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JELÖLÉS- ÉS RÖVIDÍTÉS JEGYZÉK 
 
Alkalmazott jelölések: 
 
a [m/s2] rezgésgyorsulás 
Am [mm2] megbízhatósági zóna területe 
At [mm2] tönkremeneteli zóna területe 
d [mm] fárasztóvizsgálati próbatest átmérője 
de [mm] deformáció 
ee [mm] excenter excentricitása 
E [N/mm2] rugalmassági modulus 
f [Hz] frekvencia 
fe [Hz] igénybevétel frekvenciája 
fmotor [1/s] motorfordulatszám 
Fdr [N] vízszintes erő 
Fh [N] húzóerő 
Fny [N] nyomóerő 
Fvr [N] függőleges erő 
g [m/s2] nehézségi gyorsulás (9,81 m/s2) 
G [N] súlyerő 
K [-] tapasztalati tényező 
L [-] felhajtóerő relációs tényező  
m [kg] tömeg 
n [-] normál terhelés összetett tényezője a futóművekre 

(szövegkörnyezettől függő) 
n [-] működési megbízhatóság (szövegkörnyezettől függő) 
n, N [darab] igénybevétel száma (szövegkörnyezettől függő) 
p [MPa] kapcsolati nyomás 
Rm [N/mm2] szakítószilárdság 
t [s] idő 
Tk [mm] terheletlen kinyúlás 
Tk/d [mm/mm] fajlagos kinyúlás  
v [m/s] sebesség 
vmax [m/s] maximális sebesség 
„z” irány [-] a repülőgép függőleges tengelye 
„x” irány [-] a repülőgép haladási irányának tengelye 
„y” irány [-] a repülőgép haladási irányára merőleges tengely 

(vízszintesen) 
h [mm] magasságcsökkenés 
L [mm] megnyúlás 
 [mm/mm] fajlagos alakváltozás (szövegkörnyezettől függő) 
 [mm/mm] fajlagos magasságcsökkenés (szövegkörnyezettől függő) 
 [mm/mm] fajlagos nyúlás (szövegkörnyezettől függő) 
h [N/mm2] húzófeszültség 
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ny [N/mm2] nyomófeszültség 
nyomó [N/mm2] nyomó (egyenértékű)  feszültség 
redHMH, red [N/mm2] redukált feszültség Huber-Mises-Hencky szerint 

(szövegkörnyezettől függő) 
 
Alkalmazott rövidítések: 
 
AFM Airplane Flight Manual, Földi- és Légiüzemeltetési Utasítás 
AOC Air Operator Certificate, Légi jármű üzemeltetői engedély 
AOM Aircraft Operational Manual, Repülésvégrehajtási Kézikönyv 
API American Petroleum Institute, Amerikai Ásványolaj Intézet 
ASME American Society of Mechanical Engineers, Amerikai 

Gépészmérnökök Egyesülete 
CAN Controller Area Network, Számítógépes hálózati protokoll és adatbusz 

szabvány 
CBM Condition Based Maintenance , Állapotfüggő karbantartás 
CDL Configuration Deviation List, Konfigurációs eltérések listája 

(sárkányszerkezeti problémákra) 
CL Check List, Ellenőrző lista 
CMMS Computerised Maintenance Management System, Számítógépes 

karbantartás menedzsment rendszer 
EPRI Electric Power Research Institute, Elektromos Energia Kutatási 

Egyesület 
FFT Fast Fourier Transform, Gyors Fourier transzformáció 
GPS Global Positioning System, Globális helymeghatározó rendszer 
HMH Huber-Mises-Hencky, redukált feszültség HMH szerint 
IAS Indicated Airspeed, Sebesség a repülőgép műszere által a dinamikus 

nyomásból korrekciók nélkül kijelzett sebesség 
MEL Minimum Equipement List, Minimálisan elégséges berendezések 

(rendszerek és hajtóművek esetén) 
MRB Maintenance Review Board, Karbantartási felügyeleti bizottság 
MSG-1 Maintenance Steering Group-1, Karbantartást irányító csoport-1, 

más megnevezéssel: Maintenance Evaluation and Program 
Development, Karbantartást kiértékelő és fejlesztési program 

MSG-2 Maintenance Steering Group-2, Karbantartást irányító csoport-2,  
más megnevezéssel: Airline / Manufacturer Maintenance Program 
Planning Document, Repülőgép gyártók karbantartási 
programtervezési dokumentum 

MSG-3 Maintenance Steering Group-3, Karbantartást irányító csoport-3 
PDA Personal Digital Assistant, Személyes digitális asszisztens 
PdM Predictive Maintenance, Állapotjelző karbantartás 
PETP Poli (etilén-tereftalát) 
PM Preventive Maintenance, Megelőző karbantartás 
PTFE Poli (tetra-fluor-etilén) 
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PUR Poliuretán 
RBI Risiko - Basierte Instandhaltung, Kockázat alapú karbantartás 
RBIM Risk Based Inspection and Maintenance, Kockázat alapú 

felülvizsgálat és karbantartás 
RBM Risk Based Maintenance, Kockázat alapú karbantartás 
RCM Reliability Centered Maintenance, Megbízhatóság központú 

karbantartás 
RIMAP Risk Based Inspection and Maintenance Procedures for European 

Industry, Kockázat alapú felülvizsgálat és karbantartási eljárások az 
európai iparra 

RM Reactive Maintenance, Meghibásodás szerinti karbantartás 
(szövegkörnyezettől függő) 

RM Remote Maintenance, Távkarbantartás (szövegkörnyezettől függő) 
TMK Tervszerű Megelőző Karbantartás 
TPM Total Productive Maintenance, Teljeskörű hatékony karbantartás 
TQM Total Quality Management, Teljeskörű minőségirányítás 
UV Ultraviolet, ultraibolya 
VEM Végeselem módszer 
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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK 
 
1.1. A téma aktualitása 

 
Amióta az emberiség használati eszközöket és gépeket állít elő, tudatosan 

törekszik arra, hogy az elkészített gép és berendezés, minél hosszabb élettartamot 
biztosítson a megbízható működés mellett (DMITRUJK 1969). Ennek elérésére a 
használat során különleges figyelmet kellett fordítani a berendezésekre, és 
célirányos tevékenységeket kellett végezni. Ez elvezetett oda, hogy már az ókori 
gépek esetében is tudatos karbantartást végeztek az akkori mérnökök, gépkezelők, 
és felismerték a gépkarbantartás stratégiai jelentőségét (VÁMOS 1983). 

A karbantartás korai stádiumában már megnyilvánult a kenéstechnika, a 
kenéstechnikai módszerek fejlesztése, az időciklusos felülvizsgálat. Az ókori 
Egyiptom mérnöki kultúrája e téren is kiemelkedő volt. Ezt követően a görög- 
római kultúrában az egyiptomi hagyatékokon gyökerezve főleg a haditechnikai 
eszközök – hajítók, faltörők, harci szekerek, ostromgépek stb. – terén jegyeztek le 
műszaki beavatkozásokat, rekonstrukciókat (AMACZI 1996, HORVÁTH 1977). 

A következő jól dokumentált mérföldkövet Leonardo Da Vinci munkássága 
jelentette. A szerkezeti anyagok vizsgálatával és konstrukciós, illetve 
rekonstrukciós modell kísérleteivel számos mozgó gépet tett üzembiztosabbá, még 
a saját korábbi találmányait is folyamatosan fejlesztette (RIEDEL 1990). 

Ezt követően az ipari forradalom és annak vívmányai alapvető fontosságúnak 
tekintették a gépek karbantartását és rendszeres állapot felülvizsgálatát. A 
gőzgépek korszakában a gépüzemfenntartás nagyobb jelentőséggel bírt, mint 
például a szereléstechnológia (PÁLFI 1990, RANDÉ 1979). A gépkezelők egyúttal 
rendszeres karbantartók voltak (amihez hozzájárult a munkavállalók kvalifikációja 
és kompetenciája is), hiszen a folyamatos odafigyelés nélkül az akkori technika 
műszaki megbízhatósága rendkívül alacsony volt (BENEDEK 2006, KOLIMÁR 
1964). Innen indultak rohamos fejlődésnek a karbantartási stratégiák (KELLY 
2006). 

A szerkezeti anyagok előállítási módszereinek, a gépelemek 
gyártástechnológiáinak gyors fejlődése kihatott a karbantartás módszereire és 
anyagaira is (BEER 1988, PÉK 2000). A haditechnika területén a XIX. század 
végén már eltérő karbantartási stratégiák figyelhetők meg az egyes gépek kezelése 
kapcsán. Ez a folyamatos fejlődés, változás a gépi berendezések műszaki 
színvonalában, a karbantartás területét is dinamikusan formálja (BRUCKNER 
1960, HARTMANN 1986). A gondolkodásbeli, szemléletbeli változások a 
karbantartási stratégiákban valójában a vevői elvárásoknak való egyre tökéletesebb 
megfelelés részét képezik. Ennek megfelelően a karbantartás fogalomköréhez 
tartozó tevékenységek is bővültek (WROTKOWSKI 1979). A karbantartás 
szakterületén dolgozók megközelítésében kiszélesedett gépfenntartássá, majd 
komplex gépüzemfenntartássá (EMBER 1963). Egy biztos, hogy a gépek teljes 
életciklusának szerves részeként hol előtérbe kerül a gépüzemfenntartás, mint a 
termékmenedzsment szerves része, vagy elkülönítve és „kiszervezve” kezelik, de 



BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK 

 - 10 - 

nem elhanyagolható szempont a gépek tervezésénél és alkalmazásánál (PAHL 
1981). 

Napjainkban a karbantarthatóság, műszaki megbízhatóság a minőségbiztosítási 
rendszerek alapját képezik, a jól átgondolt tervezés ma már nem létezik 
modellkísérletek, szimulációk, kockázatelemzés és hibaanalízis nélkül. SZENDRŐ 
(2007) szerint a tervezés sokrétű, összetett folyamat. Beletartozik az adott gép 
funkcionalitásának létrehozásán túl a gyárthatóság kritériumainak megteremtése, 
valamint a használati, karbantartási előírások is.  

A karbantartási stratégiák odáig fejlődtek, hogy az egyes alapelvek 
megvalósítása már ipari specifikus jelleget ölt, szakterületi rendszerek jelennek 
meg a gépüzemfenntartás szervezésében, eszközeiben, végrehajtásában és a 
döntéshozatali mechanizmusokban (KATITS 2002).  
 
1.2. Kitűzött kutatási feladatok 
 
Kutató munkámban az alábbi célokat, feladatokat tűztem ki: 

 A karbantartás területén használatos alapfogalmak rövid áttekintése és 
definiálása. A karbantartási stratégiák összehasonlítása és értékelése a „mit, 
mikor, hogyan mérnek, és ezután ki, mit csinál” kérdéssor felhasználásával. 

 Kisrepülőgépek karbantartási gyakorlatának elemzése a stratégiák tükrében. 
 Kisrepülőgép karbantartási modell fejlesztése a „gyengepont” 

rekonstrukciók alrendszerbe illesztési lehetőségére. 
 Gyengepont rekonstrukció és eredményei, minta modell kidolgozása: a 

futószárra vonatkozó műszaki információik meghatározása, kiértékelése, 
amelyekből következtetések, ajánlások, szigorítások megállapítása a 
kisrepülőgép karbantartási rendszerére vonatkoztatva.  
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
2.1. Alapfogalmak 
 

Gépek, berendezések üzemeltetésével kapcsolatban számos kifejezéssel, 
szakkifejezéssel találkozunk. Ezek egyrészt a gyakorlati szakemberek, másrészt az 
elméleti szakemberek szóhasználatából erednek, és a tevékenységükhöz 
kapcsolódik. Az adott tevékenységre, tevékenységi körre vonatkozó alapfogalmak 
között éles határt nem lehet húzni, így előfordul, hogy egy azon tevékenységre 
különböző alapfogalmakat használnak, amelyek gyűjtő- vagy szinonim 
fogalomként is használatosak. A karbantartás eltérő megfogalmazásai mögött rejlő 
tevékenység tágabb értelemben véve ugyanaz. Az adott berendezés, gép műszaki 
állapotának meghatározása különböző eszközök, módszerek segítségével történik, 
majd összehasonlítják a gép eredeti állapotjelzőivel. Amennyiben szükséges és 
indokolt, végre kell hajtani a javítási műveleteket, hogy a gép ismét az eredetit 
megközelítő műszaki állapotába kerüljön. 

A szakirodalmak többsége eltérő módon és gondolati megközelítéssel kezeli a 
karbantartás és gépüzemfenntartás fogalmi meghatározásait. Különböző 
megközelítések szerint csoportosítják és értelmezik azokat. Példaként említhető az 
a fogalmi ismertetés, amikor az adott fogalmakat, fogalomköröket egységesen, 
gyűjtőfogalomként kezelik, és az adott meghatározás értelmezésébe alárendelt 
viszonyként, bevonnak más, ahhoz a művelethez kapcsolódó tevékenységi 
egységet, egységeket is. Az ilyenfajta ismertetés kételyt, bizonytalanságot, 
fontossági átláthatatlanságot kelthet a felhasználóban.  

