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Ortotróp rétegelt kompozit lemez lengéstani analízise  

(Vibration analysis of orthotropic layered composite plates) 

 

Tóth Tamás Bence BSc 
tamas.bence.toth@gmail.com 

Konzulensek: Juhász Zoltán, Műszaki Mechanikai Tanszék,  
Turcsán Tamás, Polimertechnika Tanszék 

Napjainkban a kompozit anyagok az élet szinte minden területén jelen vannak, legyen az a 
hadászatban életmentő golyóállómellény, a nyári időszakban örömet okozó óriáscsúszda, 
vagy a minket egyik kontinensről a másikra szállító repülőgép. Az ilyen anyagból készült 
szerkezetek pontos tervezésének elősegítése érdekében elengedhetetlen, a megfelelő 
mechanikai modellek fejlesztése. 

Dolgozatomban ép és delaminált lemezek lengéstani viselkedését vizsgálom a delamináció és 
további mechanikai paraméterek függvényében. A klasszikus Kirchhoff-féle lemez elmélet 
alapján elkészítettem mind az ép, mind a szélesség mentén átmenő delaminációt tartalmazó 
téglalap alakú lemez modelljét. Míg előbbi a hossz és vastagság mentén is egy összefüggő 
lemezként modellezhető, addig utóbbit a delamináció miatt a hossz mentén két ép és egy 
delaminált szakaszra, kell bontanunk, és az egyes szakaszokra külön kell levezetni a leíró 
Parciális Differenciál Egyenleteket (PDE), melyeket illesztési feltételekkel kapcsoltam össze. 
Az egyensúlyi egyenletet a Lagrange függvénnyel vezettem le. Ilyen lemezek esetén csak 
speciális peremfeltételek (PF) mellett létezik analitikus megoldás. Egy ilyen PF kombináció, 
ha a hossz menti két él mentén egyszerű megtámasztást írunk elő. Ilyenkor alkalmazható a 
Lévy-féle megoldási módszer melynek segítségével a leíró PDE rendszer közönséges 
differenciálegyenlet (ODE) rendszerre vezethető vissza. A leíró ODE rendszer megoldását az 
állapottér modell segítségével képeztem, melyből a rendszerre jellemző sajátkörfrekvenciák 
és a hozzátartozó sajátalakok meghatározhatók. Az analitikus számításokat a Wolfram 
Mathematica 9 program segítségével végeztem. 

Munkámban rámutatok arra, hogy az ortrotróp rétegelt kompozit lemezek 
sajátkörfrekvenciájának változása, a lemezre ható nyomó vagy húzó erő hatására, az izotróp 
húzott nyomott rúdhoz hasonlóan lineáris a frekvenciák négyzetében. A kiszámított formulát 
általam tervezett egyedi, a peremfeltételeket biztosító befogókészülék segítségével próbálom 
igazolni, valamint görbeillesztés segítségével próbálok a mérés alapján a próbatest 
anyagjellemzőire következtetni. 

A delamináció, a rétegelt kompozit lemezek egyik jellemző tönkremeneteli forrása, mely 
során az egymáshoz csatlakozó rétegek közötti kötések részlegesen vagy teljesen 
megszűnnek. Dolgozatomban megvizsgálom a sajátkörfrekvencia változását a delaminációs 
hossz függvényében, mely réteg hibák előjelzésének alapja lehet. Az elméletet szintén 
méréssel próbálom alátámasztani. 

Irodalom: 

[1] Z. Juhász, A. Szekrényes, Progressive buckling of a simply supported delaminated 
orthotropic rectangular composite plate, 2015. 

[2] J. N. Reddy, Mechanics of laminated composite plates and shells – Theory and 
analysis. Boca Raton, London, New York, Washington D. C.: CRC Press; 2004. 
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Szupravezető tekercsben ébredő hőfeszültségek végeselemes analízise 

(Finite element investigation of thermal stresses in superconducting coils) 

 

Mizsák Péter Árpád BSc 
mizsakpeter93@gmail.com 

Konzulens: Dr. Pálfalvi Attila, óraadó adjunktus, Műszaki Mechanikai Tanszék 

A szupravezetés jelenségének 1911-es felfedezése óta több mint 100 év telt el. Ezalatt az idő 
alatt a technológiát több területen alkalmazni kezdték, például orvosi diagnosztikában (MRI) 
vagy kísérleti fizikában (részecskegyorsítók). A szélesebb körű felhasználás azonban még 
várat magára, hiszen a legmodernebb, magas hőmérsékletű szupravezetőket is 80 K körüli 
hőmérsékleten kell tartani a kedvező hatás eléréséhez. Ennek megfelelően a jelenlegi 
kutatások az anyagok fejlesztése mellett újabb felhasználási módok keresését és 
optimalizálását célozza. 

Dolgozatomban egy szobahőmérsékleten, feltekert állapotban feszültségmentesnek tekintett 
szupravezető szalagból készült tekercsben a lehűlés hatására ébredő feszültségeket 
vizsgáltam. Erre azért van szükség, mert az alapanyagban található kerámiaréteg bizonyos 
feszültségek felett degradálódik, így veszít szupravezető tulajdonságából. 

A tekercsben ébredő feszültségek végeselemes modellezéséhez Comsol-t használtam, 
melyben kiindulásként egy kétdimenziós, tengelyszimmetrikus modellt alkalmaztam, amivel 
sikerült reprodukálni a szakirodalom szerinti radiális feszültségeket. Ennek a modellnek a 
bővítését és pontosítását követően tértem át háromdimenziós modellre. A háromdimenziós 
modell bevezetése azért előnyös, mert ennek segítségével a későbbiekben akár a 
feltekercselés során ébredő feszültségeket is lehet modellezni. 

A végeselemes vizsgálatok során különös figyelmet fordítottam a háló elemméretének és az 
elemeken belüli interpolációhoz szükséges formafüggvények fokszámának eredményre 
gyakorolt hatására, és az adott feladathoz optimális hálót is meghatároztam. Fontos pontja 
továbbá dolgozatomnak az anyagi paraméterek keresése, és annak vizsgálata, hogy ezek 
milyen mértékben hatnak a szimuláció eredményeként kapott feszültségekre. 

A szimulációk eredményeként kijelenthető, hogy a szupravezető tekercs csak a lehűtés miatti 
kontrakció következtében létrejött feszültségek eredményeként várhatóan nem szenved 
károsodást, mivel a benne ébredő radiális feszültségek nem érik el a szakirodalomi 10 MPa-t. 
Fontos továbbá, hogy két különböző forrásból származó hőtágulási adatokkal lefuttatva 
ugyanazt a modellt, kifejezetten nagy eltéréseket lehet felfedezni a radiális feszültség 
érékekben, amiből arra lehet következtetni, hogy pontos hőtágulási adatok ismerete nélkül 
nem tudunk semmi biztosat kijelenteni. 
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Rudak hajlítólengései gravitációs erőtérben 
(Bending vibrations of beams subjected to gravitational forces) 

 

Béri Bence MSc 
beri.bence@gmail.com 

Konzulens: Dr. Stépán Gábor, egyetem tanár, Műszaki Mechanikai Tanszék 

A dolgozat egy olyan összetett szilárdságtani – rezgéstani problémával foglalkozik, amely az 
egyenes rudak hajlítólengéseinek témakörébe tartozik. A probléma felvetése a Gravitációs 
erőtér hatásának elemzése rudak hajlítólengéseire című korábbi munkámból származik, 
melyben szilárdságtani feladatként jelentkezett a rúd merevségváltozásának, illetve 
tengelyével párhuzamos és arra merőleges irányú elmozdulások közti kapcsolat vizsgálata. 

Jelen dolgozatban az említett két modell felhasználásával olyan dinamikai modellek 
vizsgálata történik, melyek figyelembe veszik a rúd merevségváltozását, illetve a rúdirányú 
elmozdulás hatására bekövetkező helyzeti energia változást. A feladat jelentős részét képzi az 
elméleti, illetve mért eredmények közti eltérés magyarázata. 

Mivel egyes elméleti eredmények, illetve a kísérletek során mért eredmények között jelentős 
eltérés is tapasztalható, így fontossá vált a mérési elrendezés körülményeinek pontos leírása, 
vizsgálata. A pontosabb matematikai modellezés kapcsán az eltérő eredmények 
magyarázatára elvégeztem egy ekvivalens, egy szabadsági fokú, nemlineáris rendszer 
viselkedésének elemzését. A modell egy csuklós kényszerezésű rúdból és egy torziós rugóból 
áll. Feladatként jelentkezett a modell bifurkációs diagramjának ábrázolása és ebből további 
következtetések levonása. Mivel a mérések során a szerkezeti elrendezés bizonyos mértékű 
szöghibával rendelkezik, így a nemlineáris modell különböző kezdeti értékek esetén 
vizsgáltuk. Nem elegendő csupán a bifurkációs diagram meghatározása, hiszen a modell és a 
valóság eltéréseit a frekvenciák pontos számításával illetve mérésével lehet legjobban 
érzékeltetni. 

Irodalom: 

[1] Muttnyánszky Ádám: Szilárdságtan. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981. 

[2] Béri Bence: Gravitációs erőtér hatásának elemzése rudak hajlítólengéseire, BSc 
szakdolgozat, 2015. 

[3] Béri Bence, Peschka Alfréd: Az almarázás dinamikája, TDK dolgozat, 2013. 
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Többtengelyű, non-proporcionális igénybevételnek kitett szerkezetek 

kifáradási problémáira kidolgozott módszerek összehasonlítása, értékelése 
(Comparison and assessment of fatigue design methods for structures 

under multiaxial, non-proportional loading) 

 

Szabó Ádám BSc 
szabo93adam@gmail.com 

Konzulensek: Dr. Piros Attila, adjunktus, Gép- és Terméktervezés Tanszék, 
 Balogh Balázs, tervezőmérnök, C3D Műszaki Tanácsadó Kft.,  

Dézsi Tamás, vezető tervező, C3D Műszaki Tanácsadó Kft. 

A kifáradás, mint fogalom 19. század közepén került be a műszaki szóhasználatba, amely 
ismétlődő igénybevétel hatására bekövetkező tönkremenetelt jelentett. Legelőször vasúti 
tengelyeknél vizsgálták a jelenséget, amelyek statikus méretezés alapján megfeleltek, de 
bizonyos idő után mégis bekövetkezett a törés. 

Az évek előrehaladásával egyre több eredmény született a témával kapcsolatban, amelyek 
lehetővé tették, hogy a kezdeti egyszerű szinuszosan változó egytengelyű terhelések helyett, 
bonyolult terheléstörténetek esetén is meg lehessen becsülni egy adott alkatrész élettartamát. 

A műszaki tapasztalat azt mutatja, hogy az alkatrészek tönkremenetelének több mint a felét a 
kifáradásos törés okozza. Ezek sokszor váratlanul bekövetkező tönkremenetelek. Ezen 
fáradásos törések miatti, javítások, karbantartások igen nagy költségeket emésztenek fel. Ezért 
fontos, hogy olyan módszerek kerüljenek kidolgozásra, amelyekkel egyre pontosabban lehet 
az egyes komponensek élettartamát becsülni. 

A sok esetben jó közelítésként használható egytengelyű feszültségállapot nem minden 
szerkezetre alkalmazható megfelelő hatékonysággal. Ezért a többtengelyű feszültségállapot 
figyelembe vétele szükséges lehet. Többtengelyű feszültségállapotot okozhat az eleve 
többtengelyű terhelés, és/vagy az összetett geometria, pl. bemetszések. Különösen nagy 
problémát okoz, ha az egyes feszültségkomponensek az időben egymástól függetlenül 
változnak. Ennek a legáltalánosabb esete a többtengelyű non-proporcionális terhelés 

A problémára több eljárást is kidolgoztak. A dolgozat célja ezen eljárások felkutatása 
bemutatása és összehasonlítása. Összehasonlítási alapként az FKM által ajánlott módszer 
szolgál. Az értékelés egy hajlításnak és csavarásnak kitett tengely alapján került kivitelezésre. 
A módszerek könnyebb megértése végett a terhelések szinuszosan változnak állandó 
amplitúdóval és a non-proporcionalitást fáziseltolás okozza. Az így kapott eredmények és 
azok értékelése kiindulási alapként szolgálnak egy folyamatban lévő szakdolgozat 
elkészítéséhez. 
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Akadozó csúszás környezetszimulációja: modellezés, analízis, kísérlet  
(Hardware-in-the-loop test of stick-slip phenomena: model, analysis, 

experiment) 

 

Verasztó Zsolt BSc 
zsoltveraszto@gmail.com 

Konzulens: Dr. Stépán Gábor, egyetemi tanár, Műszaki Mechanikai Tanszék 

A feladat egy vegyes száraz-folyadékos súrlódási karakterisztikával jellemezhető mozgó 
felület által gerjesztett egy szabadsági fokú rezgőrendszer globális dinamikai vizsgálata. Az 
ilyen esetekben megjelenő öngerjesztett rezgések számos műszaki rendszerben kritikusak 
lehetnek [1]. A vegyesen súrlódó felületeken fokozott kopás és zaj léphet fel, ami okozhatja 
például siklócsapágyak kopását, fékek csikorgó zaját és egyenetlen kopását, továbbá ez a 
jelenség okozza az ajtók jellegzetes nyikorgó hangját is. A dolgozatban a mozgó elem egy 
egyenletesen forgó korong, így az elrendezés a fékrezgések egy lehetséges modellje. 

A dolgozat célja, hogy megmutassa, milyen elméleti megfontolások szükségesek az 
úgynevezett környezetszimulációs (hardware-in-the-loop, HIL [2]) módszer használatához, 
majd bemutasson egy lehetséges kísérleti megvalósítást. Az elrendezésben a vizsgált elem 
(device under test, DUT [3]) egy rugó-tömeg-csillapítás rezgőrendszer, míg a virtuális elem 
(rest of the system, ROS [3]) a súrlódó felületek hatása, ami egy digitálisan szabályozott 
elektromágneses gerjesztőként jelenik meg. 

A dolgozat első felében az eredeti mechanikai rendszerrel foglalkozunk, mert ennek 
megértése feltétlenül szükséges a későbbiekben a digitális hatások elemzéséhez. A 
mechanikai modell meghatározása után felírjuk a rendszer mozgását leíró 
differenciálegyenleteket. A lokális stabilitási analízis és a globális dinamikai vizsgálatok 
eredményeit összevetjük a MATLAB környezetben elkészített program numerikus 
eredményeivel. Később összeállítjuk egy HIL kísérlet [4] mint digitálisan szabályozott 
rendszer matematikai modelljét, mely idealizált szabályzót tartalmaz, azonban a 
mintavételezésből adódó időkésést [5] figyelembe veszi. A diszkrét modell analitikus és 
numerikus vizsgálata után bemutatjuk a megépített kísérleti elrendezést, közöljük a mérések 
eredményeit és ebből következtetéseket vonunk le a környezetszimuláció alkalmazására és 
valósághűségére vonatkozóan. 

Irodalom: 

[1] W. Ding, Self-Excited Vibration, Chapter 6: pp. 140-166, 2012. 

[2] Jim. A. Ledin, Embedded Systems Programming, Hardware-in-the-Loop pp. 42-60, 
1999. 

[3] S. Ayasun, A. Monti, R. Dougal, R. Fischl and S. Vallieu, On the stability of hardware 
in the loop simulation, Proc. 7th Int. Conf. Model. Simul. Elect. Mach., Convert. Syst., 
pp.185 -191, 2002. 

[4] D. Jung and P. Tsiotras, Modeling and hardware-in-the-loop simulation for a small 
unmanned aerial vehicle, AIAA Guidance, Navigation and Control Conference and 
Exhibit, no. 2007-2768, 2007. 

[5] G. Haller, G. Stépán, Micro-Chaos in Digital Control, J. NonlinearSci. Vol. 6: pp. 
415–448, 1996. 
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Memóriahabok viszko-hiperelasztikus anyagmodellezése 
(Visco-hyperelastic characterization of memory foams) 

 

Berezvai Szabolcs MSc 
szabolcs.berezvai@gmail.com 

Konzulens: Dr. Kossa Attila, adjunktus, Műszaki Mechanikai Tanszék 

A polimer habok széles körben elterjedt sejtszerkezetű anyagok, köszönhetően a mechanikai 
viselkedésüknek és nagy energiaelnyelő képességüknek. Jellemzőjük a nagy térfogati 
alakváltozással és elmozdulással járó deformációk, amelyek időfüggő, ún. viszkoelasztikus 
anyagi viselkedést mutatnak. Legfőbb alkalmazási területük a csomagolástechnika és az 
ütésvédelem, azonban a hétköznapi használatban is megtalálhatóak például füldugók és 
memóriahabok esetén. 

A nagy rugalmas és viszkoelasztikus anyagok mechanikai viselkedésének modellezésére a 
hiperelasztikus és a viszkoelasztikus anyagmodellek összekapcsolásával létrehozott ún. 
viszko-hiperelasztikus anyagmodellt használhatunk. Ebben a megközelítésben az időfüggő 
feszültség-relaxációs jelenséget Prony-sorozatok formájában, míg az végtelen lassú 
terheléshez tartozó sebességfüggetlen viselkedést az alakváltozási energiából levezetett 
hiperelasztikus anyagmodell segítségével írjuk le. 

Dolgozatomban a matracokban előforduló memóriahab alapanyag esetén vizsgálom a viszko-
hiperelasztikus viselkedés modellezését. Bemutatom a polimer habok hiperelasztikus 
mechanikai modellezésére elterjedt ún. Ogden-Hill-féle [1], [2] összenyomható 
hiperelasztikus anyagmodellt, illetve a viszkoelasztikus viselkedés leírására az ABAQUS [3] 
végeselemes szoftverben szereplő modellt, melyeket számításaim során alkalmaztam. A két 
modellből egytengelyű terhelések esetén analitikusan levezettem és zárt alakban megadtam a 
feszültség megoldást, amely lehetőséget biztosít anyagparaméterek meghatározására mérési 
adatokra történő görbeillesztés segítségével. 

A görbeillesztés legelterjedtebb algoritmusa, hogy a végtelen lassú terhelésre adott válasz 
illetve a feszültség relaxáció esetén külön-külön illesztjük az anyagi paramétereket. Ehhez 
azonban feltételezni kell, hogy a relaxációt egységugrás terhelés esetén vizsgáljuk. Azonban a 
valós mérések esetén csak az ún. sebességugrás terhelést tudunk vizsgálni, így a relaxációs 
adatok pontatlanok lesznek [4]. Az analitikusan meghatározott feszültség-válasz segítségével 
lehetőség nyílik a teljes viszko-hiperelasztikus anyagmodell illesztésére a valós mérési 
eredmények alapján sebességugrás terhelés esetén [5]. Az utóbbi módszer alapján a vizsgált 
memóriahab esetén meghatároztam az anyagi paramétereket, majd ABAQUS-ban vizsgáltam 
a modell numerikus viselkedését összehasonlítva a mérési eredményekkel. 

Irodalom: 

[1] Hill, R.: Aspects of invariance in solid mechanics, Advances in Applied Mechanics, 
18:1-78, 1978. 

[2] Ogden, R. W.: Large deformation isotropic elasticity: On the correlation of theory and 
experiment for compressible rubberlike solids, Proceedings of the Royal Society of 
London, Series A, Mathematical and Physical Sciences, 328:567-583, 1972. 

[3] Abaqus, Dassault Systemes 

[4] Lee, S.,  and Knauss, W.G., A Note on the Determination of Relaxation and Creep 
Data from Ramp Tests. Mechanics of Time-Dependent Materials 4: 1–7, 2000. 
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Forgalmi torlódások szimulációja periodikus sebességkorlátozások esetén 

(Car congestion simulation with periodic speed limits) 

 

Kelemen Tamás BSc 
tamas.k@icloud.com 

Konzulens: Dr. Stépán Gábor, egyetemi tanár, Műszaki Mechanikai Tanszék 

Egysávos forgalmat leíró autókövető modellről először Bando [1] írt 1995-ben, melyben még 
nem vizsgált időkéséses esetet, illetve figyelmen kívül hagyta a vezetők reakció időkésését. 
Orosz [2] 2004-ben mutatott be egy újabb modellt, melyben n darab autó egy kör alakú 
pályán mozog csakúgy, mint egy nagyváros körgyűrűjén. Az autók mindenkori gyorsulását a 
sebességük, az előttük haladó autó távolságától függő sebességfüggvény, valamint a reakció 
időkésés figyelembevételével határozta meg. A cikkben már az időkésés is figyelembe lett 
véve, és meghatározta, hogy már két autó esetén is instabillá tud válni a forgalom. 

Orosz és szerzőtársai modelljének további vizsgálatával kideríthető, hogy periodikus 
sebesség- korlátozások bevezetésével destabilizálható-e a forgalom, illetve hogy egy már 
destabilizált forgalmi helyzet stabilizálható-e. Ebben a vizsgálatban az időkésés nem lesz 
figyelembe véve. 

Orosz modelljében az autók a sebességüket az előttük haladó autó távolsága alapján 
határozzák meg, célsebességük azonban időben és térben is állandó. Sebességkorlátozások 
bevezetésével a célsebesség bizonyos helyzetekben csökken és az a feltételezés, hogy így 
zavar kelthető a forgalomban. Ebben a tanulmányban az Orosz által meghatározott, gyorsulást 
is befolyásoló sebességfüggvény lineáris szakaszokkal lesz helyettesítve, a 
sebességkorlátozások pedig időben (pl. jelzőlámpák által), illetve térben (bizonyos 
szakaszokon sebességkorlátozás bevezetése által) is változtatva lesznek. 
A vizsgálat során: 

• Numerikus szimuláció készül Orosz modellje alapján, sebességkorlátozások nélkül, de 
lináris szakaszokkal egyszerűsített sebességfüggvénny alkalmazásával. 

• Vizsgálom a teljes körgyűrűn alkalmazott időben periodikus sebességkorlátozás esetét 
két autó esetén. 

• Vizsgálom a körgyűrű egyes szakaszain bevezetett sebességkorlátozás esetét két autó 
esetén. 

• A fenti vizsgálatok n darab autóra is kiterjeszthetők. 
• A szimuláció eredményei megalapozzák a periodikus változásokkal módosított modell 

analitikus vizsgálatát. 

Irodalom: 

[1] Bando, M.; Hasebe, K.; Nakayama, A.; Shibata, A.; Sugiyama Y.: Dynamical model 
of traffic congestion and numerical simulation, Phys. Rev. E 51, 1035, 1995. 

[2] Orosz, G.; Eddie Wilson, R.; Krauskopf, B: Global bifurcation investigation of an 
optimal velocity traffic model with driver reaction time, Phys. Rev. E 70, 026207, 
2004. 
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Emberi kar mozgástervezésbeli hasonlósága kinematikailag redundáns 

robotokéval  
(Similarities between motion planning of redundant robots and human 

arm) 

 

Patkó Dóra BSc 
dora.patko94@gmail.com 

Konzulens: Dr. Zelei Ambrus, tudományos segédmts., Műszaki Mechanikai Tanszék 

A dolgozat témája az ember karjának mozgását leginkább leíró algoritmus megkeresése 
különféle inverz kinematikai megoldási módszerek közül. A cél, hogy képet kapjunk arról, 
hogy az emberi agy mi szerint döntheti el, milyen szögállást vegyenek fel az ízületek mozgás 
során. 

Először kinematikailag határozott rendszereket vizsgáltam. Rajtuk keresztül próbáltam ki a 
különféle módszerek működését, amiket később, a redundáns rendszereknél alkalmaztam. 
Kinematikai redundancia esetén a szabadsági fokok száma több, mint ami a feladat 
megoldásához minimálisan szükséges lenne. Síkmozgás esetén az emberi kar egy 
háromcsuklós redundáns rendszernek tekinthető, amennyiben a feladat egy előre megadott 
pálya pontjainak követése. 

Mind a kinematikailag határozott, mind a redundáns esetben először a direkt kinematikai 
felírással foglalkoztam, amikor a csuklószögek ismeretében felírtam a végpont helyének 
koordinátáit. Ezután az inverz kinematikai probléma megoldására többféle módszert 
kerestem. Ekkor a végpont koordinátáit ismerjük, és ebből határozzuk meg a csuklószögeket. 
Robotok mozgástervezésénél használjuk ezt, ugyanis általában magát a pályát ismerjük, 
amely mentén mozgatni akarjuk a rendszer végpontját, és a karok helyzetét ennek ismeretében 
állítjuk be. 

Az általam vizsgált inverz kinematikai módszerekkel kapott megoldásokat animációkkal 
szemléltettem, amik megmutatják, hogy különböző pályákon hogyan alakulnak egyes 
esetekben a szögek, valamint mindegyiknél kiszámoltam, hogy mekkora hibával haladnak 
végig a kijelölt pályán a karok. A dolgozatom második részében az így kapott eredményeket 
hasonlítom majd össze a néhány személyből álló csoporton elvégzett mérés eredményeivel.  
A mérésben részt vevő személyek egy előre kijelölt görbe mentén vezetik végig a kezükben 
tartott mutatópálcát, miközben egy videokamerás rendszer és képelemzés segítségével 
rögzítjük, hogy az ízületeik milyen szögben állnak. Hogy minél pontosabb eredményt kapjunk 
az összehasonlításnál, a szimulált robotkart a részt vevő személyek által bejárt görbén 
vezetem végig. 

Irodalom: 

[1] B. Siciliano, O. Khatib: Handbook of Robotics, Springer, 2008. 

[2] John M. Hollerbach, Ki C. Suh: Redundancy resolution of manipulators through 
troque optimization, Massachusetts Institute of Technology Artificial Intelligence 
Laboratory, 1986. 
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Inerteres felfüggesztés vizsgálata kerékagymotoros járművek esetén  

(Analysis of inerter-based suspension in the case of hub-motor vehicles) 

 

Erdős Gergely BSc 
erdosg93@gmail.com 

Konzulens: Dr. Stépán Gábor, egyetemi tanár, Műszaki Mechanikai Tanszék 

Az ideális rugóban ébredő erő a két végpontja közötti elmozdulás különbséggel arányos, az 
ideális csillapításban ébredő erő pedig a sebességkülönbséggel. Az inerter egy olyan újabban 
megismert mechanikai elem, amiben a két végpontja között azok gyorsuláskülönbségével 
arányos erő ébred. Több műszaki megvalósítása is létezik, mint amilyen például a 
golyósorsóval vagy többszörös fogaskerék áttétellel forgatott tárcsa. 2007-ben „J-damper” 
néven a McLaren és Renault Formula-1 csapatok közti kémbotrány során vált ismertté a 
nagyközönség részére. Az angol elnevezés (damper) ellenére a szabadalmi védettséget végül 
2008-ban megkapó eszköznek nincs köze a csillapítókhoz. Jelen dolgozatban a Formula-1-es 
alkalmazástól eltérő módon építem be a felfüggesztésbe, és ezzel új funkciót kap az eszköz: 
elsősorban egy kerékagymotoros jármű menetdinamikai hátrányának enyhítése a cél.. 

Az agymotoros járművek koncepciója már több, mint száz éve ismert. A Ferdinand Porsche 
által megépített első ilyen járművekhez képest azonban a modern elektronikus 
hajtásszabályozás miatt jelentős fejlődés ment végbe. A „torque vectoring” technika révén az 
egyes kerekekre adott eltérő nyomaték megvalósítására alacsony időkésés mellett optimális 
például a kerékbe épített motor, aminek újrafelfedezése egybevág a járműiparban 
megfigyelhető alternatív hajtásmódok felé mutató trendekkel. A minden villamos autót érintő, 
akkumulátor kapacitásával összefüggő problémák mellett a kerékagymotoros autóknak 
további hátránya a megnőtt rugózatlan tömeg, aminek – elsősorban menetdinamikát érintő – 
hátrányairól számos cikk született a közelmúltban. A dolgozatban ezen jelenség hatásait 
kísérlem meg csökkenteni az inerter felhasználásával. Az összehasonlíthatóság kedvéért az 
aktív felfüggesztésekkel elérhető eredményeket is megvizsgálom, hasonló szempontok 
alapján. 

Egy negyedjármű-modell segítségével először a frekvencia-tartományban vizsgálom meg 
analitikus módszerekkel a különböző megoldások hatását, hogy megismerjem jellegüket és 
megértsem működésüket. Ezután az időtartományban is végzek analitikus vizsgálatokat egy 
sztochasztikus útgerjesztés generálásával. Az ADAMS környezetben, multibody módszer 
segítségével létrehozok egy numerikus modellt is, ahol a nem-lineáris jellemzőket is 
figyelembe tudom venni, és különböző, járműdinamikai minőséget jelző értékek segítségével 
hasonlítom össze az eltérő megoldásokat. Ez az összehasonlítás a dolgozat végeredménye. 
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Öt szabadságfokú modell alkalmazása ferde hatásvonalú csapágy 
merevségének számításához 

(Calculation of angular bearing stiffness with five degrees of freedom 
model) 

 

Krajnyák Gábor BSc 
krajnyi93@gmail.com 

Konzulens: Dr. Takács Dénes, tudományos munkatárs, Műszaki Mechanikai Tanszék 

A csapágy a gépészeti berendezéseink egyik alap építőeleme. Előfordul minden forgó 
alkatrészt tartalmazó szerkezetünkben, így bátran állíthatjuk, hogy az egyik leggyakrabban 
alkalmazott gépelemünk. A gépgyártástudományban legkritikusabb szerepet a megmunkáló 
központok főorsójánál tölti be [1]. A főorsókban alkalmazott csapágyak jelentősen 
befolyásolják a megmunkálás pontosságát és a felületi minőségét, ezért számos csapágyazási 
típust alkalmaznak. Ezek közül a gördülőelemes főorsók dinamikus viselkedése különösen 
kutatott terület, mivel a gördülőelemek dinamikus kontaktja kihatással van a teljes 
megmunkáló központ rezgéseire. Dolgozatomban a gördülő csapágy általánosan használt 
mechanikai modelljét vizsgáltam, hogy képet kapjak a csapágyakban lezajló dinamikus 
folyamatokról. 

A dolgozatban egy térbeli modell hoztam létre, amiben a külső és a belső csapágy gyűrű 
merevnek, míg a gördülő elemek rugalmasnak feltételezettek. A gördülő elemek 
merevségénél figyelembe vettem a csapágygyűrűk és a gördülőelemek közötti kapcsolatok 
nemlinearitását. Ehhez a szakirodalomban elterjedt Hertz-féle karakterisztikát vettem 
figyelembe [2]. Modellemben a gördülőelemek csúszás és lelazulás mentesen gördülnek a 
külső és a belső csapágygyűrűkön egyaránt. 

Mivel a dolgozat végső célja a főorsóban elhelyezett csapágyak megismerése, melyekben a 
gördülőelemek axiálisan előfeszítettek a megfelelő pontosság érdekében, ezért vizsgálataim 
során figyelembe vettem az előfeszítés hatását is. A megépített modell és a hozzá tartozós 
algoritmus segítségével kiszámítható a ferde hatásvonalú csapágy merevségi mátrixa 
különböző előfeszítés és fordulatszám esetére [3]. 

Irodalom: 

[1] E. Abele, Y. Altintas, and C. Brecher, Machine tool spindle units, CIRP Ann. - Manuf. 
Technol., vol. 59, no. 2, pp. 781–802, 2010. 

[2] T. A. Harris, Rolling Bearing Analysis, 4th Edition. A Wiley-Interscience Publication, 
2000. 

[3] X. Sheng, B. Li, Z. Wu, and H. Li, Calculation of ball bearing speed-varying stiffness, 
Mech. Mach. Theory, vol. 81, pp. 166–180, 2014. 
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Alulaktuált robotok szabályozásának eltérő megközelítései  

(Different approaches in control of underactuated mechanical systems) 

 

Bodor Bálint BSc 
bodor.balus@gmail.com 

Konzulens: Bencsik László, tudományos segédmts., Műszaki Mechanikai Tanszék 

Napjainkban a különböző robotok pályavezérlési algoritmusainak meghatározása a mechanika 
aktívan kutatott területei közé tartozik. 

Az esetek egy részében megoldást jelent, ha felírjuk a mozgásegyenletet, majd azt megfelelő 
alakra hozva, a modell alapján a vezérlő erők meghatározhatóak. Amennyiben a robot 
szabadsági fokainak száma megegyezik a független vezérlők számával, akkor ezen egyenlet, 
megfelelő koordináta transzformációval és az előírt pálya felhasználásával, a vezérlő erőkre 
nézve egyszerű inverzszámítással megoldható. Ha azonban a szabadságfokok száma több, 
mint a független beavatkozók száma, azaz a rendszer alulaktuált, akkor a problémának nincs 
egyértelmű megoldása. 

A többtest dinamikai szimuláció során elterjedt a nem minimális számú koordináták 
használata, ezen esetben a nem független koordináták közötti geometriai kényszeregyenletek 
teremtik meg a kapcsolatot. Analóg módon a robot feladata is előírható nem valós, 
úgynevezett szervókényszerek használatával, mely alapján kiszámolhatóak a kényszerhez 
tartozó virtuális multiplikátorok, azaz beavatkozó erők. 

Azonban számos esetben ez a szabályozási probléma nem megoldható, vagy a rendszer 
instabilitását okozza. 

A dolgozatom célja, hogy e problémára a már meglévő különböző vezérlési algoritmusokat 
áttekintsem, azokat összehasonlítsam, és értékeljem. További cél, a probléma bonyolultsága 
ellenére, egy közelítő analitikus szabályozási elv kidolgozása. 
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A hővezetéstől a népvándorlásig  

(From heat-conduction to great migartion) 

 

Cseke Zsombor BSc 
joozsi3@gmail.com 

Konzulens: Dr. Szekeres András, nyug tud. főmts., Műszaki Mechanikai Tanszék 

Ismeretes, hogy sokszor különbözőnek tűnő jelenségek leírására azonos matematikai 
apparátust használunk fel. A hasonlóság kiemelésére a jelenségeket dimenziótlanított 
mennyiségekkel írhatjuk le. Jelen munkánkban az elsőként Fourier által a hővezetésre 
kimondott másodrendű (parabolikus) parciális differenciálegyenletre vezető törvényt 
vizsgáljuk. 

A hővezetésen kívűl formálisan teljesen analóg összefüggés ír le számos jelenséget, például a 
porózus anyagokban a nedvesség terjedését. Az elektromosságtanban is meglelhetjük a 
megfelelő analógiát. (Továbbá a biomechanikában és közgazdaságtanban is fellelhető?) A 
Fourier-törvény olyan sztochasztikus jelenségek modellezésénél is alkalmazható, mint a 
csordában élő állatok mozgása vagy a végső soron ehhez nagyon hasonlító népvándorlás. 

Mint arra Maxwell 1867-ben rámutatott a Fourier által megfogalmazott törvényből az 
következik, hogy a hő terjedésének sebessége végtelen. Ez nyilvánvaló ellentmondás – a 
Second Sound jelenség – melynek feloldására a törvénynek egy új anyagjellemzővel 
(relaxációs idő) kibővített változata áll rendelkezésre. Megvizsgálandó, hogy a Second Sound 
jelenség miképpen értelmezhető az analóg rendszerekben. Hogyan terjed a hő-, a nedvesség-, 
vagy az elektromos hullám – az információ – az adott közegekben. Ennek vizsgálatához a 
jelenségeket szó szerint is közelebbről kell megvizsgálni: a hővezetés esetében is csak a 
makro-mérettartományban igaz, hogy a fluxus és a hőmérsékletgradiens párhuzamos, hiszen a 
hő terjedésének oka az atomi szintű vibrációk környékén keresendő. És mivel az atomok 
elrendeződése nem szükségszerűen esik egy egyenesbe bármivel is a hő is csak ennek 
megfelelő útvonalon terjedhet. 

A Second Sound jelenség kezelése talán megoldható a már korábban bevezetett 
anyagjellemzők idő- és hőmérséklet- esetleg hőmérsékletkülönbség-függővé tételével. 
Vizsgálandó, hogyan alakul az ilyen módon definiált anyagjellemzők viselkedése. Alapul 
veendők a leírandó jelenségekre vonatkozó kísérleti eredmények. 

Irodalom: 

[1] A. Szekeres : Cross-coupled heat and moisture transport: part1 – theory, Journal of 
Thermal Stresses, 35: 248-268, 2012. 

[2] Samit Roy, Andras Szekeres, Yong Wang, Abilash Nair: On solvent diffusion in a 
solid with large dilatation, Composites Science an Technology 68 2697-2704, 2008. 
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Marási folyamatok stabilizálása abszorberrel  

(Stabilization of milling processes using vibration absorber) 

 

Bakonyvári Dávid BSc 
davidbak93@yahoo.com 

Konzulens: Lehotzky Dávid, PhD hallgató, Műszaki Mechanikai Tanszék 

A gyártási folyamatok gazdaságossága szempontjából fontos célkitűzés a megmunkálás 
sebességének növelése változatlan termékminőség mellett. Az alkatrészek jelentős része 
esztergálással és marással készül, melyeknél a fenti elvárás az egységnyi idő alatt eltávolított 
forgácstérfogat növelésével valósul meg. Ezt számos paraméter befolyásolja, köztük a 
forgácsvastagság és az orsó fordulatszáma, melyek növelése gyorsabb megmunkálást von 
maga után. Ugyanakkor a folyamatot jellemző paraméterek nem választhatók meg 
tetszőlegesen. Bizonyos értékeikre a szerszám nagy amplitúdójú rezgéseket végez, melyek 
nyoma az anyagleválasztás révén megjelenik a munkadarabon is, rosszabb felületi minőséget 
eredményezve, valamint csökkentve a szerszám élettartamát is. A szerszámgéprezgések fő 
okozója a regeneratív hatás. Ennek lényege, hogy a korábban megmunkált felület 
egyenetlenségei gerjesztik a szerszámot a forgácsoló erőn keresztül, így a rendszer stabilitása 
a kés jelenlegi pozíciója mellett egy korábbi állapottól is függ. Ebből adódóan a 
szerszámgéprezgések matematikai modelljei késleltetett differenciálegyenlet rendszerek. 

A forgácsolási folyamatok stabilizálására megoldást nyújt az abszorberek használata. 
Ugyanakkor a kívánt csillapító hatás eléréséhez szükséges az abszorber paramétereinek 
megfelelő hangolása. Esztergálás esetén a stabil tartományok, ezzel együtt az abszorber 
optimális jellemzői analitikus úton meghatározhatóak. Marás esetén azonban csak numerikus 
úton kapott stabilitási térképekre hagyatkozhatunk, mely megnehezíti az abszorber 
hangolását. 

Munkám során egy bonyolultabb és egy egyszerűsített, abszorberrel rendelkező marási 
modellt vizsgáltam. Az egyszerűsített modellel analitikus becslést adtam a stabilitás határára 
nagy radiális fogásmélységek esetén. Az analitikus formulák jelentősen leegyszerűsítik a 
hangolás folyamatát. Az egyszerűsített modell eredményeit összevetettem a bonyolultabb 
modellel, így ellenőriztem az analitikus megoldás alkalmazhatósági határait. 

Irodalom: 

[1] T. Insperger, G. Stépán, Semi-Discretization for Time-Delay Systems – Stability and 
Engineering Appliccations, Springer, New York, 2011. 

[2] Y.S. Tarng, J.Y. Kao, E.C. Lee: Chatter suppression in turning operations with a tuned 
vibration absorber, Journal of Materials Processing Technology, 105:55–60, 2000. 
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Forgó kontinuumtengelyek Campbell-diagramjának analitikus előállítása  
(Analytical calculation of the Campbell-diagram of revolving continuum 

spindle) 
 

Szelinger Kornél Ferenc BSc 
szelinger.k@gmail.com 

Konzulens: Dr. Takács Dénes, tudományos munkatárs, Műszaki Mechanikai Tanszék 

Napjainkban, a technika rohamos fejlődésénél számtalan esetben nagyfokú haladás állapítható 
meg például új gépek létrehozásában, ill. a meglévők tökéletesítésében, a technológiai 
lehetőségek felderítése és a felvetődő technológiai problémák megoldása útján. Az egyre 
fokozódó igényekkel összhangban ilyen technológiai problémák között említhetjük például a 
gépalkatrészek felületi minőségének a kérdését, vagy éppenséggel a nagysebességű 
forgácsolás problémáit. Utóbbira különösen nagy tekintet fordítandó, hisz a gépipar jelenlegi 
viszonylatában a forgácsolással történő megmunkálás széleskörűen alkalmazott technológia, 
másrészt a forgácsolási sebesség növelése a termelékenység jelentős javítására ad lehetőséget. 
Az említett problémákhoz szervesen kapcsolódik az ún. szerszámgéprezgések problémája. A 
témakör mindmáig intenzíven kutatott területnek számít, mely rendkívül összetett, így pl. egy 
teljes szerszámgép-rendszernek egy modellezési lehetősége, ha annak részegységeit külön-
külön vizsgáljuk behatóbban. A gépgyártás területén számos megmunkáló gépnek, 
berendezésnek igen nagy tekintélyt képviselő eleme a forgó főorsó, amely elosztott tömegű 
rezgőrendszerként működvén olyan káros rezgésekre képes, mely nem kívánatos mértékben 
hathat ki pl. a megmunkálás pontosságára, ill. a termelés hatékonyságára. 

Dolgozatomban ilyen forgó kontinuumtengelyek hajlítórezgéseivel foglalkozom. A dolgozat 
első részében egy, a Timoshenko-féle rúdelméleten alapuló modell kerül áttekintésre [1]. Az 
alkalmazott mechanikai modell ötismeretlenes, komponensenként másodrendű parciális 
differenciálegyenlet-rendszert ad eredményül, melyet a Hamilton-elv segítségével, a 
variációszámítás eszközeivel vezetünk le. A dolgozat második része új kutatási eredményeket 
mutat be, a modellből adódó parciális differenciálegyenlet-rendszer analitikus megoldására 
vonatkozóan. Korábbi szakirodalmak, cikkek, pusztán végeselemes-módszereket mutatnak, 
vagy mérési eredményeket közölnek [2-3]. Dolgozatomban a végtelen-sorok módszere 
segítségével az eredeti parciális differenciálegyenlet-rendszert közönséges 
differenciálegyenlet-rendszerré alakítjuk át, melyben a sajátkörfrekvenciák és lengésképek 
száma paraméterként szerepel. Ezután felállítjuk a megfelelő mátrixegyütthatós 
differenciálegyenletet, melyben a tengely fordulatszáma szintén paraméter. A 
sajátkörfrekvenciák, mint fordulatszámtól függő függvények előállítására a W. Mathematica 
szimbolikus programcsomagot használjuk fel, így lehetőségünk adódik a Campbell-diagram 
elkészítésére, melyből kinyerhetők a forgó állapotú tengelyek kritikus fordulatszámai. A 
dolgozat további célja, forgó, csapágyazott tengelyek kísérleti vizsgálatának előkészítése, 
melynek során az analitikus, és gyakorlati mérésekből származó eredmények összevethetők. 
Végül, tervként említendők mindazon későbbi vizsgálatok összessége, melyeknek igénye 
felmerül, mint pl. lépcsős tengelyek, különböző befogási módok. 

Irodalom: 

[1] Yusuf Altintas: A General Method for the Modeling of Spindle-Bearing Systems, 
Journal of Mechanical Design, 2004. 

[2] Yusuf Altintas: Modeling of spindle-bearing and machine tool systems for virtual 
simulation of milling operations, International Journal of Machine Tools & 
Manufacture, 2006. 
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[3] Hongrui Cao-Tomas Holkup-Yusuf Altintas: A comparative study on the dynamics of 
high speed spindles with respect to different preload mechanisms, Springer-Verlag 
London, 2011.
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Emberi egyensúlyozás modellezése a reflex okozta késés figyelembevételével  

(Human balance modelling considering delay caused by reflex) 

 

Molnár Csenge Andrea BSc, Detre Soma BSc 
molnarcsenge@gmail.com, sdetre1@gmail.com 

Konzulens: Lehotzky Dávid, PhD hallgató, Műszaki Mechanikai Tanszék 

Az emberi egyensúlyozás kérdése manapság egyre fontosabbá válik, ugyanis egyre több 
baleset köthető (főleg az idősek körében) az egyensúly elvesztéséhez. Sokat meg lehetne 
előzni, ha a reakcióidő megnövekedett értékét időben ki lehetne mutatni, vagy egyéb okokat 
lehetne feltárni. 

A reakcióidő egyik lehetséges vizsgálati eszköze például az egyensúlyozó deszka lehet. A fent 
említett eszköz egy szabályozott deszka állítható szabályzó paraméterekkel. Ezeket a 
paramétereket addig változtatják, amíg az ember el nem veszíti a stabilitását. Gyakori kérdés, 
hogy a boka merevsége, vagy a megnövekedett reakcióidő okozza-e az egyensúlyvesztést. A 
dolgozat során ezt a kérdést vizsgáljuk. 

A dolgozat egy két szabadsági fokú modellt vizsgál, amely az ember egyensúlyozó-deszkán 
való egyensúlyozását írja le. Az emberi testet egy rúddal modellezzük, míg az emberi boka 
merevségét és csillapítását torziós merevséggel illetve viszkózus csillapítással vesszük 
figyelembe. Az egyensúlyozó személy reakcióidejét egy konstans időkéséssel modellezzük, 
illetve feltételezzük, hogy az emberi agy a környezethez viszonyított dőlésszöggel illetve 
dőlési sebességgel arányos beavatkozásra készteti a boka körüli izmokat. Ennek 
következtében az emberi egyensúlyozást időkésleltetett PD szabályozóval modellezzük. 

A deszka esetén arányos (dőlésszögre) szabályozást használunk, valamint feltételezzük, hogy 
a pozíció mintavételezése és a szabályozó beavatkozása megfelelően gyors, ezért a 
szabályozás időkésését és diszkrét voltát elhanyagolhatjuk. 

