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ABSTRACT Many of journal bearings and of traction 
drives are applied in the heavy industry. The authors would 
demonstrate some problems in their engineering practice 
where an accidentally large deflection or displacement of 
shaft may cause the scuffing of the contact surfaces, and 
they give solutions to avoid the troubles. They also present 
the role of the proper lubricants to avoid, when possible, the 
contact of metal parts or if it is not possible, to decrease the 
wear. The paper has got great many point of view of history 
of technology. 
 
  
1. BEVEZETÉS 
Hidrodinamikus hordozócsapágyak gyakoriak az építanyag 
iparban és az energetikai iparban egyaránt. A címben vázolt 
ellenrzést kifejezetten a vízergépek [1] és a cementipari 
forgókemencék egy-egy véletlenszer túlterhelési esete 
kapcsán szeretnénk bemutatni. Igyekszünk egységes 
munkamódszert alkalmazni mindegyik mérnöki feladatnál. 
Vázoljuk a berendezés mködésének a feladat 
szempontjából lényeges részét, megemlítjük a lehetséges 
vagy ténylegesen bekövetkezett nagymérték alakváltozás 
vagy elmozdulás okát és mértékét. Ellenrizzük, hogy az 
alakváltozás biztonsággal a rugalmas tartományon belül 
marad-e. Vázoljuk a nagymérték alakváltozás vagy 
elmozdulás következményét a csapágyakra vagy a 
berendezés mködésére. Javaslatot teszünk részben irodalmi 
példák alapján a következmények mérséklésére, illetve 
bemutatjuk a hasonló célú új berendezések mszaki 
megoldásait. 
 
2. KAPLAN TURBINA FCSAPÁGYA 
2.1. Idegen tárgy beékeldése miatti tengelylehajlás. A 
függleges tengely turbina lapátjai és a járókerékház közé 
idnként idegen tárgy ékeldik be. A beékeldés ténye 
érzékelhet a turbina teljesítménycsökkenésébl és a 
fcsapágy hmérsékletének emelkedésébl. A tengely 
alakváltozása nagymérték, a járókerék síkjában ~ 2 mm, de 
a rugalmas tartományon belül marad. A járókerék és a 
fcsapágy között helyezkedik el a fcsapágyat véd tömítési 
rendszer, mely egy réstömítésbl, egy ötkamrás axiális 
labirintból és egy alaktartó gyrstömítésbl áll. Az eredeti 
állapotban a réstömítés és a labirint egyaránt 0,5 mm 
sugárirányú elmozdulást enged meg az egytengely 
helyzethez képest. A fcsapágy védelmét a tömítési rendszer 
els eleme, a réstömítés mechanikai szempontból is 
bizonyos mértékig elláthatta. Nagy víznyeléseknél a 
réstömítés vízellátása bizonytalanná vált [2], ezért az 
esetleges tengelylehajlás miatti besúrlódás a réstömítés 
hmérsékletének nagymérték emelkedését okozta. A 
fehérfém bélés a kényszerfutást ugyan bírja, de ersen 
károsodott, ráadásul a keletkez gz a fcsapágy olaját 
kondenzvízként elszennyezte. Felmerült egy megoldási 
javaslat, mely a réstömítés küls vízellátását feleslegessé 
tehetné. Növeljük meg a résvastagságot a réstömítésben, és 
hasonlóképpen a labirint hézagot is növeljük meg, hogy 
elkerüljük e két tömítés elemeinek károsodását egy esetleges 

tengelylehajláskor. A tengely alakváltozását tehát már csak 
a fcsapágy és a generátor alatt és felett elhelyezett 
csapágyak korlátoznák. Ezek a csapágyak hidrodinamikus 
hordozócsapágyak, résméretük, hmérsékletük ismert. A 
beálló sarus talpcsapágynak a tengely alakváltozását 
korlátozó hatását elhanyagoljuk. Így modelleztük a tengelyt, 
hogy választ kapjunk a kérdésre: a tengely szögelfordulása 
nem károsítja-e a csapágybélést. 
2.2. A tengely terhelése az alakváltozás ismeretében. Az 1. 
ábra mutatja a modell f jellemzit, melybl a generátor 
feletti, várhatóan kis terhelés, C jel támaszt elhagyjuk az 
alakváltozási korlátozás egyidej elírásával. Ezt mutatja a 
2. ábra.  
 

