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A kutatási téma
Vasúti féktárcsák továbbfejlesztése új öntöttvas anyagok alkalmazásával
A vasúti jármű alapvető álrendszereinek egyike a fékrendszer.
A mai gyakorlat szerint, a féktárcsák alapanyaga az lemezgrafitos öntöttvas. Abban az
esetben, amikor speciális körülmények indokolják, például nagy sebesség vagy alacsony
tengelyterhelés igénye, a féktárcsákat acélból vagy alumíniumból készítik. Erre a
felhasználásra azonban alapvetően egyik anyag sem optimális. Az alumínium azért nem, mert
meghibásodás esetén a nagy hőfejlődés hatására vészesen csökken a súrlódási tulajdonság.
Az acél pedig azért nem, mert a hővezető képesség és a hőkapacitás nagyon alacsony, így
speciális fékbetétre van szükség.
Az elmúlt húsz évben a gépjárműipar motor és féktárcsa fejlesztései új öntöttvas fajtákat is
eredményeztek. Az egyik ilyen öntöttvas például a lamellás grafit helyett vermikuláris grafitot
tartalmaz, egy másik pedig megnövelt széntartalom aránnyal bír.
A féktárcsa formák és anyagi tulajdonságok területén végzett elmélyült irodalomkutatás után,
általános analitikus számításokra kerül sor. Az számitások eredményként meghatározásra
kerül a féktárcsa súrlódógyűrű vastagságának és a súlyának függése az egyes alternatív
anyagok tárcsafelületi súrlódási és kopási tulajdonságaitól. Ezután FEM számitásra
támaszkodó elemzés következik, ami a féktárcsa deformációra és féktárcsa kisciklusú
kifáradás vizsgálatra terjed ki.
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1 Bevezetés
1.1 Kiindulási helyzet és motiváció
A féktárcsa a vasúti jármű kopásnak kilett alkatrésze, amely jelentős hatással van a jármű
teljes életciklus költségeire. A féktárcsákat a kopás miatt időszakosan cserélni kell. A
féktárcsák használatakor a keletkező hő nem csak magára a fékberendezésre van hatással,
de annak a forgóvázbeli környezetére is. A féktárcsák nem rugózott tömegként vannak jelen,
ami nagy tömegerőket ébreszthet a sín és a kerék között.
Míg az autóiparban az elmúlt években számos új féktárcsa anyag és típus jelent meg, addig
ez a tendencia a vasúti járművek körében nem volt megfigyelhető. Jelen munkának részét
képezi a gépjármű- és haszongépjármű-ágazat egyes fejlesztési tendenciáinak felmérése és
kiértékelése, valamint azok vasúti vonatkozásban való alkalmazhatóságának vizsgálata.

1.2 A doktori értekezés felépítése
Jelen munka a féktárcsa technika jelen állását elemzi és tudományos igénny, különös
tekintettel a vasúti járművek tárcsásfékrendszere. Ehhez elengedhetetlen a széleskörű
irodalom-, és szabadalomkutatás. A féktárcsán kívül az kapcsolat a forgóvázhoz és a vezérlés
is számításba került (2. fejezet). Ezt követi a kutatás módszertanának és folyamatának
részletesebb leírása (3. fejezet).
Targyalásra kerül a vasúti járművek féktárcsáinak funkcionális felépítése, valamint fő funkciói
és azoknak a befolyásoló tényezői. (4. fejezet).
A féktárcsák rendszerezése után (5. fejezet) a következő lépésben az oldalirányú kiterjedés
került korlátozásra és a tárcsák csak az anyagok alapján lettek tovább vizsgálva.
A lemez grafitos öntöttvasból készült különleges anyagok és az acélipari versenytársak által
használt anyagok esetében az anyagjellemzők is meghatározásra kerültek (6. fejezet).
A különféle anyagfajták hatásai speciális alkalmazásokra és különféle alapkonstrukciókra
végzett szimulációkkal kerültek értékelésre (7. fejezet). A doktori értekezés az eredmények
összefoglalásával és kiértékelésével zárul (8. fejezet).
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2 A tárcsafék technológia helyzetképe és kutatási
területei
Bár a vasúti járművek féktárcsa-technológiájával kapcsolatosan jelenleg kevés kutatás folyik,
azonban számos tanulmány készült a tehergépjárművekben és a személygépkocsikban
történő alkalmazásokról. Ezek egyrészt a fékszerelvény különböző, újszerű kombinációira
összpontosítanak, másrészt a különböző újrahasznosítható anyagok viselkedésére,
különösképpen pedig a súrlódó anyagpárok tulajdonságaira koncentrálnak.
Annak érdekében, hogy megértsük az elmúlt évtized technika szintjét és fejlődését, elemzésre
kerültek az eddigi évek szabadalmai.
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1. táblázat: A féktárcsa szabadalmak
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2.1 A féktárcsa súrlódó felületi anyagok
A féktárcsa két központi funkciója a féknyomaték generálása, amelyet a féktárcsafelületre
nyomott fékbetétek érintkezési zónájában kialakuló súrlódás okoz, és a súrlódásból
keletkezett hő elvezetése. Erre a feladatra különféle féktárcsa anyagokat használnak.

2.1.1 Lemezgrafitos öntöttvas
A leggyakrabban használt féktárcsa anyag a lemezgrafitos öntöttvas a magas hővezető
képességének és nagy hőkapacitásának köszönhetően. A lemezgrafitos öntöttvas nagy
mennyiségben kerül gyártásra ócskavasból. Ez az anyag nagyon jó öntési tulajdonságokkal
rendelkezik és ez lehetővé teszi az alacsony féktárcsafalvastagságot. A szilárdsági
tulajdonságok összességében tekintve kielégitőek, azonban számításba kell venni rideg
viselkedését. [38], [44]

2.1.2 Gömbgrafitos öntöttvas
A gömbgrafitos öntöttvas az első alapanyag, amit alternatívaként használtak féktárcsák
gyártásához. Összetétele hasonló a lemezgrafitos öntöttvaséhoz, könnyen önthető. Előnye a
kedvezőbb mechanikai tulajdonsága, mint például a jelentősen nagyobb folyáshatár és
szakítószilárdság. Ennek ellenére ezt az anyagot csak ritkán használják féktárcsák
gyártásánál a gyenge hőtani jellemzői, főleg az alacsony hővezető képessége miatt. [58], [14]

2.1.3 Öntött acél
Az öntöttvas helyett egy másik alternatíva az öntött acél. A magas hőmérséklettűrésű acélok
magas ellenállóképességgel bírnak a hőrepedések kialakulásával szemben, különösen
magas üzemi hőmérsékleten. Gyártása mind az öntés és a megmunkálás szempontjából is
nehézkes. Csak egyszerűbb hűtőborda geometriák alakíthatók ki, ez pedig rosszabb
hőelvezetési tulajdonságú féktárcsákat eredményez az öntöttvasól készült darabokhoz
képest. Továbbá az acél nagyobb sűrűségéből adódóan ezeknek a tárcsáknak a tömege is
nagyobb. Az öntött acél tárcsák drágák, mivel a gyártási folyamatra szigorú követelmények
vonatkoznak.[58],[51]

2.1.4 Kovácsolt acél
Az öntött acél alternatívája a kovácsolt acél. A formálhatósága még rosszabb, mint az
öntvényeké, de ez a gyártási folyamat használható a sík, kerékre szerelt féktárcsáknál is. A
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magas hőmérséklettűrésű ötvözetek mellett néha például egyszerűbb szerkezeti acélokat is
használnak. Általánosan elmondható, hogy az acél féktárcsák használata mellett speciális
fékbetétek előírása szükséges.[51]

2.1.5 Alumínium
A féktárcsák egy másik alapanyaga lehet az alumínium. Előnye a kis sűrűsége és kimagasló
hővezetési tulajdonsága, viszont az alacsony olvadáspontja és az ebből következő kenődés
miatt az alumínium súrlódó anyagként csak korlátozottan alkalmazható. Általában nem
önmagában használják, hanem a fém mátrix kompozitokkal együtt, így a súrlódási tényező
stabilitása még körülbelül 450 °C hőmérsékleten is biztosítható.[1],[8],[65]

2.1.6 Szénszálás kompozit
Felhasználása különösen a repülőgépiparban jellemző, ahol tisztán szénszálas féktárcsákat
alkalmaznak. Ezek súrlódási tulajdonságai még 1000°C körül sem romlanak. A szénszálas
tárcsák tömege töredéke a konvencionális tárcsákénak. A vasúti ágazatban ez a technológia
még nem került bevezetésre, egyrészt a magas költségek, másrészt a kedvezőtlen súrlódási
tényező miatt. Az eddig használatos szénszálas féktárcsák és fékbetétek között a súrlódási
tényező erősen változhat., az ismételt erős fékezések vagy a lejtőn történő fékezés hatására
keletkező hőmérséklet növekedés miatt. Továbbá a nedves körülmények is befolyásolhatják
a súrlódási viselkedését. A repülőgép iparban történő felhasználás esetén, ahol a fékeket csak
leszálláskor használják, valamint autóversenyzésben, ahol egy nagyon érzékeny vezérlő nevezetesen a versenyző - működteti a fékeket, ez a súrlódási tényező változás kevésbé
játszik fontos szerepet.[3]

2.1.7 Kerámia
A szénszálas féktárcsa kedvezőtlen tulajdonságainak kompenzálása érdekében kombinált
szénszálas kerámia tárcsákat fejlesztettek ki, amelyek kerámia alkotóelemeket tartalmaznak,
például szilikon-oxidot a féktárcsák mátrixában. Így biztosítható az egyenletes súrlódási
tényező, a hőmérséklettől és a külső hatásoktól függetlenül. Az ilyen féktárcsák kísérleti
jelleggel megjelentek vasúti járműveken is, de nem terjedtek el. [47],[62], [64],[67]

2.1.8 Bevonatok
A súrlódási jellemzők és a féktárcsák külső megjelenésének javításának másik módja a
féktárcsák bevonatólása. Ehhez különféle módszerek állnak rendelkezésre, amelyek
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többsége a motorgyárasból került át. A bevonat alapvető követelménye a féktárcsához való
jó tapadás, amely a magas üzemihőmérsékletek és hőmérséklet különbségek miatt nehezen
kivitelezhető. Ezen kívül a bevonatokat az esztétikusság növelés szempontjából is használják,
amely akkor játszik fontos szerepet, amikor a féktárcsa kívülről is látható, mivel tartósság
benyomását kelti a jármű külső megjelenésében.

2.1.9 Felületkezelés
A fém anyagok súrlódó felületei tovább javíthatók felületkezelési technikákkal. Ebben az
esetben csak azok a módszerek alkalmazhatóak, amelyek még nagyon magas hőmérsékleten
is garantálják a súrlódási felület stabil tulajdonságait. A súrlódó felületen maradó
nyomófeszültségeket hozunk létre egy speciális szerszámmal, amely lehet egy henger vagy
a nyomó golyó. Ez a mechanikus felületkezelés késlelteti a repedés kialakulását, és
megakadályozza a súrlódó felület hőrepedéseinek növekedését. Neve: görgőzés.

2.2 A féktárcsa hűtése
A hőelnyelés funkciójának ellentétes inverz függvénye a hőeloszlás

2.2.1 A teli féktárcsa
A teli féktárcsák a súrlódási felületükön adják le a hőt, a hőmérséklet itt a legmagasabb. A
tárcsa forgómozgása és a fékbetéthez áramló levegő turbulenciája konvekcióval megerősített
hőkiáramláshoz vezet. A teli tárcsának az is az előnye, hogy a fékezés nélkül történő működés
során a szellőzés hiánya miatt kis légellenállási veszteségeket okoz. Az energiaelnyelő
képessége kisebb, ezért vastag kivitelre van szükség a kialakuló súrlódási hő elvezetéséhez.
A teli féktárcsák ezért nagyobb vastagságúak, és az intenzív fékezés során a kialakuló
egyenetlen hőmérsékleteloszlás növeli a repedéskialakulásának kockázatát.[58]

2.2.2 A szellőzéses féktárcsa
A kedvezőbb hőeloszlás érdekében a féktárcsákon belső szellőzőcsatornákat alakítanak ki
különféle bordákkal, amelyek, mint szerkezeti részére, a súrlódó felületeket kötik össze. A
bordák kiegészítő felületet képeznek, amelyen keresztül a hő konvekcióval távozik. A
csatornákon keresztül a levegő tovább áramlik a féktárcsa külső kerülete felé. A féktárcsa
tehát ventilátorként működik, és még fékezés nélkül is folyamatosan légellenállási
veszteséget okoz. Ennek megfelelően a bordázat úgy van optimalizálva, hogy számításba
kerüljön a jó konvekció és a szellőztetéséből adódó alacsony energiaveszteség.
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A bordák többféleképpen helyezhetőek el. Erős szellőzés esetén radiális bordák, kis szellőzés
esetén tangenciális helyzetű bordák használatosak, ezen kívül közbenső elrendezések is
lehetségesek. A féktárcsa hátlapján létrejövő hőteljesítmény jelentősen függ a féktárcsa
hővezető képességétől.[38]
A sugárirányú bordás tárcsát előszeretettel alkalmazzák lassú járművekben. A nagy
sebességgel mozgó járművek esetében, a bordák érintőleges elrendezésűek és ennélfogva
kis szellőzési veszteséget okoznak. Általánosan elmondható, hogy a járművek tervezésekor
egy speciális bordaprofilgörbével növeljük a konvekció hatékonyságát a légáram javításával.
Kétirányú járművek esetében ugyanazt a szellőzési teljesítményt kell elérni mindkét
menetirányban, ezért ez a fajta optimalizálás ott nem lehetséges.
A hűtőelemek a hűtőbordák speciális formák kialakításával állnak elő, ezek lehetnek kisebb
nyitott felületű, vagy nagy vastagságú átnyúló geometriák. Továbbá ezek kompromisszumot
jelentenek a teli tárcsa és a szellőzéses tárcsa között.

2.2.3 A lyukasztott lemezek
A konvekció növelésének másik módja a furatok használata a súrlódási felületen. Ezek a
geometriai alaksajátosságok nemcsak a hatékony hőelvezetést, hanem a féktárcsa
viselkedését is javítják nedves körülmények között, mivel megakadályozzák a fékfelületen
létrejövő folyadékfilm kialakulását.

2.3 A féktárcsák típusai
A féktárcsa és a jármű kerékpárjának összekapcsolása különböző módokon történhet. A
kialakítás a kerékpárhoz csatlakozás módjától, másrészt a féktárcsa felépítésétől függ.

2.3.1 Az egyrészes féktárcsa
A féktárcsa legegyszerűbb kivitele az egyrészes féktárcsa. Maga a tárcsa is csavárokal van
rögzítve a keréktárcákhoz, vagy szilárd illesztésű a tengely-kerékagy köttéssel a forgó
tengelyhez. Mivel a súrlódó gyűrű a hő hatására deformálódik, miközben a sugárirányban
kifelé tágul, úgy kell megtervezni, hogy a lehető legrugalmasabb legyen, és a súrlódó gyűrű
deformációját a lehető legkisebb mértékben akadályozza. Az egyrészes féktárcsák esetén a
tervezés szabadsága korlátozott, mivel a súrlódó gyűrű anyaga megegyezik az összekötő
elem anyagával, és mivel a komplex geometriának meg kell felelnie a sík súrlódási felület, a
bonyolult borda geometria és a kerékhez eltérő alakú csatlakozás követelményeinek. A
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súrlódási felület további torzulása, amelyet a csatlakoztatás okoz, a fékezés során fellépő
ingadozó súrlódás és zaj forrása.[38]

2.3.2 A tengelyirányban osztott féktárcsa
A féktárcsa másik csatlakozási formája a tengelyirányban osztott kivitel, amely kompozit
féktárcsa néven is ismert. Az osztáshoz szükséges a súrlódó gyűrű és az agy közötti határ
pontos kijelölése. A súrlódó gyűrű hőtágulásához szükséges rugalmasságot közbenső elem
beépítésével lehet elérni. A súrlódó gyűrűt és agyat különböző anyagokból szokás készíteni,
így például a súrlódó gyűrűt lemezgrafitos öntöttvasból, a kerékagyat pedig acélból vagy
alumíniumból. Az elválasztás bizonyos konstrukciókban lehetővé teszi a kopó alkatrész, a
súrlódó gyűrű, könnyű és gyors szerelését a jármű alatt, de a csatlakozási folyamat túlfedéses
kötéssel könnyebben megvalósítható.[38],[57]

2.3.3 A sugárirányban osztott féktárcsa
A sugárirányban osztott féktárcsák megoldást jelentenek a jármű alatti súrlódó gyűrűk
cseréjére a kerékpárok szétszerelése nélkül is. Ez a megoldás akkor előnyös, ha a szervizelés
helyben kell, hogy megtörténjen és amikor a könnyű hozzáférést más, a forgórészre felszerelt,
alkatrészek nehezítik. A sugárirányban osztott féktárcsa esetében például egy féltárcsa, vagy
egy harmad tárcsa is cserélhető szegmensenként. Ez az előnyös tulajdonság magyarázza az
elterjedt alkalmazást. Ebben az esetben is jelen van egy kiegészítő közbenső elem, ami
többletköltségeket jelent. [36]

2.3.4 A több irányban osztott féktárcsa
Egy másik speciális kialakítás az axiális és a radiális osztással rendelkező féktárcsák
ötvözése. Ezek a konstrukciók kombinálják az axiális és a radiális súrlódó gyűrű osztásának
előnyeit, de magukkal hozzák a két változat hátrányait is, ezért ritkán használják.[i1]

2.3.5 A rögzítési lehetőségek osztott féktárcsákhoz
Az osztható féktárcsák esetében a súrlódó gyűrű és a kerékhez, vagy tengelyhez rögzítő
konzol a különböző anyag vagy pedig gyártástechnológiai okok miatt, két külön alkatrészt
képez. A két elem különféle módokon kapcsolható össze. A konzol feladata a rögzítésen kívül
a tárcsán fejlődő hő egy részének elvezetése is. [14]
Még jobb, ha a csatlakozást úgy alakítjuk ki, hogy a súrlódó gyűrű szabadon tágulhasson a
hő hatására. Ez kevesebb kopást eredményez, mivel a súrlódási felület kisebb mértékben
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deformálódik, és bizonyos körülmények között jelentősen csökkenti a súrlódó gyűrűben
kialakudó feszültséget.
Abból adódóan, hogy a féktárcsa a kerék rugózatlan részén van rögzítve, jelentős ütések és
rezgések fordulhatnak elő, amelyeket a csatlakozásnak is el kell viselnie. Gondoskodni kell
arról, hogy a féktárcsa csak a súrlódó gyűrű tágulásával deformálódjon, és ettől ne váljon
kiegyensúlyozatlanná.