A modellezés eredményeképpen kapott matematikai modell időkésleltetett rendszer, 
amelynek a függőleges egyensúlyi helyzet körüli stabilitását a D-szeparáció módszerének 
segítségével vizsgáljuk. Feltételezzük, hogy ember egyensúlyvesztése akkor következik be, 
amikor egyetlen olyan (P, D) szabályozó paraméter kombináció sem létezik, amely esetén a 
leíró egyenletek stabilak lennének. Ennek következtében a kapott egyenletek PD 
szabályozóval történő stabilizálhatóságát vizsgáljuk. Az eredményeket stabilizálhatósági 
diagramokon szemléltetjük a deszka-szabályozás arányos tagjának és az ember reakció 
idejének a paraméter síkján, rögzített boka merevség és csillapítás értékek mellett. 
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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

 
ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA 

 

Helyszín:  Anyagtudomány és Technológia Tanszék - Könyvtár 

Időpont: 2015. november 17. 9:00 

Elnök:   Prof. Szabó Péter János, egyetemi tanár 

Titkár:  Katona Bálint, doktorandusz 

Tag:   Dr. Fábián Enikő Réka, adjunktus 

Dr. Májlinger Kornél, adjunktus 

  Dr. Orbulov Imre Norbert, adjunktus 

 

 

9:00 Borók Alexandra 

 Duplex acél Dewar-edény szállítókocsi áttervezése és legyártása. 

 Konzulens:  Dr. Májlinger Kornél, adjunktus 

  

9:20 Szlancsik Attila 

 
Fém gömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok modellezése, valamint 
folyásgörbéjének becslése. 

 Konzulens:  Dr. Orbulov Imre Norbert, adjunktus  

  

9:40 Kovács Dorina 

 Különleges lőfegyverek csőfurat károsodásának elemzése. 

 
Konzulens:  Dr. Dobránszky János, tudományos tanácsadó 

 

10:00 Kótai Áron 

 EK4 acélok szövetszerkezet változása hidegalakítás hatására. 

 
Konzulens:  Dr. Fábián Enikő Réka, adjunktus 

 

10:20 Kalácska Eszter 

 Kiemelten nagyszilárdságú acélok vegyes kötése MIG eljárással. 

 Konzulens:  Dr. Májlinger Kornél, adjunktus 
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10:40 Szünet 

11:00 Uzonyi Sándor, Asztalos Lilla 

 Additív gyártás robotosított védőgázos huzalelektródás ívhegesztéssel. 

 
Konzulens:  Dr. Dobránszky János, tudományos tanácsadó  

 

11:20 Pálfi Nikolett 

 
Képlékenyen alakított duplex korrózióálló acélban hő hatására végbemenő 
átalakulási folyamatok vizsgálata. 

 

Konzulensek:  Dr. Berecz Tibor, adjunktus 
 Dr. Fábián Enikő Réka, adjunktus 

 

11:40 Keresztes Zoltán, Ladányi-Pára Gergely 

 
Lehet-e a fémhab köszörűanyag? Szintaktikus fémhabok ipari 
alkalmazása. 

 Konzulens:  Katona Bálint, doktorandusz  
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Duplex acél Dewar-edény szállítókocsi áttervezése és legyártása 

(Redesign and production of a Dewar-container moving hand cart) 

 

Borók Alexandra BSc. IV. évf. 
brkssh@yahoo.com 

Konzulens: Dr. Májlinger Kornél, adjunktus, Anyagtudomány és Technológia Tanszék 

 

Dolgozatom témája az Anyagtudomány és Technológia Tanszéken egy már létező duplex 
acélból készült Dewar-edény tartó kézikocsi átalakítása, mivel az eszköz eredeti formájában 
nem felelt meg maradéktalanul használati céljának. A Dewar-edény egy olyan dupla- és 
evakuáltfalú ausztenites acél tárolóedény, amely cseppfolyós nitrogén szállítására és 
tárolására alkalmas. Az edény nehéz és sérülékeny, ezért szükséges a mozgatásához egy 
kézikocsi. 

A rendelkezésre álló kocsi elsősorban túl széles volt, a Tanszék épületén belül csak 
időigényesen lehetett egyik helyiségből a másikba vinni, mivel az ajtókon a rendeltetésszerű 
haladási irányában nem fért ki. A lépcsőkön való mozgatása az eredeti kialakítás miatt csak 
nehezen volt kivitelezhető, veszélyeztette a műemlék épület épségét. Ezenfelül az edényt nem 
lehetett stabilan rögzíteni a kocsiban, így nem volt biztonságosan elhelyezve szállítás során. 
Az áttervezést az is indokolta, hogy a kocsi megépítése óta a Tanszék beszerzett egy teljesen 
más méretekkel rendelkező Dewar-edényt. Célom tehát egy olyan konstrukció kialakítása 
volt, ami felhasználva a már meglévő konstrukció anyagait (a duplex acéloknak meglehetősen 
magas az ára) teljesíti a fenti elvárásokat és az új edény számára is megfelelő. 

A dolgozatom részletezi a kocsi átalakítás folyamatát: a követelményeket figyelemben tartó 
kialakítás tervezését, és ezeknek a terveknek a megvalósítását. Ebbe beleértve mind a jármű 
szétvágását szélességének csökkentés érdekében, a kerekek áthelyezését, valamint az újra 
hegesztés technológiájának kidolgozását. A hegesztéshez a duplex acélokhoz is használatos 
volfrámelektródás semleges védőgázos ívhegesztést alkalmaztunk hegesztő anyag 
hozzáadásával (141-es eljárás). Az elkészítés után a varratok minősége szemrevételezéssel 
került ellenőrzésre. 

Az eredményül kapott jármű már teljesen megfelel a céljának – lehet lépcsőzni vele, befér az 
ajtón, valamint az új Dewar-edény úgy van elhelyezve benne, hogy azt nem lehet onnan 
kivenni, ezért annak sérülési lehetősége minimális szállítás és használat során. 
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Fém gömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok modellezése, valamint 
folyásgörbéjének becslése 

(Modelling and predicting the flow curve of the aluminium matrix syntactic 
foams reinforced by iron hollow spheres) 

 
Szlancsik Attila MSc I. évf. 

szlana045@gmail.com 

Konzulens: Dr. Orbulov Imre Norbert, adjunktus, Anyagtudomány és Technológia 
Tanszék 

 

Jelen dolgozatban a fém gömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok modellezése kerül 
bemutatásra, amelyet a Marc Mentat 2014-es program segítségével végeztem el. A teljes 
modell felépítése egy 3D-s modell készítésével kezdődött, majd hálóztam, végül végeselemes 
szimulációt hajtottam végre, amelyben síklapok közötti zömítést modelleztem. A zömítés 
paraméterei megegyeztek az irodalomban fellelhető mérések paramétereivel. A szimulációból 
kapott értékeket a mért adatokkal vetettem össze. Ezt követően bemutatok egy általam kitalált 
becslési módszert a fém gömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok folyásgörbéjére 
vonatkozóan, a gömbhéj, valamint a mátrixanyag paraméterei alapján. Ez a módszer a teljes 
folyásgörbe leírására alkalmas, és úgy alkottam meg, hogy egy jó becslést lehessen adni a 
fémhab energiaelnyelő képességére anélkül, hogy le kellett volna gyártani. Az így előállított 
folyásgörbét is az irodalomban található mérési eredményekkel hasonlítottam össze. 
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Különleges lőfegyverek csőfurat károsodásának elemzése 

(Failure analysis of high performance gun-barrels) 
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Azokat a távolra ható fegyvereket nevezik lőfegyvereknek, melyek csövéből a lövéskor 
keletkező gázok feszítőereje löki ki a fémből készült lövedéket. Egy kézi lőfegyver több fő 
részből épül fel: cső, amely megvezeti a lövedék útját; kakas, mely a lőpor meggyújtási 
folyamatát indítja el; závárzat, mely a cső hátulsó részét zárja el; ágy, ami egységbe foglalja a 
különböző alkatrészeket; valamint az irányzókészülék, ami a célbavételt segíti. A 
károsodásnak leginkább kitett alkatrésznek mindenképpen a puskacső – annak is a csőfurat 
felülete – bizonyul, hiszen a puskapor égéséből keletkező gázok maró hatással lehetnek a 
fémre. A lövedék súrlódása a cső falával, valamint a nagy hőmérsékleti és a légköri korrózió 
is problémákat okozhat. 

Három puskacső (egy hosszú és egy rövid puskacső, gyengén ötvözött acél, továbbá egy 
hibrid cső, rozsdamentes acél kompozit bevonattal) anyagának azonosítását és károsodási 
elemzését végeztem el. Az anyagelemzés pásztázó elektronmikroszkóppal történt, a C- és S-
tartalmat külön elemeztem LECO CS-400 spektrométerrel. A cső belső falának vizsgálatához 
keresztirányú és hosszában elvágott mintára volt szükség, melyet esztergán, víz és egyéb, 
korróziót okozó anyaggal történő hűtés nélküli leszúrással, majd marógépen, fűrésztárcsával 
való vágással hoztunk létre. Mivel a puskacsövet az elején és végén különböző mértékű 
hatások érik, ezért mindkét végéből történő mintavételezés szükséges. A keresztirányú 
mintákat beágyazva, csiszolat formájában, mikroszkópon megvizsgáltam a szövetszerkezeti 
eltéréseket a cső belső és külső átmérője mentén, majd mikrokeménységmérés után a 
szövetszerkezet meghatározása történt. A hosszmetszeti mintákat utólagos tisztítás nélkül 
sztereomikroszkóppal vizsgálva több mintánál kopási nyomok látszódtak, melyek eltérő 
módon jelentek meg a cső elülső és hátulsó felén, valamint korróziós foltok és égéstermékek 
maradványa is fellelhető volt. A cső huzagolási nyomvonalai (a lövedék hossztengelye menti 
forgómozgást elősegítő vájat) szabad szemmel is jól láthatók, azonban nagyobb nagyításban 
vonal menti kopás figyelhető meg. A felületen lerakódott termékek további azonosítására 
elektronmikroszkópot és röntgendiffrakciós mérést alkalmaztam. A metallográfiai vizsgálat 
során megfigyeltem, hogy a kompozit bevonatú cső belső átmérője mentén repedések 
találhatók, amik csak a lövedék eldurranásának helyéhez közeli részen jelentkeznek. 

A puskacsövek egy mestervadász arzenáljából valók, aki a vadakra való lövöldözés mellett 
egy olyan fejlesztési tevékenységet is végez, amelynek a célja a lőpontosság fejlesztése és 
ennek a puskacső minél hosszabb élettartamára való kiterjesztése. 
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EK4 acélok szövetszerkezet változása hidegalakítás hatására 

(The effect of cold deformation on the microstructure of EK4 steels) 
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A gépészmérnöki gyakorlatban számos mélyhúzott terméket gyártanak ötvözetlen kis 
karbontartalmú lágyacél lemezből.  A vékonyfalú tartályokat, szaniter termékeket a korrózió 
állóság érdekében zománcréteggel látják el.  Vizsgálataim során a mélyhúzásra szánt kis 
karbontartalmú, ötvözetlen alumíniummal csillapított melegen hengerelt lemezeimet több 
lépésben hidegen hengereltük, és különböző alakítottságoknál mintákat vettünk ki az 
anyagból. Vizsgáltam a hengerlés hatására létrejövő mechanikai és finomszerkezeti 
változásait az anyagnak. Hidegalakítás hatására az anyag felkeményedett, ami közismerten a 
diszlokációsűrűség növekedéssel hozható kapcsolatba. Az anyag felkeményedésén túl 
fémmikroszkóppal vizsgálható mikroszerkezeti változások is bekövetkeztek. Hideghengerlés 
hatására nemcsak a ferrit szemcsék nyújtottsága volt megfigyelhető, de a masszív karbidok is 
töredezetté váltak, ugyanakkor feltételezhetővé vált az összkarbidmennyiség változása a 
hideghengerlése során. A karbidmennyiség változásának feltárása érdekében Klemm’s I 
reagenssel marattam az egyes alakváltozások után készített hossz, kereszt és felülettel 
párhuzamos csiszolatokat. 500x illetve 1000x-es nagyításban kiválóan elkülönülnek a 
karbidok a ferrites szövettől. Képelemző szoftverrel jól elemezhető a mennyiség. Minden 
egyes csiszolatról 28 darab 1000x-es nagyításban készült felvételt elemeztem. 

A karbidok mennyisége az alakítás hatására nő a szövetszerkezetben, amely megnöveli az 
anyagban a hidrogén áthatoló képességet és ez jobb minőségű zománcozást eredményez. 

Visszaszórt-elektrondiffrakciós eljárással végzett vizsgálataim azt mutatták, hogy alakítottság 
hatására az anyag szerkezetében egyre határozottabbá válik az (111) orientációjú textúra, 
amely mélyhúzás szempontjából előnyös tulajdonsága az anyagnak visszalágyítás után is 
megmarad. 
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Kiemelten nagyszilárdságú acélok vegyes kötése MIG eljárással 

(MIG-welding of dissimilar advanced high strength steel sheets) 
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Az autóiparban kiemelt fontosságú szerepet kap a járművek környezetbarát kialakítása, a 
fogyasztás és így a szennyezőanyag-kibocsájtás redukálása. Az üzemanyagigény 
csökkentésének egyik módja a járművek össztömegének csökkentése, melyet nagy 
szilárdságú acélok alkalmazásával is elérhetünk. Ezen acélminőségek alkalmazása a 
karosszéria építésnél a kisebb tömeg mellett az utasok nagyobb fokú biztonságát is 
eredményezi. 

Kutatásunk során TWIP (TWinning Induced Plasticity) és TRIP (TRansformation Induced 
Plasticity) acélok vegyes kötését hoztuk létre AWS ER 307 Si huzalelektróda segítségével, 
argon gázvédelem mellett. A TWIP és a TRIP acélok az AHSS- Advanced High Strength 
Steel, azaz a kiemelten nagy szilárdságú acélok csoportjába tartoznak. A TRIP acél ferrit és 
bénit mátrixba ágyazott maradék ausztenitből áll, amely szobahőmérsékleten maradó 
alakváltozás hatására térfogat-növekedés mellett nagy karbontartalmú martenzitté alakulhat, 
ezáltal növelve az anyag szilárdságát. A TRIP képlékenysége a fázisátalakulásból fakad. 
Ezzel szemben a TWIP acélokban a képlékenység az ikersíkok képződésével növekszik. 
Jelentős Mn-tartalmuk miatt szobahőmérsékleten is ausztenites acélok, ezért számottevő 
képlékeny alakváltozásra képesek 

Kísérleteink során egy lineáris hajtás segítségével automatizált MIG hegesztőgépet 
használtunk mellyel TWIP-TRIP vegyes kötéseket hoztunk létre. A felhasznált TRIP lemez 1 
mm, a TWIP 1,5 mm vastagságú volt. Megkerestük az optimális hegesztési paramétereket, 
melyekkel egyenletes, megfelelő korona- és gyökmagassággal rendelkező varratot hoztunk 
létre. Kísérleti eredményeink alapján a hegesztett kötés minősége érzékeny az áram 
erősségére és a hegesztési sebességre. 

A kötéseket szakítóvizsgálattal, metallográfiával és mikrokeménység-méréssel minősítettük. 
A metallográfiai vizsgálatok a kötésekből műgyantába ágyazott keresztcsiszolatokat 
készítettünk, amelyek szövetszerkezetét különböző reagensek alkalmazásával tettünk 
láthatóvá. A maratott mintákon képelemző szoftverrel kvantitatív is meghatároztuk az egyes 
szövetelemek arányát. Nem pusztán a kötéseket, az lemez alapanyagokat is elemeztük 
metallográfiai szempontból, az átlagos szemcseméret szabvány szerinti meghatározását 
mindkét esetben elvégeztük. Az alapanyagok összetételét (TWIP, TRIP lemezek, valamint a 
felhasznált AWS 307 Si huzalelektróda) energiadiszperzív röntgen analizátor (EDS) 
segítségével állapítottuk meg. A szakítóvizsgálatoknál a mechanikai tulajdonságok 
meghatározása mellett pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) vizsgáltuk a próbatestek 
töretfelületét. 

Irodalom: 

1. Amirthalingam, M., Microstructural Development during Welding of TRIP Steels. 2010. 

2. Mujica, L., et al., Microstructure and mechanical properties of laser-welded joints of TWIP 
and TRIP steels. Materials Science and Engineering: A, 2010. 527(7–8): p. 2071-2078. 
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3. M. Rossini, P.R.S., L. Cortese , P. Matteis , D. Firrao Investigation on dissimilar laser 
welding of advanced high strength steel sheets for the automotive industry. Materials Science 
& Engineering, 2015. 

4. Saha, D.C., I. Chang, and Y.-D. Park, Heat-affected zone liquation crack on resistance spot 
welded TWIP steels. Materials Characterization, 2014. 93: p. 40-51. 
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Additív gyártás robotosított védőgázos huzalelektródás ívhegesztéssel 

(Additive manufacturing with robotic metal active gas welding) 
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Az additív gyártástechnológia (angolul: additive manufacturing, rövidítve AM), mint a 
hagyományos felrakóhegesztés újragondolása, egyre nagyobb teret hódít magának a gépipar 
több ágazatában. Alkalmazásával tetszőleges geometria felépíthető, amelynek az alkalmazott 
hegesztési eljárás térfogati felbontása szab határt. Ipari alkalmazásban elterjedt a lézersugaras 
poradagolásos eljárás, amit öttengelyes megmunkáló központokba integrálnak. A védőgázos 
huzalelektródás ívhegesztés alkalmazása az additív gyártásra kevésbé kiforrott, de robotosítva 
hasonlóan alkalmas. A technológia alkalmazása látványos eredményeket produkál a művészet 
világában (művészeti tárgyak, „nyomtatott” hidak), viszont műszaki alkalmazása még számos 
kihívást rejt. 

Dolgozatunkban a tanszéken működő Yaskawa robotot felhasználva, kovácsszerszámok 
javító felrakóhegesztésének előkészítését végezzük. A kísérletek háttere a Flexman Robotics 
Kft. ipari partnereinél felmerült igény. A hagyományos felrakóhegesztéséhez képest az 
additív gyártás alkalmazásával költséghatékonyabbá tehető a javítás, mivel kevesebb 
hegesztőanyag felhasználásával pontosabban előállítható a szerszámgeometria már a 
hegesztés során, így jelentősen csökkennek az hegesztőanyag és utómegmunkálások 
költségei. 

TDK-munkánk célja a technológiai változók optimalizálása és robotprogram kifejlesztése a 
huzalelektródás, védőgázos ívhegesztés hagyományos és korszerű eljárásváltozataival is. A 
kiértékelés elsődleges szempontja a hegesztés felbontóképessége és a legyártott 
munkadarabok mechanikai tulajdonságai. 
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Képlékenyen alakított duplex korrózióálló acélban hő hatására végbemenő 
átalakulási folyamatok vizsgálata 

(Study of thermally activated transformations in plastically deformed 
duplex stainless steel) 
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Dolgozatomban különböző mértékben (10 ill. 60%-ban) képlékenyen alakított, SAF 2507 
típusú duplex korrózióálló acélból készült mintákban hő hatására végbemenő átalakulási 
folyamatokat vizsgáltam különböző vizsgáló eljárásokkal. Vizsgálataimmal azt kutatom, hogy 
a képlékeny alakítás milyen hatással van a duplex acélokban hő hatására végbemenő 
átalakulási folyamatokra. 

A duplex acélok a nagy ötvözőtartalom miatt kétfázisú (50-50%-ban ferrites és ausztenites) 
szövetszerkezettel rendelkező, korrózióálló acélok. Ennek előnye, hogy ezzel kihasználjuk a 
két fázis kedvező tulajdonságait, ami jobb fizikai és mechanikai tulajdonságokat eredményez 
(nagyobb folyáshatár, jobb alakíthatóság, hegeszthetőség és korrózióállóság). A nagy 
ötvözőtartalom hátránya, hogy hő hatására különböző másodlagos fázisok kiválásával kell 
számolni. 

Az alakított mintákban a hő hatására végbemenő folyamatok átalakulási hőmérsékletének 
meghatározásához DTA (differential thermal analysis) eljárást használtam. Ennek során a 
mintákat különböző felfűtési sebességekkel hevítettem 1000 °C-ig. A kapott mérési 
eredmények alapján kirajzolt DTA-görbékről leolvashatóak az átalakulási hőmérsékletek 
(~530 ill. ~800 °C). Ugyanezen mérési eredmények alapján az átalakulások aktiválási 
energiáit is ki lehet számolni a Kissinger-féle módszer segítségével. 

A fázisátalakulások beazonosításához az átalakulásokat jelző hőmérsékletek felett kevéssel 
hőn tartott, majd gyorsan lehűtött mintákat készítettem, amelyeken megfelelő metallográfiai 
mintaelőkészítés után optikai mikroszkópi és SEM/EBSD (scanning electron microscope / 
electron back scatter diffraction) vizsgálatokat végeztem. Az elsődleges eredmények arra 
utalnak, hogy a kisebb hőmérséklet az α'-, a nagyobb hőmérséklet pedig a σ-fázis kiválását 
jelzi. 
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Lehet-e a fémhab köszörűanyag? Szintaktikus fémhabok ipari alkalmazása 

(How can metalfoams be grinding materials? The industrial usage of 
syntactic foams) 

 
Keresztes  Zoltán MSc. I. évf.  

Lood14@freemail.hu 
Ladányi-Pára Gergely MSc II. évf. 

gyergyely@gmail.com 

Konzulens: Katona Bálint, doktorandusz, Anyagtudomány és Technológia Tanszék 

 

Az ember a kezdetek óta meríti ötleteit az őt körülölelő természetből. Épp így van ez a 
fémhabok esetében is, amelyek felépítésüket tekintve sok esetben hasonlítanak a csonthoz, 
korallokhoz. 

A fémhabok úgynevezett celluláris, társított anyagok. Gyártás során széles skálán 
változtathatjuk az anyagösszetevőket, belső szerkezetet úgy, hogy az a felhasználás során 
kialakuló igénybevételnek leginkább ellenálljon. Szerkezetét tekintve megkülönbözetünk nyílt 
és zárt cellás fémhabokat, melyeknél a különbség a belső struktúra kialakításából ered. Zárt 
cellás esetben, ha a cellák formája, mérete és egymáshoz viszonyított elhelyezkedése 
nagyjából hasonló, szintaktikus fémhabokról beszélünk. 

A cellás anyagokkal a negyvenes évektől kezdtek foglalkozni és azóta folyamatosan 
fejlődnek. A jelenleg használt szintaktikus fémhabok legnagyobb részénél alumínium a 
mátrix, míg az erősítő anyag az alumínium olvadáspontjánál magasabb értékkel bíró anyag. 
Dolgozatunkban szintén alumínium mátrixba ágyazott, az összeolvadást segítő nikkellel 
bevont üveggömbhéjakkal végeztük a vizsgálatainkat. 

Ezek a vizsgálatok két részből állnak. A megfelelő próbatestek kimunkálása után az 
egyszerűbb tulajdonságokat mértük. Csiszolatot készítettünk és fémmikroszkóppal felvett 
képeken térkitöltésti tényezőt és az üveggömbhéj falvastagságát határoztuk meg. Ezek 
segítségével kétféleképpen kiszámoltuk a fémhab sűrűségét, majd a keménységét. Majd a 
szintaktikus fémhabok jellemző igénybevételének megfelelően nyomóvizsgálatot végeztünk 
különböző karcsúságú próbatesteken szoba-és emelt hőmérsékleten. 

A második részben újszerű felhasználási területek után kutatva köszörűanyagként alkalmaztuk 
a munkadarabot. Ehhez segítséget kaptunk a magyar Granite cégtől. Többféle szerszámba 
való befogást és geometriát tervezve teszteltünk szintaktikus fémhabunkat, mint 
köszörűanyagot. 
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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

 
ÁRAMLÁSTAN 

 

Helyszín: Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, D épület, 327 

Időpont: 2015. november 17. 8:30 

Elnök:   Dr. Vad János, egyetemi tanár, Áramlástan Tanszék 

Titkár:  Dr. Hegedűs Ferenc, adjunktus, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Tag:  Dr. Halász Gábor, professor emeritus, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

 

 

8:30 Keszthelyi Gergely 

 Hidraulikai hálózatok érzékenységvizsgálata 

 Konzulens: Dr. Hős Csaba, egyetemi docens 

  

8:50 Nagy-György Pérer 

 
Visszacsapó szelep modellezése koncentrált paraméterű egydimenziós 
szoftver segítségével 

 Konzulens: Dr. Szente Viktor, adjunktus 

  

9:10 Fülöp Csaba Gergő, Haraszti Péter 

 Áramlásmódosító sztent hidraulikai ellenállásának mérése 

 
Konzulensek: Dr. Závodszky Gábor, adjunktus 
 Dr. Paál György, egyetemi docens 

  

9:30 Wéber Richárd 

 Légbeszívó - légtelenítő szelep tranziens viselkedésének vizsgálata 

 Konzulens: Dr. Hős Csaba, egyetemi docens 

  

9:50 Szünet 
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10:10 Koren Márton 

 
Vezeték nélküli nyomásmérő rendszer alkalmazása forgó kerék felületi 
nyomáseloszlásának mérésére 

 Konzulens: Dr. Suda Jenő Miklós, adjunktus 

  

10:30 Mikó Szandra Éva 

 
Pneumatikus munkahengerben fellépő súrlódás elemzése végeselem 
módszerrel 

 
Konzulensek: Dr. Czmerk András, adjunktus 
 Dr. Kalmár-Nagy Tamás, adjunktus 

  

10:50 Bak Bendegúz Dezső 

 Inváziós perkoláció gráfokon: porozimetria modellezése és szimulálása 

 Konzulens: Dr. Kalmár-Nagy Tamás, adjunktus 
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Hidraulikai hálózatok érzékenységvizsgálata 

(Sentivity analysis of hydraulic systems) 

 

Keszthelyi Gergely BSc, II. évf. 
kergely@gmail.com 

Konzulens: Dr. Hős Csaba, egyetemi docens, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Egyes esetekben hasznos lehet, hogy a már létező csőhálózat esetleges változásainak hatását 
elemezzük. Ebben a témakörben, a hidraulikai érzékenységvizsgálatban végzek számításokat 
TDK dolgozatomban. Először, egy egyszerűbb rendszer megvizsgálom a felhasznált 
matematikai modellt majd később azt kiterjesztem való életben is előforduló csőhálózatokra. 
Ezután megpróbálok olyan mérőszámot felállítani, ami jól jellemzi a csőhálózat 
paramétereinek megváltozását, valamint korrelációt keresek ezen érték, és a csőhálózat 
alapadatai között. 
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Visszacsapó szelep modellezése koncentrált paraméterű egydimenziós 
szoftver segítségével 

(Check valve modelling with a one-dimensional simulation software) 
 

Nagy-György Pérer MSc, I. évf. 
ngypeter26@gmail.com 

Konzulens: Dr. Szente Viktor, adjunktus, Áramlástan Tanszék 

Pneumatikus rendszerek gyakori védelmi elemei a visszacsapó szelepek. A szelep felépítése 
egyszerűnek mondható: A szelepházra adott nyomás hatására a dugattyúval vezetett 
szeleptányér felemelkedik, majd az ellenirányú áramlás esetén a rugóval segítve zár. Az 
egyszerű felépítés ellenére viszont bizonyos körülmények között instabil helyzet alakul ki, a 
szeleptányér rezeg, ezzel nyomáshullámok és hangos zaj alakul ki. 

Egyfajta szelep általában többféle összeállítású körben is szerepelhet, ezért annak érdekében, 
hogy a szelep viselkedését többféle pneumatikus körben is vizsgálhassuk, érdemes elkészíteni 
a rendszerbe illeszthető modelljét. A szimulációs idő csökkentése és a nagyobb rendszerek 
létrehozása érdekében, erre az AMESim egydimenziós koncentrált paraméterű szimulációs 
szoftver tűnik a legjobb környezetnek. 

A dolgozat célja egy megadott visszacsapó szelep rendszerbe illeszthető modelljének 
elkészítése. A szeleptányér, rugó, dugattyú kapcsolat könnyen modellezhető egydimenziós 
környezetben, viszont a szeleptányérra ható erők és áramlási jellemzők (nyomás, hőmérséklet, 
tömegáram) meg¬ha¬tá¬rozásához áramlási paraméterek definiálására van szükség. Ezért 
először a szelep CFD modelljét készítettem el és a szimulációkat a méréseknek megfelelően 
futattam le. A mérés során a térfogatáramot illetve a szelep előtti, utáni, illetve a belsejében 
két ponton mért nyomást rögzítették. Ezért be- és kilépőnyomás peremfeltétel mellett a 
tömegáramokat hasonlítottam össze, ami jelleg¬helyes egyezést mutatott. 

Ezután az AMESim modellt állítottam össze. Meghatároztam a modell bemenő paramétereit a 
mérések és a CFD szimulációk alapján. Az elkészült modellt két különböző mérési eredmény 
se¬gít-ségével validáltam, amely során a szeleptányér helyzetét, a tömegáramot és a 
nyomásértékeket hasonlítottam össze, bemenő és kimenő nyomások definiálása mellett. A jó 
pontosságú statikus vizsgálat után instabil helyzetben vizsgáltam az elkészített szelepmodellt. 
A szimulációs ered¬mények nagymértékben függtek a mérési környezet modellezésétől 
(például csatlakozó csövek hosszúsága) és a mérési eredményekre támaszkodó 
peremfeltételek definiálásától. 
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Áramlásmódosító sztent hidraulikai ellenállásának mérése 

(Experimental investigation of flow diverter stents) 

 

Fülöp Csaba Gergő BSc, II. évf. 
fulop.csaba.gergo@gmail.com 

Haraszti Péter MSc, II. évf. 
hara_1118@hotmail.com 

Konzulensek: Dr. Závodszky Gábor, adjunktus, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 
Dr. Paál György, egyetemi docens, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Az aneurizma az érrendszer kóros zsákszerű tágulata, amelyben az érfal meggyengül. 
Amennyiben ez a zsák megreped, belső vérzés alakul ki. Vizsgálatunk tárgya a koponyaűrben 
található aneurizmák, amelyek ruptúrája gyakran súlyos, vagy halálos kimenetelű 
agyvérzéshez vezet. 

Korábban az aneurizmákat feltáró műtéttel kezelték, újabban azonban egyre inkább 
elterjedőben vannak a katéterrel végzett, jóval alacsonyabb kockázatú beavatkozások.  Ilyen 
beavatkozás az áramlásmódosító sztenttel való kezelés. Ez azt jelentihogy az aneurizma 
nyakához, azaz oda, ahol az a szülőérről leágazik, sztentet helyeznek be. A sztent 
mikrofémszálak finom szövete, amely hidraulikai ellenállást képezvén lelassítja a vér 
áramlását az aneurizmazsákon belül, így ott alvadási folyamatok indulhatnak meg. A 
megalvadt vérrel teli zsákot a szervezet felszívhatja. 

Az orvosi gyakorlatban egyre népszerűbb áramlásmódosító („flow diverter”) sztenteknek a 
hidraulikai ellenállásáról nem áll rendelkezésre hivatalos adat. A gyártók, bár számos 
információt közölnek termékükről, ilyen jellegű információt nem adnak, noha ez 
létfontosságú a beavatkozás sikerességének szempontjából. Ennek egyik oka lehet, hogy a 
sztent hidraulikai ellenállásának nagysága nagyban függ a sztent szerkezetétől. Amennyiben 
az eszközt megnyújtjuk, az őt alkotó hálón csökken a fémmel fedett terület aránya, így az 
ellenállás is. Ha viszont összenyomjuk, a szövet sűrűbb lesz, az ellenállás pedig megnő. 

A szerkezet behelyezés utáni ellenállása azonban nem csak a beavatkozást végző orvostól 
függ, hanem több fiziológiás paramétertől is. Például a sztent és az ér átmérőjének 
viszonyától vagy az ér görbületétől az aneurizma nyakánál. 

Dolgozatunkban az áramlásmódosító sztentek hidraulikai ellenállásának mérésére javaslunk 
módszert. Először bemutatjuk a kidolgozott mérési módszert, a mérőberendezés fejlesztését, 
majd a fenti paraméterek hatását térképezzük fel. 

Ezen felül összehasonlítjuk két különböző gyártó eltérő szövésű sztentjeinek viselkedését a 
változó paraméterek mellett, illetve kísérletileg vizsgáljuk több sztent koncentrikusan 
egymásba ágyazásának esetét is. Szót ejtünk olyan mérési beállításokról, amelyek lehetővé 
teszik a rendezetlen áramlási viszonyok hatásának felmérését. 

Méréseink célja, hogy segítséget nyújtson az orvosi döntéshozásban, illetve hogy a hasonló 
témájú és célú szimulációkhoz bemenő paraméterekkel szolgáljon. Célunk, hogy ezek a 
modellek megfelelő becslést tudjanak adni agyi aneurizmák kezelésének hatékonyságára A 
mérési módszer lehetőséget ad arra is, hogy különböző gyártók sztentjeinek hatékonyságát 
objektív paraméterek alapján összehasonlítsuk. 
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Légbeszívó - légtelenítő szelep tranziens viselkedésének vizsgálata 

(Examination of a combination air valve’s transient behavior) 

 

Wéber Richárd MSc, I. évf. 
weberrichard92@gmail.com 

Konzulens: Dr. Hős Csaba, egyetemi docens, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

A légbeszívó-légtelenítő szelepeket hidraulikus hálózatokban alkalmazzák (tipikusan ivóvíz- 
és szennyvízhálózatokban), feladatuk egyrészről az esetleges légtartalom eltávolítása, 
másrészről, hidraulikus tranziensek esetén a csőbeli vákuum „megtörése” környezeti levegő 
bejuttatásával. A szelep légbeszívó funkciója biztonsági szempontból kritikus, jelen 
dolgozatban ennek tanulmányozásával foglalkozom kísérleti és numerikus modellezési 
módszerekkel. 

A dolgozat első részében a kísérleti munkát foglalom össze. A mérés kivitelezéséhez a 
Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék laboratóriumában található tranziens mérőszakaszba 
építettük be a szelepet. A folyamat láthatóvá tételéhez egy átlátszó plexi tömbből készítettük 
el a csatlakozó elemet, ennek mindkét oldalára egy-egy méter hosszan plexi csövet 
ragasztottunk. Ennek segítségével szabad szemmel is láthatóvá tettük, milyen áramlási 
jelenségek játszódnak le, amikor a szelep működésbe lép és levegő áramlik be a rendszerbe. 

A szelep működésbe hozásához szükséges vákuumot a szivattyú nyomóoldalán található 
fojtás zárásával értük el. A csővezeték három pontjára szereltünk nyomástávadót, így három 
különböző pontban kaptunk egyidejű információt a rendszer állapotáról. Több tranziens 
állapoton végeztünk méréseket, összehasonlítva a rendszer válaszát a légbeszívó szeleppel és 
anélkül. 

A mérések kiértékelése után elkészítettem a mért rendszer működését leíró matematikai 
modellt. A számításokhoz numerikus módszerét alkalmaztam, mely képes a két fázis (levegő 
és víz) viselkedésének leírására. Szintén elkészítettem a szelep matematikai modelljét is, és a 
mérési eredményekkel összehasonlítottam a számított értékeket. 

A munka eredményeképpen elkészült mind a szelep, mind a levegőtartalommal rendelkező 
csővezeték dinamikus viselkedését leíró, kísérletekkel ellenőrzött modellje. 
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Vezeték nélküli nyomásmérő rendszer alkalmazása forgó kerék felületi 

nyomáseloszlásának mérésére 

(Application of wireless pressure distribution device to measure the 
pressure distribution on the surface of rotating wheel) 

 

Koren Márton BSc, II. évf. 
koren.marci@gmail.com 

Konzulens: Dr. Suda Jenő Miklós, adjunktus, Áramlástan Tanszék 

Jelen TDK dolgozat célja egy egyszerűsített geometriájú szabadon forgó kerék felületén a 
nyomáseloszlás meghatározása szélcsatorna mérés segítségével. A közúti járművek egyik 
fontos aerodinamikai paramétere az áramlási eredetű ellenálláserő. Az ellenálláserőnek 
jelentős összetevője a forgó kerékre ható erő és az abból meghatározható ellenállás-tényező 
értéke. A forgó kerékre ható erő mérésének meghatározására többféle módszer ismertes, mint 
például erőmérőcella platform, avagy felületi nyomásmérés alkalmazása. Jelen TDK 
dolgozatban - figyelembe véve a lehetséges infrastruktúra lehetőségeit - a nyomásmérés 
módszerét választottam. A forgó kerék esetében ébredő erő meghatározása felületi 
nyomáseloszlás mérés alapján nem egyszerű feladat, mivel a hagyományos vezetékes 
nyomásjel elvezetése nem megoldható, tehát ebben az esetben valamilyen vezeték nélküli 
mérési módszerre van szükség. 

A vezeték nélküli nyomásjel átvitelére bluetooth kommunikációs protokollt választottam, 
mely a szakirodalmi források feldolgozása alapján a témában új módszernek tekinthető. A 
kerék felületén a nyomást diszkrét pontokban mérem, egy adott sugáron illetve a futófelület 
szélessége mentén. Ezen furatok szöghelyzetének érzékelést optokapu szenzor adja, a teljes 
méréshez LabVIEW programot fejlesztettem. A mérést az Áramlástan Tanszék nyomóüzemű, 
nyitott mérőterű szélcsatornájában végeztem el adott Re=54000 Reynolds-számon, 5m/s 
áramlási sebességen, ahol az átlagos turbulencia intenzitás 0,8%, és a blokkolási arány 3,3% 
volt. 

A felületi nyomás mérését különböző mintavételezési frekvencián álló és forgó kerék 
esetében is elvégeztem. A kapott eredmények feldolgozása során vizsgáltam a 
nyomáseloszlásból meghatározható erő értékét, és azok irodalmi adatokkal történő 
összevetésének segítségével állapítottam meg a mérési módszerem alkalmasságát. A 
rááramlásra jellemző turbulencia intenzitás nyomáseloszlásra gyakorolt hatását is 
megvizsgáltam. Az eredmények kiértékelése során megvizsgáltam, hogy az új vezeték nélküli 
mérőrendszer eredményei alkalmasak-e az irodalmi adatok alapján ismeretes áramlási 
struktúrák jellemzésére. 
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Pneumatikus munkahengerben fellépő súrlódás elemzése végeselem 
módszerrel 

(Frictional contact Finite Element analysis of pneumatic cylinders) 
 

Mikó Szandra Éva MSc, II. évf. 
mikoszandra@gmail.com 

Konzulensek: Dr. Czmerk András, adjunktus, Mechatronika, Optika és Gépészeti 
Informatika Tanszék 

Dr. Kalmár-Nagy Tamás, adjunktus, Áramlástan Tanszék 

A végeselem szimuláció használata napjainkban egyre inkább elterjedt és szükségessé vált a 
gépészeti rendszerekben és az alkatrészek között ébredő további hatások vizsgálata okán is. 
Jelen dolgozat célja e tényezők közül a súrlódás vizsgálata egy pneumatikus munkahenger 
dugattyú és hengerfala között mérési adatokra támaszkodva. A kutatás során elkészült egy 
numerikus modell, mely konkrét munkahenger geometria és anyagjellemzői alapján lett 
felépítve. A modell elkészítése a végeselemes program finomhangolását igényelte: a tömítés 
modellezése hiperelasztikus, közel inkompresszibilis anyagként történt, továbbá vegyes u-p 
módszerű végeselemek használatára is sor került. A szimuláció során három súrlódási modellt 
vizsgáltunk: Coulomb, kiterjesztett Coulomb és a Benson-Hallquist modell. A Coulomb 
modell esetén egy kezdeti oszcilláció után konstans súrlódási erő lépett fel. A kiterjesztett 
Coulomb modellel megmutattuk a kohézió hatását a súrlódási erőre. A Benson-Hallquist 
modellről megállapítottuk, hogy alkalmas a mérési adatsor reprezentálására, exponenciálisan 
csökkenő súrlódási erőt kaptunk eredményül. Bizonyításra került, hogy a súrlódás jelensége 
végeselem szimulációval reprezentálható és az elkészített modell felhasználható különféle 
típusú munkahengerek vizsgálatára is. 
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Inváziós perkoláció gráfokon: porozimetria modellezése és szimulálása 

(Invasion percolation on graphs: modeling and simulation of porosimetry) 
 

Bak Bendegúz Dezső BSc, V. évf. 
bakbendeguz@gmail.com 

Konzulens: Dr. Kalmár-Nagy Tamás, adjunktus, Áramlástan Tanszék 

A perkolációelmélet véletlen gráfokban a kapcsolódó csomópontok tulajdonságaival 
foglalkozik. A legegyszerűbb perkoláció modellek az ún. site- illetve bond-perkolációs 
modellek. Ezeknél a gráf csomópontjai/élei nyitott vagy zárt állapotúak lehetnek valamilyen 
valószínűség-eloszlás szerint, és a nyitott/zárt csomópontok/élek aránya határozza meg a 
perkolálás valószínűségét. A nyitott csomópontok/élek klasztereket alkotnak, ezek 
azonosítására szolgál a Hoshen-Kopelman algoritmus (Hoshen és Kopelman 1976). A 
munkám során ezt az algoritmust implementáltam site-perkoláció és inváziós perkoláció 
szimulálására. Előnye a kis számításigény, melynek minimalizálása kulcsfontosságú 
perkolációs szimulációk esetében, mivel nagyszámú véletlen gráf kiértékelésére van szükség. 
A site-perkoláció egy változata az inváziós perkoláció (Wilkinson és Willemsen, 1983). 
Ebben a perkoláció modellben az egyes csomópontokhoz ún. inváziós ellenállást rendelünk 
hozzá, melynek értéke a [0,1] tartományba esik. Az inváziós perkoláció egyik legfontosabb 
alkalmazási területe a folyadékok áramlása porózus közegben, amelynek például a föld 
mélyéről történő olajkinyerésnél van gyakorlati jelentősége. Egy nemnedvesítő folyadéknak 
egyre nagyobb nyomásra van szüksége ahhoz, hogy egyre kisebb pórusokba bejusson. Ezen 
alapszik a higanybesajtolásos-porozimetria, amelyet kőzetek porózusságának, pórusméret-
eloszlásának meghatározására használnak. A mérés során a kőzetmintába higanyt sajtolnak be 
és mérik a besajtolt higany térfogatát az alkalmazott nyomás függvényében. Az így kapott 
kapillárisnyomás-telítettség görbéből meghatározható az adott kőzetre jellemző pórusméret-
eloszlás. Az inváziós perkolációs szimulációk eredményeit higanybesajtolásos-porozimetria 
vizsgálatok mérési adataival hasonlítottam össze. Az eredmények alapján kidolgoztam egy 
módszert, amellyel a szimuláció képes reprodukálni a higanybesajtolásos-porozimetria 
eredményeként kapott kapillárisnyomás-telítettség görbét. 
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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

 
BIOMECHATRONIKA ÉS ORVOSTECHNIKA 

 

Helyszín:  Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék, D 423. 

Időpont: 2015. november 17.  9:00 

Elnök:   Dr. M. Csizmadia Béla, professor emeritus 

Titkár:  Nagymáté Gergely, doktorandusz 

  Károly Dóra, doktorandusz 

Tag:   Dr. Bojtár Imre, egyetemi tanár 

  Dr. Samu Krisztián, egyetemi docens 

  Dr. Wenzel Klára, egyetemi magántanár 

  Dr. Dobránszky János, tudományos tanácsadó 

 

9:00 Asztalos Lilla 

 Patológiás sztentek anyagvizsgálata 

 Konzulens:  Károly Dóra, doktorandusz 

  

9:20 Schronk Edina 

 
Nyaki porckorong megbetegedések műtéti kezelését célzó módszerek 
vizsgálata, értékelési szempontrendszerének kidolgozása 

 
Konzulensek:  Dr. Aradi Petra, egyetemi docens 
 Dr. Czmerk András, adjunktus 
 Szenczi Gábor (Sanatmetal Kft.) 

  

9:40 Károly Péter Balázs 

 Koszorúérsztentek oldalági tágításának vizsgálata 

 Konzulens:  Károly Dóra, doktorandusz 

  

10:00 Petró Bálint 

 
Dinamikus egyensúlyozó-képesség vizsgálata mérési adatok 
kiértékelésével. 

 
Konzulensek:   Dr. Kiss Rita, egyetemi tanár 
 Nagymáté Gergely, doktorandusz 
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10:20 Jaksa László 

 
Gyakorlóeszköz tervezése laparoszkópos sebészeti készségek 
fejlesztéséhez 

 
Konzulens:  Dr. Kiss Rita, egyetemi tanár 
 Pammer Dávid, doktorandusz 

  

10:40 Szabó Gréta Veronika 

 
Egységes EMG feldolgozó rendszer fejlesztése, térdprotézis beültetések 
hatása az alsó végtagi izmokra 

 
Konzulensek:  Dr. Kiss Rita, egyetemi tanár  
 Szakály Norbert, tanszéki mérnök 

  

11:00 Karácsony Tamás 

 
Amputált végtag és protézistok kapcsolatának vizsgálata végeselem 
módszer alkalmazásával 

 Konzulens:  Dr. Kiss Rita, egyetemi tanár 

  

11:20 Bánfi Tamás 

 Egyszerű felépítésű elektromiográf készítése, a mért jelek feldolgozása 

 Konzulens:  Dr. Aradi Petra, egyetemi docens 

  

11:40 Kelemen Dóra, Héri Orsolya 

 Biometrics szenzorokkal végzett járásvizsgálat egészséges személyeken 

 Konzulens:  Dr. Kiss Rita, egyetemi tanár 

  

12:00 Weibl Viktória, Asztalos Lilla 

 
Koszorúérsztentek radiális terhelhetőségének vizsgálata és 
összehasonlítása 

 Konzulens:  Károly Dóra, doktorandusz 
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Patológiás sztentek anyagvizsgálata 

(Material testing of pathological stents) 

 

Asztalos Lilla MSc I. évf., 
asztalos.lilla92@gmail.com 

Konzulens: Károly Dóra, doktorandusz, Anyagtudomány és Technológia Tanszék 

Az elmúlt évszázadban, különösen az elmúlt 2-3 évtizedben egyes betegségek előfordulása a 
fejlett országokban jelentősen megnőtt. Ezeket a kórokat civilizációs betegségeknek 
nevezzük. Ide tartoznak a különböző daganatos, szív- és érrendszeri megbetegedések, a magas 
vérnyomás és a diabétesz is. Ezek a betegségek túlnyomórészt a nem megfelelő életvitel miatt 
alakulnak ki. A legjelentősebb indikátorok a mozgásszegény életmód, a túlzott stressz, a nem 
megfelelő táplálkozás és a különböző káros szenvedélyek: pl. alkoholfogyasztás és 
dohányzás. Számos európai országhoz hasonlóan Magyarországon is a halálesetek jelentős 
hányadának hátterében szív- és érrendszeri megbetegedések állnak. 