Egy másik fajta fogalmi meghatározás, csoportosítás, amikor átláthatóbban 
valamilyen rendezőelv, nézőpont szerint kialakított fontossági sorrend alapján 
teremtenek kapcsolatot az egyes tevékenységi módszerekkel. Ebben az esetben egy 
fogalomfát kapunk, amely jelentősen megkönnyíti dolgunkat a fogalmak és ez által 
a folyamatok közötti kapcsolatrendszer értelmezésében. Ha új fogalmat, 
tevékenységet szeretnénk bevezetni a rendszerünkbe, akkor szintén pozitív 
előnyöket nyújt a hierarchikus rendezőelv (EMBER 1974, GAÁL 1994, SZÁSZ 
1970, VERMES 1996, 1994). 

Ahhoz, hogy egységes képet kapjak, ki kell alakítanom egy fogalmi rendszert, 
amely alapján értelmezhető az, hogy mit értek az adott tevékenység, fogalom 
megnevezése alatt.  

VERMES (1997) egy lehetséges megoldást fogalmazott meg az 
üzemfenntartásra. Modellje komplexen és igen aprólékosan vizsgálja az 
üzemfenntartás kérdéskörét és taglalja annak elemeit, amelyek egymásra épülnek. 
Összetettségét az adja, hogy a kutatás, fejlesztéstől kezdődően egészen a 
selejtezésig, újrahasznosításig öleli fel a fenntartással kapcsolatos kérdésköröket, 
tevékenységeket.  

A témával kapcsolatos szakirodalmak közül JANIK (2003) fogalmazta meg a 
gépüzemfenntartásra vonatkozó fogalomrendszer családfát, így létrehozva a 
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„tevékenységek logikai és hierarchikus rendszerét” azzal a megjegyzéssel, hogy 
„az egyes tevékenységek még további elemekre bonthatók” (JANIK 2003). 

JANIK (2003) által megfogalmazott rendszert szükségesnek tartom kiegészíteni 
a hulladékgazdálkodással is. 

Az általam kiegészített fogalomrendszer családfát a következő 2.1. ábrán 
szemléltetem. 

Gépüzemfenntartás

Üzembe
helyezés Energiaiellátás Termelési

folyamat
Gépfenntartás
(Karbantartás) Költségvitel

Diagnosztika Gépjavítás Költségmutatók Beszerzés Selejtezés

Tisztítás Beállítás Csere Felújítás Korrózióvédelem

Hulladék-
gazdálkodás

TárolásGyűjtés

 
2.1. ábra A gépüzemfenntartás fogalomrendszerének kiegészített családfája 

A 2.1. ábrán feltüntetett családfa elemeinek a meghatározása: 
 
Gépüzemfenntartás: komplex műszaki-gazdasági gyűjtőfogalom, amely magában 

foglalja a gépek, berendezések termelésbiztonság szempontjából fontos 
kérdésköreit, a gépbeszerzéstől kezdődően az üzembe helyezés, 
energiaellátás, diagnosztika, gépjavítás, selejtezés kérdésköréig, illetve 
kitér a költségvitel egyes elemeire, valamint a hulladékgazdálkodásra is 
(JANIK 2003, VERMES 1979). 

Üzembe helyezés: a termelési folyamatba történő új vagy javított gépek 
beillesztése. A folyamatba állítást megelőző tevékenységek a védelem, 
biztonság tervezése, technológiai illesztés, előzetes próbák és próbaüzem 
végrehajtása (RÓNAKY 2005, 2006). 

Energiaellátás: azon tevékenységek összessége, amely révén a gépeket, 
berendezéseket a funkcionális működéséhez szükséges energiával látják 
el. Az energiahordozó lehet elsődleges (szén, földgáz, nyersolaj stb.) és 
másodlagos (villamos energia, gőz stb.), valamint egyre nagyobb 
hangsúlyt kap a megújuló energiahordozó (szél, víz stb.), és az ebből 
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előállított energia. Az energiaellátás körébe tartozik az energia megfelelő 
elosztása, ennek ellenőrzése, valamint a rendelkezésre állás biztosítása 
(tárolás, tartalékolás) (MENCZEL 2002, http://www.kislexikon.hu/ 
energiagazdalkodas.html). 

Termelési (átalakító) folyamat: az a folyamat, amely során valamilyen bemeneti 
(anyag, energia stb.) oldali beavatkozás révén egy technológiai folyamat 
segítségével (megmunkálás, szerelés stb.) átalakul, és a kimeneti oldalon, 
mint termék, eszköz jelenik meg (ROMHÁNYI 2005). 

Gépfenntartás (Karbantartás): komplex gyűjtőfogalom. Ebbe a fogalomkörbe 
tartozik a szerviz, karbantartás. Az adott megnevezések alatt azon 
műszaki tevékenységek összessége érthető, amely arra irányul, hogy a gép 
állapotát meghatározza és azt szükség szerint javítsa (JANIK 2003). 

Diagnosztika: mérőeszközökkel vagy érzékszervi úton történő állapot-
meghatározás, rejtett hiba feltárás, amely történhet kismértékű 
megbontással, vagy megbontás nélkül. Diagnosztika alatt a gép terhelési 
állapota 0 - 100 % között változhat (GION 1994, HORST É.n., KÉGEL - 
SZABÓ 1995). 

Gépjavítás: azon tevékenységek összessége, amelyek arra irányulnak, hogy a 
komplett gép, részegység, állapotát javítsák és elérjék, vagy 
megközelítsék az eredeti műszaki állapotot, aminek eredménye az 
élettartam meghosszabbítás (WROTKOWSKI 1979). 

Tisztítás: gépre, berendezésre, fő-, és részegységre, alkatrészre rakódott különböző 
tulajdonságú szennyeződések eltávolítása mechanikai, fizikai, kémiai úton 
(GION 1994, KELLER 1984). 

Beállítás: gép, berendezés kapcsolódó elemeinek a gyártói utasítás szerinti 
helyzetbe hozása, valamint folyamat szabályzó, vezérlő elemeinek 
előírásszerű működést biztosító helyzetben történő rögzítése (JANIK 
2003, KELLER 1984). 

Csere: gazdaságosan nem, vagy egyáltalán nem javítható alkatrészek, gépelemek, 
részegységek új, azonos elemmel való helyettesítése (JANIK 2003). 

Felújítás: rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, illetve az új állapotra jellemző 
teljesítmény értéket és minőséget nem teljesítő gép, gépegység, alkatrész 
(állóeszköz), valamilyen technológiai eljárással (hegesztés, forrasztás, 
fémporszórás stb.) ismételten működőképes állapotba történő hozása 
(JANIK 2003, http://www.kislexikon.hu/felujitas.html). 

Korrózióvédelem: olyan technológiai eljárás (fizikai, kémiai, elektromos), amely 
révén bizonyos ideig megakadályozható vagy csökkenthető az anyagok 
környezettel történő káros kölcsönhatása (HASKÓ 1979, PROHÁSZKA 
1997). 

Költségvitel: olyan műszaki-gazdasági (ökonómiai) komplex kérdéskör, amely a 
gépüzemfenntartás során felmerülő költségszámítások, személyi 
feltételek, előrejelzések, jellemző adatok, mutatószámok, 
meghatározásával, döntés-előkészítés kidolgozásával foglalkozik 
(CHICKÁN 1992, HUSTI 2001). 
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Költségmutatók: a tevékenység során felmerülő költségek (ráfordítás, bevétel, 
haszon) mint jellemző adatokból képzett viszonyszámok, elemzések, 
kimutatások, amely pénzügyileg jellemzi a tevékenységet (COLLINS - 
COLLINS 1993, ERŐS - GYURIKNÉ SÓS 1993,). 

Beszerzés: termelést megvalósító, helyettesítő vagy a termelést bővítő gép(ek), 
termelő eszközök biztosítása a termelő vállalat számára (DARÓCZI 1994, 
HUSTI 1999 b). 

Selejtezés: műszaki-gazdasági szempontból gazdaságtalanul működtetett, vagy már 
elhasználódott gép(ek) kivonása a termelési folyamatból, amit követően 
tovább értékesítenek másodlagos felhasználásra, vagy 
továbbértékesítés/díjfizetés mellett hulladék formájában kezelik (HUSTI 
1999 a). 

Hulladékgazdálkodás: „a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, 
beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és 
veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, 
a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, 
utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az 
ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást” (TÖRVÉNY 2000, 
TÖRVÉNY 2000 b). 

Gyűjtés: „a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő 
elszállítás érdekében” (TÖRVÉNY 2000 c). 

Tárolás: „a hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését kizáró módon 
végzett, három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése” (TÖRVÉNY 2000 
d). (Termelő: akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezik vagy 
tevékenysége következtében a hulladék jellege, és összetétele 
megváltozik (TÖRVÉNY 2000 a). 

 
2.2. Karbantartási stratégiák, módszerek, eszközök meghatározása, fejlődése 
 
Stratégia 
 

Karbantartási stratégia (szinonim fogalomként használatos a „filozófia” és 
„elv” kifejezés is) az a komplex műszaki meghatározás, amely azon fő elveket, 
tevékenységeket tartalmazza, amik meghatározzák az adott eszköz, berendezés 
karbantartásának mibenlétét, tervezését, végrehajtását, módját, ellenőrzését, 
dokumentálását. A stratégiák alapvető célja az, hogy egy előre definiált rendező elv 
alapján az adott gép, berendezés minél nagyobb megbízhatósággal, gazdaságosan 
működjön. Karbantartási stratégiák közé sorolom az alábbiakat: 

 Meghibásodás szerinti karbantartás (Reactive Maintenance, RM); 
 Megelőző karbantartás (Preventive Maintenance, PM); 
 Állapotfüggő karbantartás (Condition Based Maintenance, CBM); 
 Megbízhatóság központú karbantartás (Reliability Centered Maintenance, 

RCM); 
 Kockázat alapú karbantartás (Risk Based Maintenance, RBM); 
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 Teljeskörű minőségirányítás (Total Quality Management, TQM); 
 Teljeskörű Hatékony Karbantartás (Total Productive Maintenance, TPM). 

 
Megítélésem szerint már nem tisztán stratégia, hanem a vállalat teljes 

tevékenységét jellemző működési modell, filozófia része a TQM és a TPM. Ezt az 
állításomat a későbbiekben részletesebben is megindokolom. 
 
Módszer 
 

Karbantartási módszeren azt értem, hogy valamely stratégia milyen formában 
valósul meg. A módszereken belül az alábbiakat különböztetem meg: 

 Közvetlen (direkt) módszer. A karbantartási műveleteket az adott gazdasági 
társaság szakemberei végzik. A karbantartási stratégiában meghatározott 
elvek szerint, a szervezeti struktúrán belül elkülönülő (elkülöníthető) 
karbantartási csoport vonul ki a munkavégzés helyszínére és végzi el a 
feladatát. A módszert jellemzi, hogy a szakember csoport tagjaitól nagy 
tudást igényel ez a feladatkör, hiszen a társaság széleskörű gépparkját kell 
karbantartaniuk. 

 Közvetett (indirekt) módszer. Az adott karbantartási stratégiát egy a 
társaságtól független szervezet, csoport hajtja végre. A gép tulajdonosa egy 
külső cégtől rendel meg egy szolgáltatást, amely az adott berendezésre 
specializálta magát. A módszer jellemzője az, hogy a szervezetnek nem kell 
fenntartania saját munkaerőt az adott tevékenységre, valamint a megrendelt 
szolgáltatást a piacról választja. A szolgáltatás minőségét, árát a választás 
dönti el. 

 Távkarbantartás. Karbantartási tevékenységek telekommunikációs 
eszközökkel való támogatása. Földrajzilag eltérő helyszínen lévő 
karbantartani kívánt eszköz és egy információs központ közötti kapcsolatot 
tesz lehetővé, úgy hogy a berendezésnél tartózkodó szerelőknek adnak 
utasításokat, javaslatokat. A távkarbantartás megvalósíthatja egyben a 
közvetlen (direkt) és közvetett (indirekt) módszert is. Különösképpen a 
repüléstechnikában. 

 
Eszköz 
 

Karbantartási eszközökön mindazon tárgyakat, szerszámokat, célszerszámokat, 
informatikai eszközöket, programokat, számítógépeket stb. értek, amelyek 
elősegítik és lehetővé teszik a karbantartási stratégiák, módszerek megvalósítását, 
végrehajtását. Ide sorolom a Számítógépes Karbantartás Menedzsment Rendszert 
(Computerised Maintenance Management System, CMMS) is.  
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A karbantartási stratégiák, módszerek, eszközök fejlődésének ütemét és szintjét 
az adott ipari kultúra műszaki szintje teremtette meg. Az adott kulturális 
környezetben felismerték, hogy új és korszerűbb karbantartással fokozható az adott 
berendezés megbízhatósága, és ezzel egyidejűleg termelékenysége, élettartama, 
gazdaságos üzembenntartása. Az egyes karbantartási stratégiákat időben élesen 
nem lehet és nem is szabad elhatárolni.  

Több irodalmi forrás is (FAZEKAS 2009, GAÁL 2005, KÖVESI 2004, 
WILLMOTT 1995) ismerteti a karbantartási stratégiák fejlődését. Jellemző, hogy 
az említett irodalmi források az 1950-es évektől kezdődően mutatják be a kor 
meghatározó karbantartási filozófiáját, az üzemzavar elhárítást (Meghibásodás 
szerinti karbantartás). Ki kell emelni, hogy ennek az elvnek az alkalmazása már 
hamarabb is megtörtént. A stratégia igazodott a kor technológiai szintjéhez. Ezzel 
párhuzamosan fejlődött, majd terjedt el a Tervszerű Megelőző Karbantartás 
(TMK).  

