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1. Bevezetés

Tehergépjárm¶-rendszerekben számos kopóalkatrész található, melyek kopását a megfe-
lel® m¶ködés érdekében kompenzálni szükséges a járm¶ teljes élettartama során: fékkopás,
szelephézag-állítás, kuplungtárcsák kopása. Jelen értekezésben a váltórendszerekben lév®
kuplungtárcsák kopásának utánállítására keresünk megoldást.

A holttérfogat-változás kompenzálására (a kopás kiegyenlítésére és az aktuátor-dugattyú
alapállapotának azonos szinten tartására) számos kísérlet történt, hiszen egy sikeres konst-
rukció jelent®s piaci el®nnyel bír: A m¶ködési tartomány a munkahenger végében tart-
ható, ezáltal minimálisra csökkenthet® a holttérfogat (ami jobb dinamikát eredményez),
és a henger mérete is csökken, hiszen nem kell a kopást is lefedni a lökettel (ami hely-
és költségmegtakarítást jelent). Az aktív megoldások elektromos eszközök szabályzásával
(pl. mágnesszelep) m¶ködnek [1], viszont a megfelel® szabályzás kialakítása komoly költ-
ségeket jelent. A mechanikai megoldások általában súrlódási elven m¶ködnek: a kopásból
származó er®egyensúly eltolódásából származó er® túllépi a beállított súrlódási er®t, ak-
kor az utánállító hossza megváltozik [2, 3]. Ezen verzió m¶ködése az utánállítást vezérl®
súrlódás pontos beállításán alapszik, ami a nagyon pontos felületmegmunkálás miatt csak
költségesen oldható meg.

A fenti utánállítók közös követelménye, hogy a szerkezet a nagy erej¶ aktuálás (pl. fé-
kezés, kuplung kinyomás) során merev legyen, míg alapállapotban (fékezés után, összezárt
kuplungnál) a kis er®egyensúly-eltolódásból származó er® hatására hosszváltozást végezzen
és kompenzálja a kopást. A tipikus fékutánállítók nem fokozatmentesen (ha a kopás meg-
haladja az el®re beállított ∆w értéket) kompenzálnak, általában csak egy irányban. A
hidraulikus szelephézag-állítók szintén csak egyirányú állítást végeznek (így nem alkalmaz-
hatók pl. az ellenkez® irányú h®tágulás kiegyenlítésére). A súrlódás elv¶ kuplungutánállí-
tók pedig a fentiek miatt nagyon drága felületmegmunkálást igényelnek. Így komoly igény
mutatkozik egy megbízhatóan m¶köd®, de olcsó utánállító eszköz fejlesztése, amely nagy
terhelés esetén merev, kis terhelésnél viszont rugalmas.

Így született meg a nyírásra keményed® folyadék tulajdonságát kihasználó utánállító
ötlete. Ezen folyadékok kis nyírósebességnél (és nyírófeszültségnél) kis viszkozitásúak és
folyékonyak, míg magas nyírósebességnél (és nyírófeszültségnél) nagy viszkozitásúak, akár
szilárdanyagszer¶en is viselkedhetnek. A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. szabadalmá-
val védett ötlet egy egycsöves lengéscsillapítóhoz hasonlít, ahol a kamrák nyírásra kemé-
nyed® folyadékkal töltöttek. A kamrákat a szabadalom szerint körgy¶r¶ keresztmetszet¶
csatorna köti össze, amelyben a folyadék a kamrákban lév® nyomáskülönbség hatására ára-
molni tud. Az ideális folyadék nagy terhelésnél (nyírófeszültség) felkeményedik, és közel
merevtest-szer¶en viselkedik, míg kis terhelésnél (pl. alapállapotban) kis viszkozitású, fo-
lyékony állapotba kerül. A kutatás célja a szabadalom megvalósíthatóságának eldöntése,
a folyadék kiválasztása és az eszköz megtervezése. Az így kapható eszköz remélhet®leg ke-
vesebb alkatrészb®l álló, kevésbé szigorú t¶résekkel és felületi megmunkálással rendelkez®,
ezáltal olcsóbb konstrukciót eredményez.
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1.1. A kutatás felépítése

A doktori kutatásom egy nemnewtoni folyadék alapú utánállító ötletének kidolgozása.
Az utánállítóval szemben két követelményt támasztottunk: a) legyen megfelel®en merev a
nagy terhelés¶, gyors aktuálás során és b) legyen elegend®en rugalmas az alapállapotban
a hosszváltozások és az aktuálás alatti összenyomódás kompenzáláshoz.

A feladat megoldását az összeköt® csatornában lév® nemnewtoni áramlás leírásával
kezdtem el. Fejlesztettem egy analitikus módszert, amellyel a csatorna térfogatáram-
nyomásesés jelleggörbéje meghatározható tetsz®leges nemnewtoni folyadék esetén nemcsak
körgy¶r¶, de kör keresztmetszet¶ csatorna esetén is lamináris áramlást feltételezve. A
módszerrel megjósolható az utánállító viselkedése az eszköz összenyomódásának sebessége
(és az ezzel arányos térfogatáram) adott terhel® er® (és nyomáskülönbség) viszonyának
meghatározásával. A módszer nemnewtoni folyadék alapú lengéscsillapítók csillapítási ka-
rakterisztikájának meghatározására is alkalmas. Az analitikus levezetéshez kidolgoztam
egy gra�kus változatot is, amely ipari környezetben is jól alkalmazható. A módszerek
alapján kimondtam az I. tézisem.

A modellek validálása érdekében pontosabb, de nagyobb számítási igény¶ szimulációkat
futtattam többféle nyírásra keményed® folyadékkal körgy¶r¶ és hengeres furat alakú foj-
tás esetén. Az eredmények alapján dimenziótlan jellemz®kkel de�niáltam azt a geometriai
mérettartományt, ahol az el®bbi egyszer¶sített modellek feltételezéseinek hibája elfogad-
ható. A kapott paramétertartománnyal kiegészített analitikus módszerek leírása képezi a
II. tézisem.