2.3.5.1 Kompozit csatlakozás
Kétféle fém rösszeköttésének egyik módja a kompozit öntési eljárás. Szekvenciális öntéssel
és opcionális megmunkálással szilárd illesztés létesül a súrlódó gyűrű és az agy között. Ilyen
módszerrel hasonló anyagokat, például szürkeöntvényt és gömbgrafitos vasat, de különféle
anyagokat, például acélt és alumíniumot is össze lehet kötni. Az illesztésen általában nem
fordul elő a két elem ötvözete. A második elemre, általában az agyra, zsugorodik az öntött
féktárcsa és az ebből eredő maradék feszültségek rögzítik azt a helyén. Ezenkívül ismertek
olyan konstrukciók, amelyekben a bordák rugalmas acélból készülnek és így vannak
behelyezve a szürke öntöttvas súrlódó gyűrűbe. A szellőzéses féktárcsák esetében a fent
említett módszerek mag nélkül nem kivitelezhetőek.

2.3.5.3 Nem oldható csatlakozás
Nem oldható csatlakozást arra használják, hogy az agyat a súrlódó gyűrűhöz tartósan
rögzítsék. Ilyen csatlakoztatás úgy hozható létre, hogy a megmunkált súrlódótárcsába nem
eltávolítható kötőelemeket helyeznek el, amelyek nem korlátozzák a súrlódó tárcsa esetleges
kis mértékű alakváltozását. Ezek a kötőelemek felhelyezése után nem oldható módon vannak
rögzítve.
A megoldás lehetővé teszi a súrlódó gyűrű szabad elmozdulását a terhelés alatt bekövetkező
alakváltozás során. A féktárcsa agyhoz vagy tengelyhez csatlakoztatása történhet rögzítő
konzol segítségével, amely a súrlódó tárcsán koncentrikusan helyezkedik el, vagy közvetlen
módon, például szegecsekkel, illetve létrehozható közbenső elemen keresztül. [14], [38]

2.3.6 Az osztott féktárcsák rögzítési módjai
2.3.6.1 Csavarkötés
A tengelyirányban osztott féktárcsák általában csavarkötéssel vannak rögzítve. Bizonyos
esetekben a csavarkötés a torziós nyomaték átvitelét is megvalósítja, és biztosítja, hogy a
súrlódó gyűrű a szabad tágulását. Ennek eredménye képen a menetes csatlakozásokat ilyen
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alkalmazásban nehéz megtervezni. A súrlódó gyűrű rögzítése, mindig olyan, módon kell hogy
történjen, amely a csavarkötéselmélet szerint megengedhető. A csavarok biztosítása
elengedhetetlen ezekben az esetekben. A csavarok további terhelése a féktárcsa termikus
deformációja is, ezért ennek megfelelően rugalmas anyagból kell azokat készíteni.

2.3.6.2 Alakkal záró kötések
A csavaros csatlakozásokon kívül olyan alak zárókötési csatlakozásokat is használnak,
amelyek a súrlódó gyűrűt radiális irányban vezetik az záróagyhoz képest. A csúszó blokkok
kialakításához különféle formák használatosak. Bizonyos esetekben a csavarozási pont és az
alakzáró kötés egy helyen vannak, más kialakításokban, a csúszó blokkok és a csavarok a
súrlódó gyűrű különböző pontjain kapnak helyet.[45],[46]

2.4 A fékbetét, a második súrlódó partner
2.4.1 Az UIC fékbetét
Az Európán belüli járművek leggyakoribb fékbetét az UIC fékbetét. Az UIC fékbetét
rögzítéséhez egy fecskefarok vezetésével Ez az interfész lehetővé teszi különböző súrlódási
állapotok létrehozását a féktárcsán egyenletes fékműködtetés mellett. A fékbetétek különféle
méretekben kaphatóak, gyakran osztottak is, a könnyebb szerélhetőség érdekében. Az UIC
fékbetétei különböző terhelési esetekben és különböző időjárási körülmények között
tesztelték. Ezek felületét radiális és tangenciális irányú hornyok szakíthatják meg. A
fékbetétek különféle anyagokból készülnek, köztük vannak szervesanyagú fékbetétek,
amelyek alkalmazhatóak akár 500°C hőmérsékleten, valamint szinterelt fékbetétek is,
amelyek működési hőmérséklete a 700°C körüli tartományba esik. A fékbetétek UIC szerinti
alakja nem célfüggvény magválasztott. A fékbetét funkciójának szempontjából a fékbetét
nyomáseloszlása nem homogén, és ezt a hatást tovább növeli a nyomvonal dinamikája. Ezért
más formákat fejlesztettek ki, különösen a helyi érintkezési erők homogenizálására.[7]

2.4.2 Az egyenletes nyomáseloszlás a megváltozott alak miatt
Az UIC fékbetét eredményezte az egyenlőtlen hőtágulás és nyomáseloszlás miatt helyi
deformációk követek be. Az optimalizálás különféle fékbetét-formák alkalmazásával érhető el
úgy, hogy a felületi nyomás integráljaként adódó eredő felületi erő megegyezzen a fékbetétet
erők terhelő további erők eredőjével és hogy a súrlódási munka és ezel együtt a fékbetét
kopása egyenletes legyen. [7]
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2.4.3 Az egyenletes nyomáseloszlás a módosított féktárcsa felfogó
szerkezet miatt
Az új elrendezések célja a féktárcsa egyenletes terhelésének elérése akkor is, ha a féktárcsa
és a fékbetét eltérő mértékben tágul a súrlódási hő és hőelvezetés hatására. Kimutatták, hogy
a féktárcsa teljesítménye jó, ha a féktárcsa-fékbetét rendszer kapcsolata rugalmas, például
egy rugalmas betét van jelen. Az egyenletes nyomáseloszlás elérése érdekében a különböző
mintákat alakítottak ki. A Knorr Bremse Isobar fékbetétének szabadalmaztatott változatán
külön-külön felfüggesztés található minden fékbetét-részhez. A féktárcsára szorított fékbetétre
egy külön tartón legfeljebb 30 különféle súrlódó tárcsát helyeznek el, amelyek mindegyikét
rugóval támasztják alá. Más ilyen konstrukciókhoz hasonlóan, itt is számos klasszikus
szerkezetű súrlódó kismértű fékbetét csatlakozik egymáshoz és működik együtt
A mérnöki munka más területeiről, mint például gépjárművek vagy daruk tervezése, számos
más fékbetét-forma ismert. Néhány fékbetét kialakításban a tárcsa területe és a betét felülete
megegyezik, másokban félkör alakú felületet használnak fékbetét lalaknak. A fékbetét
formájának megváltoztatása azonban nehéz kérdés, mivel a fékbetéteket kopóalkatrészként
tervezték, a jármű szolgálati élettartamát pedig hosszú ideig kell biztosítani. [7]

2.5 A féktárcsák gyártása
2.5.1 Öntés
Az öntés a féktárcsák gyártásának leggyakoribb módszere, általában öntöttvasból, acélból
vagy

alumíniumból.

A

folyamat

költséghatékony,

nyersanyagokat

biztosít

a

hulladékgazdálkodásból, és kiválóan alkalmas tömegtermelésre. Feltételezve, hogy az
öntvény

magok

költségei

másodlagos

jelentőséggel

bírnak,

a

féktárcsa

szabad

konfigurálhatósága nem korlátozott. Ez a szabad konfigurálhatóság különösen előnyös a
bordázott geometriák számára. A módszer azonban mindig a féktárcsa utólagos
megmunkálását igényli a súrlódási felület minőségének és a forgó alkatrészek tökéletes
illeszkedésének érdekében.[17],[59]

2.5.2 Kovácsolás
Acélból és alumíniumból készült féktárcsák gyártására alternatív megoldás a kovácsolás. A
megjelölhetőség ott jelentősen nehézkesebb, de modern eszközökkel és összetett
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geometriákkal nagy mennyiségekben is megvalósítható. Gyártáskor csak a hűtési felület
kialakítása korlátozott a gyártástechnológiai megkötések miatt. [51]

2.5.3 Hegesztés
Néhány újabb konstrukciónál a súrlódó gyűrűt és az agyat egy hordozórendszer kombinálja.
Ezen kialakítás alapvető gondolata az, hogy a költséghatékony féktárcsa előnyeit egyesítse a
hűtési rendszer és az súrlódási rendszer összetett geometriájának előnyeivel. Ezzel az
eljárással elkerülhetők az acél gyártási nehézségei miatt szükséges nagy falvastagságok, és
így a bevezetett többletanyag, amelynek a valóságban nincs funkciója. A hegesztéshez
többek között az elektronnyaláb-hegesztés módszerét alkalmazzák, amellyel vastagabb
anyagok is jó minőségben hegeszthetők. Az ilyen típusú gyártás sikere nagymértékben függ
attól, hogy az acél versenyképessége fennáll az alumíniummal és az öntöttvassal
szemben.[22]

2.5.4 Mechanikai megmunkálás
Szinte minden esetben szükséges a súrlódó felületek mechanikus megmunkálása. Ennek az
feladata egy sík súrlódó felület létrehozása, amely elsődleges szerepe az alakstabilitás a
fékezés során. A gyorsabb járművek esetében a féktárcsát kiegyensúlyozását a mechanikus
megmunkálás is segíti. Az kiegyensúlyozatlanság mérése általában forgó megmunkálást
végző gépen is lehetséges. Ezen túlmenően a műveletet arra is felhasználják, hogy a
féktárcsán speciális kontúrokat hozzanak létre, mint például a lyukasztást és a bordákat
kialakitását.

2.5.5 Szerelés
A szerelés a féktárcsa utolsó gyártási lépése. Itt fontos, hogy figyelembe kell venni a
komponensek korábban meghatározott kiegyensúlyozatlansági mértéket.

2.6 A féktárcsák felszerelése a vasúti járművek esetében
Manapság a párhuzamos nyomokon gördülő járművek többségében mindkét kereket egy
tengely köti össze, amely továbbítja a nyomatékokat. Ezzel szemben a gépjárművekben a
kerekek önállóan tudnak forogni, a féktárcsákat ezért a kerékperembe szerelik. A vasúti
járművekben a féktárcsa rögzítésére ettől eltérő lehetőségek is rendelkezésre állnak. Például
tengelyre szerelt, kerék vázra szerelt vagy kerékagyra szerelt kivitelek. A felfüggesztés
rugózatlan részének felszereléskor a fékbetét képes csillapítani vagy kiegyenlíteni a kerékpár
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és a fékhenger közötti mozgásokat. Ez megnehezíti az optimális súrlódási állapot
megvalósítását. Ez kiküszöbölhető azzal, ha a féktárcsa az alváz rugózott területén kap
helyet, és a féknyomatékot a sebesség áttételen keresztül továbbítja a kerékpárhoz. Ha
például olyan fogaskerékre kapcsolódik, amely egyébként is jelen van a konstrukcióban, mint
a villamos motor hajtónyomatékát a kerékpárra továbbító gépelem, akkor ez még a magas
költségekkel sem jár.

2.6.1 A tengelyre szerelt féktárcsa
A féktárcsák vasúti járművekre történő rögzítésének leggyakoribb módja a tengelyre szerelt
féktárcsa. Nem motoros járművekben elegendő hely áll rendelkezésre a két keréktárcsa
között. A tengely bármilyen mértékben képes továbbítani a fékezési nyomatékot, mivel
egyébként is úgy van méretezve, hogy nyomaték terheli a nyomtávról a bal és a jobb kerék
között. A féktárcsákat általában túlfedéssel gyártják és préseléssel szerelik fel a tengelyre,
mint szilárd illesztésű tengely kötést vagy sajtolással vagy kerékmelegitésel. A múltban
speciális csavarozott csatlakozásokat használtak a szereléshez. A tengely sérülését
könnyebb kizárni a túlfedéses illesztéssel, ezért manapság ezt gyakrabban használják. A
tengely kifáradásának veszélyét a gyártás során létrehozott nagyobb átmérőjű ülések
segítségével lehet csökkenteni. A féktárcsa illesztésnél az elsődleges cél, hogy minimalizáljuk
a fretting kopásodás kialakulásnak esélyt. Ehhez hozzájárul, ha az ülések rövidebbek. [58]

2.6.2 A kerékvázra szerelt féktárcsa
A féktárcsa kerékre történő felszerelése akkor előnyös és bevett módszer, ha a kerekek között
nincs hely, például motoros járműveken vagy alacsony padlós járműveken. Ez a megoldás
szükségessé teszi a keréktárcsa mechanikus megmunkálását. A furatok alkalmazása
elkerülhetetlen, amik gyengítik a keréktárcsát. Az abroncsot úgy kell megtervezni, hogy az
érintkezési felületek fretting berágodása a féktárcsa és a keréktárcsa között, ne csökkentse a
kerék szilárdságát. Ezen kívül a kerék hő-mechanikai kialakításakor figyelembe kell venni a
konvektív hőátadás, a hővezetés és a sugárzás által a keréktárcsára átadódó hőáramot. A
keréktárcsára szerelt féktárcsa merevebbé teszi a kereket, és annak a csillapító hatása miatt
csökkenti a zaj kibocsátást.
A rendelkezésre álló hely a keréktárcsa két oldalán lehetővé teszi egy nagy átmérőjű féktárcsa
beépítését. Ezekben az esetekben a fékolló nagyobb, ugyanis át kell hidánia a tárcsákon kívül
a kerékabroncsot is. Ez azt eredményezi, hogy a fékhengerek is nehezebbek lesznek. [58]
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2.6.3 A kerékagyra szerelt féktárcsa
A karimás féktárcsa alapjaiban véve hasonló a gépjárművekbe szerelt féktárcsákhoz.
Előnyösen

belső

csapágyazású

futóművekben

használják.

A

karimás

féktárcsa

tengelyirányban rögzíthető a kerékagyra, vagy a tengelyre. A cseréje viszonylag egyszerű,
még a jármű alatt is, de külön figyelmet igényel az alvázkeret és a féktárcsa közötti összetett
erőrendszer kezelése. [58]

2.6.4 A hajtott tengelyre szerelt féktárcsa
Akkor használatos, ha egy darab féktárcsa elegendő ahhoz, hogy a járművet megfékezze.
Mivel a hajtómű kihajtótengelyének fordulatszáma többszöröse a kerékpárénak ezért itt nagy
sebességű féktárcsákat alkalmaznak.[18]

2.6.5 A féktengelyre szerelt féktárcsa
A (HAB) nagy teljesítményű hajtómű féktengelyére szerelt fékberendezés szintén nagy
sebességű féktárcsákat foglal magában. Ebben az elrendezésben a féktárcsák nem direkt
módon a hajtómű kivezető tengelyére vannak szerelve, hanem az erre a célra kialakított
különálló féktengelyre, amely az ÖBB Taurus mozdonyában és hasonló konstrukciójú
rokonaiban is megtalálhatóak. Annak érdekében, hogy a hajtástól kevés helyet vegyen el a
berendezés, és kedvező súrlódási sebesség álljon elő, a féktárcsákat egy speciális
sebességfokozattal látják el. A látszólag költséges megoldás a gyakorlatban remekül
helytáll.[18]

2.7 Az eredmények összefoglalása
Az anyagok, a különféle gyártási folyamatok és alapelemek kiválasztásának hátterében
mindig az a motiváció állt, hogy azok a vasúti járművek területén a lehető legnagyobb
mértékben javítsák a féktárcsák hatékonyságát.
A további fejlesztésnél tudomásul kell venni a haszongépjármű-gyártás költségeinek
fontosságát, az elektromos fékezés jelentőségét és a fékrendszerek megbízhatóságát.
Ennek érdekében folyamatosan vizsgálni kell a jelenleg használatban lévő technológiákat.
Különös gonddal azokat, amelyek potenciális hatásosság növekedést eredményeznek a
használt anyagoktól függően. Ennek elérése érdekében a jelenleg fellelhető legmodernebb
módszereket kell alkalmazni.
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3 A doktori értekezés célja és módszertana
3.1 Kutatási igény és a célok megfogalmazása
Míg a fékrendszereket évtizedek óta használják, a megoldások nagyrészt ugyanazok, és csak
részletekben különböznek egymástól. Ez a munka érintett lehet más mérnöki területeken is,
például az autó- és repülőgépiparban.
Az innováció ezeken a területeken főként a megjelenő új anyagra, és a súrlódó tárcsa és forgó
alkatrészek összekapcsolására koncentrál. A vasúti tárcsásfékek területén a lassú fejlődés
egyik fő oka az, hogy a teljes sebességtartományban és az ismételt fékezések során is
konzisztens súrlódást kell elérni. A légi járművekben a fékezés megismétlése miatt fellépő
problémák nincsenek jelen, mivel ezeket egyszer kell lefékezni, majd a féktárcsának van ideje
lehűlni a következő induláskor az áramló levegő segítségével. A gépjárműiparban
megfigyelhető tendencia a vezetés fokozatos automatizálása a tempomat, sávtartó
asszisztens, ráfutást megakadályozó vészfékek és hasonló eszközök fejlesztésével. A
nagyfokú fejlődés ellenére is a biztonságért felelős személy a járművezető.
A vasúti járművek klasszikus fékvezérlő rendszerei, és különösen a biztonsággal kapcsolatos
fékrendszerek olyan súrlódási tényezőt igényelnek, amely ismételt fékezés esetén csak kissé
ingadozik, és ideális esetben állandó a teljes sebességtartományban. A féktárcsa
hőbevitelének következtében azonban a súrlódási tényező a sebesség függvényében
változik, továbbá egyes fékbetét-féktárcsa anyagkombinációk esetében a súrlódási tényező
még a többszörös és/vagy erős fékezésnél jelentősen csökkenhet.
Az alacsony innovációs erő másik oka a vasúti járműipar elszakadása. A piac az új gyártók
számára nehezen hozzáférhető különösen a biztonsággal kapcsolatos fékek esetén. Az új
még nem alkalmazott technológiák kipróbálása különösen nehézkes. Ezen munka pár
kiválasztott

autóipari

megoldást

vizsgál

és

azok

vasúti

jarműfékekként

történő

alkalmazásának lehetőségeit. Továbbá egyéb haszongépjárművek vagy munkagépek, illetve
szélturbinák féktechnológiai megoldásait is vizsgálja.
A kiválasztott féktárcsarendszerek forgó alkatrészekhez történő csatlakoztatáshoz megfelelő
technológiákat kell keresni.
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3.2 Módszertan, funkció, lehetséges megoldások halmaza,
műszaki-gazdasági jellemzők
3.2.1 A módszertan
A felhasználható megoldások gyors megtalálásához eredetileg végtelen széles sávban folyhat
a kutatás. Ebben a tanulmányban az oldal irányú kiterjedés gyorsan csökkenthető az elérhető
megoldásokká a korlátozott egységköltségek miatt. A vasúti jármű fékének sajátosságait,
amelyeket az alkalmazott vezérlőrendszer és a vezérlés határoz meg, funkcionálisan
elemezzük a hatáslánc vizsgálata során.