Az állapotfüggő karbantartási stratégia már figyelembe veszi a berendezésre 
jellemző különböző állapotjellemzőket. A meghatározó jellemzők értékei alapján 
dől el, hogy megvalósul-e a karbantartás. Az 1980-as években kezdett 
körvonalazódni a megbízhatóság központú karbantartás (Reliability Centered 
Maintenance, RCM), amely már egy komplex stratégia, és megtalálhatóak benne az 
előzőekben említett karbantartási stratégiák.  Azonban amíg ez a stratégia eljut a 
beavatkozás szintjéig, számos - a berendezéshez köthető - hibát, meghibásodást és 
azok közvetlen vagy közvetett hatásait kell meghatározni. 

A klasszikus stratégiáktól elkülöníthető a TQM és a TPM. Az 1990-es években 
kezdték tanítani, használni és alkalmazni Magyarországon a teljeskörű 
minőségirányítást (Total Quality Management, TQM), amely az 1950-es években 
terjedt el Japánban. A TQM az ISO szabványcsalád kiegészítése. Az ISO 9000-es 
szabványai folyamatokat szabályoznak, a TQM kiterjed az irányításra és a humán 
erőforrásokra is. A TQM térhódítását követően megjelent a teljeskörű hatékony 
karbantartás (Total Productive Maintenance, TPM) (http://www.standard-
team.com/cikkek/tqm-iso.php). 

PÉCZELY (É.n. a) kifejtette az RCM és a TPM különböző szakaszait, valamint 
a kockázat alapú karbantartást (Risk Based Maintenance, RBM), illetve ezek 
kapcsolatát (M3./1. ábra, melléklet). Megemlíti azt, hogy ezek az új stratégiák 
önállóan is képesek ellátni a feladatukat, azonban egymás kiegészítéseként 
komplexebb rendszert képesek alkotni. 

A témámmal kapcsolatos szakirodalmi áttekintést az előzőekben említett 
M3./1. ábra fő irányvonala alapján fogom elvégezni. 
 
Meghibásodás szerinti karbantartási stratégia 
 

A meghibásodás szerinti karbantartás (Reactive Maintenance, RM) lényege az, 
hogy a berendezés addig üzemel, amíg nem jelentkezik rajta a hiba. A 
meghibásodás felismerését követően a berendezés kikerül a termelési, üzemelési 
folyamatból, és elvégzik rajta a hibaelhárítást. 
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A stratégia előnye, hogy a meghibásodott alkatrész élettartamát teljes 
mértékben kihasználjuk. Hátránya az, hogy a meghibásodás időpontját nem lehet 
előre meghatározni, így az ezzel járó tevékenységek előre nem tervezhetőek, és 
számolni kell az áttételes meghibásodással is (JANIK 2003, REACTIVE 2006). 
 
Megelőző karbantartási stratégia 
 

A megelőző karbantartásra (Preventive Maintenance, PM) a szakirodalomban 
más megnevezés is található. Ezek a megnevezések a következők: Tervszerű 
Megelőző Karbantartás (TMK), illetve merev ciklusú karbantartás. Lényegét 
tekintve a megelőző karbantartás nem más, mint az, hogy valamilyen típusú 
ütemterv szerint elvégezik az adott berendezésen a karbantartási műveleteket 
függetlenül attól, hogy a berendezés milyen állapotban van.  

Az 1950-es évek első felében létjogosultságot kapott az a feltevés, hogy a 
hibaelhárító karbantartási stratégiának az alkalmazása már kétségbe vonható. 
Alkalmazása műszaki és gazdasági oldalról megközelítve kifogásolható, mivel nem 
követi figyelemmel a berendezés állapotváltozását. Definiálni kellett egy olyan 
jellemzőt, amely kellő mértékben reprezentálja a berendezés elhasználódásának a 
mértékét. Ilyen jellemző lehet például az üzemidő, megtett út stb. Ezen 
felvetéseknek a hátterében a munkabér növekedése, a berendezések bonyolultsága, 
a hirtelen fellépő meghibásodások következményeinek az elkerülése szerepelt 
(DÖMÖTÖR 2008, GROSS 2006). 

Összességében egy olyan új stratégia kidolgozására, alkalmazására volt igény, 
amely meghatározott ciklusok szerint előírja a berendezés karbantartását a gép 
állapottól függetlenül. 

A ciklusok meghatározásánál alapvető szempont az adott berendezés 
állapotváltozása, amely kellő megbízhatósággal kapcsolható és mérhető legyen a 
berendezést jellemző paraméterrel. Ezek a jellemzők lehetnek: megtett út, eltelt 
időegység, elfogyasztott hajtóanyag, elvégzett munkamennyiség (JANIK 2001). 

Előfordul olyan eset is, hogy a gyártó az adott termékhez tartozóan több fajta 
ajánlást tesz, annak függvényében, hogy a gépet, berendezést milyen munka-
körülmények, üzemi-körülmények között használják (például szélsőségesen poros 
körülmények), vagy pedig földrajzilag más helyen alkalmazzák.  
 
Állapotfüggő karbantartási stratégia 
 

Az irodalmi kutatás során felmerült, hogy azonos tevékenységre kétféle név 
terjedt el, az „állapotfüggő karbantartás” (Condition Based Maintenance, CBM) 
(NAGY 2006), és az „állapotjelző karbantartás” (Predictive Maintenance, PdM) 
(FLUKE 2005, LINDLEY 2008) melyek gyakran keverednek a felhasználói 
gyakorlatban. A két szinonim megfogalmazás néhol egyszerre hangzik el 
(RÓNAKY 2007, http://en.wikipedia.org/wiki/Predictive_maintenance), de van 
olyan utalás is, ahol hol az egyiket, hol a másikat használják (LINDLEY 2008, 
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NAGY 2006). A továbbiakban az állapotfüggő karbantartás megnevezést fogom 
használni. 

A berendezések többségéhez rendelhető olyan jellemző, amelynek mérése 
alkalmával (szakaszosan (off-line) vagy folyamatosan (on-line) CADICK 1999) 
következtetéseket lehet levonni arra vonatkozóan, hogy milyen folyamatok 
játszódnak le a gép belsejében. A gép műszaki állapotát bizonyos jellemzők alapján 
megbontás nélkül meghatározhatjuk. Ilyen jellemzők lehetnek például a nyomás, 
hőmérséklet, rezgés, helyzet, méret (http://www.muszakiak.com/diagnosztika-
esanyagvizsgalat/komplexdiagnosztikai-rendszerre-tamaszkodo-karbantartas.html). 
A felsorolás nem teljes, azonban a legjellemzőbb - és a berendezés állapotára 
vonatkozó legmeghatározóbb - jellemzők kerültek felsorolásra. A jellemzők 
mérésére, meghatározására a gyakorlatban különféle vizsgálati módok terjedtek el 
úgy, mint: rezgésdiagnosztika (DÖMÖTÖR 1996, 2008, TERPÓ 2008), 
thermográfia, hőmérsékletmérés (SZABÓ 2008), olajdiagnosztika (FAZEKAS 
1993), roncsolásmentes vizsgálatok (endoszkópia) (BORBÁS 2009), 
szivárgásvizsgálat (JAKAB 2004). 

Összefoglalva elmondható, hogy az állapotfüggő karbantartás alkalmazása 
megfelelő előkészületek után eredményes karbantartási stratégiaként alkalmazható. 
Az eredményesség műszaki oldalon és a pénzügyi mutatókban is megmutatkozhat 
(HOWARTH 2004). 
 
Megbízhatóság központú karbantartási stratégia 
 

A megbízhatóság központú karbantartás (Reliability Centered Maintenance, 
RCM) célja az, hogy a berendezések karbantartási igényeit magas szinten 
kielégítse. A stratégia eredménye, hogy a berendezések magas megbízhatósági 
szinten ellátják a funkciójukat, melyhez költségtakarékosság is párosul (BLOOM 
2005, SMITH 1993, STOMÁR 2000). 

A filozófia alapja komplex mérnöki tevékenységet ölel fel. A stratégia 
többlépcsős folyamat eredménye (BARTELL 2001, PAGE 2001). 

Egy megfogalmazás szerint az RCM egy műszaki rendszer: „átfogó 
karbantartási stratégiája egy műszaki rendszernek, amely a szerkezeti analízis 
módszert alkalmazza. Célja a rendszer megbízhatóságának biztosítása” (HARRIS- 
MOSS 1994). 

A megbízhatóságnak számos meghatározása van, a matematikai statisztika 
módszerei is foglalkoznak a témakörrel. A megbízhatósággal kapcsolatos 
alapfogalmakat, alapvető meghibásodásokat, megbízhatósági mutatókat, 
vizsgálatokat egységesen szabvány rögzíti (BALOGH 1980). Megbízhatósággal az 
MSZ KGST 292:1976 (a szabványt visszavonták, azonban tartalmilag maradandó 
értékű) és az MSZ-IEC 50 (191):1992 szabvány foglalkozik. 
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Az RCM története: a repülőgépipar terméke 
 

A megbízhatóság központú karbantartás a polgári repülésből fejlődött ki. Az 
Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma (U.S. Department of Defence) 
1974-ben megbízta a United Airlines-t, hogy készítsen egy tanulmányt a polgári 
repüléssel kapcsolatos karbantartási stratégiákról, és a karbantartás területén 
uralkodó helyzetről. A tanulmányt 1978-ban NOWLAN F. S. - HEAP H. F. (1978) 
jelentette meg Reliability Centered Maintenance címmel. Az említett szerzők a 
tanulmányukban összefoglalják a polgári repülőgépes iparban tapasztalt 
megállapításaikat a karbantartási stratégiával kapcsolatban, az 1950-es évektől 
kezdődően az 1970-es évek végéig. Megállapították, hogy az eddig alkalmazott 
tervszerű megelőző karbantartás nem megfelelő. A karbantartási műveletek 
időigényesek, költségesek a nagyfokú kézimunka és a jól képzett szakember 
szükséglet miatt. Továbbá alkalmazása egyes elemekre nem hatékony, illetve 
amennyiben elvégezték, úgy a rendszer egészére vonatkoztatott megbízhatóságot 
nem növeli kellőképpen. A meghibásodások száma túl nagy.  

A megállapításokat követően a gyakorlati életben is alkalmazható 
megbízhatósági programok kidolgozása volt a cél, amelynek lényege a 
megbízhatósági elemzésen alapul. A programot 1965-ben dolgozták ki, amely egy 
rendszerértékelési stratégia segítségével határozza meg a környezetet, a 
biztonságot, a termelési folyamatot veszélyeztető forrásokat, és a behatárolt 
veszélyek elhárítási módját. 
A stratégia pontosítása után bevezetésre került a polgári repülésben az MSG-1 
(Maintenance Steering Group, Karbantartást Irányító Csoport) (más 
megnevezéssel: Maintenance Evaluation and Program Development, Karbantartást 
Kiértékelő és Fejlesztési Program) névvel jelzett karbantartási stratégia, amely 
1968 júliusában jelent meg, mint a Boeing 747-es repülőgépnél alkalmazandó 
karbantartást irányító kézikönyv (GENOTTIN 2000). Ezt követte 1970 
márciusában az MSG-2-es (más megnevezéssel: Airline / Manufacturer 
Maintenance Program Planning Document, Repülőgép Gyártók Karbantartási 
Programtervezési Dokumentum) rendszer, amely kiterjesztve a Boeing repülőgép 
típuson kívül a DC10, Concorde, Airbus típusokra is vonatkozott (MOUBRAY 
2001). A stratégiák célja azon karbantartási program elkészítése, amely komplexen 
biztosítja legkisebb költségszint mellett a legnagyobb biztonságot és 
megbízhatóságot.  

NOWLAN F. S. - HEAP H. F. (1978) átfogó tanulmányát követően a 
repüléstechnikában tovább fejlődött a korszerű és hatékony karbantartási stratégia. 
Az MSG-3-mas rendszer az MSG-2-es rendszer továbbfejlesztett változata a 
Boeing 757, 767-es típusaira, amely 1980 októberében jelent meg. „Repülőgép 
Gyártók Karbantartási Programtervezési Dokumentum”-ként 1988 márciusában 
történt az átdolgozása (COTAINA 2000). 

Az említett stratégiákat nagyméretű repülőgépekre dolgozták ki, függetlenül 
attól, hogy utasszállító vagy teherszállító gép. Kis repülőgépek esetében nem 
alkalmazták az említett stratégiákat. Ez arra vezethető vissza, hogy a nagy 
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repülőgépek és az azon alkalmazott rendszerek igen összetettek. Javításuk, 
karbantartásuk pénz és időigényes.  

Az előzőekben említett filozófiák bevezetése új korszakot nyitott a polgári 
repülésben alkalmazott karbantartási stratégiákban. Azonban ezek nem voltak 
alkalmazhatók közvetlenül más iparágakra sajátosságuk, ágazatspecifikumuk miatt 
(GAÁL 2003). 

Az MSG-3-mas (amely a repülőgép iparban használatos) alapelveit követve és 
azt tovább fejlesztve megalkották az RCM-et (Reliability Centered Maintenance, 
Megbízhatóság Központú Karbantartás), az ipar számos területére átültetve 
alkalmazható. Így a repüléstechnikából általánosított stratégiát például az Amerikai 
Haditengerészet, és a nukleáris erőművek is alkalmazzák. 
 