 
1. ábra Turbinatengely modellezése 

 

 
2. ábra Modell a számításhoz 

 
A modell alapján a számítás az (1) lineáris 
egyenletrendszerre vezet, melyben jó közelítéssel állandó 
keresztmetszetet feltételeztünk. A hosszméretek, az 
anyagjellemz és a keresztmetszeti jellemz egyaránt 
ismert. A járókerék síkjában a tengelylehajlás ismert, a 
fcsapágy helyén a tengely szögelfordulását a fcsapágy 
résmérete ugyancsak ismert mértékben korlátozza. 
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Tömörebb felírásban 

FAyIE ⋅=6  (2) 

melybl a szükséges ellenrzéseket elvégezve a tengely két 
végén ható erre és reakciónyomatékra a megoldást inverz 
matrix módszerrel kapjuk. 

yAIEF ⋅⋅= −16  (3) 

Az 
AC MésF,F ismeretlen igénybevételeket tehát (3)-ból, az 

BA YésY reakcióerket pedig statikai egyenletekbl 

nyerjük. 
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A fcsapágy üzemi játéka nagymértékben függ a csapágy 
üzemi hmérsékletétl. A számunkra érdekes A pontbeli 
nyomatékterhelés a becsült C10° -os téli-nyári üzemi 
hmérséklet különbség miatt nyáron másfélszeres érték. A 
3. ábra a téli üzemnek megfelel terheléseket és reakciókat 
mutatja. 

 
3. ábra A tengely terhelése üzemzavar kezdetén, télen 

 
2.3. A fcsapágy terhelése. A csapágyra ható er 
önmagában még nem volna nagy, azonban a tengely 
nagymérték rugalmas alakváltozása okozta élterhelés 
bizonytalanná teszi a mködését. A fels élen 750 kN, az 
alsó élen 410 kN jelentkezik az üzemzavar kezdetén. A 
fehérfém bélés csapágyak jó bejáratási tulajdonsággal 
rendelkeznek, elviselik a kisebb tengely lehajlásokat, de az 
itt fellép alakváltozás már igen nagy mérték. A tapasztalat 
is azt mutatta, hogy a csapágybélés a fels peremnél sérült. 
Ez pedig abból is adódhatott, hogy bár lényegesen kisebb a 
4. ábrán látható persely fels peremének élterhelése, de 
környezetében a hat hosszanti kenanyag-vezet horony 
miatt nem tud megfelel hidrodinamikus kenfilm 
kialakulni. A majd kétszeres élterhelés azért nem okozza az 
alsó él környezetének károsodását, mert ott kielégítek a 
kenési viszonyok. 

 
4. ábra A fcsapágy fehérfém bélés perselye 

 
A kialakuló csapágyhmérsékletet az energia egyensúlyból 
könnyen levezethetjük, és az (5) összefüggéshez jutunk, 
melyben a peremeken ható erket ismerjük, a súrlódási 
tényezket pedig a kialakuló kenési állapotok ismeretében 
becsülhetjük. A képletben a környezet ht hatását és a 
kenolaj által elvitt ht egyaránt számításba vesszük. 
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Az élterhelést az irodalomban jól ismert módon, az 5. ábra 
szerint modellezzük. A fels él környezetében kimutatható 
20 mm széles elváltozás, továbbá a tengely elfordulási szög 
ismeretében a pillanatnyi ellipszis vetület érintkezési 
tartományt számszersíthetjük. Az élterhelés ismeretében a 
fajlagos csapágyterhelés értéke számítható, mely meghaladja 
a fehérfém bélésanyag folyáshatárát. 
2.4. Következtetések. A réstömítés nagymérték károsodása 
vagy segédcsapágy funkciójának kiiktatása olyan mérték 
tengely alakváltozást enged meg a fcsapágy környezetében, 
mely a fcsapágy károsodását okozhatja. 
2.5. A fehérfém bélés technikatörténeti vonatkozásai. 
Stribeck kísérleteinek nagyszerségét elemzi egy 

technikatörténeti tanulmány [3]. Ír többek között a nagy B/d 
viszonyú fehérfém bélésanyagú csapágyak bejáratásának 
tapasztalatairól. 