Az egyszer¶sített modelleket nemcsak pontosabb CFD szimulációkkal, de kísérletekkel
is ellen®riztem. Mér®berendezést építettem, amellyel mérhet® volt a különböz® folyadé-
kokkal töltött utánállító mér®eszköz összenyomódása az aktuátor terhelésének hatására.
A méréseket elvégeztem newtoni (hidraulikaolaj), hagyományos nemnewtoni (szilikonolaj
- Cross-modell), és bonyolult nyírásra keményed® folyadék esetén. Az utóbbit a BME
Vegyészmérnöki Kar Lágy Anyagok Kutatócsoportja állította el® és határozta meg a reo-
lógiai tulajdonságait. A reológiai mérési eredményeket közvetlenül behelyettesítettem az
egyszer¶sített modellekbe, így a modellek jó egyezést mutattak a kísérletek eredményeivel.

Az egyszer¶sített analitikus modell f® szerepe az, hogy kis számítási kapacitás mellett
képes elfogadható pontossággal leírni a nemnewtoni folyadék hatását az utánállító eszköz
viselkedésére. A modell legf®bb el®nye, hogy tetsz®leges reológia esetén használható a
viszkozitásmérés eredményének közvetlen behelyettesítésével, így nincs szükség reológiai
modell illesztésre. A modell f® hátránya viszont az, hogy kvázistacionárius közelítéssel
él, így csak lassú folyamatok esetén ad elfogadható eredményt. Ezért további tranziens
szimulációkat végeztem, amellyel de�niáltam a kvázistacionárius közelítés elfogadhatósági
kritériumát hatványtörvény folyadék esetén. Ezt az eredményemet fogalmaztam meg a III.
tézisben.

A tervezend® utánállító eszköz viselkedését a mozgó alkatrészekre felírható mozgás-
egyenletek segítségével jellemeztem, ahol a különböz® testek egyenleteit az el®bbi áramlás-
tani modell kapcsolja össze. Az így kapott közönséges di�erenciálegyenlet-rendszer alapján
többcélfüggvény¶ optimalizációt végeztem el az eszköz méreteire vonatkozóan, a szakiro-
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dalomból vett különböz® folyadék-reológiákkal. Az optimalizáció két célfüggvénye az a)
aktuálás alatti összenyomódás, és b) az alapállapot alatti nemutánállított kopás hossza.
A két célfüggvényt minimalizálva megkaptam az optimális méretkombinációkat minden
folyadékra. Az eredmények azt mutatták, hogy két folyadék rendelkezik olyan méretkom-
binációval, amely megfelel az ipari partner követelményeinek. A kiválasztott méreteket
további tranziens CFD szimulációkkal is ellen®riztem. Az eredmények kiértékelése alapján
megfogalmazott tervezési irányelvek képezik a IV. tézisem.

Összefoglalóan elmondható, hogy a szabadalomban szerepl® nemnewtoni folyadék ala-
pú eszközt a saját fejlesztés¶ matematikai modellek alapján megterveztem, és a model-
lek pontosságát bonyolultabb stacionárius és tranziens numerikus számításokkal (CFD) és
méréssel is ellen®riztem. Az összeállított numerikus eszköztár jó alapot biztosít a folyadék
vegyészmérnöki továbbfejlesztéséhez, hiszen az elkészült közegek hatása jól vizsgálható.

2. Analitikus modellek nemnewtoni folyadék áramlására

Lengéscsillapítókban a folyadék tipikusan kétféle fojtáson áramlik keresztül: hengeres
cs® (általában hidraulikaolaj esetén, 1 ábra) illetve körgy¶r¶ alakú résen (például magne-
toreológikus folyadék esetén, 2) ábra). Így az utánállító koncepcióterveiben is ezt a két
fajta rést alkalmaztam.

Mindkét esetben a küls® nyomó vagy húzó er®k hatására az (a2, c2) hengerben az (a1,
c1) dugattyú elmozdul. Ekkor az (a3 ,c3) és (a5, c5) kamrák között nyomáskülönbség
alakul ki, amely hatására a folyadék átáramlik a kisebb nyomású kamrából a nagyobb
nyomású kamrába az (a4, c4) fojtáson keresztül. A körgy¶r¶ alakú rés esetében a fojtást
a dugattyún lév® furat fala és a hengerhez rögzített kör keresztmetszet¶ rúd határolja. A
folyadékteret mindkét esetben tömítés (a6, c6) határolja.

A lengéscsillapító, illetve az ahhoz hasonló szerkezet¶ utánállító viselkedését az össze-
nyomó F er® és az összenyomódás v sebessége közötti kapcsolat jellemzi, amit a mérési
eredmények is alátámasztottak. A dugattyúra ható viszkózus áramlásból származó er®
a kamrák közötti nyomáskülönbség és a dugattyúfelület szorzataként számítható, míg a
dugattyúrúd mozgásának sebessége a térfogatáram és a dugattyúfelület hányadosaként
kapható meg. Megállapítható, hogy az eszköz viselkedését leíró F (v) kapcsolat meghatáro-
zásához elengedhetetlen a fojtás ∆p(Q) jelleggörbéjének meghatározása az alkalmazandó
összenyomhatatlannak tekinthet® nemnewtoni folyadék esetén. A kihívást az jelenti, hogy
a jelen értekezésben tárgyalt alkalmazáshoz a folyadék reológiai viselkedése igen bonyolult
is lehet.

A jelleggörbék meghatározását mind a körgy¶r¶, mind a furat alakú résre elvégeztem,
viszont a jelen összefoglalóban csak az el®bbi f®bb lépéseit mutatom be.
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2. ábra. Sematikus ábra cs® ala-
kú réssel megvalósított nemnewtoni utánállító-
ra/lengéscsillapítóra.

2.1. Nyomáskülönbség-térfogatáram jelleggörbe meghatározása ana-

litikusan és gra�kusan

Feltételeztem, hogy a rés középátmér®je jóval nagyobb, mint a rés mérete, így a rés-
áramlást párhuzamos falak közötti áramlással közelítettem (1 jobb panel). A megoldás
során a derékszög¶ koordináta-rendszerben felírt kontinuitási és mozgásegyenletb®l indul-
tam ki összenyomhatatlan közeget feltételezve. Az analitikus megoldás eléréséhez az alábbi
feltételezésekkel éltem: 1) a folyadék összenyomhatatlan 2) állandósult állapot, nincs id®-
függés, 3) 2 dimenziós az áramlás, tehát az összes mennyiség a z irányban állandó, 4) a
sebesség az x (áramvonal) irányban csak az y (áramvonalra mer®leges) koordinátától függ
(u = u(y)), az egyéb sebességkomponensek nullák v = w = 0 és 4) a nyomásgradiens állan-
dó dp/dx = konst. Ezen feltételekkel a kontinuitási illetve az y és z irányú mozgásegyenlet
automatikusan teljesül. (Hasonló gondolatmenet található meg a szakirodalomban is [4],
amely eredményeit méréssel is validálták [5]). A megmaradt egyszer¶sített egyenlet:

0 = −dp

dx
+

dτ

dy
, (1)

ahol τ(y) a lokális nyírófeszültség. A fenti egyenletet y szerint integrálva az y = 0-tól (a
csatorna tengelyét®l, lásd 1 ábra) indulva a

τ = −dp

dx
y + τ0, (2)

alakot kapjuk a lokális nyírófeszültségre, ahol τ0 = τ(0) a lokális nyírófeszültség a csatorna
középvonalán. A cél a sebességpro�l és a térfogatáram meghatározása adott nyomásgradi-
ens és reológia esetén. A sebesség a reológiai modellben jelenik meg, hiszen a nyírófeszültség
a nyírósebesség valamilyen τ = g(γ̇ = du

dy
) függvénye. A klasszikus módszer szerint a követ-

kez® lépés tehát a γ̇ = du
dy

nyírósebesség kifejezése a (2) egyenletb®l. Ez egyszer¶bb nem-
newtoni modelleknél, például a Bingham, hatványtörvény és Herschel-Bulkley-modelleknél
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még kivitelezhet® zárt alakban, hiszen a nyírófeszültségb®l a nyírósebesség explicit módon
számítható.

Jelen dolgozatban az ipari alkalmazásokban el®forduló bonyolult, nyírásra keményed®
folyadékot szeretnénk vizsgálni, amelyekre azonban nem létezik egyszer¶ reológiai modell.
Ezenkívül a tervezés kezdeti fázisában nem ismert, hogy létezik-e egyáltalán olyan folyadék,
amely megfelel® lenne az adott (tipikusan el®írt F (v) függvénnyel jellemezhet®) alkalma-
zásra. Emiatt kidolgoztam egy módszert, amellyel tetsz®leges reológiára el®állítható a
térfogatáram-nyomáskülönbség jelleggörbe adott falsebesség esetén. A módszer bemen®
adatai a folyadék mért τ = g(γ̇) reológiája, a rés méretei (L hossz, h félmagasság, W szé-
lesség) valamint az uw falsebesség, míg a végeredmény a Q(∆p) jelleggörbe. A megoldás
lépései a következ®k:

1. τ = g(γ̇) mérési eredményekb®l az inverz f(τ) = γ̇ = g−1(τ) görbe el®állítása.

2. Az f(τ) görbe fodd(τ) páratlan kiterjesztése.

3. Az fodd(τ) függvény els® Fodd(τ) integrál függvényének el®állítása.

4. Az fodd(τ) függvény második Sodd(τ) integrál függvényének el®állítása.

5. A peremfeltételeket kielégít® τ0 meghatározása a

Fodd(τ0 − τp)− Fodd(τ0 + τp) =
uwτp
h

(3)

egyenlet alapján.

6. A Q(∆p) jelleggörbe meghatározása a

Q

W
=
h2

τ 2p
[2τPFodd(τ0 − τp) + Sodd(τ0 − τp)− Sodd(τ0 + τp)] (4)

egyenlet alapján.

A módszer el®nye, hogy a 2. és 3. lépések a mérési eredményekb®l közvetlenül elvégez-
het®k valamilyen numerikus módszerrel (pl. trapéz módszer), így nincs szükség reológiai
modell illesztésére.

A levezetés hitelességének bizonyítása érdekében a módszert szakirodalmi mérési ada-
tokkal (szalagöntés Bingham folyadékkal [6], nyírásra keményed® folyadék alapú lengéscsil-
lapító [7]), CFD és mérési eredményekkel is ellen®riztem.

Az ipari alkalmazhatóság el®segítése érdekében fejlesztettem egy gra�kus módszert is,
amellyel a sebességpro�l és a jelleggörbe meghatározható gra�kusan, akár egy egyszer¶
táblázatkezel® szoftver segítségével. Ha a reológiai mérés megfelel®en �nom felbontású,
akkor az Fodd függvény el®állítható a mérési adatok numerikus integrálásával (pl. trapéz
módszerrel). Ezután az Sodd függvény szintén ábrázolható újabb numerikus integrálás
után. A τ0 értékéhez a (3) egyenletet kell megoldani, ami szintén kivitelezhet® gra�kusan:
keressük azt a 2τP szélesség¶ és uwτp

h
magasságú "ablakot" (ahogy a T1. b ábra mutatja),

ahol a τp-t a (2) egyenlet de�niálja. Legyen FA = Fodd(τ0 − τp) és FB = Fodd(τ0 + τp).
Ekkor, ha uw > 0 akkor FB > FA és fordítva, tehát a hozzárendelés egyértelm¶, annak
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ellenére, hogy az Fodd(τ) függvény páros. Ekkor a megfelel® FA, FB, SA és SB pontok (lásd
T1. ábra) leolvasása után

Q(τp, uw)

W
=

h2

τ 2P
(2τPFB + SA − SB) . (5)

1. Tézis

Új gra�kus módszert dolgoztam ki, melynek segítségével tetsz®leges τ = g(γ̇) reológiájú
folyadék lamináris Couette-Poiseuille-áramlása esetén a Q(∆p, uw) jelleggörbe meghatároz-
ható. Jelölje Q a résen átfolyó térfogatáramot, ∆p a nyomáskülönbséget és uw a mozgó fal
sebességét. A rés h szélesség¶ és L hosszúságú. A módszer lépései:

1. A τ = g(γ̇) reológiai mérési eredmé-
nyekb®l az f(τ) = γ̇ = g−1(τ) görbe
megrajzolása,

2. az f(τ) görbe fodd(τ) páratlan kiterjesz-
tése negatív τ irányba,

3. az fodd(τ) függvény els® Fodd(τ) és má-
sodik Sodd(τ) integrál görbéjének el®ál-
lítása,

4. 2τP szélesség¶ és |uw|τP
h

magasságú "ab-
lak" felvétele, ahol τP = ∆p

L
h, ∆p a ré-

sen es® nyomás, h a rés mérete, L a rés
hossza és uw a mozgó fal sebessége,

5. FB, SA, SB pontok leolvasása a gra�-
konról (ld. ábra), végül

6. behelyettesítés a

Q(∆p, uw) = Wh2

τ2P
(2τPFB + SA − SB)

képletbe.

