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I. A kutatás előzményei 
 

A közlekedési módok közül nemcsak Európában, de a világ minden részén egyre 
nagyobb szerepet kap a vasút. Ennek oka, hogy gazdaságosan, gyorsan és a környezetet 
kímélve képes eljuttatni az embereket és a nagy mennyiségű árut a célállomásba. 
Figyelembe kell venni továbbá, hogy a föld népessége nagy ütemben növekszik, és az 
emberek egyre nagyobb része fog nagyvárosokban élni, ahol az individuális közlekedés 
folyamatosan dugókat eredményez, amely drasztikusan lerontja a levegő minőségét a 
motorok kipufogógáza miatt. A vasút nemcsak a távolsági, hanem a városi közösségi 
közlekedésnek is optimális eszköze. 
Napjaink legmeghatározóbb vasúti hajtásrendszere a villamos hajtásrendszer. A nagy 
sebességet és teljesítményt igénylő feladatok, illetve a speciális kialakítások (pl.: 
alacsonypadlós villamos) csak ezzel a hajtásrendszerrel oldhatók meg megbízhatóan és 
gazdaságosan. A jövőben várható, hogy az eddigi járműsebességek és vonattömegek 
tovább fognak növekedni. 
Ahhoz, hogy az új járművek is üzembiztosan közlekedjenek, szükség van többek között a 
hajtásrendszer elemein fellépő, a pálya-jármű kölcsönhatásából adódó fokozott 
igénybevételek megismerésére, és ezek vizsgálatára az érintett gépelemek élettartama 
szempontjából. 
 
Az első lépésben a hazai és nemzetközi szakirodalmat tanulmányoztam át. 
ZOBORY [1]-ben egy síkbeli, lineáris, lengő és torziós pálya-jármű rendszert vizsgál, 
amely a kerékkel együttmozgó, 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 a villamos vontatómotor és a 
pályaegyenetlenségek dinamikai hatását elemzik kúpfogaskerekes tengelyhajtás esetén 
[2]. Olyan vontatójármű a vizsgálat tárgya, 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 sajátlengéseit elemzik 
a szerzők. A következő modell már 7 szabadságfokkal rendelkezik, ekkor a villamos 
motor nyomatéklengései kerülnek a középpontba. A harmadik modellnek 34 
szabadságfoka van. Ebben az esetben az erőkapcsolati tényező nemlineáris 
jelleggörbéjének figyelembevételével vizsgálják a hajtásrendszerben ébredő nyomaték- és 
erőterhelések időbeni lefutását úgy, hogy a jármű hevederes sínillesztésen halad át, és a 
villamos motor „inverterhatásának” nyomatéklengései is jelentkeznek. 
A [3]-as publikációban ZOBORY, GYŐRIK és SZABÓ olyan számítógépes 
programcsoportot mutatnak be, mely elvégzi a periódikusan ismétlődő és a sztochasztikus 
pályagerjesztések generálását, valamint megvizsgálható vele, hogy milyen igénybevételek 
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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. Elemzésre kerülnek 
a linearizált és a nemlineáris modellekkel kapott eredmények. 
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, valamint a fogtőfeszültségeket a 
hibamentes és hibával terhelt fogazat esetén. 
 
A külföldi irodalmak közül itt csak néhány kerül megemlítésre. 
ALDERS [5] a német vasút BR 120-as mozdonyának csőtengelyes, rugalmas kivitelű 
tengelyhajtását modellezi. A kutatás célja a hajtómű torziós modelljének leképezése, 
figyelembe véve a kerék-sín kapcsolat jellemzőit is. A hasonlóságelméletet felhasználva 
elkészült a vizsgált hajtásrendszer próbapadi modellje. A tranziens jelenségeket ezen a 
próbapadon állították elő. A kutatás azt vizsgálja, hogy milyen nyomatéklengések lépnek 
fel az egyoldali kerékkipörgés és megcsúszás esetén, valamint akkor, ha ezek a jelenségek 
a kerékpár mindkét oldalán jelentkeznek. Továbbá vizsgálja a kerékkopásra optimált 
kipörgésgátló szabályozó hatását az egyoldali és kétoldali kerékcsúszások esetében. 
KÖRNER disszertációjában [6] a modern, nagyteljesítményű villamos mozdonyok 
mechanikus hajtásrendszereit vizsgálja és hasonlítja össze. A munka fókuszába három 
hajtáskoncepció kerül: a marokcsapágyas, a csőtengelyes és a direkthajtás. 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 mérések és a számítások is alátámasztják, hogy a 
marokcsapágyas hajtásrendszer 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. 
JÖCKEL [7]-ben azt mutatja be, milyen típusú villamos szabályozás a legalkalmasabb 
arra, hogy a kerékpáron keletkező torziós lengéseket csökkentsük. A szerző a 
marokcsapágyas és a csőtengelyes hajtásrendszereken végez méréseket és 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 többek között azt állapítja meg, hogy az 
egyedi és csoportos villamos szabályozás közül az egyedi, vagyis a kerékpáronkénti 
szabályozás hoz megbízható eredményt. A csoportos szabályozásnál generált hajtó-, vagy 
féknyomaték hatása nem egyértelműen pozitív minden kerékpáron, mivel a torziós 
lengések nem ugyanolyan amplitúdóval és fázisszöggel lépnek fel. 
 