Az érszűkületek hatékony kezelési módja az angioplasztika. A beavatkozás során egy ballont 
az érrendszeren keresztül vezetődrót segítségével juttatnak el a szűkület helyéig, ahol azt 
feltágítják. A ballonnal együtt egy hálószerű fémes eszközt, ún. sztentet is feltágítanak, ami a 
ballon leeresztése után a szervezetben marad. Ez az eszköz biztosítja a beavatkozás után a vér 
szabad áramlását az adott érszakaszban egészen a páciens haláláig. Manapság nem ritka, hogy 
középkorú betegeken is végeznek ilyen jellegű beavatkozásokat, így optimális esetben a 
sztent akár 20-30 éven át is a szervezetben lesz. 

Jelenleg nem állnak rendelkezésünkre irodalmi adatok arról, hogy a szervezet által a sztentre 
gyakorolt hatások következtében milyen változások mennek végbe. Ezeket az eszközöket nem 
lehet komplikáció nélkül eltávolítani a páciensekből, ami komoly gátat szab az erre irányuló 
kutatásoknak. 

Tanszékünkön az elmúlt évben lehetőség nyílt patológiás sztentek vizsgálatára. A kutatás első 
kihívása a sztenteken maradt érszakaszok eltávolítása volt oly módon, hogy a vizsgálandó 
mintadarabok ne szenvedjenek sérülést. 

Jelen dolgozat a kutatás második fejezete, célunk a megtisztított patológiás sztentek 
vizsgálata, a sztenteken látható károsodások okainak feltárása, a műszaki állapotukban 
bekövetkezett változások mérése. Mivel hasonló kutatásokat még nem végeztek, 
eredményeink mindenképpen hozzájárulnak korunk egyik legjelentősebb orvostechnikai 
eszközének fejlesztéséhez. 
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Nyaki porckorong megbetegedések műtéti kezelését célzó módszerek 

vizsgálata, értékelési szempontrendszerének kidolgozása 

(Analysis of surgical treatment methods for cervical disc disease, 
development of an assessment and evaluation system) 

 

Schronk Edina BSc IV. évf., 
schronkedina@gmail.com 

Konzulensek: Dr. Aradi Petra, egyetemi docens, MOGI Tanszék  
Dr. Czmerk András, adjunktus, MOGI Tanszék 

Szenczi Gábor, Sanatmetal Kft. 

A porckorongok idővel veszítenek nedvességtartalmukból, rugalmasságukból, regenerációs 
képességük a kor előrehaladtával csökken. Ezt a folyamatot örökletes faktorok még inkább 
elősegíthetik, de traumatikus behatások is hozzájárulhatnak a porckorongok degeneratív 
elváltozásához. A gerincoszlop második leggyakoribb degeneratív elváltozásai a gerinc nyaki 
szakaszát érintik. A sérült porckorongok nyomást fejthetnek ki a mellettük futó idegekre. Ha 
ez bekövetkezik és a konvencionális kezelések (gyógytorna, fizikoterápia, stb.) már nem 
hoznak megfelelő javulást, műtét javasolt. 

Sokféle műtéti eljárás létezik, de ami mindegyikben közös, hogy eltávolítják a porckorong 
sérült részét. Korábban a csigolyák fúziós kimerevítése volt a sztenderd megoldás, ekkor az 
eltávolított porckorong helyére a fúziót elősegítő és a csigolyák közötti távolságot megtartó 
csontgraftot ültettek be. A csigolyák pozícióját esetenként a csigolyákba csavarozott lemezek 
segítségével stabilizálták. Ez az eljárás azonban a szomszédos csigolyák degenerációjához 
vezethet, (különösen, ha több egymás melletti porckorongot is érint a beavatkozás) hiszen 
ezek mozgástartománya jelentősen csökken a fúzió következtében. 

Napjainkban azonban egyre több protézist ültetnek be a nyaki gerincbántalmak 
megszüntetésére. Ez a technika a fúziós technikához képest alkalmas arra, hogy megtartsa az 
érintett gerincszakasz mozgásképességét. Több cég forgalmaz erre alkalmas protéziseket, 
konstrukciók, méretvariációk széles spektruma található a piacon. De vajon milyen 
tulajdonságokkal bír egy megfelelő protézis? Milyen geometriai kialakítású? Milyen anyagból 
készül? Milyen szempontokat kell figyelembe venni egy újfajta protézis tervezésénél? Ezeket 
a kérdéseket szeretném megválaszolni TDK-dolgozatomban a gyártók adatai, széleskörű 
szakirodalom-kutatás és egyéni kutatás alapján összeállított szempontrendszer bemutatásával. 
A kialakított szempontrendszer segítségével a már forgalomban lévő protézisek értékelhetők, 
új konstrukciók megjelenésekor az adatbázis kiegészíthető. Az adatbázis segítséget nyújthat 
porckorong protézist tervezőknek is. 
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Koszorúérsztentek oldalági tágításának vizsgálata 

(Investigation of side branch access of coronary artery stents) 

 

Károly Péter Balázs BSc III. évf., 
peti.karoly@gmail.com 

Konzulens: Károly Dóra, doktorandusz, Anyagtudomány és Technológia Tanszék 

A keringési megbetegedések száma Magyarországon az lakosság több mint 50%-át érinti, 
valamint vezeti a morbiditási és mortalitási statisztikákat, így az érbetegség megelőzésére tett 
minden erőfeszítés kiemelt jelentőségű. A betegségcsoporton belül a koszorúérbetegség a 
leggyakoribb halálok. Kialakulása során a felesleges szerves vagy szervetlen anyagok (pl. 
koleszterin vagy ásványi anyagok) lerakódnak a vérerek belső falán, így úgynevezett plakkot 
képeznek. Az ezáltal kialakult szűkület elzárja a vér szabad útját, amely koszorúerek esetén 
hosszútávon szívizominfarktust okozhat. 

A koszorúérbetegség egyik legelterjedtebb kezelési módszere a sztentbeültetés. A sztent egy 
kisméretű általában biokompatibilis anyagú csőből kivágott hálós szerkezet, amelyet 
ballonkatéterre szerelve a beszűkült ér területére juttatnak. A ballon feltágítása és a katéter 
eltávolítása után a sztent összenyomja a plakkot és megtámasztja az ér falát, így biztosítja a 
vér szabad áramlását, és az elzárt terület vérellátása helyreáll. 

Jelen dolgozatban a sztentelés egy speciális, de mégis gyakran alkalmazott módszerével a 
bifurkációs (elágazó erek területén alkalmazott) sztenteléssel foglalkozom. A bifurkáció 
lényegében a fő érág kettéágazását jelenti két mellék érágra. Az elfogadott definíció szerint a 
bifurkációs lézió olyan koszorúér szűkület, amely a főágba és/vagy a mellékágba is kiterjed. 
Egyes források szerint ezek az elváltozások az összes sztentelés közel 15%-át adják, így az 
elágazó sztentelések vizsgálata kiemelkedően fontos. 

Célkitűzéseim közt szerepel a kapcsolódó irodalom megismerése után a sztentek főbb 
funkcionális tulajdonságainak vizsgálata és ezen belül is kifejezetten az oldalági sztentelés 
vizsgálati módszereinek megismerése. 
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Dinamikus egyensúlyozó-képesség vizsgálata mérési adatok kiértékelésével 

(Analysis of human dynamic balancing via evaluation of measurement 
data) 

 

Petró Bálint MSc I. évf. 
petro.balint@gmail.com 

Konzulensek: Dr. Kiss Rita, egyetemi tanár, MOGI Tanszék 
Nagymáté Gergely, doktorandusz, MOGI Tanszék 

Az emberi egyensúlyozásra irányuló kutatások elsősorban állás vizsgálatára és a két lábon 
járás megismétlési pontosságára fókuszáltak. A hirtelen irányváltoztatás utáni egyensúlyozás 
kevésbé feltérképezett, a modellezéshez a mérési adatokból csak néhány paramétert 
számítanak. 

A hirtelen irányváltoztatás utáni egyensúlyozás vizsgálatára a PosturoMed nevű eszközt 
használják. Az eszköz rugókon álló merev lapjának kitérítése, rögzítése, majd hirtelen 
feloldása után a merev lap mozgása csillapított szabad lengés, amikor a csillapítás a vizsgált 
személy egyensúlyozó képessége. A merev lap mozgásának műszeres rögzítése Zebris 
ultrahang-alapú CMS-10 MoCap rendszerrel történt. 

Dolgozatomban fiatal, egészséges sportolók (birkózók, korcsolyázók, vitorlázók, 
kézilabdázók) egyensúlyozó képességét vizsgálom. Az egyensúlyozó-képesség jellemzésére 
az irodalomból ismert Lehr-féle csillapítási szám mellett új paraméterként a merev lap által a 
medio-lateralis és anterior-posterior irányban megtett út hányadosát, az irányultsági arányt 
vezetem be. Az így kapott jellemzők alkalmasak a sportolói csoportok, illetve a domináns és 
nem-domináns állások összehasonlítására a leíró statisztikák segítségével. További lehetőség 
a klaszteranalízis segítségével a különböző egyensúlyozási stratégiák (egyvonalas, körkörös, 
spirális pálya stb.) elkülönítése. 

A dolgozatomban azonosított és számszerűen jellemzett egyensúlyozási stratégiák a limbikus 
rendszer jellemzése mellett más kutatás-fejlesztési területeken is, mint például a kétlábú 
robotok egyensúly-problémáinak megoldásánál is jól használhatók. 

kulcsszavak: egyensúlyozó-képesség, hirtelen irányváltoztatás, PosturoMed, biped, 
poszturográfia, biomechanika, biomechatronika. 
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Gyakorlóeszköz tervezése laparoszkópos sebészeti készségek fejlesztéséhez 

(Designing a training device for laparoscopic surgical skill development) 

 

Jaksa László BSc II. évf. 
jaksalaci@gmail.com 

Konzulens: Dr. Kiss Rita, egyetemi tanár, MOGI Tanszék 
Pammer Dávid, doktorandusz, Anyagtudomány és Technológia Tanszék 

Napjainkban a laparoszkópos sebészet egyre több hsi műtét esetén váltja fel a hagyományos, 
nyitott sebészetet. A laparoszkópos műtétek során apró nyílásokon keresztül fényforrással 
ellátott képalkotó eszközt (laparoszkópot), és sebészeti eszközöket vezetnek a mesterségesen 
felfújt hasüregbe. A laporoszkópia kisebb nyílásokon keresztül történik, mint a nyílt műtétek, 
így a hasfal kevésbé károsodik. Ez gyorsabb felépülést és kevesebb fájdalmat eredményez. 

A laparoszkópos technika egyik hátránya, hogy a sebész egy képernyőt nézve, a hasüregbe 
vezetett kamera képe alapján végzi a műtétet. Ez gátolja az emberi mélységérzékelést, hiszen 
ilyen módon a térben elhelyezkedő hasi környezet csak síkban látható. Tovább nehezíti a 
tájékozódást, ha a laparoszkóp nem a sebész nézőpontja szerinti irányból kerül bevezetésre. 
Ilyenkor az is előfordulhat, hogy a monitort nézve „tükörben kell gondolkodni” a helyes 
manőverezés érdekében. 

A sebészek oktatásában kiemelten fontosak a laparoszkópiával kapcsolatos készségeket 
fejlesztő gyakorlatok. A különböző műtétek, műveletek és mozgáselemek kockázatmentes 
gyakorlására lehetőséget nyújtó szimulációs berendezéseknek fontos szerepük van a 
koordinációs készségek fejlesztésében. Kutatásom során elemeztem a különböző 
gyakorlóeszközök tervezésének módjait, feltártam a piacon jelenleg elérhető termékek 
jellegzetességeit, és az összegyűjtött információk alapján kísérletet tettem egy saját fejlesztésű 
szimulációs eszköz létrehozására. 
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Egységes EMG feldolgozó rendszer fejlesztése, térdprotézis beültetések 
hatása az alsó végtagi izmokra 

(Elaboration of a unified EMG processing system, effect of total knee 
replacement on muscles of the lower limb) 

 

Szabó Gréta Veronika BSc 
szabgret@gmail.com  

Konzulensek: Dr. Kiss Rita, egyetemi tanár, MOGI Tanszék  
Szakály Norbert, tanszéki mérnök, MOGI Tanszék 

A biomechanikai méréseknek a kinematikai és kinetikai paraméterek meghatározása mellett 
ki kell terjednie az izmok aktivitásának rögzítésére és értékelésére. Az orvosi elektromiográf 
(EMG) vizsgálatok célja az izomműködések rögzítése. Az EMG mérőegység az idegrendszeri 
jelek hatására az izmok összehúzódásakor a motoros egységekben kialakuló akció potenciált 
és azok változását méri. Az időfüggvényében mért mV nagyságrendű akciópotenciál 
megfelelő előkészítő feldolgozás után (erősítés, szűrés, simítás, normalizálás) idő és 
frekvencia szerint elemezhető. Ezekből az adatokból a különböző izmok aktiválási 
időtartamára, nagyságára és a működési sorrendjére lehet következtetni. 

A dolgozat célja egy olyan egységes EMG feldolgozó rendszer létrehozása, amely a 
nemzetközi előírásoknak megfelel (SENIAM és JEK normák) és tetszőleges mozgás közben 
mért adatok feldolgozására is alkalmas. A dolgozatban az alsó végtagi izmok működését 
egyszerű, úgynevezett alapmozgás (térdízületi flexió-extenzió) közben mért adatok 
feldolgozásra alkalmazzuk. A vizsgálatba térdízületi kopásban szenvedő betegek kerültek 
bevonásra, akik térdízületi endoprotézis beültetésen estek át. Az izmok működését felületi, 
monopolaris EMG készülékkel (Zebris EMG 8-Bluetooth) rögzítettük három mozgási ciklus 
alatt a műtét előtt, a műtét utáni negyedik napon, tizedik. napon, hatodik héten valamint 
harmadik hónapban. A nyersadatok feldolgozása során meghatározzuk a vizsgált izmok 
aktiválási sorrendjét (intermuszkularis koordináció) és az úgynevezett maximális 
időszélességet. A kapott eredmények mutatják, hogy a műtét következtében és a korai 
rehabilitáció időszakában az izmok működése milyen módon és mértékben változik meg. A 
kapott eredmények elsősorban a rehabilitáció eredményességére adnak információt. 
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Amputált végtag és protézistok kapcsolatának vizsgálata végeselem 
módszer alkalmazásával 

(Analysis of amputated limb and prosthesis socket connection using the 
finite element method) 

 

Karácsony Tamás BSc VII. évf. 
karacsonytamas.mail@gmail.com 

Konzulens: Dr. Kiss Rita, egyetemi tanár, MOGI Tanszék 

Az emberi testhez több féle okból csatolhatunk nem invazív, mechanikus, eszközöket. Egyik 
oka lehet végtagvesztés, amelynek egyik döntő kérdéses területe az amputált végtag és 
protézistok kapcsolata. Ezen a területen az externális kapcsolat minősége, biokompatibilitása 
és biofunkcionalitása a megfelelő erőeloszlású teherátadástól, a minél stabilabb kapcsolattól, a 
kényelemtől függ. A dolgozat fő célja a biofunkcionalitás bővebb megismerése, hogyan lehet 
egy protézist megfelelően kapcsolni az emberi szervezethez, milyen követelményeknek kell 
megfelelnie a megfelelő kapcsolat kialakítása érdekében, valamint hogyan kell kialakítani és 
lefolytatni egy orvostechnikai fejlesztési projektet. A modell elkészítését reverse engineering, 
a végeselemes szimulációt Ansys workbench segítségével végeztem el. 

A probléma komplexitása miatt célszerű csak egy páciens vizsgálatára szorítkozni, mivel az 
emberi anatómia elég változatos. A protézistok modelljét 3D optikai scanneléssel, majd 
felületmodellezéssel hoztam létre. A végtag modelljének elkészítéséhez MRI scannelést és 
hasonló módon felület és test modellezést használtam. 

A pácienssel való konzultáció után, valamint a probléma szemrevételezése után, 
megállapítható, hogy a jelenleg viselt protézis csatlakozásnál a terhelés eloszlása nem 
optimális. Ennek oka, hogy a jelenlegi kialakítás esetén a fő terhelést a tuber ischiadicum 
(csípőcsont alsórésze, ülőgumó) veszi fel, ez hosszabb távon kényelmetlen, és a rögzítés 
minőségét is rontja. Az ilyen teherátadás másik problémája, hogy a terhelés nem az eredeti 
terhelésnek megfelelő, a protézistok nem elégíti ki a biofunkcionalitás követelményeit. Az 
ilyen kiképzés következtében a mozgás/járás biomechanikai jellemzői lényegesen 
megváltoznak, a járás képe lényegesen eltér a fiziológiástól. A nem megfelelő terhelés 
hatására a páciens hát, nyak és egyéb fájdalmakat tapasztalt. 

A dolgozat részét képező szimulációban az anyagmodelleket egyszerűsítettük a protézistok 
több komponensű kompozit, a lágyszövetek és a csontok nem lineáris viselkedésűek. 
Modellünkben a kompozit és csontok esetén csekély alakváltozásuk miatt lineáris modellt, 
míg a lágyszövetek esetén nem lineáris anyagmodellt alkalmaztunk. Ezen egyszerűsítések 
következtében reális számítási kapacitással vizsgálható a modell. 

A kutatás eredményeit elsősorban a protézistokok gyártásánál lehet felhasználni, hogy a 
végtagpótlások magasabb színvonalú biofunkcionalitással rendelkezzenek, jobb életminőséget 
eredményezzenek. Az emberi testtel külső kapcsolatban lévő egyéb eszközök fejlesztésénél is 
használhatók megállapításaink, szimulációink. 
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Egyszerű felépítésű elektromiográf készítése, a mért jelek feldolgozása 

(Development of a plain-constructioned electromyograph, and processing 
the detected signals) 

 

Bánfi Tamás BSc IV. évf. 
banfi.tamas13@gmail.com 

Konzulens: Dr. Aradi Petra, egyetemi docens, MOGI Tanszék  

A dolgozat célja egy egyszerűen, és olcsón elkészíthető elektromiográf létrehozása, analóg 
jeleinek digitális feldolgozása. Az elektromiográfia egy elektrodiagnosztikus orvosi technika 
a vázizmok elektromos aktivitásának mérésére. Az EMG jelet egy elektromiográf nevű 
eszközzel veszik fel, ami egy elektromiogramot készít. Az elektormiográf az izmokban 
kialakult villamos potenciált érzékeli, melyet a neurológiailag vagy elektromosan aktivált 
izomsejtek generálnak. Az így kapott jeleket rendellenességek megállapítására lehet 
használni, illetve a biomechanikában az emberi illetve állati mozgások elemezhetők vele. A 
méréshez felületi elektródákat használok, melyekkel a bőrre ragasztva az alatta futó izmok 
aktivitását lehet mérni. 

Munkám során először ismertetem hogyan és miért keletkeznek elektromos jelek az 
izmokban. Ezután bemutatom az elektromiográf felépítését, hogy miként lehet az izmokban 
keltett 10 mV-os nagyságrendű villamos jelet felerősíteni az A/D átalakító méréshatáráig. A 
feladathoz alacsony zajú, precíziós mérő és műveleti erősítőket használok, de továbbra is 
fontos szempontként kezelem, hogy az áramkör egyszerűen elkészíthető és olcsó legyen. Ezek 
után, az EMG jelek digitalizálását Arduinoval végzem el. A munkám további célja a mért 
jelek feldolgozhatóvá tétele. Mivel a harántcsíkolt izmok összehúzódása aszinkron folyamat, 
így a nyers EMG jel nagy frekvenciájú komponensek sokasága, melynek az izom aktivitásától 
függően változik az amplitúdója. Ezt ilyen formátumban nehéz szoftveresen kezelni, szűrni 
kell. Felvázolom a burkológörbe illesztéséhez használható szűrőket, rámutatok előnyeikre, 
hátrányaikra. 

A dolgozat további részében bemutatom a kész mérőrendszert. Rámutatok a hátrányaira, és 
azoknak a kiküszöbölésére. További fejlesztési lehetőségként bemutatom, hogy ha a jel 
digitalizálásához Arduino helyett STM32-t használok, azzal mind a mintavételi frekvencián, 
mind a digitalizált jel kvantálásán javítok. Megoldom az eszköz vezeték nélküli működését, 
ezzel kiküszöbölve a hálózat felől érkező zajokat, és biztosítva a galvanikus leválasztást. 

Az elkészült eszköz természetesen orvosi diagnosztikai célokra nem lesz alkalmas, viszont 
azon kívül például mozgásvizsgálatra, az izmok aktivitásának vizsgálatára jól használható, és 
könnyen készíthető belőle a vizsgálni kívánt izmok számának megfelelő darabszámű eszköz. 
Végül rámutatok a felhasználhatóságának sokszínűségére. 

Irodalom: 

[1.] Hermie J. Hermens, Bart Freriks, Roberto Merletti, Dick Stegeman, Joleen Blok, 
Günter Rau, Cathy Disselhorst-Klug, Göran Hägg: SENIAM 8 European 
Recommendations for Surface ElectroMyoGraphy, Roessingh Research and 
Development, Enschede, the Netherlands, 1999 

[2.] Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve 7. kiadás, Medicina kiadó, 2004 

[3.] William Rose: Electromyogram analysis, 2014 
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Biometrics szenzorokkal végzett járásvizsgálat egészséges személyeken 

(Gait analysis with using Biometrics sensors of healthy people) 

 

Héri Orsolya BSc IV.évf., Kelemen Dóra BSc IV.évf. 
heri.ori@gmail.com, kelemen.dora08@gmail.com 

Konzulens: Dr. Kiss Rita, egyetemi tanár, MOGI Tanszék 

A mozgásvizsgálatok ma már nem csak a felnőttek, sportolók, ortopédiai elváltozásban 
szenvedő betegek, hanem gyermekek és idegrendszeri károsodásban szenvedők vizsgálatára is 
alkalmazzák. Az utóbbi két esetben nagyon fontos a szabad járás biztosítása, és a minél 
egyszerűbb eszközök használata. 

A mozgásvizsgáló módszerek általános bemutatása után ismertetjük a biometrics szenzorok 
felépítését, működési elvét, pontosságát és az eszközzel végzett mérések előnyeit és 
hátrányait. A dolgozatban definiáljuk az eszközzel mérhető, és ezekből számítható 
paramétereket 

Akár ortopédiai, akár idegrendszeri elváltozásban szenvedő betegek vizsgálatához 
elengedhetetlen a kontrollcsoport értékeivel történő összehasonlítás lehetősége. A 
kontrollcsoport tagjainak életkorban meg kell egyezni a betegcsoporttal, és a méréseket is 
ugyanazon mérőeszközzel kell végezni. A TDK dolgozat célja, hogy kontrollcsoportnak 
tekinthető megfelelő számú egészséges gyermekek járását lemérjük, a járás paramétereit 
meghatározzuk. 

Irodalomból ismert, hogy különösen cerebrális parézis következtében mozgásfogyatékos 
gyermekek esetén a mérés csak szabadon történő járáskor végezhető. De az is ismert, hogy a 
járásképét, így a járás paramétereit lényegesen befolyásolja a járássebessége. A kutatás célja, 
olyan járásparaméter kiválasztása, amely szignifikánsan függ a járássebességétől, de ilyen 
típusú betegek esetén is standardizálható vagy ez alapján a betegek csoportba sorolhatók. 

A futófolyosón végzett járásvizsgálatokat egészséges kisiskolás gyermekeken végeztük, a 
szenzorok segítségével az alapvető járásparaméterek, mint járássebesség, lépéshossz, 
lépésciklus-hossz, lépésidő, lépésciklus-idő és lépésfrekvencia mellett Biometrics szenzorai 
segítségével rögzítettük a boka- és térdízületi mozgásokat. A feldolgozás eredményei azt 
mutatják, hogy a járássebessége és a lépésfrekvencia közötti kapcsolat megfelelően szoros és 
a lépésfrekvencia alapján a csoportosítás elvégezhető. 
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Koszorúérsztentek radiális terhelhetőségének vizsgálata és összehasonlítása 

(Radial load capacity analysis and comparison of coronary stents) 

 

Weibl Viktória BSc VII. évf., Asztalos Lilla MSc I. évf., 
v.weibl@gmail.com, asztalos.lilla92@gmail.com 

Konzulens: Károly Dóra, doktorandusz, Anyagtudomány és Technológia Tanszék 

Napjainkban világszerte halnak meg emberek iszkémiás szívbetegség következtében, jelenleg 
ez az egyik vezető morbiditási és mortalitási ok. Magyarországon is a halálesetek negyedét ez 
a betegségcsoport okozza. 

Nem csak idősebb korban, hanem akár fiatalabb, a 30-as éveiben járó pácienseknél is 
kialakulhat érszűkület a nem megfelelő életmód következményeként. Először csak az érfal 
szerkezete alakul át, veszít rugalmasságából, de többszörös kockázati tényezők esetén, 
egészen fiatal korban súlyossá válhat a betegség. Ezek a magas kockázati tényezők a 
dohányzás, a magas koleszterinszint, a nem megfelelő táplálkozás és a cukorbetegség, illetve 
akár örökölt hajlam is okozója lehet érrendszeri megbetegedéseknek. Ezen okok miatt az érfal 
belsejében kialakul egy úgynevezett plakk réteg, ami az ér elzáródását okozhatja. 

Kezelésére a leggyakrabban alkalmazott módszer a ballonkatéterrel történő tágítás, amellyel 
együtt sok esetben egy sztent is felhelyezésre kerül. A sztent feltágítása után  az érben marad, 
megtámasztva az érfalat és elősegítve a szabad véráramlást. Implantálás után a 
koszorúérsztentek ciklikus igénybevételnek vannak kitéve, hiszen a szívvel együtt a 
koszorúerek is mozognak. Ezalatt nem csak az erek átmérője, de a görbülete is változik, 
miközben vér áramlik az erekben. Ha csak 60/perces pulzussal számolunk, már 30 év alatt 
közel 1 milliárd összehúzódát jelent. Ilyen igénybevételeknek van kitéve ez az apró fémháló, 
amely akár milliók életét mentheti meg világszerte. 

A sztenteket beültetés után már nem lehet eltávolítani a betegből, ezért a beültetett sztenteket 
úgy kell megválasztani, hogy extrém igénybevétel esetén is hosszútávon elássák funkciójukat. 
Mivel napjainkban már rengeteg féle mintázatú és anyagú sztent létezik, ezért fontos ezek 
vizsgálata, hogy az adott körülményekhez a legmegfelelőbb tulajdonságú sztentet tudják 
felhelyezni az orvosok. 

Dolgozatunkban különféle átmérőjű, hosszú és mintázatú sztentek általános tulajdonságai 
mellett a hajlékonyságukat és a radiális terhelhetőségüket vizsgáljuk különböző intenzitású 
nyomóigénybevétel mellett. 

Összehasonlítási alapnak két mérési sorozatot vizsgálunk: 

- azonos átmérőjű sztenteket különböző hosszokkal, 

- különböző átmérőjű sztenteket azonos hosszal. 

Méréseink során különös figyelmet fordítotunk a sztentek maradó alakváltozásának a 
vizsgálatára. Eredményeinkből látható lesz, mely típusú sztentek bizonyulnak ellenállóbbnak 
a külső erőhatásokkal szemben, milyen kockázatot jelentenek az ilyen jellegű élettani hatások 
a sztent hatékonyságára. 
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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

 
ENERGETIKA 1. 

- tüzeléstechnika, hőerőgépek - 

 

Helyszín:  Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék D218 terem 

Időpont: 2015. november 17. 8:30 

Elnök:   Dr. Gróf Gyula, egyetemi docens 

Titkár:  Lipcsei Gábor, doktorandusz 

Tag:   Dr. Lezsovits Ferenc, egyetemi docens 

  Kun-Balog Attila, tudományos segédmunkatárs 

 

 

8:30 Szűcs Botond 

 
Hideg fluidizációs berendezés fejlesztése tüzelőanyag eloszlási 
vizsgálatokra 

 Konzulensek:  Dr. Szentannai Pál, egyetemi docens 

  

8:50 Osman Omer 

 Analytical analysis of a renewable fuel operated recuperated gas turbine 

 Konzulensek:  Józsa Viktor, doktorandusz 

  

9:10 Urbán András 

 
Levegő segédközeges porlasztó vizsgálata Fázis Doppler Anemométer 
segítségével 

 Konzulensek:  Józsa Viktor, doktorandusz 

  

9:30 Hidegh Gyöngyvér 

 Előkeveréses égő stabilitási és spektrometriai vizsgálata 

 Konzulensek:  Józsa Viktor, doktorandusz 
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9:50 Csemány Dávid 

 
Megújuló tüzelőanyagok porlasztásának és párolgásának vizsgálata 
előkeveréses égőben 

 Konzulensek:  Józsa Viktor, doktorandusz 

  

10:10 Balogh Nándor 

 Mikro-gázturbina tüzelőterének numerikus szimulációja 

 Konzulensek:  Józsa Viktor, doktorandusz 

  

10:30 Nagy Kristóf 

 Belső égésű motor hajtórúd igénybevételeinek elemzése 

 Konzulensek:  Józsa Viktor, doktorandusz 
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Hideg fluidizációs berendezés fejlesztése tüzelőanyag-eloszlási vizsgálatokra 

(Cold fluidization appliance research for fuel dispersion examination) 

 

Szücs Botond BSc III. évf. 
kisszucsy@gmail.com 

Konzulens: Dr. Szentannai Pál, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 

Gyorsan változó világunk új és újabb kihívások elé állítja a mindenkori mérnöktársadalmakat. 
A fenti közmondás, amely megihlette munkámat, a jelenlegi környezetvédelmi kihívások 
tükrében új megoldások keresésére ösztönöz. Magyarország kimerülő energiahordozói és a 
környezetvédelmi elvárások szigorodása komoly kihívás elé állítja már a ma még egyetemi 
padokban ülő mérnökhallgatókat is. Ezekre a kihívásokra egy lehetséges válasz a fluidizációs 
tüzelés, amellyel igen rossz minőségű régen tüzelhetetlennek tartott energiahordozókat 
kívánja környezetkímélő módon hasznosíthatóvá tenni. Ugyanakkor ezek ipari alkalmazása 
során számos probléma merül fel, amelyeket vizsgálni kell, hogy megoldást találhassunk 
rájuk. A fluidizációs technológia kulcskérdése, hogy a tüzelőanyag sikeresen elkeveredjen a 
homokágyban, és ott égjen el. Az ágy tetejére „felúszó” tüzelőanyag leronthatja a kibocsájtási 
értékeket, az ágy aljára lesüllyedő pedig üzemeltetési problémákat és károkat okoz a 
kazánban. A jelenség vizsgálatának tehát a létjogosultsága megalapozott. Találhatunk már 
meglévő vizsgálati módszereket, amelyek mágneses térben [3] vagy UV fény[4] segítségével 
adnak képet a tüzelőanyag vagy a tüzelőanyagot helyettesítő minta elhelyezkedéséről. 
Ugyanakkor ezek az eljárások nem alkalmasak inhomogén összetételű tüzelőanyagok (SRF, 
RDF, papírgyári rejekt stb.) vizsgálatára. Egy olyan eljáráson dolgozom, amely alkalmazható 
az imént említett tüzelőanyagok esetében is, és a lehető legkevésbé vonatkoztat el az ipari 
környezettől. Így az eredmények valós képet adnak egy nagyméretű ipari kazánban lévő 
eloszlásról is. A vizsgálatot hideg körülmények között végzem, mely során egy általam 
átépített berendezést használok. Az ágyat három részre osztottam fel (alsó, középső, felső), 
amelyek a fluidizálás közben teljesen átjárhatóak. Amikor beállt egy állandósult munkapont a 
tüzelőanyaggal töltött ágyban, a levegőt hirtelen elvéve az összezuhant ágyat két elválasztó 
lemezzel három részre osztom, és egymás után leveszem a három mintát. Ezután 
vizsgálhatóvá válik, hogy az ágynak mely részén milyen tüzelőanyag-darabok halmozódtak 
fel. Az elérni kívánt végeredmény, hogy ezáltal ne csak virtuálisan kapjunk az 
elhelyezkedésről információkat (mint a hivatkozott homogén anyagok esetében), hanem 
tárgyiasult alakban is. Ezeket a halmazokat azután számos további sokatmondó vizsgálatnak 
vethetjük alá (pl.: fűtőérték, összetétel, típus, méret stb.). 

Irodalom: 

[1.] Bo Leckner, Developments in Fluidized Bed Conversation during 2005-2010 -A 
summary from the member countries of the IEA‐FBC Implementing Agreement-, 
2005‐2010, Göteborg 2011 

[2.] Prabir Basu, Combustion and Gasification in Fluidized Beds. Taylor and Francis 
Group, Halifax, 2006 

[3.] Anna Köhler, Erike Sette, Filip Johnson, 3D particle tracking in a cold fluidized bed. 
The 70th IEA-FBC meeting Turku, Finland, 2015 

[4.] Filip Johnson, David Pallares, Erik Sette, Mixing phenomena in fluidized beds – 
diagnostics and observations. The 68th IEA-FBC meeting Bejing, China, 2014 
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Analytical analysis of a renewable fuel operated recuperated gas turbine 

 

Osman Omer, MSc II. évf. 
omar.taha90@gmail.com 

Konzulens: Józsa Viktor, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 

Being famous for their high power density, low emission, compact size, and low maintenance 
gas turbines are excellent choice for the power and aircraft industry. Over the years, the 
increasing energy demand has caused a lot of environmental pollution problems. Fossil fuels 
pose a lot of threats to our environment when it comes to their extraction, transportation and 
utilization. In order to ensure a healthy environment in the near future, we must focus 
extensively on designing and manufacturing devices with higher efficiency to minimize the 
damage done to the environment. Therefore, using renewable fuels such as biofuels and many 
others can be helpful in reducing emission levels. 

This paper will introduce a single shaft Capstone type micro gas turbine operating with 
different fuels. The generated power and pollutant emission levels will be investigated for 
every fuel used by the gas turbine. Gas turbines in general can cope very well with both liquid 
and gaseous fuels, without having any large differences regarding to their useful power. The 
used gaseous fuels are natural gas and methane, while the liquid fuels are biodiesel and 
bioethanol. However, bioethanol will be mixed with water, and the bioethanol-water solution 
will be investigated twice, firstly in gaseous form, and secondly in liquid form. The hot flue 
gases from the turbine will be directed to an inner heat exchanger to reduce the required input 
heat. The inner heat exchanger will increase the Capstone's gas turbine efficiency. However, 
the inner heat exchanger will result in a slight pressure drop.  

When using bioethanol-water solution, the adiabatic flame temperature changes as the water 
content in the fuel mixture changes. The temperatures through the gas turbine depend strongly 
on the water content. Thus, an iterative process is needed to calculate the proper temperatures, 
hence the useful power and efficiency of the gas turbine. This iteration method can be used 
for any liquid fuel diluted with water. Using pure bioethanol (as pure as possible) is more 
efficient, but the price of bioethanol-water solution is cheaper and results in lower emission 
levels. Hence, financial analysis will be carried out to show the most optimum percentage of 
bioethanol to water ratio. 
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Levegő segédközeges porlasztó vizsgálata Fázis Doppler Anemométer 

segítségével 

(Investigation of an air blast atomizer by Phase Doppler Anemometer) 

 

Urbán András MSc I. évf. 
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Konzulens: Józsa Viktor, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 

A levegő segédközeges porlasztókat előszeretettel alkalmazzák stacionáriusan működő 
tüzelőberendezésekben, például ilyen megoldást találunk a Capstone C-30-as mikro-
gázturbinában is. A porlasztott tüzelőanyag vizsgálatára számos félempirikus összefüggés áll 
rendelkezésünkre, mivel a folyadékcseppek keletkezésének matematikai leírására nem létezik 
jelenleg megoldás. A keletkező cseppek jellemző mérete a mikrométeres tartományba esik és 
ezt hagyományos technológiákkal nehezen lehet mérni. Továbbá, a mérési folyamatot az 
optikai berendezések nem zavarják meg, ami további előnyt jelent. A kialakuló cseppköd 
kellően ritkás ahhoz, hogy a mérések optikai úton kivitelezhetőek legyenek. Ennek érdekében 
került alkalmazásra a Fázis Doppler Anemométer (PDA), amely egy lézeroptikai elven 
működő mérőberendezés [1]. Az eszköz a létrehozott interferencia csíkrendszeren áthaladó 
cseppekről szóródó fényt egy fotodetektor segítségével méri. 

A méréseket a hazai viszonylatban nem elérhető mérőműszer miatt a Brnoi Műszaki 
Egyetemen végeztük el. A vizsgálatok során szabványos diesel tüzelőanyagot alkalmaztunk 
(EN 590). A permet síkbeli eloszlását a kilépésre merőlegesen több távolságban is vizsgáltuk. 
A kilépéshez közel jellemzően több mint 300 m/s-os sebesség körüli értékeket és sűrű 
permetet tapasztaltunk, ezért a fúvóka közelében nem lehetett értékelhető eredményt gyűjteni 
[2]. Következtetésképp az elsődleges porlasztási folyamatot, azaz a folyadéksugár felbomlását 
ebben a konfigurációban nem tudtuk mérni, azonban erre vonatkozóan több, jó minőségű 
irodalmi mű áll rendelkezésre. A kiértékelések fő irányvonalát az axiális és radiális 
sebességeloszlások és a mérés hitelességét alátámasztó validációs vizsgálata adta. További cél 
volt a porlasztás területén széles körben használatos Sauter középátmérő mérése, amely egy 
olyan jellemző méret, amely a permetben lévő cseppek átlagos térfogat és felület viszonyával 
egyezik meg [3]. Továbbá, Fluent programkörnyezetben modelleztem a vizsgálat alá kerülő 
porlasztó geometriát a mérésnél alkalmazott peremfeltételekkel, így a numerikus szimuláció 
hatékonyságát kritikailag értékeltem. 

Irodalom: 

[1.] Nova Instrument, Dantec Dynamic: Integrated solution in Particle Dynamics Analysis 

[2.] Józsa Viktor: Numerical investigation of a plain jet air blast atomiser, 2015. 

[3.] A.H. Lefebvre, D.Miller: The development of an air blast atomizer for gas turbine 
application, no. 193, 1996 
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Előkeveréses égő stabilitási és spektrometriai vizsgálata 

(Stability and spectrometry analysis of a lean premixed prevaporized 
burner) 
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Konzulens: Józsa Viktor, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 

Manapság a gázturbinák meghatározó szereppel bírnak a repülés terén, és kiemelkedő 
jelentőséggel az erőművi felhasználásban. Az égőterek továbbfejlesztése a tökéletesebb és így 
minél jobb hatásfokú égés felé, illetve az egyre szigorodó károsanyag kibocsátási határértékek 
betarthatósága felé irányul. A fejlesztéseket korlátozzák az égéstérben fellépő instabilitások, 
azaz elsőként a lángstabilitás problémája vár megoldásra. A lángstabilitást főleg a kialakult 
áramkép, folyadék tüzelőanyag esetén annak illékonysága, a légfelesleg tényező és a 
porlasztási jellemzők befolyásolják többek között. Az üzemanyag - levegő keverék 
paraméterein kívül természetesen fontos tényező az adott fúvóka kialakítása is.  

Kutatásom során a tanszéki C-30-as gázturbina égőjét használom, 15 kW-os tüzelési 
teljesítmény mellett, gázolaj alapú láng vizsgálatára. A mérések folyamán a tüzelőanyag 
tömegárama állandó, az égéslevegő mennyisége viszont változik, azaz a légfelesleg-tényező is 
változik. A méréseket különböző porlasztónyomásokon, eltérő nyílásszögű diffúzorok 
használata mellett folytatom, melyek jó alapot adnak a különféle fúvóka konstrukciók 
összehasonlítására. Mivel a diffúzoros kialakítás használata során változik az áramkép, ezért a 
stabilitási tartomány is módosul. A kísérletek során ezért különböző nyílásszögű (30°, 45°, 
60°, 75°és 90°, azaz egyszerű csőtoldat), de azonos alkotójú elemeket vizsgáltam. A láng 
szétnyílása, majd leszakadása, azaz a stabilitás jellemzői vizuális úton, illetve a 
kemilumineszcens összetevők fotospektroszkóp segítségével határozhatók meg. Az OH*, 
CH* és C2* gyökök intenzitásainak arányából következtethetünk a lángban jelenlévő 
légfelesleg-tényezőre, és ennek ismeretében módosíthatunk az üzemi paramétereken pl. 
aktuátorok segítségével. 

Az égés nyomásának növekedésével jellemzően a lángstabilitás is nő, így a légköri nyomáson 
történő mérések a gázturbinában lejátszódó jelenségeket a lángstabilitás tekintetében a 
biztonság felé eltérve támasztják alá. Korábbi mérési eredményekből ismert, hogy a 
lángstabilizálás közel sem triviális probléma, a diffúzor használata csupán egy lehetséges 
megoldás. 



 
Tudományos Diákköri Konferencia 2015 

 

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2015. november 20. péntek, 1415 E.I.A.   67 
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prevaporized burner) 

 

Csemány Dávid Béla BSc IV. évf. 
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Konzulens: Józsa Viktor, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 

Az utóbbi évtizedekben egyre fontosabb kérdéssé vált a jelenlegi fosszilis alapú üzemanyagok 
részleges vagy akár teljes mértékű kiváltása alternatív tüzelőanyagokkal. Ennek 
folyományaként az elmúlt időszak egy meghatározó kutatási területe a tüzeléstechnikában a 
megújuló tüzelőanyagok porlasztási és párolgási viszonyainak vizsgálata. Annak érdekében, 
hogy a tüzelőanyag elégetése során tartani lehessen a kibocsátási korlátokat, szükség van a 
folyadék megfelelő mértékű elpárologtatására és az égési levegővel való elkeveredésére, 
mielőtt a csepphalmaz elérné a lángfrontot. Ellenkező esetben a tüzelés jelentős mennyiségű 
káros anyag kibocsátásával jár és a berendezés hatásfoka is romlik. 

A dolgozatban két szénhidrogén alapú tüzelőanyag típus, az n-heptán és a dízel párolgási 
viszonyait hasonlítom össze az etanol, repceolaj, szója és repce-metil-észter (RME) 
tulajdonságaival. Az égőtér előtt elhelyezkedő, általam vizsgált porlasztó egy levegő 
segédközeges porlasztó. Ilyet alkalmaznak többek között a Capstone C-30 típusú mikro-
gázturbinában. A vizsgálat legfőbb célja az egyes tüzelőanyagok keverőtérben való 
tartózkodási idejének és a párolgási idejének az arányának meghatározása a porlasztási 
nyomás függvényében. Ez az adat igen jól jellemzi a porlasztás és párolgás együttes 
megfelelőségét. Amennyiben értéke egy feletti, a folyadékcseppek elpárolgása megtörténik 
még azelőtt, mielőtt elérnék a lángfrontot, így az égés alacsonyabb környezetterheléssel jár. A 
párolgási idő meghatározása analitikus úton történik. A vizsgálat során az eljárás részletes 
bemutatásra kerül. A keverőtérben való tartózkodási idő meghatározásához szükséges a 
sebességmező ismerete, valamint a keverőtér középvonalán jellemző axiális sebességlefutás. 
Szubszonikus áramlás esetére rendelkezésre állt analitikus összefüggés, azonban a 
hangsebesség feletti tartomány sebességviszonyainak meghatározásához numerikus 
áramlástani szimuláció elkészítésére volt szükség Ansys FLUENT környezetben. A 
szimuláció validálására mérési eredményeket használtam fel az irodalomból. 
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Mikro-gázturbina tüzelőterének numerikus szimulációja 

(Numerical simulation of the combustion chamber of a micro gas turbine) 
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Napjainkban számos területen, mint például a repüléstechnikában, és az energiatermelésben is 
nagy szerepük van a gázturbináknak. Az energetikában a decentralizált és a kapcsolt 
energiatermelés terjedésével egyre nagyobb teret nyernek. Az energiatermelésben különböző 
teljesítményű gázturbinákat találunk, a fogyasztói igényektől függően. Lokális ellátásra 
gyakran alkalmaznak mikro-gázturbinákat. A dolgozat során a Capstone C30 típusú mikro-
gázturbina égőterét vizsgálom numerikus áramlástani úton folyadék és gáztüzelés esetén.  