3.2.2 A lehetséges megoldások halmaza
A lehetséges megoldási megoldások halmaza különálló kiterjedésre osztható. Egyrészt a
súrlódó tárcsák megoldások halmaza, ami a féktárcsákat és a belsőégésűmotorok anyagait
foglalja magában, melyek az utóbbi 8 évben kerültek bevezetésre. A második megoldása
halmaza magában foglalja a súrlódó tárcsa összekapcsolását a forgó alkatrészekkel. Itt is
azokra a megoldásokra koncentrálva, amelyeket az elmúlt nyolc évben vezettek be vagy
szabadalmaztattak.

3.2.3. Az értékelési változók
A kiválasztott technológiák potenciáljái a féktárcsa referenciatömege alapján lehet
megbecsülni. Kisebb jelentőségű tényezőként a gyártás költségei kerülnek számításba. E
vizsgálat keretében elegendő a költségek meghatározása a szükséges gyártási lépések
egyszerű becsléseivel. Az összehasonlítást a GJL 250 súrlódó anyagból készült,
hagyományos, tengelyirányban osztott féktárcsa referenciaértékével végeztem.
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4 A tárcsás fékek funkcionális alapjai
4.1 A vasúti jármű tárcsásfék működési lánc
A vasúti járművek fékrendszere kapcsolódik a vasúti hálózaton az üzemeltetés irányításának
általános rendszeréhez. A többi jármű a vasúthálózatban elfoglalt helyétől függ milyen
intenzitással kell fékezni. Továbbá a vonat, mint több jármű egységből álló jármű rendszer,
felépítése is befolyásolja a fékezés karakterisztikáját. A kommunikációt a vasúti hálózat és a
jármű között klasszikus esetben a mozdonyvezető jelentette. Egyrészről a járművezető ismeri
az útvonalat, és tisztában van a vasúti jármű viselkedésével és féktávolságával. Ismeri
utazásának rendeltetését. A vasúti járművek féktávolságai - legalábbis a teljes pályá
környezetet tekintetve - egyértelműen túlmutatnak a vezető látóterén. Ezen túlmenően vannak
olyan eszközök, amelyek a vezetőt tájékoztatják a lehetséges veszélyekről, amelyek
indokolják beavatkozást, fékezést. Ezek a jelek egyenesen egy központi helyről érkeznek, ami
viszont információt igényel a különböző vasúti járművek pontos helyzetéről. A klasszikus
mechanikus jeleket fokozatosan felváltották fényjelzések, majd később a fékezésre utasító
elektromos és rádiójelek, amelyek közvetlenül a vezetőfülkébe érkeztek meg. Még az is
lehetséges, hogy egy ilyen jel önmagában fékezést indít a vezető beavatkozása nélkül.
Felmerülhetnek esetek, amelyek miatt a járművezető nem fékez, ennek kiküszöbölésére van
az úgynevezett biztonsági vezetési áramkör. Ez egy olyan eszköz, amely figyelemmel kíséri
a vezető cselekvési képességét, és vészleállást indít, ha kétség merül fel ezzel kapcsolatban.
Egyes helyi forgalmi területeken a fékek aktiválása történhet karok segítségével, amelyek
közvetlenül a jármű sűrített levegőberendezésének szelepeit nyitják. Ezek a rendszerek
azonban csak a vasútállomásokon, metróállomásokon és teherforgalmi terminálokon
telepíthetők, és speciális csatlakozási pontokat igényelnek a járművön. [58]

4.1.1 A vasúti járművek fékezésével kapcsolatos vezérlőrendszerek
A vasúti járműveken leggyakrabban pneumatikus fékvezérlő rendszerek találhatóak. A
szokásos elektromechanikus vagy hidraulikus rendszereken itt nem tárgyaljuk a megoldási
tartomány korlátozás célra. Földrajzi területenként különböző rendszerek használata jellemző.
Összesen hat típust különböztetünk meg, amelyek mindegyike sűrített levegős féken alapul.
Ezek közül három az amerikai AAR rendszer változata. Az UIC Európában alkalmazott
rendszer, az orosz területeken GOST használatos és ritka specialitásként létezik egy
vákuumrendszer, amelyet néhány afrikai országban használnak.
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Az alábbiakban rövid bemutatás következik a leggyakoribb rendszerekről az UIC, AAR,
GHOST, valamint a villamosok rendszeréről. Feltételezzük, hogy a féknyomást központi
vezérlésként adjuk meg, a haladási sebesség függvényében.

4.1.1.1 UIC
A fékvezérlő rendszert rövid gyorsvonatokon való használatra tervezték Közép-Európában.
Ez egy gyakori elrendezés váltakozó emelkedésű pályákon használt járműveknél, ezért ez a
fajta több oldási fokozatú. A tervezett felhasználástól és a jármű vonaton belüli helyzetétől
függően a fékezőerő a szerelvény hosszában időtől függően épül fel. A vasúti járművek
fékrendszereinek alapja Európában alapvetően közvetett, többkioldású légfékrendszer. Ez a
technológia alapvetően meghatározza az összes többi vezérlési alternatív technológia
biztonsági követelményeit.

4.1.1.2 AAR
Az AAR vezérlés hosszú és nehéz tehervonatokra van tervezve. Jellemzően érc vagy szén
szállítása esetén hosszú vonatokon a féket használni kell. A művelet nagyon hosszú
vonatkövetési távolság esetére van tervezve, de a hosszú vonat longitudinális lengéseinek
szabályozása

érdekében

a

fék

gyorsfék-gyorsítókkal,

üzemi

fék-gyorsítókkal

és

kioldógyorsítókkal van felszerelve.

4.1.1.3 GOST
Ez a vezérlés bizonyos értelemben középút az UIC és az AAR követelményei és megoldásai
között. A fék alapvetően egyszeres működésű, de fennáll a lehetőség arra, hogy többszörös
oldhatóságot lehessen alkalmazni lejtőn történő szabályozhatósághoz. A vezérlés lehetővé
teszi a gyorsított fékezést, valamint a fékek gyorsított oldását.

4.1.1.4 BoStrab
Az inga üzemben dolgozó járművek fékrendszereit úgy tervezték, hogy gyakori fékezési
műveleteket végezhessenek rövid reakcióidővel. A klasszikus tömegközlekedési rendszerben
a vezető beavatkozási lehetőségekkel bír, például egy kiegészítő homokszóró berendezés
befolyásolhatja a kerék és a sín közötti súrlódási feltételeket. A helyi forgalomban levő
fékrendszereket olyan rendszerek egészítik ki, amelyek függetlenek a kerék és a sín közötti
tapadástól. Ezeket a továbbiakban nem vizsgálom, mivel feltételezhetjük, hogy egy féktárcsa,
amely megfelelő tengelyterhelés mellett nagy sebességű vonatot lassít, helyi szállításra is
alkalmas. Kétfajta célú optimalizálás lehetséges: szellőzés szempontjából való, a jobb hűtés
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érdekében, valamint strukturális optimalizálás az kisebb vertikális gyorsulások érdekében.
Ezek a követelmények nem határozzák meg a pontos megoldást az új féktárcsák tervezési
elveinek összegzésekor.

4.1.2 A féknyomaték előállítása
A fékvezérlés által generált sűrített levegőt mechanikus erővé kell alakítani a kerékkel való
érintkezési pontban. Ebből a célból a súrlódó testeket egy pneumatikus szelepmozgató
készülék szóritva a kerékpár különböző részeire.
A pneumatikus szelepmozgatónak a fékezés során a levegő nyomását kell mechanikai erővé
alakítania súrlódási veszteségek nélkül. Ha nincs igény fékezésre, akkor a két súrlódó felület
nem érintkezik. A gyors vezérlés biztosítása érdekében a szelepmozgató berendezés
löketének a lehető legkisebbnek kell lennie. A szelepmozgatónak rendelkeznie kell a kopás
ellensúlyozására szolgáló eszközzel.
Sok évig a tuskófék volt a mechanikus fék egyetlen típusa a vasúti járművekben. Ebben az
elrendezésben a féktuskó közvetlenül a vasúti jármű kerekének futófelületére hat. Ebben az
elrendezésben a vasúti jármű kerekének a függőleges oldalirányú és hosszanti irányú
energiaátvitel mellett a súrlódás és a hőelnyelés is a feladata. Mivel a vasúti járművek
legnagyobb mennyiségben felhasznált anyaga acél, ezért erre tökéletesen alkalmas, továbbá
ez egy nagyon gazdaságos megoldás. A kerék futófelületének terhelhetősége azonban
korlátozott a fékezés szempontjából. A futófelület fékezése erősen igénybe veszi a
futófelületet, ezáltal rezgések generálódhatnak a kerékben és a sínben, ami pedig erős zajjal
járhat. Gyakori fékezések és hatalmas hőterhelés hatására, a kerékprofil alakja megváltozhat.
A fékek intenzív használata, esetleges kerékblokkolás fokozhatja a kerék kopását, ami a kerék
újraprofilozását vonhatja maga után.
A kerék hőterhelése miatt a futófelületen nagymértékű hőtágulás jöhet létre és ezáltal szintén
jelentős hőfeszültségek keletkezhetnek, ami a kerék lehűlése után akár maradó
feszültségként is jelen lehetnek. Ezek a feszültségek, valamint a tengelyterhelés együttesen
repedések kialakulásához vezethetnek. Ha bármilyen okból repedések keletkeznek a
kerékben, ezek tovább terjedése relatíve gyors a folyamatos ciklikus terhelés miatt. A kerék
futófelületén történő súrlódás általi fékezés erősségét olykor korlátozza az eredeti tervezési
kritériumok, amelyet más feladathoz terveztek (hordás, vezetés).
Alternatív megoldásként a súrlódó elemeket egy további súrlódó testhez vagy felülethez lehet
nyomni, amelynek fő funkciója a súrlódási erők generálása és a kinetikus energia
abszorpciója. Erre a célra többek között a dobfékek is alkalmasak. A dobfékek csak a
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következő funkciókat hajtják végre: súrlódási erőt generálnak, hőt vesznek fel és kiegészítő
elemként továbbítják a fékezési nyomatékot. A dob kis lehetséges átmérője miatt a
funkciószétválasztás előnyei nem érvényesülhetnek. Ezek eredménye képen, a dobfékek
nem terjedtek el a vasúti járművekben.
A féktárcsák, mint kiegészítő elemek, számos alkalmazásban bizonyítottak, különösen olyan
területeken, ahol nagyon gyakran fordul elő fékezés, vagy nagy sebességről kell lelassítani.
A féktárcsa emellett a súrlódó erő generálásának, a hő elnyelésének és a működési
féknyomaték továbbításának a funkcióit is tökéletesen ellátja. Féktárcsán két oldalakon
különálló súrlódási felület áll rendelkezésre a féknyomaték és az energia átviteléhez. A
súrlódó felület nem ívelt, hanem sík. A tárcsa kisebb deformációi elhányagolhatóak, a fékbetét
nagy része érintkezik a súrlódó felülettel. A fékerőt befolyásoló öngerjesztő hatások, amelyek
a tuskófékekben és a dobfékekben könnyen előfordulnak, szintén jelen vannak a
tárcsásfékben is, de sokkal kisebb mértékben.

4.1.3 A fékerő átvezetése a kerékre
Fékezéskor, a működési lánc utolsó elemeként, a fékerő a kerekről a sínre adódik át. Ebben
az esetben a fizikai határjelenség nem súrlódás, hanem a kerék és a sín közötti gördülő
kapcsolat. A kerék és a sín közötti maximális elérhető erőkapcsolati tényező számos külső
befolyásoló elemtől függ. Például a kontaktus anyagkombinációtól, az anyagok felületi
minőségétől, a felületek kenési állapotától (víz, olaj, levelek, por stb.) és a függőleges
kerékerőtől, ami a sín és a kerék között a kontaktpontban hat. Utóbbi függ a sínfej és a kerék
futófelületének geometriájától is, de a jármű pályán elfoglalt helyzetétől és az aktuális
tömegétől is. A kerék és a sín közötti gördülő kapcsolatnak el kell viselnie a keresztirányú és
a hosszirányú mikrómozgásokat. A fékrendszer soha nem tudja pontosan, mennyi erőt és
energiát tud átvinni a sínre. A kerék-sin erőkapcsolat sztochasztikus folyamat.

4.2 A féktárcsák funkcionális leírása
A kialakított elem a bemutatott működési láncban három funkciót tölt be:
1. Súrlódási erő létrehozása és felvétele
2. Energia szállítása
3. A súrlódási erők átadása a kerekekre
A féktárcsa fő funkcióinak külső és belső jellemzői az alábbiakban kerülnek ismertetésre. A
külső tulajdonságok a tervezési elem mérhető hatásai a rendszer határán. A belső
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tulajdonságok az tervezési elemnek olyan alapvető tulajdonságai, amelyeket már nem lehet
tovább osztani, például az anyag tulajdonságai. [14]

4.2.1 A súrlódási erő létrehozása és felvétele
Ezt a fő funkciót a karakterisztikus súrlódási értéke jellemzi. A súrlódási tényező elsősorban
a súrlódó gyűrű és fékbetét anyagától függ. Az érintkező felületek hőmérséklete és súrlódási
viselkedése szintén jelentősen befolyásolja azt. A súrlódási erő ezen túlmenően a felületi
nyomástól és a betét és a tárcsa közötti relatív sebességtől függ = (T,v,p). Továbbá a
hőmérséklet növekedés hatására a fékfelület változó topológiája nagy szerepet játszik a
jelenlévő nedvesség eloszlatásában. A helyi felületi nyomás a féktárcsa deformációjától és a
súrlódó felület kopásától függ.