 
5. ábra Az élterhelés modellezése 

 
Ezek a csapágyak könnyen bejárathatóak voltak, bármi 
különleges bejáratási eljárás nélkül. A különböz 
keménység (és összetétel) fehérfém bélésanyagoknak a 
folyáshatára valamivel 20 MPa fölött volt. A kísérletek 
során a fajlagos csapágyterhelés ezeknél a széles 
csapágyaknál általában 2,5 MPa alatt volt, és csak 
kivételesen érte el az 5 MPa-t. Az ilyen nagy nyomást 
állandó terhelésként úgy érte el a kísérletek során, hogy 
miután elvégezte a teljes szélesség csapágyakkal a 
kísérleteit, felére csökkentette azok szélességét. Úgy találta, 
hogy a keskeny csapágyak ugyanolyan jól mködtek mint a 
szélesek a nagy sebességek esetén, az alacsony 
sebességtartományban pedig jobban mködnek, mint a 
szélesek. Vékony kenolaj vastagság esetén a széles 
csapágynál az élterhelési problémák jelentkeztek. Stribeck a 
csapágynak a kenanyag vezet hornyokkal ellátott részét 
terhelte, így érte el azt, hogy az olajhártya vastagsága kisebb  
volt, mintha a terheletlen részen lettek volna az olajvezet 
hornyok. 
Talán észrevehet, mennyire jól leírja az elbbi évszázados 
kísérlet a turbina fcsapágy gondjait. A csapágybélés 
azonos, a fcsapágy nagyobb szélességi viszonyú, mint 
Stribeck megfelezett csapágya. A fajlagos csapágyterhelés 
nagy, gondok vannak az élterheléssel és a csapágy a 
terhelését a kenanyag vezet hornyokkal megszakított 
oldalon is kapja (mert a terhelés iránya a tengellyel  együtt 
forog), és ezért ott lecsökken a kenanyag hártya vastagsága 
(megszökik az olaj, nem tud kialakulni a kell vastagságú, a 
terhelést hordozni képes stabil nagynyomású olajfilm). 
2.6. Újabb mszaki megoldások. Bár ennél a 
turbinacsapágynál nem jöhet szóba, mégis megemlítjük, 
hogy mindazokon a helyeken, ahol nagymérték 
tengelylehajlásra lehet számítani: hajó propeller tengely 
csapágyai, vízturbina megvezet csapágy, stb., sikeresen 
alkalmazzák a vízkenés hidrodinamikus siklócsapágy 
perselyeket, melyek a fehérfémeknél jóval alkalmasabbak az 
élterhelés veszélyének kitett csapágyazási helyeken a 
kialakuló élnyomás csökkentésére. A manyag csapágyra és 
a tengelyt korróziótól véd manyag bevonatra egyaránt 10 
év élettartamot becsülnek. 
 

3. CSTURBINA FCSAPÁGYA 
3.1. Járókerékház szerelése miatt megnövekedett  terhelés 

okozta tengelylehajlás. A vízszintes tengely turbina 
járókerékházának tervezett cseréje megnöveli a tengely 
terhelését, ezen keresztül  a tengely lehajlását és a fcsapágy 
terhelését. Elidézheti a csapágy élterhelését, és kérdésessé 
teheti, hogy a hidrosztatikus rásegítés szivattyúi el tudják-e 
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emelni  a tengelyt a csapágyperselytl, hogy a tengely 
átfordítása ne okozza a persely sérülését.  
3.2. A tengelyben ébred feszültségek és az alakváltozások. 

A tengelyt a  járókerékházzal a 6. ábra szemlélteti. A 
talpcsapágynak a radiális alakváltozásokat befolyásoló 
szerepét elhanyagoljuk, ezért nem is ábrázoljuk. A 7. ábra 
szerinti méretek és terhelések ismeretében a csapágyak 
terhelése, a tengelyben kialakuló feszültségek és a tengely 
alakváltozása számítható.  

 
6. ábra A turbinatengely és csapágyai a járókerékházzal 

növelt súlyterheléssel 
 

 
7. ábra A tengely statikai modellje 

 
A számításokból kiderült, hogy bár a tisztán hajlításból 
ered legnagyobb feszültség kétszerese lesz az eredeti 
(járókerékház nélküli) terhelésbl származó 
hajlítófeszültségnek, de még így sem éri el a legnagyobb 
üzemi redukált feszültség kétharmadát. A csapágyak közül a 
generátor csapágy terhelése csökken, ezért ezzel a 
továbbiakban nem foglalkozunk, a B jel fcsapágyé 
természetesen ersen megn. A fcsapágy helyén a tengely 
szögelfordulása az eredeti terheléshez képest háromszoros, 
de még így sem okozza a csapágy élterhelését. Még C40° -
os csapágyhmérsékleten is mértéke, 31035,0 −⋅  rad bven 

alatta marad az üzemi játék által megengedett 31066,0 −⋅  

radiánnak. 
3.3. A csapágy terhelhetsége. A fcsapágy terhelhetségét 
nem csak az élterhelés veszélye szempontjából kell 
vizsgálnunk, hanem a hidrosztatikus emelés szempontjából 
is. A küls szivattyúval táplált emelt üzemszeren arra 
használják, hogy álló helyzetben, vagy a hidrodinamikus 
kenhártya kialakulásához elégtelen fordulatszám esetén 
biztonságosan eltávolítsa a tengelyt a fehérfém bélés 
perselytl. A számításokból kiderül, hogy a fcsapágy képes 
tartani a 67%-kalmegnövekedett terhelést, mert az olajfilm 
teherbírása annál jóval nagyobb. A nyomókamráknak 
(olajzsebeknek) a teljes tengelycsap vetülethez viszonyított 
aránya azonban olyan kicsi, hogy bizonytalanná válik a 
növelt terhelés tengely megemelése. A számításokat az [5] 
és [6] irodalmak alapján végeztük el. 
3.4. Következtetések. Az olajzsebek emelési képességének 
bizonytalansága miatt a tengely emelését hidraulikus 
emelvel kell segíteni, a járókerékhez kötött, cserélend 
alsó turbinagyr finom emelésével. Ha a tengely 
megemelkedett, akkor a turbinacsapágyban a lecsökken 
olajnyomás (5,38 MPa) ellenére a kenolaj hártya már 
tartani tudja a megnövekedett terhet a rásegít olajemel 
nélkül is, hiszen (az olajfilm) teherbírása az elírt 0,2 mm 
résméret mellett ( 33,0=ε  relative excentricitásnál) 

