúszásból származó függőleges 

tengely körüli nyomaték (lásd 5.13. ábra): 

ezt MM γωω cos1
*

1 ⋅=  (5.72) 

ezt MM γωω cos2
*

2 ⋅=  (5.73) 

 
5.13. ábra. A fúrókúszás függőleges vetületei 
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Az 1-es és a 2-es kerék-sín kapcsolaton fellépő fúrókúszás okozta gördülési ellenállás 

jellegű nyomaték (lásd 5.14. ábra): 

eell MM γω sin1
*

1 ⋅=  (5.74) 

eell MM γω sin2
*

2 ⋅=  (5.75) 

 
5.14. ábra. A fúrókúszás keresztirányú vetületei 

 

Az egyes kerék-sín érintkezésen fellépő függőleges erők (5.15. ábra): 

ety2,1eN2,1tz2,1 sinFcosFF γγ ⋅±⋅=  (5.76) 

 
5.15. ábra. A függőleges keréktalpi erők 

 

Az „A” marokcsapágyban ébredő függőleges erő: 

AAzAAzAz zkzsF &ΔΔ ⋅+⋅= , ahol (5.77) 

)ll(llzzz yAhxxhyAkpxhkpA +⋅−⋅+⋅+−= ϕϕϕΔ  (5.78) 

A „B” marokcsapágyban ébredő függőleges erő: 

BBzBBzBz zkzsF &ΔΔ ⋅+⋅= , ahol (5.79) 

)ll(llzzz yBhxxhyBkpxhkpB −⋅+⋅+⋅−−= ϕϕϕΔ  (5.80) 
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Az „A” marokcsapágyban ébredő hosszirányú erő: 

AAxAAxAx xkxsF &ΔΔ ⋅+⋅= , ahol (5.81) 

AkpzyAhzzhykphA llllxxx ⋅++⋅+⋅+−=Δ ϕϕϕ )(  (5.82) 

A „B” marokcsapágyban ébredő hosszirányú erő: 

BBxBBxBx xkxsF &ΔΔ ⋅+⋅= , ahol (5.83) 

BkpzyBhzzhykphB llllxxx ⋅−−⋅−⋅+−=Δ ϕϕϕ )(  (5.84) 

A tengelyhajtómű fogkapcsolatán ébredő kerületi erő: 

ikisF tttttt Δ⋅+Δ⋅= & , ahol (5.85) 

yhxxhyw1ayw2fkyyykpxhkp hhrr)lh(zzi ⋅−⋅−⋅−⋅+−⋅+−= ϕϕϕϕϕΔ  (5.86) 

A hajtott fogaskerék és az 1-es kerék közti tengelyrész torziós nyomatéka: 

tengtengtengtengteng ksM 11111 ϕϕ &Δ⋅+Δ⋅= , ahol (5.87) 

kyfayteng 11 ϕϕϕ −=Δ  (5.88) 

A hajtott fogaskerék és a 2-es kerék közti tengelyrész torziós nyomatéka: 

teng2teng2teng2teng2teng2 ksM ϕϕ &Δ⋅+Δ⋅= , ahol (5.89) 

kyfayteng 22 ϕϕϕ −=Δ  (5.90) 

A hajtott fogaskerék-koszorú és fogaskerékagy közötti torziós nyomaték: 

rrrrr ksM ϕΔϕΔ &⋅+⋅= , ahol (5.91) 

fkyfayr ϕϕϕΔ −=  (5.92) 

A villamos motor tengelyén működő hajtónyomaték: hM  

A tengelyhajtómű fogkapcsolatán működő radiális fogazati erő: 

αtgFF tttr ⋅=  (5.93) 

A tengelyhajtóműház és a kerékpártengely között, a marokcsapágyakon fellépő 

keresztirányú erő: 

motaxmotaxmotaxmotaxmotax ykysF &ΔΔ ⋅+⋅= , ahol (5.94) 

xhzzhxhkpmotax llyyy ⋅−⋅−−= ϕϕΔ  (5.95) 

A sínelemek között ható keresztirányú erő: 

ppyppypy ykysF &ΔΔ ⋅+⋅= , ahol (5.96) 

p1p2p yyy −=Δ  (5.97) 
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Az 1-es sínelem és környezete között fellépő keresztirányú erő: 

p1py1p1py1py1 ykysF &ΔΔ ⋅+⋅= , ahol (5.98) 

p1p1 yy =Δ  (5.99) 

A 2-es sínelem és környezete között fellépő keresztirányú erő: 

p2py2p2py2py2 ykysF &ΔΔ ⋅+⋅= , ahol (5.100) 

p2p2 yy −=Δ  (5.101) 

Az 1-es oldali pályaelem és környezete között működő függőleges erő: 

p1pz1p1pz1pz1 zkzsF &ΔΔ ⋅+⋅= , ahol (5.102) 

p1p1 zz −=Δ  (5.103) 

A 2-es oldali pályaelem és környezete között működő függőleges erő: 

p2pz2p2pz2pz2 zkzsF &ΔΔ ⋅+⋅= , ahol (5.104) 

p2p2 zz −=Δ  (5.105) 

 

A differenciálegyenlet-rendszer megoldása során a program számítási eredményeit 

adatfájlba mentettem. A mozgásjellemző koordináták nulladik és első deriváltjainak 

diszkrét időpontokhoz tartozó értékei kerültek ezekbe az eredményfájlokba. A számítási 

eredmények közötti diszkrét időlépcsőt a modell gerjesztésére jellemző felharmonikusok 

számának és a járműsebességnek a segítségével határoztam meg. A futástechnikai 

szempontból mértékadó hullámhossztartomány 20 és 200 méter között van. A 

hajtástechnikai számításokhoz azonban kisebb hullámhossztartományt kell figyelembe 

venni, [6] szerint ez 3 és 50 méter között van. Ez utóbbi alapján a legkisebb frekvenciát 

1 rad/m-re vettem fel, így a pályagerjesztés alapharmonikusának hullámhossza 2π méter 

lett. A kisebb hullámhossztartománnyal együtt járó nagyobb gerjesztési frekvenciának 

van érezhető hatása a tengelyhajtóműre, amit a járműsebesség és a hajtás típusa is 

befolyásol. A felharmonikusok száma három, a modellezés során fellépő maximális 

haladási sebesség 24 m/s. Ezek alapján az alapharmonikus periódusideje: 

26,0
24
2

v
LT1 ===

π  (s) (5.106) 

A harmadik felharmonikus periódusideje: 

08,0
3
26,0

N
TT 1

3 ===  (s) (5.107) 

A számítási időintervallum Δt értékének meghatározásában fontos, hogy a 

felharmonikus periódusidején belül legalább 10 db mintavételezési lehetőség legyen. 
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008,0
10
Tt 3 ==Δ  (s) (5.108) 

Ez az időintervallum az, amellyel mint számítási intervallummal számoltam minden 

egyes dinamikai futtatásnál. Ez az érték megfelelt a kisebb járműsebességeknél is, 

hiszen akkor a felharmonikus periódusidején belül több mint 10 mintavételezési érték 

adódott. A Runge-Kutta módszer algoritmusa így 0,008 másodpercenként szolgáltatott 

eredményeket az összes mozgáskoordináta nulladik és első deriváltjainak számított 

értékeiről. A mozgáskoordináták numerikus értékeire támaszkodva a modell 

állapotfüggő belső erőhatásainak fentebb leírt összefüggései segítségével 

meghatároztam a modellt alkotó elemek közötti erőhatások időfüggvényeit, és ezek 

képezték az alapját a csapágyazás, a fogaskerék-kapcsolat és a kerékpártengely 

szilárdsági számításainak. 

A modell a fő mozgásfolyamaton kívül számol a jármű függőleges és keresztirányú 

parazita mozgásaival is, így a pályagerjesztés mellett végzett futtatások eredményei 

magukban hordozzák a függőleges mellett a keresztirányú mozgásokból származó 

igénybevételek hatásait is. A pályagerjesztés azonban csak függőleges irányú. A 

járműmodell keresztirányú elmozdulását a függőleges pályagerjesztés hatására fellépő, 

az adott kerék-sín érintkezési felületre merőleges kontakterő megváltozása okozza (lásd 

(5.47)-(5.50) képletek). Ezen erők hatással vannak a keresztirányú keréktalpi erőkre 

(lásd (5.70) és (5.71) képleteket), melyek a kerékpár és ezen keresztül a többi 

modellelem keresztirányú elmozdulását is befolyásolják. A keresztirányú parazita 

mozgás a gyakorlatban két összetevővel is rendelkezik: a kígyózással és a szitálással. A 

műszaki életben szokásos méretezésekben nincsenek figyelembe véve a jármű parazita 

mozgásainak a gépészeti egységekre gyakorolt dinamikai hatásai. Azokban a terhelési 

esetcsoportokban, ahol a vizsgálatokat pályagerjesztés nélkül végeztem el, szintén nincs 

hatása a jármű függőleges és keresztirányú mozgásának, illetve ha van is számítható 

keresztirányú elmozdulás, az elhanyagolható mértékű ahhoz képest, mint amikor a 

jármű gerjesztett körülmények között fut. Ezért ezekben az esetekben ugyanazzal a 

koncepcióval számítottam ki az egyes eredményeket, mint ahogy a modelleredményeket 

nélkülöző műszaki gyakorlatban szokásos. A keresztirányú mozgásjellemzők, mint 

szabadságfokok figyelembevétele közelebb viszi a modell-tulajdonságokat a valós jármű 

jellemzőihez. A gerjesztéssel és gerjesztés nélkül végzett számítások eredményeinek 

összehasonlítása rámutat arra, hogy a használt modell keretein belül mely területeken, 

milyen mértékű eltérés jelentkezik a kvázistatikus és dinamikus terhelésekkel nyert 

eredmények között. 
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6 A pályagerjesztés 
 

A pályagerjesztés alatt a pálya geometriai hibáit, egyenetlenségeit értjük, mely 

külső gerjesztő tényezője a vizsgált modellnek. A pályagerjesztést gyengén stacionárius, 

sztochasztikus folyamatnak tekintjük. A különböző minőségű vasútvonalak eltérő 

geometriai hibáit matematikai módszerekkel jellemezhetjük. A pályahibák jellemzésére 

igen jól felhasználható a spektrális sűrűségfüggvény, melyet a továbbiakban az 

útkörfrekvencia függvényében a következő közelítő egyenlettel tekintünk adottnak: 

[ ] 3

2

)m/12/b(
a

m/1
mm

πΩ
Φ

+
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
, (6.1) 

melyben „a” és „b” a függvény paraméterei. A gerjesztőfüggvény az út mentén a 

∑ +⋅⋅=
i

iii )xcos(b)x(h εΩ  (6.2) 

képlettel adott, melyben a bi amplitúdók a (6.1)-es képlet alapján generáltak a 

következők szerint: 

2)(b ii ⋅⋅= ΔΩΩΦ  (6.3) 

A ΔΩ változó meghatározza a spektrális sűrűségfüggvény alatti területet, amely a 

pályahiba szórásával azonos. A bi olyan amplitúdó, amelynek szórása, illetve effektív 

értéke megfelel a görbe alatti területnek. Az εi változó a fázisszög, mely egyenletes 

eloszlású véletlen szám. 

Az [71] szakirodalomból ismert, hogy milyen a-b paraméterpárok jellemzik a különböző 

minőségű pályákat. A vasúti pályán négyféle geometriai hibát szokás értelmezni: 

1. süppedés (+zl és –zr), 

2. keresztsüppedés (Ψ), 

3. irányhiba (u), 

4. nyomtávhiba (+yl és –yr). 

Ezeket a pályahiba-típusokat a 6.1. ábra mutatja be [71]. 
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6.1. ábra. A pályahibák típusai 

 

A süppedés a jobb és bal oldali sínszálak függőleges deformációja; a keresztsüppedés 

pedig a jobb és bal oldali sínszálak függőleges helyzetének különbsége, a pálya 

járósíkjának az ideális síkkal bezárt szögével kifejezve. Mértékegysége radián. Az 

irányhiba a két sínszál középvonalának a pálya elméleti középvonalától való eltérését 

jelenti. A nyomtávhiba pedig a két sínszál közötti nyomtávolságnak a névleges értéktől 

való eltérése. 

A modell gerjesztéseként alkalmazott magassági hibát kétféle hiba (süppedés és 

keresztsüppedés) összegeként állítottam elő úgy, hogy a különböző minőségű pályákhoz 

tartozó „a” és „b” paraméterekkel az időtartományon generált hibafüggvényeket a 

nyomtáv ismeretében előjelesen összeadtam. 

Azért, hogy a generált pályahiba realizáció ne ismétlődjön, ne legyen periodikus, több, 

azonos paraméterpárral képzett, 2π periódusú, de egymástól eltérő realizációkat 

generáltam véletlen számok segítségével. Ezeket a 2π szerint periodikus realizációkat 

összefűztem egymással oly módon, hogy az i-dikként generált realizációt az i-dik 2π 

hosszú tartományon egy ablakfüggvénnyel érvényesítettem, míg minden más realizációt 

nullával szoroztam meg az adott tartományon, és gerjesztésként a realizációk összegét 

tekintettem. 
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Az ablakfüggvény alkalmasan transzformált felvezető és levezető szinusz 

függvényrészekből és közöttük 1 értékű konstansból áll. A felvezető szakasz a 

transzformáció nélküli szinuszgörbe –π/2 és π/2 közötti részének, a levezető szakasz 

pedig a π/2 és 3π/2 közötti részének transzformációjával áll elő. A felvezető és levezető 

szakaszok átfedési tartományhossza 0,1π. A felvezető szinusz-görbeszakasz az s út 

függvényében: 

)1))
2

s(10(sin(5,0)s(f 1a ++⋅⋅=
π  (6.4) 

A levezető szinusz-görbeszakasz az s út függvényében: 

)1)s10(sin(5,0)s(f 2a +⋅⋅=  (6.5) 

Ezen függvények felhasználásával az i-edik Sai(s) ablakfüggvény esetszétválasztással: 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

+<<−
−≤≤+−

+−<<−−
=

ππππ
ππππ

ππππ

05,0i2s05,0i2 ha),s(f
05,0i2s05,0)1i(2 ha,1

05,0)1i(2s05,0)1i(2 ha),s(f
)s(S

1a

2a

ai  (6.6) 

ahol i=1…n a generált realizációk n darabszámáig fut. Az egymáshoz kapcsolódó 

ablakfüggvényeket a 6.2. ábra mutatja be, az i-edik és az i+1-edik ablakfüggvények 

átfedési tartományainak kiemelésével. 

 
6.2. ábra. Az ablakfüggvények és csatlakozásuk egymáshoz 

 

Háromféle (jó, közepes, rossz) minőségű pályahibát generáltam az időtartományon. Az 

1-es és 2-es terhelési esetcsoportban (lásd 4.1 fejezet) a jó minőségű pálya gerjesztő 

hatása mellett számítottam ki az eredményeket. E két esetcsoportban elvégeztem a 

számításokat a tökéletes, pályagerjesztés nélküli pályán történő futás 

figyelembevételével is. A 3-as terhelési esetcsoportban a jó, közepes és rossz minőségű 

pályaszakaszokon történő számítógépes futtatásokból nyert eredmények mellett a 

kiértékelésnél a pályagerjesztés nélküli esetben kapott eredményeket is felhasználtam. 

Minden vizsgálat ugyanolyan hosszú elméleti pályaszakaszon történt. A vizsgált 
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pályaszakasz hossza kb. 314 m. A vizsgálat idejét a jármű egyensúlyi sebessége 

határozta meg. 

A [71] alapján a következő a-b értékpárral generáltam a pályahibát: 

- a süppedés esetében az értékeket a 6.1. táblázat mutatja: 

Pályaminőség a b 
jó 41090,1 −⋅  31071,9 −⋅  
közepes 21031,1 −⋅  21094,2 −⋅  
rossz 11039,9 −⋅  21089,6 −⋅  

6.1. táblázat. A süppedést jellemző „a” és „b” paraméterek 
 

- a keresztsüppedés esetén lásd a 6.2. táblázatot: 

Pályaminőség a b 
jó 101007,4 −⋅ 31057,5 −⋅  
közepes 91087,2 −⋅  31017,3 −⋅  
rossz 81016,2 −⋅  21019,1 −⋅  

6.2. táblázat. A keresztsüppedést jellemző „a” és „b” paraméterek 
 

A valós vasútvonalak pályahibáit mérőkocsi segítségével detektálják. A vonalak 

minősítésének leggyakoribb mutatószáma a pálya névleges értékétől való eltérés várható 

értéke, vagyis a szórás [72]. Így a két paraméter segítségével generált pályahiba-

függvényt egyetlen számmal, a szórással jellemeztem. Azoknál a számításoknál, 

melyeket a pályaminőség függvényeként végeztem, az eredményeket a menetirány 

szerinti bal oldali sín pályahibájának (5.1. ábra, u1) szórásértéke mentén ábrázoltam. 
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7 A Maple matematika-program, számítógépes programstruktúra 
 

A számítógépes programozást a BME Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis 

Tanszék által rendelkezésemre bocsátott Maple matematikai program segítségével 

végeztem el. Ez a program kiváló eszköze a nagyszámú differenciálegyenletből álló 

egyenletrendszerek numerikus megoldásának és az eredmények grafikus ábrázolásának. 

A Maple-ben nemcsak a modellt leíró differenciálegyenlet-rendszert programoztam, 

hanem egy több programból álló és egymásra épülő elemeket tartalmazó 

programcsoportot hoztam létre. Célom volt olyan paraméteres programcsoport felépítése 

is, mely éppen úgy alkalmas arra, hogy már meglévő, villamos tengelyhajtású járművet 

vizsgáljunk meg, mint arra, hogy olyan járművet analizáljunk, mely még csak a 

tervezőasztalon létezik. Ebből adódóan alkalmas a programcsoport arra is, hogy 

különböző járműveket hasonlítsunk össze hajtásdinamikai szempontból azonos 

körülmények között. 