4.2.2 Az energia elvónas
Az abszorpció és az energia felszabadulásának jelenségét a fékerő és a fékezési energia
jellemzői írják le. A súrlódó felületek érintkezésében keletkező hőmérséklet összefügg az
előző fő funkcióval, a létrehozott súrlódási erő nagyságával. Az energia felvétele és
felszabadulása a féktárcsa két képességétől függ. Elsősorban attól, hogy a hőáramlás milyen
gyorsan és milyen hatékonysággal megy végbe, másodszor pedig a térfogat energia tároló
képességétől. Ezek a tulajdonságok a féktárcsa anyagából és geometriai kialakításából
adódnak. A harmadik befolyással bíró tényező az a hőkonvekció és hősugárzás útján történő
hőenergia felszabadításának a képessége. A féktárcsa geometriája és felületi állapota itt ismét
fontos szerepet játszik, de a konvekció a környező levegő hőmérsékletétől és a jármű körüli
áramlási viszonyoktól is függ.[58]

4.2.3 A súrlódási erők átadása a kerekekre
Az utolsó fő funkciót, a súrlódási erők a kerékre történő továbbítását, a "továbbítható fékezési
nyomaték" magasága jellemzi. Ez a funkció viszont az anyagtól és a féktárcsa geometriai
kialakításától függ. A rögzítőelem azaz a kerék vagy a tengely felületén a geometria és a
csatlakozási módszer játszik nagy szerepet.[58]

4.3 A féktárcsa működését zavaró hatások
A részegység által elvégzendő funkción túl, a vasúti jármű féktárcsájának el kell viselnie
különböző külső hatásokat, amelyek nem befolyásolhatják negatívan annak működését. [14]
Ezek a hatások a fékezési folyamat során jelennek meg.
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4.3.1 A féktárcsa által generált zavaró hatások
A féktárcsa egyik fő funkciója a súrlódó erő generálása, ami elkerülhetetlenül rezgéseket és
zajt indukál. Ezek milyensége a féktárcsa sajátosságaiból adódik. A súrlódó kapcsolat továbbá
kopást is eredményez, nemcsak a fékbetétben, hanem a féktárcsában is, amely szennyezi
mind a környező fékműködtető berendezéseket, mind a járművet és a környezetet. A leváló
részecskék nagyon forróak lehetnek és így potenciálisan tűzveszélyt jelentenek. A kopás
során megváltozik a súrlódó felület alakja is, ami a fékbetétben egyenletlenségeket
eredményez, és ezáltal a féktárcsa helyi elhasználódásához vezethet. Ezen kívül a féktárcsa
tömegeloszlása is változhat. Ez azt jelentheti, hogy a féktárcsa kiegyensúlyozatlanná válik,
ami elhanyagolható erőket eredményez a kerék és a sín között és esetleg jelentős erőket okoz
a féktárcsa és a tengely csatlakozásánál. Az ingadozó súrlódási tényező öngerjesztett
rezgésekhez vezethet, mind a fék működtető rendszerében, mind a jármű környező
szerkezetében.
A másik funkció a hővezetés és a hozzá kapcsolódó jelenségek, a hőátadás sugárzás és
konvekció révén a féktárcsa környezete megsérülhet, vagy tűzveszélyes lehet. A konvekció
csak akkor megy végbe, ha a környezeti levegő valamilyen formában cserélődik és ez akkor
is megtörténik, amikor a jármű halad és éppen nem fékez. Ez két okból sem számít
előnyösnek, egyrészt az úgynevezett szellőztető teljesítmény légellenállási vesztesége miatt,
másrészt potenciális zajforrás.
A hőelnyelés jelensége miatt deformációk és szerkezeti változások léphetnek fel. Ide
tartoznak a fékfelületek hullámos deformációi, a féktárcsa szöghibája a forgástengelyhez
képest és a fékfelületek kúpos alakváltozása.
A berendezés feladata szerint fékerőnyomatékot közvetít, ami többek között azt is jelenti, hogy
a féktárcsán keletkező dinamikus erők továbbítódnak a kerékre és a sínre egyaránt.

4.3.2 A féktárcsa működését zavaró hatások
Külső féktárcsák olyan alkatrészek, amelyeket az alvázba szerelnek, főleg a felfüggesztés
rugózatlan részére. Ezért el kell viselniük a hirtelen és gyakori gyorsulást függőleges,
tengelyirányban és vízszintes irányban, még akkor is, ha éppen nincsenek működésben. A
zavaró változók meghatározzák a féktárcsák mechanikai felépítését. A féktárcsákat általában
kívülről szerelik fel a járműre, ezért el kell viselniük az éghajlat és az időjárás viszontagságait,
például eső, jég, hó, vagy esetleges szennyeződések és vegyszerek hatását. A kavics és a
jég felverődése is veszélyezteti a féktárcsák épséget. A tervezés során ügyelni kell arra, hogy
ezek az "idegen tárgyak" ne okozhassanak maradandó károsodást a féktárcsában.
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5 A féktárcsák rendszerezése
A féktárcsákat két szempont szerint rendszerezhetjük, a felépítés, és a súrlódó felületek
kialakítása alapján.

súrlódó

gyűrű

hűtőfelület

súrlódó

hűtőborda

felület

csatlakozás
agy

1. ábra: A féktárcsa: felépítése és modell

5.1 A féktárcsa felépítésének a szisztematikája

felépülés
több darabos féktárcsak
felosztás
nélkül

felosztás a
surlodási
gyürüben

felosztás a surlodási gyürü / agy
köttési elem nélkül
alak

anyag

erö

köttési elemel
kombinált

alak

anyag

kombinált

2. táblázat: A féktárcsák rendszerezése felépítése alapján

A féktárcsa felépítésének szisztematikája függ a részek összeillesztési módjától. A
legegyszerűbb és leginkább költséghatékony megoldás az egydarabból készített féktárcsa.
Az egységes anyag használata kis előállítási költséghez vezet, és az osztások hiánya
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alapvetően könnyű szerkezetet eredményez. A kialakítás ellen szól azonban, hogy a féktárcsa
különböző funkciói (lásd a 4. fejezet) nem valósíthatók meg optimálisan, mint a többi kivitelnél.
A többrészes kialakításoknál általában a surlódó test, vagy a súrlódó gyűrű és az agy
választható szét. Ezeknél a kiviteleknél további összekötő, vagy közbenső elemek
beépítésére van szükség, amik az erőt továbbítják a súrlódó test és az agy között. Az
erőátviteli az agy és a súrlódó gyűrű között történhet anyaggal, erővel, alakkal záró kötéssel
vagy ezek valamilyen kombinációjával.

5.2 A súrlódó gyűrűk szisztematikus felbontása
A második rendszerezés a súrlódási anyagok szerinti osztályozás. Vannak súrlódó gyűrűk,
amelyek homogén anyagból készülnek, vannak olyanok, amelyek tengelyirányban különféle
anyagokból épülnek fel, és olyanok, amelyekben a súrlódási felülete csak vékony bevonat van
ellátva.

anyag

alap anyag

több
réteges
anyag

bevonat
(felület)

3. táblázat: A féktárcsák rendszerezése anyag alapján
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6 Anyagrendszerek elemzése
Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek a féktárcsákhoz használt általános
alapanyagok és azok lehetséges alternatívái.

6.1 A vizsgálat áttekintése
Az anyagrendszerek kiválasztásához öt alapanyagrendszert választottam ki és értékelem a
termikus sokk-ellenállás és a termikus repedés ellenállási mutatók alapján.

súrlódó

súrlódó

gyűrű

gyűrű

hűtőfelület

Anyag




súrlódó

c,

hűtőborda

felület

csatlakozás
agy

𝐴𝑆

ai

Geometria

Allapot

𝐴𝑆, ℎ

𝜗

ℎ

2. ábra: A féktárcsa alrész: a súrlódó gyűrű tulajdonságai
A termikus repedések ellenállásának kiértékelése, a Eichelberg tényező (Q ) alapján történt
E

[2]

𝑄𝐸 =

𝜆 ∙ 𝑅𝑚 ∙ (1 − 𝜈)
𝛼𝑖 ∙ 𝐸

[𝑄𝐸 ] =

𝑊
𝑚

A második rendszer a súrlódó anyag szerinti osztályozás.
Ha a termikus repedésekkel szembeni ellenállást fel kell mérni, a módosított Eichelberg
tényező [2] használatos. A szakítószilárdság helyett a folyáshatár van figyelembe véve,
ugyanis feltételezett, hogy a féktárcsa felületének plasztikus deformációja repedéshez vezet,
ezért az nem megengedett.
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𝐴𝑆

𝑅𝑇 =

𝜆 ∙ 𝑅𝑝,0,2 ∙ (1 − 𝜈)
𝛼𝑖 ∙ 𝐸

[𝑅𝑇 ] =

𝑊
𝑚

A termikus sokkal szembeni ellenállás értékeléséhez a [43] által hivatkozott
ThermalSchockResistance tényezőt használjuk.
𝑇𝑆𝑅 =

𝜆 ∙ 𝑅𝑚
𝛼𝑖 ∙ 𝐸

[𝑇𝑆𝑅] =

𝑊
𝑚

Először a vas anyagok kerülnek vizsgálat alá [58] később egy fehér alakítható vermikuláris
grafitos öntöttvas anyag (lásd a 4. táblázatot).
Az EN 1562 [sz6] szabvány szerint alakítható öntöttvas az alternatívája a féktárcsákban
általánosan használt öntöttvasnak. A formázható öntöttvas hőkezeléssel készül, ezért eltérő
mikroszerkezettel rendelkezik a kerékrétegben és az öntvény magjában. A temperöntvénynek
nagyon jó hővezető képessége van, és alapvetően féktárcsák anyagként alkalmazható. Az
összehasonlításhoz a GTW 40-05 típus került kiválasztásra.
A vermikuláris grafitos öntöttvas egy másik alternatíva. Az EN 16079 [sz8] szabvány a
GJV450 anyagot kifejezetten ajánlja a vasúti járművek féktárcsáihoz. Az összehasonlításhoz
kiválasztott GJV350 fokozat azonban nagyobb hővezető képességgel rendelkezik, mint a
szabványban ajánlott anyag, (ma GJMW400-05).

fajlagos
hővezetési
forrás hőkapacitás tényező
c

J/kgK
W/mK
GG
[58]
524
50,0
GGG
[58]
628
37,5
GS
[58]
470
24,0
GJMW-400 [18]
480
52
GJV350
[28]
555
43,0
anyag

sűrűségű

kg/m³
7217
7010
7800
7500
7200

hőmérséklet
vezetési
tényező
aT
mm²/s
13,22
8,52
6,55
14,44
10,76

folyásszakító- rugalmassági
határ
szilárdság
modulusz
RP,0,2
Rm
E
N/mm²
N/mm²
N/mm²
175
300
110 000
375
500
178 000
1100
700
210 000
200
400
185000
145
350
160 000

Poisson
tényező

0,26
0,26
0,30
0,26
0,26

hőtágulási
tényező
ai
1/K
1,00E-05
1,20E-05
1,30E-05
1,10E-05
1,10E-05

Thermal
adaptalt
Shock
Eichelberg Resistance
tényező
tényező
RT
TSR
W/mm
W/mm
10091
13636
6496
8778
6769
6154
3782
10221
2622
8551

4. táblázat: Az alap anyagok termomechanikai tulajdonságai

A legalacsonyabb szakítószilárdságú anyag, a lemezgrafitos öntöttvas anyag teljesít a
legjobban mind a hő-ütésállóság, mind a hőrepedési ellenállás szempontjából. A fehér
temperöntvény foglalja el a második helyet a hő-ütésállóság szempontjából, de a második
legrosszabbnak számít, ha a hőrepedésekkel szembeni ellenállóságot vesszük figyelembe. A
folyamatnak köszönhetően maximum 100 kg-os alkatrészeket lehet gyártani fehér alakítható
öntöttvasból [17]. Vasúti járművek féktárcsáira, mivel nincsenek egyértelmű előnyök, ezeket
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az anyagokat a továbbiakban nem vizsgáltam. Ez az anyag különösen érdekes lehet olyan
féktárcsák esetén, amelyek alacsony kopásállósággal rendelkeznek.
A GJV350 anyag mindkét ábrán rosszabb anyagjellemzőkkel bír, mint a GGG, tehát nincs
értelme különböző javítási módszereket tovább vizsgálni.
Az anyagjellemzők javítása érdekében további anyagokat lehet beépíteni a megoldási térbe.
A GJL250 (EN1561) [sz5] lamelláris grafittal és a GJS500 (EN1562) [sz6] szferoid grafittal
ellátott öntöttvason kívül, kiválasztásra került 6 másik anyag, amelyet a jelenlegi
szabványoknak eleget tesznek
1. Javított öntött acél - GS22 (SEW520 belső szabvány alapján) [sz12].
2. Öntöttvas GJV350 vermikuláris grafittal (EN 16079) [sz8] .
3. Varifer a Fritz Winter-tol [34], [35]
4. Magas széntartalmú lemezgrafitos öntöttvas GJL150HC [61]
5. Az eltömődött kerekekhez szabványosított ER7 acél (EN13262) [sz4].
6. Acél magas hőmérsékleten történő alkalmazáshoz (15CDV6) (EN10027) [sz10]
A rossz hővezetés miatt nem került számításba a forró gáz alkalmazásokban, például a
SiMo1000 öntöttvas ötvözet [25]. A szénszálas féktárcsákat szintén nem kerültek részletes
vizsgálat alá a hőmérséklettől függő súrlódási tényezők miatt, mivel a jelenleg használatban
lévő fékvezérlő rendszerek a vasúti járműveknél ezt nem tudják monitorozni [20]. Továbbá a
könnyűfémek közül a titán és az alumínium [64] sem az alacsony olvadáspont és a súrlódási
tulajdonságok erős hőmérsékletfüggése miatt [64],[5]. És végül a kedvezőtlen gazdasági
helyzet miatt a különböző a kerámia anyagok sem kerültek részletezésre [64],[14].

6.1.1 Lemezgrafitos öntöttvas GJL 250
A lemezgrafitos öntöttvas, a GJL250, a vasúti féktárcsák leggyakoribb alapanyaga. A
rendkívül előnyös tulajdonságai az évek során bizonyítottak, és így az anyag széleskörű
felhasználási területtel bír. A következő elemzésben, az anyag referenciaként szolgál.[58]

6.1.2 Gömbgrafitos öntöttvas GJS 500
Felhasználása néhány nagyobb sebességű vonatra szűkül, kifejezetten a Németországban.
A súrlódógyűrűk ebből a gömbgrafitos öntöttvasból készülnek, ezt a lemezgrafitos rendelkező
törékeny öntöttvassal szembeni jobb szilárdság magyarázza. Ez az anyagi tulajdonság
különösen akkor fontos, amikor nagy sebességgel halad a szerelvény, a 300 km/h-s
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sebességtartományban. Nem tisztázott, hogy a nagyobb szilárdság vagy a 2-nél nagyobb
törésállósági

tényező

[49]

valóban

hoz-e

hasznot.

Az

anyag

hátrányai

a

hővezetőképességben nyilvánulnak meg [30]

6.1.3 Ötvözött öntött acél GS2
Az ebben a tanulmányban említett anyag, az SEW520 [sz12], szabvány szerint öntöttvas. Ez
egy szénacél, ötvözve nikkellel, molibdénnel és krómmal. Kiváló szakítószilárdsággal
rendelkezik.

6.1.4 Ötvözött lemezgrafitos öntöttvas Varifer
Az anyagot (GJL300MoHC) részletesebben ismerteti [34], [35]. A kezdeti cél a hőfáradtság
magas hőmérsékleten és az alacsony ciklusú kifáradtsági viselkedés javítása magas
széntartalmú mikroszerkezettel és hozzáadott molibdénötvözettel. Az eredeti alkalmazás a
belső égésű motorok hengerfejeinél történt. Eközben az anyagot féktárcsaként is teszték,
csökkentett szilíciumtartalommal. Az anyag szilárdsági értékeit és fizikai tulajdonságait
közzétette [68]

6.1.5 Lemezgrafitos öntöttvas magas széntártalomal GJL150HC
Kifejezetten féktárcsa és fékdob alkalmazáshoz lett kifejlesztve ([60] ezt az anyagot magas
4% széntartalom és 1% nagyon alacsony szilíciumtartalom jellemzi. A hővezetőképesség
rendkívül magas, l = 65W / mK. A nagy hővezető képességnek biztosítania kell a súrlódási
felület hőterhelésének csökkentését és a hűtés után egységes szerkezetét. Az anyag
szilárdsági értékeit és fizikai tulajdonságait közzétették [68]. A súrlódási érték összehasonlító
tanulmányai [9] azt mutatják, hogy az anyagnak más öntöttvasokhoz képest vett alacsonyabb
szilárdsága nem vezet fokozott kopáshoz. A súrlódási tényezők azonban alacsonyabbak. A
kopásról szóló cikk [9] az egyenlő fékezési nyomatékokra érvényes.

6.1.6 Edzett acél ER7
ER7 szilárdedzett anyag, amelyet a kerekek számára szabványosítottak, a CK 65 acél
altípusa. Az ER7-et olyan vasúti járművek kerekeinél használják, amelyeknek nagy
mennyiségű hőt kell elnyelniük a tuskós fékezés során [sz4]. Vasúti járműveken történő
alkalmazás esetén az ER7 anyagot különleges hőkezelésnek vetik alá. A felni edzett, a kerék
fennmaradó része normalizált állapotban marad, így érik el a nagy szilárdságot. A különböző
hőkezelések miatt a kerék futófelületében a nyomó maradófeszültség megnöveli a hőrepedést
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kockázatát. Mivel az anyagot széles körben használják a vasúti kerekekben, az alapvető
alkalmasságát különféle fékbetétekkel, például szürke öntöttvas, szinterelt fém és szerves
anyagú betétekkel biztosítják. A kovácsolt féktárcsáknál, ezt az anyagot nem használták.

6.1.7 Ötvözött kovácsolt acél 15CDV6
A féktárcsa anyag egy alternatívája a króm-molibdén-vanádium-acél ötvözet – 15CDV6
[sz10]. A hegeszthető, kemény és alakítható anyagot csúcsteljesítményű berendezésekben
használják a motorsportban, a repülésben és a katonai alkalmazásokban. Az anyag különféle
félkész állapotokban kapható, és viszonylag drága. A vizsgálat keretein belül az anyag
reprezentatív mintaként szolgál más nagy szilárdságú acélokhoz.