megközelítleg 810kN, és ez megfelel biztonsági tartalékot 
jelent az ismert, 487kN  terheléshez. 
3.5. Tapasztalatok. A szerelés során kiderült, hogy a növelt 
terhelés tengelyt a 24MPa nyomású szivattyúval táplált 

olajzsebek meg tudták volna emelni küls rásegítés nélkül 
is. Az emelés során az olajnyomás 13MPa-ig emelkedett, 
majd visszaesett 6-7 MPa nyomásra. Ez igen hasznos 
információ, hiszen a számítások nem nélkülözhetik 
bizonyos tapasztalati konstansok használatát. Az eredetileg 
figyelembe vett emelési paraméter 3-as értéke helyett a 
ténylegesen kialakuló emelési nyomás alapján Kem=1,3 
értékkel számolhatunk. Így az olajzsebek emelési képessége 
a 8. ábra adataival, [5] szerint 
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Ez azt jelenti, hogy összehasonlítva a növelt 487kN-os 
csapágyterheléssel, 85%-os ráhagyás engedhet meg az 
emelési nyomásra, ami a biztonságos emelést tesz lehetvé, 
az irodalomban ajánlott 50-100% ráhagyás figyelembe 
vételével. 
 

 Turbina csapágy 
Az emelési nyomás pem, [MPa] 24 
Tengelycsap átmérje D, [mm] 600 
Egy olajzseb felülete  Azs,  [mm2] 1514 
Olajzsebek száma n [-] 2 
Legkisebb résméret, h0 [mm] 0,2 
Tengelyátmér, d [mm] 600 h7 
Persely átmér, D [mm] 600,6 H7 
Legkisebb játék, J [mm] 0,6 
Relatív játék, =ψ J/d [-] 0,001 

Relatív excentricitás
ψ⋅

⋅
−=ε

d

h2
1 0 [-] 0,33 

 
8. ábra A fcsapágy adatai 

 
4. FORGÓKEMENCE TÁMASZTÓGÖRG CSAPÁGY 
4.1. A forgókemence mködése. A 9. ábra két képpel mutat 
be egy 100 m hosszú, 4,6 m átmérj klinker kemencét. 
Lejtése 3 %, megtámasztását a római számokkal jelölt négy 
görgállomás végzi. A cskemencét a II. számú 
görgállomás fölött, a megersített köpenyre csavarozott 
fogaskoszorún keresztül hajtják, üzemi fordulatszáma 
~1,4/perc. A II. és III. számú görgállomások a legnagyobb 
terhelések, ezekkel kívánunk foglalkozni.  

 
 

9. ábra  A cskemence elöl- és felülnézete 
 

Az üzemeltelés körülményei mostohák. A szabadtéri, poros 
környezetben mköd kemence köpenyének hmérséklete 
magas, a vizsgálandó helyeken 230 … 360 C° között 
változik. A 10. ábrán látható, hogy a futókerék a kemence 
köpenyére hegesztett alátét lemezeken gördül, bels 
kapcsolódású dörzskerékként, a kissé, ~50 mm-rel szélesebb 
támasztógörgvel pedig küls kapcsolódású dörzskerékpárt 
alkot. A támasztógörgk ~ °60 -os középponti szögel 
vannak elhelyezve a futógyrhöz képest. A II. számú 
görgállomáson, a két kapcsolatban a súlyterhelésbl 
egyenként akár 5000 kN támaszer is adódhat, ha a 
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legkedveztlenebb esetet, az áramló közeg boltozódását is 
figyelembe vesszük. A dörzshajtás elemeinek axiális 
helyzete a kemence htágulása következtében változik. Ezt 
a problémát némiképpen orvosolja a szélesebb 
támasztógörg, ugyanakkor az üzemi hmérsékletnek 
megfelel legvalószínbb axiális helyzetben a 
támasztógörg felületének lépcss vagy homorú kopása 
csak a kemence „axiális járatásával” kerülhet el. A 
11. ábrán bemutatott elv szerint a kemence tengelyéhez 
képest ferdén elállított görgk okozzák a futókeréknek, és 
rajta keresztül a kemencének a lejtéssel ellentétes irányú 
axiális mozgását. A legnagyobb súlyterhet visel II. és III. 
görgállomás görginek ferde elállítása más szempontból is 
elnyös.  Ezáltal nem az alsó határoló görgnek kell 
viselnie a teljes axiális terhelést az üzemid egészében. 
 