Kockázat alapú karbantartási stratégia 
 

A kockázat alapú karbantartás angol megfelelője a Risk Based Maintenance 
(RBM) vagy a német megfelelője a Risiko - Basierte Instandhaltung (RBI). 
Szinonim megnevezésként használatos a kockázat alapú felülvizsgálat és 
karbantartás (Risk Based Inspection and Maintenance, RBIM). Továbbiakban az 
angol megnevezést fogom használni, vagyis a Risk Based Maintenance (RBM). Az 
RBM célja a biztonság fokozása, amivel párosul a karbantartási költségek 
csökkentése minimálisra. A biztonság ebben az értelemben kiterjed az emberi 
biztonságra, a környezeti biztonságra és a termelés zavartalan működésére. 

Az RBM alkalmas arra, hogy különböző típusú berendezések 
összehasonlíthatók legyenek. Az eljárás során nem csak az adott berendezés, 
alkatrész állapotának meghatározására terjed ki a stratégia, hanem arra is, hogy ha 
esetlegesen bekövetkezik a meghibásodás, akkor milyen káresemények 
következhetnek be, és ezek milyen következménnyel járhatnak. Innen következik 
az, hogy a vizsgálat után meghatározott kockázati szintek lehetővé teszik azt, hogy 
amelyik alkatrésznél, vagy berendezésnél alacsony a károsodási kockázati szint, ott 
csökkentsék a karbantartási ráfordításokat és ahol szükséges, ott pedig fokozott 
figyelemmel és határozott tervvel járjanak el a károsodások elkerülése végett. Ez a 
karbantartási stratégia módosításával, pontosításával érhető el.  

A megbízhatóság alapú karbantartáshoz hasonlóan, a kockázat alapú 
karbantartás is az Egyesült Államokból származik. Alkalmazására vonatkozó 
szabványok, valamint ajánlások részben megtalálhatóak az ASME (American 
Society of Mechanical Engineers, Amerikai Gépészmérnökök Egyesülete), az API 
(American Petroleum Institute, Amerikai Ásványolaj Intézet), és az EPRI (Electric 
Power Research Institute Elektromos Energia Kutatási Egyesület) kiadványaiban 
(API 1998, ASME 1991, CS. NAGY 2005). 

A stratégia európai bevezetése 2001-ben kezdődött. Az Európai Unió indította 
útjára a RIMAP-ot (Risk Based Inspection and Maintenance Procedures for 
European Industry, Kockázat Alapú Felülvizsgálat és Karbantartási Eljárások az 
Európai Iparra). A RIMAP célkitűzése az volt, hogy a kockázat alapú karbantartás 
bevezetéséhez szükséges előírásokat, szabványokat, ajánlásokat kidolgozzák, 
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valamint az ipar különböző szegmenseihez tartozó vállalatok, csoportok 
alkalmazzák a kockázatalapú karbantartási stratégiát, és tapasztalataikkal 
tökéletesítsék azt. Ilyen nagyvállalatként említhető a német Siemens AG, vagy a 
brit ExxonMobil Chemical, illetve más cégek (RIMAP 2001, 2001 a, 2003). 
 
A kockázat 

Az MSZ EN 1050:1999 szabvány szerint (amely bár visszavont, de hasznos 
tartalommal rendelkezik) valamilyen eseményhez köthető műszaki, pénzügyi, 
személyi, környezeti kockázat egyenlő az adott esemény bekövetkezési 
valószínűségének, és az okozott kár mértékének számszerűsített értékével. A 
gyakorlatban a valószínűség helyettesíthető a tapasztalat útján meghatározható 
előfordulási gyakorisággal (MSZ EN 1050:1999). 
 
Tehát a kockázat: 

kockázat = kár mértéke  előfordulási gyakoriság. 
 
Teljeskörű minőségirányítás 
 

A teljeskörű minőségirányítási (Total Quality Management, TQM) rendszer 
Japánból ered (ROBERTS É.n). A filozófia nagy áttörése és elterjedése az 1980-as 
évektől kezdődött, amikor az USA a japán elveket átvette és honosította, elkezdte 
alkalmazni azokat. 

A TQM túlmutat a karbantartási stratégiákon és ezek vonzáskörzetén. A cég 
teljes tevékenységére hat, így a karbantartásra is. A TQM meghatározását az  MSZ 
EN ISO 8402:1996 (visszavonásra került már) rögzítette. A szabvány 
megfogalmazása szerint a TQM: "A szervezet olyan irányítási koncepciója, 
amelynek központjában a minőség áll; amely összes tagjának részvételén alapszik; 
amely azt célozza, hogy hosszú távon sikert érjen el a vevő megelégedettsége 
révén, és hasznára legyen a szervezet összes tagjának és a társadalomnak". Más 
szavakkal élve egy olyan vezetési filozófiát rejt magában a TQM, amelynek célja 
az, hogy az adott gazdasági szervezet képességeit kialakítsa, és azt fenntartsa. 
Képességek, amelyekre a fejlesztés irányul: minőségkultúra, dolgozói és vevői 
megelégedettség. Attól teljeskörű, hogy a szervezet összes dolgozója részt vesz 
benne. Minden dolgozó (legyen az igazgató vagy gépbeállító) közös célja, hogy az 
adott feladatkört, amit ellát, azt maximálisan teljesítse (STAMATIS 1997, 
http://www.muszeroldal.hu /measurenotes/minosegeu.pdf). 

A TQM egyik fontos része, a működés záloga, az információs csatornák - 
többirányú, on-line rendszerek - megszervezése. Az M3./2. ábra (melléklet) 
szemlélteti az on-line információs csatorna szervezési elvét. A karbantartás 
vonatkozásában például a termelési tevékenység minden mozzanatát mérik és 
ellenőrzik, az információkat folyamatosan értékelik, aminek eredményeként bárhol 
és bármikor beavatkozhatnak a rendszerbe. Ezáltal a termelési folyamat műszaki 
megbízhatósága és a termék minősége is javítható. 
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A TQM szerepe alapvető a karbantartásban is. A vezetőség 
szemléletváltozásából kiindulóan a dolgozó szemléletmódosításáig tart. A TQM 
megteremti az alapot a karbantartásra specializálódott „Teljeskörű Hatékony 
Karbantartásra” (Total Productive Maintenance, TPM). 
 
Teljeskörű hatékony karbantartás 
 

A teljeskörű hatékony karbantartás (Total Productive Maintenance, TPM) 
alapja Japánból ered, amely kifejezés a Toyota Nippondenso vállalattól származik. 
TQM-ből nőtte ki magát, amely megfelelő alapot nyújtott ahhoz, hogy egy 
konkrétabb struktúrát hozzanak létre. Az új szemléletet és az eredményeket 1984-
ben Seiichi Nakajima publikálta először „TPM Nyumon” (Bevezetés a TPM-be) 
címmel (NAKAJIMA 1984). Az 1980-as évek végén amerikai körútra indult, hogy 
népszerűsítse a TPM-et, amelynek átütő sikere 1988 után következett be, amikor is 
alapműve megjelent angolul (NAKAJIMA 1988). Ezután a TPM folyamatosan 
teret hódított magának és elterjedt Európában is. 

A TPM hasonlóan a TQM-hez nem egy karbantartási stratégia, hanem annál 
több. Egy komplex rendszer, amelynek célja az, hogy a termelési folyamatot 
fejlessze, ne történjen meghibásodás és ezzel párhuzamosan termelési leállás, 
valamint ne történjen baleset. Lényegében a termelési rendszert kell fejleszteni a 
termelési veszteségek csökkentésén keresztül (PÉCZELY 2006, 2009). 
 
Távkarbantartás, mint módszer és lehetőség 
 

Az általános információs adatátviteli technológia fejlődésének egyik eredménye 
a távkarbantartás (Remote Maintenance, RM) megjelenése, amelynek elterjedése és 
alkalmazása ma még nem széleskörű. A karbantartás területén a módszerek közé 
sorolható. 

Megjelenése az 1990-es évek végére tehető. Az információs technológia 
fejlődése több lehetőséget is rejt magába. Lehetővé teszi azt, hogy az adott 
tevékenység elvégzésekor, illetve folyamatában adatcsere történjen két pont között 
egy-, vagy kétirányban. A csere folyamata rögzíthető és visszakereshető, 
dokumentálható. A fejlődés lehetővé teszi a különböző csatornákon történő 
információáramlást. Az áramlási sebesség nagysága függ az alkalmazott 
adatátviteli eszközöktől és a közöttük lévő csatornák tulajdonságától.  

A fejlődés megállíthatatlan, mivel megjelentek a mobiltelefonok, amelyek 
nemcsak hangátvitelre képesek, hanem kép-, adatátvitelre is. Az internet széleskörű 
elterjedésével is egy újabb információs csatorna keletkezett, amelynek elterjedése 
és használata széleskörű. 

GARAI (2002) szerint a távdiagnosztika, a hagyományos diagnosztikai 
eljárások telekommunikációs eszközökkel való támogatása. 

Ebből a meghatározásból kiindulva a távkarbantartás nem más, mint a 
gépfenntartás, karbantartás, mint gyűjtőfogalom körébe tartozó tevékenységek 
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telekommunikációs eszközökkel történő támogatása. A módszer adatátvitelre és 
távvezérlésre is alkalmas (DÚLL 2007, FELDMANN 2001). 

A távkarbantartás rendszerének működése, felépítése a következőkben 
foglalható össze. A két, földrajzilag megkülönböztetett helyszín - „A” és „B” pont - 
között jön létre a kommunikáció. 

Az „A” pontban helyezkedik el a gép, berendezés, amelyen el kell végezni a 
karbantartást. A gép rendelkezhet saját fedélzeti számítógéppel és annak 
kivezetésével (Controller Area Network, CAN, CAN- Bus, számítógépes hálózati 
protokoll és adatbusz szabvány), érzékelőkkel, beavatkozó elemekkel, esetleg nem 
rendelkezik elektronikai vezérlő rendszerrel (mechanikus gép).  

Az információt a berendezés saját elektronikai hálózata vagy utólagosan 
felszerelt mérőérzékelők biztosítják, valamint a helyszínen lévő kép-, és 
hangalkotásra szolgáló eszközök is. 

A két pont közötti kommunikáció lebonyolításában segítséget nyújthat a 
személyi számítógép, laptop, célszámítógép, mobiltelefon, PDA (Personal Digital 
Assistant, személyes digitális asszisztens), adatgyűjtők, adattárolók stb. 

A „B” pontban helyezkedik el a központ. A központban lehetőség nyílik a 
továbbított információk feldolgozására, regisztrálására, kiértékelésére. A központi 
oldal feladatai részben automatizálhatóak. A központi oldal a kapott információk 
alapján a berendezés állapotával kapcsolatban következtetéseket tud levonni, és 
utasíthatja a helyszínen tartózkodó berendezés kezelőjét, karbantartásáért felelős 
személyt, hogy hogyan avatkozzon be. A 2.2. ábrán látható a távkarbantartás 
adatátviteli rendszere. 

 
2.2. ábra A távkarbantartás adatátviteli rendszere 
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Számítógépes karbantartás irányítási rendszer 
 

Számítógépes karbantartás irányítási rendszer (Computerised Maintenance 
Management System, CMMS) kialakulása az 1980-as évek elején kezdődött. A 
CMMS nemcsak egy szoftver, hanem egy gyűjtőfogalom, egy eszköz, amelynek 
célja a karbantartásért felelős vezetők munkájának elősegítése. Az eszköz 
szükségessége abban rejlik, hogy naprakész információkkal szolgál a vezetőknek 
döntéseik meghozatalát segítve. Az információk útja visszakövethető, 
ellenőrizhető. Szem előtt kell tartani azonban, hogy a szoftver csupán egy eszköz, 
amely nagymértékben segíti, de önmagában nem javítja meg a karbantartást. 

A legtöbb cég, amely alkalmazza a rendszert, sajnos csak a papíralapú 
munkamódszer helyettesítésre használja. A rendszer erre is képes, azonban ennél 
sokkal többet tud. Képes a berendezések jellemző adatainak a tárolására, 
nyilvántartásra. A raktári készleteket ellenőrzi, és a megrendeléseket kezeli. A 
berendezések meghibásodását regisztrálja, ezekből trendeket készít, amely segít a 
karbantartás szervezésében való döntéshozatalban (HINCHEY 2001, PÉCZELY 
É.n. b, PÉK 1998, http://siva.banki.hu/jegyzetek/Szerviztechnika/ELOADAS_2008 
_PDF/SZTU_01EA_2008.pdf). 
 
2.3. Karbantartási szakirodalom összefoglalása, kritikai elemzése 
 

A karbantartással kapcsolatban - a gyakorlatban és a szakirodalomban egyaránt 
- sok fogalom, megnevezés összemosódik, és néha szinonimaként alkalmazzák. A 
szakirodalomban áttekintettem a témával kapcsolatos fogalmakat, és azok 
csoportosítási lehetőségit. A VERMES (1997) által készített fogalom rendszert túl 
általánosnak ítéltem meg. A másik jelentős fogalmi családfát JANIK (2003) 
készítette el. Ezt a csoportosítást kiegészítésekkel láttam el a környezetvédelemmel 
és hulladékkezeléssel kapcsolatos tevékenységekre. 

Az alapfogalmak tisztázása után definiáltam a stratégiákat, módszereket, 
eszközöket a hazai és a nemzetközi szakirodalomi forrásokra támaszkodva. 