 3

BAUER disszertációjában [8] a német vasút 182-es sorozatú mozdonyának dinamikai 
vizsgálatát végzi el, amely aszinkronmotoros és rövid csőtengelyes, rugalmas 
tengelyhajtóművel rendelkezik. Vizsgálja többek között az akadó csúszás jelenségének 
lengéstani hatásait a hajtóműben. A munka a méretezési eljárás ismertetése nélkül 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. 
STEMPINA [9]-ben a 103-as sorozatú német mozdony tengelyhajtóművének 
hajtásdinamikáját elemzi. 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 cél a kerék-sín kapcsolatra 
jellemző tranziens jelenségek – kipörgés, akadó csúszás – torziós hatásainak elemzése 
volt. 
HOLZAPFEL [10] 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 hajtásrendszerek pusztán 
torziós rendszerként való modellezése, a komplett jármű teljes lengési tulajdonságait is 
vizsgálni kell. A disszertációban egy rugalmas, csőtengelyes hajtás dinamikai 
tulajdonságai kerülnek bemutatásra, figyelembe véve a fogazati merevség nemlineáris 
jellegét is. 
 
Az eddig kivitelezett konstrukciók tanulmányozása után feltérképeztem, hogy milyen 
szerkezeti elrendezésű villamos hajtásrendszereket alkalmaznak általában. A rendszerezés 
legfontosabb szempontjai a következők: 
- különálló, vagy összeépített a motor és a hajtómű 
- a vontatómotor hossz-, vagy keresztirányban van beépítve 
- vannak-e rugalmas elemek a motor és a hajtómű között 
- a direktmotor alkalmazási lehetősége 
- a motorok száma a hajtásban. 
 
 
II. Célkitűzés 
 

Mint ahogy az a szakirodalom tanulmányozása során kiderült, nem készült eddig 
olyan átfogó járműdinamikai kutatás, amely a hajtásrendszer torziós modelljét a jármű 
lengéstani modelljébe ágyazva vizsgálta volna az igénybevételek hatását a különböző 
hajtáselemekben. Nem történt továbbá arra vonatkozóan sem kezdeményezés, hogy a 
pályaminőség változásának hatását vizsgálják. 
 
A kutatás első célja egy olyan több részből álló, szerves egységet alkotó számítógépes 
algoritmus felállítása, amely lehetővé teszi, hogy a dinamikai viszonyok elemzésével a 
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vizsgált gépelemek élettartama, illetve tönkremenetellel szembeni biztonsági tényezője 
meghatározható legyen. 
A kutatás következő célja egy többszabadságfokú, paraméteres, lineáris többtestmodell 
matematikai felépítése, mely lehetővé teszi a különböző vontatási jellemzők (sebesség, 
vonattömeg), valamint az eltérő minőségű pályák hajtásrendszerre gyakorolt hatásának 
elemzését. A jármű és hajtásrendszere által alkotott komplex modellben a következő 
elemek élettartamát, illetve szilárdsági viszonyait vizsgálom: fogaskerekek, 
hajtóműcsapágy, kerékpártengely, ágytokcsapágy. 
További kutatási cél annak megállapítása, hogy milyen hatása van a modellelemek 
keresztirányú mozgással kapcsolatos szabad mozgáskoordinátáinak a vizsgálat tárgyát 
képező gépelemek élettartamára, üzemi biztonságára. 
 