 
10. ábra A II. számú görgállomás 

  

4.2 Radiális csapágyak kenéselméleti vizsgálata. 

Forgókemence meghibásodása kapcsán a radiális csapágyak 
kenéselméleti vizsgálata vált szükségessé [7]. A 
támasztógörgk csapágyait terhel erk számszer 
értékeinek meghatározásához a görgállomásra ható 
súlyterhelést és a támasztógörg ferde beállításából 
következen a futógyr és a támasztógörg érintkezési 
felületén fellép csúszási súrlódási ert kell figyelembe 
venni. A támasztógörg ferde beállításánál – az érintkez 
felületi pontok sebességábrája szerint (11. ábra) – a 
felületek relatív csúszási sebessége irányában csúszási 
súrlódási er keletkezik. A fajlagos csapágyterhelés 6,27 
MPa, a terhelési szám (Sommerfeld szám) 620 volt a 
kérdéses csapágynál. 

 
11. ábra A támasztógörg ferde állításának következménye 

 
A VOGELPOHL [6] által meghatározott (1-ε)φ 
jellemzszám értéke 1,1,  amelybl a legkisebb résméret 
2,13 µm. A számított legkisebb résméret értéke alapján 
megállapítható, hogy a támasztógörgk radiális csapágyai 
vegyessúrlódási állapotban mködnek. Az alkalmazott 
ersen adalékolt kenolajra hárul a feladat, hogy az 
érintkez érdességi csúcsok felületén ersen kötd 
határréteget képezzen, megakadályozva az érdességi 
csúcsok túlmelegedését, összehegedését azaz a felületek 
berágódását. A folyadéksúrlódási állapottal jellemzett kenés 
e helyen az adott fajlagos terhelés és üzemi fordulatszám 
mellett nem érhet el, ezért az ún. határréteg kenéssel és jó 

htéssel kell biztosítani egy elfogadható kopási élettartamú 
üzemet. 
4.3. A görgállítás veszélye. A kemencét a köpenyre 
helyezett futókeréken keresztül támasztják a görgk, 
melyeket két-két merev perselyes hidrodinamikus 
hordozócsapágy támaszt.  A görgk ferde helyzetbe állítását 
hidraulikus hengerekkel végzik, majd a kívánt helyzetet 
finom métermenetes kapcsolattal rögzítik. A nem eléggé 
kíméletes állítás a csapágyak meghibásodásához vezethet. A 
tengely nagymérték elállítása élterhelést okoz. A nagy 
fajlagos csapágyterhelés miatt a tengellyel érintkez 
csapágypersely anyaga (szemben a turbinák csapágyaival) 
alumínium ötvözet, mely merevsége, rosszabb bejáródási 
tulajdonságai miatt hajlamosabb a berágódásra. Ráadásul a 
technológiai folyamat sem engedi meg, hogy a hiba 
észlelésekor azonnal leállítsák a berendezést. 
4.4  Megoldás az újabb berendezéseknél. Az újabb 
klinkerkemencék görgit baálló görgscsapágyakkal 
támasztják, elkerülve ezzel a figyelmetlen görgállítás 
okozta csapágy tönkremenetelt. 
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Dear Reader,

Forty years ago, on 22-24th August 1973 there were a discussion on the industrial 
design and its organisation, between 234 engineers, mainly top designer members 
of 110 firms and institutes. The idea of the conference was born in the summer of 
1972 during the national secretariat meeting of the Scientific Society for Mechanical 
Engineering (GTE), and it was arranged by the GTE committee of Miskolc and the 
University, by the cooperation of Professor Dr. Zénó Terplán, Dr. József Magyar, Dr. 
Rezső Száday together with the many members made a lot of tiny work. The confer-
ence was opened by Professor Dr. Jenő Varga, former chief designer of the GANZ 
factory, highlighting that this was the very first occasion of such a meeting in Hun-
gary. He emphasized the importance of dealing with the assessment of design because 
many, mainly West German papers dealing with the methodology of design process 
had been published in recent years. The authors of all the15 papers of the conference 
proceedings argued for a design work that framed into a consolidated system, fruitful 
and effective. After the event of the Discussion of Chief Designers in 1975 the confer-
ence title was transformed into Conference of Machine Designers in 1977.

At the years preceding the 1990s changes, the last event that recalled the atmos-
phere of the previous conferences, was the 6th Conference of Machine Designers in 
1985, held in Miskolc-Tapolca. The 43 presentations that were published in confer-
ence proceedings, too, were followed by the 210 participants, arrived partly from the 
industry, the research institutes and the higher education. In the opening ceremony 
Professor Dr. József Drobni spoke about the designing of energy saving, reliable and 
aesthetic machines which are competitive not only abroad but also in home terrain, 
detecting and suggesting the expected challenges. The bankruptcy of the state en-
terprises affected the 7th Conference of Machine Designers. The conference was ar-
ranged at the University of Miskolc, and the 30 presentations were held by university 
professors, lecturers and researchers, with unchanged strength, for their university 
workmates and a small number of industrial experts.