T1. ábra. Gra�kus módszer a térfogatáram
meghatározására adott nyomásgradiens és

falsebesség esetén.

Kapcsolódó publikáció: [J1].

2.2. Alkalmazás lengéscsillapító modellezésre

Egy valós tervezési feladat során az eszköz dugattyújának keresztmetszete több nagy-
ságrenddel nagyobb lehet, mint a furatok keresztmetszete (1. ábra). Ekkor a dugattyúse-
bességnek megfelel® falsebesség elhanyagolhatóan kicsi a résben áramló folyadék átlagse-
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bességéhez képest. Így a falsebesség elhanyagolható és az el®z® fejezetben történt levezetés
tovább egyszer¶síthet®.

Álló falak közötti áramlás esetén (Poiseuille-áramlás) a sebességpro�l szimmetrikus,
tehát a nyírófeszültség a szimmetriatengelyen zérus τ0 = 0. Ekkor a térfogatáram kifejezése
az alábbi alakra egyszer¶södik

Q =
Wh2

τP 2
[2τPFodd(τP )− 2Sodd(τP )]. (6)

Ilyenkor nincs szükség a (3) nemlineáris egyenlet megoldására, és a kapott Q(∆p) kap-
csolat numerikus integrálással el®állítható. De�niáljuk a Q̃ relatív térfogatáramot Wh2

kifejezéssel való osztással a

Q̃ :=
Q

Wh2
=

1

τP 2
[2τPFodd(τP )− 2Sodd(τP )] (7)

alakban. Ekkor megállítható, hogy az egyenlet bal oldala csupán az f inverz reológiá-
tól, illetve annak els® és második integrálfüggvényét®l függ. Egy adott reológia esetén
Q̃(τP ) görbe egyértelm¶en el®állítható a fojtás méreteinek ismerete nélkül. Ha ismerjük a
lengéscsillapító méreteit, akkor az F (v) csillapítási karakterisztika el®állítható a

v =
Q

A
=

Q̃Wh2

A
és F = ∆pA = τP

L

h
A (8)

összefüggések segítségével. Mivel mind a sebességet, mind az er®t egy geometriától függ®
állandóval szoroztuk, így az F (v) görbe alakja nem változik meg, csak x és y tengelyek
szerint nyúlik. Emiatt kijelenthet®, hogy a csillapítási karakterisztika alakja csak a reoló-
giától függ. Például, ha degresszív hatványtörvény¶ csillapítást szeretnénk, akkor nyírásra
lágyuló, ha progresszív, akkor nyírásra keményed® folyadékot kell választani. Ha a nyírás-
ra keményed® reológiáknak van lágyuló szakasza is, akkor megfelel® tervezéssel el® lehet
állítani degresszív csillapítást.

A szakirodalomban csak néhány jól dokumentált mérési eredmény találtam a témakör-
ben, ezért az analitikus modell eredményeit csak sz¶k mérettartományon tudtam validálni.
Ezért az analitikus modellek hibájának becsléséhez paramétersöprést végeztem el minkét
geometriára. A körgy¶r¶ esetén a rés L hosszát (L=2,5; 5; 7,5; 10 mm) és a di bels® át-
mér®jét (di=5,75; 5,44; 4,75; 4 mm) változtattam a belép® sebesség változtatása mellett.
Az adott térfogatáramhoz tartozó analitikus és CFD módszerrel kapott nyomáskülönbség
értékek relatív hibáját a szakirodalom szerint javasolt 2h

di+do
relatív résméret és az L/h

dimenziótlan réshossz függvényében értékeltem ki, hatványtörvény (PL) és nyírásra kemé-
nyed® (STF) folyadék alkalmazásával.

A paramétersöprés analitikus és CFD eredményeinek összehasonlítását mutatja be a 3
ábra körgy¶r¶ alakú rés esetén. A fels® panelek a különböz® 2h

di+do
relatív résmérettel kapott

eredmények relatív hibáját mutatják a L/h− Q̃ síkon. A fekete pontok a CFD-vel vizsgált
méretkombinációkat mutatják, így a diagramok gyakorlatilag ezen pontokban kapott relatív
hiba értékeket ábrázolják. Hatványtörvény folyadék esetén (bal oszlop) a kontúrvonalak
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3. ábra. Az analitikus és CFD modell eredményeinek relatív hibája hatványtörvény (bal) és nyírásra
keményed® folyadék (jobb) esetén körgy¶r¶ alakú rés alkalmazásával. Az eredmények alapján megállapít-
ható, hogy a relatív hiba hatványtörvény folyadék esetén csak a relatív réshossztól, nyírásra keményed®
folyadék esetén a relatív réshossztól és a relatív térfogatáramtól függ.

közel vízszintesek, így a térfogatáram hatása elhanyagolható az L/h relatív réshosszhoz
képest. Nyírásra keményed® folyadéknál meg�gyelhet®, hogy a relatív hiba kontúrok a
kritikus relatív térfogatáram felé haladva a nullába tartanak, majd ismét emelkednek.

Az eredmények alapján önkényesen választott maximum 10%-os megengedhet® relatív
hibát mindkét folyadék esetén az L/h > 100 feltétel biztosítja. A vizsgálatokat megismé-
teltem furat alakú réssel is a d átmér® és az L hossz változtatásával. Ebben az esetben a
maximum 10%-os relatív hiba követelményhez L/D > 10 feltételnek kell teljesülnie.

2. Tézis

Nemlineáris csillapítási karakterisztikájú egycsöves dugattyús lengéscsillapító tervezhe-
t® nyírásra keményed® folyadék alkalmazásával. Ha a folyadékreológia tartalmaz lágyuló és
keményed® szakaszt is, akkor progresszív és degresszív csillapítási karakterisztika is meg-
valósítható a fojtás méretét®l függ®en. Az egycsöves (dugattyús) lengéscsillapító v(F )
sebesség-er® csillapítási karakterisztikája és a folyadék f(τ) := γ̇(τ) reológiája közötti kap-
csolat

� körgy¶r¶ alakú fojtás esetén a

v =
a

(bF )2

(
2bF

∫ bF

0

f(τ) dτ −
∫ bF

0

F (τ) dτ

)
, a =

Wh2

Ap

, b =
h

ApL
,

� míg hengeres furat esetén a

v =
c

(dF )2

(
2dF

∫ dF

0

f(τ) dτ −
∫ dF

0

τF (τ) dτ

)
, c =

2πR3

Ap

, d =
R

2ApL
,

és F =

∫
f(τ) dτ
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képletekkel írható le. CFD számításokkal összevetve a módszer 10%-os hibahatárhoz tar-
tozó alkalmazhatósági tartománya körgy¶r¶ alakú rés esetén L/h > 100, hengeres furat
esetén L/D > 10.