A gázturbinák égőtér utáni, a turbinába belépő közeg hőmérséklete nagy hatással van a teljes 
körfolyamat termikus hatásfokára, ennek a hőmérsékletnek azonban felső határt szab a 
hűtetlen lapátozás mellett az anyagtechnológia is. Azért hogy minél jobb hatásfokú gépeket 
tudjunk készíteni, nagyon fontos pontosan ismerni a tüzelőtér utáni hőmérséklet, nyomás és 
áramlási viszonyokat, illetve a tervezés során törekedni kell a gázturbinák olyan 
konstrukciójára, hogy ezek minél homogénebb eloszlása alakuljon ki. Ezen jellemzők 
analitikus úton történő pontos meghatározása szinte lehetetlen, a numerikus módon történő 
meghatározás sem egyszerű feladat, és a kísérleti úton való megismerés mind a rendkívül 
magas anyagköltségek, mind pedig az összetett megmunkálási miatti nagy költségek 
következtében nagyon drága. Ezért ezek meghatározására a már említett okokból kifolyólag 
numerikus szimulációkat szoktak alkalmazni. 

Ezek a numerikus módszerek a komplex, többfázisú áramlási tér, maga az égést leíró 
egyenletek összetettsége, továbbá az összetett hőátadási, hővezetési és hősugárzási problémák 
miatt bonyolultak, a modellezés pedig rendkívül számítás igényes, de megfelelő 
beállításokkal kellően jó becsléssel tudnak szolgálni. A három módszer közül a numerikus 
módszer az, ami kivitelezhető és nem is annyira drága. 

A dolgozat során egy az Energetika Gépek és Rendszerek tanszék laborjában is megtalálható 
Capstone C30 mikro-gázturbina tüzelőterében lejátszódó folyamatokat modelleztem CFD 
szoftver segítségével különböző üzemállapotokban. A vizsgálat során a kialakuló hőmérséklet 
mezőt földgáz tüzelés és dízel olaj tüzelés esetén is vizsgáltam. A validációhoz rendelkezésre 
álltak mérési adatok is. 

Irodalom: 

[1.] Rolls Royce plc, The Jet Engine, Renault Printing Ltd., Derby 1986 

[2.] Dr. Fülöp Zoltán, Gázturbinák, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1975 

[3.] Final Technical Report, Capstona Turbina Corporation, March 31, 2008 
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A forgattyús mechanizmus a körmozgást egyenes vonalú lengőmozgássá illetve az egyenes 
vonalú lengőmozgást körmozgássá alakítja át. Ezt a műszaki gyakorlatban széles körben 
alkalmazzák. 

Többek között belső égésű motorokban is megtalálható ez a mechanizmus: a hajtórúd köti 
össze az egyenes vonalú mozgást végző dugattyút a forgó mozgást végző főtengellyel. A 
hajtórúd viszi át a dugattyúra ható erőt a forgattyúcsapra, így hoz létre forgatónyomatékot a 
főtengelyen. 

A hajtókar a motor egyik legnagyobb terhelésnek kitett része. A gyújtási fázisnál fokozatosan 
felépülő terhelést kap: az általa felvett húzó és nyomó igénybevétel percenként 6-10 ezerszer 
is irány változtathat, tehát az alkarészt igen nagyciklusú fárasztó igénybevételre kell 
méretezni. 

Fontos figyelembe venni a hajtórudak anyagminőségét és a kialakított profilját is. Kis 
tehetetlenségűnek kell lenniük, ezért általában alumínium ötvözetből gyártják, de előfordul 
verseny és néhány standard motornál, hogy a hajtókar titánból vagy szénszálas anyagból 
készül. Többfajta hajtórúd profil használatos az autóiparban, de talán a legelterjedtebb az “I” 
profillal rendelkező. A “H” profilos már a versenysport képviselője, így a nagyszériás 
motorokban kevésbé fordulnak elő. 

Dolgozatom során numerikus és analitikus módon is vizsgálom a szóban forgó hajtórúd 
kialakításokat. Ansys szoftverkörnyezet segítségével statikus, illetve tranziens erőhatásokat és 
az ebből származó feszültségeket hasonlítom össze a különböző konstrukciók esetén, végül az 
eredményt analitikus úton validálom. A vizsgálat célja a mechanikailag kis igénybevételű 
régiók azonosítása és a kiválasztott konstrukciók geometriájának módosítása, törekedve az 
egyenszilárdságú terhelésállapot elérésére. 
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9:50 Mayer Martin János 
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Konzulens: Dr. Szente Viktor, Áramlástan Tanszék 

Mint a tudomány számos egyéb területén, a szélenergia hasznosításának tekintetében is 
folyamatos szükség van az innovációra. A forgattyús szárny szélturbina (CWWT – Crank 
Wing Wind Turbine) elhagyja a konvencionális szélerőművek számos hátrányos 
tulajdonságát, azok előnyös tulajdonságait megőrizve. 

A jelenleg üzemelő hagyományos szélturbinák legfőbb problémája, hogy a lapátvégi kerületi 
sebességek igen nagyok is lehetnek. Ez zajt generál, veszélyt jelent az állatvilágra nézve, 
illetve villámhárítási szempontból is kedvezőtlen. [5]. Ennek a találmánynak a célja, hogy 
egyszerű kivitel mellett a szélturbinák ne legyenek akkora negatív hatással az élővilágra, 
valamint, hogy zajszennyezésük lényegesen kisebb legyen. Ezen tulajdonságok segítségével a 
jelenleg szinte csak ipari környezetben levő szélturbinák helyett a háztartásokban is 
megjelenhet a szélenergia-hasznosítás. Ez nem csak az EU "20-20-20" irányelveit tenné 
elérhetőbb közelségbe, de a zéró-emissziós energiatermelés e formáját is általánosan 
elfogadottabbá tenné a társadalomban. 

A forgattyús szárny szélturbina lehetőségeinek feltárásához interdiszciplináris tudásra van 
szükség, hiszen tervezése, elemzése esetén össze kell dolgozni a forgattyús 
mechanizmussal [2], a repüléselmélettel [4] és a hagyományos szélenergia-rendszerekkel [1] 
kapcsolatos ismereteket. 

Ennek a dolgozatnak célja a CWWT működésének elemzése és főméreteinek optimalizálása 
háztartási kis szélturbina tervezése esetén. [3]. Az optimalizálás analitikus módon történik 
Microsoft Office 2013 környezetben. Az elemzés végén a kapott eredményeket, a turbina 
hatásfokát, várható teljesítményét már össze lehet vetni egy hagyományos szélturbina 
szakirodalomból vett értékeivel. Végeredményképpen pedig véleményezni lehet a találmány 
további fejlesztéseiben rejlő lehetőségeket, valamint az új típusú szélturbina várható 
kereskedelmi hasznosságát. 

Irodalom: 

[1.] Dr. Tóth, L., & Dr. Horváth, G. (2003). Alternatív energia (szélmotorok, 
szélgenerátorok). Budapest: Szaktudás Kiadó Ház Rt. 

[2.] Dr. Vörös, I. (1977). Gépelemek II. Budapest: Tankönyvkiadó 

[3.] International Electrotechnical Commission. (dátum nélk.). EN 61400-2: 2015-2 . 
Magyar Szabványügyi Testület 

[4.] Magyar Modellező Munkaközösség. (2000/2). A modellrepülés elmélete. Budapest: 
Cavalloni Model Club 

[5.] Mátraházi, J. (2015. március 11). Forgattyús szárny szélturbina. Klenen, Danubius 
Hotel Gellért 
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Oxyfuel tüzelés modellezése a hazai tüzelőanyag bázison 

(Modeling oxifuel combustion based on Hungarian fuel resources) 

 

Gáthy Benjámin BSc IV. évf. 
gathy.benjamin@gmail.com 

Konzulens: Buzea Klaudia, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 

A légkör szén-dioxid koncentrációja már meghaladja a 400 ppm értéket, és évi 2 ppm értékkel 
emelkedik. Egyes kutatások szerint a szén- dioxid a globális fölmelegedés egyik fő mozgató 
eleme, és 450 ppm-es érték fölött visszafordíthatatlanná válik a folyamat. A közlekedés és az 
ipar mellett a legnagyobb kibocsátó az energiaszektor. A világ energiaszükségletének 
harmadát még mindig szén alapú erőművek fedezik. A hazai villamosenergia-termelés 25-
30%-t szén alapú erőművel fedezik. A jelen felhasználás alapján még 100 évre elegendő szén, 
főként lignit áll rendelkezésre hazánkban. Bár a megújuló energiaforrások nagy fejlődésen 
mentek keresztül az elmúlt évtizedben, nem képesek még átvenni az alaperőművek szerepét. 

A szén erőművek szerepe rövid és középtávon vitathatatlan, azonban a fenntartható fejlődés 
érdekében meg kell találni a környezetkímélő és szén-dioxidmentes termelés lehetőségét. Erre 
nyújtanak megoldást a CCS technológiák. A tüzelés előtti leválasztás előnye, hogy illeszthető 
már meglévő egységekhez, nem befolyásolja jelentősen a működési feltételeket, és számos 
kereskedelmi projekt keretében áll rendelkezésre tapasztalat. A tüzelés előtti leválasztást az 
IGCC típusú erőművek valósítanak meg, melyek ötvözik a kombinált ciklus magas hatásfokát 
a szén-dioxid leválasztással. Harmadik lehetőség a tiszta oxigén melletti, oxfuel tüzelés, 
szintén hozzáilleszthető felújított egységekhez és új blokkokhoz egyaránt. Előnye az egyszerű 
leválasztás, és technológia szabályozhatósága a recirkuláltatott füstgázon keresztül, de 
levegővel kevert oxigén esetén akár egy tüzelőanyagra kevésbé érzékeny fluidágyas tüzelést 
is meg lehet valósítani. Azonban mindhárom technológia érzékenyen hat az erőmű 
önfogyasztására. Jelenleg 6-10% közötti hatásfok romlás várható a leválasztás magas 
energiaigénye miatt. 

Az oxyfuel tüzelés egyike a jövő szén technológiáinak. Még kereskedelmi célú projekt nem 
valósult meg, így a technológia megtérülésére sem lehet messzemenő következtetéseket 
levonni. Szemben a többi technológiával, itt a korlátot az oxigén leválasztásának módja 
jelenti. Jelenleg kriogén eljárással vonják ki az oxigént a levegőből, de más, például 
membrános szeparálással, felére is csökkenthető lehet az önfogyasztás mértéke. 

Vizsgálataim tárgya egy ilyen típusú erőmű haza implementálásának lehetőségét célozza meg. 
A kezdeti paramétereknek a jelen termelési adatok, és a jelenleg elérhető legjobb technológia 
adja. Ennek keretében egy oxyfuel blokk hősémáját, és működésének feltételeit modellezi a 
dolgozat. Részletesebb kutatásra a szakdolgozatom keretében kerül sor, melyben 
megvizsgálom a jövő villamosenergia-piacának várható alakulását annak céljából, hogy 
meghatározásra kerüljenek azon árszintek, melyek elérése szükséges, hogy a technológia 
versenyképessé váljon. 
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Geotermikus kút modellezése 

(Modelling of a geothermal well) 

 

Schróth Ádám MSc II. évf. 
schrothadam@gmail.com 

Konzulens: Groniewsky Axel, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 

Magyarország geotermikus adottságait tekintve Európa élvonalába sorolható. A szénhidrogén 
kutatás során számos fúrást mélyítettek ki. Hazánk fúrásos megkutatottsága az egyik 
legnagyobb a világon. A lemélyített kutak egy része meddő vagy kimerült. Jelenleg 
hasznosításuk megoldatlan, felszámolásuk viszont hatalmas összegeket emésztene fel. 

TDK dolgozatom tekinthető korábbi TDK-m folytatásának, melyet Mayer Martin Jánossal és 
Nyerges Viktorral közösen írtunk. 

Mostani TDK-m célja egy fiktív, 2200 talpmélységű kimerült szénhidrogén kút áramlástani és 
hőtechnikai modellezése. Ezt a modellt a korábbi TDK-ban legjobbnak bizonyuló egy körös 
ORC körfolyamattal komplexen vizsgálva sokkal pontosabb eredmények érhetőek el a 
rendszer szimulációja során. Ezenfelül a föld alatti és a föld feletti rendszer kölcsönhatása is 
vizsgálható.   

A kút belsejében koaxiális elrendezésben egy termelőcső helyezkedik el. A béléscső alja 
lezárásra kerül. A szuperkritikus nyomású hőhordozó közeg a külső gyűrűben lefelé haladva 
felmelegszik, majd visszafordulva a belső csőben a felszínre jön. 

Dolgozatomban lemodellezem a duplacsöves hőcserélőként funkcionáló kutat a MATLAB 
nevű programban, és egy felszíni energia átalakító rendszert illesztek hozzá. A körfolyamat 
munkaközegeként számos közeget megvizsgálok és kiértékelek. 

Az általam javasolt megoldás két előnnyel is jár. Egyrészt hasznosíthatóvá válnának ezek a 
felhagyott szénhidrogén kutak, másrészt pedig a beruházási költség jelentős része 
megspórolható, mivel nem szükséges egy teljesen új kút fúrása. 

Ez a módszer sikerrel járulhat hozzá, hogy Magyarország teljesítse a vele szemben támasztott 
klímavédelmi elvárásokat. 
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Magyarország energiaellátás-biztonságának számszerűsítése az S/D Index 

segítségével 

(Determining the energy supply security of Hungary using the S/D Index) 

 

Kékes Mátyás BSc IV. évf. 
matyas.kekes@gmail.com 

Konzulens: Lipcsei Gábor, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 

Napjainkban az energiaellátás-biztonság témaköre kiemelt figyelemben részesül az egyre 
növekvő regionális és globális gazdasági, illetve politikai konfliktusok következtében, 
amelyek a primerenergiát exportáló és importáló országok között lépnek fel. A 
Supply/Demand Index (S/D) mellett számos mutatószám és komplex módszer létezik az 
energiaellátás-biztonságának becslésére (például Herfindahl-Hirschmann Index, Shannon-
Index, Crisis Capability Index), amelyek figyelembe veszik az országok vagy régiók 
primerenergia-felhasználásának összetételét, a hazai eredetű energiahordozóit, illetve az 
import energia hányadát a teljes végenergia-felhasználásban. Az S/D mutató számításba veszi 
az energiarendszer három fő ágát: a végenergia-felhasználást, az energia átalakítását és 
szállítását, és a primerenergia-ellátást. Cikkünk célja egy megfelelő közelítő képet adni 
Magyarország jelenlegi energiaellátás-biztonságának szintjéről az S/D modell segítségével, 
amelynek során elvégeztük az egyes befolyásoló tényezők felmérését és elemzését, kiemelve 
az ország ellátásbiztonságának gyenge pontjait. Ezt követően a kapott eredményeket 
összehasonlítottuk az Európai Bizottság szakértői csoportja által legutóbb 2006-ban készített 
tanulmánnyal, annak érdekében, hogy az ország akkori és mostani energiarendszerében 
bekövetkezett változások pontosabban nyomon követhetők legyenek. 
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Naphőerőművekben rejlő lehetőségek modellalapú vizsgálata 

(Model-based analysis of the viability of concentrating solar power plants) 

 

Mayer Martin János MSc II. évf. 
mayer.martinj@gmail.com 

Konzulens: Dr. Bihari Péter, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 

A naphőerőművek a közvetett villamosenergia-termelés eszközei, melyekben a napsugárzást 
első lépésben hővé alakítják, majd ebből termodinamikai körfolyamattal állítanak elő 
villamos energiát. A jó hatásfokú energiaátalakításhoz szükséges kellően magas 
hőmérsékletet a napsugárzás koncentrálásával érik el. Bár a naphőerőművek napjainkban még 
csak igen kis részarányt képviselnek a világ energiatermelésében, az elmúlt években beépített 
teljesítményük dinamikus növekedésnek indult, mely előrevetíti jelentőségük jövőbeli várható 
növekedését. 

Az erőműveket általánosan a hőtermelés módja szerint csoportosítják, a két leggyakoribb 
típus pedig a parabolavályús és naptornyos naphőerőmű, munkám során ezek vizsgálatával 
foglalkoztam. A villamosenergia-termelés mindkét esetben Rankine-körfolyamat segítségével 
történik. Naphőerőművekben gazdaságos és általánosan elterjedt lehetőség egy nagyméretű 
hőtároló beépítése a körfolyamat elé, mellyel akár egész napos folyamatos energiatermelés is 
biztosítható, valamint jelentősen javul az erőmű szabályozhatósága, rendelkezésre állása és 
kihasználási tényezője. 

Vizsgálataim eszközéül a naphőerőművek modellezését választottam, melyekkel kellő 
pontossággal leírható a különböző naperőművek működése. A modellalkotás első része a nap 
pályájának, majd a kollektorok és tükrök működésének és veszteségeinek pontos leírása, 
melyek együttesen lehetővé teszik a termelt hő mennyiségének meghatározását. A Rankine-
körfolyamat modelljét általános termodinamikai összefüggések és gyakorlati tapasztalatok 
alapján késztettem el. A modellek alapján Matlab környezetben szimulációs programot 
készítettem, amely szerteágazó vizsgálatok elvégzését tette lehetővé. 

A modellek alapján fontos jellemzők optimalizálását és az egyes részegységek megfelelő 
méretezését is elvégeztem, így további vizsgálataim egy jól megtervezett rendszerre 
vonatkozó eredményeket szolgáltattak. Az erőmű működését alapvetően befolyásoló sugárzás 
és külső hőmérséklet függvényében vizsgáltam annak hatásfokát és üzemi jellemzőit, 
amelyből jól láthatóak a rendszer számára ideális környezeti körülmények. Meteorológiai 
adatbázisok alapján az éves energiatermelés előrejelzését is elvégeztem, amely 
nélkülözhetetlen a gazdaságossági számításokhoz. Megvizsgáltam a kapcsolt hőtermelés 
lehetőségét is, valamint a termelt hő lehetséges hasznosítási módjait a nyári, jellemzően kis 
hőigényű időszakban. 

A termelt energia mennyiségének időbeli eloszlását is vizsgáltam különböző tárolási 
stratégiák mellett, amelynek jelentősége van az erőmű villamosenergia-rendszerbe illesztése 
szempontjából. A számításokat a naphőerőművek számára ideális országokra és 
Magyarországra egyaránt elvégeztem, amelyből látható, hogy a hazai lehetőségek milyen 
mértékben térnek el a nemzetközitől. Összehasonlítást végeztem a legjelentősebb konkurens 
technológiával, a szintén napenergiából villamos energiát előállító napelemes rendszerekkel, 
és ahhoz viszonyítva is bemutattam a naphőerőművek előnyeit és hátrányait. 
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A megújuló alapú villamosenergia-termelés (regionális) piaci hatásainak 

elemzése 

(Impact of the Renewable Energy Generation on the Regional Electricity 
Market) 

 

Tomasics Sára BSc IV. évf. 
tomasicssara@gmail.com 

Konzulens: Dr. Bihari Péter, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 
Gerse Ágnes, MAVIR ZRt. 

Az Európai Unió célja, hogy fenntartható és biztonságos energiaellátást, valamint 
versenyképes belső energiapiacot teremtsen. Az energiahatékonysági és a villamosenergia-
piacot érintő intézkedések egyaránt szükségesek a kereslet-kínálat egyensúlyának 
biztosításához. Az egységes európai belső piac megteremtése jegyében egyre meghatározóbbá 
válik a villamos energia határkeresztező kereskedelme, a jól integrált piacok jobban tudják 
kezelni ezeket az ingadozásokat, mivel lehetővé teszik, hogy egymást kiegészítő 
forrásösszetételű területek kapcsolódjanak össze, amivel az energiarendszerek rugalmasabban 
tudnak reagálni a kereslet vagy a kínálat ingadozásaira. Mindemellett a fenntarthatóságot 
szem előtt tartva folytatódik a megújuló energiaforrások részarányának növelése a 
villamosenergia-termelésben. Ez a tendencia érvényesül a szomszédos országokban, illetve a 
régióban – főként a német és osztrák villamosenergia-rendszerekben – is. 

Ismert, hogy a megújuló energiát hasznosító erőművek számottevő része (szél-, nap- és 
vízerőművek) közel nulla változó költséggel képes termelni, ugyanakkor rendelkezésre 
állásuk időjárásfüggő. Mivel alacsony változó költségük révén az erőművek 
költségsorrendjében előre kerülnek, megfigyelhető az ún. „merit order” hatás, a kínálati görbe 
eltolódása a rendelkezésre álló kapacitástól függően. Ez együtt jár a piaci egyensúlyi árak 
csökkenésével, illetve a hagyományos erőművek fokozatos kiszorulásával a termelésből. 

A dolgozat célja ezen hatások átfogó vizsgálata a regionális villamosenergia-piacon. 
Kiindulópontul az egyes országokra rendelkezésre álló rendszerterhelési, erőművi termelési, 
villamosenergia-piaci ár adatsorok, valamint az egyes metszékekre vonatkozó kereskedelmi 
export-import szaldók szolgálnak. A regionális erőmű-kapacitások, illetve forrásösszetétel 
alakulásának áttekintése után empirikus elemzés alapján mutatom be, hogy hogyan hat a 
megújuló alapú villamosenergia-termelés a konvencionális erőművek kihasználására, a piaci 
árakra, valamint a metszékáramlásokra.  

Az eredmények gyakorlati felhasználására elsősorban a villamosenergia-ipari piacmodellezés, 
a regionális hatásvizsgálatok, valamint ellátásbiztonsági elemzések területén nyílik lehetőség. 
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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

 
ÉPÜLETGÉPÉSZET 1. 

 

Helyszín:  Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék D.126. előadó 

Időpont: 2015. november 17. 9:00 

Elnök:   Dr. Csoknyai Tamás egyetemi docens 

Titkár:  Czétány László doktorandusz 

Tagok:  Dr. Molnár Orsolya adjunktus 

  Virág Zoltán ügyvezető, Duoplan Kft. 

 

 

9:00 ifj. Dolányi Mihály 

 Lézerhegesztett alumínium napkollektorok fejlesztése és vizsgálata 

 Konzulens:  Bokor Balázs doktorandusz  

  

9:20 Piukovics István 

 Házi készítésű napkollektoros rendszer elemzése 

 Konzulens:  Bokor Balázs doktorandusz 

  

9:40 Kőműves Péter, Jurecska Attila 

 
A "100 lakásos passzívház" projekt komplex elemzése energetikai 
szempontból 

 
Konzulens:  Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens 

 

10:00 Vanya Tamás 

 
A fűtésszolgáltatás automatikus indítása és leállítása távhővel ellátott 
épületekben 

 

Konzulens:        Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens 

 

  

10:20 Szünet 

  



 
Tudományos Diákköri Konferencia 2015 

 
80         Ünnepélyes eredményhirdetés: 2015. november 20. péntek, 1415 E.I.A. 

  

10:40 Dobra Máté 

 A felület-térfogat arány szerepe az épületek energetikai minőségében 

 

Konzulensek:    Dr. Csoknyai Tamás egyetemi docens 
 Dr. Szalay Zsuzsanna adjunktus 

 

11:00 Gergely István 

 
Napelemek tájolásának vizsgálata, egymásra vetett árnyékuk 
hatáselemzése 

 
Konzulens:        Horváth Miklós doktorandusz 
  

11:20 Juhász Balázs 

 
Családi ház energetikai vizsgálata különböző épületkialakítások és 
felújítási módozatok esetén 

 Konzulens:        Horváth Miklós doktorandusz  
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Lézerhegesztett alumínium napkollektorok fejlesztése és vizsgálata 

(Research and development of laser welded solar thermal collectors) 

 

Dolányi  Mihály Ifj. BSc IV. évf. 
mihaly.dolanyi@outlook.com 

Konzulens: Bokor Balázs doktorandusz, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika 
Tanszék  

 

Az egyetem mellett részmunkaidős pozícióban részt vettem egy napkollektoros kutatás, 
fejlesztés projektben az SKC-Consulting Kft-nél. Ennek tárgya a Bay Zoltán Kutatóintézet 
által fejlesztett alumínium napkollektor kialakításának és üzemeltetési paramétereinek 
meghatározása volt. Mivel ez egy fedetlen napkollektor, eltérő paraméterekkel célszerű 
üzemeltetni, mint a megszokott. 

 
A TDK dolgozatomban ezt a munkát fogom a következő lépésekben bemutatni: 
 
1.  Általánosságban a lézerhegesztés lehetőségeiről és indokoltságáról a napkollektorok 

esetében 
2.  Előzetes mérési információk alapján(első félkész prototípus méréséből): 

a,  optimálisnak vélt formák 3D térmodelljének létrehozása 
b,  CFD szimulációs környezet kialakítása, modell implementálása,futattás a különböző 

formák esetén, végül a szimulációk kiértékelése 
3.  A prototípus mérő környezetének ismertetése, a mérésből kapott adatok és az elvégzett 

hőkamerás mérés alapján a napkollektor ideális üzemeltetési feltételeinek meghatározása 
4.  Rövid értékelés: gazdasági/megvalósíthatósági/környezetvédelmi  
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Házi készítésű napkollektoros rendszer elemzése 

(Analysis of homemade solar collector) 

 

Piukovics István BSc IV. évf. 
piupityu@gmail.com 

Konzulens: Bokor Balázs doktorandusz, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika 
Tanszék  

 

 
Családi házunk tetejére 3 éve építettem egy 11 m2-es napkollektoros rendszert ami a ház 
használati melegvizét szolgáltatja az év nagy részében. 
 
Ezen végeztem méréseket a nyáron digitális adatgyűjtővel ami 5 percenként regisztrált 
adatokat. Érdekes eredményekre jutottam a mérések során melyeket ismertetni szeretnék a 
TDK dolgozatomban. 
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A "100 lakásos passzívház" projekt komplex elemzése energetikai 
szempontból 

(The complex analysis of the "Passive House with 100 flats" project from 
an energetical point of view) 

 

Kőmüves Péter BSc IV. évf. 
komuves.peter@gmail.com 

Jurecska Attila MSc I. évf. 
jurecskamate@gmail.com 

Konzulens: Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti 
Eljárástechnika Tanszék  

 

 
TDK dolgozatunkban, a hazánkban elsőként felépült passzív társasházzal foglalkozunk, a 
budapesti 100 lakásos passzívházzal. Bemutatjuk a passzívház technológiát, tervezésének 
folyamatát és annak nehézségeit, a passzívház építésére vonatkozó előírásokat és energetikai 
követelményeket, a ház gépészeti berendezéseit, a monitoring rendszer működését, valamint a 
projekt társadalmi elfogadottságát és a hasonló projekt lehetőségeket. Az alapkoncepción és a 
főbb műszaki megoldásokon túl a ház fogyasztási adatainak és energetikai paramétereinek 
elemzésével reális képet szeretnénk alkotni a passzívház technológiáról, annak előnyeiről és 
hátrányairól. Összehasonlító elemzést végzünk a tervezési és a valós értékről, a lehetséges 
differenciára pedig ésszerű magyarázat keresünk. A gépészeti rendszer esetleges bővítését és 
fejlesztésének lehetőségét is szeretnénk megvizsgálni. A dolgozatban a 100 lakásos 
passzívház adatait  egy hasonló méretű, hagyományos építésű társasház adataival is 
összevetjük össze. 
 
Témánk aktualitását adja, hogy modern társadalmunkban a megújuló energiaforrások 
felhasználásának növelése mellett elsődleges szemponttá vált az energiahatékonyság. 
Magyarországon – mint első társasházként funkcionáló passzívház – zászlóvivő lehet ez a 
beruházás a hasonló társasházépítések között, így fontos, hogy ismerjük a köré épülő 
rendszert és annak működését, valamint a fogyasztási adatokat a valóságban is. 
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A fűtésszolgáltatás automatikus indítása és leállítása távhővel ellátott 
épületekben 

(Automatic starting and stopping of heating service in buildings with 
district heating) 

 

Vanya Tamás MSc II. évf. 
vanyatamas@gmail.com 

Konzulens: Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti 
Eljárástechnika Tanszék  

 

 
Dolgozatomban egy aktuális problémával szeretnék foglalkozni: mikor indítsuk és állítsuk le 
a fűtésszolgáltatást a kiterjedt központi fűtési rendszereket ellátó hőközpontokban. A 
vizsgálat célja a fűtésszolgáltatás indításának és leállításának automatizálása átmeneti 
időszakban. A problémát az iparosított technológiával épült lakóépületek esetén vizsgálom, 
mivel a távhővel ellátott lakóépületek jelentős része ilyen. Az egyik legfontosabb vizsgálandó 
paraméter a belső hőmérséklet időbeli alakulása.  
 
A belső hőmérséklet kialakulásában sok tényező játszik szerepet, mint például a belső- és 
külső hőnyereségek, valamint az épületszerkezetek hőtárolása. A belső hőmérséklet 
alakulásának vizsgálatára kidolgoztam egy egyszerű modellt, amelyben különböző bemenő 
paraméterek mellett vizsgálható, mikor csökken a belső hőmérséklet egy megengedett érték 
alá. Ez egy kéttárolós épületfizikai modell, amely figyelembe veszi a határoló szerkezetek 
csillapítását és késleltetését, valamint képes kezelni az időben változó külső hőmérsékletet. A 
dolgozat második részében valós mérési eredményekkel igazolom a modell helyességét, 
összevetem a modell segítségével számolt belső hőmérséklet alakulást a mért belső 
hőmérséklet alakulással. 
 
Irodalom: 
[1] Csoknyai István, Doholuczki Tibor: Több, mint hidraulika; Herz Armatúra Hungária 

Kft., Budapest, 2013 
[2] Fekete Iván: Épületfizika kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985 
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A felület-térfogat arány szerepe az épületek energetikai minőségében 

(The surface-to-volume ratio and the energy performance of buildings) 

 

Dobra Máté MSc II. évf. 
dobra91@gmail.com 

 

Konzulensek: Dr. Csoknyai Tamás egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti 
Eljárástechnika Tanszék; Dr. Szalay Zsuzsa adjunktus, Magasépítési Tanszék, 

Építészmérnöki Kar   
 

 
A dolgozatban arra kérdésre keresem a választ, hogy a jelenleg érvényben lévő 7/2006 TNM 
rendelet szerinti összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményértékek 
meghatározása – gyakorlati használhatóságot figyelembe véve – helyesen történik-e, vagy 
adódhat egy ennél megfelelőbb mód is rá. Ehhez számos lakás energetikai értékelését 
elvégzem, és tapasztalati úton kísérlek meg következtetéseket levonni. Hasonló módon a 
TNM rendelet fajlagos hőveszteség tényezőjére vonatkoztatott követelményértékek 
meghatározását is megvizsgálom. 
 
Hipotézisem az, hogy az egész épület felület-térfogat aránya alapján történő kategóriába 
sorolás lakóegységek esetén téves és számos problémát vet fel. A dolgozatban ezt igazolom 
különböző adottságú lakások vizsgálata alapján és megvizsgálom alternatív besorolási 
módozat ok lehetőségét is. 
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Napelemek tájolásának vizsgálata, egymásra vetett árnyékuk hatáselemzése 

(Study of PV panel orientation and the effect of self-shading) 

 

Gergely István BSc IV. évf. 
gerist1212@gmail.com 

Konzulens: Horváth Miklós doktorandusz, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika 
Tanszék  

 

 
A jelenkori energetikai törekvések között kiemelt hangsúllyal szerepel a megújuló energiák 
kihasználásának növelése. A napenergia hasznosítás továbbra is azon terület, amiben az 
elméleti lehetőségekhez képest csak csekély mértékben kamatoztatják a benne rejlő 
potenciált. A napenergia hasznosító berendezések fejlesztése, hatásfokuk növelése mellett 
szintén fontos szerepe van azoknak a kutatásoknak, amelyek a berendezések optimális 
elhelyezését vizsgálják, hogy a beérkező napenergia kihasználtsága a lehető legnagyobb 
legyen. 
 
Dolgozatomban először egy általános bemutatást és egy összefoglaló képet adok a különböző 
lehetőségekről, kutatási irányokról, amelyek a napenergia hasznosítás maximalizálását 
célozzák meg. A későbbiekben az irodalmi háttér feldolgozásának segítségével elemezem a 
különböző lehetőségeket, mint például a tájolás hatását a napelemek termelésére, és a 
különböző mértékű árnyékolások befolyásoló hatását a berendezések teljesítményére. 
 
Felhasználva az elméleti vizsgálatok eredményeit, meghatározom az optimális elhelyezését 
egy napelem mezőnek adott lapostető típus esetére. Ezután az adott tetőtípus mellett 
összehasonlító vizsgálatokat készítek különböző tájolású épületek esetére is. További célom, 
hogy az összehasonlításból olyan következtetéseket határozzak meg, mely egy általános 
szabályt alkot a különböző tájolású épületek napenergia termelő berendezésekkel való 
betelepítésére. 
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Családi ház energetikai vizsgálata különböző épületkialakítások és felújítási 
módozatok esetén 

(Energy performance study of a single family house with different building 
desgins and renovation methods) 

 

Juhász Balázs BSc IV. évf. 
juhi8587@gmail.com 

Konzulens: Horváth Miklós doktorandusz, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika 
Tanszék  

 

 
Napjainkban az Európai Unióban környezettudatos és gazdasági megfontolások alapján egyre 
inkább előtérbe kerül az energiahordozókkal való takarékosság. Ennek következtében 
folyamatosan növekszik az érdeklődés az alacsony energiafelhasználású házak iránt. A 
fenntarthatóbb életmód érdekében az újonnan építendő és a jelentős felújításon átesett 
épületeknek egyre szigorúbb normáknak kell megfelelni. Ezen tanulmányban egy huszonegy 
éves, kétszintes, könnyűszerkezetes családi házat vizsgálok a hazai épületminősítő rendelet 
alapján. A vizsgálatokat különböző felújítási módozatok (fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, 
utólagos hőszigetelés), illetve komplex felújítás esetére is elvégzem. A vizsgálatok során 
kitérek továbbá a napelemek és napkollektorok esetleges alkalmazási lehetőségeire is. 
Megvizsgálom, hogy az épület kialakításának (A/V viszony) és az épülettömegnek milyen 
hatása van az elérhető energia-megtakarításokra. 
 
A tanulmány alapja a családi ház energetikai minősítése. Az A/V viszony változásának 
szerepét úgy veszem figyelembe, hogy a számításokat elvégzem egy és háromszintes 
épületkialakítás esetére is. Az épülettömeg energetikai hatását nehézszerkezet figyelembe 
vételével vizsgálom. 
 
A tanulmány célja, hogy eltérő épületkialakítások mellett elemezze a különböző felújítási 
módozatok hatását az épület energetikai viszonyaira, így az épület minősítésére is. 
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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

 
ÉPÜLETGÉPÉSZET 2. 

 

Helyszín:  Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék  

  Macskásy Labor, D. épület fszt. 

Időpont: 2015. november 17. 9:00 

Elnök:   Dr. Bánhidi László professor emeritus 

Titkár:  Érces Norbert doktorandusz 

Tagok:  Dr. Barna Edit adjunktus 

  Nagy Gyula elnök; MMK Épületgépészeti Tagozat 

 

 

9:00 Bengery Eszter 

 Hurkolt távfűtő hálózatok üzemeltetése 

 
Konzulensek:    Dr. Garbai László professor emeritus 
 Jasper Andor doktorandusz  

  

9:20 Papp Klaudia 

 Szennyvízcsatorna-rendszerek optimális üzemeltetésének modellezése 

 
Konzulensek:    Dr. Garbai László professor emeritus 
 Jasper Andor doktorandusz 

  

9:40 Szelinger Kornél Ferenc 

 Politropikus áramlás csővezetékben 

 
Konzulens:  Dr. Garbai László professor emeritus 

 

10:00 Schermann Zsolt 

 
Egy- és kétutú szelep összehasonlítása, alkalmazása épületgépészeti 
rendszerekben 

 
Konzulens:  Szabó János tudományos segédmunkatárs 

 

10:20 Szünet 
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10:40 Andrássy Zoltán, Farkas Rita 

 Fázisváltó anyag kombinálása mennyezethűtési panellel 

 

Konzulensek:    Szabó János tudományos segédmunkatárs 
 Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens 

  

11:00 Zichó Viktor 

 Hűtőkörfolyamat kondenzátorhő hasznosítása 

 
Konzulensek:    Szabó János tudományos segédmunkatárs 
 Dr. Kassai Miklós adjunktus 
  

11:20 Andrássy Zoltán, Farkas Rita 

 Szilárd tüzelésű kazánhoz illesztett energiatároló rendszer vizsgálata 

 Konzulens:     Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens  
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Hurkolt távfűtő hálózatok üzemeltetése 

(Operation of looped district heating networks) 

 

Bengery Eszter MSc I. évf. 
beszter73@gmail.com 

Konzulensek: Dr. Garbai László professor emeritus, Épületgépészeti és Gépészeti 
Eljárástechnika Tanszék, Jasper Andor doktorandusz, Épületgépészeti és Gépészeti 

Eljárástechnika Tanszék  
 

Az európai energetikában a nagyvárosok hőellátásában kitüntetett szerepe van a távfűtésnek. 
A távfűtések kiterjedt csőhálózattal rendelkeznek. A csőhálózatok hidraulikai vizsgálata, a 
hidraulikai optimum, az optimális szivattyú-munkapont beállítása a hálózatok 
üzemeltetésének egyik kulcskérdése. A csőhálózatok egy része úgynevezett sugaras, másik 
része hurkolt topográfiájú. A hurkolt hálózatok üzemeltetése bonyolultabb, a kialakuló 
áramlási kép a fogyasztói igények változása miatt általában labilis. Kutatásaimban elemezem 
a hurkolt és sugaras hálózatok hidraulikai analízisének módszereit. Általánosan elterjedt 
nézet, hogy a hurkolt hálózatok hidraulikailag előnyösebbek, mint a sugaras hálózatok. Jelen 
dolgozatomban az egy kört tartalmazó távfűtő hálózatok hidraulikai analízisének módszerét 
mutatom be. Az ilyen típusú hálózatra célfüggvényeket fogalmazunk meg, és a célfüggvény 
minimalizálásával határozzuk meg az áramlási képet. Az egyik célfüggvény az áramlási 
munka minimálását fogalmazza meg. A másik célfüggvény a betáplált energia minimumát 
célozza. A két célfüggvény megoldásával kapott áramlási kép különbözik egymástól. 
Dolgozatomban mindkét célfüggvény megoldásával foglalkozom. 

A Kirchhoff-törvények, a csomóponti egyenletek és a hurokegyenletek speciális felírásával és 
megoldásával meghatározom a kör hidraulikai végpontját és ezen belül a hidraulikai 
végpontban elhelyezkedő fogyasztó ellátásának arányát. Bizonyítom, hogy különböző 
megoldást adnak a célfüggvények. Az elméletileg gazdaságosabb üzemeltetést a betáplált 
energia minimalizálásával nyert áramlási kép biztosítja.
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Szennyvízcsatorna-rendszerek optimális üzemeltetésének modellezése 

(Modelling optimal operation of wastewater systems) 

 

Papp Klaudia MSc II. évf. 
pappklaudia13@gmail.com 

Konzulensek: Dr. Garbai László professor emeritus, Épületgépészeti és Gépészeti 
Eljárástechnika Tanszék, Jasper Andor doktorandusz, Épületgépészeti és Gépészeti 

Eljárástechnika Tanszék  
 

 
Tavalyi TDK dolgozatomban a dabasi szennyvíztisztító telep optimalizálási feladataival 
foglalkoztam. A telep jelenleg hidraulikailag és a beérkező szerves anyag tartalom 
szempontjából is a méretezési állapot felett üzemel. A kiterjedt síkvidéki szennyvízcsatorna 
hálózatban számos átemelő akna található, amelyek önmagukban jelentős tároló térfogatot 
jelentenek. A működés optimalizálásának alapgondolata, hogy a telepre érkező 
szennyvízcsúcsokat az aknák tárolókapacitásának kihasználásával levágjuk, és mindeközben 
minimalizáljuk a szivattyúzási munkát. 
 
Korábbi TDK munkámban kidolgoztam a csatornarendszer hidraulikai modelljét. A 
hidraulikai egyenletek megoldása előtt meghatároztam a hálózat döntési modelljét, amelynek 
célfüggvénye a szivattyúzási munka minimumának keresése. A tisztítási és lebontási folyamat 
sikere érdekében feltételként szabtam meg, hogy a tározóban a szennyvíz tartózkodási ideje 
összességében közelítse meg a lebontáshoz szükséges időtartamot. A döntési modell részét 
képezik még a mellékfeltételek, amelyek a szennyvíztározók korlátos befogadóképességét, 
kapacitását jelentik. Az ezek figyelembe vételével felírt hálózati döntési modell megoldásával 
előállítható a rendszer optimális üzemmenetének első közelítése. 
 
Jelen dolgozatomban a hidraulikai egyenletek megoldásával és a szivattyú munkapontok 
illesztésével foglalkozom. A rendelkezésre álló szennyvízhozam adatok alapján 
meghatározom a szivattyúk üzemeltetésének optimális menetrendjét, amivel egyszerre 
érhetjük el a szennyvíztelep csúcsterhelésének csökkentését és a rendszer villamosenergia-
felhasználásának csökkentését. A korábbi mérési adatok alapján előre jelzettet meghaladó 
szennyvízhozamokat a rendszer szabályozása az optimálistól eltérő térfogatáramokkal kezeli, 
azonban a tervezett öntanuló üzemmód az új hozam-adatok alapján képes lesz az optimális 
térfogatáram-menetrend újraszámítására. 
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Politropikus áramlás csővezetékben 

(Politropic flow in energetics pipeline) 

 

Szelinger Kornél Ferenc BSc III. évf. 
szelinger.k@gmail.com 

Konzulens: Dr. Garbai László professor emeritus, Épületgépészeti és Gépészeti 
Eljárástechnika Tanszék  

 

 

A dolgozatban összefoglaljuk az ideális gázok és gőzök állandósult áramlásának leírását. 
Bevezetjük az áramló súrlódásos közeg úgynevezett kiterjesztett termodinamikai 
állapotegyenletét. Ennek az állapotegyenletnek a felhasználásával felírjuk az izotermikus, az 
adiabatikus és az izentrópikus csőáramlások differenciálegyenletét, amelyekre analitikus 
megoldásokat adunk.  Ismert, hogy a reális gázok és a vízgőz áramlásának leírására a mérnöki 
gyakorlatban is jó közelítést ad az ideális gáz modellje, amely azt jelenti, hogy feltételezésünk 
szerint a közeg viselkedése követi az általános gáztörvényt. A mérnöki gyakorlatban mind a 
gázok, mind a gőzök állapotjelzőinek áramlás közben történő változását azzal a feltételezéssel 
számítják, hogy az áramlás izotermikus. Ez természetesen elméletileg helytelen feltevés,  
mivel a nyomásveszteség következtében a gáz sűrűsége csökken, sebessége nő, a mozgási 
energia növekedéséhez külső energiabetáplálásra van szükség, amely fűtéssel, hőbevitellel 
oldható meg. A gyakorlati követelmények szem előtt tartásával modellezzük az áramlást 
adiabatikus és izentrópikus esetre. Levezetjük az un. politropikus gázáramlás 
differenciálegyenletét is, amelyre analitikus megoldást adunk. Miután az áramló gázok, 
valamint környezetük között az általában fennálló hőmérséklet különbség miatt jól számítható 
hőátvitel valósul meg, a valóságos áramlást politropikusnak tekinthetjük. A dolgozatban 
példákon mutatjuk be a képletek használatát, és összevetjük a kapott eredményeket. 

Mind az áramlástan oktatásában, mind a mérnöki tervezési gyakorlatban a csőbeli gáz- és 
gőzáramlások modellezése és számítása igen nagy jelentőségű ismeretanyag. A tervezési 
gyakorlat az egyszerűsített számítási módszereket alkalmazza. Az igényes számításokban a 
véges differencia módszerek váltak uralkodóvá. Dolgozatunkban bizonyítani kívántuk, hogy 
az áramlást leíró differenciálegyenletek megoldására az analízis még ma is használ ki nem 
használt lehetőségeket, és találhatunk zárt, analitikus megoldásokat, az áramlás jellemzőinek 
számítására. Bár ezek implicit összefüggések, de számítástechnikailag könnyen kezelhetők. 
Dolgozatunkban új tudományos eredményként mutatjuk be pv^κ=áll. adiabacitási 
állapotegyenlet kiterjesztését politropikus súrlódásos áramlásokra. A bemutatott képletek 
precíz mérnöki számításokat tesznek lehetővé nagynyomású gőz- és gázáramlások 
vizsgálatára, ill. speciális vegyipari alkalmazások esetében. 
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Egy- és kétutú szelep összehasonlítása, alkalmazása épületgépészeti 
rendszerekben 

(The comparison and application of two- and three way valves in HVAC 
systems) 

 

Schermann Zsolt,  BSc IV. évf. 
schermannzsolt@gmail.com 

 

Konzulens: Szabó János tudományos segédmunkatárs, Épületgépészeti és Gépészeti 
Eljárástechnika Tanszék  

 

 
Az elvégzett szakirodalom kutatás alapján bemutatom egy ismert nyomáskülönbségű 
hőcserélő, mint fogyasztó térfogatáram szabályozását egyutú szabályozószeleppel illetve 
elosztó kapcsolás segítségével, azaz háromjáratú szeleppel. Az összehasonlítást mind 
méretezéstechnikai, mind pedig energetikai szempontból elvégzem. 
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Fázisváltó anyag kombinálása mennyezethűtési panellel 

(Combination of phase change materials with ceiling cooling panels) 

Andrássy Zoltán MSc II. évf. 
zolee92@gmail.com 

Farkas Rita MSc II. évf. 
f.rita33@gmail.com  

Konzulensek: Szabó János tudományos segédmunkatárs, Épületgépészeti és Gépészeti 
Eljárástechnika Tanszék, Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens, Épületgépészeti és 

Gépészeti Eljárástechnika Tanszék  
 

A fázisváltó anyagok alkalmazása a külföldön elsősorban az épületgépészetben terjed. 
Hazánkban az irodaházak komfortszintjének kielégítése egyre nagyobb kihívást állít a 
tervezők elé. Dolgozatunkkal erre szeretnénk egy újfajta megoldást találni. Mivel az 
irodaházaknál nagy a belső hőterhelés, ezért az épület hűtési költsége rendkívül magas, és 
gyakran még télen is hűtésre van szükség fűtés helyett, ezért egy mennyezethűtési rendszert 
vizsgáltunk fázisváltó anyaggal kiegészítve. A fázisváltó anyagok (PCM) az energia 
tárolásával csökkenteni tudják a belső hőingadozásokat, ezért alkalmazásuk főleg tárgyalók 
esetén előnyös, hiszen ezen helységekben a belső hőterhelés ugrásszerűen változik. 
 