A karbantartási stratégiákat megjelenésük szerinti időrendben tekintettem át és 
foglaltam össze. A karbantartási stratégiákhoz szorosan kötődő, és kiegészítő 
módszereket és eszközöket is összefoglaltam. 
A szakirodalmi feldolgozás során az alábbi észrevételeim, módosító javaslataim 
fogalmazódtak meg: 

 A szakirodalmi feldolgozás során az egyes szerzők eltérő hangsúlyt 
fektettek az egyes stratégiák meghatározására és alkalmazhatóságára. 

 A szakirodalom az „állapotfüggő karbantartást” (Condition Based 
Maintenance, CBM) (NAGY 2006), és az „előrelátó karbantartást” 
(Predictive Maintenance, PdM) (FLUKE 2005, LINDLEY 2008) szerzőktől 
függően nem egységesen használja, mint meghatározásokat. A két 
megnevezés alatt pedig ugyanazt a tevékenységet kell érteni. A szinonim 
elnevezések közül az állapotfüggő karbantartást választottam a további 
meghatározásoknál.  
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 A kockázat alapú karbantartás korszerű és komplex karbantartási 
stratégiának tekinthető. A stratégia igen összetett és új. Bevezetése és 
alkalmazása az utóbbi évekre tehető. Azok az ipari vállalatok, melyek 
bevezették a rendszert, fontosnak tartják maguknak megőrizni a stratégia 
bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos információkat.  

 Szakirodalmi feldolgozásom során megállapítottam, hogy a karbantartással 
foglakozó irodalmi munkák tartalmi és minőségi szempontból eltérő szintet 
képviselnek. A karbantartás specifikációja miatt, és némely új stratégiából 
következően, a téma irodalma szegényes, de jól behatárolható. A nyomtatott 
források mellett az elektronikus anyagok tárháza is folyamatosan bővül. 

 A karbantartási stratégiák, módszerek és eszközök folyamatosan jelen 
vannak az élet számos területén. A gazdasági és műszaki környezet 
elvárásaitól függően döntik el, hogy melyiket alkalmazzák. Ki kell emelni 
azt, hogy a karbantartási stratégiák sorában a legelső, a meghibásodás 
szerinti karbantartás bár a legrégebbi, azonban nem biztos, hogy 
alkalmazása nem lehet kielégítő bizonyos környezetben. A régi 
rendszereket nem szabad automatikusan elhagyni, mert nem biztos, hogy a 
vállalati szervezetbe beleillik a korszerűnek számító karbantartási filozófia. 

 A 2.3. ábrán összefoglaltam a karbantartásai stratégiák fejlődését, amely 
kiegészítése és aktualizálása a PÉCZELY (É.n. a) (M3./1. ábra, melléklet) 
által korábban publikáltnak. Az általam készített ábrán csak a stratégiákat 
jelenítettem meg. Az RCM és TPM elemeknél nem emeltem ki külön ezek 
különböző generációs változatait, mint ahogy PÉCZELY (É.n. a) tette. 

 
2.3. ábra Karbantartási stratégiák fejlődése 
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A karbantartási stratégiák összehasonlítása igen összetett feladat. A 
szakirodalmi áttekintés során kiderült, hogy nincs az összehasonlításra, elemzésre 
alkalmas egységes elv és módszer. Az egyes stratégiák közti különbségek gyors 
áttekinthetősége érdekében kidolgoztam egy új módszert, mely egy kérdéssor 
megválaszolásával grafikusan is megjeleníthető. A „mit, mikor, hogyan mérnek, és 
ezután ki, mit csinál” kérdéssor elemzése nagyban segíti a szakterület megértését. 
Az értékelési folyamat a 2.4. ábrán látható. Az egyes stratégiákra vonatkozó 
tartalmi kidolgozás az M3./3. - 7. ábra (melléklet) található. 

Mit mér és mi alapján?

Információ továbbítás módja és ideje?

Ki dönt a beavatkozásról és mikor? Döntéshozatal hatása a termelésre,
üzemeltetésre.

Ki hajtja végre a beavatkozást? Milyen szintű a beavatkozás?

További adat (történet) kezelés
sajátosságai?

Ki mér?

 
2.4. ábra Karbantartási stratégiák értékelési folyamata 
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2.4. Légi járművek karbantartási stratégiái a szakirodalom tükrében 
 

A légi járművek és repülőipari termékek légialkalmasságát, az ehhez 
kapcsolódó tevékenységeket, és a résztvevő személyekre vonatkozó feltételeket 
rendeletekben szabályozza az Európai Unió. Ilyen rendeletek a 859/2008 EK, 
2042/2003 EK, 1702/2003 EK, EASA 2003/19.  
Ezen rendeletek közül fontos kiemelnem néhány szabályozást: 

 A tulajdonos felelős a légi jármű légialkalmassága fenntartásáért, és köteles 
biztosítani, hogy a repülésre csak akkor kerüljön sor, ha a légi jármű 
légialkalmasságát fenntartják; minden üzemi és vészhelyzeti felszerelést 
megfelelően beépítettek, azok üzemkészek, vagy világosan megjelölték, 
hogy azok nem üzemkészek; a légialkalmassági bizonyítvány érvényes; 
valamint a légi jármű karbantartását az M.A.302. pontban (RENDELET 
2003 b) meghatározott jóváhagyott karbantartási program szerint végezték 
el. 

 A légi jármű tulajdonosa szerződés keretében a folyamatos légialkalmasság 
fenntartásában irányító szerepet betöltő, jóváhagyott szervezetnek is 
átadhatja a légialkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat. Ebben 
az esetben e feladatok kifogástalan elvégzéséért a légialkalmasság fenntartó 
szervezet viseli a felelősséget (RENDELET 2003 b). 

 
A szerződés esetén a légialkalmasság fenntartó szervezet (kereskedelmi repülés 

esetén megegyezik az üzemeltetővel) felelős a légi jármű légialkalmasság 
fenntartásáért. Az ezzel kapcsolatos tevékenységeket a szintén az EK 2042/2003-
mas rendelet szabályozza. Azonban fontos kiemelni azt, hogy az üzemeltető felel 
azért, hogy a légi jármű karbantartási programja hatóság által elfogadott legyen, és 
ennek betartásával kerüljön végrehajtásra a jármű karbantartása. Az üzemeltető 
alapvetően nem karbantartó szervezet. Ha megszerzi a karbantartási tevékenységre 
való jogosultságát, akkor önmaga is végezhet karbantartási műveleteket adott 
jogosultsági szintig. Engedély hiányában azonban a karbantartási műveletek 
végrehajtására arra jogosult szervezetet bízhat meg (SZILÁGYI É.n. a). 

A légi járművek műszaki karbantartásának elmélete (stratégiák) és gyakorlata 
szűk 100 évre tekint vissza. Ebben az időszakban a technikai fejlettséggel 
párhuzamosan fejlődtek az alkalmazott karbantartási stratégiák. Így az alábbi 
stratégiákat alkalmazzák (időrendi sorrendben):  

 Meghibásodás szerinti karbantartás; 
 Megelőző karbantartás (tervszerű); 
 Állapot szerinti (állapotfüggő) karbantartás (MSG-2 elnevezést kapta a 

külföldi szakirodalomban); 
 Eljárás központú stratégia (elődje az MSG-2-ből kifejlődött MSG-3 majd 

ebből fejlődött ki általánosan az iparra a megbízhatóság központú stratégia) 
A felsorolásból kitűnik az, hogy a légi járművek esetében alkalmazott 

karbantartási stratégiák átfedésbe hozhatók az általános ipari stratégiákkal, sőt 
bizonyos ipari alkalmazás a repüléstechnikából fejlődött ki. 
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Napjainkban az alábbi stratégiákat alkalmazzák légi járművek esetében:  
a, Karbantartási folyamatra irányuló stratégia (amely tartalmazza a kötött 

üzemidő szerinti (megelőző) karbantartási stratégiát is); 
b, Megbízhatóság központú stratégia; 
c, Eljárás központú karbantartási stratégia. 
A felsorolt filozófiák egymáshoz való viszonyát és egymásra épülését a 2.5. 

ábra szemlélteti (ROHÁCS - SIMON 1989). 
Továbbá légi járművek esetében a már meghatározott meghibásodás szerinti és 

a kötött üzemidő (megelőző) szerinti karbantartási filozófiát is alkalmazzák. 

 
2.5. ábra Légi járművek karbantartási stratégiáinak egymáshoz való viszonya 

(ROHÁCS - SIMON 1989) 
Karbantartási folyamatra irányuló stratégia 

 
Az említett stratégia három karbantartási filozófiát egyesít egy adott légi jármű 

eltérő elemeivel kapcsolatban, és ezek egy-egy karbantartási folyamatot fejeznek 
ki. Ezek: - Kötött üzemidő szerinti karbantartás; 

 - Műszaki jellemzők ellenőrzése; 
 - Megbízhatósági szint ellenőrzése. 
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A műszaki jellemzők ellenőrzését, a hibafeltárás, a korszerű műszaki 
diagnosztika, a korszerű fedélzeti számítógépek és rendszerek teszik lehetővé. Ez 
lehetővé teszi azt, hogy a légi jármű egyes elemeinek a karbantartását a műszaki 
jellemzők ellenőrzése alapján hajtsák végre. A korszerű diagnosztika segítségével a 
kezelhető rendszerek, berendezések köre szélesíthető, azonban ez drága. A magas 
költségek miatt a sport és hobbi célú repülőeszközöknél ez a stratégia nem fog úgy 
elterjedni, mint például menetrendszerinti utas és teherszállító repülőgépeknél, 
illetve katonai légi járművek esetében. 

A műszaki jellemzők ellenőrzése tervszerű és megelőző jellegű. Tervszerű mert 
a diagnosztikai tevékenységek elvégzése (gyakoriság, időpont) előre tervezett. 
Megelőző jellegű, mert a vizsgált berendezés állapota, esetlegesen az 
üzemképtelenség előtti időpont is megállapítható, köszönhetően a romlási folyamat 
és az ellenőrzési időközök helyes megválasztásának. 

Fontos kiemelni, hogy a műszaki jellemzők (melyek tűrésértékkel 
rendelkeznek) ellenőrzésének végrehajtásához erre alkalmas mérő és ellenőrző 
berendezés szükséges, továbbá olyan légi jármű, amelynek technikai színvonala 
lehetővé teszi ezt az eljárást. Nagy utasszállító/teherszállító repülőgépek fedélzeti 
rendszerei már alkalmasak ezeknek a feltételeknek eleget tenni. De ma már kezd 
megjelenni kisrepülőgépek területén is a fedélzeti számítógép és rendszereinek az 
alkalmazása.  
 
Megbízhatósági szint ellenőrzése 

A megbízhatósági szint ellenőrzése abból a gondolatból indult ki, hogy a légi 
jármű összetett rendszert alkot. Egyes berendezések tervezett cseréje nem hatékony 
eszköz arra, hogy a rendszer egészének a megbízhatóságát növelje. - A hibamentes 
működés valószínűsége és a meghibásodási valószínűségi görbékből adódóan. 
Hiszen a meghibásodási görbék jellege más és más a különböző alkatrészeknek 
(ROHÁCS - SIMON 1989). - A tervszerű megelőző munkák végrehajtási idejének 
és gyakoriságának meghatározására egy olyan eljárást kell létrehozni, amely 
gazdaságilag hatékony, valamint a repülésbiztonság követelményeit kielégíti. Erre 
a feladatra alkalmas a megbízhatósági szint ellenőrzésével végzett állapot szerinti 
karbantartás. A stratégia lényege az, hogy a repülőgép különböző rendszereit, 
folyamatosan használják addig, amíg meg nem hibásodik (kötött üzemidő nélküli 
karbantartás). A meghibásodás felismerésével, illetve elhárításával kapcsolatos 
tevékenységeket addig folytatják, amíg a megbízhatósági szint az előre 
meghatározott tűrésen belül van az adott rendszernél. Amennyiben a tűrésértéktől 
eltérés tapasztalható, kivizsgálják az eltérés okát, és intézkedést hoznak az azonos 
típusú megbízhatósági szint növelése céljából. A meghatározott megbízhatósági 
szintet gazdasági elemzések alapján határozzák meg. Ezért olyan komponens nem 
szerepelhet benne, amely súlyosan veszélyeztetné a repülés biztonságát. 

A megbízhatósági szint elemzése és meghatározása számos statisztikai, 
szervezési, elemzési munka eredménye. Ezzel a módszerrel létrehozott 
karbantartási filozófia feltételezi a széleskörű statisztikai információfeldolgozást, 
valamint a számítógépek nagyarányú alkalmazását.  
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A stratégia olyan szervezetnél alkalmazható eredményesen, ahol nagyszámú 
azonos típusú komponensek/rendszerek állnak rendelkezésre (azonos repülőgép 
típusból álló flotta). 

A megbízhatósági szint ellenőrzésével végrehajtott karbantartási stratégia 
alkalmazható például légkondicionáló és nyomásszabályzó rendszereknél, 
jégtelenítő rendszereknél (ROHÁCS - SIMON 1989). 
 
Megbízhatóság központú stratégia 
 

A megbízhatóság központú karbantartási stratégiának hat elkülönülő 
karbantartási eljárás területe van: 

 Állapot ellenőrzés; 
 Rejtett meghibásodás feltárása; 
 Nagyjavítás; 
 Selejtezés; 
 Kiszolgálás; 
 Megbízhatósági szint ellenőrzése. 