Ezen összefüggésekben v a mozgás sebessége, F a csillapítási er®, a, b, c, d a geometriától
függ® konstansok. A körgy¶r¶ méretei közül W a körgy¶r¶ kerülete és h a körgy¶r¶
szélességének fele. Hengeres furat esetén R a furat sugara. Mindkét esetben L a rés hossza
és Ap a dugattyú felülete. A folyadék inverz reológiai görbéje a γ̇ := f(τ).

Kapcsolódó publikációk: [J2], [C2], [C3].

3. Tranziens vizsgálatok

Az el®z® fejezetben egy valóságban dinamikus folyamatot közelítettem kvázistacionári-
us egyensúlyi helyzetek sorozatával, így felmerülhet a kérdés: milyen körülmények között
érvényes ez a közelítés? Lengéscsillapítóknál gyakran el®fordulhat a hiszterézis jelensége
magas frekvenciáknál, amikor az F (v) csillapítási karakterisztika jelent®sen függ a gerjesz-
tés frekvenciájától. Az F (v) karakterisztika ilyenkor nem egyetlen görbe, hanem egy hurok,
és a közbezárt terület a frekvencia növelésével n®, lásd [8].

A Couette-Poiseuille-áramlás id®függ® viselkedésének leírására szakirodalomban félana-
litikus modellek állnak rendelkezésre, mint például [9] a newtoni, [10] a Bingham és [11] a
Herschel-Bulkley-folyadékok esetén. A szerz®k megállapították, hogy a kvázistatikus és az
instacionárius megoldás közötti különbség a fáziseltolódás és az amplitúdó tekintetében je-
lent®s lehet bizonyos paramétertartományokban, viszont nem de�niálták azokat a kritikus
paraméterértékeket, amelyeken túl a kvázistacionárius megoldás nem megfelel®en pontos.

A jelen fejezet célja a kvázistatikus közelítés elfogadhatósági tartományának megha-
tározása nemnewtoni folyadék esetén. Mivel az id®függ® áramlási egyenleteknek lineáris
(newtoni) esetben van analitikus megoldásuk, így a megoldás során ebb®l indultam ki. A
levezetés alapján felírtam a harmonikus nyomáskülönbség és térfogatáram id®függvények
együtthatói közötti összefüggést dimenziótlan mennyiségek segítségével. Az összefüggés
alapján megállapítható az a tartomány, ahol a nyomáskülönbség és térfogatáram id®függ-
vények közel azonos fázisban vannak, és az együtthatók közötti kapcsolat jól közelíthet® a
kvázistatikus képletekkel.

Az analitikus megoldást összehasonlítottam tranziens numerikus CFD szimulációkkal
kapott eredménnyel, ezzel ellen®rizve a numerikus megoldások pontosságát. Hatványtör-
vény folyadék esetén a CFD modellel oldottam meg a tranziens egyenleteket, és a tapasz-
talatokat összevetettem a newtoni eset eredményeivel. Az eredmények alapján korrigáltam
a mér®számokat úgy, hogy a newtoni esetben de�niált kritériumok alkalmazhatóak legye-
nek nemnewtoni esetben is. A hatványtörvény folyadékra kiterjesztett eredmények alapján
fogalmaztam meg a III. tézisem.
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3.1. Newtoni közeg

Newtoni esetben a mozgásegyenlet id®függ® alakját

ρ
∂u(y, t)

∂t
= −dp

dx
+ µ

∂2u(y, t)

∂y2
, u(−h, t) = 0, u(h, t) = v(t), (9)

ahol u az y keresztirányú koordinátától függ® x irányú sebesség a résben, µ pedig a
dinamikai viszkozitás. A fal sebessége a térfogatáram és a dugattyúfelület hányadosa
v(t) = Q(t)/A. Mivel a (9) egyenlet lineáris, harmonikusan mozgó dugattyút feltételezve
a dimenziótlan térfogatáramot és a dimenziótlan nyomásgradienst

q̂ = cCP cos(t̂St) + dCP sin(t̂St), p̂x = a cos(t̂St) + b sin(t̂St) (10)

alakban keressük. Ekkor az a, b, cCP és dCP együtthatók közötti kapcsolat az(
I − Wh

A

[
C11(Wo) C12(Wo)
−C12(Wo) C11(Wo)

])[
cCP

dCP

]
=

4

Wo2

[
−C12(Wo) C11(Wo)− 1
C11(Wo)− 1 C12(Wo)

] [
a
b

]
,

(11)
egyenlettel fejezhet® ki, ahol C11 és C12 a Wo Womersley számtól függ® konstansok:

C11 =
1

Wo

sin(Wo) + sinh (Wo)

cos(Wo) + cosh (Wo)
C12 =

1

Wo

sin(Wo)− sinh (Wo)

cos(Wo) + cosh (Wo)
. (12)

Az egyenletekben szerepl® állandók a Wo =
√
2StRe Womersley szám, az St = ωh

U

Strouhal szám és az Re = ρUh
µ

Reynolds szám. Az egyenlet alapján tisztán szinuszos
Q(t) = Qmaxsin(ωt) térfogatáram esetén kiszámoltam a nyomáskülönbség függvény együtt-
hatóit és felírtam a ∆pu(t) = Au sin(t ·St+ ϵ) alakban, ahol Au az instacionárius megoldás
amplitúdója, ϵ pedig a térfogatáram-függvényhez viszonyított fáziseltolódás. Kvázistati-
kus esetben a térfogatáramot minden id®pillanatban az aktuális nyomáskülönbségb®l a
stacionárius áramlásra levezetett képlettel számoljuk, így a kvázistatikus megoldás nyomá-
samplitúdója a Qmax térfogatáramhoz tartozó Ast nyomásamplitúdó. Ekkor a tranziens
és kvázi-statikus nyomásamplitúdók Au/Ast aránya (hasonlóan az ϵ fáziseltoláshoz) csak a
Wo számtól függ, ezért a Wo szám függvényében ábrázolhatók, amint a 4 ábra mutatja.