 
III. A kutatás módszerei 
 

Az általam felépített paraméteres járműmodell egy 26 szabadságfokú, egytengelyű 
„járműszelet”, melyben a hajtásrendszer mellet a forgóváznak és a járműszekrénynek az 
egy tengelyre eső tömegei és tehetetlenségi nyomatékai is megtalálhatók. A modellelemek 
részben síkbeli, részben térbeli elmozdulást és szögelfordulást képesek végezni. 
Általánosságban elmondható, hogy a járműszekrény, a forgóváz és a kerékpár a 
függőleges síkban három-három szabadságfokkal rendelkezik, a hajtóműháznak pedig hat 
szabadságfoka van. A hajtásrendszerben lévő elemeknek összesen öt torziós 
szabadságfokuk van. A modell elemeit konstans merevségű rugók és lineáris csillapítók 
kapcsolják össze. Vizsgálatom során a MÁV V63 sorozatú mozdony marokcsapágyas 
hajtásrendszerének paramétereit használtam fel. Ennek a mozdonynak a hajtóműve a 
rendszerezésem szerint olyan, amely egybeépített a vontatómotorral, a motor a járműben 
keresztirányban van beépítve, a hajtásban rugalmas elemek találhatóak, és kerékpáronként 
egy motor hajtja a mozdonyt. A kerék-sín kapcsolat leírására a [11]-ben ismertetett 
elméletet alkalmaztam. A különböző sztochasztikus pályagerjesztések időfüggvényeit [12] 
alapján generáltam. Az egyenes pályán a gépészeti méretezések szempontjából 
meghatározó jellegű gerjesztést okozó pályaegyenetlenség sínszálanként eltérő, 
függőleges irányú, és a süppedés, valamint a keresztsüppedés sztochasztikus 
függvényeinek előjeles összegeként állt elő. 
 
A járműveket érő külső gerjesztő hatásoknak két alapvető forrása van. Az első külső 
igénybevételi forrás a járművel mindenkor szerves egységet alkotó pálya minősége. A 
második külső gerjesztő hatás a jármű fő mozgásának jellemzőiből adódik: menetciklus, 
sebesség, gyorsítás, fékezés, vonattömeg, stb. Disszertációmban olyan terhelési 
esetcsoportokat állítottam össze, melyek a hajtásrendszert érő hatásként figyelembe veszik 
a vasúti pálya eltérő minőségét, a vontatott vasúti szerelvény tömegét és a vontatójármű 
különböző trakciós teljesítményét. Ennek alapján a háromféle terhelési esetcsoport: 
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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. 

Az 1-es ábra a terhelési esetcsoportok munkapontjait a vonóerő-sebesség, illetve a 
menetellenállás-sebesség jelleggörbékkel ábrázolja. 

 
1. ábra. Munkapontok a vonóerő-sebesség függvényeken 

 
A mozdonyra jellemző vonóerő-sebesség jelleggörbéből, és az előzetesen felvett terhelési 
esetcsoportból meghatároztam az adott szerelvény egyensúlyi sebességét és az ehhez 
tartozó vonóerőt, illetve trakciós nyomatékot. 
A vizsgálandó mozdonyt leíró, modell-paramétereket tartalmazó programrészt állítottam 
össze, melyet a továbbiakban végzett számítások többször is felhasználtak. 
Felépítettem a sínszálankénti sztochasztikus pályagerjesztést előállító programrészt, mely 
a gerjesztő függőleges pályaegyenetlenség függvényeket a süppedés és a keresztsüppedés 
sztochasztikus függvényeinek előjeles összegeként állította elő. 
A fent említett adatok, eredmények és függvények (vontatási nyomaték, sebesség, 
pályagerjesztés) bemenetként szolgáltak a merev testekből felépülő, függőleges és 
keresztirányú többtestmodell gerjesztés melletti mozgásjellemzőinek kiszámításához. Az 
eredményeket a későbbi feldolgozás érdekében fájlba mentettem. 
Minden terhelési esetcsoport futtatása egyenes vonalvezetésű pályaszakaszon történt. A 
három terhelési esetcsoportból nyert eredmények megmutatják, hogyan változnak a 
hajtásrendszerbe épített gépészeti elemek igénybevételei. 
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A hajtásrendszer elemeinek alábbi élettartam, illetve szilárdsági jellemzői kerültek 
kiszámításra: 
- fogaskerék: a fogtőtöréssel szembeni biztonsági tényező, a pittingesedéssel szembeni 

biztonsági tényező, a meleghegedéssel szembeni biztonsági tényező és a fogoldal lineáris 
kopása által determinált futásteljesítmény, 

- hajtóműcsapágyak: futásteljesítmény, 
- kerékpártengely: biztonsági tényezők a tengely adott keresztmetszeteiben, 
- ágytokcsapágy: futásteljesítmény. 
 