During the last decade of the 20th century the Hungarian industry was transformed 
radically, the producer changed places with the consumer, the underestimated con-
sumer goods became equal to the machines and means of production, the diction-
ary of machine designers was completed by the word “product”. The designers took 
notice that the product is everything for which there is interest (e.g. the Conference 
of Machine Designers) or for which the interest can be made (e.g. the Conference 
of Machine Designers and Product Developers). The organizers of the conference 
have understood that the beginning designers also eager to participate in a regu-
lar professional gathering and welcomes the opportunity of publication in a reliable 
professional journal that has been supported persistently by the Scientific Society for 
Mechanical Engineering.

The change is perceptible in the theme of the presentations, too. The horizon of the 
designers is wider today; besides the results of the mathematics, the mechanics, the 
material and manufacturing sciences they integrate the outcomes of the information 
technology, the ergonomics, the biology, the medical sciences, the psychology, etc. 
One of the areas of the product design is the search and application of the analogies 
of nature, the evolution is included in the examined fields by this research area. Do 
allow me the Honorable Reader that the evolution not to be associated with the word 
“stronger”, but with the creative adapting and growth that are the answer of the ma-
chine designers and product developers for the challenges.

 Dr. József Péter
 organizing secretary of the Conference



15.00-15.15  Csitári Csaba PhD hallgató, Dr. 
Varga Mihály  CSc, egyetemi ta-
nár Nyugat-magyarországi Egye-
tem, Gépészeti és Mechatronikai 
Intézet: Faelgázosításon alapuló 
kogenerációs rendszer fejlesztése

15.15-15.30  Forberger Árpád PhD hallgató, 
Dr. Lovas László PhD., egyetemi 
docens, BME Járműelemek és 
Járműszerkezetanalízis Tanszék: 
Ívelt fogú fogaskerék kapcsolat 
végeselemes vizsgálata

15.30-15.45  Héra Bálint PhD hallgató, Za-
lavári József  DLA., egyetemi 
docens  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gép- és Terméktervezés Tan-
szék: Tudományos eszközök al-
kalmazása munkaszék tervezés 
során – az optimális ülő testhely-
zet keresése

15.45-16.00  Juhász Gábor PhD hallgató, Dr. 
Eleőd András DSc., egyetemi 
tanár Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Jármű-
elemek és Járműszerkezetanalízis 
Tanszék: A felületközeli réteg 
szerkezeti változásai csúszó- és 
gördülő súrlódás esetén

16.00-16.15  Patai Patrik PhD hallgató, Dr. 
Eleőd András DSc., egyetemi 
tanár Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Jármű-
elemek és Járműszerkezetanalízis 
Tanszék, Dr. Lelkes Márk PhD., 
fejlesztési intézet vezető Rába 
Futómű Kft.: Ívelt fogazatú fo-
gaskerekek fogazatgeometriá-
jának szimulációja különböző 
módszerekkel

16.15-16.30  Vidovics Balázs doktorjelölt 
Nyugat-magyarországi Egyetem 
Faalapú Termékek és Techno-
lógiák Intézet: Az innováció ér-
tékelésének lehetőségei a korai 
tervezési fázisokban

16.30-16.45  Vidovics Balázs doktorjelölt 
Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Gép- és 
Terméktervezés Tanszék: Az in-
nováció és a kreativitás fogalma-
inak viszonya az újtermék-terve-
zésben

16.45-17.00  Szalai Judit PhD hallgató, 
Bendefy András PhD hallgató, 
Dr. Váradi Károly DSc., egyetemi 
tanár, Dr. Piros Attila egyetemi 
adjunktus Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gép- és Terméktervezés Tanszék: 
Fúziós erőmű diagnosztikai kábe-
lezésének konstrukciós tovább-
fejlesztése és termomechanikai 
szimulációja

17.00-17.15  Tóth Gábor MSc. hallgató, Dr. 
Szabó Tamás PhD., tanszékve-
zető egyetemi docens Miskolci 
Egyetem Robert Bosch Mecha-
tronikai Tanszék: Kawasaki robot 
szimulációja és megfogójának 
rezgésvizsgálata

I. szekció, nagyterem, I. emelet
2013. november 8.
(péntek) délelőtt

szekcIóvezető: vadászné 
Dr. bognár Gabriella CSc., habil. 
tanszékvezető egyetemi docens,  
Dr. Péter József  CSc., egyetemi docens, Mis-
kolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Tan-
szék

9.00 - 9.15  Vadászné Dr. Bognár Gabriella 
CSc., habil. tanszékvezető egye-
temi docens, Miskolci Egyetem 
Gép- és Terméktervezési Tan-
szék: Az ellenállástényező meg-
határozása nem-newtoni közeg-
ben