4. ábra. Nagyítási diagram newtoni és hatványtörvény folyadék esetén
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3.2. Kiterjesztés hatványtörvény folyadékra

Hatványtörvény folyadék esetén a leíró parciális di�erenciálegyenlet nemlineáris, amely
megoldása nehézkes. Emiatt mozgóhálós tranziens CFD szimulációkat végeztem, ahol
a periódikus térfogatáramot a dugattyú harmonikus mozgatásával értem el. A CFD-
futtatásokban öt teljes ciklust számoltam, ahol az utolsó két ciklus áramlási sebességet
és a nyomáskülönbséget értékeltem ki. A szimulációkat newtoni és hatványtörvény folya-
dékokra is elvégeztem. A kiértékelés során azt tapasztaltam, hogy a gerjesztési frekvencia
hatása a dimenziótlan Wo Womersley-szám segítségével jól jellemezhet®. Kis Womersley
szám esetén a kvázistacionárius megoldás jól, míg nagy Wo esetén rosszul közelítette a
tranziens eredményt.

A 4. ábrán ábrázoltam a newtoni esetre levezett analitikus nagyítási diagramot (folyto-
nos), és a CFD szimulációkkal kapott értékeket newtoni (n=1) és hatványtörvény folyadék-
ra (n̸=1). Hatványtörvény folyadék esetén a Wo Womersley-számot a korrigált Reynolds-
szám segítségével számoltam. Az ábra alapján meg�gyelhet®, hogy a korrigált Reynolds-
szám alkalmazásával a newtoni eredmények jól használhatók. Másrészt, a tranziens és az
állandósult megközelítés közötti eltérés kb. Wo=1-nél válik jelent®ssé, és Wo=10 elérése-
kor a térfogatáram és a nyomáskülönbség ellenkez® fázisba kerül. Ennek eredményeképpen
elmondható, hogy a Wo<1 esetén a kvázistatikus közelítés elfogadható pontossággal alkal-
mazható.

3. Tézis

Hatványtörvény folyadékkal (τ = Kγ̇n) töltött körgy¶r¶ alakú fojtással rendelkez®, du-
gattyús lengéscsillapító lamináris tartományban lév® periodikus mozgásához tartozó F (v)
csillapítási karakterisztikájában a hiszterézis a

Wo =
√
2StRekorr > 1

tartományban jelenik meg feltételezve, hogy a résben lamináris az áramlás. A fenti képlet-
ben Wo a Womersley-szám, Rekorr a reológiai modellre jellemz® korrigált Reynolds-szám
a kritikus keresztmetszetben, St pedig a Strouhal-szám:

Rekorr =
ρU2−nhn

K
(
0,5+n

n

)n , St =
ωh

U
.

A kvázistacionárius megoldás Wo < 1, Rekorr < 10 és 0, 6 ≤ n ≤ 1, 3 tartományon
legfeljebb 5% eltérést okoz a tranziens CFD megoldástól.

Az összefüggésekben szerepl® mennyiségek: ω a gerjesztés körfrekvenciája, vmax az
amplitúdója, h a résgy¶r¶ félszélessége, D a dugattyú átmér®je, U = vmax

Adugattyú

Arés
= vmax

D
4h

a résben kialakuló maximális átlagsebesség, ρ a folyadék s¶r¶sége, K a konzisztencia index
plasztikus viszkozitás és n a hatványkitev®.

Kapcsolódó publikáció: [C1].
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4. Utánállító tervezése

A T4 ábrán egy utánállító és a beépítési környezetének sematikus rajza látható. A
szürke munkahenger jelképezi az aktuátort, amely dugattyújához kapcsolódik az utánállító
dugattyúja (zöld). Az utánállító dugattyúja az utánállító hengerben (sárga) tud mozog-
ni, ami hatására do küls® átmér®j¶, di bels® átmér®j¶ és L hosszúságú résen keresztül a
folyadék átáramlik. Mivel a folyadék összenyomhatatlannak tekinthet®, ezért a két kam-
ra térfogatváltozásának különbségét a rugóval terhelt kompenzáló dugattyú (kék) tudja
kiegyenlíteni. Az utánállító a kuplungrugóhoz kapcsolódik.

Sebességváltás során a fels® munkahenger (szürke) tölt®szelepei kinyitnak, és az ak-
tuátor pcyl nyomása 8 bar nyomásra n®. Ennek hatásárára az utánállító (zöld és sárga)
elmozdul, és összenyomja a kuplungrugót. A folyamat során az utánállító alsó kamrájában
a nyomás megn®, így a folyadék átáramlik a fels® kamrába, és az utánállító összenyomó-
dik. Elengedett állapotban az utánállító fels® nyomása nagyobb lesz, mint az alsó, mert
a kompenzáló dugattyújához kapcsolódó rugó összenyomódott az aktuálás során. Emiatt
a fels® kamrából a folyadék visszaáramlik az alsó kamrába. Ha történt kopás, akkor a
kompenzáló rugó és az aktuátor rugó közötti egyensúly eltolódik, így az utánállító további
hosszváltozásra képes.

Az utánállító geometriáját öt méret írja le: do rés küls® átmér®, di rés bels® átmér®-
j¶, L réshossz, Dd alsó henger átmér® és Du fels® henger átmér®. A tervezés során ezt
az öt méretet és az alkalmazandó folyadékot kell meghatározni. A legjobb megoldás el-
érése érdekében ezen öt méretre többcélfüggvény¶ optimalizációt végeztem el különböz®
nyírásra keményed® reológiák mellett, amely eredményei alapján a tervez®mérnökök ké-
pesek meghatározni az elvárt funkciók megvalósításához szükséges méreteket. A kapott
méretkombinációk közül további megfontolások alapján (gyártástechnológia, gazdaságos-
ság) kiválasztható a végleges termék méretei.

4.1. Többcélfüggvény¶ optimalizáció

Az utánállítónak két f® funkciója van: 1) kell®en merev legyen a m¶ködtetés során, és
2) kompenzálja a holtpont-eltolódását, amely a m¶ködtetés során fellép® összenyomódás és
a kopás összege. Ha a fojtás túl �sz¶k� vagy a folyadék túl viszkózus, az utánállító nagyon
merev lesz a m¶ködtetés során, de nem lesz elég rugalmas az utánállítási periódusban.
Másrészt, ha a fojtás túl �b®� vagy a folyadék túl �lágy�, a beállító túl rugalmas lesz
a m¶ködtetés során. Ezért e két célkit¶zés (célfüggvény) között kompromisszumot kell
kötni.