A Maple-ben megírt számítások, illetve programok egymásra épülnek. A vizsgálathoz 

szükséges modell-adatok, a menetdinamikai jellemzők (sebesség, hajtónyomaték), 

valamint a pályahiba – mint külső gerjesztés – a mozgásegyenleteket megoldó, vagyis a 

dinamikai rendszert kezelő főprogram bemeneti paraméterei. A mozgásegyenletek 

megoldásával a szabadságfokok nulladik és első deriváltjainak diszkrét értékeit kaptam 

meg az idő függvényében. Ezek az értékek grafikusan megjeleníthetők, de számomra a 

feladat ezen adatok további, többszintű feldolgozása volt. 

Külön programrészben határoztam meg a fogkapcsolatban ébredő tangenciális, radiális 

és eredő erők időbeni lefolyását. A fogazati erőknek az időtartományon végzett 

statisztikai kiértékelésével kiszámítottam a méretezéshez szükséges egyenértékű 

fogazati terheléseket. Ezek ismeretében mondható meg, hogy a fogazat milyen 

biztonsággal áll ellent a fogtőben bekövetkező törésnek, a fogfelületi pittingesedésnek és 

a meleghegedésnek. A fogoldal kopásának ismeretében meghatározható a fogazat 

élettartama. 

Egy másik programrészben számítottam ki a szabadságfokok nulladik és első 

deriváltjának értékeiből az egyes marokcsapágyakat és ágytokcsapágyakat terhelő 

függőleges és hosszirányú radiális erőket, valamint az axiális erőket. A csapágyerők 

ismeretében meghatároztam az egyenértékű terheléseket, és ebből az adott feltételek 

mellett várható élettartamot. Mivel a csapágyerők időfüggvények, kiszámítottam a 

további számításokhoz szükséges statisztikai jellemzőiket: átlagot, szórást, terjedelmet. 

A tengelyméretezéssel foglalkozó programrészben a numerikus eredményekből 

meghatároztam azokat a terheléseket, amelyek a kerékpártengely szilárdsági 
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számításához nélkülözhetetlenek. Ezek alapján elvégeztem a szilárdsági számítást és 

meghatároztam, hogy a vizsgált keresztmetszetben mekkora a kifáradással szembeni 

biztonsági tényező. 

A bemenő és kimenő paraméterek kapcsolata alapján a következőképpen szemléltethető 

a disszertáció számításait végző programstruktúra, amely az általam alkotott számítási 

algoritmus alapja, lásd 7.1. ábra: 

 
7.1. ábra. A teljes számítási algoritmus (szimuláció, kiértékelés, megjelenítés) elvi 

blokkdiagramja 

Pályagerjesztés 
előállítása 

Egyensúlyi sebesség 
és hajtónyomaték 

meghatározása 
A jármű 

adatrendszere 

Főprogram 
(dinamikai program) 

Numerikus eredmények 

- Ágytokcsapágy futástelje-
sítménye (km) 

- Marokcsapágy futástelje-
sítménye (km) 

A kerékpártengely 
szilárdsági 

ellenőrzése (S – 
biztonsági tényező) 

Egyenértékű 
fogazati 

erőterhelések

A fogaskerekek szilárdsági ellenőrzése: 
- Fogtőfeszültség (S – biztonsági tényező), 
- Pittingesedés (S – biztonsági tényező), 
- Meleghegedés (S – biztonsági tényező), 
- Kopás (futásteljesítmény - km)

Az eredmények grafikus 
megjelenítése 

v(m/s) 
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Az adatok numerikus feldolgozása után olyan kéttagú értékpárokat kaptam, melyek 

egyik tagja az egyes terhelési esetcsoportok független változója (vontatási teljesítmény, 

vontatott szerelvénytömeg, pályaminőség), az ehhez tartozó másik tag pedig a 

kiszámított eredmény (élettartam, biztonsági tényező, stb.). A kapott értékeket 

derékszögű koordináta rendszerben ábrázoltam, és az eredménypontokra a legkisebb 

négyzetek módszerével nemlineáris és lineáris görbét fektettem a Maple program 

segítségével. 

Az ilyen módon kapott grafikus és numerikus eredmények alapján levontam azokat a 

következtetéseket, melyek a disszertáció téziseinek alapját képezik. 
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8 A kivezérelt trakciós teljesítmény változtatásának hatása 
 

Ebben a terhelési esetcsoportban azt vizsgáltam meg, hogy a vonattovábbításhoz 

szükséges vontatási teljesítmény változása hogyan befolyásolja a tengelyhajtómű főbb 

elemeinek igénybevételét. Háromféle teljesítményszinttel végeztem el a számításokat, 

figyelembe véve a jármű vonóerő-sebesség jelleggörbéjét [73] és a mozdony által húzott 

1000 tonnás szerelvény alapellenállás-sebesség karakterisztikáját. 

A számítások kiindulási alapja a mozdony ismert vonóerő-sebesség jelleggörbéje. A 

három teljesítményszintet, mint független változót, a vonóerő-sebesség jelleggörbe 

20%-os, 60%-os és 100%-os szintjein vettem fel, és az egyensúlyi sebességeket az 1000 

tonnás szerelvény menetellenállás-jelleggörbéjével vett metszéspontokból határoztam 

meg. A vonat alapellenállása a mozdony és a vontatott szerelvény alapellenállásának 

összegzéséből adódik. A mozdony alapellenállása [74] szerint: 
2

m 7,4
10)6,3v(103650)v(E ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅
⋅+=  (N), ahol (8.1) 

v – a menetsebesség m/s-ban. A szerelvény fajlagos alapellenállása [75]: 
2

sz 10
6,3v125,00,2)v(e ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅
⋅+=  (N/kN) (8.2) 

A szerelvény alapellenállása: 

szszsz QvevE ⋅= )()(  (N), ahol (8.3) 

1000/)81,9M(Q szsz ⋅=  (kN) a szerelvény súlya, ahol (8.4) 

Msz – a vontatott szerelvény tömege (kg), ebben az esetben 1000 tonna. 

A vonat alapellenállása pedig: 

)()()( vEvEvE szm +=  (8.5) 

Az ellenállásfüggvények és a vonóerő-sebesség jelleggörbék kapcsolatát az adott 

mozdony esetében a következő, 8.1. ábra szemlélteti. Az ábrában meg vannak jelölve 

azok a munkapontok, melyek a disszertációban vizsgált egyes terhelési 

esetcsoportokban bemenő adatként szerepelnek. 
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8.1. ábra. A mozdony vonóerő-sebesség (Z(v)) és a vonat alapellenállás-sebesség (E(v)) 

jelleggörbéi 
 

E két görbesereg alapján először meghatároztam, hogy a maximális vonóerő-sebesség 

jelleggörbe 20, 60 és 100 %-os kivezérelt vonóerő-szintjénél mekkora a teljes 

szerelvény egyensúlyi sebessége és az ehhez tartozó hajtónyomaték, majd a vontatási 

teljesítmény a vontatómotoron és az egész mozdony esetében. A teljes, mozdonyra 

érvényes vontatási teljesítmény lett az eredmények ábrázolásakor a független változó. 

Mivel sem a sebesség, sem a vonóerő nem függetlenek egymástól, a kapcsolatot a 

teljesítmény jelenti közöttük. Az egyes kivezérelt vonóerő szintekhez tartozó vontatási 

paramétereket a 8.1. táblázat foglalja össze. 

Kivezérelt vonóerő %-ban 20 60 100 
Egyensúlyi sebesség m/s-ban (km/h-ban) 14 (50,4) 21 (75,6) 24 (86,4) 
Hajtónyomaték a vontatómotoron Nm-ben 1.857 3.052 4.096 
Hajtónyomaték egy kerékpáron Nm-ben 7.135 11.726 15.737 
Vonóerő egy kerékpáron N-ban 11.416 18.762 25.179 
Az összegzett kerékkerületi vonóerő N-ban 68.496 112.572 151.074 
Keréken számított vontatási teljesítmény kW-ban 959 2.364 3.626 

8.1. táblázat. Különböző vonóerő-százalékokhoz tartozó egyensúlyi sebességek, 
hajtónyomatékok és vontatási teljesítmények 

 

A számításokat elvégeztem pályahiba nélkül és pályahiba figyelembevételével is. 

Pályagerjesztésként olyan „a”, „b” paraméterekkel generált pályahibát alkalmaztam, 

melyet [71] jó minőségű pályához rendel (lásd 6.1. és 6.2. táblázatok). Az egyes 

sebességekhez tartozó pályahibák görbéi a mellékletben találhatók (a jelen terhelési 
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esetcsoporthoz lásd 1., 2. és 3. mellékletek). A keréken számított vontatási teljesítmény 

a későbbiekben mint kivezérelt vontatási teljesítmény szerepel, hiszen a vonóerő-

sebesség jelleggörbéből származik, amiből a kivezérelt vonóerő-szinteket 

kiválasztottam. 

 

8.1 A csapágyazás élettartamának változása 

 

8.1.1 Ágytokcsapágyazás 

 

A háromtengelyes forgóváz szélső tengelyein és a középső kerékpártengelyen 

más-más csapágyak vannak beépítve. A szélső tengelyeken egy tengelycsapon két 

hengergörgős csapágy van egymás mellé elhelyezve. Típusuk: FAG 514115 (8. 

melléklet) és FAG 514116 (9. melléklet). Az egyoldali csapágyazás önmagában is 

alkalmas mind a radiális, mind a kétirányú axiális erőhatások felvételére. A középső 

tengely csapjain olyan kétsoros, közös belső és osztott külső gyűrűs hengergörgős 

csapágy van, amely lehetővé teszi ezen tengely ±20 mm-es keresztirányú elmozdulását, 

biztosítva a kedvező ívbenfutási tulajdonságokat. A csapágyak alkalmasak a radiális 

erők, és a ±20 mm-es elmozdulás után az axiális erőhatások felvételére is. A csapágy 

típusa: FAG 533059 (10. melléklet). Az egyes típusok dinamikus alapterhelése a 

következő: C533059=1.270.000 N, C514115= C514116=735.000 N. 

A fenti sebesség-hajtónyomaték értékpárokkal végrehajtott dinamikai szimuláció 

eredményeinek kiértékeléséből a következőket kaptam, lásd 8.2. táblázat: (az 

előzőekben leírtaknak megfelelően e fejezetben a pályagerjesztés a „jó” minőségű pálya 

figyelembevételét jelenti) 

Kivezérelt vontatási teljesítmény kW-ban 959 2.364 3.626 
1-es csapágy elérhető futásteljesítménye 
pályagerjesztés nélkül millió km-ben 83,273 73,984 66,609 

1-es csapágy elérhető futásteljesítménye 
pályagerjesztéssel millió km-ben 83,248 73,929 66,549 

8.2. táblázat. Az 1-es ágytokcsapágy futásteljesítményének változása a kivezérelt 
teljesítmény függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 

 

Az összefüggések bemutatásakor csak az 1-es, a fogaskerék oldalán lévő ágytokcsapágy 

eredményeivel számoltam, mivel ez a 2-es oldali csapágy értékeitől lényegében nem 

különbözött, így utóbbi nem mutatna az 1-estől érdemben eltérő eredményt. 
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A következő, 8.2. ábrán látható a futásteljesítmény változása a vontatási teljesítmény, 

mint független változó függvényében. 

 
8.2. ábra. Az ágytokcsapágy futásteljesítmény változása a kivezérelt teljesítmény 

függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 
 

A mérési eredmények pontjaira illesztett lineáris és nemlineáris görbék között nincs 

mértékadó különbség. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy az ágytokcsapágyazás 

élettartama lineárisan csökken a vontatási teljesítmény növekedésével. Az élettartam-

eredmények a vártnak megfelelően kisebbek, ha a jármű valós, pályahibával terhelt 

vonalon fut, de a számítások azt mutatják, hogy a gerjesztés nélküli esethez viszonyított 

eltérés elhanyagolható a jó minőségű pálya esetén. 

 

8.1.2 Marokcsapágyazás 

 

A marokcsapágyaknál, eltérően az ágytokcsapágyaktól, jelentős különbség 

mutatkozik a két csapágy („A” és „B”, lásd 5.1. ábra) élettartama között. Ez a beépítési 

helyzetük következménye. A marokcsapágyak terhelése a hajtóművön belül konzolos, 

hiszen a fogazati eredő erő nem a csapágyak között van. „A” csapágy közelebb van a 

fogkapcsolathoz, ezért terhelése nagyobb. Élettartama emiatt kb. feleakkora, mint a „B” 

marokcsapágyé. A csapágy kilométerben kifejezett futásteljesítménye azt jelenti, hogy a 

vizsgált üzemi körülményeket állandónak feltételezve a csapágy ekkora távolság 

megtételéig üzembiztosan működne. 
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Az „A” csapágynál kapott eredményeket a 8.3. táblázatban foglaltam össze és a 8.3. 

ábrán szemléltettem: 

Kivezérelt vontatási teljesítmény kW-ban 959 2.364 3.626 
„A” csapágy futásteljesítménye km-ben 
pályagerjesztés nélkül  391.356 238.064 177.379 
„A” csapágy futásteljesítménye km-ben 
pályagerjesztéssel  387.778 236.099 176.256 

8.3. táblázat. „A” marokcsapágy futásteljesítményének változása a kivezérelt 
teljesítmény függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 

 

 
8.3. ábra. „A” marokcsapágy futásteljesítmény változása a kivezérelt teljesítmény 

függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 
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A „B” csapágynál kapott eredmények összefoglalva a 8.4. táblázatban és ugyanazon 

számú ábrán tekinthetők meg: 

Kivezérelt vontatási teljesítmény kW-ban 959 2.364 3.626 
„B” csapágy futásteljesítménye km-ben 
pályagerjesztés nélkül 784.274 476.960 355.363 
„B” csapágy futásteljesítménye km-ben 
pályagerjesztéssel  757.058 461.538 347.155 

8.4. táblázat. „B” marokcsapágy futásteljesítményének változása a kivezérelt 
teljesítmény függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 

 

 
8.4. ábra. „B” marokcsapágy futásteljesítmény változása a kivezérelt teljesítmény 

függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 
 

A görbék jellegéből megállapítható, hogy mindkét marokcsapágy futásteljesítménye 

nemlineárisan változik a vontatási teljesítmény függvényében, a trakciós teljesítmény 

növekedésével a futásteljesítmények csökkennek. A pályahiba nélküli, szaggatott 

vonallal jelzett görbék most is azt mutatják, hogy külső gerjesztés nélkül nagyobb 

élettartam várható, mint gerjesztéssel. Az is megállapítható továbbá, hogy a vontatási 

teljesítmény növekedésével a pályagerjesztés futásteljesítményre gyakorolt hatása 

csökken, illetve, hogy a jobban igénybevett „A” csapágynál a pályagerjesztésnek kisebb 

a hatása. 

A marokcsapágyak futásteljesítményei több nagyságrenddel kisebbek, mint az 

ágytokcsapágyaké. Például az 1-es ágytokcsapágy pályagerjesztés mellett, 24 m/s-os 

járműsebességnél több mint 66 millió kilométer megtételére alkalmas, míg az „A” 

marokcsapágy ugyanilyen feltételek mellett csak kb. 176.000 km tud teljesíteni. Ennek 

oka az, hogy ezek a marokcsapágyak siklócsapágyak, így ezek a kenésre és dinamikus 
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igénybevételekre érzékenyebbek, kevésbé terhelhetők, mint a gördülőcsapágyakból álló 

ágytokcsapágyazás. 
 

8.2 A fogaskerekek teherbírását jellemző tényezők változásai 
 

A tengelyhajtás egyfokozatú, melyben egyenes, általános fogazatú 

homlokfogaskerekek találhatók. A vizsgált terhelési esetekben kiszámítottam a kis- és 

nagykerék biztonsági tényezőit a fogtőben, a fogoldalon (pittingesedés), a 

meleghegedéssel szemben, továbbá meghatároztam a kopás által behatárolt 

futásteljesítményt. Az összefüggések bemutatásánál a nagykeréknél kapott 

eredményekre támaszkodtam. A kiskerék eredményeiből azonos megállapítások 

vonhatók le. 

 

8.2.1 Biztonsági tényező a fogtőben 
 

A vizsgálati körülmények ugyanazok voltak, mint a csapágyak esetében, tehát a 

kapott eredményeket itt is a különböző kivezérelt teljesítmények függvényében 

ábrázoltam. Az eredményeket a 8.5. táblázatban mutatom be: 

Kivezérelt vontatási teljesítmény kW-ban 959 2.364 3.626 
Sfogtő pályagerjesztés nélkül 8,09 4,90 3,65 
Sfogtő pályagerjesztéssel 7,99 4,86 3,62 

8.5. táblázat. A fogtőben számított biztonsági tényező változása a kivezérelt teljesítmény 
függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 

 

Az eredménypontokra fektetett görbék a következő képet mutatják a 8.5. ábra szerint: 

 
8.5. ábra. Sfogtő biztonsági tényező változása a kivezérelt teljesítmény függvényében 

pályagerjesztéssel és anélkül  
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A fogtőben számított biztonsági tényező értékei a vártnak megfelelően csökkennek, ha a 

vontatási teljesítmény növekszik. A változás jellege a 4.5 fejezetben ismertetett eljárás 

alapján nemlineárisnak tekinthető. Pályagerjesztés nélkül (szaggatott vonal) nagyobb 

biztonsági tényezőket kaptam. Megfigyelhető, hogy a trakciós teljesítmény 

növekedésével a pályagerjesztés nélküli és a gerjesztéssel nyert eredmények közötti 

különbség csökken. 

A fogtőigénybevétel minimális biztonsági tényezője 1,3. Az itt vizsgált terhelési 

esetcsoportban kapott biztonsági tényezők értékei mind felette vannak a minimális 

értéknek, tehát a nagykerék fogazata megfelel a felvett terheléseknek. 