6.2 Értékelés
6.2.1 Értékelés anyagjellemzők alapján
Ezeknek az anyagoknak a vizsgálatához először is a TSR hő-sokkállóságának és a
hőrepedéseknek a jellemző értékeiből érdemes kiindulni.

anyag

15CDV6
GS22
GJS500
GJL250
GJL150HC
Varifer I
ER7
15CDV6 vs.
GJL150HC
GJL500 vs.
GJL150HC

fajlagos
hővezetési
forrás hőkapacitás tényező
c

J/kgK
W/mK
[53]
480
37,6
[53]
490
37,6
[53]
510
29,9
[53]
520
50,7
[68]
510
54,8
[68]
520
55,2
[53]
500
42,9

sűrűségű

kg/m³
7814
7801
7124
7214
7135
7176
7836

hőmérséklet
vezetési
tényező
aT
mm²/s
10,02
9,84
8,23
13,52
15,06
14,79
10,95

folyásszakító- rugalmassági
határ
szilárdság
modulusz
RP,0,2
Rm
E
N/mm²
N/mm²
N/mm²
829
1019
205000
959
1051
199500
291
538
168000
183
231
102000
129
168
108300
175
227
122000
556
826
202000

Poisson
tényező

0,30
0,30
0,26
0,26
0,26
0,26
0,30

hőtágulási
tényező
ai
1/K
1,18E-05
1,24E-05
1,15E-05
1,09E-05
1,10E-05
1,13E-05
1,14E-05

Thermal
adaptalt
Shock
Eichelberg Resistance
tényező
tényező
RT
TSR
W/mm
W/mm
9058
15906
10228
16013
3330
8319
6170
10524
4391
7728
5208
9130
7274
15438

0,98

1,08

0,99

1,11

0,70

0,73

1,06

1,00

1,01

0,71

0,73

1,06

1,46

0,91

1,50

0,16

0,16

0,53

0,87

0,94

0,48

0,49

táblázat 1: A vizsgalt anyagok termomechanikai tulajdonságai
A GS22, 15CDV és ER7 acélok, bizonyultak a legjobb teljesítményű anyagoknak. A
szignifikánsan alacsonyabb hővezetési tényezőt kompenzálja a 100 °C körüli nagy szilárdság.
A múltban valószínűleg ez volt a legfontosabb érv a nagysebességű vonatokon alkalmazott
féktárcsák anyagainak kiválasztásakor.
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6.2.2 Értékelés a fékterhelési esetek alapján
A tartós fékezés és a sima fékezés elemzéséhez [58] rendelkezésre állnak a megfelelő
képletek, amelyekkel alábbiakban két tipikus fékezési műveletet kell vizsgálni mind a nyolc
anyaggal.
Anyag









𝑞̇

c,

𝐴𝑆

c,
𝐴𝑆

i

ai
Geometria 𝐴𝑆, ℎ

𝜗 (𝑥, 𝑡)

Állapot
𝜗

𝑟

𝑥

ℎ

3. ábra: A súrlódó gyűrű, mint végtelen féltér

A tartós fékezéshez a féktárcsa félig végtelen lemezként van modellezve. A hőáramsűrűség
kiszámítható

𝑞̇ =

𝑡
𝑃0 ∙ (1 − 𝑡 )
𝑏

𝐴𝑆

[𝑞̇ ] =

𝐽
𝑚2 ∙ 𝑠

ahol
P:

fékteljesítmény a fékezés kezdetén

t:

fékezési idő

AS:

féktárcsa felülete

0

B
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ha változatlan fékezési erő FB

FB (t)= 𝑚 ∙ 𝑎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
és
PB (t)= 𝑚 ∙ 𝑎 ∙ v (t)

v, a, F

v0

𝑚

aB, FB

𝑣, 𝑎

t0

FB

tB

4. ábra: A fékezés modellje

A féktárcsa d átmérője általában nagy, jelen esetben a h súrlódó gyűrű vastagságához képest:
𝑑 640𝑚𝑚
=
= 32 > 10
ℎ
20𝑚𝑚
Így a féktárcsa hőmérsékleti profiljának lehetséges az egydimenziós kiszámítása és
alkalmazható a hőegyenletet
𝜕𝜗
𝜕2𝜗
= 𝑎𝑇 2
𝜕𝑡
𝜕𝑥

(1)

Ez a hőmérséklet vezetési tényező 𝑎𝑇
𝑎𝑇 =

𝜆
𝜚∙𝑐

az alapegyenlet, amely leírja az anyag hőtani tulajdonságait és méretét
: hővezetőképesség
 sűrűség
c: fajlagos hőkapacitás
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t

paramétereket tartalmazza.
A (1) differenciálegyenlet megoldása, ilyen feltételek mellet:
𝑑𝜗 =

𝑃 𝑑𝑡
𝐴 ⋅ √𝜋𝜆𝜚𝑐𝑡

𝑒

−

𝑥2
4𝑎𝑇 𝑡

A féktárcsa felületén x = 0, így tovább egyszerűsítve:
𝑑𝜗 =

𝑃 𝑑𝑡
𝐴 ⋅ √𝜋𝜆𝜚𝑐𝑡

És integrálva x=0 mellett
𝑡´=𝑡

𝜗𝑥=0 (𝑡) = ∫
𝑡´=0

𝑡´
𝑃0 ∙ (1 − 𝑡 )
𝑑𝑡
𝐴 ⋅ √𝜋𝜆𝜚𝑐(𝑡 − 𝑡´)

és így x=0 helyi hőmérséklet időbeli alakulását kapjuk
𝜗𝑥=0 (𝑡) =

2 ∙ 𝑃0 √𝑡
𝐴⋅√𝜋𝜆𝜚𝑐

2

𝑡

∙ (1 − 3 ∙ 𝑡 )

.

𝐵

A súrlódási felület legfeljebb hőmérséklet időpont:
𝑡=

𝑡𝐵
2

Annak érdekében, hogy referenciát szerezzünk egy jármű fékezésére, amelynek m tömegét
fékezni kell a Po fékteljesítménnyel, a következőket állítjuk
𝑃0 = 𝑚 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝑣0

.

És figyelembe véve, hogy
𝑣

𝑎 = 𝑡0

𝐵

.

és így kapjuk hogy az x=0 hely maximális hőmérséklet [58]

ϑ𝑚𝑎𝑥,𝑥=0

3

4

1

𝑚 ⋅ 𝑣0 2 ⋅ 𝑎2
=
⋅
𝐴
3 ⋅ √2𝜋𝜆𝜚𝑐

Ezek a számitások érvényesek, ha a feltételezés vonatkozik, hogy a Fourier-szám
𝐹𝑜 =

𝑎𝑇 ∙𝑡𝐵
ℎ2

<2

,

ahol
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h: a lemezvastagság
A számításban a legnagyobb tangenciális feszültségek a súrlódó felszín közelében vannak.
Adiabatikus rendszerben a fékezés bármely időpontjára vonatkoztatva az energia mérleg a
következőképpen alakul:
1
∆𝐸𝑘𝑖𝑛 = 𝑚 ∙ 𝑣 2
2
Igy
𝑚
∙ (𝑣02 − 𝑣(𝑡)2 ) = 𝐴 ∙ ℎ ∙ 𝜚 ∙ 𝑐 ∙ 𝜗𝑚 (𝑡)
2
ahol 𝜗𝑚 (𝑡) a féktárcsa felületének középső hőmérséklete.
A középső hőmérséklete 𝜗𝑚 (𝑡) a következő alakot nyeri.
𝜗𝑚 (𝑡) =

𝑚 ∙ (𝑣02 −𝑣(𝑡)2 )
2 ∙𝐴 ∙ℎ∙𝜚∙𝑐

.

A tárcsa felületi hőmérsékletének meghatározására szolgáló
𝜗𝑥=0 =

2 ∙ 𝑃0 ∙ √𝑡
𝐴⋅√𝜋𝜆𝜚𝑐

2

𝑡

∙ (1 − 3 ∙ 𝑡 )
𝐵

.

egyenlet is kombinálható.
A kezdeti teljesítmény (energiaáram)
𝑃0 = 𝑚 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝑣0

.

Figyelembe vételéve kapjuk
𝜗𝑥=0 =

2 ∙ 𝑚 𝑣0 𝑎 ∙ √𝑡
𝐴 ⋅ √𝜋𝜆𝜚𝑐

∙ (1 −

2 𝑡
∙ )
3 𝑡𝐵

Ezután a hőmérsékleti különbséget kapjuk következő képlette kapjuk:
𝜗𝑥=0 , (𝑡) − 𝜗𝑚 (𝑡) =

2 ∙ 𝑚 𝑣0 𝑎 ∙ √𝑡𝐵
𝐴 ⋅ √𝜋𝜆𝜚𝑐

[

2

2
𝜏
√𝜏 (1 − 𝜏) − 𝐹𝑜 ∙ 𝜏 ∙ (1 − )],
3
2
√𝜋

(2)

ahol
𝜏=

𝑡
𝑡𝐵

a relatív idő jellemző
A maximális hőmérsékleti különbség a egyenlet a (2) képlete első deriváltja zérushelyenél
van.
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0 = 1 − 2𝜏𝑚 − (1 − 𝜏𝑚 ) ∙ √𝜋 ∙ 𝐹𝑜 ∙ 𝜏𝑚

.

Ez az egyenlet, könnyen numerikus módszerekel lehet megoldani.
Ezzel a 𝜏𝑚 nél egy időben jelenik meg a legnagyobb feszültség is.
A maximális feszültség
1
𝐸
𝛼𝑖 ℎ
𝜎𝑟𝑟,𝑚𝑎𝑥 = −𝑚𝑣0 𝑎 ∙ ∙
∙
∙ ∙𝑘
2 1−𝜈 𝜆 𝐴
felhasználásával a k
𝑘 = 3 ∙ √𝐹𝑜 [

2
√𝜋

2

∙ √𝜏𝑚 ∙ (1 − 3 ∙ 𝜏𝑚 ) − 𝐹𝑜 ∙ 𝜏𝑚 ∙ (1 −

𝜏𝑚
]
2

.

A különféle féktárcsa-anyagok viselkedésének értékeléséhez két vizsgálatot végeztem el
meghatározott fékezési esetekhez. Mindkét alkalommal figyelembe vettem a súrlódó felületek
nagyságát, amelyek külső átmérője da= 640 mm, és belső átmérője di= 355 mm. A tengelyen
négy súrlódó felületet helyeztem el.
Az első esetben a 20 t tömegű járművet fékeztem és 1,2 m / s² gyorsulással lassítottam 180
km/h sebességről. A második esetben 16 t tömegű járművet fékeztem és 0,8 m/s²-tel
lassítottam 360 km/h sebességről. Az első eset nagyjából a modern távolsági vasúti kocsik
tipikus fékezési körülményeinek felel meg, a második esetben egy fiktív, nagysebességű
vonat eseten reális

Fékezési esetek
Megnevezés

Jelölés

Mértékegység

Eset 1

Eset 2

Fékezet tömeg

m

kg

5000

4000

Sebesség

v0

m/s

50

100

Lassulás

a

m/s²

1,2

0,8

6. táblázat: Fékesési esetek
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6.2.2.1 Eredmények a közepes sebességről való fékezésnél

eset 1

anyag

15CDV6
GS22
GJS500
GJL250
GJL150HC
Varifer
ER7

biztonság
hőmérséklet feszültség folyáshatár
ellen
°C
389,5
385,8
443,7
335,4
327,5
322,3
356,7

N/mm²
629,3
646,6
613,7
189,7
180,3
207,8
517,3

1,3
1,5
0,5
1,0
0,7
0,8
1,1

biztonság
szakítószilárdság
ellen
1,6
1,6
0,9
1,2
0,9
1,1
1,6

7. táblázat: Eredmények a közepes sebességről való fékezésnél

Az eredményeket figyelve megállapítható, hogy a féktárcsa hőmérséklete még akkor sem
haladja meg a 400°C-ot - a GJS500 tárcsa kivételével -, amikor a fékezés definíció szerinti
nagysebességű tartományból indul.
A lemezgrafitos öntöttvasból készült féktárcsáknál a feszültség a 200MPa-os tartományba
esik. Ezeket a feszültségeket a GJL150HC és a Varifer még alacsony fordulatszámokon sem
bírja ki plasztikus deformáció nélkül. Az öntöttvas tárcsák hőmérséklete és feszültsége az
acélból készült féktárcsákra jellemző értékekhez hasonlóak. A GJS-ből készült féktárcsák
tehát nyilvánvalóan túlterheltek. Az acélból készült féktárcsák megfelelnek a szilárdsági
követelményeknek és a 7. táblázat szerint a GJL anyagból készültek a legalkalmasabbak.
Ennél az anyagnál figyelhető meg a legalacsonyabb hőmérséklet és nincs plasztikus
deformáció. A hőrepedések keletkezésének veszélye miatt gyakran három féktárcsát
használnak ilyen típusú alkalmazásoknál. A számított numerikus értékek azt mutatják, hogy
ezen a téren valójában döntő szempont lehet. Fontos megjegyezni, hogy az itt bemutatott
számítás nem veszi figyelembe a hő egyenletlen eloszlását a fékbetéten és a féktárcsán, vagy
a konvekciós hűtés hatását.
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6.2.2.2 Eredmények a nagy sebességről való fékezésnél

eset 2

anyag

15CDV6
GS22
GJS500
GJL250
GJL150HC
Varifer
ER7

hőmérséklet

°C
804,5
796,9
916,6
692,7
676,5
665,6
736,9

feszültség

N/mm²
542,3
517,5
582,9
86,9
54,9
69,3
360,9

biztonság
folyáshatár
ellen

biztonság
szakítószilárdság
ellen

1,5
1,9
0,5
2,1
2,4
2,5
1,5

1,9
2,0
0,9
2,7
3,1
3,3
2,3

8. táblázat: Eredmények a nagy sebességről való fékezésnél
A második esetben az acélok 15CDV, GS22 és ER7 és a GJS500anyag is jelentősen
meghaladják a 700 °C-os hőmérsékletet, ezért feltételezhető a fázisátalakulás és
átkristályosodás, amelyet a jelen számítási modell nem vesz figyelembe. A GJS500anyag
ismét jelentősen túlterhelt. Ezzel ellentétben meglepő az öntöttvas rákapott eredménye, a
három változat egyike sem érte el a fázisátalakulási hőmérsékletet. A hőterhelés meglepően
kicsi. Ezen osztályok jó hővezetési tényezője miatt a súrlódó gyűrű ilyen fékezés során nagyon
gyorsan felmelegszik, nagyon nagy fékerőnél egyenletesen. Ezért a felülettől vett távolságát
eltérő hőmérséklet miatt a hőfeszültségek kisebbek, mint a lassabb melegedésnél. Ez nem
volt várható olyan erős fékezésnél, amelyeknél plasztikus alakváltozás jön létre. Az előző
vizsgálatal kapcsolatosan mondottakhoz hasonlóan itt is meg kell jegyezni, hogy a bemutatott
számítás nem vette figyelembe a hőterhelés eloszlását a betéten és a féktárcsán, sem a
konvekciós hűtést.
Lehetséges, hogy az előzőekben használt végtelen féltérmodell túllépte a modell hőelvonási
sebességét a nagysebességű tartományban. Ezért a 7. fejezet finomított modellekkel mutatja
be a részletes számítási eredményeket. Ehhez azonban meg kell határozni az anyagok
hőmérséklettől függő fizikai tulajdonságait az alkalmazás teljes tartományában.
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6.2.3 A fékezési jelmlemzők a vas-szén állapotdiagramon
6.2.3.1 Az 1. fékezési eset eredményei a vas-szén állapotdiagramon

GJS500

GJL150HC

ER7

GJL250

15CDCV6

Varifer

GS22

5. ábra: A vas-szén diagram közepes sebességű fékezésnél

Alapvetően minden fékezés egyben egy hőközlési és hővezetési folyamat is, ezért a
vizsgálatához elengedhetetlen az anyagok összetételének és szerkezetének ismerete a vasszén állapotdiagram alapon. Az ábrázolás egyszerűsítést feltételez, mivel más ötvözőelemek,
például a szilícium, króm, nikkel vagy molibdén hatását nem veszi figyelembe. Az első
fékezési esetben a maximális hőmérsékletek nem érik el a 723 °C -os vonalat, a G-O-Svonalat, amely az fázisátalakulási folyamatok végbemenetelét jelentené
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6.2.3.1 A 2. fékezési eset eredményei a vas-szén állapotdiagramon

GJS500

GJL150HC

ER7

GJL250

15CDCV6

Varifer

GS22

6. ábra: A vas-szén diagram nagy sebességű fékesésnél
A második fékezési esetben a tárcsák maximális hőmérséklete átlépte az acélok és a
gömbgrafitos vasra jellemző fázisátalakulási hőmérsékletet. Jelen vizsgálat során ezeket a
hatásokat továbbra is elhanyagolom. Nyilvánvaló azonban, hogy az anyag fázisának vagy
szerkezetének megváltozása a fékbetét felületén káros, mivel a kopás viselkedése
megváltozik és szabálytalanná válik. Ezen túl a fázisváltozás során az anyag térfogata is
megváltozik, ez pedig a további feszültségeket okoz.
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6.3 Értékelés
A különféle anyagok féktárcsaanyagként való alkalmasságát először a termikus sokk speciális
jellemzői meghatározásával, majd a [58] tipikus fékezési esetekre vizsgáltam. Az első döntési
lépésben kimutattam, hogy a gömbgrafitos öntöttvas nem teljesít jobban, mint a lemezgrafitos,
vagy az acélok. Noha ennek az anyagnak nincs alkalmazási területe, az anyagot érdemes a
pontos tulajdonságainak meghatározásakor továbbra is vizsgálni, mivel már használatban van
néhány nagysebességű alkalmazásban.
A két ötvözött acél, nagy szilárdsága miatt, akkor különösen jó féktárcsaanyag választás, ha
a jármű üzemben gyakori és erős fékezés a jellemző terhelés.