Az otpimalizációhoz két, egymástól független célfüggvényt de�niáltam. Az els® esetben
a pcyl hengernyomást lineáris egységugrás függvénnyel 8 bar-ra növeltem, és a 2 s alatti
o1 összenyomódást használtam els® célfüggvényként. A második esetben a hengernyomást
állandó légköri nyomáson tartottam, és a kopás értékét változtattam 0,5 mm-re. Ekkor
a második célfüggvényként a 20s alatt o2 nemutánállított szakasz hosszát de�niáltam. A
többcélfüggvény¶ optimalizáció során ezen (o1, o2) két mennyiség szerint minimalizáltam
különböz® reológiájú folyadékok mellett.
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Az eszköz viselkedését a beépítési környezetben egy 6 szabadsági fokú, közönséges dif-
ferenciálegyenletekb®l (KDE) álló rendszerrel írtam le, amely az egyes alkatrészekre fel-
írt mozgásegyenletekb®l származik. A nemnewtoni folyadék hatását a korábban bemu-
tatott F (v) függvénnyel vettem �gyelembe. Az eredmények pontosságát id®függ® CFD-
szimulációk segítségével ellen®riztem.

4.2. Kényszerek

A CFD szimulációk paramétersöpréses vizsgálataiból láthattuk, hogy az analitikusan
számolt jelleggörbe csak nagy relatív L/h réshossz esetén elfogadhatóan pontos. Habár
az eredmények azt mutatták, hogy a h/d relatív résméret érzékenysége elhanyagolható, a
szakirodalmi tanulmányok (pl. [12]) alapján mégis korlátoztam. Önkényesen az L/h < 100
és h/do < 0.1 értékeket állítottam be.

A gyakorlati megfontolások mellett az alkalmazott közönséges di�erenciálegyenlet meg-
oldó numerikus sémája is korlátozza a tervezési változó tartományt. Az irányadó di�e-
renciálegyenlet -rendszer kondíció számát és a megfelel® numerikus megoldó típusát er®sen
befolyásolja az áramlási modell. Kis nyomásveszteségek (kis fojtás és/vagy kis viszkozitású
folyadék) esetén az utánállító hirtelen összenyomódik, ami hagyományos (pl. ode23, ode45 )
megoldókat igényel, pl. a 4-5. Runge-Kutta-Fehlberg módszert. Nagy nyomásveszteségek
(kis rés és/vagy nagy viszkozitású folyadék) esetén azonban az utánállító összenyomódása
nagyon kicsi (nanométeres tartományban, három nagyságrenddel kisebb, mint a 20 mm-
es m¶ködtetési hossz), ami merev megoldók alkalmazását igényli. Ráadásul a leíró KDE
egyenleteket nem csak néhányszor, hanem több ezerszer kell megoldani az optimalizálás
során különböz® kondíciószámok mellett. Ennek a problémának a megoldására további
nemlineáris kényszereket állítottam be, amellyel az alkalmazás szempontjából érdektelen
paramétertartomány kizárható. Így elegend® csak merev megoldó (pl. ode23s) használata.

A korábbi módszerekkel adott folyadék és méretek esetén meghatározható az F (v) er®-
sebesség karakterisztika. Adott folyadék esetén ennek alakja a méretek változtatásával nem
változik, viszont a görbe helye az F − v síkon (T4. ábra) tág tartományban mozoghat. A
T4. ábrán az F (v) síkon bejelöltem az aktuáláshoz (Fcrit,2= 6000 N) és az utánállításhoz
(Fcrit,2= 10 N) tartozó jellemz® er®ket. A jellemz® sebességeket az ipari partner de�niálta:
az összenyomódás maximális sebesség aktuáláskor vcrit,2 = 10−5 m/s, míg az utánállítás
minimális sebessége vcrit,110−7 m/s. Ha túl kicsi a fojtás, akkor már a minimálisnál kisebb
sebességeknél is nagy er®t kapunk (T4. ábra g), ami nagyon merev utánállítót eredményez
a teljes folyamat során, és az utánállítás nem fog megvalósulni. Ha a rés túl nagy, akkor a
maximálisan megengedhet®nél nagyobb sebességekhez kapunk csak nagy er®ket (T4. ábra
h), ekkor az utánállító folyamatosan nagy sebességgel fog összenyomódni a teljes folyamat
során, ami az aktuálási szakaszban hátrányos. El®fordulhat, hogy a görbe keményed®
szakasza középs® sebesség tartományba kerül (T4. ábra a-e). Ekkor, ha a az utánállító
a felkeményedett szakaszon (kék pontozott vonal) m¶ködik a folyamat során, akkor nem
tudjuk kihasználni a keményed® szakaszt (T4. ábra a). Ugyanez a helyzet akkor is, ha az
utánállító a lágy szakaszon m¶ködik (T4. ábra f szaggatott).

A fenti gondolatmenet alapján megállapítható, hogy a megvalósíthatóság szempontjá-
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ból azok a méretek el®nyösek, amelyekkel az F (v) görbe keményed® szakasza a vcrit,1, Fcrit,1)
és vcrit,2, Fcrit,2) pontok által kifeszített téglalapba esnek. Az optimalizáció eredményei ezt
alátámasztották: csak ott kaptunk az alkalmazásnak megfelel® geometriai méretkombiná-
ciókat, ahol ez a szükséges feltétel teljesült.

4.3. Eredmények

A különböz® folyadékoknak (reológiai görbéknek) megfelel® eredményeket Pareto-frontok
formájában ábrázoltam. A pareto pontokat az ipari partnerrel közösen kiértékelve két fo-
lyadék esetén is kaptunk ígéretes eredményeket.

A vizsgált folyadékok különböz® reológiai tulajdonságokkal rendelkeznek, pl. a) kü-
lönböz® µ(γ̇ = 1) nullponti viszkozitással, b) különböz® kritikus nyírási sebességgel, ahol
a nyírási s¶rít® hatás megkezd®dik, és c) különböz® keményed® képességgel (a minimális
és maximális viszkozitás aránya), ezért a folyadékválasztásra is tudtam irányelvet megfo-
galmazni. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a nullponti viszkozitás és a kritikus nyírási
sebesség hatása a geometriai méretekkel kompenzálható, viszont a keményedés mértéke
nem. Következésképpen er®sen keményed® folyadékot érdemes választani az utánállítóba.