 
A megbízhatósági szint ellenőrzésére kijelölt egységeken nem végeznek 

tervszerű karbantartást, hanem csak utólag (tönkremenetel után) vizsgálják azokat. 
Ezért a megbízhatósági szint ellenőrzését, figyelését nem lehet valójában 
stratégiának tekinteni. A karbantartási előírásokban azonban jelentős szerepe van a 
megbízhatósági szint figyelésének, mivel ennek hiányában még mindig 
nagyjavítások és állapotellenőrzések kerülnének végrehajtásra a légi jármű 
egységein. A légi jármű gyártók egyik fő feladata az, hogy folyamatosan készítsék 
és frissítsék a statisztikákat, amelyek elősegítik a megbízhatósági szint 
meghatározását. 
 
Állapot ellenőrzés: a berendezés „jelzi” karbantartási igényét. A berendezésen való 

mérés, ellenőrzés segítségével kimutatható az egység karbantartási igénye. 
Rejtett meghibásodás feltárása: a légi járművön van olyan egység, amely hajlamos 

a rejtett meghibásodásra. Olyan paraméterekre és azokat mérő műszerekre 
van szükség, amelyek segítségével kimutatható a rejtett meghibásodás. 

Nagyjavítás: kötött üzemidős egységet nagyjavításnak kell alávetni, ha elérte az 
előre meghatározott határszámot (üzemóra, naptári nap). 

Selejtezés: ha a részegységet nem lehet nagyjavításnak alávetni, esetlegesen 
repülésbiztonsági-, gazdaságossági szempontból indokolt a berendezés 
cseréje, így selejtezni kell az adott egységet. 

Kiszolgálás: a légi járművön történő folyadékfeltöltések, kenési műveletek, 
tisztítások tartoznak ezen eljárásba. Alapjába véve egyszerű műveletek, 
ugyanakkor hiányuk komoly következményekkel is járhat. 

Megbízhatósági szint ellenőrzése: hasonlóan az előbbiekben leírtak szerint 
(ROHÁCS - SIMON 1989). 
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Eljárás központú stratégia 
 

Az eljárás központú stratégia az előzőekben tárgyalt stratégiákra épül (2.5. 
ábra). Azonban ebben a stratégiában a döntési logika gondolatmenete módosításra 
került, így az rugalmasabb lett. 

A logikája az, hogy az egyszerű kérdésektől a bonyolult felé halad és a 
meghibásodás következményei szerinti megközelítést alkalmazza. A 
meghibásodásokat kategóriákba sorolja és az adott kategóriához tartozó kérdéseket 
teszi fel. A kérdések a meghibásodással kapcsolatos legkönnyebben végrehajtható, 
legelőnyösebb eljárásokat vizsgálják. Ha ezek nem járnak a probléma 
megoldásával, úgy egyre összetettebb eljárásokat elemez, míg végül eljuthat a 
szerkezet módosításáig. 

Ez a stratégia eljárásra és nem pedig karbantartási folyamatra orientált. Ezzel 
elhárították azokat a félreértéseket, amelyek a kötött üzemidő, műszaki jellemzők 
ellenőrzése és a megbízhatósági szint ellenőrzése során felmerültek. Úgy oldották 
meg az egység karbantartását, hogy adott esetben - a többféle igénybevétel és 
tönkremeneteli forma, valamint az eljárások/vizsgálati metódusok sajátosságai 
miatt - egy adott egység karbantartása rendszerint különböző eljárások eltérő 
intervallumonkénti kombinációjából áll össze (ROHÁCS - SIMON 1989). 
 
Az eljárás központú stratégia két eljáráscsoportra osztható: 
Tervszerű eljárások: ebbe a csoportba sorolt eljárásokat meghatározott 
időközönként kell elvégezni. Ilyen eljárások: Zsírzás/kiszolgálás; A hajózó 
személyzet által végzett megfigyelés; Működőképesség ellenőrzés; Üzemi 
jellemzők ellenőrzése; Felújítás; Selejtezés; Eljáráskombináció. 
Nem tervszerű eljárások: Egyedi időpontban elvégzendő tevékenységek; 
Hibajelentések (többnyire a hajózó személyzet által); Adatelemzés. 
 
2.4.1. Légi jármű karbantartási eljárásainak meghatározása 
 

A légi járművek karbantartási előírását az MSG-3-mas dokumentumban 
elfogadottak szerint dolgozza ki a komponens vagy légi jármű gyártója, a felügyelő 
légügyi hatóság és a leendő üzemeltetőkből álló (karbantartási felügyeleti bizottság 
(Maintenance Review Board, MRB)). Az üzemeltető a saját tapasztalatain alapuló 
változtatásokat is e logikán alapulva dolgozza ki és hagyatja jóvá a felügyelő 
hatósággal. 

A dokumentum a légi jármű -sárkányára, -rendszerekre vonatkozó karbantartási 
előírások kidolgozásának kereteit, döntési folyamatait tartalmazza. Segítségével 
tehát az egész légi jármű karbantartási rendszere felépíthető.  

Ha a karbantartási előírás nem képes javítani az adott légi járműben, 
esetlegesen adott berendezésében a biztonsági és megbízhatósági szintet, akkor 
először másik karbantartási eljárást, ciklust keresnek annak érdekében, hogy elérjék 
az adott követelményeket. Ha mindezen módosítások hatására sem javult a 
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biztonsági és megbízhatósági szint, akkor konstrukciós átalakítás lehetősége és 
végrehajtása javíthatja az elvárt szint elérését (ROHÁCS - SIMON 1989).  
Az elkészített és adott légi járműre vonatkozó karbantartási programot és későbbi 
esetleges módosításait az illetékes hatósággal kell jóváhagyatni. A jóváhagyott 
program szerint kell elvégezni a légi jármű karbantartását. A program tartalmazza a 
műveletek megnevezését (sokszor azonosító számozását), a végrehajtási 
periódusokat keresztreferenciával a műveleteket leíró karbantartási 
dokumentációhoz. E dokumentáció kiadásáért és napra készen tartásáért a gyártó, 
beszerzéséért és helyes használatáért az alkalmazó a felelős. Így a program 
biztosítja a műveletek folytonosságát, segítségével meghatározhatóak a szükséges 
célszerszámok, alkatrészek és segédanyagok. 
 
2.4.2. Kisrepülőgépek karbantartása 
 

Kisrepülőgépek esetében (az 5700 kg-ot nem meghaladó engedélyezett 
maximális felszálló tömegű, repülőgépként osztályozott légi jármű vagy egy-
hajtóműves helikopter) megállapítható, hogy az alkalmazott karbantartási stratégia 
a megelőző, illetve a meghibásodás szerinti karbantartás. Az adott típusra 
vonatkozó karbantartási programot a légialkalmasság fenntartó készíti el gyártói 
ajánlások szerint és az illetékes hatósággal fogadtatja el, illetve a 2042/2003 EK 
rendelet tartalmazza a pontos tartalmi elemeket. Az alkalmazott programon, 
stratégián belül azonban több részre bonthatók a tevékenységek, amelyek térben és 
időben elkülönülhetnek egymástól (RENDELET 2003 b).  
 
Megelőző karbantartás. A megelőző karbantartás két részre osztható. A repülés 
előtti karbantartásra/ellenőrzésre, valamint az előre tervezett megelőző 
karbantartásra. 
 
Repülés előtti karbantartás/ellenőrzés. 
Repülés előtti karbantartás 

Azon tevékenységek összessége, amelyet el kell végezni a repülőgépen a 
repülést megelőzően. Tartalmazza azokat a tevékenységi pontokat, amelyeket végre 
hajt a karbantartó személyzet. (Régebbi típusú orosz repülőgépek esetére jellemző 
a repülés előtti karbantartás). 
 
Repülés előtti ellenőrzés 

Az ellenőrzés célja az, hogy megállapítást nyerjen, hogy a légi jármű a 
repüléshez megfelelő állapotban van-e. Az ellenőrzés elvégzéséért a légi jármű 
parancsnoka, kereskedelmi repülés esetén az üzemeltető a felelős. A feladatot 
elvégezheti a pilóta vagy más képesített személy, de nem szükséges hozzá 
karbantartó személyzet. 

Az átvizsgáló személynek kötelessége megvizsgálni a repülőgépet a repülés 
megkezdése előtt. Meghatározott sorrendben körül kell járnia a repülőgépet, és 
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ellenőriznie kell a karbantartási programban meghatározott és a légiüzemeltetési 
dokumentumban is benne foglaltakat. Így például az alábbiakat: 

 Sárkánytest épsége, laza, hiányos kötőelemek, biztosítások keresése. 
 Folyadékszivárgás, folyadékszintek ellenőrzése és pótlása. 
 Kormánylapok és fékszárnyak szabad mozgása. 
 Futómű, gumiabroncsok állapota. 
 Légcsavar épsége. 
 Fény és hangjelző berendezések működése. 
 A pilóta fülkében lévő berendezések, műszerek (rádió, globális 

helymeghatározó rendszer (Global Positioning System, GPS) stb.) és 
kényelmi berendezések ellenőrzése. 

 Repülési okmányok megléte stb. 
 

Ha repülésbiztonságilag valami nem megfelelő, akkor nem szabad felszállni és 
értesíteni kell az üzemeltetőt. Ez általában telefonon történik, esetleg szóban. Az 
észrevételt papíralapú dokumentálással iktatják. 

A hajózó személyzet (pilóta(ák), fedélzeti technikus(ok)) által történő repülés 
előtti ellenőrzés nem minden esetben történik meg. Attól függ, hogy a repülőgép 
tárolása hol történik. Olyan szervezetnél, ahol van erre külön üzemeltető 
személyzet (földi kiszolgáló személyzet), a repülés előtti és utáni gépátadást majd 
gépátvételt e személyzet végzi. A földi kiszolgáló személyzetnek kötelessége a 
repülőgépet repülésre alkalmas módon átadni a pilótának és közölnie kell minden 
olyan eseményt, amely befolyásolhatja a repülés menetét. Ha nincs ilyen 
személyzet, vagy a gép tárolása nem ilyen szervezetnél történik, akkor csak a 
hajózó személyzet ellenőrzi a repülőgépet. Fontos kiemelni azt, hogy a pilótának a 
repülőgép légiüzemeltetési kézikönyvében meghatározott szinten minden esetben 
ellenőriznie kell a repülőgépet felszállás előtt attól függetlenül, hogy földi 
kiszolgáló személyzet adta át részére a gépet úgy, hogy az repülésre alkalmas. 
 
Tervezett megelőző karbantartás. A kisrepülőgépen a kötelező, előre tervezett 
megelőző karbantartási műveleteket a karbantartási program írja elő. A 
karbantartási periódusok általában kétféle típusúak. A naptári nap (dátum) szerinti 
karbantartás, valamint az eltelt üzemóra szerinti karbantartás, attól függően, hogy 
melyik feltétel teljesül hamarabb (ilyen ciklusok lehetnek még a repült idő, repülési 
ciklus, hajtómű ciklus (fedélzeti számítógép számolja)). A karbantartási programok 
terület (általában nagygépes) vagy rendszer-specifikusan (általában kisgépes) 
módon tagolják a repülőgépet. Így kisgépnél egy jellemző, tagolás lehet például: 
légcsavar; motortér; üzemanyag rendszer; futómű; sárkánytest; vezérlések; 
különleges ellenőrzési tételek. 

Az elvégzett tevékenységeket papír alapon dokumentálják és a repülőgép 
légialkalmassági nyilvántartásában iktatják ezen iratokat, illetve a hajtómű és 
sárkányszerkezet üzemi naplójába, adott esetben a komponens törzslapjába is 
bejegyzik az adott részre vonatkozó műveleteket. Ha szükséges, akkor 
visszakereshetőek ezek az iratok, bár hosszadalmas folyamat. 
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Kisrepülőgépek karbantartása folyamán szerzett információk csak az adott 
üzemeltető számára nyújtanak információkat, hiszen a saját dokumentum 
regiszterben őrzi ezeket. Így nem valósulhat meg az, hogy más üzemeltető is 
megismerje az adott típussal kapcsolatos jellegzetes hibákat, amely elősegíthetné a 
repülés még biztonságosabbá tételét. Alapvetően a repülés biztonságát 
veszélyeztető hibákat szabályozás szerint közzé kellene tennie az üzemeltetőknek, 
továbbá gép átadás-átvételkor is. Megbízhatóság/hatékonyság elemzéseknél az 
üzemeltetők megoszthatnak adatokat egymással. Hazai viszonylatban azonban 
ennek nincs kultúrája. 

Egy ismert gyengepont és kijavítására tett módosító javaslatok elősegíthetik a 
jövőbeni típusok tervezését. Azon szervezet, amely rendelkezik a szükséges 
engedélyekkel a meglévő típusokhoz módosított cserealkatrészt is tervezhet, 
gyárthat mindezt a rekonstrukciós tervezés keretében a mindenkor hatályos 
szabályozás és engedélyeztetés figyelembevételével (Part-21 szerinti engedéllyel 
(RENDELET 2003 a, b)). 