6.4 A vizsgált anyagok termomechanikai tulajdonságai
A mélyreható végeselemes számításokhoz, vagy akár csak az egydimenziós idő-lépéses
szimulációhoz a 15CDV6, GS22 és ER7 acélok, valamint a GJL250 és GJS500
referenciaanyagok fizikai jellemzőit és mechanikai jellemzőit és a GJL250 és GJS500
referenciaanyagok fizikai jellemzőit méréssel határoztam meg [52],[53]. A Varifer és a
GJL150HC anyagok értékeit a [68] szerint adom meg.
Mivel a vasúti kerekek várhatóan eltérően viselkednek a hőkezelés miatt, a [52], [53]
anyagmintákat nem kovácsolt vagy öntött mintákból vették, hanem kivágták az eredeti
alkatrészekből. A [68] alkalmazásban az anyag adatokat speciálisan öntött próbapálcákkal
kerültek tesztelésre.
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6.4.1 A hőmérséklet vezetési tényező t
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hőmérséklet vezető tényező aT [mm²/s]

18,00

16,00

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00
0

100

200

300

400

500

600

700

hőmérséklet [°C]
15CDV6

GS22

GJS500

GJL250

GJL150HC

Varifer I

ER7

7. ábra: A hőmérséklet vezetési tényező at [52],[53],[68]
A hőmérséklet vezetési tényező az összes vizsgált anyag hőmérsékleti tartományában
növekedő hőmérséklettel csökken. A három anyagcsoport lemezgrafitos öntöttvas,
gömbgrafitos öntöttvas és az acél egyértelműen eltérő viselkedést mutat. Alacsony
hőmérsékletre az öntöttvas fajták hőmérséklet vezetési tényező 1,5-nél nagyobb, mint az
acélok

hőmérséklet

vezetési

tényezője.

Magasabb hőmérsékleten a különbségek

csökkennek, de még mindig jelentősek.
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6.4.2 A fajlagos hőkapacitás cp
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8. ábra: A fajlagos hőkapacitás cp [52],[53],[68]
A fajlagos hőkapacitás a hőmérséklet emelkedésével szigorúan monoton módon növekszik
az összes vizsgált anyag esetében 20 °C és 700 °C között a majdnem kétszeresére nő. A
lemezgrafitos öntöttvas körülbelül 5% -kal magasabb fajlagos hőkapacitással rendelkezik. A
különbség a három anyagcsoport között a lemezgrafitos öntöttvas, gömbgrafitos öntöttvas és
az acél között nem túl jelentés.
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6.4.3 A hővezetési tényező 
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9. ábra: A hővezetési tényező -  [52],[53],[68]
Az  hővezetési tényező szempontjából a vizsgált 7 anyag jelentősen különbözik egymástól.
20 °C-on a Varifer és a GJL150HC esetében kétszer magasabb, mint a GJS500hoz tartozó
értéke.
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6.4.4 A hőtágulási tényező i
18,00

16,00

Alpha hőtágulási tényező i [10-6 K-1]

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00
0

100

200

300

400

500

600

700

hőmérséklet [°C]
15CDV6

GS22

GJS500

GJL250

GJL150HC

Varifer I

ER7

10. ábra: A hőtágulási tényező i [52],[53],[68]
A hőtágulási tényező átalakulása különbségek mutat a három anyagcsoport esetében, azaz:
a lemezgrafitos öntöttvas, a gömbgrafitos öntöttvas és az acél esetében. Meglepő módon a
legnagyobb ötvözőtartalmú GS22 anyag nagyobb hőtágulási tényezővel rendelkezik, mint az
egyszerű ER7 szénacél. 100 ° C és 400 ° C közötti hőmérsékleti tartományban a hőtágulási
tényezők párhuzamosan növekednek, az acélok értéke körülbelül 8% -kal nagyobb, mint az
öntöttvastípusok esetekei.
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6.4.5 A folyáshatár Rp0,2
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11. ábra: A folyáshatár- Rp0,2 [52],[53],[68]
A folyáshatár, mint elsődlegesen figyelembe vett szilárdsági érték, a következőképpen alakul.
Az acélok szilárdsága sokszor (3-6szor) nagyobb mint az öntöttvasoké. Érdemes
megjegyezni, hogy a 15CDV6 és az ER7 folyáshatára enyhén növekszik a hőmérsékleti
tartományban, nagyjából 300 °C -ig. Az különbség kicsit csökken a hőmérséklettel, de
lényegében megmarad. Varifer azonban eléri a GJL250 anyag szilárdsági értékeit, és ez
lényegesen magasabb, mint a GJL150HC. Ez különösen akkor lehet fontos, ha öntött bordák
használnak a csatlakozás a súrlódó gyűrű és az agy között, amivel a gyorsított súly és a
fékezési momentumok átadásra kerülnek.
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6.4.6 A szakítószilárdság Rm
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12. ábra: A szakítószilárdság - Rm [52],[53],[68]

A szakítószilárdság, mint másodlagosan figyelembe vett szilárdsági érték, a következőképpen
alakul. Az acélok szilárdsága sokszor (3-6szor) nagyobb, mint az öntöttvasaké. Érdemes
megjegyezni, hogy a 15CDV6 és az ER7 szakítószilárdsága enyhén növekszik a hőmérsékleti
tartományban, nagyjából 300 °C -ig. Az különbség kicsit csökken a hőmérséklettel, de
lényegében megmarad. Varifer itt is eléri a GJL250 anyag szilárdsági értékeit, és ez
lényegesen magasabb, mint a GJL150HChoz tartozó érték.
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6.4.7 Az adaptált Eichelberg-tényezőt RT
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13. ábra: Az adaptált Eichelberg-tényezőt - RT

A hőrepedés ellenállás faktor értékeléséhez az adaptált Eichelberg-tényezőt használjuk [2].

𝑅𝑇 =

𝜆∙𝑅𝑝,0,2 ∙(1−𝜈)
𝛼𝑖 ∙𝐸

.

Az öntöttvas anyagok kis szilárdsága miatt ez az érték ott lényegesen kisebb az acélokénál.
Figyelemre méltó, hogy az ER7 ötvözetlen acélnak nincs hátránya az ötvözött acélokhoz
képest, legfeljebb 300 °C hőmérséklet környezetében. Mivel a fajlagos hőtágulás a 20 °C 100°C hőmérsékleti tartományban nem elérhető, ezen a tartományon nem került
meghatározásra. A hővezetőképesség növekedése miatt feltételezhető, hogy az öntöttvas
anyagok és az acélok közötti távolság nagy hőmérséklet környezetében ismét csökken, igy
az előny erős fékezesnél kisseb.
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6.4.8 A hő-sokk ellenállás faktor TSR
Az irodalomban javasolt másik mutató a hő-sokk ellenállás faktor TSR [42]:
𝑇𝑆𝑅 =

𝜆∙𝑅𝑚
𝛼𝑖 ∙𝐸

.

Thermal Shock Resistance tényező TSR [W/mm]
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14. ábra1: A hő-sokk ellenállás faktor - TSR
Az öntöttvas anyagok kis szilárdsága miatt az öntöttvas anyagokra jellemző értékek
alacsonyabbak az acélokénál. Figyelemre méltó, hogy a GJL250 ebben az esetben könnyen
lépést tart a többi anyaggal, az alacsony és a magas hőmérsékleti tartományban pedig
meghaladja az ER7 acél értékét. A 100 °C alatti hőmérsékleti tartományra ebben az esetben
sem állnak rendelkezésre mérést. Az öntöttvas anyagok magas hővezetési tényezője miatt itt
további közelítés várható, mert a hővezetési tényező alacsony hőmérsékleti tartományban
erősebben változik.

6.5 Értékelés
A különféle anyagok féktárcsa-anyagként való alkalmasságát először a hő-sokk speciális
tulajdonságai alapján kerültek vizsgálatra, majd a tipikus fékezési esetek szerint [58]. Egy
további lépésben az anyagjellemzőket különböző hőmérsékleten gyűjtöttem össze.
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7 A szimuláció javított anyag adatokkal
A különféle anyagokból készült féktárcsák viselkedésének mélyebbre ható vizsgálata két
finomított modell segítségével végeztem. Először egydimenziós hőáramlsi (7.1 és 7.2), majd
háromdimenziós hőáramlasi képességű modellel, amelyben a féktárcsa háromdimenziós
alakváltozását is megvizsgáltam (7,3–7,5).

7.1 A féktárcsa egydimenziós hőáramlási modellje
A pontosabb vizsgálat érdekében figyelembe vettem a féktárcsa felületi hőmérsékletét, ami
tovább finomítja a használt számítási modellt. A korábbi analitikai számítások helyett idő-lépés
szimulációt alkalmaztam, amely lehetővé tette a hőmérséklettől függő anyagjellemzők
felhasználását a féktárcsa összes zónájában. Először az egydimenziós modellt vizsgáltam,
azaz a hő sugárirányú terjedését továbbra is figyelmen kívül hagytam. Már nem szabad
elhanyagolni a féktárcsa konvekciós hűtésének hatását, ezért a féktárcsát már nem lehet
adiabatikus rendszerként kezelni. A konvekció mind a súrlódó felületen, mind a hűtőfelületen
végbemegy, de eltérő hőátadási tényezőkkel.

15. ábra: A súrlódó gyűrű 1-dim hőárámlasi modelljét konvecióval
Numerikus kiszámítások lettek kivéve, súrlódási gyűrű vastagsága h=0,022, n=10 kistárcsára
felosztva. Néhány eredmények a fékezési eset 1 konvektió nélkül bemutatkozom.
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7.2.1 Változatlan anyagtulajdonság mellett
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16. ábra: A hőmérséklet 1-dimenziós modell alapján történő numerikus kiszámítása
Változatlan anyagtulajdonság mellett
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7.2.1 Hőmérsékletfüggő anyagtulajdonság mellett
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17. ábra: A hőmérséklet 1-dimenziós modell alapján történő numerikus kiszámítása
hőmérsékletfüggő anyagtulajdonság mellett
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7.2.3 Értékelés
A hőmérséklet 1-dimenziós modell alapján történő numerikus kiszámítása azt mutatja, hogy
a féktárcsát már a 1. fékezési esetben sem lehet vizsgálni végtelen féltér modellel. Bár a hiba
a hőmérséklet ilyen kiszámításában kisebb mint a 15%, ami [58] szerint várható, mégis
elfogadhatatlanul jelentős. Az is megállapítható, hogy a hőmérsékletfüggő anyagi
tulajdonságok miatti hőmérséklet változás, nem meghatározó. A számítások végzéséhez a
100°C hoz tartozó anyagi tulajdonságok figyelembe vétele a tapasztalatok szerint jó
választásnak bizonyul.
A súrlódó felület maximális hőmérséklete a 15CDV anyagnál kisebb mint a Varifer anyagnál.
Az elteres oka azonos h=0,22 súrlódó gyűrű vastagság mellett abból adódik, hogy a 15CDV
anyagu súrlódó gyűrű 9%kal nehézebb (tömege nagyobb), mint a Varifer öntöttvasból készült
súrlódó gyűrű tömege.
A súrlódó gyűrű hűtő felülete a Varifernél gyorsabban melegszik, ezért a konvekció befolyása
ezen anyagnál jelentősebb mértékű.

7.3 A féktárcsa háromdimenziós modellje

18. ábra: A súrlódó gyűrű végelemes modelljét hővezetéssel és konvecióval
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7.4 A hőmérséklet háromdimenziós végelemes kiszámítása
7.4.1 Az anyag hatása
Példaként D640x350x110 tengelyre szerelt féktárcsa a hőmérsékletének alakulását
vizsgáltam két terhelési esetben:
1. eset: P = 425kW és v = 90km / h, három egymást követő megállítófékezés (normál
0

0

intenzitás)
2. eset: P = 545kW és v = 320km / h, három egymást követő megállító fékezés (nagy
0

0

intenzitás)
Az eddig tekintetett öntvényanyagra megtörtént vizsgálat, kivéve az ER7 és a 15CDV
kovácsolt anyagokat, mert belső szellőztetésű tengelyes féktárcsákhoz az utóbbiak nem
használatosak.

Eset 1

ábra 19: A hőmérséklet, sebesség - idő diagram alacsony sebességnél [26]
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A különböző hőmérséklet vezetés képes anyagoknak köszönhetően az első fékezéskor már
50°C-nál nagyobb hőmérsékleti különbség mutatkozik, amely három fékezés után kis
mértékben tovább növekszik.

eset 2

20. ábra: A hőmérséklet, sebesség - idő diagram nagy sebességnél [26]

Ismét 50 °C-nál nagyobb hőmérséklet különbség jelenik meg már az első fékezésnél, amely
három fékezés után kis mértékben megint csak tovább növekszik. Egymást követő fékezés
esetén a féktárcsa anyaga a gyorsulási idő alatt egyenletesen hűl le.

7.4.2 Az anyag és a geometria változásának hatása
A nagy intenzitásan fékezés esetében az anyag és geometriai kialakitás változásának hatását
mélyrehatóan vizsgáltam.
Az öntöttvas anyagok jobb alakíthatósága lehetőséget ad olyan tengelyféktárcsa
kialakitására, amelynek nem készülhetnek öntött acélból.
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A három, a GS22, a GJL250 és a Varifer anyagváltozatot, valamint a féktárcageometriai
változatot vettem figyelembe: 640x350x110 féktárcsa, 640x350x80 féktárcsa és 640x350x80
féktárcsa, jobb bordageometriával és szellőzésével, a jobb önthetőség miatt.
A két anyagot összehasonlítása következik az alábbiakban, mind a három féktárcsa
geometriájával.

7.4.2.1 Féktárcsa 640x350-110: GJL vs. Varifer

21. ábra: A hőmérséklet, sebesség - idő diagram nagy sebességnél [26]
Az első vizsgált féktárcsaváltozat a 110mm szélességű. Az összehasonlítás részét képezi az
anyagváltoztatás, ami jelen esetben a GJL250 Varifer-re történő változtatást jelenti. A súrlódó
felület maximális hőmérséklete az első fékezéskor kb. 12°C-kal csökken, a 4. dik fékezésnél
a maximális hőmérsékleti különbség 16 ° C.
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7.4.2.2 Féktárcsa 640x350-80: GS vs. Varifer

22. ábra: A hőmérséklet, sebesség - idő diagram nagy sebességnél [26]

A két anyag megfigyelése tekintettre vételével 640x350x80 méretű féktárcsánál, azt
tapasztaltam, hogy a hőmérséklet különbség jelentősen magasabb. Az ilyen típusú féktárcsák
jelentik manapság a „standardot” a nagy sebességű vasúti forgalomban. Ugyancsak
figyelemre méltó, hogy a maximális hőmérsékleti különbség nem a maximális hőmérséklettel
egy időben jelentkezik. Ennek az a magyarázata az, hogy jobb hővezető Varifer féktárcsa
lassabban melegszik fel, különösen a fékezés kezdetén.
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7.4.2.3 Féktárcsa 640x350-80: GJL vs. Varifer

23. ábra: A hőmérséklet, sebesség - idő diagram nagy sebességnél [26]

Az öntöttvas használatával a bordák geometriája könnyen illeszthető megnövelt felületekkel
jobb hűtéssel. Ez ismét a súrlódási felület csökkenéséhez vezet.
Az anyagváltoztatás és a borda geometriamódosítás együttes alkalmazásával a féktárcsa
maximális hőmérséklete 831°C-ról 767 °C-ra, azaz 65 °C-kal csökkenthető a 4.dig fékezésnél
A hőmérséklet csökkentésé fontosabb az első fékezésnél, ami minden járműtípusnál
átvizsgálnak.
Az első fékezésnél a féktárcsa maximális hőmérséklete 625 °C-ról 575 ° C-ra csökkenthető,
azaz 50°C-os hűlés érhető el. A 600 °C határ hőmérséklet alatt már egyszerűbb fékbetétek
használata is lehetséges.
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7.5 A kapcsolat háromdimenziós kiszámítása
A feszültségviszony javításának másik lehetősége a súrlódó gyűrűnek a féktárcsa
kerékagyához

történő

rögzítésének

eltérő

kialakítása.

A

kapcsolódás

hatásainak

vizsgálatához 4 fő lehetőséget vettem figyelembe.

súrlódó gyűrű

csatlakozás

agy

csatlakozás
nélkül

kűlső
csatlakozás

centrikus
csatlakozás

belső
csatlakozás
ső

24. ábra: A vizsgált geometria változások
·
Súrlódó gyűrű csatlakozás nélkül (jobb alsó képek)
· Csatlakozás a súrlódó gyűrű külső széléhez (jobb felső képek)
· Csatlakozás a súrlódó gyűrű belső széléhez (bal alsó képek)
· Csatlakozás a súrlódó gyűrű közepéhez (bal felső képek)
A csatlakozási pontok, azaz a súrlódó gyűrű belsejében lévő elemek rugóval kerültek
modellezésre. Mindegyik 8 változatban rugó van, ami 8 bordának felel meg a súrlódó gyűrű
és a mellékelt féktárcsa között.
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25. ábra A általános csatlakozási rendszerek súrlódó gyűrűknek [56]

7.5.1 A Mises-féle feszültség hűtőfelületen

26. ábra: A Mises-féle feszültség hűtőfelületen [56]

Az irreális csatlakozás nélküli esetben a súrlódó gyűrű hűtési felületén csak kis feszültség
keletkezik.

A csatlakoztatott

változatban

hűtőfelületen

egyértelműen kivehetőek

a

csatlakozási pontok.
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7.5.2 A Mises-féle feszültség a súrlódó felületen

27. ábra: A Mises-féle feszültség a súrlódó felületen [56]

A súrlódó felületre eső feszültségek a féktárcsában továbbra is kicsik, anélkül, hogy a felületre
közvetlenül kapcsolódnának a bordákok. Az súrlódó felületeken forró pontok jelennek meg a
kötési helyeken, pedig a kötések a hűtőfelületen vannak. Ezen kívül a feszültségi szint
globálisan nagyobb mindhárom csatlakozástípus esetében, mint az irreális csatlakozás nélküli
súrlódó felületek esetén. Különösen kritikus a belső sugár. A külső rögzítési pont
megakadályozza a teljes súrlódó gyűrű szabad elmozdulását, és a hotspotok ismét
megjelennek a külső csatlakozási ponttól befelé eső részen.
A rögzítési pontoknak globális hatása is van, még akkor is, ha a féktárcsa a rögzítési ponttól
távol helyezkedik el, a feszültség jelentősen növekszik (lásd különösen a súrlódó gyűrű külső
széléhez köttet képét.
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7.5.3 A deformációk - hűtőfelületen

28. ábra: A deformációk – hűtőfelületen [56]
A hűtőfelület sugárirányú deformációi akkor a legnagyobbak, ha a súrlódó gyűrűn egy
rögzítési pont sincs. A többi súrlódó gyűrűnél a rögzítést akadályozza a deformációt.