 

8.2.2 A pittingesedéssel szembeni biztonsági tényezők alakulása 

 

A kivezérelt vontatási teljesítmények függvényében a következő biztonsági 

tényezőket számítottam ki a fogazati pittingesedés esetében – lásd 8.6. táblázat: 

Kivezérelt vontatási teljesítmény kW-ban 959 2.364 3.626 
Spitting pályagerjesztés nélkül 2,882 2,27 1,98 
Spitting pályagerjesztéssel 2,878 2,26 1,97 

8.6. táblázat. A pittingesedéssel szembeni biztonsági tényezők változása a kivezérelt 
teljesítmény függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 

 

A pontokra fektetett görbék a következő képet mutatják a 8.6. ábrán: 

 
8.6. ábra. Spitting biztonsági tényező változása a kivezérelt teljesítmény függvényében 

pályagerjesztéssel és anélkül 
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A pittingesedéssel szembeni biztonsági tényező a trakciós teljesítmény növekedésével 

csökken. A 4.5 fejezetben leírtaknak megfelelően azt mondhatjuk, hogy a változás jó 

közelítéssel lineárisan megy végbe. A lineáris és nemlineáris jelleggörbék közti 

maximális különbség 4% alatt van. A pályagerjesztéssel nyert eredmények kisebbek, 

mint azok, melyeket hiba nélküli pályán való futtatásokból kaptam. A két eset 

eredményei közötti különbségek csak tized százalékokban jelentkeznek. A 

sztochasztikus pályagerjesztés okozta dinamikai többletterhelésnek tehát nincs hatása a 

pittingesedésre. 

Ebben az esetben a megengedhető minimális biztonsági tényező 1,3. Jelen terhelési 

esetcsoportban a nagykerék fogazata megfelel a fogoldali tönkremenetellel szemben 

támasztott követelményeknek. 
 

8.2.3 A meleghegedéssel szembeni biztonsági tényezők alakulása 
 

A meleghegedés számításánál a következő eredményekre jutottam – lásd 8.7. 

táblázat: 

Kivezérelt vontatási teljesítmény kW-ban 959 2.364 3.626 
Shegedés pályagerjesztés nélkül 6,08 5,33 4,870 
Shegedés pályagerjesztéssel 6,07 5,32 4,867 

8.7. táblázat. A meleghegedéssel szembeni biztonsági tényezők változása a kivezérelt 
teljesítmény függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 

 

A pályagerjesztés nélküli és a gerjesztéses esetekben kapott biztonsági tényezőket közös 

koordináta rendszerben ábrázoltam. Az eredményt a 8.7. ábra szemlélteti: 

 
8.7. ábra. Shegedés biztonsági tényező változása a kivezérelt teljesítmény függvényében 

pályagerjesztéssel és anélkül 
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A vontatási teljesítmény növekedésével a meleghegedéssel szembeni biztonsági tényező 

csökken. A változás jellege jó közelítéssel lineárisnak tekinthető. A gerjesztett és 

gerjesztés nélküli esetek jelleggörbéi között nincs érdemleges eltérés. A pályagerjesztés 

mellett nyert biztonsági tényezők alacsonyabbak, mint a hibátlan pálya esetén kapott 

eredmények. Az előírt minimális biztonsági tényező értéke 1,8. A fogazat ennek alapján 

teljesíti az adott terhelési eset méretezési követelményeit. 

A meleghegedés számításához szükséges ismerni az ún. tesztkerékkel történt vizsgálatok 

eredményét. A tesztkerék-vizsgálat lényege, hogy egy előre legyártott 1:1 léptékű 

fogaskeréken adott nyomatéki terhelés mellett megmérhessük a hőmérsékleteket. 

Amennyiben nincs módunk a tesztkeréken méréseket végezni, akkor alkalmazhatjuk a 

DIN 51354 számú szabványban [76] szereplő adatokat. Jelen munkában szereplő 

számítási eljárás is – hasonlóan a Voith Turbo GmbH módszeréhez – ezt az elvet követi. 

Ekkor feltételezzük, hogy a tesztkerék a szabvány szerinti 12-es terhelési fokozatban 

van és a hajtónyomaték 534,5 Nm. Ez a nyomaték minden terhelési esetcsoportban 

állandó, függetlenül a kerék tényleges terhelési szintjétől. 

 

8.2.4 A fogoldal kopása 

 

A kopás a fogoldalon jelentkezik, és a hőkezelt, cementált réteg csökkenését 

jelenti. A kopás oka az, hogy a fogkapcsolat során a legördülés mellett a fogoldal pontjai 

el is csúsznak egymáson. A csúszó felületek között pedig nincs összefüggő teherviselő 

kenőanyagréteg, továbbá a már korábban levált kopadék szemcséi is bekerülhetnek a 

fogkapcsolatba. 

A kopásszámítás során azt határoztam meg, hogy adott körülmények között mekkora a 

fogazat kilométerben kifejezett futásteljesítménye, vagyis mekkora távolság megtétele 

után kopik el a cementált réteg vastagságának fele. A számítás során a következő 

értékeket kaptam, lásd 8.8. a táblázatot: 

Kivezérelt vontatási teljesítmény kW-ban 959 2.364 3.626 
Futásteljesítmény pályagerjesztés nélkül 
millió km-ben 10.256 7.237 5.890 

Futásteljesítmény pályagerjesztéssel 
millió km-ben 10.236 7.218 5.876 

8.8. táblázat. A kopáshoz kapcsolódó futásteljesítmény a kivezérelt teljesítmény 
függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 
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A pontokra fektetett görbék a következő képet mutatják a 8.8. ábra szerint: 

 
8.8. ábra. A kopáshoz kapcsolódó futásteljesítmény változása a kivezérelt teljesítmény 

függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 
 

A fogoldal kopásából meghatározható futásteljesítmény a trakciós teljesítmény 

növekedésével nemlineárisan csökken. A számszerű értékek mutatják, hogy 

pályagerjesztés mellett az élettartamok kisebbek, mint az ideális pályához tartozó 

futásteljesítmények. A különbség olyan kicsi, hogy ezt grafikus megjelenítés nem 

mutatja ki. Tudjuk, hogy a felületek kopása többek között a felületeket összeszorító erő 

nagyságától és az egymáson való elcsúszás sebességétől is függ. Ebben a terhelési 

esetcsoportban a futásteljesítmény csökkenésében e két összetevő jelenti a legfontosabb 

tényezőket. A kivezérelt vontatási teljesítmény fokozásával ugyanis nemcsak a trakciós 

nyomaték és így a fogazati erő, hanem a jármű haladási sebessége is nő. 

 

8.3 A kerékpártengely keresztmetszeti biztonsági tényezője 

 

A hajtott kerékpártengely méretezésére alapvetően két nemzetközi [39], [41] és 

egy magyar szabvány [40] alkalmazható. A méretezés célja a szabvány által előírt 

kvázistatikus terhelés mellett a vizsgálandó keresztmetszetek biztonsági tényezőinek, 

azaz az adott tengelyanyagot jellemző kifáradási határfeszültség és a ténylegesen ébredő 

redukált feszültség hányadosának meghatározása. A valós feszültség megállapításában 

szerepet játszanak a vizsgált keresztmetszetekre jellemző feszültségkoncentrációs 

tényezők, melyek a szomszédos átmérők és az átmérőátmenetek rádiuszainak 

függvényei. 



Villamos vontatójárművek hajtásdinamikai folyamatainak 
szimulációja a jármű keresztirányú mozgásának figyelembevételével 

 86

A biztonsági tényezőnek elegendő, ha 1-nél nagyobb, a keresztmetszet ekkor már 

megfelelő a kifáradás szempontjából. Az 1-nél kisebb biztonsági tényező nem jelenti a 

tengely azonnali törését, de tönkremenetelével, esetleg törésével a várt élettartamon 

belül – ez általában 35-40 évet jelent – számolni kell. Számításaimban a kvázistatikus 

terhelések helyett a dinamikai számítások során nyert keréktalpi, ágytokcsapágy, és 

marokcsapágy-erők időátlagait vettem figyelembe. 

A tengely leggyengébb keresztmetszete a 10-es számú (lásd 4.4. ábra). Ezért az ehhez a 

keresztmetszethez tartozó biztonsági tényező alakulását mutatom be a disszertációban. 

 

A biztonsági tényezők a trakciós teljesítmény függvényében a 8.9. táblázatban 

találhatók: 

Kivezérelt vontatási teljesítmény kW-ban 959 2.364 3.626 
S10 pályagerjesztés nélkül 6,83 2,99 2,00 
S10 pályagerjesztéssel 5,40 3,17 1,98 

8.9. táblázat. A 10-es keresztmetszet kifáradási biztonsági tényezője a kivezérelt 
teljesítmény függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 

 

A pontokra fektetett görbék a következő képet mutatatják a 8.9. ábrán: 

 
8.9. ábra. A biztonsági tényező változása a kivezérelt teljesítmény függvényében 

pályagerjesztéssel és anélkül 
 

Látható, hogy a biztonsági tényező a vontatási teljesítmény növelésével a vártnak 

megfelelően csökken. A változás jellege nemlineáris. A független változónak van egy 

olyan szakasza, mikor a pályagerjesztés nélküli eset biztonsági tényezője kisebb, mint a 

gerjesztett esetben. Ennek oka a nemlineáris görbe illesztésében is keresendő, és nem 
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felel meg az elvártaknak. A statisztikai kiértékelés miatt a középső vizsgálati pont 

eredményei „felcserélődtek”, a pályagerjesztés esetén nagyobb lett a biztonsági tényező. 

Ez amiatt lehetséges, mert a pályahibán való haladás nem csupán terhelés-növekedést 

jelent a tengely számára, hanem hirtelen leterhelődések is jelentkeznek, amelyek 

hatással vannak a statisztikai kiértékelés eredményeire. A másik két vizsgálati pontban 

és általánosságban is elmondható, hogy a pályagerjesztés dinamikai többletterhelése úgy 

jelentkezik, hogy az a tengely szilárdsági igénybevételét fokozza. Az ábráról az is 

leolvasható, hogy a vontatási teljesítmény növekedésével csökken a pályagerjesztés 

hatása, és a jelleggörbék közelebb kerülnek egymáshoz. 

Ahogy már korábban szerepelt, a kerékpártengely szilárdsági számításában a 

kifáradásnál figyelembe veendő biztonsági tényező alsó határértéke 1, mivel a 

tengelyanyag kifáradásra megengedett méretezési feszültsége már tartalmazza az elvárt 

biztonsági tényezőt. Jelen esetben minden számított érték 1 fölött van, így a tengely 

leggyengébb keresztmetszete is elviseli az ebben a terhelési esetcsoportban fellépő 

igénybevételeket. 
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9 A vontatott szerelvénytömeg változtatásának hatása 
 

Ebben a terhelési esetcsoportban azt vizsgáltam, hogyan változnak a 

tengelyhajtóműben lévő gépészeti egységek terhelési viszonyai, ha a mozdony 

mindvégig jó minőségű pályán, 100%-os kivezérelt teljesítménnyel halad, miközben 

1000, 2000, illetve 3000 tonnás szerelvényt vontat. A változó terhelés hatására a 

szerelvény végsebessége és a motor hajtónyomatéka is változik. A pályagerjesztések 

konkrét időfüggvényei erre a terhelési esetcsoportra nézve a 3., 4. és 5. mellékletben 

szerepelnek. A különböző szerelvénytömegek ellenállásgörbéi és ezeknek a vonóerő-

sebesség jelleggörbével alkotott munkapontjai a 8.1. ábrán láthatóak. Az egyes vizsgált 

terhelésekhez tartozó egyensúlyi sebességeket és a trakciós motoron ébredő 

hajtónyomatékokat a 9.1. táblázat foglalja össze: 

A vontatott szerelvény tömege tonnában 1000 2000 3000 
Egyensúlyi sebesség m/s-ban (km/h-ban) 24 (86,4) 20 (72) 17 (61,2) 
Hajtónyomaték a vontatómotoron Nm-ben 4.096 5.562 7.498 

9.1. táblázat. Különböző szerelvénytömegekhez tartozó egyensúlyi sebességek és 
vontatómotor-hajtónyomatékok 

 

9.1 A csapágyazás élettartamának változása 

 

9.1.1 Ágytokcsapágyazás 

 

Az 1-es és a 2-es jelű ágytokcsapágyak eredményei nagymértékben hasonlóak, 

ezért elegendő az egyik bemutatása. 

Az 1-es számú ágytokcsapágyazásnál kiszámított, szerelvénytömegtől függő 

futásteljesítmény eredményeket a 9.2. táblázat foglalja össze: 

A vontatott szerelvény tömege tonnában 1000 2000 3000 
1-es csapágy élettartama pályagerjesztés nélkül 
millió km-ben 66,609 57,417 47,159 

1-es csapágy élettartama pályagerjesztéssel 
millió km-ben 66,549 57,394 47,141 

9.2. táblázat. Az 1-es ágytokcsapágy futásteljesítményének változása a szerelvénytömeg 
függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 
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9.1. ábra. Az 1-es ágytokcsapágy futásteljesítményének változása a szerelvénytömeg 

függvényében 
 

Mint azt a 9.1. ábra mutatja, a csapágyazás futásteljesítménye a vontatott 

szerelvénytömeg növelésével csökken. A változás lineáris folyamatnak tekinthető. A 

pályagerjesztés mellett kapott eredmények kisebb élettartamot mutatnak, de a különbség 

a gerjesztés nélküli esethez viszonyítva elenyésző. Ez a jelleg megegyezik az első 

terhelési esetcsoportban kapott változási folyamattal. 

Ezen jelleggörbe alapján – mivel kisebb szerelvénytömeghez nagyobb egyensúlyi 

sebesség tartozik – úgy tűnhet, hogy a sebesség növekedésével nő a csapágyazás 

élettartama. Ez nem jelent ellentmondást az előző vizsgálat eredményével, ahol az 

élettartam a sebesség növekedésével csökkent (lásd 8.2. ábra), mivel jelen esetben a 

sebességcsökkenés a terhelés-növekedés, azaz vonóerő-növekedés velejárója, ami az 

ágytokcsapágyazás élettartamának csökkenését eredményezi. Az ágytokcsapágyazás 

futásteljesítményére ezekben az esetekben tehát nem a jármű sebessége, vagyis a 

függőleges irányú dinamikai hatások vannak nagyobb hatással, hanem a csapágyat érő 

hosszirányú, vontatási erők a mérvadóak. 

 

9.1.2 Marokcsapágyazás 

 

A marokcsapágyazás „A” és „B” csapágyainak élettartama között ebben az esetben 

is jelentős eltérést tapasztaltam. Az „A” csapágy élettartama körülbelül fele a „B” 

csapágyénak. Ez az eltérés megfelel az előző vizsgálatban szerzett tapasztalatoknak, és 
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összhangban van a beépítés jellegzetességeivel. Az eredményeket a 9.3 és 9.4 táblázatok 

foglalják össze: 

A vontatott szerelvény tömege tonnában 1000 2000 3000 
„A” csapágy futásteljesítménye km-ben 
pályagerjesztés nélkül 177.379 130.608 96.941 

„A” csapágy futásteljesítménye km-ben 
pályagerjesztéssel 176.256 130.392 96.880 

9.3. táblázat. „A” marokcsapágy futásteljesítményének változása a szerelvénytömeg 
függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 

 

 
9.2. ábra. „A” marokcsapágy futásteljesítményének változása a szerelvénytömeg 

függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 
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A vontatott szerelvény tömege tonnában 1000 2000 3000 
„B” csapágy futásteljesítménye km-ben 
pályagerjesztés nélkül 355.363 261.720 194.188 

„B” csapágy futásteljesítménye km-ben 
pályagerjesztéssel 347.155 259.848 193.698 

9.4. táblázat. „B” marokcsapágy futásteljesítményének változása a szerelvénytömeg 
függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 

 

 
9.3. ábra. „B” marokcsapágy futásteljesítményének változása a szerelvénytömeg 

függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 
 

A 9.2.-es és 9.3.-as ábrákról leolvasható, hogy mindkét siklócsapágy élettartama 

csökken a szerelvény tömegének növelésével. A változás jellege mindkét esetben jó 

közelítéssel lineárisnak tekinthető. Mindegyik csapágynál – a vártnak megfelelően – 

nagyobb élettartamot érünk el, ha a modell ideális pályán fut, de csak elenyésző 

mértékben. A szerelvénytömeg növekedésével ebben az esetben is csökken a 

pályagerjesztés miatt fellépő dinamikus többletterhelés. 

Ami az előző terhelési esetcsoportot illeti, ott a sebesség növekedésével együtt járó 

terhelés-növekedés miatt csökkent a csapágyak élettartama, míg itt, a kisebb 

szerelvénytömegből következő nagyobb egyensúlyi sebesség az élettartam növekedését 

jelenti. Ellentmondás nincs, az ok ugyanaz, mint az ágytokcsapágynál. Nem a sebesség, 

vagyis a függőleges dinamikai hatások döntőek az élettartam alakulásában, hanem a 
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csapágy vontatási, hosszirányú erőterhelése. Nagyobb hajtónyomatékhoz, vagyis 

vonóerőhöz kisebb csapágyélettartam tartozik. 

Mint azt az előző terhelési esetcsoportban is láthattuk, a marokcsapágyakat alkotó 

siklócsapágyaktól lényegesen kisebb élettartam várható, mint az ágytokcsapágyaktól. A 

3000 tonnás szerelvénynél a görgőscsapágyak 47 millió km futásteljesítménnyel 

rendelkeznek, míg a nagyobb terhelésű „A” jelű siklócsapágy csak kb. 97.000 km 

megtételére képes. Ennek a több nagyságrendbeli eltérésnek az oka itt is a 

siklócsapágyak terhelésre való érzékenységével és beépítési helyzetével magyarázható, 

valamint azzal, hogy a siklócsapágy méretezése – hasonlóan az ágytokcsapágyhoz – 

általános és nem vasútspecifikus képletek és tényezők figyelembevételével történt. 

 

9.2 A fogaskerekek teherbírását jellemző tényezők változásai 

 

Ebben a terhelési esetcsoportban is a nagy fogaskeréknél nyert értékeket mutatom 

be, mivel jellegüket tekintve ugyanolyan konzekvenciák vonhatók le mindkét 

fogaskeréknél. 

 

9.2.1 Biztonsági tényező a fogtőben 

 

A fogtőben a fogtörés ellen számított biztonsági tényezők értékeit a vontatott 

szerelvény tömegének függvényében a következő, 9.5.-ös táblázat foglalja össze: 

A vontatott szerelvény tömege tonnában 1000 2000 3000 
Sfogtő pályagerjesztés nélkül 3,65 2,76 2,08 
Sfogtő pályagerjesztéssel 3,62 2,75 2,08 

9.5. táblázat. A fogtőben számított biztonsági tényező változása a vontatott szerelvény 
tömegének függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 
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A pontokra fektetett lineáris és nemlineáris görbék a következő képet mutatják a 9.4. 