A repülés előtti karbantartás/ellenőrzés, illetve a megelőző karbantartás 
tartalma és módja a repülőgép típusára vonatkozóan légiüzemeltetési és 
karbantartási dokumentációkban találhatóak. Ezek a dokumentációk papír alapúak 
általában. A gyártói javítási, karbantartási utasítások papíralapúak, mikrofilmek, 
némelyik javítási dokumentáció számítógépes interaktív felületű (ez még nem 
elterjedt). 

A papír és mikrofilm alapú dokumentumokat nehézkes kezelni. Ezek a 
dokumentumok néha több ezer oldalasak is lehetnek. A dokumentumok közötti 
eligazodást nehezíti az is, hogy ezekben, a dokumentumokban rendszerint fel van 
sorolva az adott típuson belüli összes változat. Ma már kezdenek elterjedni a DVD 
adathordozón megjelenő dokumentumok, amelyek korlátozott interaktivitással 
rendelkeznek. 

A repülőgép fedélzetén található légiüzemeltetési utasítás papír alapú. Oka az, 
hogy bármikor kézbe vehető legyen. Az adott repülőgépen repülő pilótának 
típusvizsgát kell tennie az adott repülőgép repüléséhez szükséges ismeretekből. 
Ezek az ismeretek elméleti tudást feltételeznek a pilótáról. A szükséges ismereteket 
a légiüzemeltetési dokumentum tartalmazza. A dokumentumban megtalálhatók 
mindazon információk, amelyek a repülőgép használatára, biztonságos repülésre, 
vészhelyzetek kezelésére vonatkoznak. Gyakorlati oldalról pedig a pilótának az 
erre jogosult személlyel adott óraszámú repülést kell végrehajtania a repülőgéppel 
bizonyítván azt, hogy rendelkezik azzal a gyakorlati tudással, amely szükséges az 
adott repülőgép irányításához. 

Ha a pilóta több típust repül, repülés előtt célszerű átismételnie a 
légiüzemeltetési dokumentációt. Ez a dokumentáció néhány száz oldalas. Ebből a 
halmazból nehézkes leszűkíteni azon főbb jellemzőket, amelyek szükségesek 
lehetnek a pilóta számára (AVICRAFT KFT., DÓKA 1984, JEREB 1980). 
 
Meghibásodás szerinti karbantartás. A repülőgép használata folyamán előre nem 
tervezett módon egy alkatrész meghibásodhat. A meghibásodás jellegétől függ az, 
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hogy a repülőgép alkalmas-e a továbbiakban a repülésre vagy sem. Ha nem, akkor 
a karbantartó személyzet megkezdi a hiba elhárítását, hogy a repülőgép minél 
hamarabb repülésre alkalmas legyen. Ha a meghibásodás nem veszélyezteti a 
repülés biztonságát, úgy a hiba elhárítása egy későbbi időpontban fog megtörténni 
lehetőleg minél hamarabb. Kereskedelmi repülés esetén a hiba halaszthatóságát, a 
halasztási intervallumokat és a halasztás miatti esetleges üzemeltetési 
korlátozásokat a hatóság által jóváhagyott dokumentumok, úgymint a Minimálisan 
Elégséges Berendezések (rendszerek és hajtóművek esetén, (Minimum Equipement 
List, MEL)) és a Konfigurációs Eltérések Listája (sárkányszerkezeti problémákra, 
(Configuration Deviation List, CDL)) szabályozza. A légi jármű mindenkori 
parancsnoka felelős azért, hogy elfogadja-e a légi járművet az adott állapotban, 
avagy nem. Nem kereskedelmi repülés esetén a légialkalmasság fenntartó szervezet 
műszaki vezetője hozza meg a döntést és határozza meg annak részleteit. A hiba 
halasztását minden esetben dokumentálni kell. 
 
2.4.3. A kisrepülőgépek karbantartási gyakorlatának értékelése 

 
Alapvetően a légi járművekre, ezen belül is a kisrepülőgépekre vonatkozó 

karbantartási program elkészítése szabályozott keretek között zajlik, illetve 
előírások, rendetek szabályozzák (SZILÁGYI É.n. a, b). 

Véleményem szerint a dokumentációs rendszer, amely a karbantartásokkal, 
javításokkal és üzemeltetéssel kapcsolatos, strukturális változtatásra szorul. Jelen 
pillanatban a felhasználók számára többségében papíralapú dokumentációk állnak 
rendelkezésre. A dokumentumoknak a kezelése, rendezése nehézkes.  

A kisrepülőgépek karbantartási tevékenységét szigorúan kötött program szerint 
kell végrehajtani. Azonban érdemes megvizsgálni, hogy egyes elemeket az adott 
stratégiai szabályzástól eltérően, hogyan lehetne karbantartani. További tisztázandó 
feladat, hogy ez hogyan hat a költség, idő és felelősség kérdésére. 

A repüléshez hozzá tartozik a nagy távolságok áthidalása. Egy távoli 
repülőtéren történő meghibásodás, vagy a repülés biztonságát megkérdőjelező 
jelenség esetén ma az üzemeltető személyzet telefonon tud korlátozott segítséget 
nyújtani a helyszínen tartózkodó hajózó személyzetnek, esetleg a helyi karbantartó 
személyzetnek, esetleg javítási dokumentációkat tud küldeni a helyszínre. Ha az 
észlelt hibát nem sikerül elhárítani valami egyéb oknál fogva (ilyen ok lehet 
legfőképpen az, hogy a helyszínen tartózkodóknak nincsen jogosultságuk a 
repülőgépen történő javítások végrehajtásához, vagy pedig információ hiány lépett 
fel), akkor az üzemeltetőnek, karbantartó személyzetnek a helyszínre kell utaznia 
(legvégső esetben), és a helyszínen kell a hibát kijavítania.  

Az áttanulmányozott szakirodalom alapján - és az ebből levont következtetések 
szerint - megállapítottam azt, hogy indokolt a kisrepülőgépek karbantartásának 
fejlesztése egy új modell létrehozásával, melyet kidolgoztam és részletesen 
ismertetek a továbbiakban (3. fejezet, 3.1. ábra). A fejlesztés kellő alapot nyújt egy 
számítógépes program további elkészítéséhez.  A program napi használata növelné 
a tevékenységek megbízhatóságát és dokumentálhatóságát, továbbá segítené a 
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mindennapos használattal kapcsolatos teendők elvégzését, dokumentálását és 
visszakereshetőségét. A karbantartás módszereiben is előre lépést jelentene, ha a 
közvetlen- (direkt), közvetett- (indirekt), távkarbantartási folyamatok 
felülvizsgálatára, alkalmazási lehetőségeire kiterjedne a modell. A gyártók és 
üzemeltetők részére is jelentős tartalommal szolgálna, hiszen regisztrálhatóak 
lennének benne a meghibásodások. A regisztrált elemek közül kiválaszthatóak 
lennének a gyengepontok, amelyek módosítására az üzemeltetők is javaslatot 
tehetnének (állapotfüggő karbantartás (CBM) és kockázatalapú karbantartás 
(RBM) elvek megjelenése), amelyet a gyártó vállalat beépíthetne a rekonstrukciós 
karbantartás tervezési folyamatába.  

A megállapított gyengepontok lehet, hogy a karbantartási program 
hiányossága miatt jelennek meg. Adott szervezet javasolhat a karbantartási 
programra vonatkozó módosítást vagy szigorítást, mivel hiányos információk 
vannak a rendszerben. A hiányosság pedig csak az üzemeltetés folyamán kerül 
felszínre, amit jelenteni kell az illetékeseknek.  

Az általam kidolgozott és javasolt új modell - mely további számítógépes 
programozást igényel - segítséget nyújt a kisrepülőgépek jelenlegi és leendő 
felhasználóinak tartalmi elemeivel a mindennapi életben. Összességében egy olyan 
rendszert javaslok, amely kellően növelné a kisrepülőgépes karbantartási stratégiák 
és az ezzel kapcsolatos tevékenységek színvonalát. Mindezek által javulna a 
repülés biztonsága. 

Az új modell azt is jelenti a karbantartási stratégiák ismeretében, hogy ágazat 
specifikus jelleggel kisrepülőgépek esetében, a meghibásodás szerinti karbantartás 
(RM) és a megelőző karbantartás (PM) kiegészítésre kerülne az állapotfüggő 
karbantartás (CBM) és a kockázatalapú karbantartás (RBM) elemeivel, míg 
módszerében és eszközeiben beépülne a távkarbantartás és az informatikai alapok 
is. Ezt szemlélteti a 2.6. ábra, melynek tartalmi és szerkezeti részleteit a dolgozat 
„Kisrepülőgépek karbantartási rendszerének fejlesztése” című pontjában 
ismertetek.  

 
2.6. ábra Kisrepülőgép karbantartás továbbfejlesztett stratégiája 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
3.1. Kisrepülőgépek karbantartási rendszerének fejlesztése 
 
3.1.1. A fejlesztés szükségessége 
 

Szakirodalmi feldolgozás során a kisrepülőgépes karbantartás területén 
hiányosságokat állapítottam meg. A hiányosságok az egyes dokumentációk 
rögzítésében, kezelésében adódtak, amik főleg a mindennapi használattal függnek 
össze. Kiemeltem azt a hiányosságot is, hogy a légialkalmasság fenntartó 
szervezetek egymással történő kommunikációja hiányos, esetenként nem is történik 
meg. A kisrepülőgépek üzemeltetésének területén célravezetőnek tartottam egy 
olyan modell kidolgozását, amely a meglévő légialkalmasság 
fenntartó/karbantartási tevékenységeket magában foglalja, de azon túl hozzájárul a 
különböző tevékenységek megfelelő rögzítésére, visszakereshetőségére. Segítséget 
nyújt a pilótáknak, felhasználóknak a mindennapi feladatok végrehajtásában. Nem 
utolsó sorban információval szolgáljon két vagy több szervezett, felhasználói 
között (üzenőfal jelleggel). A modellnek biztosítani kell azt, hogy működése a 
mindenkori üzemeltetésre, karbantartásra vonatkozó hatósági előírásoknak 
megfeleljen, illetve túl is mutasson azon. 
 
3.1.2. A karbantartási modell és tartalmi elemei 
 

A kidolgozott modellel kapcsolatban az alábbi kritériumokat, működési 
mechanizmust fogalmaztam meg: 

 A modell alapot teremtsen arra, hogy informatikai programozás által 
weblap alapon működjön, és internet segítségével is hozzáférhető legyen. 

 Felépítése modul rendszerű legyen, ezáltal könnyen bővíthető az adott 
feladat igényei szerint. 

 A modell tegyen különbséget felhasználók között, vagyis különböző 
jogosultsággal más és más tartalom legyen hozzáférhető. 

 A modell tartalma igazodjon a kisrepülőgépek különböző felhasználóinak 
igényeihez. 

 A modell egyes tartalmi elemei csak olvasható formátumúak legyenek. 
 A modell bizonyos elemeibe viszont adatokat is lehessen bevinni 

jogosultság alapján. Az adatbevitelt a továbbiakban regisztrációnak 
nevezem. A regisztrált adatok kötött és kötetlen formátumúak lehetnek. 
Kötött formátumnál az adott regisztrációs pontba az adott tartalom 
numerikusan vihető be (feltöltött hajtóanyag mennyiség, dátum stb.). 
Kötetlen formátumnál bármilyen tartalom alfanumerikusan bevihető 
(megjegyzések). 

 Az olvasható és regisztrált adatokat a modell képes legyen, ha szükséges 
szöveges dokumentum, vagy nyomtatási formátumban a felhasználó 
számára átalakítani. 
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 A modell alapján elkészült program általános legyen kisrepülőgépekre 
vonatkozóan. A már tartalommal feltöltött program csak az adott, egyedi 
azonosítású kisrepülőgépre vonatkozhat. Annyi programot kell feltölteni 
tartalommal, ahány kisrepülőgépen szeretnénk alkalmazni.  

 A program tulajdonosa a légi jármű tulajdonosa és/vagy az üzemeltető, 
légialkalmasság fenntartó. 

A modell alapján készítendő program a kisrepülőgépekre vonatkozó 
üzemeltetés és karbantartás továbbfejlesztését szolgálja úgy, hogy számos 
felhasználó számára nyújtson segítséget az alkalmazása. Használata révén 
felgyorsul az információk áttekintése, amely például a karbantartási műveletek 
során időmegtakarítással jár. Az adott tevékenységeket dokumentáljuk, így azok 
egyszerűen visszakereshetők. A modell alapján készítendő program lehetőséget 
nyújt üzemeltető/karbantartó szervezetek közötti szakmai konzultációra. Visszatérő 
hibajelenségek esetén pedig mód nyílik: a hiba kijavítására, javaslatokat lehet 
megfogalmazni, rekonstrukciós tervezést lehet javasolni, készíteni (megfelelő 
engedéllyel), műszaki információs eszmecserét lehet folytatni. Az általam tervezett 
új modellt a 3.1. ábrán mutatom be. 

 
3.1. ábra Kisrepülőgép új karbantartási rendszerének tartalmi szerkezete,  

fő modulok 
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A modell az alábbi modulokból épül fel: 
 
Alapadatok 

A modulba azok az információk, adatok, egyedi azonosítók tartoznak bele, 
amelyek révén az adott kisrepülőgépet egyértelműen azonosítani lehet. Ezek az 
adatok a következők: 

 kisrepülőgép gyártmánya, típusa, évjárata; 
 lajstrom jele; 
 légialkalmasság lejártának időpontja; 
 hajtómű: azonosító száma, gyártási éve, típusa, jellemző műszaki adatai; 
 sárkánytest: azonosító száma, gyártási éve típusa, jellemző műszaki adatai; 
 repült órák száma (sárkánytest, hajtómű); 
 szállítható személyek száma; 
 hatótávolsága. 