TDK dolgozatunkban irodaházak hűtésére alkalmazható mennyezethűtési panel és fázisváltó 
anyag együttműködését vizsgáltuk. Mivel a fázisváltó anyagok pontos összetételét és fizikai 
tulajdonságait az egyes gyártók nem hozzák nyilvánosságra, ezért először a rendelkezésünkre 
álló anyag főbb tulajdonságait határoztuk meg. Kimértük a PCM sűrűségét, fajhőjét, 
olvadáshőjét, a fázisváltás hőmérséklettartományát és hővezetési tényezőjét. Munkánk során 
vizsgáltuk a fázisváltó anyag, a mennyezethűtési panel és a teljes rendszer működését 
ANSYS szimulációval. CFD szimulációval vizsgáltuk a panel leadott hűtőteljesítményét és 
megvizsgáltuk ennek növelési lehetőségeit. 
 
Létrehoztunk egy olyan LabView programot, amely kiszámítja az alkalmazott hűtőgép 
üzemidejét és EER-jét a beállított fázisváltó anyag vastagsága és típusa, a vizsgálandó 
helyiség térfogata, a belső hőterhelés és a külső hőmérséklet lefutás függvényében. 
Vizsgáltuk a fázisváltozás folyamatát, a kialakuló hőáramokat; a sugárzás hatását a szoba, az 
egyes falfelületek és a hűtővíz hőmérsékletére. A szimuláció során meghatároztuk, hogy az 
energiafelhasználás csökkentése érdekében milyen olvadás- és fagyáspontú fázisváltó anyagot 
milyen vastagságban és elhelyezéssel célszerű beépíteni a különböző rendeltetésű 
helyiségekbe. Eredményeink validálása érdekében méréseket is végeztünk a kisminta törvény 
alapján. A Tanszék Stokes laborjában felépítettünk egy kicsinyített adiabatikus szobát, 
melybe beépítettük a mennyezethűtési panelt, a fázisváltó anyagot és egy villanykörte 
formájában a belső hőterhelést. 
 
Irodalom: 
[1]  Andrássy Zoltán, Farkas Rita: Fázisváltó anyagok alkalmazása fűtéskorszerűsítésre, TDK dolgozat, 2013 
[2]   M.Ravikumar, Dr. Pss. Srinivasan: Phase change material as a thermal energy material for cooling of 

building, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, pp.: 503-511, 2005-2007 
[3]   Farkas Rita: Fázisváltó anyagok ipari alkalmazásának vizsgálata, Diplomaterv A, 2015 
[4]   Christoph Rathgeber, Laia Miró, Luisa F. Cabeza, Stefan Hiebler: Measurement of enthalpy curves of 

phase change materials via DSC and T-history:, Thermodinamica Acta, old.: 79-88, 2014, (596) 
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Hűtőkörfolyamat kondenzátorhő hasznosítása 

(Heat utilization of a refrigeration condenser) 

 

Zichó Viktor MSc I. évf. 
zichoviktor@gmail.com 

Konzulensek: Szabó János tudományos segédmunkatárs, Épületgépészeti és Gépészeti 
Eljárástechnika Tanszék, Dr. Kassai Miklós adjunktus, Épületgépészeti és Gépészeti 

Eljárástechnika Tanszék 
 

 

A mai energetika kulcsfontosságú kérdése az energiafelhasználás csökkentése, az energiamix 
megújítása és az energiahatékonyság növelése. Több sürgető oka is van ezeknek az 
intézkedéseknek. Köztudott, hogy bolygónk az eddiginél jelentősen nagyobb ütemű 
klímaváltozást szenved. Ez az antropogén üvegházhatású gázok nagymértékű kibocsátásának 
köszönhető. Mivel a bolygó ökoszisztémái igen labilis rendszert képeznek, egy ilyen nagy 
ütemű változás sok fajt érinthet, többek közt közvetetten minket, embereket is. 

A jelenleg többségben alkalmazott energiaforrások, a fosszilis energiahordozók készletei 
végesek, és a jelenlegi fogyasztás mellett kimerülésük hamarosan bekövetkezik. Újabb 
technológiák jelennek meg a kitermelésükre, amelyekkel hatékonyabban kinyerhetjük őket, de 
ezek csak rövidtávú megoldást jelentenek. 

A megoldás valójában már rég ismert, a fogyasztást kellene lecsökkenteni olyan mértékűre, 
amely nem jelent nagy terhelést környezetünkre, illetve meghosszabbítja a tüzelőanyagok 
rendelkezésre állását. A fogyasztás csökkentése megoldható a fogyasztói igények 
lecsökkentésével, vagy az energiahatékonyság növelésével. Az előbbi intézkedés nehézkes, 
mert ennek határt szab a ragaszkodó fogyasztói magatartás, a kényelemről való lemondás 
nehézsége. 

A dolgozatomban az energiafelhasználás hatékonyságának növelésével foglalkozom egy 
olyan területen, ahol nagy mennyiségű primerenergia megspórolása lehetséges. Az ipari 
hűtőberendezések nagy teljesítményű hőszivattyúk, amelyeknek az elpárologtatóján elvont hő 
jelentkezik hasznos munkaként. Célom, hogy a kondenzátor oldalon jelentkező hőmennyiség 
hasznosítását elemezzem egy élelmiszeripari létesítmény esetében, téli és nyári 
üzemállapotban. Ehhez a névleges hűtőteljesítmény meghatározása után az erre illesztett 
hűtőkörfolyamatot veszem alapul, amire hőhasznosító berendezéseket tervezek. A 
hőhasznosítókban lejátszódó folyamatokat részletesen kifejtem, illetve ezekre gazdasági 
megtérülést számítok. 
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Szilárd tüzelésű kazánhoz illesztett energiatároló rendszer vizsgálata 

(Investigation of a thermal energy storage system with a solid fuelled boiler) 

 

Andrássy Zoltán MSc II. évf. 
zolee92@gmail.com 

Farkas Rita MSc II. évf. 
f.rita33@gmail.com  

Konzulens: Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti 
Eljárástechnika Tanszék 

  
A fázisváltó anyagok olyan energiatároló anyagok, melyek a fázisváltozás közben 
felszabaduló látens hő segítségével nagyobb energiasűrűséggel képesek a hőenergiát tárolni. 
A különféle alkalmazások során ezt az energiatárolást lehet kihasználni. 
 
Egy régebbi munkánk során saját hőtani modellt alkottunk a fázisváltó anyagok hőtani 
viselkedésének leírásához. Numerikus módszerrel vizsgáltuk egy családi ház fűtési rendszerét, 
ahol egy túlméretezett kazánt egy alulméretezett kazán és egy puffertároló váltott fel. A 
szokványos puffer tartályokban víz végzi a hőtárolást. Munkánk során sikerült 
bebizonyítanunk, hogy fázisváltó anyag alkalmazása mellett kb. ötödakkora méretű tartály is 
elegendő, valamint növekedett a kazán hatásfoka és csökkent a felhasznált tüzelőanyag 
mennyisége is. 
 
Eredményeink validálásához méréseket végeztünk a Tanszék Stokes Laborjában. 
Megterveztük a beépítendő tartályt szilárdságtani szempontból, és hőtani számítások 
segítségével meghatároztuk a belső csőkígyók optimális helyzetét. A tárolót a Laborban 
található szilárdtüzelésű kazánhoz illesztettük. Megterveztük a rendszer kialakítását, 
beszereztük a szükséges fázisváltó anyagot és elvégeztük az összeszerelési munkálatokat. 
Olyan rendszert alkottunk, melyben szabadon eldönthető, hogy a fázisváltó anyaggal töltött 
tároló sorosan vagy párhuzamosan van kapcsolva mind a hőtermelővel, mind a 
hőfogyasztóval. Így a puffertároló hőtermelő és hőfogyasztó szerepet is be tud tölteni a 
rendszerben. Mértük az előremenő és visszatérő hőmérsékleteket, a fűtővíz térfogatáramát, a 
labor és négy helyen a fázisváltó anyag hőmérsékletét. 
 
Célunk, hogy a megépített rendszerből tanszéki mérést készítsünk, hogy egyetemista társaink 
is megismerkedhessenek a fázisváltó anyagokkal, az energiatárolás jövőjével. 
 
 
Irodalom: 
[1]   Andrássy Zoltán, Farkas Rita: Fázisváltó anyagok alkalmazása fűtéskorszerűsítésre, TDK dolgozat, 2013. 
[2]   N. Soares et al.: Review of passive PCM latent heat thermal energy storage systems towards buildings’ 

energy efficiency, Buliding and Environment, pp. 82-103, 2012. 
[3]   Wakao N. et al.: Effect of fluid dispersion coefficients on particle to fluid heat transfer coefficients in 

packed beds. Chemical Engineering, pp. 325-336, 1979/34. 
[4] Renato M. Lazzarin, Luigi Schibuola: Performance analysis of heating plants equipped with condensing 

boilers, Heat Recovery Systems, pp. 269-276, 1986. 
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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

 
GÉPÉSZETI  ELJÁRÁSTECHNIKA  

Helyszín:  Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék  

  D.101. Könyvtár 

Időpont: 2015. november 17. 9:00 

Elnök:   Dr. Láng Péter egyetemi tanár 

Titkár:  Szabó Viktor doktorandusz 

Tagok:  Dr. Örvös Mária egyetemi docens 

  Dr. Barna Lajos c. egyetemi tanár 

 

9:00 Varju Evelin 

 Térfogati hőátadási tényező meghatározása fluidizációs szárításnál 

 
Konzulensek:    Dr. Örvös Mária egyetemi docens 
 Szabó Viktor doktorandusz 

  

9:20 Marinkó Ádám 

 Nyomástartó edények szilárdsági vizsgálata végeselem módszerrel 

 

Konzulensek:    Dr. Nagy András egyetemi docens 
 Dudinszky Balázs tanszéki mérnök 

 

9:40 Hummel Kristóf 

 Frakcionált kristályosítás modellezése 

 

Konzulensek:    Dr. Láng Péter egyetemi tanár 
 Dr. Hégely László adjunktus 

 

10:00 Herczeg András 

 Algaszaporító reaktor tervezése 

 
Konzulensek:    Bothné Dr. Fehér Kinga adjunktus 
 Dr. Parti Mihály egyetemi tanár 
  

10:20 Nagy Eszter 

 A fordított ozmózis technológiai vizsgálata 

 Konzulens:     Dr. Poós Tibor adjunktus  
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Térfogati hőátadási tényező meghatározása fluidizációs szárításnál 
(Determination of volumetric heat transfer coefficient on a fluidized bed 

dryer) 

 

Varju Evelin MSc I. évf. 
varjuevelin93@gmail.com 

Konzulensek: Dr. Örvös Mária egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti 
Eljárástechnika Tanszék, Szabó Viktor doktorandusz, Épületgépészeti és Gépészeti 

Eljárástechnika Tanszék  
 

Fluidizációs szárítókat széles körben alkalmaznak szemcsés anyagok gyors és hatékony 
szárítására az élelmiszer- és a gyógyszeriparban valamint a mezőgazdaságban. A szemcsék 
mozgása következtében intenzív hő- és anyagátadás játszódik le, mely során a nedvesség gőz 
halmazállapotban diffundál a hőt közvetítő levegőbe. A diffúziós műveletek közül a szárítás 
az egyik leginkább energiaigényes folyamat, ezért törekedni kell a befektetett energia 
mérséklésére. Ennek érdekében elengedhetetlen a szárítás során végbemenő hő- és 
anyagátadási folyamat ismerete, a jelenséget leíró matematikai modellek felállítása és 
alkalmazása. 

A fluidizációs szárítás modellezéséhez a gáz és anyag közötti hőátadási tényező ismerete 
szükséges. Szemcsés anyagok esetén a hőátadó felület meghatározása számos 
bizonytalanságot rejt magában a szemcsék szabálytalan felülete, méretszórása miatt. A 
szakirodalom többnyire szabályos geometriájú anyagot feltételez. A térfogati hőátadási 
tényező bevezetésével megszüntethető a hőátadási felület meghatározásánál jelentkező 
probléma. 

A térfogati hőátadási tényező függvények létrehozása kísérleti mérések alapján lehetséges. 
Ennek érdekében az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék laboratóriumában 
található fluidizációs szárító berendezésen mérési módszert dolgoztunk ki.  A térfogati 
hőátadási tényező meghatározásához mérni kell a szárítógáz paramétereit, a szemcsés halmaz 
felületi hőmérsékletét és nyomásesését. A mérési módszer továbbfejlesztésével, az anyag 
felületi hőmérsékletmérésének pontosításával, a szárítási folyamat vizsgálhatóvá válik a 
szárítás állandó- és csökkenő száradási sebességű tartományán egyaránt. Méréseimet 
különböző típusú szemes termékek felhasználásával, széles hőmérséklet- és levegősebesség 
tartományban végzem el. A felhasznált szemcsés anyagokra mérési úton meghatároztam a 
fluidizációs tartományukat, ami segít megállapítani, hogy milyen levegősebesség-
tartományban lehet elvégezni a méréseimet. 

A mérési eredmények feldolgozásával létrehozom a térfogati hőátadási tényező függvényeket 
a szárítás teljes szakaszára. Az átadási tényező és az anyag nedvességtartalom közötti 
függvénykapcsolat lehetővé teszi a fluidizációs szárítás eddigieknél pontosabb leírását. 
Mérési eredményeim felhasználhatók a fluidizációs szárítók matematikai modellezéséhez. 

Irodalom: 
[1] Kunii, D., Levenspiel, O.: Fluidization Engineering, 2nd edition, Butterworth-Heinemann, New York, 

1991 
[2] Fonyó, Zs., Fábry, Gy.: Vegyipari művelettani alapismeretek, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998 
[3]  Srinivasakannan, C., Shoibi, A.A., Balasubramanian, N.: Combined resistance bubbling bed model for 

drying of solids in fluidized beds, Heat and Mass Transfer, vol. 48, no. 4, 621-625 (2012) 
[4]  Ciesielczyk, W.: Analogy of heat and mass transfer during constant rate period in fluidized bed drying, 

Drying technology, vol. 12, no. 4, 217-230 (1996) 
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Nyomástartó edények szilárdsági vizsgálata végeselem módszerrel 

(Pressure vessels strenght analysis with finite element method) 

 

Marinkó Ádám MSc I. évf. 
marinko.adam@gmail.com 

Konzulensek: Dr. Nagy András egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti 
Eljárástechnika Tanszék, Dudinszky Balázs tanszéki mérnök, Épületgépészeti és 

Gépészeti Eljárástechnika Tanszék 

 

A dolgozat belső gáznyomással terhelt kúpos fenékkel és kosárgörbe idomú zárófelülettel 
határolt egyszerű nyomástartó edény szilárdsági vizsgálatával foglalkozik. A kiinduló 
geometriai, terhelési, szerkezeti anyag (szénacél) adatok alapján először szabványos 
számítással kerül meghatározásra az edény egyes részeihez tartozó szilárdságilag szükséges 
falvastagságok értékei. 

A további vizsgálatok során az edény tényleges falvastagsága az előzőkben számítottak 
figyelembevételével került felvételre. 

A végeselemes modellezés Ansys programmal történt, melynek során először a referenciának 
számító kétdimenziós, majd ezt követően a 3D-s modell került kidolgozásra. A végeselemes 
számítások a szerkezeti anyag rugalmas tartományára vonatkoztak. 

A dolgozat az egyes feszültséggyűjtő helyeknél a kétféle modellel számított eredmények 
között tapasztalt eltérések lehetséges okait is vizsgálja, és felvázolja a modell pontosításának 
lehetséges irányait, mely egy következő dolgozatban kerül kifejtésre. 

 

Irodalom: 

[1]  Turba József, Németh Jenő: Vegyipari készülékek tervezése, Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 1973. 

[2] Pálfi Zoltán: Vegyipari készülékek. Szerkesztési atlasz, Műszaki Könyvkiadó, 1986. 

[3]   AD Merkblatt szabvány, B jelű lapok, 1995. januári kiadás 

[4]   Varga László: Nyomástartó edények tervezése, Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 
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Frakcionált kristályosítás modellezése 

(Modelling of fractional crystallization) 

 

Hummel Kristóf MSc I. évf. 
hummelkristof@gmail.com 

Konzulensek: Dr. Láng Péter egyetemi tanár, Épületgépészeti és Gépészeti 
Eljárástechnika Tanszék, Dr. Hégely László adjunktus, Épületgépészeti és Gépészeti 

Eljárástechnika Tanszék 
 

Dolgozatom témája a kristályosítás, ami a vegyipar igen széles körben és szinte legrégebb óta 
alkalmazott eljárása. Elég a gyógyszeriparra, szennyvízfeldolgozásra vagy néhány 
élelmiszeripari termék előállítására gondolni. Egyes ipari területeken népszerűsége és 
alkalmazhatósága napjainkban tovább terjed. A magas sótartalmú ipari szennyvizek kezelése 
területén komoly igény mutatkozik korszerű és a környezetvédelmi normákhoz igazodó 
eljárások kifejlesztésére. Többek között ezen aktualitás adta a motivációt a dolgozat 
elkészítéséhez. 

Dolgozatomban először ismertetem a legfontosabb alapfogalmakat (oldhatóság, fázisdiagram, 
fázisegyensúly stb.). Ezután bemutatom a frakcionált kristályosítás műveletét, aminek 
tervezésével a dolgozat további részében foglalkozom. 

A frakcionált kristályosítás modellezésére mind az ismert folyamat szimulátorok, mind a 
hagyományos egyenletmegoldó szoftverek alkalmatlanok. Ezért szükséges volt egy kiterjedt 
adatbázissal rendelkező programot keresnem (EQ3/6), mely alkalmas az oldat egyensúlyi 
összetételének meghatározására, és így segítséget nyújt a kristályosítási művelet tervezéséhez. 
A választott szoftverben lehetőség van beállítani a számításokhoz használt termodinamikai 
modellt, valamint szükség szerint változtatni azt. A számítások megkezdése előtt szükség volt 
a bonyolult program megismerésére és használatának elsajátítására. Ezenkívül a vizsgált 
elegyre további egyensúlyi adatokkal kellett kibővíteni a program adatbázisát a pontosabb 
eredmények elérése érdekében. A program teszteléséhez irodalmi adatokat, és laboratóriumi 
mérési eredményeket használtam. 

Munkám során egy nátrium-klorid és nátrium-szulfát sókat tartalmazó ipari szennyvíz 
frakcionált kristályosítással történő tisztítását modelleztem. A számítási eredmények alapján 
technológiai javaslatot készítettem. A számítógépi program használatához részletes leírást 
készítettem. Munkám a kristályosítás műveletének oktatásának fejlesztéséhez is 
felhasználható. 

 

Irodalom: 
[1]  Cséfalvay Edit, Deák András: Vegyipari művelettan II. BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki 

Tanszék, Budapest, 2012. 430-475 
[2]  Philippe Marliacy, Nathalie Hubert, Louis Schuffenecker, Roland Solimando: Use of Pitzer’s model to 

calculate thermodynamic properties of aqueous electrolyte solutions of Na2SO4 + NaCl between 273.15 
and 373.15 K. Fluid Phase Equilibria 148, 1998., 95–106 

[3] Wolery, T.J., 2002, EQ3/6 - Software for Geochemical Modeling, Version 8.0, UCRL-CODE-2003-009, 
Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, California4.  

[4] Yongliang Xiong: Thermodynamic Model for the Na-B(OH)3-CI-S04 system, Revision 1, Superseding 
ERMS 558111. Sandia National Laboratories, 2012 
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Algaszaporító reaktor tervezése 

(Planning Fotobioreactor to Algae) 

 

Herczeg András BSc IV. évf. 
Ifj.Herczeg.Andras@gmail.com 

Konzulensek: Bothné Dr. Fehér Kinga adjunktus, Épületgépészeti és Gépészeti 
Eljárástechnika Tanszék, Dr. Parti Mihály egyetemi tanár, Áramlástan Tanszék  

 

 

Dolgozatom megírására egy általam kitűzött cél buzdított, mégpedig egy olyan algaszaporító 
berendezés kifejlesztése, megtervezése, mellyel bármilyen algakultúrát lehet szaporítani, 
lényegében fél ipari körülmények között, a lehető legtöbb szaporítási feltétel szabályzásával. 
Ezen berendezéssel az algák különböző élettani reakcióit, tulajdonságait is vizsgálni tudják a 
kutatóintézetek, vagy magánszemélyek. A kérés megfogalmazása részben a Szegedi Biológiai 
Kutatóintézet munkatársaitól érkezett. A berendezés által teljesítendő egyik legfontosabb 
mérés, hogy a fény intenzitásának, fajtájának (hullámhossz szerint), időtartamának változása 
milyen hatással van az algakultúrák növekedésére. Másik fontos szempont, hogy a berendezés 
vezérlőegységére kötött számítógépen folyamatosan rögzíthessük a mérési adatokat. 

A kitűzött feladat rendkívül komplex, a mérnöki tervezés során szigorúan figyelembe kell 
vennem a biológiai életfeltételeket, a fizikai hatások következményeit az algakultúrán. 
Természetesen amennyire csak lehet figyelni kell azt is, hogy a legjobb minőséget a lehető 
legolcsóbb megvalósítással érjük el. 
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A fordított ozmózis technológiai vizsgálata 

(Examination of the reverse osmosis technology) 

 

Nagy Eszter BSc IV. évf. 
nagyeszter930812@gmail.com 

Konzulens: Dr. Poós Tibor adjunktus, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika 
Tanszék 

 

 

A fordított ozmózis elvén működő szétválasztási folyamat az egyik legfontosabb és 
legszélesebb körben alkalmazott technológia, melyet a hadsereg már az 1960-as években is 
hatékonyan használt sótalanításra. A népességrobbanásból adódóan az ivóvízkészletünk 
csökken így 2025-re számos országban jelentkezhet ivóvíz hiány. Számtalan vízkezelő eljárás 
létezik, azonban a fordított ozmózis a legelterjedtebb, egyszerűsége és relative alacsony 
energiaigénye miatt. Széles körben alkalmazható: tengervízből történő ivóvíz előállításra; 
gyümölcslevek, tej, kávé besűrítésére; gyógyszeripari, nagy tisztaságú víz előállítására; 
szennyvizek kezelésére; továbbá olajos, radioaktív hulladékok eltávolítására. 

Az RO a fordított ozmózis (reverse osmosis) rövidítése. Ez a folyamat akkor játszódik le, ha 
az ozmózisnyomás nagyobb, mint a kialakuló egyensúlyt biztosító nyomás, így az oldószer 
(esetünkben a tiszta víz) ellentétes irányba fog áramolni. Munkám során a sós víz fordított 
ozmózis elvén történő sótalanítását és ennek berendezését, továbbá a művelet csoportosítását 
és a művelethez kapcsolódó berendezések felhasználási területeit vizsgáltam. Az RO 
berendezés központi eleme a féligáteresztő membrán, mely a sós vizet permeátumra és 
koncentrátumra választja szét. Kutatásom során a szakirodalmakat áttekintve kitértem a 
különböző típusú és kialakítású membránokra, és előkezelési technológiákra. 

Továbbá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti 
Eljárástechnika Tanszék laboratóriumába tervezett mérőállomás méretezését a szükséges 
paraméterek összegyűjtését, majd ezek követelményjegyzékbe foglalását elvégeztem. 
Végezetül pedig elkészítettem a berendezés technológiai folyamatábráját. A laboratóriumi 
mérőállomás 4 főegységből áll: előkezelési egységből – mely megszűri a kezelendő vizet a 
nagyobb mechanikai szennyeződésektől, továbbá megköti a szabad gyököket –, nagynyomású 
szivattyúból, szétválasztó elemből – vagyis magából az fordított ozmózis membránból – és 
utókezelő egységből. 
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GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 
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Helyszín:  1111, Budapest, Egry József u. 1., T épület 47. 

Időpont: 2015. november 17. 8:20 

Elnök:   Dr. Arz Gusztáv, címzetes egyetemi tanár 

Titkár:  Tóth András, tudományos munkatárs 

Tag:   Dr. Mezgár István, egyetemi docens 

  Dr. Takács Márton, egyetemi docens 

  Havas Imre, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. 

 

8:20 Szaller Ádám 

 Layouttervezési feladat megoldása hibrid keresőeljárások segítségével. 

 Konzulens:  Gyulai Dávid, doktorandusz 

  

8:40 Tipary Bence 

 Párhuzamos kinematikájú gép kalibrálása. 

 Konzulens:  Dr. Erdős Ferenc Gábor, egyetemi docens 

  

9:00 Hancz Krisztina 

 CAM alapú programozás előnyei az egyedi gépgyártásban. 

 
Konzulens:  Dr. Gyurika István Gábor, adjunktus 

 

9:20 Eigemann Réka 

 
Reaktor védőcsőblokk hőmérséklet ellenőrző csonk felszabályozási 
módszereinek elemzése. 

 
Konzulens:  Dr. Gyurika István Gábor, adjunktus 

 

9:40 Tóthpál Balázs, Szabó Eszter 

 
NC megmunkálógép virtualizálása és programozása CAD/CAM 
rendszerben. 

 Konzulens:  Dr. Gyurika István Gábor, adjunktus 
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10:00 Ferenczy Anna Zsófia 

 Mart gránit felületek élkitöredezését minimalizáló technológiák  kutatása. 

 
Konzulensek:    Dr. Gyurika István Gábor, egyetemi adjunktus 
 Dr. Szalay Tibor, egyetemi docens 

  

SZÜNET  

 

10:40 Geier Norbert 

 
Egyirányú CFRP forgácsolhatósági vizsgálata frakcionális faktoriális 
kísérlettervvel. 

 
Konzulens: Dr. Mátyási Gyula, címzetes egyetemi tanár 

  

11:00 Németh Barnabás 

 
CNC vezérlésű esztergán gyártott kovácsolt előgyártmányú tárcsa 
forgácsolásának optimalizálása. 

 
Konzulens:  Dr. Gyurika István Gábor, adjunktus 

  

11:20 Gábor András 

 Előre definiált ciklusok fejlesztése Sinumerik 840Dsl CNC vezérlésen. 

 
Konzulens:  Dr. Gyurika István Gábor, adjunktus 

  

11:40 Hart Balázs 

 Karbantartási rendszer kiépítése és fejlesztése. 

 
Konzulens Dr. Markos Sándor, címzetes egyetemi docens 

  

12:00 Leitol Szilárd 

 Mobiltelefon védőfóliázó készülék konstrukciós- és gyártástervezése. 

 
Konzulens:  Dr. Gyurika István Gábor, adjunktus 

  

12:20 Molnár Dóra 

 
Geometriai tűrések és a gyártás minőségének kapcsolata, értékelés a 
„Smart Profile” szoftverrel. 

 Konzulens: Dr. Szalay Tibor, egyetemi docens  
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Layouttervezési feladat megoldása hibrid keresőeljárások segítségével 

(Layout planning with hybrid solution approaches) 

 

Szaller Ádám MSc I. évf. 
adamszaller@gmail.com 

Konzulens: Gyulai Dávid, doktorandusz, Gyártástudomány és -technológia Tanszék 

A layouttervezés (gyártórendszer elrendezés) fontos gyakorlati probléma a termelő vállalatok 
számára, ugyanis a gyártórendszerek szervezése és átrendezése még rugalmas technológiák 
esetén is jelentős időt vehet igénybe. Ez a mai piaci körülmények között — amelyek gyakori 
változásokkal, termékváltásokkal és rövid termék életciklusokkal járnak — csak ritkán 
engedhető meg, ha azt tekintjük elsődleges célnak, hogy az adott vállalat versenyképes tudjon 
maradni. Az ügyfelek megnyerésének kulcsa pedig gyakran a változatos termékpaletta és az 
egyedi, testreszabott termékek gyártása. Ez azonban gyakran azzal jár, hogy a 
gyártórendszereket többször át kell rendezni az életciklusuk alatt, ami természetesen tervezési 
feladatok megoldását igényli. Emellett fontos szempont az, hogy statikusnak mondható 
struktúrák esetén is jelentős többletköltségekkel jár, ha nem megfelelő elrendezést 
alkalmaznak, vagyis az elrendezés nincs összhangban a logisztikai és termelési 
folyamatokkal. 

Ezen dolgozat célja egy olyan layouttervezési feladat megoldása, amely a gyakorlatban 
alkalmazott gyártórendszerek esetén hatékonyan alkalmazható. Elsőként áttekintésre kerül a 
vonatkozó szakirodalom, bemutatva a különböző layouttervezési feladatokra alkalmazott 
megoldási módszereket. A valóságban is előforduló gyártórendszer-elrendezések alapján 
definiált probléma megoldása elsősorban az előre meghatározott, kulcsfontosságú 
teljesítménymutatók (key performance indicators, KPI) segítségével felírt célfüggvény 
minimalizálására koncentrál, és ennek megfelelő gyártórendszer-elrendezést alakít ki. A 
dolgozatban egy szimuláción alapuló optimalizálási módszert javasolok a layouttervezési 
feladat megoldására, ahol az egyes elrendezések kiértékelése szimuláció segítségével történik, 
míg a KPI-k alapján definiált célfüggvényt keresőalgoritmusokkal optimalizálom. Nem 
elhanyagolható a gyártás során felmerülő sztochasztikus paraméterek figyelembevétele sem: a 
megoldást ezek megadott mértékű időbeli eloszlása esetén is vizsgáljuk. 

A kidolgozott módszerrel lehetővé válik, hogy csak a gyártórendszer adatait megfelelő 
formában tartalmazó táblázat alapján, a layouttervező algoritmust futtatva megkapjuk a 
gyártórendszer optimális elrendezését. 
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Párhuzamos kinematikájú gép kalibrálása 

(Calibration of a PKM) 

 

Tipary Bence MSc II. évf.,  
tiparyb@gmail.com 

Konzulens: Dr. Erdős Ferenc Gábor, egyetemi docens, Gyártástudomány és -technológia 
Tanszék 

A dolgozat témája egy home-made párhuzamos kinematikájú rajzoló gép kalibrálása, annak 
parametrikus virtuális kinematikai modelljének segítségével. A párhuzamos kinematikából 
adódó számos nem független paraméter beállítása nem triviális probléma. A kalibráció akkor 
sikeres, ha a gép pontosságát sikerül a kívánt mértékben megnövelni. A cél az, hogy egy kis 
pontosságú megmunkálás segítségével készült gép pontosságát matematikai eszközök 
segítségével növeljük. 

A kalibrálás az állítható alkatrészek és kényszerek esetén történhet mechanikusan, vagy szinte 
minden esetben akár a vezérlés szintjén. A fő probléma a gép különböző paramétereinek 
megváltoztatásainak követése, azok összefüggősége miatt. Ebből adódóan a párhuzamos 
kinematikájú gépek kalibrálása iteratív jellegű, nehézkes és hosszadalmas. 

A cél a kalibráció megkönnyítése oly módon, hogy a géppel egy kalibrációs mintát 
rajzoltatunk, melynek digitalizálását követően az virtuálisan összehasonlítható különböző 
referenciamintákkal. A gép parametrikus virtuális kinematikai modelljét felhasználva 
„ideális” referenciaminták állíthatók elő tetszőleges paraméter kombinációkra. Ezen 
referenciaminták felhalmozását követően a gép által rajzolt, majd digitalizált minta a 
referenciamintákkal kerül összehasonlításra. A legnagyobb egyezést mutató referenciaminták 
alapján következtethetünk a gép tényleges paramétereire az adott referenciához tartozó 
virtuális paraméterekből. Ezen paraméterek alapján a vezérlés szintjén tudjuk a kalibrációt 
elvégezni, a gép állítása nélkül, úgy, hogy a virtuális modell paramétereit a tényleges géphez 
igazítjuk, ezzel minimalizálva az ideális virtuális modell, és a tényleges gép közötti 
eltéréseket. 
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CAM alapú programozás előnyei az egyedi gépgyártásban 

(Advantages of CAM based programming in unique manufacturing) 

 

Hancz Krisztina BSc III. évf.   
hancz.kriszta@gmail.com 

Konzulens: Dr. Gyurika István Gábor, adjunktus, Gyártástudomány és -technológia 
Tanszék 

Egy egyedi gépgyártással foglalkozó vállalatnál eltöltött gyakorlati időm során teljes 
rálátásom volt az alkatrészek gyártásához szükséges megírt technológiákra. Néha problémát 
jelentett azonban az, hogy egyes alkatrészek gyártásánál érdemes-e a CAM program 
használata és azzal elkészíteni a gyártáshoz szükséges CNC programot vagy esetleg gépi 
programozást alkalmazzanak. 

Ezért TDK dolgozatom témája a CAM program használat előnyeinek vizsgálata az egyedi 
gépgyártásban. Azon belül is a TopSolid, mint CAM program elemzése került középpontba. 
A fő cél azon határ kiélesítése volt, ahol már valóban érdemes mind gazdaságilag, mind 
pontosságilag és minőségileg a megírt CAM program alapján gyártani az egyedi 
alkatrészeket. A TDK munkám eredményéül egy teljes és átfogó képet kaptam a program adta 
lehetőségekről és a határ élesebbé tétele is megtörtént. Ezen eredmények segítségül 
szolgálnak a jövőben a vállalat technológusainak és CAM programozóinak. 

Először ki kellett választanom olyan alkatrészeket, amelyek különböző alaksajátosságokat és 
3D--s felületeket is tartalmaznak. Ezen darabokon vizsgáltam meg, külön--külön 
alaksajátosságonként (furat, horony, csap, stb.), hogy mennyi időbe telik a gépi 
programozása, majd ezek után a CAM program megírása. Természetesen mivel a gép 
felszerszámozása, a darab befogása mindkét esetben szükséges, így annak idejét nem vettem 
figyelembe, csak a tényleges programírást. Miután megkaptam az időket a két esetről a gép, 
az alkalmazott CNC programozó, a CAM programozó, azaz egy mérnök óradíját, valamint a 
CAM program használatának díját figyelembe véve ki tudtam számolni költségszinten az 
eredményeket. 

Különböző segédanyagok (könyvek, kutatási eredmények), illetve leginkább az ipari 
környezetben szerzett tapasztalatokkal rendelkező személyek segítségével jobban 
megismerhettem és elsajátíthattam a TopSolid program használatát. Az így szerzett 
tapasztalataimat felhasználva még gyorsabbá tehettük a CAM alapú programozást a 
vállalatnál és az így lecsökkentett időkkel tudtam számolni kutatásom során. 

Irodalom:  

[1] Dr. Horváth M. Dr. Markos Sándor: Gépgyártástechnológia Műegyetemi Kiadó, 
Budapest 2014. 

[2] Mátyási Gyula, Sági György: Számítógéppel támogatott technológiák, Műegyetemi 
Kiadó, Budapest 2007. 

[3] Bernard Perrot, Joël Poirot: TopSolid 2009 - Practice Intergrated Mechanical CAD/CAM. 
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Reaktor védőcsőblokk hőmérséklet ellenőrző csonk felszabályozási 
módszereinek elemzése 

(Analysis of reactor protection tubes temperature monitoring stud repair 
methods) 

Eigemann Réka BSc III. évf.   
eigemann.reka@gmail.com 

Konzulens: Dr. Gyurika István Gábor, adjunktus, Gyártástudomány és -technológia 
Tanszék 

Munkám folyamán nem titkolt szándékom volt egy kicsit közelebb hozni az atomerőművi 
technológiát a gyártástechnológiával: TDK dolgozatomban egy adott, Magyarország egyetlen 
atomerőművében már évek óta fennálló ipari problémát és annak lehetséges megoldásait 
vizsgáltam, elemeztem. Az atomerőművekben – így a Paksi Atomerőműben is – a reaktor és 
az üzemanyag között folyamatos mérésekre (neutron–, illetve hőmérséklet mérések) van 
szükség, hogy ellenőrizhessék a biztonságos működés paramétereit. Ezen zónaellenőrző 
hőmérsékletméréseknek kivezetései a reaktor védőcsőblokkjában található hőmérséklet 
ellenőrző, úgynevezett TK (termokontroll) csonkok. 

A csonkok tömörségét nikkel tömítőgyűrűk segítségével oldják meg, azonban a tömítés 
számára kialakított gyűrűfészkeknek szigorú geometriai, alaki és felületi előírásai vannak. 
Ezek a gyűrűfészkek azonban a működés során torzulnak, deformálódnak, a tömítőgyűrűk 
nikkeltartalma felrakódik és réteget képez a tömítő felületen, ezért az egyes főjavítások után 
nem lehet újra összeszerelni a csonkokat, mert nem fér be, nem illeszkedik a tömítés. A 
feladatom során a TK csonkok feljavítási módszereit, azaz a gyűrűfészkeken lerakódott nikkel 
maradványok eltávolításának lehetséges megmunkálási megoldásait vizsgáltam. Kitértem a 
munkavégzés szigorú szabályaira, a munkálatok alatt felmerülő problémákra is, ezzel már 
előzetesen is megvilágításba helyezve, hogy miért zárhatók ki azonnal egyes akár triviálisnak 
is tűnhető megoldások. A felmerülő javítási eljárásokat részletesen elemeztem előkészítési és 
megmunkálási idő, a felmerülő költségek, illetve az alkalmazott eszközök és munkaerő 
szempontjából, majd ezen jellemzők alapján össze is hasonlítottam őket, így választva ki az 
ipari alkalmazhatóság szempontjából legmegfelelőbb módszert. A vizsgált eljárások sorában 
említést tettem többek között a különböző már alkalmazott kísérleti eljárásokról is, amiket 
eddig átmeneti megoldásokként alkalmaztak, hiszen a blokkok nem állhatnak addig, míg 
végleges megoldás nem születik a problémára. Ezek egyike sem nyújtott eddig kifogástalan 
végeredményt, éppen ezért is vált szükségessé egy, a TDK dolgozatom legfőbb feladatát 
képező felülvizsgálati elemzés. 

A probléma, de főleg a TK csonkok fontosságának megértése céljából a dolgozatomban rövid 
átfogó képet nyújtok az atomerőmű működéséről is, kiemelten kezelve benne a csonkokat, 
azok elhelyezkedését, illetve a nukleáris energiatermelési láncban betöltött szerepét. 

Irodalom:  

[1] Dr. Horváth Mátyás, Dr. Markos Sándor (2013): Gépgyártástechnológia I, II. BME Printer 
Kft., Budapest. 

[2] Dr. Csom Gyula (1997): Atomerőművek üzemtana I. Műegyetemi Kiadó, Budapest. 

[3] Dr. Csom Gyula (2005): Atomerőművek üzemtana II/1,2. Műegyetemi Kiadó, Budapest. 

[4] Dr. Csom Gyula (2012): Atomerőművek üzemtana II/4. Műegyetemi Kiadó, Budapest. 

[5] Szabó Benjámin (2004): Atom Kor Kép. Új Palatinus Könyvesház Kft., Budapest. 



 
Tudományos Diákköri Konferencia 2015 

 

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2015. november 20. péntek, 1415 E.I.A.   111 

 
NC megmunkálógép virtualizálása és programozása CAD/CAM 

rendszerben 

(NC machine tools virtualisation and programming in CAD/CAM system) 

 

Tóthpál Balázs BSc IV. évf., Szabó Eszter BSc III. évf.  
balazs1213@gmail.com, eszti728@gmail.com 

Konzulens: Dr. Gyurika István Gábor, adjunktus, Gyártástudomány és -technológia 
Tanszék 

Célkitűzésünk a TDK munkánk során a BME Gépgyártástudomány- és Technológia 
Tanszéken található négytengelyes szerszámgép lemodellezése egy CAD programban, majd 
átültetése egy CAD/CAM szoftverbe, amelynek alkalmazásával NC programot tudunk 
generálni majd a programunkat szimuláció segítségével ellenőrizni. 

A CAD/CAM programok jelentősen leegyszerűsíthetik egy alkatrész megmunkálásának 
műveletelem tervezését, leprogramozását, a G kódok generálását NC vezérlésű 
szerszámgépekre. A megfelelő környezet beállítása nélkül azonban nem tudjuk megfelelően 
használni a CAD/CAM rendszerünket. Szükséges, a valósághű környezet felállítása a 
programban, hogy a megfelelő gépre, a megfelelő tengelyekre, a megfelelő vezérlésre 
pontosan tudjunk NC kódot generálni. Választott szerszámgépünk az egyetemen található 
TOPPER TMV-510T típusú négytengelyes függőleges marógép, melyet a Solidworks CAD 
szoftverrel modelleztünk. 

Annak érdekében, hogy a megmunkáló-programok elkészítése és tesztelése teljes egészében 
számítógépes környezetben történhessen, szükség van a szerszámgép CAD modelljének 
CAM-programba integrálásán kívül egy posztprocesszor megírására is, amely kifejezetten a 
tanszéken található szerszámgéphez van illesztve. 

Munkánk során az egyetemi oktatásban szereplő EdgeCAM 2015-ös oktatási verziójával 
foglalkoztunk. A feladatunkhoz egy speciális oktatási liszenszhez volt szükségünk, amely 
lehetővé tette, hogy NC kódot tudjunk generálni az EdgeCAM segítségével, valamint egy új 
gép integrálását, beállítását lehetővé tévő kódvarázsló modult tudjuk használni. A kódvarázsló 
segítségével szerkesztettünk egy meglévő Siemens posztprocesszort és hoztuk létre a 
valósághű megmunkálási környezetet (szerszámgép tulajdonságainak beállítása a 
programban). 

Az elkészült posztprocesszort egy mintaalkatrész elkészítésével teszteltük, amelyhez részletes 
gyártástervet is készítettünk. 

A munkánk végcélja egy MSc-s laborgyakorlat anyagának az összeállítása, amelyen keresztül 
be lehet mutatni a hallgatóknak a CAM-programok használatát, ill. az azzal elkészített 
program szerszámgépen történő futtatását, a megmunkálás eredményét. 
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Mart gránit felületek élkitöredezését minimalizáló technológiák kutatása 

(The exploration of minimization technologies of the edge chipping of the 
milled granite surfaces) 

 

Ferenczy Anna Zsófia BSc IV. évf.   
ferenczy.anna3@gmail.com 

Konzulensek: Dr. Gyurika István Gábor, adjunktus, Gyártástudomány és -technológia 
Tanszék  

Dr. Szalay Tibor, egyetemi docens, Gyártástudomány és -technológia Tanszék 

A természetes köveket, így a gránitokat is az építőiparban többek között burkolatelemi 
anyagként, a gépgyártástechnológiában a koordináta-mérőgépek asztalainak, valamint az 
ultraprecíziós esztergagépek ágyainak általános anyagaként egyaránt előszeretettel 
alkalmazzák. A kövek megmunkálására a gyártási költségek csökkentése érdekében egyre 
gyakrabban automatizált működésű szerszámgépeket alkalmaznak. A TDK dolgozatom 
témája a mart gránit felületek élkitöredezését minimalizáló technológiák kutatása köré 
szerveződik. A kutatás célja az volt, hogy megvizsgáljuk a mart gránit felületek felületi 
érdességét és fényességét, a mart gránit felületek éleinek élkitöredezési mértékét a kőmaró 
szerszámban található, gyémánt szegmensek méretének függvényében. Első lépésként a 
nemzetközi szakirodalomat dolgoztam fel. Megkerestem, hogy eddig mely kövek felületi 
érdességét, valamint fényességét, milyen megmunkálások esetén vizsgálták, milyen 
módszerekkel. Ezek alapján következtettem, hogy a kutatásom témája időszerű és létjogosult. 
Következő lépésként meghatároztam a témavezető és a konzulens segítségével az 
élkitöredezés csökkentését megvalósítható, a kutatásban változóként résztvevő technológiai 
paramétereket, majd a meghatározott technológiai paramétereket figyelembe véve 
felállítottam a kutatáshoz tartozó kísérlettervet. A kíséletterv alapján meghatároztam a 
kutatásokhoz szükséges gyártási folyamatok terveit, kiválasztottam a kísérlet folyamán 
használt gépet, a három különböző gránit szemcse mérettel rendelkező szerszámot és 
meghatároztam a marás során használt technológiai adatokat. Az így meghatározott 
technológiai paraméterekkel a Woldem Kft. által biztosított kőmaró gépen végrehajtottam a 
kövek megmunkálását. A marások után, a mérés és kiértékelés következett. Mértem a mart 
gránit felületek felületi érdességét és fényességét, és a mart gránit felületek éleinek átlagos 
élkitöredezési mértékét, a Győrben található Széchenyi István Egyetem profilmérő 
lézerszkennerével. A különböző technológiai paraméterekkel előállított mintafelületeknél 
kapott adatokat, összehasonlítottam, értékeltem. Utolsó lépésként statisztikai elemzést 
készítettem, melyben vizsgáltam az egyes élkitöredezést csökkentő technológiák 
hatékonyságát és összefüggést kerestem a fentebb már említett három féle mért adat, és a 
szerszámok gránit szemcse nagysága között. 

