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Vákuumos megfogás poliuretán habok robotizált mozgatásakor 
című PhD értekezésének tézisei. 

 
 

1. tézis. Lágy poliuretán habelemek robotizált mozgatását befolyásoló paraméterek 
meghatározása és rendszerezése. 

Meghatároztam a lágy poliuretán habelemek polimerizáló formából történő kiemelését 
befolyásoló tényezőket. Létrehoztam egy formahab leíró rendszert, mely figyelembe veszi a 
lágy poliuretán habelemek robotizált megfogásának szempontjait. Igazoltam, hogy ez a 
formahab leíró rendszer jól alkalmazható egyrészt a kiemelés problémás helyeinek felkutatására 
és tervezési irányelvek megfogalmazására a DFFD rendszerben, másrészt a habelem jellemzők 
megadására a robotmegfogó kiválasztását támogató szakértői rendszerben. 

2. tézis. Lágy poliuretán habokban fellépő levegő áramlási veszteségek meghatározása. 
Elemeztem a porózus anyagokon keresztül folyó áramlást leíró összefüggéseket, és elméleti 

megfontolások alapján lágy poliuretán habokra a nyomásgradiens és a sebesség közti 
összefüggésre a  
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összefüggést alkalmaztam, amelynek helyességét mérésekkel igazoltam a vákuumos megfogás 
során létrejövő teljes sebességtartományban, változó deformáció mellett. 

3. tézis. Lágy poliuretán habelemek vákuumos megfogásának elméleti vizsgálata. 
Alkalmaztam és adaptáltam a porózus testekben lejátszódó áramlást leíró egyenleteket lágy 

poliuretán habelemekben kialakuló levegő áramlás leírására. Eljárást dolgoztam ki az egyenletek 
megoldására szívófejek alkalmazásakor létrejövő levegő áramlás meghatározására. 
Alkalmaztam az eljárást robotmegfogó szerkezetek méretezésére. A vákuumos megfogás 
szempontjából fontos tényezőkből a dimenzióanalízis eszközével létrehozott dimenziótlan 
csoportok közti kapcsolatot numerikus kísérletekkel határoztam meg. 

4. tézis. Tervezési irányelvek meghatározása lágy poliuretán habelemek megfogásához 
alkalmazható vákuumos robotmegfogó szerkezetek fejlesztéséhez. 

A 3. tézisben szereplő vizsgálatok alapján gyakorlatban alkalmazható tervezési irányelveket 
fogalmaztam meg vákuumos robotmegfogó tervezéséhez. A vákuumos megfogási elv hatékony 
ipari alkalmazhatóságát egy vákuumos robotmegfogó felépítésével és nagy bonyolultságú 
habelemeken ipari körülmények között végrehajtott tesztelésével igazoltam. 

5. tézis. Eredmények integrálása tervezéstámogató rendszerekben. 
A megszerzett ismeretanyag későbbi módszeres, gyakorlati alkalmazhatósága érdekében két 

tervezéstámogató eszközt hoztam létre: 
• Meghatároztam a lágy poliuretán habelemek megfogásához alkalmazható megfogási 

módszereket és ezek alkalmazhatósági feltételeit. A robotmegfogó kiválasztásának és 
adaptálásának támogatására egy szabály-alapú tervezési elvet követő szakértői rendszert 
fejlesztettem. 

• Habelemre vonatkozó, kiemelést segítő tervezési irányelveket fogalmaztam meg, majd ezek 
módszeres alkalmazásához javaslatot tettem egy új DFx eljárás, a „Kiemeléshelyes 
formahab tervezés” (DFFD, Design for Foam Demoulding) bevezetésére. 