ábrán: 

 
9.4. ábra. Sfogtő biztonsági tényező változása a szerelvénytömeg függvényében 

pályagerjesztéssel és anélkül 
 

A vártnak megfelelően látható, hogy a nagykerék fogtövének törés elleni biztonsági 

tényezője a szerelvénytömeg növekedésével csökken. A pontokra fektetett görbe jó 

közelítéssel lineárisnak tekinthető, eltérően az előző vizsgálati esettől. Bár számszerűen 

nagyobb értékeket kaptam a pályagerjesztés nélküli esetekben, de az eltérések olyan 

kicsik, hogy grafikusan nem jeleníthetők meg. Minimálisan itt is észlelhető a már 

korábban tapasztalt jelenség, hogy a hajtónyomaték növekedése elnyomja a külső 

gerjesztés dinamikai hatását: a nyomaték növekedésével a pályaegyenetlenség okozta 

dinamikai többletterhelés egyre kisebb értékű. 

Az előző, a kivezérelt teljesítmény változtatásának hatását vizsgáló terhelési 

esetcsoportban a sebesség növekedésével csökkenő biztonsági tényezőt kaptam. Jelen 

esetben a kisebb tömegű szerelvény egyben nagyobb egyensúlyi sebességet és nagyobb 

biztonsági tényezőt jelent a fogtőben. A látszólagos ellentmondás oka ugyanaz, mint 

amit a csapágyazás esetében tapasztalhatunk. A fogtőben ébredő feszültség változásának 

oka a terhelés változása. Ez a terhelés a hajtónyomatékból származik, és a 

fogkapcsolatban fogazati erőként jelentkezik. Nagyobb szerelvénytömeg nagyobb 

hajtónyomatékot, kisebb egyensúlyi sebességet és kisebb biztonsági tényezőt 

eredményez a fogtőben, míg korábban nagyobb arányú kivezérelt teljesítmény jelentett 

nagyobb hajtónyomatékot, nagyobb sebességet és csökkenő biztonságot. 
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A fogtő teljesíti a vele szemben támasztott igénybevételi követelményeket, mert a 

vizsgált tartományon minden biztonsági tényező értéke nagyobb, mint 1,3. 

 

9.2.2 A pittingesedéssel szembeni biztonsági tényezők alakulása 

 

A pittingképződés számításánál a következő eredményeket kaptam, lásd a 9.6. 

táblázatot: 

A vontatott szerelvény tömege tonnában 1000 2000 3000 
Spitting pályagerjesztés nélkül 1,98 1,70 1,47 
Spitting pályagerjesztéssel 1,97 1,70 1,47 

9.6. táblázat. A pittingesedéssel szembeni biztonsági tényezők változása a vontatott 
szerelvény tömegének függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 

 

A kapott pontokra illesztett görbéket a 9.5. ábra mutatja: 

 
9.5. ábra. Spitting biztonsági tényező változása a szerelvénytömeg függvényében 

pályagerjesztéssel és anélkül 
 

A vártnak megfelelően a biztonsági tényező csökken a terhelés növekedésével. A 

változás lineáris folyamatnak tekinthető. A biztonsági tényezőt tekintve a gerjesztett és 

gerjesztés nélküli modell adatai gyakorlatilag nem különböztethetők meg egymástól, a 

pályagerjesztés hatása nem észrevehető. 

Az előző terhelési esetcsoportban a sebesség növekedésével csökkent a biztonsági 

tényező, ebben az esetben viszont a csökkenő sebességhez kapcsolódik a 
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pittingesedéssel szembeni biztonsági tényező csökkenése. Ez azonban nem jelent 

ellentmondást, a magyarázat ugyanaz, mint amit előzőleg kifejtettem. 

A biztonsági tényező a vizsgált tartományon nem lépi át a minimálisnak tekinthető 1,3-

as értéket, tehát a fogoldal szilárdsági szempontból megfelelő. 

 

9.2.3 A meleghegedéssel szembeni biztonsági tényezők alakulása 

 

A meleghegedés elleni biztonsági tényezők kiszámításakor a következő értékeket 

kaptam – lásd a 9.7.-es táblázatot: 

A vontatott szerelvény tömege tonnában 1000 2000 3000 
Shegedés pályagerjesztés nélkül 4,870 4,580 4,29 
Shegedés pályagerjesztéssel 4,867 4,575 4,29 

9.7. táblázat. A meleghegedéssel szembeni biztonsági tényezők változása a vontatott 
szerelvény tömegének függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 

 
A vontatott szerelvénytömeg függvényében ábrázolva a pontokat, a következő látható a 

9.6.-os ábrán: 

 
9.6. ábra. A meleghegedés elleni biztonsági tényező változása a szerelvénytömeg 

függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 
 
Az előző esetcsoportban tapasztaltakhoz hasonlóan ebben az esetben is azt láthatjuk, 

hogy a meleghegedéssel szembeni biztonsági tényező a szerelvénytömeg növekedésével 

csökken. A változás jellege lineáris, a nemlineáris regressziós görbék a lineáristól nem 
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különíthetők el. Pályagerjesztés nélkül általában nagyobbak a biztonsági tényezők. A 

minimális biztonsági tényező értéke 1,8. A fogazat ennek alapján megfelel az adott 

terhelési esetben fellépő igénybevételnek. 

 
9.2.4 A fogoldal kopása 

 
A fogoldal lineáris kopásszámítása során kapott értékek a 9.8. táblázatban 

találhatók: 

A vontatott szerelvény tömege tonnában 1000 2000 3000 
Futásteljesítmény pályagerjesztés nélkül 
millió km-ben 5.890 4.838 3.971 

Futásteljesítmény pályagerjesztéssel 
millió km-ben 5.876 4.835 3.970 

9.8. táblázat. A kopáshoz kapcsolódó futásteljesítmény a szerelvénytömeg függvényében 
pályagerjesztéssel és anélkül 

 
Az eredmények grafikus megjelenítése a lineáris és nemlineáris illeszkedő görbék 

pontokra fektetésével a következő, 9.7.-es ábrát adja: 

 
9.7. ábra. A kopáshoz kapcsolódó futásteljesítmény változása a szerelvénytömeg 

függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 
 
A kopás által behatárolt futásteljesítmény a szerelvénytömeg növelésével lineárisan 

csökken. A pályagerjesztés mellett számított értékek elenyésző mértékben kisebbek, de 

gyakorlatilag nem különböznek a gerjesztés nélküli esetektől. A kopást előidéző hatások 
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közül a fogakat összeszorító erő és a csúszási sebesség hatásai jelen esetben ellentétesek, 

mivel a fogazati erő növekedésével sebességcsökkenés jár együtt. 

 

9.3 A kerékpártengely keresztmetszeti biztonsági tényezője 

 

Ebben a terhelési esetcsoportban is a kerékpártengely 10-es keresztmetszetében 

kiszámított biztonsági tényezőket mutatom be táblázatos formában (9.9.-es táblázat) és 

grafikus ábrázolással (9.8.-as ábra): 

A vontatott szerelvény tömege tonnában 1000 2000 3000 
S10 pályagerjesztés nélkül 2,001 1,367 0,964 
S10 pályagerjesztéssel 1,975 1,377 0,948 

9.9. táblázat. A 10-es keresztmetszet kifáradási biztonsági tényezője a szerelvénytömeg 
függvényében pályagerjesztéssel és anélkül 

 

 
9.8. ábra. A biztonsági tényező változása a vontatott szerelvénytömeg függvényében 

pályagerjesztéssel és anélkül 
 

A kapott pontokat összekötve megállapítható, hogy a 10-es számú keresztmetszet 

biztonsági tényezője jó közelítéssel lineárisan csökken, ha a vontatandó 

szerelvénytömeg növekszik. A gerjesztéses és gerjesztés nélküli esetekben a biztonsági 

tényező értékei közötti különbség az 1000 tonnás szerelvénynél 1,3%, a 2000 tonnásnál 

0,7%, a 3000-esnél 1,7%. A 2000 tonnás szerelvénytömeg esetében a pályagerjesztéses 

esethez nagyobb biztonsági tényező tartozik, mint a gerjesztés nélkülihez. Ennek oka az, 

hogy a tengelyre ható erők időátlagai a gerjesztett esetben kisebbek lettek, mint a 

statikus körülmények között kapott értékek. 
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Mint látható, a 3000 tonnás szerelvénynél pályagerjesztés mellett kapott biztonsági 

tényező értéke S10=0,948. Ez a határértéknek tartott 1 alatt van, ami azt jelenti, hogy a jó 

minőségű pályán ekkora méretű szerelvény vontatásakor a tengelyt ebben a 

keresztmetszetében olyan eredő igénybevétel éri, aminek következtében számolni kell 

tönkremenetelével a várt élettartamon belül. A tönkremenetel a tapasztalatok szerint a 

rádiuszos átmenet felületéből kiinduló, radiális irányú repedéssel kezdődik, és várhatóan 

fáradásos töréssel fejeződik be. Meg kell jegyezni, hogy a gyakorlatban ismertek olyan, 

tengelyen belüli, hosszirányú repedések is, amelyek az üzemi igénybevételek hatására 

nem jutnak ki a tengely felszínére, de az idő előrehaladtával növekszenek és csak az 

ultrahangos repedésvizsgálatok mutatják ki őket. Ezek a repedések valójában a 

kerékpártengely szabadon alakító kovácsolása során létrejövő rálapolások. 
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10 A pályaminőség hatása 
 

Ebben a terhelési esetcsoportban azt vizsgáltam meg, hogy milyen mértékű 

többletterhelések ébredtek a tengelyhajtóművet jellemző fő gépészeti egységekben 

annak hatására, ha a jármű különböző minőségű pályán haladt. A pályaminőségen kívül 

minden más vontatási körülmény állandó volt, vagyis a kivezérelt teljesítmény 100% és 

a mozdony által vontatott szerelvény tömege 1000 tonna. A vonat egyensúlyi sebessége 

24 m/s, vagyis 86,4 km/h, kerékpáronkénti 4.096 Nm trakciós nyomaték mellett. 

Négyféle pályaminőség mellett végeztem a vizsgálatokat. A pályagerjesztés nélküli 

terhelési eset mellett jó, közepes és rossz minőségű pályákat vettem figyelembe a modell 

külső gerjesztéseként. A pályahiba mértékének számszerűsítésére szokásos statisztikai 

mérőszám a szórás [72]. 

A menetirány szerinti bal oldali sínszál különböző pályaminőségeket (5.1. ábra, u1) 

jellemző szórásértékei a következő, 10.1. táblázatban találhatók meg: 

Pályaminőség Szórás értéke (m) 
gerjesztés nélkül 0 
jó 0,000567 
közepes 0,002774 
rossz 0,016477 

10.1. táblázat. A menetirány szerinti bal oldali sínszál pályaminőséget jellemző 
szórásértékei 

 

A csapágyazás, a fogaskerék és a kerékpártengely szilárdsági és élettartam jellemzőit 

ezen szórásértékek, mint független változók függvényében ábrázoltam. 

Az erre a terhelési esetcsoportra vonatkozó különböző minőségű pályahibák 

időtartományon vett görbéi a mellékletben találhatók. (lásd 3., 6. és 7. mellékletek) 

 

10.1 A csapágyazás élettartamának változása 

 

10.1.1 Ágytokcsapágyazás 

 

Mint a korábbi terhelési esetcsoportoknál, itt is az általam 1-es számmal jelölt 

ágytokcsapágy élettartam-értékeit mutatom be táblázatos és grafikus formában a 10.2.-es 

táblázat és a 10.1.-es ábra segítségével: 
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A pályahibák szórásértékei (m) 
(pályagerjesztés nélkül, jó, közepes, rossz) 0 0,000567 0,002774 0,016477 

Az 1-es csapágy elérhető futásteljesítménye
millió km-ben 66,61 66,55 65,17 39,00 

10.2. táblázat. Az 1-es ágytokcsapágy futásteljesítményének változása a pályaminőség 
függvényében 

 

 
10.1. ábra. Az 1-es ágytokcsapágy futásteljesítményének változása a pályaminőség 

függvényében 
 

Ebben a terhelési esetcsoportban, eltérően az előző kettőtől, azt tapasztaltam, hogy az 

élettartam nemlineáris jelleggel csökkent a pályaminőség romlásával. Ezt az eredményt 

indokolja, hogy a fokozódó pályahiba dinamikus radiális és axiális többletterhelése 

egyre nagyobb igénybevételt jelent a csapágy számára attól függetlenül, hogy a 

hajtónyomatékból, vagyis a hosszirányú keréktalpi erőkből származó radiális erő az 

időtartományon közel állandó. 

Amint azt a korábbi eredmények is mutatják, az is megállapítható, hogy a „jó” pálya 

esetén kapott élettartam értékek gyakorlatilag megegyeznek a gerjesztés nélküli esetben 

kapott értékekkel. 
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10.1.2 Marokcsapágyazás 

 

A siklócsapágyakból álló „A” és „B” marokcsapágyak futásteljesítményei a 

következő, 10.3. és 10.4. táblázatokban találhatók: 

A pályahibák szórásértékei (m) 
(pályagerjesztés nélkül, jó, közepes, rossz) 0 0,000567 0,002774 0,016477 

Az „A” csapágy futásteljesítménye km-ben 177.379 176.256 164.333 80.784 
10.3. táblázat. Az „A” marokcsapágy futásteljesítményének változása a pályaminőség 

függvényében 
 

A táblázatos értékek grafikus megjelenítése a pályahiba-szórás függvényében a 10.2.-es 

ábrán látható: 

 
10.2. ábra. Az „A” marokcsapágy futásteljesítményének változása a pályaminőség 

függvényében 
 



Villamos vontatójárművek hajtásdinamikai folyamatainak 
szimulációja a jármű keresztirányú mozgásának figyelembevételével 

 102

 
A pályahibák szórásértékei (m) 
(pályagerjesztés nélkül, jó, közepes, rossz) 0 0,000567 0,002774 0,016477 

A „B” csapágy futásteljesítménye km-ben 355.363 347.155 288.230 116.899 
10.4. táblázat. A „B” marokcsapágy futásteljesítményének változása a pályaminőség 

függvényében 
 
A 10.3.-as ábra a „B” marokcsapágy futásteljesítményeit mutatja a pályahiba-szórás 

függvényében: 

 
10.3. ábra. A „B” marokcsapágy futásteljesítményének változása a pályaminőség 

függvényében 
 
A csapágyakra kapott eredmények eltérnek az eddig vizsgált két terhelési esetcsoportban 

kapottaktól. A csapágyakat növekvő radiális és axiális igénybevétel éri azáltal, hogy a 

jármű egyre rosszabb minőségű pályán, állandó sebességgel halad. A vártnak 

megfelelően a pályahiba fokozódásával a csapágyak élettartama csökken. A csökkenés 

az „A” jelű csapágynál közel lineáris, míg a „B”-nél érezhető nemlineáris jelleget ölt. A 

beépítési adottságok miatt az „A” csapágy élettartama ebben az esetcsoportban is sokkal 

kisebb, mint a másik siklócsapágyé. A csapágyélettartamok közötti különbség 

arányaiban csökkenni kezd a pálya állapotának romlásával, tehát a beépítésből adódó 

terhelési sajátosságokat a pályahiba növekedése gyengíti. Ez azt is jelenti, hogy a „B” 

csapágy terhelése lényegesen megnő „A”-hoz képest. 
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A siklócsapágyak futásteljesítményben kifejezett élettartamai a görgőscsapággyal 

összehasonlítva továbbra is nagyságrendekkel kisebbek. Az ágytokcsapágy a 

legrosszabb minőségű pályán az adott terhelés mellett is közel 39 millió km megtételére 

képes, míg az „A” jelű siklócsapágy csupán kb. 81 ezer kilométert képes teljesíteni. 

 

10.2 A fogaskerekek teherbírását jellemző tényezők változásai 

 

Változatlanul a nagy, hajtott fogaskeréknél kapott eredményeket mutatom be. 

Ezekből az eredményekből jellegüket tekintve ugyanolyan következtetésekre juthatunk, 

mint a hajtó fogaskerék vizsgálatával. 

 

10.2.1 Biztonsági tényező a fogtőben 

 

A fogtőben ébredő igénybevételek alapján kiszámított Sfogtő biztonsági tényező 

értékeit a 10.5.-ös táblázat mutatja be a pályahiba szórásának függvényében: 

A pályahibák szórásértékei (m) 
(pályagerjesztés nélkül, jó, közepes, rossz) 0 0,000567 0,002774 0,016477 

Sfogtő 3,65 3,62 3,00 1,12 
10.5. táblázat. A fogtőben számított biztonsági tényező változása a pályaminőség 

függvényében 
 

A eredmények grafikus ábrázolása a 10.4.-es ábrán tekinthető meg: 

 
10.4. ábra. Sfogtő biztonsági tényező változása a pályaminőség függvényében 
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A fogtőben érvényes, törés elleni biztonsági tényező nemlineáris függvény szerint 

csökken, ha a pályahiba szórása növekszik. A korábbi terhelési esetcsoportban a fogazat 

terhelésváltozása a hajtónyomaték változásából adódott. Jelen esetben a terhelésváltozás 

nem a hajtás oldaláról ered, hanem abból adódik, hogy a kerékpárnak egyre rosszabb 

minőségű pályán kell keresztülhaladnia. A futás során a kerékpárt, vagyis közvetlenül a 

hajtott fogaskereket érő dinamikai többletterhelés szuperponálódik a trakciós 

nyomatékból adódó fogazati erővel. 

A fogtőben számítható biztonsági tényező szakirodalom szerinti határértéke 1,3. Ez azt 

jelenti, hogy a rossz minőségű pályán való futás olyan üzemállapotot jelent, amelynél a 

nagykerék nem felel meg a szilárdsági követelményeknek. 