Irodalom:  

[1] Gyurika István Gábor: Mart gránit felület-élek minősítése és kitöredezésének vizsgálata 
technológiai optimalizálás céljából, PhD értekezés, Budapest, 2015. január 

[2] Woldem Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.: Kőmarás leírás, www.woldem.hu 

[3] Adler, Markova, Granovszkij: Kísérletek tervezése optimális feltételek meghatározására, 
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977 
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Egyirányú CFRP forgácsolhatósági vizsgálata frakcionális faktoriális 
kísérlettervvel 

(Machinability analysis of unidirectional CFRP with particular factorial 
design of experiment) 

 

Geier Norbert MSc II. évf.   
geiernorbert92@gmail.com 

Konzulens: Dr. Mátyási Gyula, címzetes egyetemi tanár, Gyártástudomány és -
technológia Tanszék 

A gépjármű- és repülőgépipar fejlődésének köszönhetően egyre szélesebb körben terjedtek el 
a polimer kompozitok, fokozatosan nőtt az igény a forgácsoló megmunkálásuk 
optimalizálására, a forgácsolásukkor keletkező jellemző hibák befolyásolására, 
minimalizálására. Kis sűrűsége és kedvező mechanikai tulajdonságai miatt a szénszállal 
erősített polimer kompozit (CFRP) az egyik legszélesebb körben használt műszaki nemfémes 
anyag. A TDK dolgozatom fő célja volt, hogy adekvát módon modellezzem a CFRP 
forgácsolásakor fellépő erőket, a forgácsolt felület mikro és makro geometriai jellemzőit és a 
delaminációt a fúrási forgácsolási folyamatot befolyásoló szignifikáns faktorok 
függvényében. A kutatásom során tanulmányoztam a hazai és nemzetközi szakirodalmat a 
kísérlettervezés (DOE) és a CFRP forgácsolhatóság témakörökben. A Central Composite 
(CC) és a Box-Wilson (BW) kísérlettervezési módszerek segítségével megterveztem a fúrási 
kísérleteket hagyományos és orbitális fúrási stratégiákra. Fejlesztettem egy szoftvert (DoDEx 
– Design of Drilling Experiments) Windows operációs rendszerre, amivel gyorsan, 
egyszerűen, rugalmasan és biztonságosan generálható a nagyszámú faktoriális fúrási 
kísérletekhez szükséges NC program az AutoCAD-ből származó konstrukciós terv és a 
Minitab-ból származó kísérletterv importálásával. Elvégeztem a CC kísérleteket a BME-GTT 
Kondia B640 típusú háromtengelyes NCT100 vezérlésű szerszámgépén, a forgácsolási erőket 
KISTLER 9257BA típusú háromkomponenses erőmérő cellával mértem. A forgácsolási erők, 
delamináció, mikro és makro geometriai jellemzők mért értékei alapján számolni és 
modellezni tudtam a fúrási forgácsolási folyamat egyes optimalizációs paramétereit (felületi 
érdesség jellemzők, delamináció, merőlegesség és körkörösség hiba, FEVIM, fő forgácsoló 
erő) a gazdaságilag és technológiailag korlátolt (iparban használt) faktortérben. A kutatásom 
során igazoltam a hazai és nemzetközi szakirodalomban publikált törvényszerűségeket, eddig 
nem vizsgált kísérleti beállításokkal (munkadarab, szerszám, stratégia) kísérleteket végeztem 
és adekvát matematikai modelleket alkottam a CFRP forgácsolási folyamatokról. A TDK 
dolgozatom összefoglalja a több éves CFRP forgácsolhatóság kutatásom eddigi eredményeit 
és a további kutatási célokat, irányvonalakat. 

Irodalom:  

[1] Jinyang Xu, Qinglong An, Ming Chen: A comparative evaluation of polycrystalline 
diamond drill sin drilling high-strength T800S/250F CFRP. Composite Structures 117 
(2014) 71-82. 

[2] Vikki Franke: Drilling of long fiber reinforced thermoplastics- Influence of cutting edge 
on the machining results. CIRP Annals- Manufacturing Technology 60 (2011) 65-68. 

[3] Ho-Cheng, H., and Dharan, C. K. H.: Delamination During Drilling in Composite 
Laminates. ASME J. Eng. Ind., 112, pp. 236 –239. 1990. 

[4] Adler, Markova, Granovszkij: Kísérletek tervezése optimális feltételek meghatározására. 
Műszaki Könyvkiadó,  Budapest, 1977. (Mir Könyvkiadó, Moszkva) 
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CNC vezérlésű esztergán gyártott kovácsolt előgyártmányú tárcsa 

forgácsolásának optimalizálása 

(Production optimization of a forged wheel, manufactured on a CNC 
controlled lathe.) 

 

Németh Barnabás BSc III. évf.   
barna77.nemeth@gmail.com 

Konzulens: Dr. Gyurika István Gábor, adjunktus, Gyártástudomány és -technológia 
Tanszék 

TDK munkámban egy kettős tömegű lendítőkerék, kovácsolt primer tárcsájának forgácsolási 
optimalizálását fogom bemutatni. Az optimalizálás célja a forgácsolás során felmerült 
problémák megoldása mellett a minél gazdaságosabb gyártás. 

Sorozatgyártásban egy alkatrész megmunkálási idejének 1 másodperccel való változása is 
jelentős hatással van a gyártási költségekre, hiszen a darabszámmal megszorozva könnyen 
belátható, hogy egy év alatt akár műszakokat is meg lehet spórolni. Az általam optimalizált 
alkatrészt évi 10 000-res darabszámban gyártják CNC vezérlésű esztergagépen. A 
gazdaságosság mellett nagyon fontos a minőség és a stabil tervezhető gyártás. 

Az optimalizálást azzal kezdtem, hogy megismerkedtem a jelenlegi technológiával: 
forgácsolási paraméterekkel (vágósebesség, előtolás, fogásmélység), szerszámokkal 
(szerszámbefogás, váltólapkák), munkadarab befogással, valamint az NC programmal és 
felmértem a folyamatképességet. Ezután végeztem egy gazdasági elemzést, hogy jelenleg 
mennyi és milyen költségei vannak a gyártásnak. 

A TDK dolgozatom a forgácsolás során felmerülő három nagyobb probléma köré csoportosul. 
Az egyik a megszakított forgácsolás során jelentkező gyakori lapkatörés. A második a rajzon 
kiemelt fontosságú méreteknek a folyamatképessége vagyis, hogy a minőségképesség indexe 
(Cpk) 1,67 felett legyen. A harmadik a munkadarab gyártásához szükséges gép átszerelés 
idejének optimálása. Utóbbi nem tartozik szorosan a forgácsoláshoz, viszont ezzel is 
foglalkozni kellet, mert az előírt három órás átszerelés gyakran a duplájára, háromszorosára 
nőtt. Így kiszámíthatatlan volt a megrendelt darabszám legyártásának ideje, és gyakran emiatt 
át kellett ütemezni a többi alkatrész gyártását is, valamint a gép beállítása hatással van a 
folyamatképességre. 

TDK dolgozatomban ismertetem  ezen problémák megoldásának menetét, valamint, hogy 
mennyivel sikerült gazdaságosabbá tenni a gyártást. 

Irodalom:  

[1] Dr. Bali János: Forgácsolás, egyetemi tankönyv (BME) 1985 

[2] http://www.garant-tools.com - Forgácsolási kézikönyv. 

[3] http://www.coromant.sandvik.com – Forgácsolási műszaki kézikönyv. 

[4] Dr. Horváth Mátyás – Dr. Somló János: A forgácsoló megmunkálások optimálása és 
adaptív irányítása. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1979. 
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Előre definiált ciklusok fejlesztése Sinumerik 840Dsl CNC vezérlésen 

(Development of predefined cycles on Sinumerik 840Dsl CNC controller) 

 

Gábor András MSc III. évf.   
gabor_andras@ymail.com 

Konzulens: Dr. Gyurika István Gábor, adjunktus, Gyártástudomány és -technológia 
Tanszék 

CAM programok, és a párbeszédes programozás megjelenése óta NC programozásban ma 
már egyre kevesebbet írunk paraméteres programot. Ennek ellenére vannak olyan feladatok, 
ahol költséghatékonyabb egy paraméteres programot írni. Ilyen például hasonló geometriájú, 
de eltérő méretű alkatrészek gyártása. 

Célom, tömbszikra forgácsolás során alkalmazott grafit elektróda előkészítéséhez olyan 
paraméteres program készítése, amivel lényegesen csökkenti a programozási időt, beadási 
maszk segítségével könnyíti a paraméterek értelmezését, mindeközben optimális programot 
generál. Ennek köszönhetően grafit előkészítés költsége csökkenthető két okból: rövidebb 
gépi főidő, illetve nincs szükség magasan képzet munkaerőre. 

Feladat elvégzése során első lépés a különböző geometriájú elektróda befogók megismerése 
volt. Következő lépésként geometriák közötti hasonlóságok keresése annak meghatározás 
következett. Ezekből az információkból már meg tudtam határozni, hogy milyen 
alapműveletekből áll a megmunkálás, ebből már lehetet következtetni, hogy milyen 
szerszámokra lesz szükség. 

Végül paraméteres programot kellett megírnom, optimalizálnom, utolsó lépésként pedig 
beadási maszkot készítenem. 

Munkám eredménye egy pontos, precíz, költség hatékony paraméteres program, amely 
gyakorlatban jól alkalmazható és akár tovább fejleszthető. 

Irodalom:  

[1] Siemens Sinumerik 840D programozási kézikönyv, Munkaelőkészítés fejezet, 2000 

[2] Siemens Sinumerik 840D programozási kézikönyv, Alapok, 2010 

[3] Dr. Mátyási Gyula: NC technológia és programozás. Műszaki könyvkiadó, 2001 

[4] Horváth Miklós- Markos Sándor: Gépgyártástechnológia, Műegyetem Kiadó, 2006 
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Karbantartási rendszer kiépítése és fejlesztése 

(Development and building maintenance system) 

 

Hart Balázs MSc II. évf.   
hart.balazs.gyula@gmail.com 

Konzulens: Dr. Markos Sándor, címzetes egyetemi docens, Gyártástudomány és -
technológia Tanszék 

A dolgozat témája egy karbantartási rendszer kiépítésének bemutatása valamint a fő 
megvalósítási szempontok ismertetése. A dolgozat kitér a napjainkban alkalmazott különböző 
karbantartási rendszerekre, azok előnyeire, hátrányaira valamint alkalmazási lehetőségeire, 
majd ennek függvényében tesz javaslatot az adott körülményekhez legjobban illeszkedő 
karbantartási mix kialakítására. A karbantartási rendszerek mellett a gépvizsgálati módszerek 
is bemutatásra kerülnek továbbá azok alkalmazhatósága egy valós gyártási környezetben. 
Végül pedig egy saját fejlesztésű szoftvert is bemutatok, amely a karbantartási "ügyeket" 
kezeli, a hiba bejelentésétől annak lezárásáig, minden lépést dokumentálva. Továbbá a 
karbantartási adatbázist is kezeli a gépparktól a dolgozókon át az aktuális alkatrészraktárig. 
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Mobiltelefon védőfóliázó készülék konstrukciós- és gyártástervezése 

(Construction- and Manufacturing Design of an Industrial device) 

 

Leitol Szilárd BSc III. évf.   
leitol.szilard@gmail.com 

Konzulens: Dr. Gyurika István Gábor, adjunktus, Gyártástudomány és -technológia 
Tanszék 

TDK munkám témáját egy mobiltelefonokat gyártó vállalatnál felmerült igény ihlette, 
amelynek megoldásával jelenlegi munkaadómat keresték fel. A Raab CNC Kft. ugyanis az 
egyedi alkatrészek gyártása mellett igény esetén egyedi konstrukciók kialakítását is vállalja. 

A készülékkel támogatott fóliázási eljárás elsősorban az állagmegóvás és az egységesített 
csomagolás kialakításának célját szolgálta a megrendelő részéről. Céljuk volt, hogy a 
magasabb kategóriát képviselő készülékükben található kamera, valamint a kijelző 
mechanikus és vizuális sérülésének előfordulását lehetőségeikhez mérten a legnagyobb 
mértékben csökkentsék. Ezt elsősorban az emberi munkaerő beavatkozásának csökkentésével 
vagy megszüntetésével látták biztosítottnak, ami által cégünket két megvalósítható 
konstrukció elkészítésére kérték fel. 

A szakirodalmi áttekintésként elsősorban az iparban használt készülékre vonatkozó jogi 
szabályozásoknak és munkavédelmi előírásoknak jártam utána és mutattam be. Munkám első 
fázisának célja a témához kapcsolható szakirodalom áttekintése után a vevői és felhasználói 
követelményeknek minden szinten megfelelő készülékek kialakítása volt, melyek közül az 
egyik egy manuális, míg a másik egy félautomata / automata kivitel. Második fázisban a 
tervek bemutatása után az egyes koncepciók alkalmazhatósági tartományait, környezet- és 
munkavédelmi előírások teljesítését, valamint a készülékek gyártásának becsült és további 
felmerülő költségeit figyelembe véve megtörtént a megrendelő által optimálisnak vélt 
készülék kiválasztása. Dolgozatomban a kiválasztás után kidolgozásra került a kiválasztott 
fóliázó minden részletre kiterjedő gyártási terve, valamint a gyártás elemeinek részletes és 
átfogó költségkalkulációja. 

TDK munkámban tehát egy ipari igényből kiinduló konstrukciós- és gyártástervezési 
folyamatot mutatok be, amelyben figyelembe veszem a vevői és felhasználói igényeket, 
valamint a jogi és környezetvédelmi szabályozásokat, ügyelve a projekt költségvetésére. 

Irodalom:  

[1] Dr. Bali János: Forgácsolás, Tankönyvkiadó, Budapest (1985) 

[2] Házkötő István: Műszaki 2D-s ábrázolás, Műegyetemi kiadó, Budapest 

[3] Dr. Szegh Imre: Gyártástervezés, Műegyetemi kiadó (1996). 
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Geometriai tűrések és a gyártás minőségének kapcsolata, értékelés a 

„Smart Profile” szoftverrel 

(Geometry tolerancing and the relationship of manufacturing quality, 
valuation with “Smart Profile”) 

 

Molnár Dóra BSc IV. évf.   
mlnr.dora@gmail.com 

Konzulens: Dr. Szalay Tibor Gábor, egyetemi docens, Gyártástudomány és -technológia 
Tanszék 

Általában a mérőszoftver a koordináta mérőgép vezérlése mellett képes minősíteni a 
munkadarabot, de napjainkban a minősítésen már túlmutatató, és jogos igények is 
felmerülnek: amennyiben a munkadarab nem megfelelő, segítsen megtalálni a hibák forrását. 
Annak érdekében, hogy ez ne akadályozza a gyártási folyamatot, szerencsésebb az ehhez 
hasonló vizsgálatokat a mérőgéptől elkülönítve végezni. 

A Smart Profile használatával egy ilyen elemzéshez az alkatrész CAD modellje, a koordináta 
mérőgépen mért pontfelhő és a geometriai méretek és tűrések szükségesek. A munkadarab 
minősítésén túl az alaksajátosságokat megfelelően csoportosítva tudjuk értékelni az egyes 
műveletek, vagy művelet elemek pontosságát, így képet kaphatunk a megmunkálógép, a 
szerszám vagy a befogás jóságáról. Ehhez elengedhetetlen a mért pontok és azok ideálistól 
való eltérésének szemléletes, átlátható ábrázolása. 

Mivel az iparban nélkülözhetetlen a dokumentáció, így természetesen el kell készíteni a 
méréshez tartozó jegyzőkönyvet a mérési eredményekkel, amit a gyors áttekinthetőség 
érdekében ki tudunk egészíteni ábrákkal, táblázatokkal. 

Ez a fajta elemző tevékenység hatékony segítséget jelenthet a gyártás minőségének 
javításában, a selejt szint csökkentésében. 
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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

 
GÉPTERVEZÉS 

 

Helyszín:  R. épület 109. 

Időpont: 2015. november 17. 9:00 

Elnök:   Dr. Váradi Károly, egyetemi tanár 

Titkár:  Dr. Csobán Attila, adjunktus 

Tag:   Dr. Rádics János Péter, adjunktus 

Konczér András, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. 

 

9:00 Anka Márk 

 Motorkerékpár hátsó felfüggesztésének dinamikai vizsgálata 

 Konzulens:  Dr. Nguyen Huy Hoang, tudományos munkatárs 

  

9:20 Fodor Máté 

 Tűgörgős csapágy szöghiba-érzékenységének vizsgálata 

 
Konzulens:  Molnár László, címzetes egyetemi docens 

 

9:40 Horgos Máté Balázs, Szabados István 

 Pneumatikus szelepek összehasonlító vizsgálata 

 
Konzulens:  Dr. Farkas Zsolt adjunktus 

  

10:00 Kovács Ádám 

 
Diszkrét elemes módszer (DEM) alkalmazásának lehetősége a 
mezőgazdasági géptervezésben 

 
Konzulens:  Dr. Kerényi György egyetemi docens 

 

10:20 Wetzl Adél 

 
Kisgyermekek számára készített egészségügyi berendezés hűtésének és 
zajszintjének optimalizálása összehasonlító mérésekkel és fuzzy alapú 
kiértékeléssel 

 Konzulens:  Dr. Piros Attila adjunktus 
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10:40 Ripcó Ákos 

 Acélszerkezet dinamikus viselkedésének paraméteres vizsgálata 

 

Konzulens:  Dr. Piros Attila adjunktus, Dézsi Tamás (C3D Műszaki 
Tanácsadó Kft.) 
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Motorkerékpár hátsó felfüggesztésének dinamikai vizsgálata  
(Dymamical analysis of the rear suspension of a motorcycle) 

 
Anka Márk Gépészeti modellezés MSc 

ankamark93@gmail.com 
Konzulens: Dr. Nguyen Huy Hoang, Gép- és Terméktervezés tanszék 

 

TDK dolgozatom során a BME MotoStudent csapat 2014-ben épített motorkerékpárjának 
himbarendszer segítségével megvalósított hátsó felfüggesztésének tervezését és dinamikai 
szimulációját mutatom be. 

 

A tervezés során kiindulásképpen 2 dimenziós vázlaton tanulmányozom a 4 csuklós 
mechanizmus sajátosságait, és alakítom ki a geometriát a követelményeknek megfelelően. 

 

Ezt követően a 3 dimenziós, motion skeleton technológián alapuló modellen a PTC Creo 2.0 
szoftver segítségével dinamikai vizsgálatokat hajtok végre. A szimulációk hitelessége 
érdekében a hátsó rugós tag csillapítási tényezőjének - hidraulikus szakítógép segítségével 
történő - meghatározását is bemutatom. 

 

A szimulációk során kapott eredmények a szerkezet teherbírás szempontjából kritikus 
elemeinek tervezését segítik elő. 
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Tűgörgős csapágy szöghiba-érzékenységének vizsgálata 
(Misalignment sensitivity analysis of a needle roller bearing) 

 
Fodor Máté Gépészmérnök MSc 

fodorm21@gmail.com 
Konzulens: Molnár László címzetes egyetemi docens, Gép- és Terméktervezés Tanszék 

 

Dolgozatom témája egy hosszabb távú projekt első része. Feladatom egy adott beépítési 
környezetben használt, statikusan terhelt tűgörgős csapágy vizsgálata szöghézag, illetve 
beépítés utáni szöghiba témakörben. 

 

Gördülőcsapágyak beépítése esetén fontos jellemző a csapágyhézag, ami azt az elmozdulást 
jelenti, amellyel a külső- és belsőgyűrű radiális, vagy axiális irányban egymáshoz képest el 
tud mozdulni. Az általam vizsgált radiális tűgörgős csapágy esetén a konstrukcióból adódóan 
előbbiek közül csak a radiális hézagot értelmezzük. A kereskedelmi forgalomban kapható 
tűgörgős csapágyakat katalógusból választhatjuk, ez esetben a választott csapágy adott 
radiális hézaggal rendelkezik, valamint a maximális szöghiba értékére kikötést tesznek. Az 
egyedi megrendelésre tervezett csapágyak, valamint a csapágyak beépítési környezete 
azonban felveti a csapágy tényleges szögbeállóságának vizsgálatát. 

 

A fentebb említett vizsgálatokat először az analitikus módszerekkel jól kezelhető, egyszerű 
hengeres profilú görgőkre végzem el, a későbbi numerikus vizsgálatok hitelesítése céljából. 
Ezután a vizsgálatokat kiterjesztem az általánosan használt, lekerekített szélű hengergörgőkre. 
Végül minden témakörben megvizsgálok két speciális, az iparban használatos görgőprofilt, 
melyek geometriája precíz mérési eljárással kerül feltárásra. A dolgozat egyik célja a két 
profil tulajdonságainak összehasonlítása. 

 

Elsőként a radiális hézag és a szöghézag közötti összefüggést igyekszem feltárni. A 
szöghézag értéke egyértelmű függvénye a radiális hézagnak, illetve a csapágy geometriai 
jellemzőinek, ezt a katalógusok nem tüntetik fel. A beépítési környezet tűréseinek és a 
szerelési előírásoknak meghatározásához azonban szükségünk van ennek ismeretére, így 
szükséges a meghatározása. Az egyszerű profilok esetén matematikai összefüggésekkel 
határozom meg a szöghézagot, míg a további vizsgálatoknál merevtest szerű, összeállítás 
szintű ütközéses vizsgálatot fogok végezni. 

 

Ezt követően a beépítési környezet által okozott szöghibát határozom meg analitikus 
módszerekkel, majd a meghatározott szöghézagokat figyelembe véve javaslatot teszek a 
meghatározó beépítési méretek tűréseire. 

 

A kapott eredmények a projekt további lépéseiben felhasználásra kerülnek. 
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 Pneumatikus szelepek összehasonlító vizsgálata 
(Comparative examination of pneumatic valves) 

 
Horgos Máté Balázs Gépészmérnöki MSc 

horgos.mate@gmail.com 
Szabados István Mechatronikai mérnöki mesterképzési szak  

Konzulens: Dr. Farkas Zsolt adjunktus, Gép-, és Terméktervezés Tanszék 
 

Gépek tervezésénél mindig megfontolandó, hogy milyen energiaformával működtetjük a 
szerkezetet. Az energia átalakításra és az emberi teljesítmény fokozására nagyszerű 
lehetőségeket biztosít a sűrített levegő. A sűrített levegővel működtetett, úgynevezett 
pneumatikus rendszerek napjainkban igen elterjedtek. Legfőképp az automatizálás-
technikában használják ki a pneumatikus rendszerek előnyeit, amelyek között van a tisztaság, 
biztonság és környezetbarát is. 

 

A dolgozat témája a fent említett rendszerekben alkalmazott szelepek összehasonlítása. A 
szelepek feladata a levegő útjának megváltoztatása vagy áramlásának megakadályozása. A 
pneumatikus rendszerekben használt szelepeknek temérdek típusa és megvalósítási formája 
létezik. Az egyes megoldások közül különböző, a szelepekre jellemző paraméterek 
segítségével tudjuk kiválasztani az adott célra legmegfelelőbb konstrukciót. 

 

A mai felgyorsuló világban fontos szempont, hogy egy feladatot milyen pontossággal tudunk 
vezérelni, és milyen gyorsasággal hajtja végre azt az adott gép. A munkám során kettő 
különböző elektromosan vezérelt szelep tulajdonságait vizsgáltam. Az egyik jellemző 
paraméter a szelepek nyitási sebessége, azaz a vezérlés jele és a nyitás között eltelt idő. 
Fontos lehet még az elvégzendő feladat szempontjából a szelep áramlási ellenállása, tehát 
hogy a levegő áramlását milyen mértékben akadályozza, továbbá az általa feltöltött térrészben 
milyen karakterisztika szerint emelkedik a nyomás. 

 

A mérések során a nyomásfelfutást vizsgáltam egy nyomás távadó segítségével. A 
nyomásértékeket megfelelően kis időközönként mérve információhoz jutottam a nyomás 
növekedéséről az idő függvényében. A mérőrendszer a kapott adatokat kimentette 
elektronikus formában, amiket ezek után kiértékeltem. A kapott görbékről leolvashatóak a 
fent említett jellemzők és megállapíthatóak különbségek az egyes szelepek között. Az 
eredmények felhasználhatóak a vezérlés elkészítésekor, és rámutatnak a munkavégző elemek 
működésének mikéntjére. 

 

Mivel minden egyes szelepről nem állnak rendelkezésre a dolgozatban vizsgált paraméterek, 
így azok megállapítása csak hasonló jellegű méréssel lehetséges. A megfelelő vizsgálatok 
segítségével kifinomultabb működésű gépeket lehet alkotni, amelyek fel tudják venni a 
versenyt az iparban. 
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Diszkrét elemes módszer (DEM) alkalmazásának lehetősége a 
mezőgazdasági géptervezésben 

(The adaptability of discrete element method (DEM) in agricultural 
machine design) 

 
Kovács Ádám MSc 

kovadam19@gmail.com 
Konzulens: Dr.Kerényi György egyetemi docens,  

Gép- és Terméktervezés tanszék 

A minőségi mezőgazdasági termények iránti egyre nagyobb kereslet világszerte óriási kihívás 
elé állítja a mezőgazdasági gépek fejlesztőit. A mezőgazdasági termények idény jellege miatt 
az új fejlesztésű berendezések, gépegységek munkavégzés közbeni vizsgálata időben 
korlátozott és gyakran igen költséges tevékenység. A mezőgazdasági géptervezésben még 
nem áll rendelkezésre olyan numerikus módszer, amely képes lenne kiváltani a szántóföldi 
vizsgálatokat. Ezért kutatásunkban a diszkrét elemes módszer (DEM) alkalmazásának 
lehetőségét vizsgáltuk a mezőgazdasági géptervezésben. 

A dolgozatban átfogó irodalomkutatást végeztem a diszkrét elemes módszer jelenlegi ipari 
alkalmazási területein, különös tekintettel a mezőgazdasági vagy ezzel kapcsolatos 
területekre. Az irodalomkutatás alapján meghatároztam a konkrét mezőgazdasági terményt 
(kukorica növény) és annak legjellemzőbb igénybevételeit (oldalirányú nyomás és 
hárompontos hajlítás), melyekre leszűkíttettük a vizsgálatokat. 

A növény jellemző mechanikai tulajdonságainak meghatározásához laboratóriumi 
hárompontos hajlító és oldalirányú nyomó vizsgálatokat végeztünk. A mérésekből kapott 
eredmények a modellezés során közvetlenül nem használhatóak fel, ezért ezekből 
matematikai és statisztikai módszerekkel meghatároztam a numerikus módszerhez is 
használható adatokat, diagramokat. 

A modellezés során először megvizsgáltam a rendelkezésre álló diszkrét elemes kapcsolati 
modelleket, majd ezeket összevetve kiválasztottam a Timoshenko-gerenda elméleten alapuló 
modellt, amelyet a további vizsgálatokban alkalmaztam. A következő lépésben a növény 
valós geometriájának diszkrét elemes leképezésének lehetőségeit vizsgáltam meg. Ahhoz, 
hogy ki tudjam választani azt a geometriai modellt, amely a kiválasztott kapcsolati modellel 
együtt, legjobban tudja modellezni a valós növény mechanikai és fizikai tulajdonságait, 
elvégeztem a laboratóriumi mérések szimulációját. 

A szimulációk során a diszkrét elemes modell geometriájának struktúráját, valamint az 
anyagmodell bemenő paramétereit változtatva, egy iterálási folyamaton keresztül, 
megkerestem az összeállítást, amely a legjobban képes modellezni az oldalirányú nyomás és 
hárompontos hajlító vizsgálat mérési eredményeit. 

A kutatás eredményei egyértelműen azt mutatják, hogy a módszer alkalmas a mezőgazdasági 
termények feldolgozása során, a növény és a gép részegységeinek interakciója következtében 
fellépő igénybevételek szimulálására. 
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Kisgyermekek számára készített egészségügyi berendezés hűtésének és 
zajszintjének optimalizálása összehasonlító mérésekkel és fuzzy alapú 

kiértékeléssel 
(Optimization of Cooling and Noise Level of a Home Medical Care 

Equipment Designed for Children with Comparative Measurements and 
Fuzzy Based Evaluation) 

 
Wetzl Adél, Ipari termék- és formatervezői alapszak BSc 

adel.wetzl@gmail.com 
Konzulens: Dr. Piros Attila adjunktus, Gép- és Terméktervezés Tanszék 

 

A feladat során egy kereskedelmi forgalomban kapható egészségügyi termék fejlesztése volt a 
cél. A kisgyermekek számára tervezett orrszívó berendezés által támasztott számos szigorú 
alapkövetelmény teszi kihívássá a tervezés folyamatát. Ezen magas igények a termék 
egészségügyi voltára vonatkozó előírásokból és az orrszívás feltételeinek megteremtéséből 
erednek. A nyomáskülönbséget egy kisméretű porszívó motor állítja elő, mely a nem 
rendeltetésszerű használatnak köszönhetően jelentős teljesítmény csökkenést szenved. A 
motor zajterhelése felhasználói reakciók szerint is túl magas. A korábbi hangtompítási 
megoldás viszont jelentős teljesítmény csökkenést okoz. Ez a veszteség hőmérséklet 
emelkedésként jelentkezik, mert a felmelegedett levegő motortérből való kijutása 
akadályozott. A túlmelegedés miatt az orrszívó csak rövid idejű szakaszos működésre képes, 
mely nem csak műszaki, hanem felhasználói szempontból is problémaként jelentkezik. 

 

A problémára adott megoldási javaslatok validitásának vizsgálatára szolgáló egyik módszer 
mérési sorozatok elvégzése a modell szinten megépített koncepcionális tervekkel. A 
zajterhelés szint mérése kisipari módszerekkel kihívás elé állíthatja a kis létszámú fejlesztői 
cégeket. A dolgozat készítése során olyan összehasonlító mérési sorozat készült el, mely a 
fentiekben felsorolt korlátozó tényezők ellenére ad egy lehetséges megoldást. Az etalon 
adatok a két alapvető állapotban (vákuum és alapjárat) kerültek feljegyzésre. 

 

A probléma komplexitása, a hűtési technikák hatékonyságának zajterheléssel vett fordított 
arányú összefüggése megnehezíti a tervezési folyamatot és a mérési eredmények összevetését. 
Erre egy fuzzy alapú módszer került kidolgozásra, mely lerövidíti az értékelés folyamatát. 
Kiiktatja az emberi tényezőből fakadó szubjektivitásokat és garantálja a helyes 
következtetések levonását. 
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Acélszerkezet dinamikus viselkedésének paraméteres vizsgálata 
(Parametric research of a steel structure with dynamic finite element 

analysis) 
 

Ripcó Ákos Gépészmérnöki alapszak BSc 
ripco.akos@gmail.com 

Konzulensek: Dr. Piros Attila adjunktus, Gép- és Terméktervezés Tanszék 
Dézsi Tamás vezető tervező, C3D Műszaki Tanácsadó Kft. (külső)  

 

Napjainkban az automatizálás és a robotizált rendszerek egyre növekvő térhódítása figyelhető 
meg. Az ipari folyamatok nagy hányada manapság már részben, vagy teljesen automatizált. 
Ipari robotokat előszeretettel alkalmaznak raktározás, anyagmozgatás területén, hisz így 
érhető el a megbízható működés, kis ciklusidők, és ezek által a minőség szinten tartása. 

 

Dolgozatom témája egy robotizált polcrendszer vizsgálatán alapul. Adott a rúdszerkezet 
geometriai modellje, illetve az alkalmazott robotok és tömegek adatai. 

 

TDK feladatom elsődleges célja egy polcrendszer paraméter vizsgálata rúd végeselemes 
modellen elvégzett dinamikai vizsgálatok sorozatával. A végeselemes modell 
programozásával automatikus modellgenerálás és kiértékelés mellett érzékenység-vizsgálat 
végezhető a rúd típusok terheléseit befolyásoló legfontosabb paraméterekre. Fő célkitűzés 
annak megállapítása, hogy a rendszerben jelenlévő robotok és tömegek száma, illetve helyzete 
milyen mértékben befolyásolják a rendszer deformációit, állékonyságát, terheléseit. 

 

A kapott eredmények alapján becslés adható a modellben szereplő paraméterek optimális 
kiválasztásáról, azaz a polcrendszerben egyidejűleg tartózkodó robotok és tömegek maximális 
számáról, illetve méretéről, mozgásáról, a terhelések minimalizálása mellett. 
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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

 
MECHATRONIKA 

 

Helyszín:  Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék, D 401. 

Időpont: 2015. november 17.  9:00 

Elnök:   Dr. Lipovszki György, egyetemi docens 

Titkár:  Korcsok Beáta, doktorandusz 

Tag:   Dr. Aradi Petra, egyetemi docens 

  Dr. Czmerk András, adjunktus 

Herczeg József, tanszéki mérnök 

 

9:00 Nagy Márton Tamás 

 Mobiltelefon szenzorainak méréstechnikai felhasználása  

 Konzulens:  Dr. Samu Krisztián, egyetemi docens 

  

9:20 Fenyvesi Attila 

 Kamerakalibráció OpenCV-vel  

 
Konzulensek:  Dr. Tamás Péter, egyetemi docens 
 Dr. Antal Ákos, adjunktus 

  

9:40 Bojtár Orsika 

 Autonóm többrotoros rendszerek tervezése és stabilizálása  

 
Konzulensek:  Zelei Ambrus, tudományos segédmunkatárs 
 Sütő Zoltán, egyetemi docens 

  

10:00 Pap Levente Zsolt 

 Hálózatbarát kefenélküli egyenáramú motoros (BLDC) hajtás vizsgálata  

 Konzulens:  Dr. Stumpf Péter Pál, adjunktus 

  

10:20 Benke Ádám 

 Arduino szabványú drónvezérlő mikrokontrolleres eszköz tervezése  

 Konzulens:  Molnár József, tanszéki mérnök 
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10:40 Papp Máté, Nagy Balázs 

 
Etorobotikai viselkedésmotor fejlesztése és implementálása mobil roboton 
LabVIEW környezetben  

 
Konzulens:  Dr. Fekete Róbert Tamás, adjunktus 
 Raj Levente,  tanszéki mérnök 

  

11:00 Hajdu Zsombor 

 Nemlineáris karakterisztikájú szervomotoros hajtás vizsgálata  

 
Konzulensek:  Budai Csaba, doktorandusz  
 Korondi Péter, egyetemi tanár 

  

11:20 Szekeres Kornél, Katona Attila 

 
Navigációs keretrendszer és oktatási célú alkalmazások fejlesztése 
etorobotikai kutatásokhoz  

 
Konzulensek:  Korondi Péter, egyetemi tanár  
 Dr. Fekete Róbert Tamás, adjunktus 

  

11:40 Bánkuti Péter Ádám 

 Interaktív reklám és kiállítási felület készítése  

 
Konzulens:  Dr. Tamás Péter, egyetemi docens 
 Ványi Gábor, doktorandusz, ELT-IK 

  

12:00 Wolf Ádám, Novoth Szilard, Magyar Tamás 

 
SCARA robot vezérlése és távoli elérése, előkészítés távoktatásban való 
alkalmazásra  

 Konzulens:  Dr. Széll Károly, tanársegéd 

  

12:20 Kardos Tamás 

 Számítógép vezérlése hangutasításokkal  

 Konzulens:  Dr. Tamás Péter, egyetemi docens 
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Mobiltelefon szenzorainak méréstechnikai felhasználása 

(Applications of mobile phone sensors in measurement technology) 

 

Nagy Márton Tamás BSc III. évf. 
nmarton.t@gmail.com 

Konzulens: Dr. Samu Krisztián, egyetemi docens, MOGI Tanszék 

A mobiltelefonok technológiai fejlődésével és globális elterjedésével lehetőség nyílt arra, 
hogy azok szenzorait egyszerű méréstechnikai feladatok elvégzésére bárki alkalmazza. A 
dolgozat ezen szenzorokat és alkalmazási lehetőségeit elemzi, konkrét mérések tapasztalatai 
alapján. 

A dolgozat alapvető filozófiája az, hogy a telefont szenzorként kezeljük, a mért adatokat 
pedig egy kommunikációs csatornán, valós időben közvetítjük egy feldolgozó számítógépnek. 
A piaci részesedése alapján legnépszerűbb Android platformú telefonokat alkalmaztam a 
mérések során, a feldolgozó szoftver pedig az ipari standard LabVIEW platformon alapszik. 
A dolgozat keretében elkészítésre került számos Android alkalmazás, melyek különböző 
szenzorok jeleit továbbítják a feldolgozóegységnek. Az elkészített LabVIEW elemzőprogram 
pedig képes arra, hogy a szenzorok jeleit fogadja, és valós időben feldolgozza. Ezek 
használatával végeztem el a méréseket, melyek eredményei alapján értékelni lehet a 
szenzorok alkalmazhatóságát a méréstechnika területén. 

A dolgozatban kifejtésre kerül a szenzor és a feldolgozóegység szerepe a mérések során, a 
dolgozat filozófiájának szellemében bemutatásra kerül az információ útja a mérendő 
mennyiségtől a mérési eredményig. Részletes bemutatásra kerülnek a felhasznált szenzorok és 
az elvégzett mérések. Minden mérésről mérési jegyzőkönyv is rendelkezésre áll, melyekben 
megtalálhatóak a nyers mérési adatok, a mérési elrendezések részletes leírása, illetve a mérési 
eredmények és az ahhoz felhasznált összefüggések. A téma keretében elvégzett mérések a 
következők: mobiltelefon fényességmérőjének kalibrálása, gyorsulásmérő jeléből 
személyautó motorja fordulatszámának mérése valós időben, mikrofon jelének valós idejű 
frekvenciaanalízise, mobiltelefon kamera képének felhasználása objektumkövetésre. 

Továbbá, a téma kitér az Android platform lehetőségire a szenzorok kezelésével kapcsolatban, 
a LabVIEW-ban történő adatfeldolgozás sajátosságaira, a telefon és a feldolgozó számítógép 
közötti adatkommunikáció felépítésére. Megemlítésre kerül annak a lehetősége is, hogy több, 
különböző szenzor jelét oly módon használjuk fel, hogy azok egymást pontosítsák, egy jobb 
szenzort kapjunk a fúzióból (Sensor Fusion). Demonstrálásra kerül egy ilyen, már meglévő 
megoldás, és ennek alapján a módszer további alkalmazási lehetőségei is megemlítésre 
kerülnek. 



 
Tudományos Diákköri Konferencia 2015 

 
130         Ünnepélyes eredményhirdetés: 2015. november 20. péntek, 1415 E.I.A. 

 
Kamerakalibráció OpenCV-vel 

(Camera calibration using OpenCV) 

 

Fenyvesi Attila BSc III. évf. 
fattila2@gmail.com 

Konzulens: Dr. Tamás Péter, egyetemi docens, MOGI Tanszék 
Dr. Antal Ákos, adjunktus, MOGI Tanszék 

A valóságos lencserendszerek leképezési hibákkal terheltek, ezért a felvételek méréstechnikai 
alkalmazás előtt korrekcióra szorulnak. A torzítási modellt kalibrációval határozzák meg. A 
kapott paraméterek felhasználásával a torzítás csökkenthető. Jelen dolgozat kísérleti úton 
mutatja be a kalibrációval kapott paraméterek jelentését, majd egy 3D letapogató rendszer 
torzításának hatását elemzi. 
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Autonóm többrotoros rendszerek tervezése és stabilizálása 

(Design and Stabilization of Autonomous Multirotor Systems) 

 

Bojtár Orsika BSc IV. évf. 
orsibojtar@gmail.com 

Konzulens: Zelei Ambrus, tudományos segédmunkatárs, Műszaki Mechanikai Tanszék 
Sütő Zoltán, egyetemi docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék 

Manapság a többrotoros autonóm rendszerek egyre elterjedtebbé válnak. Napról napra többet 
alkalmazzák őket mentőakciókban, a hadiparban, hasznosak egyébiránt megközelíthetetlen 
területek feltérképezésére is. Újabb fellendülő ágazatként jelent meg több ilyen robot 
összekapcsolása egy nagy együttműködő rajjá, az állatok etológiájának vizsgálata céljából. Ez 
utóbbi egyike a számos jövőbeli, kecsegtető kutatási területnek. 

Ezen projekt elsődleges célja egy quadrotor teljes összeállítása volt – beleértve az összes 
gépészeti, elektronikai és informatikai részletet – működő platformot biztosítva így jövőbeli 
kutatásoknak. 

A quadcopterek a tér minden irányába el tudnak mozdulni és fordulni (6 szabadságfokú 
rendszer), míg a rajtuk lévő 4 motor fordulatszáma szabályozható csak. Egy alulaktuált 
rendszerről van tehát szó, mely megnöveli a jelfeldolgozás és szabályozás fontosságát. 

Első körben – a szabályozással, dinamikával való jobb megismerkedés céljából – egy 
kétrotoros libikókát vizsgáltam meg.  A quadrotorok hagyományos pozíció meghatározása, 
szabályozása az Euler-szögeken (yaw, roll, pitch) alapszik. Ez utóbbi kettő (roll és pitch) 
könnyen szemléltethető egy fix tengely körül elforduló (lehetőleg szimmetrikus) merev 
testtel. Egy ilyen rendszer került modellezésre és stabilizálásra (mind Matlab/Simulink 
környezetben, mind valós, megépített hardwaren), hogy alapot adjon később a többrotoros 
rendszer pitch és roll szögének beállítására. Hangsúlyt kap egy PID szabályozó tervezése és 
diszkrét megfelelőjének valódi hardware-re való implementálása közötti különbség. 

Következő lépésben egy teljes QUAV dinamikai modelljét írtam fel, majd a PID-n kívül más 
nemlineáris szabályozókat vizsgáltam és szimuláltam, annak reményében, hogy hamarosan 
egy kész hardwaren tesztelhetem őket. Legvégül pár elterjedt röppályatervező algoritmust 
említek még meg, beleértve azokat is, amelyek használhatók GPS által nem lefedett 
területeken is. 
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Hálózatbarát kefenélküli egyenáramú motoros (BLDC) hajtás vizsgálata 

(Investigation of Power Factor Correction integrated brushless direct 
current motor (BLDC) drive) 

 

Pap Levente Zsolt BSc IV. évf. 
pap.levente.zsolt@gmail.com 

Konzulens: Dr. Stumpf Péter Pál, adjunktus, Automatizálási és Alkalmazott 
Informatikai Tanszék 

Napjainkban egyre inkább elterjedt a kefenélküli egyenáramú motorok (BLDC) használata 
mind az ipari, mind a háztartási berendezésekben. A BLDC motorok előnye a kefés 
egyenáramú motorokhoz képest a jobb hatásfok, hosszabb élettartam, nagyobb 
teljesítménysűrűség, jobb dinamikai tulajdonságok, a csendesebb működés, az alacsonyabb 
elektromos zaj és a magasabb névleges fordulatszámérték. 

A BLDC hajtásokat alkalmazó berendezések jelentős része a hálózati váltakozó feszültségből 
egyenirányítással állítja elő a működéshez szükséges egyenfeszültséget. Az egyszerű diódás 
egyenirányító komoly torzítást eredményez a hálózaton a nagyszámú felharmonikusoknak 
köszönhetően, ezért alkalmazása a villamos energia minőségének megőrzése miatt bevezetett 
egyre szigorúbb előírásoknak, például IEC EN61000-3-2, nem felel meg. A 
hálózatszennyezést csökkentésére, úgynevezett teljesítménytényező-javító konvertert (PFC) 
alkalmaznak a diódás egyenirányító után. 

A TDK dolgozat célja, kisebb teljesítményű, egyfázisú teljesítménytényező konverterről 
táplált zárt hurkú BLDC hajtások vizsgálata. A dolgozatban bemutatásra kerül a BLDC 
motorok működése és vezérlése. Továbbá a különböző teljesítménytényező-javító diódás híd 
illetve híd nélküli konverter topológiák felépítése, részletesen ismertetve azok működési elvét. 
A dolgozatban jelentős hangsúlyt kap a szabályozási kör vizsgálata, ami a PFC konverter és a 
BLDC motort hajtó háromfázisú inverter kapcsolójeleit állítja elő.  A szabályozási kört és a 
hajtás működését számítógépes szimuláció segítségével vizsgálom Matlab/Simulink 
környezetben. A szimulációk segítségével különböző elrendezések kerülnek 
összehasonlításra, bemutatva előnyeiket és hátrányaikat. 
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Arduino szabványú drónvezérlő mikrokontrolleres eszköz tervezése 

(Designation of a drone controller based on Arduino standards) 

 

Benke Ádám BSc III. évf. 
rzrbenke92@hotmail.com 

Konzulens: Molnár József, tanszéki mérnök, MOGI Tanszék  

Kezdő és haladó mérnökhallgatók, hobbi RC modellezők igen kedvelt játékai a 
multikopterek. 

A multikopterek vagy multirotorok olyan kettőnél több rotorral rendelkező repülőgépek, 
melyek egyszerűbb rotormechanikával és bonyolultabb szabályozással vannak ellátva egy 
vagy kétrotoros társaikhoz képest. 

Az egyszerűbb konstrukció és a szabályozástechnikai kihívások miatt sokan kedvet kapnak 
egy ilyen eszköz építéséhez, ennek azonban számos nem várt nehézség véget is szokott vetni. 

A dolgozatban bemutatott eszköz, amely az Arduidrone nevet viseli, ezeket a nehézségeket 
hivatott enyhíteni, akár teljesen kiküszöbölni. 

Az Arduidrone egy olyan mikrokontrolleres fejlesztői kártya, mely fel van készítve a 
drónépítésnél felmerülő igényekre. A tervezésnél figyelembe lett véve, hogy az eszköz 
kövesse a nagy támogatottsággal rendelkező Arduino szabványát, de emellett legyen egy 
erősebb hardvere, el legyen látva a megfelelő szenzorokkal, kompatibilis legyen a piacon 
kapható motorokkal, motorvezérlőkkel és nem utolsó sorban legyen költséghatékony is. 