7.5.4 A deformációk - súrlódó felületen

29. ábra: A deformációk - súrlódó felületen [56]
A rögzítés nélküli súrlódó felület deformációi is jelentősen nagyobbak. Ezért a rögzítés nélküli
súrlódó felület esetében a fékbetét kölcsönhatása a súrlódó tárcsával különösen fontos.
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7.6 Következtetés
A 640/350 átmérőjű féktárcsa súrlódó gyűrűjére számolt numerikus redukált feszültség és
deformáció értékeket a következő táblázat foglalja össze:

v, min

v, max

r min

r max

N/mm²

N/mm²

mm

mm

Csatlakozás nélküli

70

178

0,647

1,620

Csatlakozás, külső

36

1380

0,345

1,019

csatlakozás,

42

746

0,358

1,036

40

1089

0,324

1,124

centrikus
Csatlakozás, belső

táblázat 2:A feszültségek csatlakozás függően
Ez azt jelenti, hogy sugárirányban nagyon lágy külső csatlakozás esetén a maximális
feszültség 1380/178 = 7,75szór csökkenthető. Az itt kiválasztott csatlakozási pontok
rugalmasan vannak megtervezve, tehát lehetséges a helyi fejlesztés és az alakzatok
számának csökkentése. Ennek ellenére az alapmértékben rejlő lehetőségeket megerősítik a
féktárcsa azon pontjai figyelembevételével, amelyeket eltávolítanak a rögzítési ponttól. A
rögzítési pont eltolása a féktárcsa belső élétől a tárcsa középpontja felé 1089/746 = 1,46szoros javulást eredményez.
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8 Összefoglalás és következtetések
8.1 Összefoglalás
Az új, magas széntartalmú öntöttvasak jobb üzemi jellemzőket nyújtanak mind a hővezetést,
mind a hőkapacitást tekintve, mint a lemezgrafitos, a króm-molibdén-vanádium ötvözött
kovácsolt acél és a hagyományos öntöttvas. A féktárcsák szempontjából kritikus a
hőmérséklet vezetési tényező. A  hővezetési tényező körülbelül 8% -kal növekszik a
hagyományos lemezgrafitos öntöttvashoz képest, az at hőmérséklet vezetési tényező pedig
körülbelül 11% -kal. A  hővezetési tényező a szokásos kovácsolt acélhoz képest körülbelül
45% -kal, az at hőmérséklet vezetési tényező pedig körülbelül 50% -kal növekszik. A féktárcsa
és a tengely összeköttetésének kedvező kialakítása révén a hőfeszültségek a fékezés során
31% -kal csökkenthetők. Nagy  hővezetési tényezőjű anyagok felhasználásával a nagy v
sebességnél felmelegedő súrlódó felület hőmérséklete több mint 65° C-kal csökkenthető.
Ez lehetővé teszi az UIC alakú fékbetétek széleskörű felhasználását

8.2 Következtetés
Az öntöttvas anyagok egyértelmű potenciált rejtenek magukban vasúti járművek
féktárcsájaként történő felhasználásakor. Az első vizsgálatok azt mutatják, hogy
használatukkal hatékonyan csökkenthető a fékezési folyamat során kialakuló súrlódásos
érintkezés hőmérséklete, valamint a féktárcsa feszültségei és deformációi. A gyakorlati
alkalmazás szempontjából fontos azonban az új féktárcsa típusok kifejlesztése, amelyek
kihasználják ezen anyagok kedvező tulajdonságait. A súrlódó felület tulajdonságán kívül az
anyagjellemzők felhasználhatók a hűtési rendszer és a csatlakozás optimalizálásnál is. A
hűtési rendszer tervezésénél a nagyobb hővezető képesség és jobb alakíthatóság az, amivel
végül a hűtőbordák geometriája szabadabban választható meg a jobb hőelvezetés
érdekében.
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8.3 Továbbfejlesztési irány
Mint következett lépések, három kívánatos kutatási területek azonsitható
•

A fékbetét – féktárcsa együttműködése, termomechanikai és mechanikai szempontból
új öntöttvas anyagok alkalmazásával. (deformáció, hőeloszlás)

•

Az optimális csatlakozási hely és merevség kialakítása az új öntöttvas anyagoknál

•

Az optimális hűtő rendszer kialakítása nagysebeségű vonatoknál új öntöttvas anyagok
alkalmazásával. (hűtőborda forma)
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9 Összegzés
A vasúti járművek féktárcsáira évek óta ugyanazokat a technológiákat használják. Az
autóiparban a féktárcsákkal kapcsolatban közismert új technológiákat és más alkalmazásokat
eddig csak kivételesen alkalmaztak a vasúti járművekben.
Az új, nagy széntartalmú öntöttvas minőségi tulajdonságok jobb üzemi jellemzőket nyújtanak
a hővezetés és hőkapacitás szempontjából, mint a hagyományos lemezgrafitos öntöttvas
vagy króm-molibdén-vanádium ötvözött kovácsolt acél, és így a féktárcsák szempontjából
elégtelen hőmérséklet vezetőképességgel bírnak. A  hővezetési tényező körülbelül 8% -kal
növekszik a hagyományos lemezgrafitos öntöttvashoz képest, az at hőmérséklet vezetési
tényező körülbelül 11% -kal. A  hővezetési tényező a szokásos kovácsolt acélhoz képest
körülbelül 45% -kal, az at hőmérséklet vezetési tényező körülbelül 50% -kal növekszik. A
féktárcsa és a tengely összeköttetésének kedvező kialakítása révén a hő-feszültségek
fékezés során 31% -kal csökkenthetők. Nagy hővezető képességű anyagok felhasználásával
a nagyon nagy sebességélnél fellépő súrlódó felület hőmérséklet több mint 60 ° C-kal
csökkenthető. Ez lehetővé teszi néha esetekben más fékbetétek, például UIC alakú fékbetétek
használatát.

Ezen okok miatt a magas széntartalmú vasöntvények lehetőségeket kínálnak a vasúti
járművek féktárcsainak kedvezőbb kialakításához. Ennek a potenciálnak a növelése
érdekében ajánlott új féktárcsák kifejlesztése, amelyek célzottan felhasználják az
értekezésében tekintettbe vett kedvező anyag tulajdonságait.
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10 Tézisek
A cél vasúti járművek féktárcsáinak továbbfejlesztése, figyelembe véve az új öntöttvas fajták
jellemzőit. Bemutatom és értékelem a közúti és vasúti jármű féktárcsa technológiák
helyzetképét [58]. A vasúti járművek féktárcsáiban már évek óta csaknem ugyanazokat a
technológiákat és anyagokat használják. Az autóiparban alkalmazott féktárcsák között új
fejlesztési vívmányok és más alkalmazások bukkannak fel, de ezek csak kivételes esetben,
mondhatni soha nem kerültek vasúti járművekbe [37],38[38],[35],[61].
Megvizsgáltam a jelenlegi vasúti féktárcsa anyagokat, az acél anyagok és az új öntöttvas
termomechanikai tulajdonságait, különösen a hőmérséklet-vezetési tényezőt (t), a fajlagos
hőkapacitást (cp), a hővezetési tényezőt (), a hőtágulási tényezőt (i), a folyáshatárt (Rp0,2)
és a szakítószilárdságot (Rm).

1. tézis:
Ipari kutatás szolgáltatta mérési eredmények [52[,[53],[68] elemezésével feltártam, hogy az
új, nagy széntartalmú öntöttvasak a féktárcsák esetében a  hővezetési tényező és az t
hőmérséklet-vezetési tényező szempontjából kedvezőbbek, mint az eddig használt
lemezgrafitos vasöntvények vagy a kovácsolt acél féktárcsák:
Ezen belül ±5% pontosságal
a) az eddig lemezgrafitos öntöttvasnál képest a  hővezetési tényező középértékben
8%-kal és az t hőmérséklet-vezetési tényező, középértékben 10% -kal nő
b) az eddig használt kovácsolt acélhoz képest a  hővezetési tényező középértékben
45% és a t hőmérséklet-vezetési tényező, középértékben 50% -kal értékkel nő
(részletéve a 6.1. fejezetben)
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2. tézis:
Ipari kutatás szolgáltatta mérési eredményeket elemezésével [52],[53],[68] feltártam, hogy az
új, nagy széntartalmú öntöttvasak Rp0,2 folyáshatár és Rm szakítószilárdság szempontjából
hátrányosabb, mint az eddig használt lemezgrafitos vasöntvények vagy a kovácsolt acél
féktárcsák:
Ezen belül ±5% pontosságal
a) az eddig lemezgrafitos öntöttvasnál képest a Rp0,2

folyáshatár és a Rm

szakítószilárdság középértékben 30% értékkel csökken.
b) az eddig használt kovácsolt acélhoz képest a Rp0,2 folyáshatár és a Rm
szakítószilárdság középértékben 80% értékkel csökken.
(részletéve a 6.1. fejezetben)

3. tézis:
Végelemes számitások eredményeinek [55] elemezésével bizonyítottam, hogy a féktárcsa az
új lemezgrafitos anyagbol készitett féktárcsák kerékhez vagy tengelyhez való csatlakozása
kedvező kialakításának eredményekképpen a féktárcsa súrlódófelület közeli helyein a
termomechanikai feszültségek több, mint 30%-kal csökkenthetők fékezési folyamat során.
(részletéve a 7.5. fejezetben)

4. tézis:
Végelemes számitások eredményeinek [26] elemezésével bizonyítottam, hogy nagy hővezető
képességű anyagok felhasználásával a féktárcsa súrlódási felület középső hőmérséklete
több, mint 65°C-kal csökkenthető a számitásaim szerint a legnagyobb 320km/h sebességről
történő megállító fékezés során. Ez a hőmérséklet csökkenés lehetővé teszi az UIC
szabvályos fékbetétek széleskörű felhasználását. (részletéve a 7.4. fejezetben)
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13 Védjegyek
feltalálo

szabadalmi szám

dátum

címe
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PETER
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1981-04-30 Recessed hub for brake disc - has
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SCHWARZ
GUENTHER
SCHMITT ULRICH
HIPP ARMIN

DE4332951 (A1)

1994-08-04 Bremsscheibe

FRANKE MICHAEL DE4333517 (A1)
GIORGETTI
ALBERTO

1995-04-06 Brake disc for disc brakes

DE4436653 (A1); 1995-04-20 Brake disc
DE4436653 (B4)

METZEN HANSDE4419757 (A1)
PETER
BAUER JUERGEN

1995-12-07 Brake disc with friction ring and
sheet metal holding dish

THIEL RUDOLF
DOELL ANDREAS
SCHWARZ
GUENTHER

DE4420758 (A1); 1995-12-21 Brake disc with friction ring and
DE4420758 (C2)
sheet metal holder

ROES KARLHEINZ
WELLER
REINHARD

DE19505724
(A1)

MARTIN ROLAND

EP0872659 (A1); 1998-10-21 Brake disc, in particular internally
EP0872659 (B1)
ventilated brake disc

VEITH
CHRISTOPH
BEER WILHELM
GEHRIG HORST
FRANK
WOLFGANG

DE19819425
(A1)

1996-08-29 A cast brake disc

1999-06-02 Bremsscheibe, insbesondere für
Kraftfahrzeuge

RUECKERT
DE19931140
HELMUT
(A1)
PANKAU JOHANN
MUELLER HANSWALTER

2000-02-17 Vehicle brake disk of pot and friction
ring uses connecting pin cast into
chambers to leave undercut space
to positively join disk and friction ring
in solidified casting.

HAACK
JOHANNES
NAGY IMRE
DREWS
REINHARD

2000-10-05 Automotive disc brake has assembly
bolts in elongated holes

DE19915215
(A1)
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EHRENTREICH
FRANZ

DE10032972
(A1);
DE10032972
(B4)

2002-01-17 Heavy duty composite brake disc,
comprising new design of joint area
between cast friction ring and
stainless steel component

CLAUSSEN NILS

DE10117394
(A1)

2002-10-10 Metal-ceramic brake disk used for
brakes comprises a matrix made
from column and/or crystal-like
silicon nitride infiltrated with an
aluminum alloy in a squeeze-casting
method

ER MUHARREM
STAUDENECKER
PETER

DE10125116
(A1)

2002-11-28 Bolted two part brake disc

HABENICHT
HINRICH

DE10154333
(A1);
DE10154333
(B4)

2003-05-22 Wheel brake used in road vehicles,
trains and aeroplanes comprises a
brake body, especially a brake disk,
rotating with the wheel and a brake
block with a block coating pressing
against the brake body and not
rotating with the wheel

DOEPPLING
HORST
BURGDORF
JOCHEN
HOFMANN
HEINRICH
NIEBLING PETER

DE10352327
(A1)

2005-06-09 Brake disc and hub e.g. brake pot,
connection ring, has studs each
formed by two branches that are
rigidly countersunk in anchoring
devices of brake disc for connecting
studs in rigid manner to disc

HABENICHT
HINRICH

DE10200501033 2006-09-14 Wheel brake
4 (A1)

MAYER RALPH
DE10200503767 2007-03-22 Composite brake disc for cars
GROPP HERBERT 6 (A1)
consisting of friction ring, brake disc
holder and possible intermediate
ring joined by compression
connections whose surfaces are
covered by embedded particles
forming coating
KIENZLE
ANDREAS
KRAETSCHMER
INGRID

DE10200505280 2007-05-10 Process for manufacturing brake
2 (A1)
disks

HERR ANDREAS
HORN ANDRE
WENDENBURG
STEFAN
GOTTSCHLING
MARTINA
BROEMER ARNE
BULLERT JOERN

DE10200604395 2008-03-27 METHOD FOR OPERATING AN
4 (A1)
SCR CATALYST AND SCRCATALYST SYSTEM

75

GUETHER HANSMICHAEL

DE10200605871 2008-06-19 Composite brake disc
4 (A1)

SAAME
CHRISTOPH
WANINGER
ROBERT

EP1972823 (A1); 2008-09-24 Brake disc for a disc brake of a
EP1972823 (B1)
vehicle and method for
manufacturing such a brake disk

SAAME
CHRISTOPH
WANINGER
ROBERT

DE10200701351 2008-09-25 Brake disc for a disc brake of a
2 (A1)
vehicle and method for
manufacturing such a brake disk

SAAME
CHRISTOPH
YAZDIRAD
KAMJAR

DE10200701865 2008-10-23 Compound brake disc for a vehicle
5 (A1)
disc brake

EISENMENGER
KLAUS JOHN

DE10200803584 2010-02-04 Method for coating a brake area of
9 (A1)
brake disks or other friction elements
of brakes, comprises applying a
wear-resistant coating on the brake
area through thermal injection

GOEHLER JAN
LEONHARDT
MATTHIAS

WO2010015620
(A2);
WO2010015620
(A3)

2010-02-11 BRAKE DISK ARRANGEMENT

FITTERER
DE10200805139 2010-04-15 Wiper device for pane of motor
HOLGER
7 (A1)
vehicle, has fluid line for supplying
MULTHAUPT
washing fluid to spraying nozzle,
HANS
where spraying nozzle and area
SCHMID HEIKO
surrounding spraying nozzle are
SCHRADER
heatable by electrical elements i.e.
JUERGEN
heating foils
ZYGAN ANDREAS
BOTSCH
SIEGFRIED
MAYER RALPH
TIMM JOERG

DE10200804719 2010-04-15 Brake disk for motor vehicle,
0 (A1);
particularly passenger car or truck,
DE10200804719
has brake disk pot and friction ring,
0 (B4)
where brake disk pot and friction ring
are sectionally connected with each
other by adhesive joint

KNUPFER
CLEMENS
LEMBACH OLIVER
MAYER RALPH
PAATZ KEVIN

DE10200901396 2010-09-23 Composite brake disk, for use in
4 (A1);
motor vehicle, has friction ring and
DE10200901396
brake disk pot connected with one
4 (B4)
another by axial and radial securing
elements, where radial securing
element is designed as spline shaft
connecting unit

LEMBACH OLIVER DE10200901736 2010-10-21 Friction ring for brake disc has
MAYER RALPH
4 (A1)
coating in form of layer of tungstenbased alloy flame-sprayed at high
speed directly onto friction surface
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VERPOORT
CLEMENS MARIA
BRODA MAIK

WO2010130529
(A1)

2010-11-18 COATED LIGHTWEIGHT METAL
DISK

MAYER RALPH

DE10200902185 2010-11-25 Brake disk for disk brake of motor
2 (A1)
vehicle, is provided with brake disk
chamber and friction ring, which are
connected to each other by pinshaped fastener

LATHWESEN
HOLGER

WO2010146137
(A1)

LATHWESEN
HOLGER

DE10200902711 2010-12-23 Bremsscheibe sowie Verfahren zur
6 (A1);
Herstellung einer solchen
DE10200902711
Bremsscheibe
6 (B4)

PAHLE
WOLFGANG
BAUMGARTNER
JOHANN

DE10201002607 2011-01-13 Als Gussteil ausgebildete
0 (A1);
Bremsscheibe
DE10201002607
0 (B4)