 

10.2.2 A pittingesedéssel szembeni biztonsági tényezők alakulása 

 

A pitting képződésével szembeni biztonsági tényező eredményeit a 10.6.-os 

táblázat foglalja össze: 

A pályahibák szórásértékei (m) 
(pályagerjesztés nélkül, jó, közepes, rossz) 0 0,000567 0,002774 0,016477 

Spitting 1,98 1,97 1,89 1,23 
10.6. táblázat. A pittingesedéssel szembeni biztonsági tényező változása a pályaminőség 

függvényében 
 

Ha lineáris és nemlineáris görbéket illesztettem a pontokra, a következő, 10.5. ábrát 

kaptam: 

 
10.5. ábra. Spitting biztonsági tényező változása a pályaminőség függvényében 
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A pitting képződésével szembeni ellenálló képesség, vagyis a biztonsági tényező azt 

mutatja, hogy az Spitting jó közelítéssel lineáris függvény szerint csökken, ha a pályahiba 

szórása növekszik. A változás jellege megfelel az előző esetcsoportokban nyert 

eredményeknek. Az előző esetben a nagyobb hajtónyomaték jelentette a fogazat számára 

a növekvő igénybevételt, ez az eset pedig arra utal, hogy a fokozódó pályahibán való 

áthaladásból növekvő fogazati terhelés származik. 

A pittingesedés elleni biztonsági tényező alsó határértéke 1,3. Eszerint a rossz minőségű 

pályán való haladásnak a nagy fogaskerék nem felel meg. 

 
10.2.3 A meleghegedéssel szembeni biztonsági tényezők alakulása 

 
A meleghegedést jellemző biztonsági tényező eredményei a 10.7.-es 

adattáblázatban kaptak helyet: 

A pályahibák szórásértékei (m) 
(pályagerjesztés nélkül, jó, közepes, rossz) 0 0,000567 0,002774 0,016477 

Shegedés 4,870 4,867 4,74 3,66 
10.7. táblázat. A meleghegedéssel szembeni biztonsági tényező változása a 

pályaminőség függvényében 
 
A 10.7. táblázat értékeit grafikusan megjelenítve a következő, 10.6.-os ábrát kapjuk: 

 
10.6. ábra. A meleghegedés elleni biztonsági tényező (Shegedés) változása a pályaminőség 

függvényében 
 
Mint látható, a biztonsági tényező megközelítőleg lineáris függvény szerint csökken, ha 

a pályagerjesztés szórásértéke nő. A meleghegedéssel szembeni minimális biztonsági 
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tényező 1,8, melynek alapján megállapítható, hogy a fogazat ebben a terhelési 

esetcsoportban teljesíti a berágódás által vele szemben támasztott követelményeket. A 

pittingesedés jelleggörbéjénél tapasztalt enyhe konkáv jelleg a meleghegedésnél is 

megfigyelhető. 

 

10.2.4 A fogoldal kopása 

 

A nagy fogaskerék fogoldalának lineáris kopásszámítása során nyert 

futásteljesítmény-értékeket a 10.8.-as táblázatban foglaltam össze: 

A pályahibák szórásértékei (m) 
(pályagerjesztés nélkül, jó, közepes, rossz) 0 0,000567 0,002774 0,016477 

Futásteljesítmény millió km-ben 5.890 5.876 5.510 3.042 
10.8. táblázat. A kopás által jellemzett futásteljesítmény változása a pályaminőség 

függvényében 
 

Az eredménypontok grafikus bemutatása a 10.7.-es ábrán történik: 

 
10.7. ábra. A kopáshoz kapcsolódó futásteljesítmény változása a pályaminőség 

függvényében 
 

A fogazat kopásból következő élettartama a pályahiba szórásának növekedésével jó 

közelítéssel lineárisan csökken. Lineáris jellegű változást akkor tapasztaltam, amikor a 

hajtónyomaték növekedésével a sebesség csökkent. Ebben az esetben a sebesség 

állandó, de a fogazati erő időátlaga a fokozódó pályagerjesztés következtében azért 

növekszik, mert a kerékpár a pálya felől egyre több és nagyobb ütésszerű igénybevételt 

kap, amelyek a merevtestszerű tömegek és a torziósan összekapcsolt tehetetlenségi 

nyomatékok lengéseit fokozzák. 



Villamos vontatójárművek hajtásdinamikai folyamatainak 
szimulációja a jármű keresztirányú mozgásának figyelembevételével 

 107

A kopás által determinált élettartam jelleggörbéje éppen olyan gyengén konkáv, mint a 

meleghegedés és a pittingesedés görbéi. 

 

10.3 A kerékpártengely keresztmetszeti biztonsági tényezője 

 

Mint korábban, ebben a terhelési esetcsoportban is a leggyengébbnek számító 10-

es tengelykeresztmetszet biztonsági tényezőjének értékeit mutatom be a 10.9. 

táblázatban. 

A pályahibák szórásértékei (m) 
(pályagerjesztés nélkül, jó, közepes, rossz) 0 0,000567 0,002774 0,016477 

S10 2,00 1,98 1,94 1,91 
10.9. táblázat. A 10-es keresztmetszet biztonsági tényezőjének változása a pályaminőség 

függvényében 
 

A kapott eredménypontokra lineáris és nemlineáris görbét illesztettem. A következő, 

10.8.-as ábrát kaptam: 

 
10.8. ábra. A biztonsági tényező változása a pályaminőség függvényében 

 

A biztonsági tényező gyakorlatilag nem függ a szórástól. A pályahiba szórásának 

növekedése maga után vonja a biztonsági tényező minimális csökkenését. A tengely 

számára most nem a trakciós nyomaték és az annak eredményeként fellépő hosszirányú 

keréktalpi erő által okozott, tengelytörzsben jelentkező csavaró igénybevétel jelenti a 

növekvő terhelést. A fokozódó igénybevételt jelen esetben a pályahiba jelenti, aminek 

hatására a kerék-sín kapcsolaton ébredő függőleges és keresztirányú erőhatás növekszik.  
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Ez hajlító többlet igénybevételt jelent. A kerékterhelések változásai miatt a hosszirányú 

keréktalpi erő változása is bekövetkezik, és ez torziós igénybevételként szuperponálódik 

a tengelytörzsre. A lényegi különbség a jelenlegi és az előző terhelési esetcsoportokban 

kapott eredmények között az, hogy a tengely kifáradással szembeni biztonsági tényezője 

az adott keresztmetszetben független a pályagerjesztés mértékétől, mivel a számszerű 

értékek elhanyagolható csökkenést mutatnak a pályagerjesztés szórásának 

növekedésével. Ennek oka az, hogy a pályagerjesztés nem csupán terhelésnövekedést 

jelent, hanem leterhelődést is. A dinamikai hatások azonban a statisztikai kiértékelés 

miatt elvesznek (lásd 4.4 fejezet), az alkalmazott terhelésszámítás kisimítja a 

többletterheléseket. 

Ebben a terhelési esetcsoportban megmutatkozik, hogy a többtest-modellezéssel 

kiszámított erők időátlagából számolt feszültségek, majd biztonsági tényezők nem adnak 

minden esetben plauzibilis eredményeket. A kerékpártengelyek igénybevételi 

számításának másik módja a terhelésegyüttes alapján történő egyenértékű 

feszültségszámítás, mely jelenleg még nem alkalmas a tengelyeknek a járműadatok 

alapján történő méretezésére, csak az utólagos, járműmérések eredményeire támaszkodó 

ellenőrzésére. Ebben az eljárásban először ki kell számolni a hajlító, vagy a csavaró 

feszültség időfüggvényét a tengely egy kiválasztott keresztmetszetében a modellezéssel 

nyert erőfüggvényekből, vagy a méréssel nyert nyúlásfüggvényekből úgy, hogy a 

tengely forgását is figyelembe kell venni. Így egy nulla középértékű szinuszos 

függvényt kapunk. Többféle módszer létezik, hogy ebből a periodikus függvényből 

feszültség-kollektívát készítsünk, pl. rain-flow eljárás, vagy a szintátlépés módszere, stb. 

Ha a kollektíva, vagy más néven terhelésegyüttes elkészült, a várható élettartamig való 

extrapolálása után a károsodáshalmozódás módszerével ki lehet számolni azt az 

egyamplitúdójú egyenértékű feszültséget, amely ugyanolyan károsodást okoz egy 

bizonyos ciklusszámig (pl. 106-ig), mint maga a terhelésegyüttes a teljes élettartam 

során. Az eljárás hátránya többek között, hogy a nyúlásmérő bélyeges mérést nem lehet 

minden fontos keresztmetszetben elvégezni, tehát a tengely egészéről nem kapunk 

képet. [77] – [85] 

A dinamikus keréktalpi erők figyelembevételével ki kellene dolgozni egy, a 

csapágyméretezés egyenértékű terheléséhez hasonló, közelítő, empirikus összefüggést a 

Q1,2 egyenértékű függőleges keréktalpi erő meghatározására, pl. a 
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összefüggés szerint, ahol Q´1,2 a dinamikus függőleges keréktalpi erő, p´ tapasztalati 

kitevő, amely a pályaminőség függvénye, n pedig az adott terheléssel megtett fordulatok 

száma, illetve futásteljesítmény lenne. Ez az egyenértékű, p´-tól függő erő ugyanolyan 

terhelést, vagyis feszültséget okozna a kerékpártengelyben, mint amilyen egyenértékű 

feszültséget az egyes pályaminőségek okoznak. Ezzel lehetővé válna, hogy a tervező a 

pályaminőség hatását már a tervezés kezdeti fázisában is figyelembe tudja venni. 
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11 A keresztirányú elmozdulás és a függőleges tengely körüli elfordulás 
szabad koordinátáinak hatása a kiválasztott gépelemek szilárdsági és 
élettartam tulajdonságaira 

 

Ebben a fejezetben azt vizsgáltam meg, hogyan befolyásolja az egyes gépelemek 

szilárdsági és élettartam-jellemzőit a modellt alkotó elemek keresztirányú elmozdulása, 

a függőleges tengely körüli elfordulása és e két szabad koordináta együtt. A vizsgálat 

célja annak megállapítása, hogy milyen hatással vannak az egyes keresztirányú 

mozgással kapcsolatos szabad koordináták az adott modellelemekre; mekkora hibát 

vétünk, ha egyes mozgáskoordinátákat elhagyunk; valamint, hogy meghatározó-e ez a 

hiba az adott gépelem esetén. A vizsgálatot úgy hajtottam végre, hogy először 

„kikapcsoltam” a 26 szabadságfokú teljes modell valamennyi keresztirányú 

elmozdulását, utána valamennyi függőleges tengely körüli elfordulását és végül e kettőt 

együtt. A modellnek tehát a keresztirányú elmozdulások nélkül 20, a z-tengely körüli 

szögelfordulás lehetősége nélkül 24, az összes előbbi mozgáskoordináta nélkül pedig 18 

szabadságfoka marad. Az egyes esetekre való egyszerűbb hivatkozás érdekében a 

továbbiakban a keresztirányú szabadságfokok nélküli modell rövidítése yB, a függőleges 

tengely körüli elfordulás nélküli modellé φB, a legkisebb szabad koordinátájú modellé 

pedig yφB. A „B” index itt az adott mozgáskoordináták „blokkolására”, kiiktatására utal. 

Ezt a vizsgálatot egyetlen munkapontban végeztem el. Ebben az esetben a jármű 

sebessége 24 m/s, a vontatott szerelvény tömege 1000 tonna, a kivezérelt vontatási 

teljesítmény 100% és a pálya minősége jó (lásd 8.1. ábra és 10.1. táblázat). 

 

11.1 A csapágyazás élettartamának változása 

 

11.1.1 Ágytokcsapágyazás 

 

A korábbi terhelési esetcsoportokhoz hasonlóan itt is az 1-es oldali ágytokcsapágy 

eredményeit mutatom be a 11.1.-es táblázatban. 
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Modell teljes yB φB yφB 
A szabadságfokok 
száma 26 20 24 18 

Az 1-es csapágy futástelje- 
sítménye millió km-ben 66,549 66,586 66,571 66,585 

a teljes modellhez 
viszonyítva %-ban 100 100,06 100,03 100,05 

11.1. táblázat. Az 1-es ágytokcsapágy futásteljesítményének változása a kiindulási és a 
három átalakított modell esetében 

 
A 11.1.-es ábra a teljes modellel kapott futásteljesítménytől való eltérést mutatja be 

százalékos formában. 

 

11.1. ábra. Az 1-es ágytokcsapágy futásteljesítményének százalékos változása a három 
átalakított modell esetében 

 
Az eredmények azt mutatják, hogy a futásteljesítmény akkor a legkisebb, ha egyetlen 

mozgáskoordinátát sem hagyunk el. A csapágy élettartamát az adott számítási 

körülmények között csak a radiális erők határozzák meg, mivel az axiális és a radiális 

erők hányadosa olyan kicsi, hogy a csapágykatalógus [26] szerint nem kell az axiális 

komponenst figyelembe venni. A radiális csapágyerő két összetevőből áll, a függőleges 

irányúból és a hosszirányúból. Sem a függőleges, sem a hosszirányú erőkomponensek 

nem mutatnak változást, hiszen a pályagerjesztés mértéke és a vontatási feltételek nem 

változtak meg. Az 1-es oldalon kiszámított legnagyobb és legkisebb érték közötti eltérés 

φB yφB
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0,06% körüli. A szabadságfokok adott módon történő csökkentése tehát ebben a 

munkapontban nem befolyásolja a csapágyélettartamot az adott járműparaméterek 

mellett. 

Mindazonáltal nem érdektelen az axiális ágytokcsapágyerőknek a szabadságfokok 

függvényében való alakulása sem. Ebben a csapágyerőben a kerékpár és a forgóvázkeret 

keresztirányú elmozdulása, valamint a forgóvázkeret hosszirányú tengely körüli 

elfordulása játszik szerepet (lásd (5.39) és (5.40)). A teljes modellel nyert erőfüggvényt 

a 11.2.-es ábra mutatja. 

 

11.2. ábra. Az ágytokcsapágyakon együttesen ébredő axiális erő a teljes modell esetén 
 

Az yB-modellel nyert axiális ágytokcsapágyerő időfüggvényét a 11.3.-as ábra mutatja. 

 

11.3. ábra. Az ágytokcsapágyakon együttesen ébredő axiális erő a keresztirányú 
elmozdulás figyelmen kívül hagyásával 
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Mint látható, az erőfüggvény extrémumai jelentősen lecsökkentek, tehát az axiális 

ágytokcsapágyerő kialakulásában a kerékpár és a forgóváz keresztirányú 

elmozdulásának meghatározó szerepe van. 

Mivel az érintett mozgásegyenletben nem volt olyan szabad koordináta, amelyik 

függőleges tengely körüli szögmozgásra vonatkozna, a φB-modellel való számítás során 

ugyanolyan időfüggvényt kaptam, mint a teljes modell esetén (lásd 11.2.-es ábra), illetve 

az yφB-modell esetén ugyanolyan erőfüggvényt kaptam, mint amit az yB-modellel (lásd 

11.3.-as ábra). Az ide tartozó mozgásegyenlet alapján megállapítható továbbá, hogy a 

keresztirányú elmozdulás nélküli erő időfüggvénye (11.3.-as ábra) teljes egészében a 

forgóváz hossztengely körüli elfordulásából származik. 

 

11.1.2 Marokcsapágyazás 

 

A siklócsapágyakból álló „A” marokcsapágy futásteljesítményei a következő 11.2.-

es táblázatban találhatóak: 

Modell teljes yB φB yφB 
A szabadságfokok 
száma 26 20 24 18 

Az „A” csapágy futás- 
teljesítménye km-ben 176.256 177.187 176.789 177.206 

a teljes modellhez 
viszonyítva %-ban 100 100,53 100,30 100,54 

11.2. táblázat. Az „A” marokcsapágy futásteljesítményének változása a kiindulási és a 
három átalakított modell esetében 

 

A „B” jelű marokcsapágyat jellemző értékek a 11.3.-as táblázatban kaptak helyet: 

Modell teljes yB φB yφB 
A szabadságfokok 
száma 26 20 24 18 

Az „B” csapágy futás- 
teljesítménye km-ben 347.155 354.975 352.346 354.783 

a teljes modellhez 
viszonyítva %-ban 100 102,25 101,50 102,20 

11.3. táblázat. Az „B” marokcsapágy futásteljesítményének változása a kiindulási és a 
három átalakított modell esetében 

 

A 11.4. és 11.5. ábrák azt mutatják be, milyen százalékos eltérés van a teljes modellel 

kapott futásteljesítmény, mint referenciaérték (0%), és az egyes átalakított modellekkel 

(yB, φB, yφB) nyert értékek között: 
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11.4. ábra. Az „A” jelű marokcsapágy futásteljesítményének százalékos változása a 
három átalakított modell esetében 

 

 

11.5. ábra. A „B” jelű marokcsapágy futásteljesítményének százalékos változása a 
három átalakított modell esetében 

 
Mindkét marokcsapágyra érvényes, hogy a teljes modellel kapott élettartam a legkisebb 

valamennyi közül. Az „A” jelű marokcsapágy esetén a legnagyobb és a legkisebb 

eredmények közötti eltérés 0,5%, a „B” jelű csapágy esetén 2,3% körüli. Tehát a szabad 

mozgáskoordináták fent leírt módon történő korlátozása – a figyelembe vett üzemi 

körülmények mellett – nem befolyásolja lényegesen a marokcsapágyak élettartamát. 

Mindkét csapágynál megfigyelhető, hogy a függőleges tengely körüli elfordulás letiltása 

φB yφB

φB yφB
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nagyobb igénybevételt jelent, ezért az élettartam ebben az esetben csökkent a többi, nem 

teljes modellel elért eredményhez képest. A siklócsapágyak élettartamának 

kialakulásában a gördülőcsapágyakhoz hasonlóan csak a radiális erőkomponensek 

játszanak szerepet, mivel az axiális erőkomponens a radiálishoz képest [25] szerint 

elhanyagolható. 

Bár az axiális marokcsapágyerők a vizsgált körülmények között nem játszanak szerepet 

az élettartam kialakulásában, mégis figyelemre méltó a szabadságfokok függvényében 

való változásuk. A mindkét csapágyon egyidejűleg fellépő axiális erő kialakulásában a 

kerékpár és a hajtóműház keresztirányú elmozdulása, a hajtóműház függőleges és 

hosszirányú tengely körüli elfordulása vesz részt (lásd (5.94) és (5.95)). A teljes modell 

esetén kapott axiális marokcsapágyerőt a 11.6.-os ábra szemlélteti. 