A dolgozat témája magába foglalja a panel tervezésénél figyelembe vett szempontok 
ismertetését, illetve a meghozott döntések elemzését. 

Bemutatásra kerül a megtervezett panel és néhány hozzá készült moduláris elem, majd szó 
fog esni az egyébként Arduino kártyákban hivatalosan nem használt mikrokontroller 
kompatibilissé tételéről. 
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Etorobotikai viselkedésmotor fejlesztése és implementálása mobil roboton 

LabVIEW környezetben 

(Development of a behaviour engine in ethorobotics system and 
implementation on a mobile robot in LabVIEW environment) 

 

Papp Máté MSc I. évf., Nagy Balázs MSc I. évf. 
pappmate123@gmail.com, fortuz19@gmail.com 

Konzulens: Dr. Fekete Róbert Tamás, adjunktus, MOGI Tanszék 
Raj Levente,  tanszéki mérnök, MOGI Tanszék   

Jelen TDK dolgozat hátterében a Budapesti Műszaki Egyetem Mechatronika, Optika és 
Gépészeti Informatika Tanszék az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Etológia Tanszékével 
közös projektje  áll. Ez a kutatás a robot és ember közötti interakció vizsgálatát tűzte ki 
céljául, amely magában foglalja nem csak az emberek, hanem a robotok érzelmi reakcióit is. 
Dolgozatunk egy olyan eszköz – robot – fejlesztéséről, illetve fizikai megvalósításáról szól, 
amely önálló döntéshozatalra képes és az etológiai kísérletekben részt tud venni, mint alany. 

Fő feladatunk a fejlesztés kezdeti fázisában mechanikailag megalkotott Ethon robot 
felprogramozása LabView fejlesztői környezetben. A programozási feladat a legalapvetőbb 
funkcióktól, mint például az adat beolvasás, feldolgozás és aktuátorok mozgatásától 
kezdődően a bonyolultabb algoritmusokig terjed. A komplexebb viselkedést lehetővé tévő 
fejlesztés alatt álló programrészletek a teljesség igénye nélkül: Kinect mélységkép alapján 
történő akadálykerülés, környezeti feltérképezés és három dimenziós térrekonstrukció, 
navigáció, hang analízis, ember felismerés és az affektív motor. 

A távlati cél ezen elemek integrálásával létrehozni egy olyan autonom robotot, mely 
hosszútávú működésre képes bizonyos feladatok ellátása mellett (például folyosó felügyelet, 
útba igazítás). A hosszútávú működés feltétele az önálló akkumulátor töltöttség ellenőrzés és 
annak újratöltése szükség esetén illetve egy moduláris rendszer architektúra kialakítása. 
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Nemlineáris karakterisztikájú szervomotoros hajtás vizsgálata 

(Investigation of a nonlinear characteristic servo drive) 

 

Hajdu Zsombor BSc IV. évf. 
velias9@gmail.com 

Konzulens: Budai Csaba, doktorandusz, MOGI Tanszék  
Korondi Péter, egyetemi tanár, MOGI Tanszék 

Az egyenáramú kefés motorok (brushed DC motor) használata az iparban az utóbbi időben 
visszaszorult a váltakozó áramú (szinkron és aszinkron) motorok elterjedése miatt. Ennek 
ellenére a kefés DC motorok használata még mindig gyakori, főleg mobilrobotok hajtásaiban 
valamint kísérleti berendezésekben. Közkedveltségének oka, hogy a vezérlő elektronika 
viszonylag egyszerű felépítésű és költséghatékony megvalósítású. A kefés DC motorok 
további előnye, hogy már a lineáris matematikai modelljük jól közelíti a valóságos szerkezet 
működését. 

A dolgozatban megvizsgáljuk a kefés DC motorok szabályozási körének részegységeit, 
valamint ajánlásokat teszünk (adott szempontok szerint) az optimális konstrukció és 
szabályozás megválasztására. 

A szabályozó tervezésekor figyelembe vesszük, hogy a megvalósítás a skálázhatóság és az 
utólagos testreszabhatóság miatt analóg áramkörök helyett mikrokontrolleren történik, így 
digitális szabályozót tudunk csak implementálni. A szabályozó tervezését általában a 
folytonos időben végzik, majd áttérnek diszkrét időre. A dolgozatban alapvetően ezt a 
módszert követjük, azonban lehetőség szerint megvizsgáljuk a diszkrét időben tervezett 
szabályozót is. 

A motorvezérlő elektronika irányítása impulzusszélesség-modulációval (pulse-width 
modulation, PWM) történik. A dolgozatban részletesen megvizsgáljuk a PWM különböző 
módon történő implementálásának hatását, javaslatot adva az általunk optimálisnak ítélt típus 
használatára. 

A motor modellezésénél létező nemlineáris modellt használjuk, amely figyelembe veszi a 
telítődés (szaturáció), valamint a súrlódás hatását, a minél pontosabb eredmény érdekében. A 
motor modelljét méréssel ellenőrizzük. 

A motor tengelyének szögelfordulását elsősorban inkrementális enkóderrel mérjük. 
Amennyiben nem érhető el közvetlenül szögsebesség mérő szenzor (pl.: tachométer), véges 
differenciával számított közelítő sebességet használunk a szabályozó ellenőrző jeleként. A 
vizsgálat során figyelembe vesszük az enkóder véges felbontásának és a mintavételezési 
időnek hatását a sebességmérés pontosságára. 

A komponensek részletes vizsgálata után a teljes rendszer szimulációs eredményeit 
mérésekkel hasonlítjuk össze. 
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Navigációs keretrendszer és oktatási célú alkalmazások fejlesztése 

etorobotikai kutatásokhoz 

(Navigation system and application of education for etorobotics research) 

 

Szekeres Kornél BSc IV. évf., Katona Attila MSc I. évf. 
szekereskornel@gmail.com, mesteratila@gmail.com 

Konzulens: Korondi Péter, egyetemi tanár, MOGI Tanszék  
Dr. Fekete Róbert Tamás, adjunktus, MOGI Tanszék 

A kutatás fő célja a MOGI Ethon robot felprogramozása, hogy betölthesse a portás robot 
funkcióját a MOGI tanszéken. Tekintettel kell lenni arra, hogy viselkedés szempontjából 
megfeleljen az ELTE Etológiai tanszék számára, és elérhetővé tegyük, hogy ember-robot 
kapcsolatot tanulmányozhassák rajta. Feladatunk közben nagy hangsúlyt kapott az oktatás is. 
Munkánkat egy robot könyvtár formájában hoztunk létre, ami nem csak egy önállóan működő 
robotot jelent, de egyben bárki számára elérhetővé válik, hogy programozhassa az és 
megalkothassa a saját verzióját. Ennek a támogatása érdekében elkészítettünk egy offline 
szimulációs szoftvert és egy kiterjesztett valóság alapú telefonalkalmazást. 

A biztonság érdekében megalkottunk egy alap könyvtárrészt, amely képes az önálló 
navigálásra, vigyáz önmagára és ügyel a körülette lévő emberekre. Ehhez nagy munkát 
fektettünk egy saját kódba, ami a kinect képe alapján leképezi a környezetet, valósidejű 
navigációt valósít meg és lekezeli a motorok pozícionálási hibáit. Továbbá olyan a nehéz 
feladatokat valósítottunk meg, mint a beszéd, ember és környezet felismerést. Fejlett 
osztályokat hoztunk létre a lekezelésükre, amik hasznos adatokkal szolgálnak a jövőben eto-
robotikát tanuló diákok számára. A gyorsabb hibajavítás és az interaktívabb kommunikáció 
érdekében egy virtuális valóság alkalmazást készítettünk okos telefonra és számítógépre, ami 
vizualizálva szolgáltat információkat a robotról. Elérhetővé tettük, hogy távolról is lehet 
követni a robot viselkedését. 
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Interaktív reklám és kiállítási felület készítése 

(Development of an interactive advertisement and exhibition platform) 

 

Bánkuti Péter Ádám BSc III. évf. 
peter.adam.b@gmail.com 

Konzulens: Dr. Tamás Péter, egyetemi docens, MOGI Tanszék 
Ványi Gábor, doktorandusz, ELTE-IK 

Manapság egyre több olyan reklám felületet találhatunk a környezetünkben, ami már nem 
papír alapú plakát, hanem egy végtelen ciklusban futó animáció egy kijelzőn. A színes 
vékony kijelzőkön kívül egyre több technológia nyitja ki a teret arra, hogy a digitális 
reklámozás több tradicionális környezetben is elterjedjen. 

A dolgozat fő célja, egy olyan platform létrehozása, ahol virtuálisan lemodellezett festmények 
vagy reklám plakátok interaktívvá tehetőek a Microsoft for Windows Kinect Version 2 
mélységérzékelő kamera és az Unity 5 játékmotor segítségével. 

Egy ilyen platform alternatív közeget hozhatna a marketing világába, ami könnyen 
felkelthetné a célközönség figyelmét és bevonhatná azt egy több másodperces animációba. 
Ezen animáció lefolyásában a néző is aktív szerepet vállalhatna, ezúton több figyelmet adva a 
reklámozott terméknek. Ugyanakkor, a növekvő számú CGI művészeknek is szolgáltathatna 
egy méltó médiumot arra, hogy bemutassák, műveiket egy olyan nem statikus vásznon ahol a 
modell úgy viselkedne, mintha a vászon mögött lenne a három dimenziós valóságban. 
Hasonló módon, múzeumok is növelhetnék portfóliójukat azzal, hogy már meglévő klasszikus 
festményeket megtudnák jeleníteni egy új – virtuális – formában. 

A cél, hogy egy 3D-s modellt beimportálva az Unity környezetébe, az ott előre legyártott C# 
nyelvben írt szkript könyvtár és modell környezet segítségével egy könnyen animálható 
emberi mozgásra érzékeny animációs felületet hozhasson létre a felhasználó. 

Irodalom 

[1.] Kinect SDK 2.0 documentation: https://msdn.microsoft.com/en-
us/library/dn799271.aspx 

[2.] Unity 5 documentation: http://docs.unity3d.com/Manual/index.html 

[3.] C# documentation: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/67ef8sbd.aspx 

[4.] C# in Depth by Jon Skeet, ISBN-13: 978-1617291340 
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SCARA robot vezérlése és távoli elérése, előkészítés távoktatásban való 
alkalmazásra 

(Local and remote control of a SCARA robot, a step towards utilization in 
distance education) 

 

Wolf Ádám BSc III. évf., Novoth Szilard BSc III. évf., Magyar Tamás BSc III. évf. 
wolfadam93@gmail.com, novothsz@gmail.com, tamasmagyar123@gmail.com 

Konzulens: Dr. Széll Károly, tanársegéd, MOGI Tanszék 

Ma már szinte minden mérnök tanul programozást valamilyen formában. A gépészeti 
informatika oktatásához elengedhetetlen a kézzel fogható, szemléletes feladatok kiadása. Az 
erőforrások korlátai miatt nem minden hallgató férhet hozzá azonban olyan rendszerekhez, 
melyeken egy kisebb léptékű részfeladat önálló megvalósításával azonnal láthatná az elért 
eredményt. 

A MOGI tanszéken található SCARA robot kiváló platformot teremthet ehhez. A robot 
felújítását Román Tamás kezdte el, az ő kódját átvéve, azt továbbfejlesztve tettük meg a 
következő lépést a rendszer távoktatásra való felkészítéséhez. Munkánk során mi magunk is 
rengeteget tanultunk a National Instruments RIO architektúrájáról, a myRIO eszközre történő 
programozásról LabVIEW környezetben, valamint a webfejlesztéssel is megismerkedtünk 
Maleczki Anna projektjét átdolgozva. 

Elsőként egyszerűbb tanulóprojekteket megvalósítva ismerkedtünk meg a myRIO-val, majd a 
robot tanulmányozása után hozzáláttunk a kód Host, azaz a számítógépen futó részének 
bővítéséhez, végül pedig megoldottuk a távoli elérést. 

A robotot a csuklószögek direkt megadásával vagy koordináták kiválasztásával, inverz 
kinematikán keresztül tudjuk irányítani. A rendszer képes mozgássorozatok feldolgozására is, 
melyeket .csv fájlból, beírt stringből vagy betanítással adhatunk meg. Az internetes 
irányításnak köszönhetően távolról is kipróbálhatóak a robotirányítás felsorolt módjai. 

A rendszer moduláris felépítésének köszönhetően annak bármely része lecserélhető vagy 
továbbfejleszthető, így hallgatói feladatok kiírására nagyon jó alapot képez. 

Dolgozatunkban bemutatjuk a fejlesztés folyamatát, kitérünk a megvalósítás mikéntjére, 
valamint részletesen bemutatjuk az általunk megvalósított funkciókat. 

Irodalom: 
[1.] Román Tamás: FPGA alapú robotorányító rendszer tervezése. MSc Diplomaterv. 

BME (2014) 
[2.] Maleczki Anna: IP kamera beüzemelése, webes felület tervezése online mérésekhez. 

Önálló projekt. BME (2014) 
[3.] National Instruments: An Introduction to the NI LabVIEW RIO Architecture, 

http://www.ni.com/ (2014) 
[4.] National Instruments: What is NI myRIO?, http://www.ni.com/ (2014) 
[5.] Ed Doering: NImyRIO Project Essentials Guide, Electrical and Computer Engineering 

Department, Rose-Hulman Institute of Technology (2014) 
[6.] James Moun: ”Introduction to Robotics” kurzus "Problem Set 2" jegyzete QUT, 

(2012) 
[7.] Lőrinczi Ottó Botond: "Informatika II." című tárgy gyakorlatai. BME (2015) 
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Számítógép vezérlése hangutasításokkal 

(Computer control with voice commands) 

 

Kardos Tamás BSc II évf. 
mrkardostamas@gmail.com 

Konzulens: Dr. Tamás Péter, egyetemi docens, MOGI Tanszék 

Manapság a "multi-tasking" korában élünk, ha szabad így fogalmazni. Nagyon sok feladata 
van az embernek, ezért próbál több feladatot szimultán elvégezni. 

Ez a program ezt próbálja elősegíteni. Személyi asszisztensnek is hívható, személy szerint, én 
szeretek rá így is hivatkozni. 

A funkciói összefoglalva: 

- Gyorsan elérünk bizonyos funkciókat, amelyeket amúgy nehezebb lenne. 

- Több feladatot is el tudunk végezni egyszerre. 

- Ha a kezünk éppen foglalt, akkor is tudjuk használni a számítógépet. 

A felhasználásnak csak a képzeletünk szabhat határt. 
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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

 
POLIMERTECHNIKA 

 

Helyszín:  MT épület Polimertechnika Tanszék laboratórium 

Időpont: 2015. november 17. 8:30 

Elnök:   Prof. Dr. Vas László Mihály, címzetes egyetemi tanár 

Titkár:  Dr. Molnár Kolos, adjunktus 

Tag:   Dr. Meiszel László, tanácsadó, Polinvent Kft. 
  Dr. Tábi Tamás, adjunktus 

 

 

8:30 Bocskai Bence, Tóth Miklós 

 Öntisztító polimerek fejlesztése 

 Konzulens: Prof. Dr. Czigány Tibor, egyetemi tanár 

  

8:50 Kónya Szabolcs 

 Biológai úton lebontható PBAT alapú polimer keverékek fejlesztése 

 
Konzulensek: Prof. Dr. h.c. Karger-Kocsis József, egyetemi tanár 
 Lendvai László, doktorandusz 

  

9:10 Kabai Sándor 

 
Hibridgyanta rendszerek vízfelvételi tulajdonságának hatása a mechanikai 
tulajdonságokra 

 
Konzulensek: Dr. Mészáros László, adjunktus 
 Turcsán Tamás, doktorandusz 

  

9:30 Horváth Kristóf 

 A fázisarány változtatásának hatása hibrid polimer rendszerek esetén 

 
Konzulensek: Dr. Mészáros László, adjunktus 
 Turcsán Tamás, doktorandusz 
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9:50 Brenn Dávid 

 
Kompatibilizáló szerek hatása politejsav/termoplasztikus keményítő alapú 
keverékekre 

 
Konzulensek: Lendvai László, doktorandusz 
 Dr. Kmetty Ákos, adjunktus 

  

10:10 Varga Viktor 

 PEEK/MWCNT nanokompozitok minősítése 

 
Konzulensek: Dr. Mészáros László, adjunktus 
 Lendvai László, doktorandusz 

  

10:30 Semperger Orsolya Viktória, Suba Tamás 

 Erősítőszövetek fonalai közötti súrlódás vizsgálata 

 
Konzulensek: Dr. Halász Marianna, egyetemi docens 
 Dr. Molnár Kolos, adjunktus 
 Prof. Dr. Vas László Mihály, címzetes egyetemi tanár 
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Öntisztító polimerek fejlesztése 

(Development of self-cleaning polymers) 

 

Bocskai Bence BSc, Tóth Miklós BSc 
bocsbe@gmail.com, tothmiki.tothmiki@gmail.com 

Konzulens: Prof. Dr. Czigány Tibor, egyetemi tanár, Polimertechnika Tanszék 

Napjainkban egyre elterjedtebbek azok a technológiai újítások, melyek akár ergonómiai, akár 
más szempontból megkönnyítik az életünket. Ilyen lehetőséggel szolgál a lótuszlevél 
öntisztító tulajdonságának polimer felületen való alkalmazása. Az ipari- és a mindennapi élet 
számos területén hasznos lehet egy ilyen anyag. Az öntisztító tulajdonság abban nyilvánul 
meg, hogy a felületre kerülő vízcsepp nem nedvesíti a felületet, az összegyűjti a rajta lévő 
koszt (pl.: porszemcsék), majd azokkal együtt legördül a felületről. 

A szakirodalomban található kísérletek mind öntisztító, szuperhidrofób bevonat létrehozását 
célozzák meg. Szuperhidrofób felület esetén az érintkezési szög nagyobb, mint 150°, így a 
vízcsepp megtartja gömb formáját és legördül a felületről. A bevonatok hibája, hogy nem 
tartósak. Persze elképzelhető, hogy ha nem nyúlunk hozzá, akár hónapokon keresztül is 
alkalmazható, de ahol szükséges lenne, konyhai eszközök, akár egy autón lévő fólia, 
mindennapi használati eszközök, más anyagokkal, környezeti hatásokkal kapcsolatba 
kerülnek, így a bevonat lekopna róluk. Célunk, egy olyan anyag létrehozása, melynek felülete 
szuperhidrofób, mechanikailag tartós. 

A felület kialakítására való kísérleteinket a lótuszlevél vizsgálata előzte meg. A 
szakirodalomban olvasottakat szerettük volna saját szemmel látni, a lótuszlevél tényleges 
felületi kialakítására vonatkozóan megfigyeltük a kisméretű papillák jelenlétét, jelentős 
különbséget nem fedeztünk fel a levél egyes részei között. Több anyaggal teszteltük (pl.: víz, 
citromlé, ketchup) a szuperhidrofób viselkedést, legtöbb esetben működött, kivételek kémiai 
reakció létrejötte esetén adódtak (pl.: pillanatragasztó). 

A kísérleteinket 3D nyomtatással kezdtük. A lótuszlevél vizsgálata és a szakirodalom 
áttekintése után alkottunk meg 2, szuperhidrofób felület létrehozására alkalmas geometriát, 
melyek mérete átlagosan 25-35 mikrométer között van és 10-15 mikrométerre helyezkednek 
el egymástól. Belátható, hogy ez a mérettartomány nagyon nagy felbontású 3D nyomtatási 
technológiát igényelne, ezért ezeket a méreteket felnagyítva készítettük el a próbatesteken, 
majd azokat vizsgáltuk. 

A továbbiakban működő szuperhidrofób felülettel dolgoztunk, alapanyaga szilícium. A 
különböző kémiai marással készült próbatest felületek szuperhidrofób, esetenként csupán 
hidrofób tulajdonságot mutattak. Azt a szilikon gyantát próbáltuk megtalálni, amellyel 
megfelelő pontossággal és biztonsággal levehető a minta negatívja, hogy azt polimer 
anyagból is létre tudjuk hozni. 
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A világon egyre nagyobb mennyiségben dolgoznak fel polimereket különböző termékek 
alapanyagaként. Ezeknek a termékeknek csak kis hányadát hasznosítják, illetve dolgozzák fel 
újra. Többnyire hulladéktárolókban kerülnek az elhasznált termékek elhelyezésre. A műanyag 
termékekből keletkező nagy mennyiségű hulladék csak évezredek alatt bomlik el, ebből 
következően egyre nagyobb erőfeszítésbe kerül az újabb és újabb hulladéktárolók kialakítása 
a hulladék elhelyezése céljából. 

A biopolimerek, lebomlási ideje a hagyományos műanyagokénál lényegesen rövidebb: 
biológiai környezetben hónapokban mérhető. Előállítási költségük jelenleg még magas, ebből 
kifolyólag csak kis mennyiségben dolgoznak fel lebomló polimereket [1]. A biopolimerekkel 
kapcsolatos kutatások egyik fő irányvonala biopolimer keverékek létrehozása a mechanikai és 
egyéb tulajdonságok javítása céljából, illetve gazdaságossági megfontolásokból [2-4]. 
Hasonló okból szokás a polimerek tulajdonságait különböző (akár nanoméretű) 
erősítőanyagokkal javítani. 

Kutatásom célja egy viszonylag költséges biopolimert (polibutilén-adipát-ko-tereftalátot; 
PBAT), valamint olcsó termoplasztikus keményítőt (TPS) tartalmazó polimer keverékek 
fejlesztése. Vizsgálataim során különböző összetételű blendeket állítottam elő belső keverő és 
présgép segítségével, majd elemeztem a létrehozott minták mechanikai, morfológiai és 
termikus tulajdonságait. A legígéretesebb blendeket különböző kompatibilizáló szerekkel, 
valamint nanoméretű adalékanyaggal (montmorillonit) társítottam. Ezt követően ezeket az 
anyagmintákat összehasonlítottam az adalékolatlan keverékekkel. A vizsgálatok célja egy 
mérsékelt költséggekkel előállítható, jó paraméterekkel rendelkező anyag előállítása volt. 

Irodalom: 

[1] Langer Zs., Orbán S.: Biopolimerek: eljött az idejük? Műanyagipari Szemle, 2 (2006). 

[2] Imre B., Pukánszky B.: Compatibilization in bio based and bio degradable polymer 
blends. European Polymer Journal, 49, 1215-1233 (2013). 

[3] Ayana, B., Supratim, S.: Highly exfoliated eco-friendly thermoplastic starch (TPS)/poly 
(lactic acid)(PLA)/clay nanocomposites using unmodified nanoclay. Carbohydrate 
Polymers, 110, 430-439, (2014). 

[4] Mehdi, H., Johannes, G.:  Nanocomposites of starch mixed esters and MMT: Improved 
strength, stiffness, and toughness for starch propionate acetate laurate. Carbohydrate 
Polymers, 84, 90-95 (2011). 
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Manapság egyre inkább előtérbe kerülnek a polimer kompozit anyagok alkalmazása. Ezen 
belül is elsősorban a térhálós mátrixú kompozitok a meghatározók. Elterjedésüknek fő oka a 
kiváló fajlagos tulajdonságaikban keresendő. Ennek köszönhetően előszeretettel váltják le a 
tervezők a hagyományos szerkezeti anyagokat olyan megegyező vagy esetenként jobb 
szilárdsági tulajdonságokkal rendelkező társított polimer rendszerekkel, amelyekkel 
drasztikus tömegcsökkenés érhető el. Alapvetően nagy teljesítményű alkatrészekről és 
termékekről beszélünk ilyenkor, viszont a termékek magas műszaki követelményű 
alkatrészektől (autóipar) a hétköznapi sporteszközökig (teniszütő) terjedhetnek [1]. 

A kellő szilárdsági jellemzőket kompozitok esetén az erősítőszálak adják és az ezeket 
magában foglaló mátrix anyag fogja biztosítani a megfelelő összetartást és szívósságot. A 
térhálós mátrixanyagok nagy hátránya a hőre lágyulókkal szemben az, hogy sokkal 
ridegebben viselkednek. Ez az előnytelen tulajdonság sok esetben hátrányt jelent az 
alkalmazhatóságban, főleg a nagy igénybevételű helyeken, ahol a terhelés mellett gyors 
hatásoknak és dinamikus igénybevételnek is ki vannak téve. A probléma megoldásának egy 
lehetséges módszere a mátrix mikro- és nanoszerkezetének módosítása. Ennek egyik módja 
lehet hibrid gyanta rendszerek létrehozása, amely lehetőséged adhat a szívósság fokozására a 
kedvező szilárdsági értékek megtartása mellett [1]. 

A mechanikai tulajdonságokban bekövetkezett változások mellett a szakirodalmi adatok 
jelentős változást mutattak ki a az egyes hibridgyanta rendszerek vízfelvételben. Ezek a 
rendszerek jelentősebb nedvességfelvevő képességgel bírnak az alkotókhoz képest. Ennek a 
jelenségnek az okát és a hatásait nem tárták fel alaposan [2]. 

A kutatás célja a hibridgyanta rendszerek vízfelvételi tulajdonságainak és annak a 
mechanikai, valamint a morfológiai tulajdonságokra gyakorolt hatásának pontos 
meghatározása. 

Irodalom: 

[1] Mészáros L., Turcsán T.: Development and mechanical properties of carbon fibre 
reinforced EP/VE hybrid composite systems. Periodica Polytechnica, 58, 127-133 (2014) 

[2] Merdas I., Tcharkhtchi A., Thominette F., Verdu J., Dean K., Cook W.: Water  
absorption by uncrosslinked polymers, networks and IPNs having medium to high  
polarity, Polymer, 43, 4619–4625 (2002) 



 
Tudományos Diákköri Konferencia 2015 

 
146         Ünnepélyes eredményhirdetés: 2015. november 20. péntek, 1415 E.I.A. 

 
A fázisarány változtatásának hatása hibrid polimer rendszerek esetén 

(The effect of phase ratio of hibrid polymer systems) 

 

Horváth Kristóf BSc 
h.kristof0415@gmail.com 

Konzulensek: Dr. Mészáros László, adjunktus, Polimertechnika Tanszék 
Turcsán Tamás, doktorandusz, Polimertechnika Tanszék 

Napjainkban egyre több kutató foglalkozik többfázisú, hibrid anyagok fejlesztésével. A hibrid 
anyagok tekintetében érdekes információkat tartalmaznak az egyes alkalmazott komponensek 
egymásra gyakorolt hatásai, valamint a mindezen tényezőkből eredő mechanikai és egyéb 
tulajdonságváltozások. A kompozit mátrix anyagok ideális esetben jó szívóssággal 
rendelkeznek, hogy megfelelően tudják ellátni a szerepüket, ami az erősítőanyag védelmét, az 
erőhatások átadását az erősítő struktúrának, valamint a szálak közti feszültség elosztását 
jelenti. Jellemzően a hőre keményedő polimerek kritikus erőhatásra ridegen törnek. A 
szívósság növelésének az egyik megoldása hőre keményedő polimerek esetén a keverék 
létrehozása [1]. 

A kutatás során a poliészterből, vinilészterből és epoxiból készült mintákat DMA, DSC 
vizsgálatnak, keménységmérésnek és hárompontos hajlításnak vetettem alá. Az eredmények 
alapján megállapítható, hogy az egyes komponensek milyen hatással vannak a polimer 
tulajdonságára. 

Irodalom: 

[1] Sperling L. H.: Interpenetrating Polymer Networks: An Overview, American Chemical 
Society (1994) 
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A XX. században a műanyagok életünket meghatározó szerkezeti anyagává váltak, így 
napjainkra a felhasznált mennyiségük elérte a 300 millió tonnát évente. Ennek a hatalmas 
mennyiségnek a legnagyobb részét a kőolaj alapú polimerek adják, amelyeknek az 
előállítására a kőolaj és földgázkészletek kb. 4%-át használják fel. Ez a szám elsőre 
elenyészőnek tűnhet, azonban a Földön fellelhető véges kőolajkészletek miatt a fenntartható 
fejlődés tekintetében így is problémákat vethet fel. Mindemellett komoly környezeti 
problémát jelent a műanyag hulladék kezelése, mivel a kőolajalapú vegyületek csak nagyon 
hosszú idő alatt bomlanak le a természetben. Számos módszer létezik a műanyaghulladék 
felszámolására, viszont ezek megvalósítása környezeti vagy anyagi akadályokba ütközhet. 

A környezeti problémák, az energiaéhség és a kőolajkészletek gyors csökkenésének 
következményei arra ösztönözték a kutatókat az elmúlt évtizedekben, hogy olyan 
műanyagokat fejlesszenek ki, amelyeknek az előállításához nem szükséges fosszilis 
energiahordozó felhasználása, illetve életciklusuk végén lebomlanak. Az említett két cél 
betöltésére fejlesztették ki a biopolimereket, ezen belül is a megújuló erőforrás alapú, 
biológiailag lebontható polimereket, amelyeknek két legismertebb képviselője a politejsav 
(PLA) és a termoplasztikus keményítő (TPS) [1,2]. 

A legtöbb polimer keverékben, hasonlóan a PLA/ TPS blendekben is, az alkotók nem lépnek 
egymással erős adhéziós kapcsolatba, azaz az előállított keverékben lévő fázishatárok 
egymástól erősen elszeparálódnak, és az anyagszerkezet inhomogén módon viselkedik. Ezért 
a nem elegyedő polimer keverékeknél, a jobb mechanikai képességek elérése érdekében a 
gyártás során kompatibilizálást hajtanak végre [3]. 

Munkám során különböző adalékokat használtam PLA/TPS blendek kompatibilitásának 
javítása céljából. Belső keverőben történő kompaundálással, majd préseléssel előállított 
próbatesteken morfológiai, mechanikai és termikus vizsgálatokat végeztem annak érdekében, 
hogy a kapott eredményekből megállapítható legyen a komaptibilizáló szerek hatása az 
elkészített blendekre. Az említetteteken felül lebomlással kapcsolatos vizsgálatokat is 
végrehajtottam, amelynek során azt tanulmányoztam, hogy a kompatibilizáló szerek az 
anyagpár biodegradábilis tulajdonságaira milyen hatást gyakorolnak. 

Irodalom: 

[1] Angyal A.: Műanyagok újrahasznosítása, Pannon Egyetem, Veszprém (2012). 

[2] Pál K.: Biobázisú műanyagok a világon, Műanyagipari szemle, 1. szám (2012). 

[3] Utracki L. A.: Polymer Blends Handbook, Springer Science & Business Media, New 
York (2003). 
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Az utóbbi néhány évtizedben a nanotechnológia lett a műszaki tudományok egyik 
legjelentősebb kutatási iránya. A rohamos technikai fejlődésnek köszönhetően a nano 
mérettartományban képesek vagyunk új, hatékonyabb technológiákat létrehozni úgy, mint 
például a micelláris polimer nanotartályok, amelyek segítségével gyógyszereket lehet 
rendkívül pontosan az élőszervezetekben a célterületre juttatni. Az anyagtudományi 
kutatásokban azért lehet jelentős szerepe, mert a nano csövekre a többi nanorészecskékhez 
hasonlóan az a jellemző, hogy méreténél fogva az anyagi tulajdonságai eltérőek a nagyobb 
mérettartományokhoz képest, mivel itt már nem csak az összetétel és a struktúra, hanem a 
kvantum világ effektusai is szerepet játszanak [1, 2]. 

A nanoméretű erősítőanyag előnye a nagy fajlagos felület, amivel rendkívüli módon tudják 
befolyásolni a kompozitok tulajdonságait. A nanokompozitok problémája viszont, hogy az 
erősítőanyagot homogén módon el kell oszlatni a mátrixban, ugyanis a nanokompozitokra 
jellemző, hogy a nanorészecskék közti van der Waals kötések miatt a nanorészecske 
aggregátumok nem bomlanak fel. Ezek az aggregátumok nemcsak hogy nem erősítik a 
nanokompozitot, de olykor hibahelyként is viselkednek. Nagy erőkkel vizsgálják a 
nanokompozitok diszperziós tulajdonságait, belső strukturális felépítésüket és reológiai 
tulajdonság módosító hatásait, hogy ezeket megismerve még jobb módszereket fejlesszenek 
ki a diszperzió javításához. Megoldást nyújthat például a mechanikus keverők alkalmazása. 
Ezeknek az őrlő berendezéseknek a mechanikai (többnyire forgó mozgásból adódó) energiáját 
használják fel az anyagok diszperzív és disztributív keveréséhez. Egy alapvető mechanikai 
keverőtípus a golyósmalom, ahol egy forgó dobban golyók találhatók, amik egymással 
ütközve csökkentik a részecskeméretet. A golyós malmok egy újabb, hatékonyabb fajtája az 
úgynevezett attritor malom. Míg a hagyományos golyósmalmok esetében a forgómozgást a 
dob végzi, az attritor malom esetében függőleges keverő rudak forgatásával lehet a golyókat 
mozgásba hozni. Magasabb hatásfokát annak köszönheti a hagyományos golyósmalmokhoz 
képest, hogy mind a golyók egymáshoz való ütközése, mind a golyók fallal, illetve 
forgószárral való ütközése elősegíti a részecskék méretcsökkenését. 

Dolgozatom célja poli(éter-éter-keton) mátrixú, többfalú szén nanocsöveket tartalmazó 
kompozitok minősítése. Megvizsgáltam, az attritoros előkeverés hatását a nanokompozitokra, 
különös tekintettel azok mechanikai, termikus és tribológiai tulajdonságaira. 

Irodalom: 

[1] Zheltonozhskaya T., Partsevskaya S., Fedorchuk S., Klymchuk D., Gomza Y., 
Permyakova N., Kunitskaya L.: Micellar nanocontainers based on PAAm-b-PEO-b-
PAAm triblock copolymers for poorly soluble drugs, European Polymer Journal, vol. 49, 
no. 2, 405-418 (2013). 

[2] http://www.veab.mta.hu/Segedlet/CNT.pdf (2015.03.16.). 



 
Tudományos Diákköri Konferencia 2015 

 

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2015. november 20. péntek, 1415 E.I.A.   149 

 
Erősítőszövetek fonalai közötti súrlódás vizsgálata 

(Frictional conditions composite reinforcement fabrics' yarns) 

 

Semperger Orsolya Viktória MSc, Suba Tamás MSc 
semperger.orsi@gmail.com, subatamas91@gmail.com 

Konzulensek: Dr. Halász Marianna, egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék 
Dr. Molnár Kolos, adjunktus, Polimertechnika Tanszék 

Prof. Dr. Vas László Mihály, címzetes egyetemi tanár, Polimertechnika Tanszék 

Habár az emberiség nagyon régóta használ kompozitokat, csak az utóbbi időben nyert teret 
széleskörű alkalmazásuk és a XXI. század korszerű szerkezeti anyagainak tekinthetők. A 
kompozitok mátrixból és erősítőanyagból állnak. A mátrix szerepe az erősítőanyag védelme, 
összetartása és a terhelés felvétele, az erősítőanyag feladata, hogy biztosítsa a megfelelő 
merevséget és szilárdságot. Az erősítőanyag műszaki megfontolásból tipikusan szálformájú, 
ami lehetővé teszi a kompozitnak a terhelés irányában történő megerősítését. Ha több 
irányban van szükség megerősítésre, általában szövetet készítenek az erősítőszálakból, és ezt 
használják fel. 

Az erősítőszövetek alkalmazásakor több szempontból is fontos a súrlódási viszonyok 
ismerete. A legfontosabb indok, hogy a szövetekben az erősítőszálakat csak a súrlódás tartja 
össze. A feldolgozás során szükséges tudni, hogy az erősítőszövet szétbomlik-e az adott 
helyzetben, vagy egyben marad. A szövetből történő térforma kialakítása során hajlító és 
nyíró deformációt szenved, miközben az erősítőszálak nagy merevsége miatt abban 
számottevő nyúlás nem tud kialakulni. Ha a szövet lefektetése során redőződés lép fel, az az 
alakíthatóság határát jelzi. Ezek a hajlítási- és nyírási merevséggel összefüggő jelenségek 
pedig szoros kapcsolatban vannak a szövet fonalai közt fellépő súrlódással, ezért ennek 
vizsgálata rendkívül fontos a kompozit termékek gyártásánál. 

A feldolgozott irodalom alapján megállapítható, hogy a fonalak közötti súrlódás vizsgálatára 
alkalmazott módszerek: sík vagy hengeres súrlódó felület, valamint fonalkihúzás. 

Mérésünk során egyféle üvegszövetet vizsgáltunk, különböző paraméterek (fonalkihúzás 
sebessége, kelmét előfeszítő erő, szövet befogási szélesség stb.) mellett. Ezen paraméterek 
változtatásának függvényében figyeltük meg az anyag viselkedését, illetve a súrlódási 
viszonyokat. 

Dolgozatunkban bemutatjuk a vizsgálati eredményeinket, a súrlódási tényező 
meghatározásának módszerét, és összefüggéseket keresünk a kapott eredmények és a 
vizsgálati paraméterek között. 
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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

 
POLIMER KOMPOZITOK 

 

Helyszín:  MT épület Polimertechnika Tanszék laboratórium 

Időpont: 2015. november 17. 8:30 

Elnök:   Dr. Bárány Tamás, egyetemi docens 

Titkár:  Dr. Tamás-Bényei Péter, adjunktus 

Tag:   Dr. Czél Gergely, tudományos munkatárs 
  de Rivo Balázs, fejlesztési csoportvezető, Zoltek Zrt. 

 

 

8:30 Göbl Richárd, Lámfalusi Csaba 

 
Sugárzásos technikák alkalmazása nanokompozitok határfelületi 
adhéziójának módosítására 

 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, adjunktus 

  

8:50 Vermes Brúnó 

 
Megnövelt szívósságú, szénszál/epoxi kompozit főiránytól eltérő húzó 
tulajdonságainak meghatározása 

 
Konzulensek: Dr. Czél Gergely, tudományos munkatárs 
 Prof. Dr. Czigány Tibor, egyetemi tanár 

  

9:10 Forintos Norbert 

 Polimer kompozitok állapotfelügyelete 

 Konzulens: Prof. Dr. Czigány Tibor, egyetemi tanár 

  

9:30 Szendrei László, Czobor Ádám 

 
Grafén hatása a hexagonális bór-nitriddel töltött polimer kompozitok 
tulajdonságaira 

 
Konzulensek: Dr. Suplicz András, adjunktus 
 Dr. Kovács József Gábor, egyetemi docens 
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9:50 Boda Márton Emánuel 

 Ivóvíz hatásának vizsgálata politejsav alapú biokompozitokra 

 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, adjunktus 

  

10:10 Emri Ákos 

 Poliészter alapú önerősített bio-kompozitok előállítása és vizsgálata 

 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, adjunktus 

  

10:30 Kocsis Bence, Szigeti Alex 

 
Melamin-formaldehid mátrixú cellulóz szálerősítésű kompozit lapok 
sportcélú felhasználásának vizsgálata 

 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, adjunktus 
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Sugárzásos technikák alkalmazása nanokompozitok határfelületi 

adhéziójának módosítására 

(Application of radiation techniques to improve the interfacial  
adhesion of nanocomposites) 

 

Göbl Richárd MSc, Lámfalusi Csaba MSc 
richard.gobl@outlook.com, csabalamfalusi@gmail.com 

Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, adjunktus, Polimertechnika Tanszék 

A nanocsöveket felfedezésük óta a polimermátrixú kompozitok kutatásainak középpontjában 
állnak, ugyanis rendkívül nagy fajlagos felülettel rendelkeznek, ezért ideális erősítőanyagok. 
Egyedülálló mechanikai tulajdonságaik ellenére gyakorlati alkalmazásuk mégsem terjedhetett 
el, ugyanis a polimer mátrixban gyenge a határfelületi adhéziójuk, ezért nehezen 
diszpergálhatóak, valamint terhelés során az erőátvitel mátrix és erősítőanyag között nem 
kielégítő. 

Napjainkban a határfelületi adhézió növelése rendkívül költséges és negatív hatásokkal is bíró 
kémiai vagy plazma kezeléssel történik, azonban kutatások folynak nagy energiájú 
besugárzásos módszerek alkalmazhatóságával kapcsolatban. 

Dolgozatunk célja feltérképezni, milyen sugárzásos technikák alkalmazhatók 
nanokompozitok határfelületi adhéziójának növelésére, illetve a megfelelő besugárzásos 
módszert alkalmazva megvizsgáljuk a mechanikai tulajdonságok változását az elnyelt dózis 
függvényében. 
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Megnövelt szívósságú, szénszál/epoxi kompozit főiránytól eltérő húzó 

tulajdonságainak meghatározása 

(Off-axis tensile response of pseudo-ductile carbon/epoxy composites) 

 

Vermes Brúnó BSc 
vermesbruno@gmail.com 

Konzulensek: Dr. Czél Gergely, tudományos munkatárs, Polimertechnika Tanszék 
Prof. Dr. Czigány Tibor, egyetemi tanár, Polimertechnika Tanszék 

A szálerősítésű polimer kompozitok rendkívül kedvező tömegre fajlagosított mechanikai 
tulajdonság arányuknak köszönhetően egyre inkább teret hódítanak számos ipari 
szegmensben, így többek között a sportszer-, a versenyautó- és a repülőgépiparban is. Ezen 
anyagok tömeges felhasználásának egyelőre áruk, valamint néhány – az egyéb szerkezeti 
anyagokéhoz képest – kedvezőtlen tulajdonságuk szab határt. A hosszúszál erősítésű térhálós 
polimer mátrixú kompozitokra általában jellemző az alacsony szakadási nyúlás, illetve a rideg 
viselkedés, amely elsősorban olyan felhasználási területeken jelent hátrányt, ahol a termék 
ütésszerű, vagy kiszámíthatatlan terhelésnek is ki van téve. Emellett mivel egy alkatrészt 
életútja során általában nem csak egyirányú terhelés ér, kritikus fontosságú információt 
szolgáltathatnak a főiránytól eltérő irányban végzett mechanikai vizsgálatok is. 

Ezen TDK munka a nagy teljesítményű kompozit anyagok új, a fémekéhez hasonló szívós 
viselkedést mutató generációjának kifejlesztését célul kitűző HiPerDuCT kutatási program 
keretein belül a Bristoli Egyetem Kompozit Kutató Intézetében (ACCIS) készült. A lehető 
legjobb minőségű vizsgálati anyagok reprodukálható előállítása és vizsgálata érdekében a 
szál-mátrix arányt precízen beállító prepreg alapanyagokat, illetve a hibahelyek számát 
minimalizáló autoklávos feldolgozástechnológiát alkalmaztuk. A projekt előzetes eredményei 
alapján ígéretes, 22 rétegű, [±265/0]s szerkezetű szénszál erősítésű rétegelt kompozit 
lemezzel kapcsolatos számítási, előállítási, mechanikai vizsgálati, illetve kiértékelési lépések 
képezték a munka gerincét. A próbatestekben található szálerősítés főirányához (0°) képest 
különböző irányokban végeztem szakítóvizsgálatokat amelyek során video-extenzométert 
alkalmaztam a kvázi-statikus terhelés hatására végbemenő deformációk pontos mérése 
érdekében. A tönkremeneteli mechanizmusok mélyebb megértése, illetve azok egymással 
való jobb összehasonlíthatósága érdekében a mérések során akusztikus emissziós módszerrel 
további adatokat rögzítettünk. 

A munka során demonstráltuk, hogy a vizsgált szánszál erősítésű epoxi anyag a főirányán 
kívül is képes bizonyos mértékű „szívósságot” biztosítani tönkremenetele során. Ezen kívül 
új, hasznos ismereteket szereztünk és közelebb kerültünk az új anyag tönkremeneteli 
mechanizmusának megértéséhez. Elsőként vizsgáltuk az új szívós anyag mechanikai 
tulajdonságait a főiránytól eltérő irányokban, hasznos adatokat szolgáltatva a bonyolultabb 
terhelésekre adott válasz későbbi, modellezés útján történő előrejelzéséhez. 

Irodalom: 

[1] J.D. Fuller, M.R. Wisnom: Pseudo-ductility and damage suppression in thin ply CFRP 
angle ply laminates. Composites, A 69, 64-71 (2015). 

[2] M. Fotouhi, M.A. Najafabadi: Investigations of the mixed-mode delamination in 
polymer-matrix composites using acoustic emission technique. Journal of Reinforced 
Plastics and Composites, 33, 1767-1782 (2014). 
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Polimer kompozitok állapotfelügyelete 

(Structural health monitoring of polymer composite materials) 

 

Forintos Norbert MSc 
norbert.forintos@gmail.com 

Konzulens: Prof. Dr. Czigány Tibor, egyetemi tanár, Polimertechnika Tanszék 

A kompozit anyagok nagy térhódításának egyik oka, hogy nagy mechanikai szilárdságukhoz 
kis tömeg tartozik, így azoknál a termékeknél, ahol alkalmazzák súlycsökkentés érhető el, ami 
nagyobb hatékonysághoz vezet. Az e fajta összetett szerkezeti anyagok jobb megismerésével, 
valamint a végeselemes modellalkotás elterjedésével a várható terheléseknek jobban 
megfelelő szerkezetet tudnak méretezni a mérnökök. Ezt a pontosságot olyan iparágakban, 
ahol minden gramm számít – például energetika, versenysportok, járműipar – a mérnökök a 
végletekig élezik, gyakran a nagyobb biztonsági tényezőt is beáldozva. 

Ismétlődő, vagy hirtelen, de nagy erejű terhelés hatására a legtöbb anyagban repedések 
jöhetnek létre, amelyek tovább gyengítik az erőhatásnak kitett alkatrészt. A repedések 
terjedésével egy kritikus szintet elérve az anyag már nem képes elviselni a terhelést, és ekkor 
az alkatrész eltörik. 

