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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 [18],[12] 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 [1],[9],[10],[20]. 

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 [15],[16],[20] elemezésével feltártom, 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 az értekezés 6.1. fejezetében) 

2. tézis: 

Ipari kutatás szolgáltatta mérési eredményeket elemezésével [15],[16],[20] elemezével 

feltártom, 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. 
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b) az eddig használt kovácsolt acélhoz képest a Rp0,2  folyáshatár és a Rm 

szakítószilárdság középértékben 80% értékkel csökken. 

(részletéve az értekezés 6.1. fejezetében) 

3. tézis: 

Végelemes számitások eredményinek [55],[s5],[s7] elemezével bizonyítottam, hogy a 

féktárcsa az új lemezgrafitos anyagból 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 az értekezés 7.5. fejezetében) 

4. tézis: 

Végelemes számitásokkal eredményinek [8],[s6],[s1] elemezével bizonyítottam, hogy nagy 

hővezető képességű anyagok felhasználásával a féktárcsa súrlódási felület középső 

hőmérséklete több, mint 65°C-kal csökkenthető a számitásaim szerint legnagyobb 320km/h 

sebességről történő fékezés során. Ez a hőmérséklet csökkenés lehetővé teszi az UIC 

szabvályos fékbetétek széleskörű felhasználását. (részletéve az értekezés 7.4. fejezetében) 

A kutatás előzményei, indoklása, célja  

A vasúti jármű alapvető álrendszereinek egyike a fékrendszer. 

A mai gyakorlat szerint, a féktárcsák alapanyaga az lemezgrafitos öntöttvas [12]. Abban az 

esetben, amikor speciális körülmények indokolják, például nagy sebesség vagy alacsony 

tengelyterhelés igénye, a féktárcsákat acélból vagy alumíniumból készítik [1],[18],[6] Erre a 

felhasználásra azonban alapvetően egyik anyag sem optimális. Az alumínium azért nem, mert 

meghibasodás 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 [10], egy másik pedig megnövelt széntartalom aránnyal bír [9],[11]. 

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 
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egyes alternatív anyagok tárcsafelületi súrlódási és kopási tulajdonságaitól. Ezután FEM 

számitásra támaszkodó elemző következik, ami a féktárcsa deformációra és féktárcsa 

kisciklusú kifáradás vizsgálatra terjed ki. 

Az értekezés célul tűzi ki kiválasztott féktárcsarendszereknek forgó alkatrészekhez történő 

csatlakoztatáshoz megfelelő technológiák feltárását. 

Módszertan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felhasználható megoldások gyors megtalálásához az eredetileg végtelen oldal irányú 

kiterjedés folyik a kutatás. Ebben a tanulmányban a oldal irányú kiterjedés gyorsan 

csökkenthető az elérhető megoldásokká a korlátozott egységköltségek miatt. A vasúti jármű 

fékének sajátosságait, amelyeket a alkalmazott vezérlőrendszer és a vezérlés határoz meg, 

funkcionálisan elemezzük a hatáslánc vizsgálata során. 

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. 

súrlódó 

felület 

hűtőfelület 

súrlódó 

gyűrű 

csatlakozás 
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hűtőborda 
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ábra 1: A féktárcsa alrész: a súrlódó gyűrű tulajdonságai  
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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 

1. tézis 

Az új, nagy széntartalmú öntöttvas minőségi tulajdonságai kedvezőbb tulajdonságot mutatnak 

a féktárcsák esetében a hővezetés és a hőkapacitás szempontjából, mint a szokásos 

lemezgrafitos vasöntvények vagy a kovácsolt acél féktárcsák 

 

 

ábra 2: A hőmérséklet vezetési tényező at [15],[20] 
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ábra 3 A hővezetési tényező -  [15],[20] 

 

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. 

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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táblázat 1: A vizsgált anyagok termomechanikai tulajdonságai 100°Cnél 

A lemezgrafitos öntöttvas GJL150HC, GJL250 és Varifer bizonyultak a legjobb teljesítményű 

anyagoknak. 

2. tézis: 

Az új, nagy széntartalmú öntöttvas minőségi tulajdonságai kedvezőtlen tulajdonságot 

mutatnak a folyáshatár és a szakítószilárdság szempontjából, mint a szokásos lemezgrafitos 

vasöntvények vagy a kovácsolt acél féktárcsák. 

 

ábra 4: A folyáshatár- Rp0,2 [15],[20] 
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ábra 5: A szakítószilárdság - Rm [15],[20] 

 

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. 

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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táblázat 2: A vizsgált anyagok termomechanikai tulajdonságai 100°Cnél 

 

Az acél 15CDV6, GS22 és ER7, bizonyultak a legjobb teljesítményű anyagoknak 

3. tézis: 

A féktárcsa kerékhez vagy tengelyhez való csatlakozása kedvező kialakításának 

eredményekképpen a termomechanikai feszültségek több, mint 30%-kal csökkenthetők 

fékezési folyamat sorá 
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RP,0,2 Rm E n ai

N/mm² N/mm² N/mm² 1/K

15CDV6 [53] 829 1019 205000 0,30 1,18E-05

GS22 [53] 959 1051 199500 0,30 1,24E-05

GJS500 [53] 291 538 168000 0,26 1,15E-05

GJL250 [53] 183 231 102000 0,26 1,09E-05

GJL150HC [68] 129 168 108300 0,26 1,10E-05

Varifer I [68] 175 227 122000 0,26 1,13E-05

ER7 [53] 556 826 202000 0,30 1,14E-05

15CDV6 vs. 

GJL150HC
0,70 0,73 1,06 1,00 1,01

GJL500 vs. 

GJL150HC
0,16 0,16 0,53 0,87 0,94
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ábra 6: A vizsgált geometria változások 
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ábra 7: A Mises-féle feszültség a súrlódó felületen [17] 

 

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. 

4. tézis: 

A nagy hővezető képességű anyagok felhasználásával a súrlódási felület hőmérséklete több, 

mint 65°C-kal csökkenthető a számitásaim szerint legnagyobb 320km/h sebességről történő 

fékezés során. 
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ábra 8: A hőmérséklet, sebesség - idő diagram nagy sebességnél [8] 

 

 

ábra 9: A hőmérséklet, sebesség - idő diagram nagy sebességnél [8] 
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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. 

 

Összefoglalás, továbbfejlesztési irányok, gyakorlati 

hasznosítási lehetőségek 

 

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 
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Gyakorlati hasznosítási lehetőségek 

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. 

 

Továbbfejlesztési irány 

Mint következett lépések, három kutatási területek latok: 

• 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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