 

11.6. ábra. A marokcsapágyakon együttesen ébredő axiális erő a teljes modell esetén 
 

A keresztirányú mozgáskoordináták nélkül – az yB-modellel – egy statisztikailag kis 

szórású, nulla középértékű időfüggvényt kaptam, melyet a 11.7. ábra mutat. 
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11.7. ábra. A marokcsapágyakon együttesen ébredő axiális erő a keresztirányú 
elmozdulások nélkül 

 

A két fenti erőfüggvény közötti különbséget a kerékpár és a hajtóműház keresztirányú 

elmozdulásának „kikapcsolása” okozza. Az önmagában a hajtóműház függőleges 

tengely körüli elfordulását korlátozó modell esetén kapott erőfüggvényt a 11.8.-as ábra 

mutatja. 

 
11.8. ábra. A marokcsapágyakon együttesen ébredő axiális erő a függőleges tengely 

körüli elfordulások nélkül 
 

A statisztikai kiértékelés alapján megállapítottam, hogy a teljes modellel és a függőleges 

tengely körüli elfordulást figyelmen kívül hagyó modellel (φB-modell) végzett 

számítások eredményei nagyon hasonlóak: az erőfüggvény átlaga közel nulla, szórása 

pedig közel azonos. Ez azt jelenti, hogy a hajtóműház függőleges tengely körüli 

elfordulása csak elenyésző mértékben vesz részt az axiális marokcsapágyerők 

kialakulásában. Sokkal nagyobb súllyal esik latba a modellelemek keresztirányú 

elmozdulása. 
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Az yφB-modellel kapott axiális marokcsapágyerő időfüggvénye konstans nulla értéket 

vesz fel. Ezen erő egyenletében az egyedül még figyelembe vehető mozgáskoordináta a 

hajtóműház hosszirányú tengely körüli elfordulása, mely az időtartományon nem 0, 

viszont hatása nincs, mivel a hajtómű és a kerékpár súlypontjai közötti függőleges 

távolság a választott jármű hajtóművének konstrukciós rajzai szerint nulla. 

 

11.2 A fogaskerekek teherbírását jellemző tényezők változásai 

 

A fogaskerék-számítás során a fogtőhöz, a fogoldalhoz és a meleghegedéshez 

kapcsolódó biztonsági tényezők, valamint a kopáshoz kapcsolódó futásteljesítmény nem 

mutatnak eltérést a korlátozott mozgáskoordinátájú modellek esetén a maximális 

szabadságfokú modellel nyert eredményekhez képest. Kijelenthető tehát, hogy az 

egyenes fogú, hengeres fogaskerék szilárdsági és élettartam viszonyait az adott modell 

és terhelés mellett a szabad mozgáskoordináták szűkítése nem befolyásolja. 

 

11.3 A kerékpártengely keresztmetszeti biztonsági tényezője 

 

A kerékpártengely esetén ugyanabban a 10-es számú keresztmetszetben 

bekövetkezett változást vizsgáltam, mint a korábbi terhelési esetcsoportokban, mert 

változatlanul itt a legalacsonyabb a biztonsági tényező értéke a figyelembe vett 

keresztmetszetek közül. Lásd 11.4.-es táblázat. 

Modell teljes yB φB yφB 
A szabadságfokok 
száma 26 20 24 18 

S10 1,98 2,02 2,02 2,02 
a teljes modellhez 
viszonyítva %-ban 100 102,02 102,02 102,02 

11.4. táblázat. A 10-es keresztmetszet biztonsági tényezőjének változása a kiindulási és a 
három átalakított modell esetében 

 

A 11.9.-es ábra azt mutatja meg, hogy milyen százalékos eltérés van a teljes modellel 

nyert eredmény és az egyes átalakított modellekkel nyert biztonsági tényezők között. 
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11.9. ábra. A biztonsági tényező változása a 10-es keresztmetszetben a három átalakított 

modell esetében 
 

A legkisebb biztonsági tényezőt a teljes modell esetében számoltam ki. A korlátozott 

mozgáskoordinátájú modellekkel nem lehetett kimutatni eltérést a biztonsági 

tényezőkben, amelyek egyöntetűen 2%-kal nagyobbak, mint a teljes modell esetén 

kapott biztonsági tényező. Ennek az oka az, hogy a vizsgált körülmények között nem 

változott meg sem a pályagerjesztés és az annak hatására fellépő függőleges dinamika – 

amely a hosszirányú tengely körüli hajlítónyomatékot okozza –, sem pedig a vontatás és 

az annak hatására előálló hosszirányú erőrendszer, amely a függőleges tengely körüli 

hajlítónyomatékért felelős. A kerékpártengelyben fellépő csavarófeszültségek sem 

változtak meg, mivel a kerék-sín kapcsolat hosszirányú erői a vontatási paraméterek 

állandósága miatt konstansak maradtak. 

 

 

φB yφB
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12 Kitekintés: az élettartamköltség meghatározása (Life Cycle Cost = LCC) 
 

A mai modern tervezés szemlélete nem nélkülözheti a modellezéssel kapott 

előzetes kutatási eredményeket éppúgy, mint ahogy a megtervezett és legyártott jármű 

üzemeltetéséhez kapcsolódó, költséghatékonyságra törekvő gondolkodásmódot sem. Az 

élettartamköltség az a termékhez kapcsolódó gazdasági fogalom, mely megmutatja, 

hogy mekkorák és milyen ütemben jelentkeznek a jármű élettartama alatt a biztonságos 

és üzemszerű működéshez kapcsolódó üzemeltetési költségek, ráfordítások. Az olyan 

nagy értékű állóeszközök esetén, mint a vasúti járművek, ma már a vevő részéről 

kötelezően elvárt mutató az adott típust jellemző élettartamköltség. A járműtenderek 

kiértékelésénél komoly súllyal szerepel ez a gazdasági mutató. 

Disszertációm egyes műszaki eredményei bemenő adatot szolgáltatnak az ilyen típusú 

költségszámításhoz. Az adott járműtípus esetében kilométerben, vagy üzemórában 

meghatároztam, hogy mekkora az egyes gépészeti egységek adott vontatási 

környezetben várt élettartama. Meghatároztam az ágytokcsapágyazás, a 

marokcsapágyazás futásteljesítményeit, valamint a fogaskerekek kopása által 

determinált élettartamot. A futásteljesítmények és a hozzá tartozó költségek együtt 

megmutatják, hogy mikor és mekkora összeget kell költeni a járműre. A MÁV által 

alkalmazott, adott járműtípusra vonatkozó LCC számítás összefüggéseit a 

következőkben foglalom össze [86]: 

A teljes élettartamköltség: 

WDLSA CCCCLCC −++=  (Ft), ahol (12.1) 

CA – a megvásárlás költségei (Ft), 

CLS – az üzemeltetés során felmerülő költségek (Ft), 

CD – a rendelkezésre állás költségei (Ft), 

CW – a selejtezésből származó bevételek, illetve költségek (Ft). 

Az üzemeltetés során felmerülő költségek a következő módon számíthatók: 

Y)CC(C OMLS ⋅+=  (Ft), ahol (12.2) 

CM – éves karbantartási költség (Ft), 

CO – éves üzemeltetési költség (Ft), 

Y – üzemeltetési évek száma. 

Az éves karbantartási költség két részre bontható: 

CMPMM CCC +=  (Ft), ahol (12.3) 

CPM – éves megelőző karbantartás költségei (Ft), 

CCM – éves rendkívüli karbantartás költségei (Ft). 
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A megvásárlás költségeinek (CA) tartalmazniuk kell a jármű ajánlati árát, import esetén a 

vám költségeit, az üzembeállítás járulékos költségeit. Ez utóbbihoz tartozik a járműhöz 

kapcsolódó rajzos műszaki dokumentáció, karbantartási és kezelési utasítások, a 

kiszolgáló személyzet oktatásának költségei, a járműdiagnosztikai rendszer költségei, 

stb. 

Az üzemeltetési költségek (CLS) kiszámításához a MÁV megadja, hogy mennyi a jármű 

várható napi üzemideje, napi vontatási ideje, az átlagos sebessége, a megállók közötti 

átlagos távolság, a névleges terhelési szintek százalékban kifejezve, a várható éves 

futásteljesítmény, a gázolaj, illetve a villamos energia egységára, stb. 

Az éves karbantartási költségek (CM) számítását a gyártónak kétféle változatban kell 

elkészíteni. Az egyik számítás alapja az, hogy a karbantartásokat a MÁV maga végzi. A 

másik kalkuláció azon alapszik, hogy a karbantartási munkát flottaszerződés keretében a 

járműgyártó végzi el. Ez utóbbi megoldás egyre jellemzőbb a vasúttársaságok és 

járműgyártók közötti szerződéses viszonyban. A flottaszerződéssel az üzemeltető 

biztosítja, hogy a járműpark a szerződés időtartamáig a gyártó szakavatott felügyelete 

alatt marad. Az ebben az időszakban felmerülő szériahibák kijavítása a gyártó feladata, 

aki közvetlen információkhoz jut az esetleges műszaki problémákról, ami hozzájárul a 

jövőbeli termékfejlesztés minőségi javításához, továbbá a gyártó ellenőrzi az általa 

kalkulált élettartamköltségeket a karbantartási idő alatt. Az üzemeltető vasút 

szakemberei pedig ez idő alatt elsajátítják a jármű karbantartásának minden részletét. 

Az éves tervszerű karbantartás költségei (CPM) a karbantartási ciklusrend 

figyelembevételével mutatják, hogy mikor, milyen vizsgálatokat kell elvégezni, milyen 

alkatrészeket kell kicserélni, vagy felújítani a járművön, mennyi ezen tevékenységek 

munkaidő szükséglete, bérköltsége, anyagköltsége, stb. Ez a költség akkor 

optimalizálható, ha a járművet alkotó gépészeti egységek műszakilag indokolt cseréjére 

ritkán kerül sor, és a lehető legtöbb alkatrész javítási, vagy cserélési ciklusideje 

egybeesik. 

Az éves futó, vagy rendkívüli karbantartás költségei (CCM) azon alkatrészköltségeknek, 

munkaköltségeknek és a jármű helyettesítési költségeinek az összességét jelentik, 

melyek a tervszerű megelőző karbantartás ciklusideje között jelentkezhetnek. Ezek a 

költségek nehezen számíthatók ki. Kalkulálhatók részben az alkatrészek megbízhatósági 

mutatóiból, de nehezen lehet tervezni az esetleges balesetek és szándékos rongálások 

költségeit. 

Az üzemkészség, vagy rendelkezésre állás költségei (CD) azokat a többletköltségeket 

tartalmazzák, melyekkel a jármű 100%-os üzemkészsége biztosítható lenne. A jármű 



Villamos vontatójárművek hajtásdinamikai folyamatainak 
szimulációja a jármű keresztirányú mozgásának figyelembevételével 

 121

kiesett üzemére kiszámolt költséget egy napra, illetve órára kell megadni. Az üzemből 

kiesett időszakban a MÁV-nak más járművet kell használnia. Ezért ezen költség 

kalkulálásához a következő összetevőkkel is számolni kell: segélymozdony 

felhasználásának költségei (többlet energia és bérköltség, IC vonatoknál esetleges pótdíj 

visszatérítés, stb.), a segélymozdony átlagosan 100 km távolságból érkezik (üzemagyag, 

villamos energia költségei), a szolgálatképtelen mozdonyt átlagosan 130 km-re kell 

elvontatni (többlet energia és bérköltség, üzemagyag és villamos energia költségei), stb. 

A selejtezés bevételét (CW) a járművet alkotó alapanyagok (vas, réz, alumínium, üveg, 

stb.) tömegének és a fajlagos hulladékár szorzatának ismeretében lehet kiszámolni. Ezt a 

bevételt csökkentik a selejtezésre fordított dolgozói bér- és energiaköltségek. 

Az LCC számítás eredményeit a MÁV a jármű üzembe helyezésétől számított első 

évben különös gonddal figyeli, ellenőrzi. A költségek túllépése esetén a gyártónak meg 

kell térítenie a különbözetet. 

Más vasúttársaságok a számításokat olyan mélységig is elvégzik, illetve kérik, hogy az 

adott, az üzemkészséget lényegesen meghatározó, kopó alkatrészekből mennyi darabot 

kell raktáron tartani, és milyen ütemezésben kell ezeket a pótalkatrészeket beszerezni 

ahhoz, hogy a jármű kereskedelmi okokból ne essen ki a forgalomból. 

 
A költségszámítások input adatait többek között a járműre meghatározott üzemeltetési 

feltételek jelentik. Ezeket a körülményeket a vasút a költségszámításnak az üzemeltetési 

költségről (CLS) szóló részében tisztázza. A disszertációmban vizsgált egyes gépezeti 

egységek futásteljesítményeinek ismeretében meghatározható, hogy ezen alkatrészeknek 

milyen tervszerű karbantartási ciklusidőre van szükségük, és ezen ciklusidők hogyan 

illeszkednek más alkatrészek tervszerű cseréjének időintervallumaihoz. A 

ciklusidőknek, az alkatrészek árainak, a javítás technológiáinak ismeretében pedig 

kiszámolható, hogy mikor és mekkora költségekkel kell ezeknél az alkatrészeknél 

számolni. Ezzel az élettartamköltség-számításnak a tervszerű karbantartás költségeire 

(CPM) vonatkozó számításai végezhetők el. 

A modell paraméteres jellege lehetőséget ad arra, hogy az adott járműtípusnál többféle 

műszaki kialakítás költséghatását is megvizsgáljuk, pl. siklócsapágy helyett 

gördülőcsapágyas marokcsapágyak, vagy más fogazati geometria, illetve 

fogaskerékanyag használata, stb. Lehetőség van továbbá arra is, hogy az üzemeltetési és 

tervszerű karbantartási költségeket különböző típusú villamos vontatójárműveknél is 
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kiszámítsuk, összehasonlítva a konstrukciók költségkímélő voltát, megteremtve a 

többféle járműtípus közüli választás költségszempontú alapját. 

Az eddigiekben tárgyalt költségösszetevők szemléltetésére a 12.1.-es ábrán bemutatom 

egy Nyugat-Európában üzemelő dízel motorvonat adatait százalékos megoszlásban [87] 

alapján. 

Beszerzési 
költségek 

(CA); 20,8%

Selejtezés 
(CW); 0,1%

Takarítási 
költségek 

(CM); 4,5%

Karbantartási 
költségek 

(CM); 19,7%

A forgalomból 
kiesés 

költségei 
(CD); 2,7%

Vontatási 
energia 

költségei 
(CO); 12%

Személyzeti 
költségek 

(CLS); 40,2%

 
12.1. ábra. LCC főbb összetevőinek megoszlása dízel motorvonat esetén 

 

Az eddigiekben azt mutattam be, milyen költségek szerepelnek a MÁV, mint üzemeltető 

élettartamköltség-számításaiban. A következőkben egy járműgyártó oldaláról mutatom 

be vázlatosan, milyen összetevői vannak az LCC-számításnak, és hol találkozik ez a 

kalkulációs folyamat az üzemeltető vasúttársaság elvárásaival [88], [89]. Az általános 

élettartamköltségek kiszámításakor 6 fő összetevőt kell figyelembe venni. Ezek: 

- a járműkoncepció kialakításának költségei: Ck, 

- a tervezés és a fejlesztés költségei:  Ca, 

- a gyártás költségei:     Cgy, 

- az üzembe helyezés költségei:   Cüh, 

- az üzemeltetés és karbantartás költségei: Cü, 
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- a forgalomból való kivonás költségei: Cf. 

Ezek összessége adja a jármű élettartamköltségét, vagyis: 

LCC = Ck + Ca+ Cgy+ Cüh+ Cü+ Cf (12.4) 

A járműkoncepció kialakításának költségei (Ck) főként a piackutatás, a projekt 

menedzsment, a műszaki feltételek összeállításának költségeiből állnak. A tervezési és 

fejlesztési költségek (Ca) közé tartoznak a műszaki dokumentáció, a szoftverfejlesztés, a 

tervezés-termékfejlesztés, a minőségellenőrzési menedzsment, a rizikóanalízis, a 

logisztikai fejlesztés stb. költségei. A gyártás költségei (Cgy) egyszeri és ismétlődő 

költségekre bonthatóak, éppen úgy, mint az üzembe helyezés költségei (Cüh). A gyártási 

készülékezés, vagy egy típusvizsgálat költsége egyszeri kiadás, míg pl. a forgóvázkeret 

gyártásának költségei ismétlődnek. Az üzemeltetés és karbantartás költségei (Cü) között 

szerepel magának a tényleges üzemeltetésnek, a megelőző karbantartásnak, a rendkívüli 

karbantartásnak, valamint a korszerűsítésnek a költsége. A forgalomból való kivonás 

költségei (Cf) a szétszerelésnek és az esetleges újrahasznosításnak a költségeit 

tartalmazzák. A MÁV szemléletével ellentétben a selejtezésnek itt csak költségei 

vannak, az újrahasznosításból származó bevételek nem csökkentik a költségeket. 

Természetesen az üzemeltetés-karbantartás globális költségei (Cü) további összetevőkre 

bonthatók. Az üzemeltetésnél meghatározó a munkaerő bérköltsége, az anyag és 

energiahordozók költsége. A tervszerű karbantartásnál szintén jelentkeznek a munkabér 

és járulékai, az eszközök, szoftverek, szervizfolyamatok, stb. költségei, de ezekkel kell 

számolni a rendkívüli karbantartásnál is. Ez utóbbinál természetesen más 

többletköltségek is szóba jönnek, mint pl. a raktáron nem lévő pótalkatrészek 

megvásárlása, szállítása, stb. 

Ez az általánosan megfogalmazott élettartamköltség a jármű teljes életútját végigkísérő 

folyamatok és események alatt felmerülő kiadásokat összesíti. A vasúti járműgyártót a 

fent felsorolt költségek közül az első három, illetve a megkötött szerződés függvényében 

az első négy költségtényező érinti, amelyeket a jármű árába be kell építenie. Ezek 

pontos ismerete hozzájárul a tervezési és gyártási folyamatok költségkímélő 

kialakításához, így a vállalat versenyképességéhez. A MÁV az első három, illetve négy 

költséget összefoglalóan a megvásárlás költségeinek (CA) tekinti, melyben azonban már 

a gyártó haszna is szerepel. A vasúttársaságokat a sorban az ötödik költségtényező, 

vagyis az üzemeltetési és karbantartási költségeknek a gyártó általi előrejelzése érdekli. 