Egyetemünkön és más tudományos körökben sokféle kutatás folyik, miként lehet a kompozit 
szerkezetekben bekövetkezett repedéseket vagy töréseket kimutatatni [1, 2]. Az eddigi 
vizsgálatok csak bizonyos megkötések mellett vezettek eredményre: a repedés legyen 
észlelhető a felszínen, vagy bonyolult eszközöket kell alkalmazni, vagy a laminátumba eleve 
be kell ágyazni különböző érzékelőket. A kompozit anyag olyan alkalmazási területén, ahol a 
legjobb hatásfok érdekében törekednek a legkevesebb réteg használatára egy-egy beépített 
érzékelő jelentősen megváltoztathatja a mechanikai tulajdonságokat nem is beszélve a 
súlygyarapodásról. Ezen felül olyan folyamatos üzemekben, mint például a szélerőművek 
vagy a repüléstechnika nem mindig elegendő az ütemezett felülvizsgálat és repedéskeresés – 
akár üzem közben is kialakulhatnak kritikus törések. 

Ez az igény adta az ötlet egy olyan eljárás kidolgozására, amely segítségével a kompozit 
alkatrész állapota folyamatosan, akár üzem közben is monitorozható. Dolgozatom keretein 
belül először részletes irodalomkutatást végzek, ahol bemutatom a már megvalósult 
roncsolásmentes kompozit anyagvizsgálati eljárásokat, majd egy olyan technológia lehetséges 
megvalósításait kutatom, amely alkalmas a törés kialakulásának pillanatában jelezni, legyen 
az felületre kijutó, vagy a belső rétegekben terjedő repedés. E technológia megválasztásakor 
törekszem arra, hogy az érzékeléshez minél kevesebb idegen anyagot építsek be, az 
érzékeléshez a kompozit alapanyagait a lehető leghatékonyabban használjam. Az általam 
kidolgozott technológia működését végül kísérletekkel vizsgálom és mutatom be. 

Irodalom: 

[1] Kling S.: Üreges üvegszál erősítésű polimer kompozitok. PhD értekezés. Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2014). 

[2] Parlevliet P. P., Bersee H. E. N., Beukers A.: Residual stress in thermoplastic composites 
– A study of the literature – Part II: Experimental techniques. Composties Part A: 
Applied Science and Manufacturing, 38, 651-665 (2007). 
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Grafén hatása a hexagonális bór-nitriddel töltött polimer kompozitok 

tulajdonságaira 

(Effect of graphene on properties of composites filled with  
hexagonal boron nitride) 

 

Szendrei László MSc, Czobor Ádám MSc 
laci.sz@hotmail.com, adamczobor93@gmail.com 

Konzulensek: Dr. Suplicz András, adjunktus, Polimertechnika Tanszék 
Dr. Kovács József Gábor, egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék 

Manapság egyre szélesebb körben alkalmazzuk a polimereket a hétköznapi életben és a 
műszaki alkalmazásokban egyaránt. Számos előnyös tulajdonságuk mellett ezt elsősorban az 
teszi lehetővé, hogy adalékanyagok alkalmazásával a tulajdonságaik tág határok között 
változtathatók, beállíthatók. A polimerek alapvetően jó szigetelő anyagok elektromosság és 
hő szempontjából egyaránt. Bizonyos alkalmazásokban azonban követelmény, hogy az adott 
termék anyagában vezető legyen, ami elérhető vezetőképes adalék segítségével. Továbbá 
olyan alkalmazás is előfordul, ahol az anyagnak elektromosan szigetelőnek, ugyanakkor jó 
hővezetőnek kell lennie. Ilyen lehet egyes elektromos eszközök burkolata, ahol 
érintésvédelmi követelményeknek is meg kell felelni, valamint problémát okoz a melegedés. 

Célunk az, hogy olyan extrúzióval és fröccsöntéssel feldolgozható termoplasztikus polimer 
mátrixú kompozitot hozzunk létre, ami jó hővezetési tulajdonságokkal rendelkezik, 
ugyanakkor megmarad az eredeti anyag szigetelőképessége. Ehhez kétféle adalékot 
alkalmazunk. Egyrészt hexagonális bór-nitridet adunk a mátrixhoz, ami jó hővezető, viszont 
kerámia lévén elektromosan szigetelő, lemezes szerkezetű anyag. Elsősorban mikronos 
szemcseméretű töltőanyagként alkalmazzák, polimerek hővezető képességének növelésére. 
Másrészt grafént is adunk a rendszerhez, ami nanoméretű adalék, ezáltal kis mennyiségben is 
képes jelentősen befolyásolni az alapanyag tulajdonságait, emellett rendkívül jó vezető. Így 
nanokompozitot hozunk létre, ami napjainkban egyre inkább terjed mind a kutatásokban, 
mind a felhasználás terén. Kétféle adalékot használva ugyanakkor hibrid kompozitról is 
beszélhetünk, ahol remélhetőleg ki tudjuk használni a hibrid hatást, azaz várhatóan a két 
adalék bizonyos arányok mellett egymás hatását erősíteni fogja. 

Fontos szempont az is, hogy az adalékokkal a rendszerbe vitt inhomogenitás nagymértékben 
ne befolyásolja a mátrix többi tulajdonságát. Ez a töltőanyag-tartalom korlátozásával és a 
megfelelő mértékű keveréssel érhető el, ami a jó hővezető képességnek is az egyik 
alapkövetelménye. 

Irodalom: 

[1] Cheewawuttipong W., Fuoka D., Tanoue S., Uematsu H., Iemoto Y.: Thermal and 
Mechanical Properties of Polypropylene/ Boron Nitride Composites. Energy Procedia, 
34, 808-817 (2013). 

[2] Szakács H., Varga Cs., Nagy R.: Polimerek méréstechnikája. Pannon Egyetem, 
Veszprém (2012). 

[3] Shahil, K. M. F., Baladin A. A.: Thermal properties of grapheme and multilayer 
grapheme: Applications in thermal interface materials, 152, 1331-1340 (2012) 
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Ivóvíz hatásának vizsgálata politejsav alapú biokompozitokra 

(Water ageing of polylactic acid based biocomposites) 

 

Boda Márton Emánuel BSc 
boda.marton@gmail.com 

Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, adjunktus, Polimertechnika Tanszék 

Az elmúlt évtizedekben, a környezet iránt mutatott növekvő tudatos viselkedésnek 
köszönhetően, fokozott érdeklődés figyelhető meg a természetes anyagok használata iránt. Az 
egyre szigorúbb környezeti irányelvek a különböző iparágakat, köztük a hajóipart is, arra 
kényszerítik, hogy olyan új anyagokat alkalmazzanak, amelyek helyettesíteni tudják a 
hagyományos, kőolaj alapú mátrix, illetve szervetlen erősítőanyagot tartalmazó kompozitokat, 
mint amilyen az általuk leggyakrabban használt poliészter gyanta, és üvegszálat tartalmazó 
kompozit.  Az említett anyagok használata több kérdést felvet: először is, a poliésztert nem 
megújuló erőforrásokból állítják elő, illetve az üvegszál gyártása rengeteg energiát igényel. A 
belőlük készített kompozitok gyártása során továbbá különböző illékony szerves vegyületek 
szabadulhatnak fel. Végezetül, az életciklusuk végét elérve, nincs olyan újrahasznosítási 
megoldás, amely egyrészt gazdaságos lenne, másrészt nem szennyezné a környezetet. A 
biokompozitok alkalmazása nem csak a fentiekben leírt problémákra jelentenének megoldást, 
de mechanikai tulajdonságaikban is megközelíthetik az említett kompozitokat [1-2]. 

TDK dolgozatomban a hangsúlyt, a biokompozitok vízfelvételi tulajdonságaira helyeztem. 
Kísérleteimhez len szövettel erősített, politejsav alapú biokompozitokat állítottam elő 
préseléssel, ún. film-stacking eljárással. Az elkészített próbatesteken ivóvizes kezelést 
alkalmaztam, amelynek során figyeltem a nedvességfelvétel mértékét és sebességét, illetve a 
mechanikai tulajdonságok változását. Dolgozatomban részletesen bemutatom az általam 
felhasznált alapanyagokat, gyártástechnológiai és vizsgálati módszereket, továbbá ismertetem 
a száraz és nedves biokompozit próbatestek mechanikai tulajdonságait. 

Irodalom: 

[1] A. Espert, F. Vilaplana, S.Karlsson: Comparison of water absorption in natural cellulosic 
fibres from wood and one-year crops in polypropylene composites and its influence on 
their mechanical properties. Composites: Part A, 35, 37, 1267-1276 (2004). 

[2] A. L. Duigou, P. Davies, C. Baley: Interfacial bonding of Flax fibre/Poly(L-lactide) bio-
composites. Composites Science and Technology, 70, 231-239 (2010). 
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Poliészter alapú önerősített bio-kompozitok előállítása és vizsgálata 

(Manufacturing and analyzing of polyester based bio-composites) 

 

Emri Ákos BSc 
emriakos@gmail.com 

Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, adjunktus, Polimertechnika Tanszék 

A XXI. század egyik legnagyobb kihívása, hogy megállítsuk és visszájára fordítsuk a 
környezetszennyezést és ezt olyan módon tegyük, hogy lépést tudjunk tartani a folyton 
növekvő technológiai igényekkel és fenntartsuk a fejlődést. E cél elérése érdekében alkották 
meg a biológiai úton előállítható polimereket, amikkel igyekeznek kiváltani a kőolajalapú 
társaikat. Ezek a műanyagok a gyártásuk során nemhogy kevesebb széndioxid kibocsátással 
járnak, hanem egyenesen negatív CO2 lábnyommal rendelkeznek [1]. 

Kutatásomban arra keresem a választ, hogy mely biológiai úton lebontható polimerek 
alkalmasak önerősített kompozit struktúrák létrehozásához. A cél olyan kompozit szerkezetek 
előállítása, ahol a nagy szilárdságú erősítőanyag és az ezt befoglaló mátrix anyag is egyazon 
anyagcsaládba tartozó, de olvadáspontban eltérő megújuló erőforrásból előállítható 
biopolimer [2]. 

TDK dolgozatomban elsősorban a politejsavat (PLA) és a polibutilén-szukcinátot (PBS), mint 
két elterjedt, a poliészterek közé tartozó, biológiai úton lebontható polimert használom 
mátrixanyagként, az erősítés gyanánt pedig PLA kötött kelme szolgál. A kísérletekhez 
felhasznált próbatestek előállítását a granulátumoktól kezdem meg. A PLA és PBS 
granulátumokból síkfólia gyártással fóliát állítottam elő a kívánt vastagságban, a referencia 
mintákat fólia rétegzésével, majd préselésével biztosítottam. Az önerősített polimer kompozit 
lapokat film-stacking eljárással készítettem, amely esetén a mátrix fóliák közé helyeztem a 
PLA kötött kelmét, ezután préseléssel konszolidáltam a réteges szerkezetet, amely 50m%-ban 
tartalmazott erősítést. A gyártott önerősített bio-kompozitokat mechanikai és mikroszkópi 
vizsgálatokkal minősítettem. 

Irodalom: 

[1] Pál Károlyné: Biobázisú műanyagok a világon, Műanyagipari Szemle, 16, (2012). 

[2] Kmetty Á., Bárány T., Karger-Kocsis J.: Self-reinforced polymeric materials: A review. 
Progress in Polymer Science, 35, 1288-1310 (2010). 
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Melamin-formaldehid mátrixú cellulóz szálerősítésű kompozit lapok 

sportcélú felhasználásának vizsgálata 

(Investigation of cellulose fiber reinforced melamine-formaldehyde matrix 
composite boards for sport application) 

 

Kocsis Bence MSc, Szigeti Alex MSc 
bence.kocsis2@gmail.com, alexszigeti@gmail.com 

Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, adjunktus, Polimertechnika Tanszék 

Dolgozatunk témája egy újfajta sporteszköz, a Teqball One fejlesztése kapcsán adódott, 
melyben az alkalmazott polimer anyagok nem szokványos felhasználási körülmények között 
kerültek beépítésre. Jelen tanulmányban az egész szerkezet és az azt felépítő anyagok 
mechanikai vizsgálatát végeztük el. A polimer anyagok egyike egy kompozit lap, mely 
formaldehid alapú mátrixból és cellulóz erősítőanyagból épül fel, a másik pedig egy extrudált 
tömör PMMA táblából kimunkált lap. 

A játék közben fellépő igénybevételekkel terhelve a terméket, a cél egy olyan megfelelőségi 
vizsgálati sorozat felállítása volt, mellyel a jelen és következő generációs asztalokat 
tesztelhetjük. 

Először vizsgáltuk a szerkezet statikus terhelhetőségét a kritikus helyeken, mértük a kompozit 
lap legnagyobb alátámasztatlan részén a terhelés hatására fellépő deformációt, az ébredő 
feszültséget valamint figyeltük a fémszerkezet viselkedését a terhelés során. Ezután kis 
terhelési szint és nagy ciklusszám alkalmazásával fárasztó igénybevételnek tettük ki mind a 
kompozit lapot, mind pedig a plexi táblát. Vizsgáltuk az egyes mintadarabok kifáradásra való 
hajlamát és várható élettartamukat. A valós igénybevétel modellezése céljából dinamikus 
terhelésnek is alávetettük a terméket. Gyorskamera segítségével detektáltuk a sporteszköz 
terhelésre adott válaszát.  Továbbá a plexitábla igénybevételének vizsgálatára a Charpy-féle 
ütővizsgálatot alkalmaztuk. A szabványos méretű extrudált PMMA próbatesteknél mért 
értékekből következtettünk a valós méretű lap ütéssel szembeni ellenálló-képességére. Végül 
információszerzés céljából hőterhelésnek is alávetettük az alapanyagokat, ahol a 
mintadarabok tömegcsökkenését és hőkibocsátását mértük. 

A vizsgálatok alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a jelenlegi konstrukció 
fémszerkezete túlméretezett, továbbá a kompozit anyag sportcélú, dinamikus igénybevételű 
felhasználásra nem alkalmas. Ezek fényében egy új konstrukció megalkotását tűztük ki célul, 
mely a felállított követelményeknek megfelelő anyagból épül fel. 
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Konzulens: Dr. Tábi Tamás, adjunktus, Polimertechnika Tanszék 

Egy átlagos ember a mindennapjai során tudta nélkül is sok polimer alapú eszközt használ. 
Ezek egy része olyan alapanyagból készül, amelyek időtállóak, természetes, biológiai úton 
nem lebonthatóak, így többször is igénybe tudjuk venni őket. Kisebb részük viszont akár 
megújuló erőforrásból is előállítható, amely használat után biológiai úton alkotóelemeire 
bontható, így visszajuttathatjuk azt környezetünk körforgásába [1]. 

Az elv, ami ebből adódóan környezetünk védelme érdekében megfogalmazható jó és nemes, 
azonban a leglátványosabb és legnagyobb térfogatú hulladékmennyiséget generáló 
csomagolóipar is alig alkalmaz efféle polimert. Vannak már mindennapi használatra 
próbálkozások, élő példák, zacskók, fóliák élelmiszerek csomagolása során. 

Legnagyobb mennyiségben alkalmazott ilyen tulajdonságokkal bíró biopolimer anyagunk a 
politejsav (PLA), amelyet általában kukorica-keményítőből fermentálással kapott tejsavból 
állítunk elő. A belőle készített termékek mechanikai tulajdonságai a többi biológiai úton 
lebontható polimerhez képest jobbak, előállítása olcsó és nem annyira környezetterhelő. 
Mindennapi használatban csomagolóanyagnak tökéletes, azonban tartósabb termék 
előállítására önmagában jelenleg még nem alkalmas [2]. 

Ez köszönhető lassú kristályosodásának is, ami miatt a hagyományos műanyagipari 
feldolgozások során (mint például a fröccsöntés) amorf állapotú marad. Ilyen formájában a 
politejsav hőalaktartása csupán 50-55°C, amely közre játszik abban, hogy jelenleg tartósabb 
igénybevételű termék előállítására alkalmatlan, ugyanakkor az anyag mechanikai és 
termomechanikai tulajdonságait más adalékanyagok hozzáadásával jelentősen változtatni 
lehet [2, 3]. 

Dolgozatom során a politejsav kristályosodási folyamatát vizsgálom különböző gócképző 
anyagok eltérő mennyiségének hozzáadásával. Kutatásommal vizsgálom az előállított 
keverékeket differenciál pásztázó kalorimetriával (DSC) és az eredményeikből következtetek 
az adalékok gócképző hatására, valamint a kristályosodás mértékére. Célom egy olyan 
gócképző és adagolási arány megtalálása, amelynek révén a politejsav alkalmazhatósági 
tartománya jelentős mértékben kiszélesíthető. 

Irodalom: 

[1] http://en.european-bioplastics.org/ (2015. 09. 30.) 

[2] R. Auras, L-T. Lim, S. E. M. Selke, H. Tsuji: Poly(lactic acid) – Synthesis, structures, 
properties, processing and applications (Wiley, Hoboken, New Jersey, 2010.) 

[3] Dr. Tábi T.: Keményítőből és politejsavból előállított fröccsöntött lebomló polimerek 
feldolgozásának és felhasználhatóságának az elemzése (PhD értekezés, Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika 
Tanszék, 2010.) 
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A polimer termékek térhódítása az emberek hétköznapjaiban az elmúlt 50 évben 
megkérdőjelezhetetlen. Ezt tükrözi az a tény, hogy e rövid idő alatt a polimerek termelése és 
ezzel egyidejűleg a felhasználása is a kétszázszorosára nőtt. Ez a növekvő tendencia főként 
annak köszönhető, hogy számos kedvező tulajdonsággal rendelkeznek más szerkezeti 
anyagokkal szemben, mint például a korábban használt anyagokhoz képesti kisebb sűrűség, 
könnyű alakíthatóság és gazdaságos feldolgozás [1]. Ma a növekvő termeléssel egyidejűleg 
egyre fontosabb követelménnyé válik az alapanyagok tulajdonságainak széleskörű 
változtathatósága, optimalizálása [2]. 

Az ipar egyre nagyobb elvárásainak való megfelelésnek egyik lehetséges megoldása új 
polimerek fejlesztése, azonban a folyamat rendkívül hosszú és költséges, így gazdasági 
szempontból nem tekinthető megfelelő megoldásnak. A középpontba ezért már ismert, 
korábban kifejlesztett alapanyagok tulajdonságainak ötvözésére irányuló törekvések kerültek, 
amelynek nagy előnye, hogy a keverékek tulajdonságai széles határok között változtathatók a 
komponensek és az összetétel megfelelő megválasztásával. A csomagolóipar is egyre 
nagyobb mennyiségben gyárt többrétegű csomagolóanyagokat, amelyekkel a gáz- és 
nedvességzáró képességek jelentősen javíthatók a fogyasztói csomagolásnak, ezáltal a bennük 
tárolt élelmiszer szavatossági ideje is megnövelhető. A kutatásom során ezért én is polisztirol 
(PS) és nagy sűrűségű polietilén (HDPE) felhasználásával készítek különböző polimer 
keverékeket és vizsgálom a reológiai, morfológiai és mechanikai tulajdonságainak a 
változását, a két alapanyag összetétel-arányának széles határai között. 

A Smithers Pira tanulmánya [3] szerint 2012-ben a 2011-es adatokhoz képesti 1%-os 
növekedéssel a világ csomagolóanyag piaca 800 milliárd dollárra nőtt. Ez 2013-ra már 824 
milliárd USD volt és az előrejelzéseik szerin 2018-ra át fogja lépni az egy trilliós határt. A 
dolgozatban vizsgált PS/HDPE anyagpár a csomagolóipar egyik legújabb terméke a kiváló 
aroma- és nedvességzáró tulajdonságának köszönhetően. A növekvő fogyasztói elvárásoknak 
megfelelően az utóbbi években egyre nagyobb mennyiségben kerülnek piacra ilyen típusú 
csomagolási termékek. Mivel ezek a termékek rövid életciklussal rendelkeznek, ezért az 
várható, hogy a belőlük képződő hulladék mennyisége is növekedni fog a következő években. 
A tulajdonságaik pontos ismerete éppen ezért elengedhetetlen annak érdekében, hogy a 
hulladékba kerülésük után ismételten újrahasznosíthatók legyenek. 

Irodalom: 

[1] Utracki L.A., Wilkie C.A.: Polymer blends handbook. Springer, Dordrecht (2014). 

[2] Iván B.: Polimerek, mint a jövő másodlagos alapanyagai. Magyar Kémiai Folyóirat 112, 
157-160 (2006). 

[3] Smithers Pira honlapja. http://www.smitherspira.com/news/2013/december/global-
packaging-industry-market-growth-to-2018 (2015.09.27.) 
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XX. század közepétől egyre nagyobb ütemben nőtt a polimerek felhasználása. A polimerek 
előállítása napjainkban évente 7–8%-kal nő. Ez a növekedési sebesség jelentősen meghaladja 
mind a világgazdaság, mind pedig a legtöbb nemzetgazdaság növekedési ütemét [1]. 1972-
ben egy csoport, a Római klub tanulmányban foglalta össze figyelmeztető előrejelzéseit a 
polimergyártás növekedésének határairól. Azóta a környezetvédelem nemcsak a környezeti-
egyensúly tudományának, az ökológiának lett hangsúlyos gondja, hanem minden mérnöki 
tevékenységnek is [2]. Ezért már a tervezés során figyelembe kell venni a termék teljes 
életciklusát, hogy a felhasznált alapanyag könnyen újrahasznosítható legyen, így csökkentve a 
környezeti terhelést. 

Az újrahasznosítás során a hulladékból történő jó minőségű termékgyártás megvalósítható 
például a műanyagok anyagfajtánkénti szétválasztásával. A szétválasztás történhet az 
anyagokról visszaverődő spektrumok detektálásával, elektrosztatikus feltöltődésük alapján, 
vagy az iparban leginkább elterjedt sűrűségkülönbségen alapuló módszerrel. Utóbbi eljárás 
sikere a nagy kihozatali teljesítményben és az olcsó üzemeltetésben rejlik. Az alkalmazott 
szeparálási eljárások elterjedése attól függ, hogy a különböző műanyagok egymástól milyen 
tisztaságban választhatók szét. Ugyanis a szétválasztott frakcióban lévő egyéb szennyező 
anyagok jelentősen ronthatják a mechanikai tulajdonságokat [3]. 

Jelen kutatás során is egy sűrűségkülönbségen alapuló szeparátor hatékonyságát és korlátait 
tanulmányozom. A berendezésben a különböző sűrűségű műanyagok szétválasztása 
ömledékállapotban valósul meg, a berendezés forgatása miatt fellépő centrifugális erőhatás 
eredményeként. A szétválasztás során vizsgálom a polimert ért hő- és erőhatások által okozott 
degradáció mértékét. Továbbá gazdasági elemzést végzek, amely során feltárom a különböző 
anyagpárok szétválasztásához szükséges energiaforrásokat és költségeket. A nyert 
információk alapján eldönthető lesz, hogy az alkalmazott szétválasztási technológiával 
gazdaságosan lehet-e a másodlagos nyersanyagokat a későbbi újrahasznosításhoz 
visszanyerni. 

Irodalom: 

[1] Iván B.: Polimerek mint másodlagos nyersanyagok. Magyar Tudomány 170, 280-287 
(2010). 

[2] Czvikovszky T., Nagy P., Gaál J.: A polimertechnika alapjai. Műegyetemi Kiadó, 
Budapest (2007). 

[3] Dobrovszky K., Ronkay F.: Alternative polymer separation technology by centrifugal 
force in a melted state. Waste Management 34, 2104-2112 (2014). 
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A polimer feldolgozás korunk egyik legszélesebb körben elterjedt és legfontosabb iparága. Az 
így készült termékek megtalálhatók mindennapi életünk szinte bármely területén, és egyre 
nagyobb számban váltják fel a korábban más anyagból, például fémből készített alkatrészeket. 
A hatalmas ütemben történő fejlődés miatt mára kijelenthető, hogy a polimeralkatrész-gyártás 
meghatározó szerepet tölt be az iparban, és folyamatosan egyre nagyobb teret hódít meg [1]. 

Az egyik legelterjedtebb polimerfeldolgozási technológia a fröccsöntés, ami a legyártott 
műanyag termékek majdnem felét tudhatja magáénak, mivel szinte bármilyen összetett 
geometriájú, három dimenziós, akár alámetszet polimer termék is elkészíthető ezzel a 
gyártástechnológiával, gyakorlatilag hulladékmentesen. 

A speciális fröccsöntési technológiák közé tartozik a később kialakult többkomponensű 
fröccsöntés, amely során egy speciális fröccsgépen két, vagy akár többféle polimer 
alapanyagból készült terméket állíthatunk elő. Ez számos új lehetőséget hordoz magában, 
lehetőség nyílik polimer vagy féminzertre azonos vagy különböző alapanyagot ráfröccsönteni, 
ha valamilyen (pl. mechanikai) okok ezt indokolttá teszik. A termelékenység, kisebb 
darabköltség, valamint a könnyebb alkatrészek miatt az autóipar is előszeretettel alkalmazza a 
fröccsöntést. Napjainkban szinte lehetetlen olyan országot találni, ahol ne lenne jelen 
valamilyen autógyártó cég, és ne folyna valamilyen autóalkatrész gyártási tevékenység [2, 3]. 

TDK dolgozatom témájának egy többkomponensű fröccsöntéssel készített autóipari alkatrész 
(ABS kerékszenzor) gyártásának optimalizálást választottam fröccsöntési szimulációval. A 
szimulációs modellek felépítését követően elvégeztem a létrehozott modell validálását a 
termék gyártószerszámába épített mérőeszközök segítségével. A validált modellel különböző 
technológiai beállítások termékre gyakorolt hatását vizsgáltam, illetve elvégeztem a 
paraméterek optimálását. Kitértem továbbá a gátpozíció optimális megválasztására, ezzel 
minimalizálva a gyártási hibákat és maximalizálva a termelékenységet. 

Irodalom: 

[1] Plastics Europe: Plastics- the Facts 2014/2015, An analysis of European plastics 
production, demand and waste data, 2015 

[2] Dunai A., Macskási L.: Műanyagok fröccsöntése, Lexica kiadó, Budapest, 2003 

[3] Czvikovszky T., Nagy P., Gaál J.: A polimertechnika alapjai, Műegyetemi Kiadó, 
Budapest, 2000 
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Autóipari műanyagok festhetősége 

(Painting of automotive plastics) 

 

Iván Georgina MSc 
ginaanyag@gmail.com 

Konzulensek: Dr. Ronkay Ferenc György, egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék 
Molnár Béla, doktorandusz, Polimertechnika Tanszék 

A műanyagokat globális szinten egyre szélesebb körben használják. A fémekről műanyag 
alapanyagra való váltás sok területen – így például a gépjárműiparban - számos előnyt kínál, 
mint például tömegcsökkenés, egyszerű alakíthatóság és alacsony költség. Az újabb típusú 
műanyagok és bevonatoló rendszerek megjelenése új kihívásokat jelentenek a felületi 
dekorálás terén is [1]. 

A bevonatok egyik legismertebb és legelterjedtebb típusa a festés. A műanyagok esetében 
sokszor egyszerűbb és hatásosabb az alapanyag színezése gyártás során, mint a termék festése 
a gyártást követően, mégis gyakran alkalmazzák az utóbbi technológiát is, hiszen festéssel 
biztosítható a termék megfelelő megjelenése, valamint mechanikai, kémiai vagy fizikai 
impulzusoknak is jobban ellenáll [2].  A műanyagok festése két féle lehet: esztétikai, melynek 
során a termék megfelelő megjelenését kell biztosítani amellett, hogy az ellenáll a különböző 
fizikai és kémiai hatásoknak; valamint funkcionális festés, melynél a festék felvitele a 
termékre egy bizonyos tulajdonsággal ruházza fel azt (pl.: elektromosan vezető réteg). 

A festékréteg felvitele során a környezeti befolyásoló tényezők mellett az egyik legfontosabb 
a hordozó felület határfelületi feszültsége, ettől függ az adott felület nedvesíthetősége. A 
felületi feszültséget szilárd anyagok esetében, különös tekintettel a polimerekre, melyek kis 
felületi feszültséggel rendelkeznek, nem lehet közvetlenül mérni, az anyag rugalmasságában 
és viszkozitásában fellépő korlátozása miatt, mely a közvetett mérési módszerek alkalmazását 
teszi szükségessé (pl. peremszög mérése) [3]. A peremszög jelzi a hordozó felület/folyadék 
kölcsönhatásának erejét – jó kölcsönhatás esetén kis peremszög látható [1]. 

A műanyagok festésénél elengedhetetlen a megfelelő adhézió kialakítása, hiszen ez a festés 
tartósságának alapfeltétele. Az adhézión vizsgálatára számos mérési eljárást kidolgoztak (pl.: 
leszakítás vizsgálat tapadásra), melyek más-más metódus szerint számszerűsítik a festék 
jóságát. 

Munkám során autóipari alapanyagok festhetőségét vizsgálom, és keresem a tapasztalati úton 
mért tulajdonságok összefüggését, illetve a nedvesíthetőséggel és az adhézióval való 
kapcsolatukat. 

Irodalom: 

[1] R. A. Ryntz, P. V. Yaneff: Coating of polymers and plastics. Marcel Dekker, Inc., New 
York (2003) 

[2] http://www.techmonitor.hu/termek-megoldas/muanyagok-festese-hatekonyan-20121127 
(2015.09.01.) 

[3] H. Y. Erbil: The debate on the dependence of apparent contact angles on drop contact 
area or three-phase contact line: A review. Surface Science Reports 69 325–365 (2014) 
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Polimer tapadókúp adhéziójának elemzése 

(Examination of polymer adhesion test cones) 

 

Győry Dóra BSc 
doragyory@gmail.com 

Konzulensek: Prof. Dr. Czigány Tibor, egyetemi tanár, Polimertechnika Tanszék 
Ihász Dániel, fejlesztőmérnök, Robert Bosch Kft. 

Az elektronikai iparnak gyártott alkatrészek esetén a minőség és élettartam szempontjából 
különösen fontos az elektronikai egységek és a tokozásuk közötti kapcsolat. Ennek a 
vizsgálatára a Robert Bosch Kft-ben úgynevezett tapadókúp próbatesteket hoznak létre. A 
vizsgálat lényege, hogy a folyamatot befolyásoló paraméterek széles változtatásával olyan 
adhéziós kapcsolatot hozzanak létre, amely a későbbiekben az életciklusa során kapott 
terheléseknek is magas szinten ellenállni fog. A nehézséget az okozza, hogy a folyamat 
paraméterek rendkívül széles tartományban változtathatók, és előre nem tudni, hogy melyik 
kombináció lesz a számunkra optimális gyártási pont. Képesnek kell lenni kiválasztani a 
befolyásoló faktorokat és azok értékkészletét. Ha ezzel végeztünk, olyan kísérleti tervet kell 
összeállítani, amellyel meg fogjuk tudni találni az optimális beállítást úgy, hogy közben 
költség-hatékonyak maradunk. Miután felépítettük a szóba jövő beállításokban a mintáinkat, 
meg kell mérni az adhéziós kapcsolat minősítésére alkalmas nyíróerőmérő berendezéssel. A 
mérés lényege, hogy a rézlapra transzfer fröccsöntött csonka kúp alakú alkatrész szabványos 
körülmények között nyíróerővel terheljük és merjük, hogy mekkora erőnél következik be a 
tönkremenetel. Ezzel az eljárással megtalálhatjuk a kívánt adhéziós kapcsolathoz tartozó 
paramétereket, hogy a legmegfelelőbb alkatrészeket legyünk képesek gyártani. 

 



 
Tudományos Diákköri Konferencia 2015 

 

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2015. november 20. péntek, 1415 E.I.A.   169 

 
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

 
TERMÉK ÉS FORMATERVEZÉS 

 

Helyszín:  R épület 112. 

Időpont: 2015. november 17. 9:00 

Elnök:   Dr. Marosfalvi János, címzetes egyetemi tanár 

Titkár:  Szélig Nikoletta tanársegéd 

Erdősné Sélley Csilla, tudományos segédmunkatárs 

Tag:   Dr. Fodor Loránt, DLA egyetemi docens 

 

9:00 Müller Máté  

 Háromdimenziós permutációs játék tervezése 

 Konzulensek:  Dr. Horák Péter, egyetemi docens  

  

9:20 Sík Luca 

 3 dimenziós nyomtató áttervezése 

 
Konzulens:  Kotrocz Krisztián tanszéki mérnök,  
 Dr. Kovács Norbert Krisztián adjunktus 

  

9:40 Sáska Dóra 

 Organikus mintázat tervezése matematikai módszerrel 

 

Konzulens:  Dr. Piros Attila adjunktus 
 Dr. Baka Ernő adjunktus  

 

10:00 Trautmann Laura, Harsányi Henrietta, Schäffer Viola 

 
Így tervez a Facebook generáció – lehetőségek és kihívások a távoli 
együttműködésben végzett hallgatói terméktervezési feladatokban 

 Konzulens:  Vidovics Balázs, tanszéki mérnök 
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10:20 Korbulecz Viktória 

 
Közútvilágításra tervezett kültéri LED reflektor elemzése és lehetséges 
javító módosításai 

 
Konzulens: Dr. Antal Ákos adjunktus (MOGI) 
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Háromdimenziós permutációs játék tervezése 

(Designing a three-dimensional permutation puzzle) 
 

Müller Máté MSc 
ymate2@gmail.com 

Konzulens: Dr. Horák Péter, egyetemi docens, Gép- és Terméktervezés Tanszék 

 

Munkám keretében egy, a Rubik-kockához hasonlóan több irányba elforgatható, saját elkép-
zelésemen alapuló játék tervezésének folyamatát mutatnám be. A játékra talán mint a kocka 
alapkoncepciójának továbbgondolására, továbbfejlesztésére, annak a modern értelmezésére 
tekinthetünk. A játékot igyekeztem úgy kialakítani, hogy az a napjaink termékeinek 
kialakításával kapcsolatos legfőbb elvárásoknak, így – többek között – az esztétikus 
megjelenés és ergonomikus kialakítás szempontjainak, valamint a különböző funkcionális 
elvárásoknak egyaránt megfeleljen. 

A munkám tárgyát képző játékot egy, az eredeti koncepcióénál összetettebb, komplexebb 
felépítés jellemzi, amely természetesen a működését, használatát tekintve is nagyobb és más 
jellegű problémákat állít a kihívással szembenézők elé. A mozgási mechanizmus fő 
jellegzetessége, hogy az elemeket két eltérő jellegű mozdulattal is el tudjuk mozdítani, amely 
új megoldásokhoz és egy újfajta gondolkodásmód kialakításához vezethet. 

A termék megjelenése a koncepció felépítéséből adódóan, valamint az esztétikus megjelenés 
érdekében elsősorban az íves formák használatára épül. A játék külső geometriája egy 
tökéletes gömbön alapul, amely egy futurisztikus megjelenést biztosíthat neki az eredeti 
kocka-formához képest. A gömb felszínén helyezkednek el azok a funkcionális elemek, 
amelyek mozgatása valósítja meg a koncepció permutációs játékként való működését. 

A játék színezése az eredeti koncepció elvein alapul, azonban ennek egy sajátos, a játék mű-
ködéséhez illeszkedő, az egyszínű felületek monotóniáját megtörő variációjával valósul meg. 
Fontos, hogy a színek nem csak esztétikai funkciókat szolgálnak, hanem egyértelműen 
lehetővé teszik az egyes elemek azonosítását, valamint helyes orientációjának megállapítását 
is. 

A tanulmány keretében a játék ötletének kialakításával, a külső megjelenés formálásával, a 
külső forma és a működési mechanizmusok összehangolásával, valamint a belső mechaniz-
musok kialakításával foglalkoznék részletesebben. A munkám fő céljai közt szerepelt a kon-
cepció megvalósítása is, így a munkám eredményeképpen létrejött terméket egy működő 
prototípussal mutatnám be. 
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3 dimenziós nyomtató áttervezése 

(Redesign of a 3 Dimensional printer) 
 

Sík Luca BSc 
sik.luca@gmail.com 

Konzulens:Kotrocz Krisztián, Gép- és Terméktervezés Tanszék 
Dr. Kovács Norbert Krisztián, Polimertechnika Tanszék 

TDK dolgozatom témája a Polimertechnika Tanszék reprap 3 dimenziós (továbbiakban 3D) 
nyomtatójának (Operor i4) konstrukciós fejlesztése volt. A termék használata közben 
különböző problémák merültek fel, melyek többnyire a végtermék pontosságában, vagy éppen 
megjelenésében jelentek meg, illetve akár a nyomtatás sikertelenségét is eredményezhették. 
Gyors prototípusgyártásnál azonban ezek kiemelten fontos szempontok. Ezért az üzemeltetési 
tapasztalatok, valamint a valós és a potenciális felhasználói igények alapján kellett a 
szerkezetet konstrukciósan áttervezni, valamint külön kiemelt igény volt, hogy a nyomtatónak 
egy zárt munkatere legyen, melyen megjelenik a tanszéki logo. 

Első lépésként információgyűjtés keretében megnéztem a hasonló felépítésű asztali 3D- 
nyomtatókat, megvizsgálva azokat a konstrukciós megoldásokat, amelyek megegyeznek, 
illetve eltérnek az Operor i4 megoldásaitól. Ezeket a szempontokat figyelembe véve 
elemeztem az adott nyomtató felépítését funkcionalitás szempontjából. A terméket a 
tanszéken láthattam szétszerelt, illetve működőképes állapotban is, mely nagyban hozzájárult 
az analizáláshoz. Mivel az Operor i4 alapja a Prusa i3, melyet már többször is volt alkalmam 
szét- és összeszerelni valamint üzemeltetni egy másik projekt keretében, így a szerkezet 
felépítésének és az egyes részegységek működésének megértése nem jelentett problémát. 

Következő lépésként az összegyűjtött információk alapján felállítottam egy 
követelményjegyzéket, amely feladat pontosításaként is szolgált. Legfontosabb módosítások 
közé tartozott egy zárt tér kialakítása egy közelítőleg 40-50 °C-os üzemi hőmérséklet 
biztosítása érdekében. Az adagoló egység pontosabb és üzembiztos működését egy újabb 
konstrukcióval, valamint egy szenzor beépítésével fejlesztettem tovább. 

A tervezési folyamat során külső megjelenésben sokat változtattam a szerkezeten, amely a 
fentiek mellett a munkatér megnövelését eredményezte, lehetővé téve ezzel nagyobb méretű 
tárgyak nyomtatását, azonban szem előtt tartottam a reprap 3D nyomtatóknál megszokott 
formai világot. 
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Organikus mintázat tervezése matematikai módszerrel 

(Design of organic pattern with mathematical method) 
 

Sáska Dóra BSc 
dorisaska@hotmail.com 

Konzulensek: Dr. Piros Attila adjunktus, Gép- és Terméktervezés Tanszék 

Dr. Baka Ernő adjunktus, Gép- és Terméktervezés Tanszék 

 

Organikus mintázatok, alakzatok leírására alkalmas matematikai módszerek felmérése és 
vizsgálata a gépészeti alkalmazás szempontjából. A kutatás fókuszában a fraktálok, mint 
végtelenül komplex matematikai alakzatok állnak, amelyeknek tulajdonságait illetve 
matematikai leírása is feladat része. A dolgozat e mellett kitekint a fraktálok különböző, 
matematikán kívüli határterületeken való felhasználására, így a képzőművészetben, zenében, 
építészetben való alkalmazásra. Továbbá bemutatásra kerülnek az élővilágban, természetben 
megtalálható fraktálra utaló sajátosságok is. A matematikai összefüggések vizsgálata mellett a 
dolgozat mintatervezés hagyományait, történetét, eljárásait és alapelveit is ismerteti. 

 

A dolgozat célja, hogy a már korábban kidolgozott, jelentős tudományos háttérrel rendelkező 
fraktálok, mint organikus minták egy új aspektusban szemlélve innovatív gépészeti 
alkalmazást eredményezzenek. Ehhez kiválasztásra és kidolgozásra kerültek különböző 
matematikai módszerek, melyek gyakorlati alkalmazásban CAD modellként felhasználható 
kimenetelhez vezetnek. 

 

A folyamat végső eleme egy autóipai alkatrész, egy légbeömlő rács tervezése egy előre 
definiált, konkrét térbe. A dolgozat ismerteti ezen alkatrész geometriáját, anyagsajátosságait, 
illetve az ehhez kapcsolódó gyártási folyamatokat.. 
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Így tervez a Facebook generáció – lehetőségek és kihívások a távoli 
együttműködésben végzett hallgatói terméktervezési feladatokban  

(Facebook generation does design so – opportunities and challanges in 
remote cooperative design projects) 

Trautmann Laura MSc 
larci12@gmail.com 

Harsányi Henrietta MSc 
harsanyihenrietta@gmail.com 

Schäffer Viola MSc 
s-viola@hotmail.com 

Konzulens: Vidovics Balázs, tanszéki mérnök, Gép- és Terméktervezés Tanszék 

Dolgozatunkban a távoli együttműködésben, virtuális teamekben végzett hallgatói 
terméktervezési feladatokkal kapcsolatos módszertani kérdéseket vizsgáljuk. A BME 
terméktervező képzésein a csoportos integrált terméktervezési feladatok nemcsak a szakmai 
tudást és kompetenciákat fejlesztik, de számos horizontális készséget fejlesztenek, pl. 
csoportmunka, kreativitás, a tervezési munka szervezése. Ennek kiterjesztéseképpen foghatók 
fel azok a nemzetközi, ipari háttértámogatással megvalósuló terméktervezési projektfeladatok, 
amelyek szervezésében a Gép- és Terméktervezés Tanszéknek évtizedes hagyománya van. 
Ezekben a feladatokban a hallgatók olyan helyzetben kell, hogy együtt dolgozzanak, ahol a 
team tagjai más országokban vannak, és sok esetben az oktatói vagy céges támogatást is 
távoli helyszínről kapják. A szükséges ismeretek és kompetenciák köre ebben a megosztott 
környezetben kibővül, az ilyen jellegű együttműködés megköveteli pl. a magas szintű angol 
nyelvű kapcsolatteremtési és kommunikációs képességet, az online kapcsolattartás és 
kollaboráció lehetőségeinek és belső szabályainak kialakítási képességét, valamint a 
módszeres terméktervezés eljárásainak hatékony átültetését megosztott környezetbe. 
Figyelembe véve a körülményt, miszerint a jelenleg és a közeli jövőben a projekteken olyan 
hallgatók dolgoznak, akiket az ún. Facebook generáció tagjainak tekintünk, azt 
gondolhatnánk, hogy a fizikai közelségben végzett munkáról a megosztott környezetben 
végzett (jellemzően online, digitális) munkára való átállás zökkenőmentes. A tapasztalat 
mégis az, hogy a hallgatóknak kifejezett kihívást jelentenek az ilyen projektek. 

Dolgozatunk célja, hogy felismerjük a helyi és megosztott környezetben végzett 
terméktervezési projektfeladatok közötti módszertani különbségeket, és azonosítsuk azokat az 
eszközöket, amelyek alkalmazásával a távoli kollaborációs helyzetből adódó kihívások a 
leghatékonyabban kezelhetők. A munkánk során alapos irodalomkutatásra, a korábbi 
projektek résztvevői körében végzett interjúkra és kérdőíves megkérdezésekre támaszkodunk. 
Az eredmények összevetése, illetve a további módszertani igények összegyűjtése alapján 
fogalmazzuk meg azokat a kulcsfontosságú kompetencia és módszertani területeket, amelyek 
a jelenlegi gyakorlat alapján kihívásként azonosíthatók, illetve feltárjuk azokat a 
lehetőségeket, amelyekkel a jelenlegi tervezési folyamat hatékonysága tovább növelhető. 
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Modern társadalmunkban a közlekedés és különböző termékek szállítása nélkülözhetetlen 
szerepet tölt be, melynek biztonságos megvalósulásához elengedhetetlen a megfelelő 
feltételek megteremtése. Ezen feltételek közé tartozik többek között az útvilágítás, mely 
lehetővé teszi az éjszakai közlekedést, vagyis a közúti forgalom folyamatosságát. 

A közvilágítás helyes megtervezéséhez számos tényezőt kell figyelembe vennünk. Meg kell 
vizsgálnunk az útszakasz forgalmát, kereszteződések gyakoriságát, fajtáit, gyalogos 
átkelőhelyeket, környezeti viszonyokat. Fontos tényező a fényforrások színvisszaadása, és a 
világítás által keltett biztonságérzet is. Szükséges figyelni a fényszennyezés 
megakadályozására, valamint a káprázás elkerülésére, tehát valóban igen összetett, és 
megannyi paraméter figyelembe vétele szükséges a helyes világítás megvalósításához. 

A világ elektromos áram fogyasztásának mintegy 19%-át a világítás teszi ki, melynek jelentős 
része a városok és lakott területek útvilágításából adódik. Egy város évi elektromos áram 
költségének egészen a 40%-át is kiteheti az utak megvilágítása, ami jelentős tehernek számít. 
Fontos tehát a közvilágításra használt lámpatestek és fényforrások energiafogyasztását is 
figyelembe venni a tervezéskor és érdemes minél gazdaságosabb és hatékonyabb megoldást 
választani. 

Napjainkban a LED-es fényforrások térhódításával már lehetőségünk van olyan minőségi 
megvilágítást tervezni, melynek energiaköltségei jóval alul maradnak a hagyományos 
megoldásokhoz képest. 

Dolgozatomban szeretném megvizsgálni az útvilágítás megvalósításának pontos 
követelményeit, tervezésének folyamatát. Szeretnék kitérni az erre a célra használt 
fényforrások paramétereire, összehasonlítani a hagyományos megoldásokat a LED alapú 
technikával, megismerni a gyártók által jelenleg kínált kültéri LED reflektorokat és egy 
választott típus alapos elemzését követően módosítási javaslatokat tenni és ezek várható 
eredményét értékelni. 
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