A járműmodell mozgásállapotának elemzésére a Maple matematika programot 
használtam. Ebben a programban építettem fel a másodrendű, lineáris, inhomogén 
differenciál-egyenletekből álló rendszert. Az egyenletrendszer megoldása a program által 
automatikusan választott negyedrendű Runge-Kutta módszerrel történt. A bemenő adatok 
beolvasása, az eredmények mentése és azok kiértékelése is ezzel a programmal készült, 
így egy szerves egységet alkotó, teljes programcsaládot építettem fel, mely alkalmas a 
kiválasztott gépelemek szilárdsági és élettartam-vizsgálatára. Ezt a számítógépes 
algoritmust mutatja a 2. ábra. 
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2. ábra. A teljes számítási algoritmus (szimuláció, kiértékelés, megjelenítés) elvi 

blokkdiagramja 
 
A modellt leíró differenciálegyenlet-rendeszer megoldása az alkotóelemek elmozdulás- és 
sebesség-idő, valamint szögelfordulás- és szögsebesség-idő függvényei. Ezen 
függvényekből a merevségi és csillapítási paraméterek figyelembevételével elkészültek 
azok az erőfüggvények, melyek a modell elemei között fellépnek. Ezek az erőfüggvények 
pedig a kiválasztott gépelemek szilárdsági és élettartam-számításaihoz szolgáltak alapul. 
A kutatás eredményei olyan jelleggörbék, melyek megmutatják, hogy a vizsgált 
paraméterek (biztonsági tényező, futásteljesítmény) hogyan változnak a terhelési 
esetcsoportok független változói (vontatási teljesítmény, vonattömeg, pályahibaszórás) 
mentén. A kiszámított eredményeket koordináta rendszerben ábrázoltam, a pontokra 
egyenest, valamint nemlineáris görbét illesztettem, majd megállapítottam, hogy a változás 
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lineáris-e, vagy nemlineáris. Lineárisnak tekintettem azokat a változásokat, ahol az azonos 
abszcisszához tartozó, a lineáris és nemlineáris görbék közötti maximális eltérés és a 
legnagyobb függvényérték hányadosa 5% alatt volt. 
A modellelemek keresztirányú mozgással kapcsolatos szabad mozgáskoordinátáinak 
hatásvizsgálatát úgy hajtottam végre, hogy először „kikapcsoltam” a 26 szabadságfokú 
teljes modell valamennyi keresztirányú elmozdulását, utána csak valamennyi függőleges 
tengely körüli elfordulását és végül e kettőt együtt. 
 
 
IV. Új tudományos eredmények 
 
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: 

Terhelési 
esetcsoportok 

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 * 

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 független változók vizsgált tartományán vett 
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 
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mozdonynál az ilyen típusú terhelés háromszoros növekedése az 1-es ágytokcsapágy 
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. 
Az 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 
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. 
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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 [13]-[15] 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, 

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, 
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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, 
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. 
 



 13

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 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. 
 
 
V. Az eredmények hasznosítása 
 

A 1-es tézispontban leírt számítógépes algoritmus több területen hasznosítható: 
a) a jármű tervezési fázisában felhasználható arra, hogy a hajtómű főbb elemeinek 
gépészeti ellenőrzése dinamikai szimulációval is megtörténjen, 
b) további lehetőség az, hogy a különböző hajtási módozatok jellemzői ugyanazon 
járműnél összehasonlíthatók, így kiválasztható az optimális kivitel, 
c) az algoritmus módot nyújt több különböző jármű azonos szempontból való 
összevetésére, 
d) az általam kiválasztott mozdony esetén pedig lehetőség van a korábbi méretezési 
számítások ellenőrzésére az üzemi tapasztalatok figyelembevételével. 
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