Ez az a tényező, melyet a gyártónak a pályázat során be kell nyújtania az üzemeltetőnek. 

A járműgyártó által készített üzemeltetési költségkalkuláció a következő tényezőkből, 

mint fő bemenő paraméterekből tevődik össze: a szállított járművek száma, verziója, az 
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éves üzemórák száma, a jármű átlagsebessége, élettartama, az évente átlagosan megtett 

futásteljesítmény, átlagos személyi bérköltségek, stb. Ismerni kell a karbantartási 

kilométer-ciklusokat és azt is, hogy ezek évente és a teljes élettartamot tekintve 

hányszor jelentkeznek. Listát kell készíteni a járművet alkotó valamennyi alkatrészről a 

főegységek (pl. forgóváz, járműszekrény, stb.) bontásában. A költségeket két nagy 

csoportban számolják. A egyik a tervszerű megelőző karbantartás (TMK) csoportja. Az 

ebben résztvevő alkatrészek mindegyikéhez a következő információs bázis társul: 

- karbantartási ciklus (km), 

- karbantartási tevékenység, 

- munkaóra 

- karbantartást végző létszám, 

- anyagköltségek. 

A költségszámítást el kell készíteni külön a járművön és a javítóállomáson végzett 

tevékenységekre is, majd összesíteni kell azokat. 

A másik költségcsoport a hibajavítás és egyes kopó alkatrészek (pl. kerék) javításának, 

vagy cseréjének együttese, tehát a rendkívüli karbantartások csoportja. Az ebbe a 

számításba tartozó alkatrészek listája eltér a TMK-csoport alkatrészeitől. Az itt szereplő 

alkatrészeket egyenként a következők jellemzik: 

- karbantartási tevékenység, 

- az alkatrész megbízhatósága (hiba / 109 üzemóra, vagy hiba / 106 km), 

- kopásráta (idő (üzemóra), vagy futásteljesítmény (km)), 

- a javítási eljárás meghatározása: 

o javítás a járművön 

o csere a járművön 

o csere a járművön és javítás az üzemben 

o csere a járművön és javítás a gyártónál, beszállítónál 

- a munkaóra kiszámításának összetevői: 

o hibakeresés 

o munkaidő a járművön (javítás, vagy csere) 

o működés ellenőrzése 

- a karbantartást végző létszám, 

- anyagköltségek. 
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Természetesen ezt a számítást elkészítik azon tevékenységekre is, amelyek a járművön 

végezhetők el és azokra is, melyek csak a javítóállomáson, vagy a gyártónál 

kivitelezhetők. 

Az ezen adatok ismeretében kiszámított költségeket éves bontásban, illetve a jármű 

teljes élettartamát figyelembe véve, kumuláltan is elvégzik. Egy átlagos jármű 

élettartama 35-40 év. Erre az időszakra nem lehet megbízhatóan előre jelezni az adott 

ország valutájának pénzromlását, így a jövőérték kiszámítását a járműgyártók nem 

végzik el, az adatok csak jelenértékben vannak megadva. A következő függvények 

(12.2. és 12.3. ábrák) példaként mutatják be az élettartamköltséget adó ráfordítások éves 

és kumulált alakulását. 
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12.2. ábra. A ráfordítások alakulása éves bontásban egy forgóváz esetén 
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12.3. ábra. Egy forgóváz kumulált ráfordításainak alakulása 
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Mint ahogy a példán is látszik, minden évben van egy minimális költség, amit a 

forgóváz, illetve a jármű üzembiztos működése érdekében az üzemeltetőnek fedeznie 

kell. Az is megfigyelhető, hogy a maximális ráfordítás a jármű élettartamának kb. 2/3-

ánál jelentkezik, és ez a költség a minimális érték kb. 5-6-szorosa is lehet a futómű 

esetében. 

A gyártó oldaláról történő élettartamköltség-számításnál, hasonlóan a MÁV számítási 

módszeréhez, a disszertációmban vizsgált alkatrészek adott terhelési esetcsoportokra 

jellemző futásteljesítményei a TMK költségeinek kiszámításához jelentenek bemenő 

adatokat. Minden LCC számításnál nagy jelentősége van annak, hogy az adott 

üzemeltető hogyan definiálja a járművek névleges igénybevételét, vagy azt a mértékadó 

pályaszakaszt, ahol az igénybevételek jelentkeznek. Az utóbbi időben egyre nagyobb 

jelentősége van pl. a kerékkopás alapján számított futásteljesítménynek, és így a 

kerékhez tartozó élettartamköltség-összetevő kiszámításának. Ha azonban a vasút 

rosszul, vagy egyáltalán nem definiálja a mértékadó pályaszakaszt, modellezésen 

alapuló számítással sem lehet pontosan meghatározni a futófelület futásteljesítményét, 

ezért pontatlan LCC adatok kerülnek az üzemeltetők kezébe. A korrekt 

élettartamköltségek kiszámításához szükség van tehát arra, hogy mind a gyártó, mind az 

üzemeltető helyesen definiálják a jármű életciklusát jellemző igénybevételeket. 
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13 Összefoglalás és a kutatásban való továbblépés lehetőségei, irányai 
 

Jelen disszertáció témája a vasúti villamos vontatójárművek elterjedt 

tengelyhajtómű-kialakításában, sztochasztikus pályagerjesztés mellett jelentkező, a 

tengelyhajtás fő gépezeti egységeit terhelő dinamikus igénybevételek feltérképezése, 

valamint olyan számítógépes programrendszer megalkotása, amely hajtásdinamikai 

szempontból már a tervezés fázisában optimalizálja a konstrukciót, illetve lehetővé teszi 

az egyes járművek tengelyhajtómű-kialakítás szempontjából történő összehasonlítását. 

Továbbá a munka témája annak a megállapítása is, hogy milyen hatása van a 

modellelemek keresztirányú mozgással kapcsolatos szabad mozgáskoordinátáinak a 

vizsgálat tárgyát képező gépelemek élettartamára, üzemi biztonságára. A vizsgálat 

alanyának a MÁV V63-as sorozatú villamos mozdonyát választottam, amelynek a 

geometriai és fizikai paramétereit egy egytengelyű, 26 szabadságfokkal rendelkező, 

lineáris többtest-modellben használtam fel. A mozdony marokcsapágyas tengelyhajtású. 

A hajtómű egyfokozatú, benne egyenes fogazatú homlokfogaskerékpár van. 

A további tengelyhajtás-dinamikai kutatások alapja lehet egyrészt a bővített 

modell, másrészt a menetdinamikai körülmények kiterjesztése. A jelenlegi modell nem 

veszi figyelembe a kerékpártengely forgóvázon belüli helyzetét. Elkészítettem egy olyan 

kibővített járműmodellt, ahol a kerékpár forgócsaphoz viszonyított helyzete 

paraméteres. Ez a modell egy új mozgáskoordinátával is bővült, nevezetesen a 

forgóvázkeretnek a forgócsap bekötési pont függőleges tengelye körüli 

szögelfordulásával, illetve szögsebességével. Ezzel az válik vizsgálhatóvá, hogy hogyan 

befolyásolja a tengelyhajtást érő igénybevételt az, ha a kerékpártengely a forgóvázban 

más-más helyen van. A kerékpár keresztirányú mozgása pedig kibővült azáltal, hogy 

arra a forgóváz elfordulása is hat. A modell további fejlesztési lehetőségét jelenti a 

teljes, két-, vagy háromtengelyes forgóváz felépítése, illetve ennek alapján az egész 

jármű hajtástechnikai modelljének parametrikus kialakítása. 

A disszertációmban bemutatott programcsoport olyan menetdinamikai feltételek mellett 

szolgáltat eredményeket, melyeket a vonat állandó sebessége és konstans trakciós 

nyomatéka jellemez. Elkészítettem egy olyan programcsaládot, mely a sebesség 

változásával, tehát a gyorsítási és lassítási folyamatokkal is számol. Ezekben az 

esetekben a főprogramnak csak a hajtónyomaték időfüggvénye az inputja, a 

sebességváltozás nem. A modell a hajtónyomaték aktuális értékéből, a pillanatnyi 

keréktalpi hosszirányú erők kiszámításával határozza meg az adott időpontban jellemző 

gyorsulást és járműsebességet. A pályagerjesztés sebességfüggő, ezért időfüggő 

függvényét úgy állítottam elő, hogy előre meghatároztam a várható sebességváltozást, 
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vagyis a gyorsulást, illetve a lassulást, és ezek a pályahiba-függvényt előállító 

programnak bemeneti változói lettek. A fékezési folyamatnak két összetevője van. Az 

egyik a jármű tuskós, vagy tárcsás fékrendszere által kifejtett fékező erő (fékező 

nyomaték), a másik pedig a trakciós motor ismert, sebességfüggő féknyomatéka. A 

gyorsítás, vagy a fékezés hatása vizsgálható a doktori munkámban felvázolt modell 

esetében, és a fent említett, a kerékpártengely forgóvázon belüli helyzetét is figyelembe 

vevő modell esetében egyaránt. Ezen kívül lehetőség kínálkozik arra, hogy a különböző 

vontatási teljesítményszintek közötti – egy gyorsítási, vagy egy lassítási folyamaton 

belül létrejövő – átlépés dinamikai hatását is megvizsgáljuk. További bővítési 

lehetőséget jelent az ívben haladás beépítése a modellbe, hiszen a jelenlegi 

programcsalád csak az egyenes pályán való haladással számol. 

A jelenlegi modell lineáris. A merevségek és csillapítási tényezők állandó értékek. A 

kerék-sín kapcsolat is a lineáris KALKER-elmélet szerint került beépítésre. A valóság 

jobb megközelítése válik lehetővé, ha az eddigi lineáris kapcsolatokat felváltják a 

nemlineáris, hibával terhelt, esetleg kotyogásos kapcsolatok a járműszerkezetek között 

éppúgy, mint a fogkapcsolatokon, ugyanis a fogazati merevség a pillanatnyi 

kapcsolószám függvényében fluktuálva változik. Ezek újabb inherens, belső 

parametrikus gerjesztési forrásai a modellnek. A kerék-sín kapcsolat is valósabb képet 

mutathat a nemlineáris KALKER-elmélet alkalmazásával. A trakciós motor nyomatéka 

szintén nem állandó, ennek oka a tirisztoros vezérlés. A villamos motor és a vezérlési 

áramkör villamos tulajdonságainak ismeretében kiszámítható a trakciós nyomaték 

időbeli változása is. Ennek különösen az indítási és fékezési folyamatokban lehet 

jelentős belső gerjesztő hatása. A jelenlegi számítások ideális geometriával készült 

fogazattal kalkulálnak. Valójában a fogazat geometriája gyártási hibákkal terhelt. Ennek 

figyelembevétele újabb belső gerjesztési forrást jelent. A modellek felépítésük miatt 

közvetve szerkezet-szilárdságtani számításokhoz is felhasználhatóak. A forgóvázon és a 

járműszekrényen a primer és szekunder rugózás bekötési pontjainak végeselem-analízise 

megbízhatóbb eredményeket szolgáltatna azáltal, hogy ismernénk ezen elemekben 

ébredő erők időfüggvényeit. A modell jelenlegi gerjesztése csupán függőleges irányú. A 

továbbfejlesztésben a keresztirányú sztochasztikus pályagerjesztés beépítését is 

figyelembe lehet venni, amelyre a program alkalmas. 

A modell kibővítésének optimuma a számítógép számítási idejétől is függ. A rohamosan 

fejlődő hardverek és szoftverek lehetővé teszik, hogy az egyre bonyolultabb 

matematikai modellek esetében is elfogadható időn belül kapjunk szimulációs 

eredményt. 
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A disszertációmban használt programokat a Maple matematika-program segítségével 

készítettem el. A program kiválóan alkalmas a sok szabadságfokkal rendelkező 

többtestmodellek dinamikai viszonyainak numerikus elemzésére és az eredmények 

grafikus ábrázolására. A Maple-ben történő programozás gyorsan elsajátítható, ehhez 

nagyszerű támpontot nyújtanak a programba épített mintapéldák és magyarázatok. A 

magyar nyelvű programismertető könyvek is jól alkalmazhatók. A függvények és 

felületek grafikus megjelenítése egyszerű, a 3D-s felületek a mozgatási, forgatási, 

nagyítási és hálózási lehetőségek miatt könnyen értelmezhetőek. A kirajzolt görbék, 

illetve felületek többféle képfájl-kiterjesztésben menthetőek el. A program 

paraméteresen is megoldja az egyenleteket, egyenletrendszereket. 

A matematikai modell mozgásegyenleteit megoldó főprogram futtatása a disszertáció 

írásának kezdetén, 1998-ban még nem szolgáltatott elfogadható időn belül 

eredményeket. Ennek oka az akkori számítógépes hardver fejlettségi szintje volt. 2003-

ban egy 2,4 GHz-es processzorral és 1 GB RAM-mal ellátott PC, Windows operációs 

rendszer alatt 3,5 nap alatt kiszámította a hét különböző terhelési eset összes numerikus 

eredményét. Az ilyen hardverrel ellátott gépnél is leköti a futtatás a teljes 

processzorteljesítményt, mellette párhuzamosan más számítógépes munka nem, vagy 

csak körülményesen végezhető. A különböző programok írásakor nem találkoztam 

olyan matematikai problémával, melyre ne lett volna a programba beépített kész 

megoldás, vagy amely ne lett volna könnyen programozható. Így nem kerültem abba a 

helyzetbe, hogy idő közben szoftvert kellett volna váltanom. A mai Maple programok 

már sok különböző, speciális modullal vásárolhatók meg, melyek az adott matematikai 

szakterületet és a speciális ábrázolási lehetőségeket könnyen kezelik. A 7-es verzióig 

hátrányt jelentett az, hogyha kiíratjuk a differenciálegyenlet-rendszer numerikus 

megoldását a képernyőre, akkor az egyes változók mindenféle sorrendi szabályszerűség 

nélkül kerülnek kiírásra, így a tömbként megjelenő eredmények egyes elemeire a 

későbbiekben nem lehet hivatkozni, mert a következő futtatásnál másik változó kerül az 

adott helyre. Ezért az általam logikusnak tartott sorrendiségre külön algoritmust kellett 

írni. A 7-es verzió telepítve kevesebb, mint 90 MB tárhelyet igényel. 

A program számítási pontosságára jellemző, hogy csillagászati és kvantumfizikai 

problémák elemzésére is használják. A számábrázolásnak csak a hardver szab határt, 

még egyszerűbb számítógépen is akár több ezer tizedes jeggyel lehet számolni. 

A doktori munka fejlesztési lehetőségei után essék szó a mozdony konstrukciójáról is. 

Ez a vontatójármű kezdetben a MÁV nehéz tehervonati mozdonya volt. A vontatási 
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igények és az ipari termelés átalakulásával azonban megváltozott a járművek 

alkalmazási területe, és jelenleg a hazai nagyobb sebességű, illetve nehéz 

személyvonatok továbbítását is végzik. A számításaimból kapott eredmények azt 

mutatják, hogy az általam vizsgált gépezeti elemek élettartamukat és szilárdsági 

jellemzőiket tekintve megfelelnek mind a tehervonati, mind a személyvonati 

szolgálatnak. Ezek a mozdonyok most érik el élettartamuk felét, amikor lehetőség 

kínálkozik az egyes gépezeti, illetve villamos egységek korszerűsítésére. Ilyen 

korszerűsítés vár remélhetőleg a kerékpárra és a vele szerves egységet alkotó 

marokcsapágyazásra is. A hazai nagysebességű közlekedés (140 km/h felett) a 

tapasztalatok szerint nem biztosítható ezekkel a mozdonyokkal, mert a marokcsapágyak 

öntvényei a fokozott mechanikai, illetve hőterhelés miatt kiolvadnak. Ezen kívül az 

eredetileg tervezett kerékpártengely sem felel meg a korszerű geometriai kialakítás 

feltételeinek, hiszen a zsugorülések úgy vannak egymás mellé helyezve, hogy nem 

választja el őket tehermentesítő beszúrás. További konstrukciós hiba, hogy az 

átmérőátmenetek nem kosárgörbe kontúrral készültek, hanem egyetlen rádiusszal, mely 

a tapasztalatok szerint túl nagy (R100), valamint az is gond, hogy a szomszédos átmérők 

viszonyából képezett hányadosok nagyon kicsik és nem érik el az optimális 1,12-es 

értéket. Ezen hibák és gyengeségek ismeretében elkezdődött a tengelyek átalakítása és a 

siklócsapágyak gördülő csapágyra való cseréje [90]. 
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14 Tézisek 
 

A kutatómunka alapján az alábbi tézisek fogalmazhatók meg. 

 

1. tézis 

Kidolgoztam egy olyan számítási algoritmust, amely egy számítógépes 

programrendszeren alapulva el tudja végezni a tengelyhajtást alkotó főbb 

gépelemek szilárdsági és élettartam-számítását az egytengelyes, 26 szabadságfokú 

járműmodellel kapott eredmények segítségével. 