2010-12-23 BRAKE DISC AND METHOD FOR
PRODUCING SUCH A BRAKE
DISC

SCHORN
EP2275702 (A2); 2011-01-19 Disc for a disc brake
MICHAEL
EP2275702 (A3);
TIRONI GIOVANNI EP2275702 (B1)
MARIO
BIONDO SIMONE
VENEZIANO
ARISTIDE
PERSICO SILVIO
PASSONI
RAFFAELLO

WO2011013160
(A1)

TIRONI GIOVANNI WO2011015962
MARIO
(A1)
BIONDO SIMONE
MEDICI STEFANO
DONATI MICHELE

2011-02-03 BRAKING BAND AND DISC FOR A
DISC BRAKE

2011-02-10 VENTILATED BRAKE DISC

DE20200901476 2011-03-24 Bremsscheibe
8 (U1)
OEZER IHSAN

DE10200905980 2011-06-01 Composite brake disk comprises an
6 (A1)
internal pane interspersed with
ventilation ducts and two friction
rings firmly connected with the pane,
where the friction rings consist of
aluminum alloy reinforced with hard
material particles

FINCH GLYN A JR WO2011066561
MATHERN PETER (A2);
D
WO2011066561
(A3)

2011-06-03 RAILWAY VEHICLE BRAKE DISC
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KARL STEFAN
KOKOTT
KORDIAN

DE10201001316 2011-09-29 Bremsscheibe
0 (A1)

MARONATI
GIANLUIGI
OBERTI LEONE
RONCHI NINO

WO2011151676
(A1)

FOERSTER
KILIAN
SAAME
CHRISTOPH

DE10201002438 2011-12-22 Verbindungseinrichtung zwischen
9 (A1)
Reibring und Topf einer
Bremsscheibe

MAYER RALPH

DE10201002581 2012-01-05 Compound brake disc and method
5 (A1)
for its manufacture

GEBAUER MAREK WO2012010108
LORENCUK
(A1);
ZBYNEK
WO2012010108
(A4)
WALTER
MANFRED DR
LOECHT MIRIAM
VAN DE

2011-12-08 BRAKE DISK WITH BELL

2012-01-26 AXIALLY AND RADIALLY COOLED
BRAKE DISK WITH COVER

DE10201003251 2012-02-02 Bremsvorrichtung mit einem die
6 (A1)
Bremsscheibe einer
Reibungsscheibenbremse bildenden
Rotor einer
Wirbelstromscheibenbremse

LEMBACH OLIVER DE10201004807 2012-04-12 Brake disk for vehicle, comprises
MAYER RALPH
5 (A1);
base body made of graphiteDE10201004807
containing metallic material, where
5 (B4)
base body comprises friction
surfaces with wear protection layer
SKOGLUND
WO2012074470
PETER
(A1)
ERHAV DAN
STENFORS SVENERIC
TAMMINEN
JARMO
WILBERFORS
FREDRIK
THIBBLIN
ANDERS
HAMMERSTROEM
LARS

2012-06-07 GREY IRON ALLOY AND BRAKE
DISC CONTAINING GREY IRON
ALLOY

DUPUIS VINCENT

EP2466166 (A1)

2012-06-20 Brake disc and method for
manufacturing said disc

LORANG XAVIER
CLO PASCAL

EP2469116 (A1); 2012-06-27 brake disc for a railway vehicle
EP2469116 (B1)

JOSEPH PHILLIP
[AU]

WO2012083369
(A1)

2012-06-28 BRAKE DISC WITH SYMMETRIC
GROOVE PATTERN
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SCHOEPF
MARTIN
SCHAEFER
BERND

DE10201006435 2012-07-05 BRAKE DISC AND METHOD FOR
0 (A1)
TREATING THE SURFACE OF A
BRAKE DISC

LANGE JUERGEN
SCHORN
MICHAEL

DE10201100042 2012-08-02 Bremsscheibe und Verfahren zur
5 (A1)
Überprüfung des Verschleißes einer
Bremsscheibe

OEZER IHSAN

DE10201101232 2012-08-30 Bremsscheibe und deren
0 (A1);
Herstellungsverfahren
DE10201101232
0 (B4)

KLOOS EUGEN

DE10201101602 2012-10-04 Bremsscheibe für ein Landfahrzeug
9 (A1);
sowie Landfahrzeug, insbesondere
DE10201101602
mit einer solchen Bremsscheibe
9 (B4)

SAAME
CHRISTOPH
BRINKMANN
MATTHIAS

DE10201110112 2012-10-18 Method for producing a compound
6 (B3)
cast brake disc

DE20201110310 2012-10-22 Vorrichtung zum Bestimmen des
5 (U1)
Verschleisszustands einer
Karbonkeramik-Bremsscheibe
YARIM RASIM DR
KERNER
BERNHARD
WEINBERGER
GEORG

DE10201101857 2012-10-31 Brake disc, in particular made of
5 (A1);
grey cast iron
DE10201101857
5 (B4)

SCHLUCK PETER
HONER MICHAEL

DE10201107582 2012-11-15 Bremsscheibe und Verfahren zum
1 (A1)
Herstellen einer Bremsscheibe

VALLE
MASSIMILIANO

EP2581620 (A1); 2013-04-17 Method for manufacturing a brake
EP2581620 (B1)
disc, support bell for a brake disc
and brake disc

SHINAGAWA
YOSHINORI

EP2581622 (A1); 2013-04-17 BRAKE DISC
EP2581622 (A4)

TAKAGI
EP2581621 (A1); 2013-04-17 PROCESS FOR PRODUCING
YASUHIRO
EP2581621 (A4)
BRAKE DISK, AND BRAKE DISK
KAWAI HIDEKAZU
ISENMANN
BERND
MAYER RALPH
STEINRISSER
NICULO

DE10201111611 2013-04-18 BRAKE DISC
8 (A1);
DE10201111611
8 (B4)

OBERTI LEONE
MARONATI
GIANLUIGI
RONCHI NINO

WO2013054280
(A1)

2013-04-18 ASSEMBLY CONNECTION
FLANGE AND BRAKE DISC
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KOKOTT
KORDIAN

DE10201108494 2013-04-25 Kraftfahrzeug-Bremsscheibe
6 (A1)

FAUTH ANDREAS

DE10201111898 2013-05-23 Schieber-Werkzeug und
5 (A1)
Bremsscheibe

RICHTER FRANK
WEISE BERND

DE10201210206 2013-09-12 Wear plate for a brake disc
4 (A1)

KANG JUNGSUK
EP2647862 (A2); 2013-10-09 METHOD FOR MANUFACTURING
SHIN HYUNKYU
EP2647862 (A4);
A CARBON-CERAMIC BRAKE
CHOI YEONHO
EP2647862 (B1)
DISK
LEE JUNSANG
CHO CHAEWOOK
IM DONGWON
CHEA BYUNGGUN
CHOI MOONSOO
ERNST PETER DR EP2650398 (A1); 2013-10-16 Spray powder with a superferritic
BARTH
EP2650398 (B1);
iron base compound and a
ALEXANDER DR
EP2650398 (B8)
substrate, in particular brake disc
with a thermal spray coating
FAUTH ANDREAS
MAYER RALPH

DE10201200965 2013-11-21 Bremsscheibe
9 (A1)

FUJII TORU
OKUBO KAZUYA
OBUNAI
KIYOTAKA
NAKATSUJI
TSUYOSHI
KUBOTA
YOSHIHISA
OKADA HIDEAKI

EP2677193 (A1); 2013-12-25 BRAKE DISK
EP2677193 (A4)

MURUZÀBAL
RIVERO JAVIER
MURUZÀBAL
RIVERO Mª DE
UJUÉ
VILLACÉ DÍEZ
ENRIQUE
DÍEZ VIELBA
PEDRO JOSÉ
LUENGO
HERRERO
ALBERTO
VELASCO
FERNÀNDEZ
JACOBO
SÀNCHEZ
RODRÍGUEZ
RAQUEL
ANDRÉS DÍEZ
MARTA

EP2682634 (A1); 2014-01-08 Brake disc
EP2682634 (B1)
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GONZÀLEZ
HERNÀNDEZ
MANUEL I
RODRÍGUEZ
PÉREZ DEL RIO
MARIO
CAÑIBANO
ÁLVAREZ
ESTEBAN

GEHRMANN
ECKARD

DE10201210790 2014-03-06 Brake disc
6 (A1)

WALLMEIER
STEFAN
ROOS MICHAEL

DE10201221984 2014-04-30 Bremsscheibe
0 (A1);
DE10201221984
0 (B4)

HAUBRICH
EP2727896 (A1); 2014-05-07 PROCESS OF MANUFACTURING
THORSTEN
EP2727896 (B1)
A BRAKE DISC ASSEMBLY
SCHEPPACH
JUERGEN
REULEIN HARALD
WOLFERMANN
SASCHA
BRAUN ROBERT
REICHARDT
FABIAN
TIRONI GIOVANNI
MARIO
CARMINATI
FABIANO
CAVALLI
LORENZO

WO2014097187
(A2);
WO2014097187
(A3)

2014-06-26 METHOD OF MAKING A BRAKE
DISC AND BRAKE DISC FOR DISC
BRAKES

POSCH VOLKER
BECKER REINER
SAAME
CHRISTOPH

DE10201300230 2014-07-17 Bremsscheibe für eine
0 (B3)
Scheibenbremse eines
Kraftfahrzeugs

SHINAGAWA
YOSHINORI

EP2821664 (A1); 2015-01-07 BRAKE DISK
EP2821664 (A4);
EP2821664 (B1)
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BEIERER PHILIPP DE10201301268 2015-02-05 Cover device for a brake disc
GANIS
9 (A1)
MAXIMILIAN
LUDWIG
WITTMANN
THOMAS
BUTZ MATTHIAS
DE10201400398 2015-09-24 Brake disk for a vehicle with a wear
ORGLER FLORIAN 6 (A1)
indicator
GRUNWALD
TORSTEN
LANGE NICOLAS

DE10201410722 2015-11-26 Bremsscheibe eines
9 (A1)
Schienenfahrzeugs

HUSCHENHOEFE
R WOLFGANG
MUELLER HANSWALTER

WO2016005080
(A1)

EMLER THOMAS
ZAECH ROMAN
EGGENBERGER
PETER

DE10201421376 2016-01-21 Reibring, Bremsscheibe und
4 (A1)
Bremssystem

2016-01-14 BRAKE DISC FOR A MOTOR
VEHICLE, BRAKE SYSTEM

CONHOFF RALF
DE10201401547 2016-04-21 Beschichtete Bremsscheibe und
LEMBACH OLIVER 4 (A1)
Herstellungsverfahren
HILLER
WOLFGANG
KETTELER
GEORG

DE10201411728 2016-05-25 BRAKE DISC COMPRISING AN
6 (A1)
INTERNAL SENSOR DEVICE,
BRAKE SYSTEM AND VEHICLE,
USE, METHOD EACH
COMPRISING SUCH A BRAKING
SYSTEM, AND METHOD FOR
MANUFACTURING A BRAKE DISC

STANGL
MATTHIAS

DE10201422558 2016-06-16 Kühlrippenanordnung für eine
6 (A1)
innengekühlte Bremsscheibe
DE20201610252 2016-06-23 Bremsscheibe für ein Fahrzeug
4 (U1)

ALLERT BALDUR
BUCK PHILIPP
DORNHEIM ARNE
FAULWASSER
MICHAEL
KOLBINGER
HANS-JOERG
LEICHT RASMUS
MAUCH HOLGER
HUON CLEMENT
LINDENMÜLLER
WOLFGANG
WESTPHALEN
JAN

DE10201520258 2016-08-18 Bremsscheibe für eine
2 (A1)
Fahrzeugbremse
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CHUNG MIN
DE10201522171 2016-12-22 Trommel-in-Hut Bremsscheibe für
GYUN
8 (A1)
ein Fahrzeug und
KIM YOON CHEOL
Herstellungsverfahren dafür
CLAUSSNITZER
ERIC
CONHOFF RALF
OKTAY ILHAN

DE10201601382 2017-05-11 Verfahren zum Fügen eines
8 (A1)
Reibrings mit einem
Bremsscheibentopf einer
Bremsscheibe

KOKOTT
KORDIAN
SCHULZ ULF
HOFSTETTER
JOSEF

DE10201522645 2017-06-22 Innenbelüftete Bremsscheibe
0 (A1)

DE10201610841 2017-11-09 Bremsscheibe
2 (A1)
DOERNE STEFAN DE10201620787 2017-11-09 Bremsscheibe und Verfahren zu
POTAPENKO ILJA 6 (A1)
ihrer Herstellung
DE20201610445 2017-11-14 Bremsscheibe
8 (U1)
HARTMANN MARK EP3246590 (A1)

2017-11-22 BRAKE DISC AND LINING

HUSCHENHOEFE
R WOLFGANG
STASCH MARTIN
KETTELER
GEORG
RAISCH SVEN
ROBERT
BAHROUN KARIM

DE10201621271 2018-01-18 Trägertopf für eine Bremsscheibe,
5 (A1)
Bremsscheibeneinrichtung

LOOS ADRIAN

DE10201611780 2018-03-22 Innenbelüftete Bremsscheibe
9 (A1)

RADHAKRISHNAN DE10201611777 2018-03-22 Bremsscheibe für eine
HARISH
9 (A1)
Scheibenbremse und
Scheibenbremse
HOLLSTEIN
FRANK
WELLER RALPH

DE10201720828 2018-03-29 Bremsscheibentopf und
8 (A1)
Bremsscheibe mit verbesserter
Fahrzeugschnittstelle

BROSCHK
MARTIN
SCHOCK
JOACHIM
NEUBRAND
FABIAN
KELLER TORBEN

DE10201612232 2018-05-24 Verbindungselement zur Verbindung
1 (A1);
eines Bremsscheibentopfs mit einem
DE10201612232
Reibring einer Bremsscheibe
1 (B4)

SOTRIFFER
INGOMAR
MAYER MICHAEL

DE10201612534 2018-06-28 Bereitstellung von Informationen zur
9 (A1)
Gerätegesundheit von
Feldbuskomponenten
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KARPENKO YURI
A
ALLEN DAVID
BOILEAU JAMES
MAURICE
OAKWOOD J
CHRIS
KOWALOW
PETER [CA]
DAMMEYER
LAURA
SWISHER
STEVEN
RENTSCHLER
ROBERT
GORDON

DE10201810835 2018-10-18 COULOMB FRICTION DAMPED
0 (A1)
COMPONENTS AND METHOD
FOR MANUFACTURING SAME

JUNGBECKER
JOHANN
LINHOFF PAUL
BESIER MARCO
BODEN SVEN
BACH UWE

DE10201721002 2018-12-20 Leichtbaukompositbremsrotor für
1 (A1);
eine Kraftfahrzeugscheibenbremse
DE10201721002
1 (B4)

PAUL SCOTT

DE10201821048 2019-01-03 HIGH PERFORMANCE DISC
3 (A1)
BRAKE ROTOR

ANTANAITIS
DAVID B
RIEFE MARK T
ROBERE
MATTHEW A

DE10201811708 2019-01-17 BRAKE ROTOR PROGNOSIS
2 (A1)
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14 Szabványok
[sz1]

DIN EN 14535-1:2019-05-01 Bahnanwendungen - Bremsscheiben für

Schienenfahrzeuge - Teil 1: Wellenbremsscheiben, aufgepresst oder geschrumpft,
Abmessungen und Qualitätsanforderungen; Deutsche Fassung EN 14535-1:2019
[sz2]

DIN EN 14535-2:2019-05-01 Bahnanwendungen - Bremsscheiben für

Schienenfahrzeuge - Teil 2: Bremsscheiben, die an einem Rad befestigt werden,
Abmessungen und Qualitätsanforderungen; Deutsche Fassung EN 14535-2::2019
[sz3]

DIN EN 14535-3:2016-04-01 Bahnanwendungen - Bremsscheiben für

Schienenfahrzeuge - Teil 3: Bremsscheiben, Leistung der Bremsscheibe und der
Reibpaarung, Klassifikation; Deutsche Fassung EN 14535-3:2015
[sz4]

DIN EN 13262:2011-06-01Bahnanwendungen - Radsätze und Drehgestelle -

Räder - Produktanforderungen; Deutsche Fassung EN 13262:2004+A2:2011
[sz5]

DIN EN 1561:2012-01-01 Gießereiwesen - Gusseisen mit Lamellengraphit;

Deutsche Fassung EN 1561:2011
[sz6]
DIN EN 1562:2019-06-01 Gießereiwesen - Temperguss; Deutsche Fassung
EN 1562:2019
[sz7]
DIN EN 1563:2019-04-01 Gießereiwesen - Gusseisen mit Kugelgraphit;
Deutsche Fassung EN 1563:2018
[sz8]

DIN EN 16079 D Gießereiwesen – Gusseisen mit Vermiculargraphit; Deutsche

Fassung EN 16079:2011
[sz9]

DIN EN 10293 D Stahlguss – Stahlguss für allgemeine Anwendungen;

Deutsche Fassung EN 10293:2015
[sz10]

DIN EN 10027-1:2017-01-01

Bezeichnungssysteme für Stähle - Teil 1: Kurznamen; Deutsche Fassung EN 100271:2016
[sz11]

DIN EN 10027-2:2015-07-01 Bezeichnungssysteme für Stähle - Teil 2:

Nummernsystem; Deutsche Fassung EN 10027-2:2015
[sz12]

SEW 520:2017-12-01 Hochfester Stahlguss mit guter Schweißeignung -

Technische Lieferbedingungen Verein Deutscher Eisenhuettenleute (VDeh)
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