4. Tézis

Nyírásra keményed® folyadék segítségével megvalósítható egy olyan, passzív (küls® ener-
giaforrást nem igényl®) kuplungutánállító, mely teljesíti a szokásos követelményeket:

a) legfeljebb ∆x összenyomódás Fakt m¶ködtet® er® esetén takt id® alatt, és

b) ∆w kopás utánállítása terheletlen állapotban, tu id® alatt.

Legyen az A = D2π/4 keresztmetszet¶ dugattyús utánállítóban a körgy¶r¶ alakú rés L
hosszúságú, h = do−di

2
szélesség¶ és legyenW = do+di

2
π a körgy¶r¶ kerülete, s az aktuátorba

épített rugó merevsége. Jelölje Fu = s∆w a ∆w kopáshoz tartozó rugóer®t. A tervezés
lépései:

1. Az alkalmazandó folyadék τ(γ̇) reológiai görbéjének és a minimális és maximális
viszkozitáshoz tartozó A és B pontok meghatározása, lásd T4. ábra a) panel. (A
keményed® szakasz az A és B pontok között helyezkedik el.)

2. Az utánállítóban lév® fojtás Q̃(τ) relatív jelleggörbéjének (T4. ábra b) panel) meg-
határozása az γ̇(τ) inverz reológiai görbéb®l

Q̃(τ) =
1

τ 2
(2τF(τ)− 2S(τ)) , ahol F(τ) =

∫
γ̇(τ) dτ, S(τ) =

∫
F(τ) dτ.

3. Az F (v) er®-sebesség jelleggörbe el®állítása és ábrázolása az

F = τ
L

h
A, v = Q̃(τ)

Wh2

A
összefüggésekkel segítségével.

14



4. Az FA = τµ,min
L
h
A és FB = τµ,max

L
h
A er®k kiszámítása, végül a (vmin, s∆w) és

(vmax, Fakt) pontok által kifeszített téglalap felvétele.

A m¶köd®képesség szükséges feltétele az, hogy az el®z® lépésben meghatározott tég-
lalapba csak az F (v) er®karakterisztika A és B pontok közötti keményed® szakasza essen,
azaz a vmin ≤ vA,B ≤ vmax, FA < Fu és FB > Fakt feltételek teljesüljenek, lásd T4. ábra c)
panel.

Az 1. és 2. pontban leírt számítások elvégzéséhez nincs szükség geometriai adatra, csak
az alkalmazandó folyadék reológiai görbéjére.

Aktuátor

Utánállító

s
a)

b) c)

T4. ábra. Magyarázat a 4. tézishez.

Kapcsolódó publikáció: [J3].
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5. Ellen®rz® mérések

Az utánállító tervezéshez használt analitikus modelleket pontosabb numerikus áram-
lástani (CFD) szimulációkkal ellen®riztem, viszont a gyakorlati alkalmazás miatt elenged-
hetetlen a kísérleti ellen®rzés is. A modellek validációjához kísérleti berendezést építettem,
amellyel kétféle típusú (körgy¶r¶, furat) és különböz® méret¶ fojtások nyomáskülönbség-
térfogatáram jelleggörbéje mérhet®.

A mérések során az utánállító eszközt egy aktuátor segítségével nyomtam össze, amely
beépített pozíciószenzorával mértem az összenyomódást az id® függvényében. Az aktu-
átor és az utánállító eszköz közé er®mér® szenzort építettem be, amivel az összenyomás
erejét rögzítettem. A pozíciójelb®l Savitzky-Golay sz¶r¶vel állítottam el® az összenyo-
más sebességét, és az adott geometriához tartozó analitikus és mérési eredményeket F (v)
er®(sebesség) görbék formájában hasonlítottam össze. Az azonos folyadékhoz, de különbö-
z® reológiához tartozó eredményeket a (7) relatív jelleggörbe alapján hasonlítottam össze.

A mérést három különböz® típusú folyadékkal végeztem el. El®ször newtoni hajtó-
m¶olajat használtam. Ezután különböz® viszkozitású hagyományos nemnewtoni (Cross)
szilikon olajat választottam. A harmadik esetben a BME VBK Karának Lágy Anyagok
kutatócsoportja által el®állított polipropilén-glikol-szilika nanorészecske szuszpenziót hasz-
náltam. A nyírásra keményed® folyadék kétféle szilika részecskékkel készült el.

A folyadékok reológiája er®sen h®mérsékletfügg®, ezért a Lágy Anyagok Kutatócsoport
a reológiákat különböz® h®mérsékleteken (20,25,30,40,55,70°C) mérte le. Mivel a mér®-
laborban nem volt lehet®ség a h®mérséklet állandó értéken tartására, így az analitikus
eredményeket a 20, 25 és 30°C-os h®mérséklethez tartozó reológiákkal számoltam ki, és
ezeket hasonlítottam össze a mérési adatokkal.

Az 5 ábrán az összehasonlítások néhány tipikus eredménye látható. A különböz® szí-
nekkel jelölt pontok különböz® méretekhez tartozó eredmények, míg a fekete vonalak az
analítikus eredményeket jelölik: 20°C-pontozott, 25°C-folytonos, 30°C-szaggatott. A mé-
rési pontok az analitikus görbék közé estek, így a modellek megbízhatóknak tekinthet®k.

5. ábra. Tipikus mérési eredmények newtoni (bal), cross (középs®) és nyírásra keményed® folyadék (jobb)
esetén, összehasonlítva az analitikus eredményekkel (fekete).
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6. Összefoglalás

A doktori kutatás célja egy nemnewtoni folyadék alapú utánállító eszköz tervezése,
amely nagy terhelésnél merev, kis terhelésnél rugalmas. A megoldás során el®ször analiti-
kus modellt fejlesztettem, amivel az eszközön belüli nyírásra keményed® folyadék áramlása
modellezhet®. A kis számításigény¶ egyszer¶sített modellt pontosabb numerikus szimuláci-
ókkal validáltam stacionárius és tranziens esetben, így de�niálva a modell alkalmazhatósági
határait. Végül az áramlástani modellt beillesztettem az eszköz viselkedését leíró moz-
gásegyenlet rendszerbe és többcélfüggvény¶ optimalizációval meghatároztam a szükséges
folyadékot és geometriai méreteket. A modellek hitelességét empirikusan is ellen®riztem.
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