Az algoritmus lehetőséget nyújt a kerékpártengely és a fogaskerekek szilárdsági 

méretezésére, valamint a hajtómű- és kerékpárcsapágyak futásteljesítményeinek 

kiszámítására. Ilyen algoritmussal egyetlen járműgyártó, illetve hajtóműgyártó sem 

rendelkezik. A modell gerjesztése a sínszálak függőleges hibájának és a sínszálak 

közötti keresztsüppedésnek a lineáris kombinációjával előálló függőleges sztochasztikus 

pályagerjesztés. A járműmodell keresztirányú elmozdulását a függőleges pályagerjesztés 

hatására fellépő, az adott kerék-sín érintkezési felületre merőleges kontakterő 

megváltozása okozza. Ezen erők hatással vannak a keresztirányú keréktalpi erőkre is, 

amelyek a kerékpár, és ezen keresztül a többi modellelem keresztirányú elmozdulását is 

befolyásolják. A modell és a teljes programrendszer paraméteres. Bármely más 

vontatójármű és bármely más hasonló elven működő tengelyhajtás modellezhető és 

vizsgálható a felépített programcsoporttal. 
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2. tézis 

Megállapítottam, hogy az adott mozdony kiválasztott gépelemeinek 

üzembiztonsága és futásteljesítménye az egyes terhelési esetcsoportok független 

változóinak függvényében az alábbi jelleg szerint változik (14.1. táblázat): 
       Terhelési eset- 
              csoportok 

Gépelemek 

1 
Vontatási 

teljesítmény 

2 
 

Vonattömeg 

3 
 

Pályahiba 

fogtőtörés (S) nemlineáris lineáris nemlineáris 
pittingesedés (S) lineáris lineáris lineáris * 
meleghegedés (S) lineáris lineáris lineáris * 

Fogaskerék 

kopás (km) nemlineáris lineáris lineáris * 
Hajtóműcsapágy (km) nemlineáris lineáris lineáris * + nemlineáris 
Kerékpártengely (S) nemlineáris lineáris független 
Ágytokcsapágy (km) lineáris lineáris nemlineáris * 

14.1. táblázat. A méretezési jellemzők változási jellege 
A nemlineáris tulajdonság akkor lép fel, amikor a számítási eredmények pontjaira fektetett lineáris és 
nemlineáris görbék közötti, a 4.5 fejezetben leírt módon számított maximális eltérés túllépi az 5%-ot. 
A vastag kerettel jelölt esetekben a biztonsági tényezők a megengedett legkisebb érték alá kerültek, vagyis 
az a terhelési eset tartósan nem engedhető meg. 
A *-gal jelölt esetekben bizonyos mértékű konkáv jelleg figyelhető meg a jelleggörbe lefutásában. 
 
2a. Az 1-es számú terhelési esetcsoportban a kivezérelt vontatási teljesítmény a 

számítások változó paramétere. A trakciós teljesítmény legkisebb és legnagyobb értéke 

959 kW, illetve 3626 kW, tehát a köztük lévő arány kb. 3,8-szeres. A vontatási 

teljesítmény ilyen arányú változása mellett a vizsgált jármű 1-es ágytokcsapágyának 

20%-kal, „A” jelű marokcsapágyának 55%-kal, a „B” jelűnek pedig 54%-kal csökkent a 

futásteljesítménye. A fogtőszilárdság biztonsági tényezője 55%-kal, a pittingesedés 

elleni biztonsági tényező közel 32%-kal, a meleghegedés elleni biztonsági tényező 20%-

kal és a fogazat lineáris kopásából származó futásteljesítmény 43%-kal csökkent. A 

kerékpártengely leginkább terhelt keresztmetszetének kifáradás elleni biztonsági 

tényezője 63%-os csökkenést mutatott. 

Kimutattam, hogy amikor a trakciós teljesítmény a vizsgálat független változója, akkor a 

jelleggörbék nemlineáris jellege erősebben érvényesül azzal a terhelési esetcsoporttal 

összehasonlítva, ahol a vontatott jármű tömege a független változó. Kimutattam, hogy 

az eltérés oka a járműsebesség és a hajtónyomaték értékeinek különböző, a vonóerő-

sebesség jelleggörbén alapuló kombinációjából fakad. 

 
2b. A 2-es terhelési esetcsoportban a vontatott szerelvénytömeg a vizsgálat független 

változója, amelynek legkisebb értéke 1000 t, a maximális pedig 3000 t. A vizsgált 

mozdonynál az ilyen típusú terhelés háromszoros növekedése az 1-es ágytokcsapágy 
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élettartamát 29%-kal csökkentette. Az „A” jelű marokcsapágy esetén a csökkenés 45%-

os, a „B”-nél 44%-os. A fogtőtörés elleni biztonsági tényező 43%-kal, a pittingesedés 

elleni 25%-kal, a meleghegedés elleni pedig 12%-kal csökkent. A fogazat lineáris 

kopása által behatárolt futásteljesítmény 32%-kal esett vissza. A tengely kritikus 

keresztmetszetében 52%-kal csökkent a biztonsági tényező. 
 

2c. A harmadik terhelési esetcsoportban a pályagerjesztés mértéke, vagyis a 

pályaminőség volt a független változó. A jó minőségű pályán nyert eredményekhez 

viszonyítva a rossz minőségű pályán 41%-kal csökkent az 1-es ágytokcsapágy, 54%-kal 

az „A” jelű marokcsapágy és 66%-kal a „B” jelű marokcsapágy futásteljesítménye. A 

fogtőben számított biztonsági tényező 69%-kal, a pittingesedéssel szembeni 38%-kal, a 

meleghegedéssel szembeni pedig 25%-kal csökkent. A fogazat kopásából adódó 

futásteljesítmény 48%-kal esett vissza. 

A 14.1.-es táblázat *-gal jelölt eredményei azt mutatják, hogy bizonyos mértékű konkáv 

jelleg figyelhető meg a görbe lefutásában, vagyis a pályaminőség romlásával a vizsgált 

üzemi jellemző értékcsökkenése egyre erősödő. Különösen igaz ez az adott járműnél és 

fogazatnál, ahol a pittingesedéssel és a meleghegedéssel szembeni ellenállás, valamint a 

lineáris elmélettel számolt kopás mutatja ezt a jellegű változást. Ezekkel az 

eredményekkel kimutattam, hogy a vizsgált járműnél és terheléseknél a pályaminőség 

romlásával a gépelemek egyre hamarabb tönkremennek. 
 

Valamennyi vizsgált gépelem futásteljesítményében és biztonsági tényezőjében 

bekövetkező változások alapján kimutattam, hogy a legkisebb változás valamennyi 

terhelési esetcsoportban a fogaskerék meleghegedéssel szembeni biztonsági 

tényezőjében jelentkezett. Ez tehát valamennyi megfigyelt jellemző közül a 

legérzéketlenebb az általam vizsgált terhelési esetekkel szemben. A terhelések 

változásától legerősebben érintett üzemi jellemző a kerékpártengely leginkább 

igénybevett keresztmetszetében uralkodó kifáradási biztonsági tényező. Ez a tényező 

változott a legnagyobb mértékben a vontatási teljesítmény és a vonattömeg változásakor. 

A változások számszerűsítésével megmutattam továbbá, hogy a fogaskereket leíró 

üzemi jellemzők érzékenységi sorrendje, vagy más szóval a terhelésváltozásra való 

reagálás erősségének rangsora minden terhelési esetcsoportban ugyanaz. A 

legérzékenyebb jellemzőtől a legérzéketlenebb felé haladva a sorrend a következő: 

1. a biztonsági tényező a fogtőtörés ellen 

2. a kopásból származó élettartam 
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3. a biztonsági tényező a pittingesedéssel szemben és 

4. a biztonsági tényező a meleghegedéssel szemben. 

A csapágyak élettartamainak változásait tekintve megmutattam, hogy a 

siklócsapágyakból álló marokcsapágyak ebben a járműben sokkal érzékenyebbek a 

változásokkal szemben, mint a görgős csapágyakból felépített ágytokcsapágyak. 

 

3. tézis 

Kimutattam, hogy a kerékpártengely szilárdsági számításakor az adott jármű 

kerékpárját terhelő erők egyszerű statisztikai átlagával nyert terhelések nem 

tükrözik a pályaegyenetlenségnek a szilárdsági igénybevételekre kifejtett hatását. 

Csak a terhelésegyüttesen alapuló egyenértékű feszültség jellemezheti a 

kerékpártengelyben a pályaminőség hatására fellépő változásokat. 

A kerékpártengelyen az erők egyszerű statisztikai átlagából számított biztonsági 

tényezők közel állandó értékeket mutatva gyakorlatilag függetlenek a pályaminőségtől, 

vagyis nem tükrözik a rosszabb minőségű pálya okozta többletterhelést. A kerékpárt 

terhelő erők súlyozás nélküli átlagértékeivel történő számítás tehát nem alkalmazható a 

kerékpártengelyre, éppen úgy, mint ahogy a csapágyakra és a fogaskerekekre sem 

használatos az őket terhelő erők esetén. A sebesség, pályagerjesztés, stb. egyedi és 

kombinált hatásai helyesen csak a terhelésegyüttes felállításával és az ebből származó, a 

károsodáshalmozódáson alapuló egyenértékű feszültséggel vizsgálhatók. Ezzel az is 

beigazolódott, hogy a rossz minőségű pályák esetén az európai méretezési eljárások 

– amelyek a pálya hatását nem veszik figyelembe – nem adnak megbízható 

eredményt. 

Ezen megállapításból kiindulva a disszertációval párhuzamosan végzett kutatásaimmal 

és publikációimmal [83]-[85] kimutattam, hogy a terhelésegyüttesen alapuló és a 

károsodáshalmozódás elméletét figyelembe vevő egyenértékű feszültség kiszámítása 

megbízható eredményt szolgáltat a kerékpártengely terhelési állapotait illetően abban az 

esetben is, ha a pályaminőségnek a tengelyre gyakorolt hatását kell vizsgálni. A 

számítási módszer alkalmazhatóságát és helyességét a járműmérésből származó 

adatoknak a modellezéssel kapott eredményekkel való összevetésével bizonyítottam. E 

publikációkban a sebesség hatásának vizsgálata során kimutattam, hogy 

• a kerékpártengely általam választott keresztmetszetében ébredő egyenértékű 

feszültség egy adott sebességnél elért maximum értéke után a sebesség 

növelésével veszít nagyságából, 
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a pályaminőség hatásának vizsgálatakor pedig 

• a pályaminőség romlása nemlineáris növekedést eredményez a tengely egy adott 

keresztmetszetében fellépő egyenértékű feszültségben. A változás progresszív 

jellegű, a pálya állapotának romlása a tengely egyre fokozódó igénybevételét 

jelenti. 

 
4. tézis 

Kimutattam, hogy az adott jármű és üzemi állapot esetében a modellelemek 

keresztirányú elmozdulásának, függőleges tengely körüli szögelfordulásának és e 

kettőnek az együttes korlátozása, kiiktatása milyen hatással van a vizsgált 

gépelemek élettartamára és biztonsági tényezőire: 

4a) az ágytokcsapágy élettartama a teljes modell esetén a legkisebb, de a 

szabad koordináták korlátozása nem befolyásolja érdemlegesen a csapágy 

élettartamát, 

4b) mindkét marokcsapágy futásteljesítménye a teljes modell esetén a 

legkisebb, ugyanakkor a kiválasztott mozgáskoordináták kiiktatása nem 

befolyásolja számottevően az élettartamukat, 

4c) a fogaskereket meghatározó szilárdsági és élettartam jellemzőkben 

semmilyen kimutatható változás nem történt, 

4d) a kerékpártengely legerősebben megterhelt keresztmetszetében a 

biztonsági tényező a teljes modell esetén a legkisebb, de az eltérés a szabad 

mozgáskoordináták számában csökkentett modellekhez képest elenyésző. 

A szabad mozgáskoordinátáknak a kiválasztott gépelemek élettartamához kapcsolódó 

hatásvizsgálata során először olyan modellt vizsgáltam, amelyben nincsenek 

keresztirányú szabad mozgáskoordináták (yB-modell). Ezt követte az a modell, amely 

nem rendelkezik függőleges tengely körüli szabad mozgáskoordinátákkal (φB-modell). 

Majd végül olyan modellt vizsgáltam, amely sem keresztirányú elmozdulásra, sem pedig 

a függőleges tengely körüli szögelfordulásra nem képes (yφB-modell). Az yB-modell 20, 

a φB-modell 24, míg az yφB-modell 18 szabadságfokú. Ezt a vizsgálatot csak egy 

terheléscsoport esetén végeztem el. Ebben a mozdony 1000 tonnás szerelvényt vontat jó 

pályaminőség mellett és a maximálisan kivezérelhető vontatási teljesítménnyel. 

 
4a) Kimutattam az ágytokcsapágy futásteljesítményének vizsgálatakor, hogy az 1-es 

oldalon kiszámított legnagyobb és legkisebb élettartam közötti eltérés 0,06% körüli, 
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vagyis a szabad mozgáskoordináták ilyen módon történő kiiktatása nem befolyásolja 

érdemlegesen az ágytokcsapágy élettartamát. A legkisebb futásteljesítményt a teljes 

modell szolgáltatta. A csapágy élettartamát meghatározó radiális erőkomponens mellett 

megvizsgált axiális erőkomponens azt mutatta, hogy ennek kialakulásában a kerékpár és 

a forgóváz keresztirányú elmozdulása sokkal nagyobb szerepet játszik, mint ugyanezen 

elemek függőleges tengely körüli szögmozgása. Ez a hatás azonban nem jelentkezik a 

csapágyak élettartamában, mert a radiális és axiális erők aránya miatt csak a radiális 

komponensek a meghatározóak az élettartam kialakulásában. 

 

4b) Megmutattam a marokcsapágyak élettartam-vizsgálatakor, hogy a teljes 

járműmodell szolgáltatja a minimális futásteljesítményt mindkét oldali siklócsapágy 

esetén. Az „A” jelű marokcsapágy élettartamában a legnagyobb eltérés 0,5%, a „B” jelű 

csapágy esetén 2,3% körüli. Ezzel azt is kimutattam, hogy az adott üzemi feltételek 

mellett a figyelembe vett szabad mozgáskoordináták kiiktatása nem változtatja meg 

érdemlegesen ezen gépelemek futásteljesítményére kapott értékeket. Azt is 

megmutattam, hogy az axiális marokcsapágyerő kialakulásában a modellelemek 

keresztirányú elmozdulása a meghatározó szabad mozgáskoordináta, míg a függőleges 

tengely körüli elfordulás alárendelt szerepet játszik. Az axiális marokcsapágyerő 

azonban nem befolyásolja a csapágy üzemi élettartamát, mert a radiális csapágyerőhöz 

viszonyítva kicsi és ezért a szakirodalom alapján ebből a szempontból elhanyagolható. 

 

4c) A fogaskerekek vizsgálatakor kimutattam, hogy az adott mozgáskoordináták fent 

említett korlátozása semmilyen méretezést befolyásoló hatással nem bír az egyenesfogú 

homlokfogaskerekek, a vizsgált járműtípus és üzemi körülmények esetén. Ennek oka az, 

hogy a fogaskerekek méretezésében a hajtónyomatékból származó kerületi fogerőnek 

van kimagasló szerepe. Az általam vizsgált terhelési esetcsoportban azonban nem 

változtak meg a trakciós paraméterek (sebesség, vonóerő), ezért nem érzékelhető 

változás a fogazat egyetlen biztonsági tényezőjében, illetve a kopásból eredő 

futásteljesítményben sem. 

 

4d) Megmutattam, hogy a kerékpártengely kritikus keresztmetszetében lévő biztonsági 

tényező egyöntetűen és elenyésző mértékben, csupán 2%-kal nőtt azokban az esetekben, 

amikor az yB-, φB-, vagy yφB-modellel számoltam, azzal az esettel összehasonlítva, 

amikor a modellnek valamennyi mozgáskoordinátája szabad volt. Ez azt jelenti, hogy a 
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tengelyt terhelő erők kialakulása szempontjából a kiválasztott mozgáskoordináták nem 

rangsorolhatók. 

 

Kimutattam a fenti eredményekkel azt is, hogy minden esetben a teljes modell 

szolgáltatta a legkonzervatívabb eredményeket, bár az élettartamokban és biztonsági 

tényezőkben bekövetkezett változások nem befolyásolták érdemlegesen a gépelemek 

teljesítményét az adott üzemi körülmények és járműtípus esetén. Megállapítottam, hogy 

a modellelemek keresztirányú elmozdulásának lényegesen nagyobb hatása van az axiális 

irányú terhelések kialakulásában, mint a függőleges tengely körüli elfordulásnak. 
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16 Melléklet 
16.1 1. melléklet 

 
1. melléklet. A pályaegyenetlenség realizáció időfüggvénye, v=14 m/s, szerelvénytömeg 1000t, jó minőségű pálya 

16.2 2. melléklet 

 
2. melléklet. A pályaegyenetlenség realizáció időfüggvénye, v=21 m/s, szerelvénytömeg 1000t, jó minőségű pálya 
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16.3 3. melléklet 

 
3. melléklet. A pályaegyenetlenség realizáció időfüggvénye, v=24 m/s, szerelvénytömeg 1000t, jó minőségű pálya 

16.4 4. melléklet 

 
4. melléklet. A pályaegyenetlenség realizáció időfüggvénye, v=20 m/s, szerelvénytömeg 2000t, jó minőségű pálya 
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16.5 5. melléklet 

 
5. melléklet. A pályaegyenetlenség realizáció időfüggvénye, v=17 m/s, szerelvénytömeg 3000t, jó minőségű pálya 

16.6 6. melléklet 

 
6. melléklet. A pályaegyenetlenség realizáció időfüggvénye, v=24 m/s, szerelvénytömeg 1000t, közepes minőségű pálya 
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16.7 7. melléklet 

 
7. melléklet. A pályaegyenetlenség realizáció időfüggvénye, v=24 m/s, szerelvénytömeg 1000t, rossz minőségű pálya 
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16.8 8. melléklet 
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16.9 9. melléklet 
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16.10  10. melléklet 
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Sok támogatást kaptam a hajdani Ganz-David Brown Hajtóműgyártó Kft-től, első 
munkahelyemtől, ahol nagytapasztalatú kollégák segítségével ismerhettem meg a vasúti 
hajtástechnika tervezésének gyakorlati lépéseit. 
 
Hasznos hátteret biztosított a Siemens AG grazi vállalata, jelenlegi munkahelyem is, 
melynek segítségével szinte korlátlan mennyiségű szakmai anyaghoz és a legújabb 
gyakorlati tapasztalatokhoz juthattam hozzá, és kapcsolatot teremthettem a nagy európai 
vasúti hajtóműgyárakkal. 
 
Itt illeti köszönet Roth Zsolt urat, a Voith Turbo tervezőmérnökét, aki nagy szakmai 
hozzáértéssel ellenőrizte le az általam készített fogaskerék-méretezés eredményeit. 
 
Végül, de nem utolsó sorban szüleimnek mondok köszönetet, akik gyermekkorom óta 
segítették tanulmányaimat, s a disszertáció készítésével töltött hosszú évek alatt 
folyamatos érdeklődéssel kísérték munkám alakulását, és lankadatlanul biztattak. 
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Alulírott Boronkai László kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam 

készítettem és abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan 

részt, amelyet szó szerint, vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más 

forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem. 

 
 
 
Budapest, ……………. 
 
 
 
 
 Aláírás 
 
 