9.15 - 9.30  Nagy József  gyártmányfejlesztési 
igazgató, Electrolux Lehet Kft: 
Kompresszor számítási modell 
hűtőkör szimulációhoz

9.30 - 9.45  Dr. Szente József  PhD., egyete-
mi docens, Kelemen László PhD 
hallgató Miskolci Egyetem Gép- 
és Terméktervezési Tanszék: 
Burkolással előállított dombo-
rított fogfelület görbületeinek 
meghatározása

9.45-10.00  Dr. Hegedűs György PhD., egye-
temi docens, Dr. Takács György 
PhD., tanszékvezető egyetemi 
docens Miskolci Egyetem Szer-
számgépek Tanszéke: Szerszám-
profilok előállítása felületmetsző 
módszerrel

10.00-10.15  Jálics Károly főiskolai docens, 
Miskolci Egyetem Gép- és Ter-
méktervezési Tanszék: 100 éve 
halt meg Rudolf  Diesel

10.15-10.30  Németh Géza adjunktus, Dr. Pé-
ter József  CSc., egyetemi docens 
Miskolci Egyetem Gép- és Ter-
méktervezési Tanszék, Dr. Fáy 
Árpád CSc ny. egyetemi docens, 
Bereczkei Sándor MSc erőműve-
zető-helyettes Tiszavíz Vízerőmű 
Kft. Tiszalök: Súrlódó felületpá-
rok biztonságos elválasztásának 
ellenőrzése nagy alakváltozások 
esetén

10.30-10.45  Dömötör Csaba adjunktus Mis-
kolci Egyetem, Gép- és Termék-
tervezési Tanszék: Humoros ana-
lógiák

10.45-11.00  Lénárt József  tanársegéd, Mis-
kolci Egyetem, Robert Bosch 
Mechatronikai Tanszék: Optikai 
elven működő rezgésmérő beren-
dezés fejlesztése

11.00-11.15  Nagy Lajos tanársegéd, Miskolci 
Egyetem, Robert Bosch Mecha-
tronikai Tanszék: Szervo mecha-
nizmus mechatronikai tervezése

11.15-11.30  Drágár Zsuzsa tanársegéd, Dr. 
Kamondi László PhD. egyetemi 
docens, Miskolci Egyetem, Gép- 
és Terméktervezési Tanszék: A 
fogtőfeszültség számításának le-
hetősége nem szimmetrikus fog-
alak esetén

11.30-11.15  Kiss Dániel PhD. hallgató, Dr. 
Csáki Tibor egyetemi docens, 
műszaki tudomány kandidátusa 
Miskolci Egyetem Szerszámgé-
pek Tanszéke: Korszerű mellék-
hajtás vizsgálóberendezés terve-
zése

11.15-11.30  Szabados Anna Réka PhD. hall-
gató, Miskolci Egyetem Gép- és 
Terméktervezési Tanszék: Gumi-
abroncsok kialakulásának története

11.30-11.45  Dobos Zsolt PhD. hallgató, Dr. 
Palotás Árpád tanszékvezető 
egyetemi docens, Miskolci Egye-
tem Tüzeléstechnikai Tanszék: 
Állandó mágnes segítségével be-
folyásolt gázmérők vizsgálata az 
utólagos kimutathatóság szem-
pontjából

11.45-12.00  Juhász Judit MSc. hallgató, Mis-
kolci Egyetem: Katolikus temp-
lomok római romokon

12.00-12.15  Dr. Péter József  CSc., egyetemi 
docens, Németh Géza adjunktus 
Miskolci Egyetem Gép- és Ter-
méktervezési Tanszék Miskolci 
Egyetem: A fogaskerék hullám-
hajtómű konstrukciós lehetősé-
gei

12.15  Dr. Péter József  CSc., egyetemi 
docens, Miskolci Egyetem Gép- 
és Terméktervezési Tanszék: A 
Géptervezők és Termékfejlesztők 
XXIX. Szemináriumának bezárása

II. szekció. I. emelet, Deák terem
2013. november 8.

(péntek) délelőtt, 9.00-tól 12.30-ig

elnök: Dr. Kamondi László  Phd., egyete-
mi docens, Bihari Zoltán adjunktus, Dömötör 
Csaba adjunktus, Miskolci Egyetem Gép- és 
Terméktervezési Tanszék.

a jövő mérnökeInek
prezentácIóI

Takács Krisztina:  Kombinált játszótéri elem 
fejlesztése

Balogh Nóra:  Kistelepülés közterületi arcu-
lattervezése

Fekete Krisztina: Kandalló tervezése
Gál Viktor:   Átalakítható kerékpár fejlesz-

tése
Szarka Dániel:   Multifunkciós bicska fejlesz-

tése 
Tóth Fruzsina:   Multifunkcionális térelválasz-

tó rendszer fejlesztése
Veres Ádám:   Orvosi szívmonitorozó rend-

szerrel ellátott mobiltelefon 
tervezése

Kovács Kitti:   Tengelyek csapágyazásának 
optimálási lehetőségei

Bacsó Ádám:   Elemekből összeszerelt hob-
by autó

Baló Tamás:  Szíjas variátor kerékpárhoz
Bene Máté:  Fűkasza tervezése
Dobos Richárd:  Hajtómű tervezése
Göndör Dávid:   Napelem forgató berendezés 

tervezése
Majoros Dávid:   Alternatív energiát termelő 

járólap tervezése és korszerű-
sítése

Molnár Péter:  Lánchajtás tervezése
Szőlősi Ákos:  Agyaggyúró gép tervezése
Tamás Gábor:  Mézpergető tervezése
Tenk Gergely:  Faeszterga tervezése
Tuza Ákos:  Cellás adagoló tervezése
Varsics Norbert:  Mechanikus hajtású fűnyíró 

gép tervezése
Debreczeni Dániel:  Egyenes fogú hengeres kül-

sőfogazatú fogaskerék fog-
profiljának meghatározása

Kertész Tamás:  Ipari léghűtő végeselemes 
vizsgálata

Jónás Szabolcs:  Láncok kopási mechanizmu-
sának vizsgálata

Csáti Zoltán:  Áramlási jellemzők vizsgálata 
nyugvó közegben mozgó fe-
lületen



a Géptervezők és termékfejlesztők
XXIX.  szemInárIumának szervezőI:

Dr. habil. Döbröczöni ádám egyetemi tanár
Dr. péter józsef egyetemi docens, a szeminárium titkára

Dr. siposs István egyetemi docens
németh Géza egyetemi adjunktus
Gere aranka gazdasági ügyintéző

korábbI renDezvényeInk:

vezető konstruktőrök tanácskozása, miskolc, 1973. augusztus 23 - 24.
vezető konstruktőrök tanácskozása, miskolc, 1975. július 23 - 24.

Géptervezők III. országos szemináriuma, miskolc, 1977. augusztus 30 - szeptember 1.
Géptervezők Iv. országos szemináriuma, miskolc, 1980. augusztus 26 - 27.
Géptervezők v. országos szemináriuma, miskolc, 1982. augusztus 25 - 26.

Géptervezők vI. országos szemináriuma, miskolc, 1985. április 11 - 12.
Géptervezők vII. országos szemináriuma, miskolc, 1989. május 29 - 31.
Géptervezők vIII. országos szemináriuma, miskolc, 1991. május 29 - 30.

Géptervezők IX. országos szemináriuma, miskolc, 1993. szeptember 30 - október 1.
Géptervezés ‘94 (Géptervezők X. országos szemináriuma) miskolc, 1994. május 20.

Géptervezők XI. országos szemináriuma, miskolc, 1995. május 29 - 30.
Géptervezés-termékfejlesztés ‘96 (Géptervezők és termékfejlesztők XII. országos szemináriuma)

miskolc, 1996. május 24 - 25.
Géptervezők és termékfejlesztők XIII. országos szemináriuma

miskolc, 1997. november 28.
Géptervezők és termékfejlesztők XIv. országos szemináriuma

miskolc, 1998. december 15.
Géptervezők és termékfejlesztők Xv. országos szemináriuma

miskolc, 1999. szeptember 30 - október 1.
Géptervezők és termékfejlesztők XvI. országos szemináriuma

miskolc, 2000. november 15 - 16.
Géptervezők és termékfejlesztők XvII. országos szemináriuma

miskolc, 2001. november 8 - 9.
Géptervezők és termékfejlesztők XvIII. országos szemináriuma

miskolc, 2002. november 7 - 8.
Géptervezők és termékfejlesztők XIX. országos szemináriuma

miskolc, 2003. november 6 - 7.
Géptervezők és termékfejlesztők XX. országos szemináriuma

miskolc, 2004. november 11 - 12.
Géptervezők és termékfejlesztők XXI. országos szemináriuma

miskolc, 2005. november 10 - 11.
Géptervezők és termékfejlesztők XXII. országos szemináriuma

2006. november 9 - 10.
Géptervezők és termékfejlesztők XXIII. országos szemináriuma

2007. november 15 - 16.
Géptervezők és termékfejlesztők XXIv. országos szemináriuma

2008. november 13 - 14.
Géptervezők és termékfejlesztők XXv. országos szemináriuma

2009. november 5 - 6.
Géptervezők és termékfejlesztők XXvI. országos szemináriuma

2010. november 11 - 12.
Géptervezők és termékfejlesztők XXvII. országos szemináriuma

2011. november 10 - 11.
Géptervezők és termékfejlesztők XXvIII. országos szemináriuma

2012. november 8 - 9.