 
Műszaki és repülési jellemzők 

Bármely repülő szerkezet esetében vannak olyan jellemzők, amelyek 
elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy kellő biztonsággal és szakszerűséggel 
hajtsák végre velük a repülést. Ebbe a modulba sorolom az adott kisrepülőgépre 
vonatkozó, a hatóság által elfogadott Földi- és Légiüzemeltetési Utasítást (Airplane 
Flight Manual, AFM), illetve ennek kivonatát, az adott repülőgépre vonatkozó 
Repülésvégrehajtási Kézikönyvet (Aircraft Operational Manual, AOM), illetve a 
légi jármű üzemeltetői engedélyt (Air Operator Certificate, AOC). A 
légiüzemeltetési utasítás nyomtatott formában megtalálható a repülőgép fedélzetén. 
A dokumentum a modell révén elektronikus formában is hozzáférhetővé válik.  A 
pilótának vagy a jövőbeli felhasználónak így lehetősége nyílik arra, hogy a repülés 
megkezdése előtt áttanulmányozza a dokumentumot különböző okból akár az 
otthonában is.  
 

Az említett modulban fontosnak tartom kiemelni és megjelentetni a 
légiüzemeltetési utasítás főbb jellemző értékeit. A kiemelés révén az ismeretek 
könnyedén feleleveníthetőek. Ezek a jellemzők a következők: 

 le- és felszállási sebességek értékei adott fékszárny helyzettel és felszállási 
pályaszakasz hosszal; 

 javasolt utazási sebesség motorfordulatszám értékkel; 
 hajtóanyag tartály térfogata;  
 adott feltételek szerinti repülési idő és úthossz (hatótávolság); 
 tömegkorlátozások; 
 vészhelyzeti szituációk (kereskedelmi repülés esetén ezeknek az 

információknak ellenőrző listás rendszerben (CL, Check List) a fedélzeten 
gyorsan hozzáférhetőnek kell lennie). 
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A modulban helyet kap a kisrepülőgép műszaki és repülési jellemzők mellett a 
repüléshez közvetlenül vagy közvetetten kötődő kiegészítők beszerzési helyeinek 
listája is. Ilyen kiegészítők lehetnek a térképek, pilóta felszerelések stb. 
 
Üzemeltetési jellemzők 

A modul azokat a számszerű adatokat tartalmazza, amely során különböző 
statisztikai, pénzügyi elemzések révén, üzemeltetési jellemzőket, társasági 
mutatókat lehet meghatározni. Ez a modul alapjába véve a többi modul 
információira támaszkodik. Az üzemeltetési jellemzők: 

 összes repült óra; 
 elfogyasztott hajtóanyag összes mennyisége és összköltsége, valamint az 

üzemelt órára vetített költsége; 
 elhasznált kenőanyagok, folyadékok összes mennyisége és összköltsége, 

valamint üzemelt órára vetített költsége; 
 le- és felszállások száma; 
 karbantartások várható időpontja, illetve üzemóra állása; 
 egy repült órára jutó karbantartási költség és/vagy munkaóra. 

 
Belső felhasználói fiók 

A modul alapvetően két részre bontható: egyik a kisrepülőgép foglalási 
rendszere, a másik pedig a belső felhasználó adott repülési feladatának 
regisztrálása. 
Kisrepülőgép foglalási rendszer: a modulon belüli rendszer lehetőséget nyújt arra, 
hogy a repülőgépet a pilóták igényük szerint lefoglalják. A foglalásban 
regisztrálhatják azt, hogy mely naptári napon kívánnak a repülőgéppel repülni és 
milyen időpontok között. Ezzel biztosítható az, hogy a repülőgép használata előre 
tervezhető legyen. A foglalási rendszerben regisztrálni kell azt is, hogy mi a 
repülési feladat, és ha van, mi az útvonala. 
 
Feladat regisztrálás: a repülés végrehajtása után a feladat jellemzőit, illetve 
észrevételeit kell a belső felhasználónak regisztrálni, amelyek a következők: 

 Mi volt a célja a feladatnak (sétarepülés, oktatás stb.). 
 Mi volt az útvonal. Indulási, érkezési pont. 
 Repülés során igénybevett repülőterek, ahol le is szállt a géppel. 
 A feladat végrehajtásának dátuma. 
 A feladat végrehajtásának időpontjai (kezdet, vég). 
 Levegőben töltött idő (repült idő). 
 Földön töltött idő (működő hajtóművel). 
 Repülőgép üzemideje (fedélzeti számláló alapján). 
 Megjegyzések. 

 
A belső felhasználóknak kötelességük ebben a modulban rögzíteni, az általuk 

végrehajtott repülés során a normálistól eltérő eseményeket, az üzemeltetési 
adatokat megadni és a repülésükre jellemző adatokat regisztrálni. 
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Karbantartás 
A karbantartás modul további négy modulra bontható: 

 Megelőző karbantartás;  
 Meghibásodás szerinti karbantartás;  
 Halasztott tételek nyilvántartása;  
 Távkarbantartás (módszer); 
 Kiegészítő műszaki információk.  új elemek a rendszerben. 

 
A karbantartási tevékenységek pontos leírása és definiálása a kisrepülőgép 

gyártói utasításai szerint történik minden esetben.  
 
Megelőző karbantartás 

Ez a modul két részre bontható úgy, mint a repülés előtti 
karbantartás/ellenőrzésre és a tervezett megelőző karbantartásra. 
 
Repülés előtti karbantartás/ellenőrzés 

Ez a modul azon tevékenységek összességét tartalmazza, amelyet el kell 
végezni a repülőgépen a repülést megelőzően. Tartalmazza azokat a tevékenységi 
pontokat, amelyeket végre hajt a karbantartó, földi kiszolgáló, hajózó személyzet. 
A modulban regisztrálni kell: 

 Dátum, időpont, üzemóra számláló állása. 
 Különböző üzemi folyadékok utántöltött mennyisége (hajtóanyag, 

motorolaj stb.). 
 Megjegyzések. A kisrepülőgép napi karbantartása során észlelt 

hiányosságok, rendellenestől eltérő események rögzítését szolgálja.  
 
Tervezett megelőző karbantartás 

A modul tartalma az üzemeltető (ha karbantartásra is jogosult) vagy pedig a 
karbantartó számára nyújt segítséget. Adott ciklus szerinti megelőző karbantartás 
során elvégzendő feladatokat határozza meg a modell. A feladatok listája és módja 
a gyártói utasítások szerint kerül meghatározásra. A feladatokhoz társítja azokat a 
kiegészítőket, amelyek megkönnyítik a feladat elvégzését. Ezek a kiegészítők a 
következők: 

 Karbantartási feladatok pontjai. 
 Adott feladat elvégzéséhez tartozó karbantartási könyv részlete 

(elektronikus formában). 
 Az adott műveletek elvégzéséhez tartozó műszaki jellemzők kivonata 

(meghúzási nyomatékok, feltöltési mennyiségek, beállítási értékek stb.). 
 A művelet végrehajtásához szükséges szerszámok és célszerszámok listája 

gyári/gyártói cikkszámokkal. 
 A művelet végrehajtásához szükséges alkatrészek és segédanyagok listája 

gyári/gyártói cikkszámokkal. 
 Alkatrész katalógus, gyári/gyártói cikkszámokkal. 
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 A feladat végrehajtásához szükséges eszközök (szerszám, alkatrész stb.) 
beszerzési helyének megjelölése. 

 A művelet elvégzésének regisztrálása. 
 Költségvetés készítése a tevékenység elvégzéséhez, gyártó által javasolt (ha 

van) vagy az üzemeltető/karbantartó által készített normarendszer szerinti 
javítási, karbantartási idők figyelembevételével. 

 
Meghibásodás szerinti karbantartás 

A modul tartalma a váratlanul bekövetkezett meghibásodásokhoz igazodik. A 
meghibásodás általában a repülőgép használata során következik be. A belső 
felhasználó által készített regisztrációban (belső felhasználói fiók) jelzi a 
meghibásodást. Az üzemeltető értesül a bejegyzésről, majd intézkedik a hiba 
elhárításáról. A modul az alábbi elemeket tartalmazza: 

 A meghibásodás regisztrálása. 
 A javító művelet elvégzésének regisztrálása. 
 A feladat elvégzéséhez tartozó gyári kézikönyv (elektronikus formában). 
 Költségvetés készítése a tevékenység elvégzéséhez, gyártó által javasolt (ha 

van) vagy az üzemeltető/karbantartó által készített normarendszer szerinti 
javítási, karbantartási idők figyelembevételével. 

 
Távkarbantartás 

A távkarbantartás, mint módszer, a gépfenntartás, karbantartás fogalomkörébe 
tartozó tevékenységek telekommunikációs eszközökkel történő támogatása. A 
modul tartalma lehetőséget ad az üzemeltető/karbantartó tevékenységet folytató 
szervezet, és az ettől eltérő helyszínen lévő kisrepülőgép, és az ott tartózkodó 
személyzet közötti kommunikációs kapcsolatra. A távkarbantartás által lehetőség 
nyílik arra, hogy a távoli helyszínen lévő kisrepülőgépet a helyszínen tartózkodó 
szakemberek repülési állapotba hozzák, ha szükséges. A kommunikációs csatornát 
megfelelő módon védeni kell külső behatások ellen (adatlopás stb.). 
 
A távkarbantartás folyamán az alábbi kommunikációs pontok jelennek meg:  

 Üzemeltető és a kisrepülőgép. 
 Üzemeltető és a helyszínen tartózkodó hajózó személyzet és karbantartó 

személyzet. 
 

Üzemeltető és a kisrepülőgép közötti kommunikáció abban az esetben lehetséges, 
ha a repülőgép rendelkezik fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (ma leginkább 
hajtómű és fedélzeti rendszereknél használható, sárkányszerkezeti meghibásodások 
diagnosztikájára nem alkalmas vagy csak speciális szerkezeti elemeknél (például 
szárnybekötő tőcsavar)). Ebben az esetben az üzemeltető adott technikai eszközök 
révén a diagnosztikai rendszerrel távoli kapcsolatba kerül (modern utasszállító 
repülőgépeken működik ilyen rendszer már). A kapcsolat révén a diagnosztikai 
rendszer tulajdonságától függően, ellenőrzi a kisrepülőgép működési paramétereit, 
esetleges hibakód megjegyzéseit. A diagnosztikai értékelést követően az 
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üzemeltető dönthet a beavatkozásról. Ha lehetséges, akkor a helyszíni szakember 
gárda végzi el a szükséges beavatkozásokat távfelügyelet mellett. Ha azonban 
szükséges, a karbantartó - a hiba ismeretében - felkészülve, a helyszínre utazik és 
elvégzi a hibaelhárító feladatokat. 
 
Üzemeltető és a helyszínen tartózkodó hajózó személyzet karbantartó személyzet 
kommunikációja során az alábbi kommunikációs módok lehetségesek, amelyek a 
technikai háttértől függ: 

 írásos kommunikáció; 
 szöveges kommunikáció; 
 szöveges és/vagy képi (mozgó, álló) kommunikáció. 

 
Mindkét mód a modell révén válna elérhetővé. A modellben az üzemeltető 

végzi a diszpécser szerepét és a helyszíni szakemberek munkáját irányítja. Az 
irányítás nemcsak utasítások formájában történhet, hanem a szükséges javítási 
dokumentumok, útmutatások továbbításával is. 

Megjegyzendő, hogy a helyszínen tartózkodó és a javítással megbízni kívánt 
karbantartó személyzetnek igazoltan rendelkeznie kell a megfelelő 
szakképesítésekkel.  

Mivel a rendszer bizalmas dolgokat tartalmaz, ezért a javítás ideje alatt a hajózó 
személyzet kezelheti a programot és engedélyezheti a betekintést a 
dokumentumokba a helyszíni megbízott karbantartó személyzetnek. 

Ahhoz, hogy egy berendezésben keletkezett hiba megismerésére, 
hibaelhárítására sor kerülhessen, meg kell határozni egy módszert, folyamatot, 
amely által a felhasználó segítséget kaphat egy központi szerviztől. Az általam 
kidolgozott folyamatot a 3.2. ábra szemlélteti, amely a távkarbantartáshoz 
illeszkedik.  

A folyamat alapvetően távkarbantartáshoz alkalmazható. Ebben az esetben a 
helyszínen lévő szakember (hajózó személyzet, elsősorban aki közvetít a helyszíni 
megbízott karbantartó személyzetnek) a kisrepülőgép üzemeltetőjével kommunikál. 
Ha maga az üzemeltető kér segítséget, akkor az esetleges kommunikáció a gyártó 
céggel történik. Továbbiakban nem különböztetem meg a karbantartó személyeket, 
így csak, mint „karbantartó” szerepel. A kommunikációs partnereket - üzemeltetőt 
és a gyártót - sem különböztetem meg, a továbbiakban, mint „diszpécser” szerepel. 

 
A hiba feltárási és kijavítási folyamatának leírása: a kisrepülőgép működése 

folyamán hiba lép fel, amit a belső felhasználó észlel. A hiba észlelését követően a 
karbantartó személy bejelentkezik adott jogosultsággal a rendszerbe.  
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3.2. ábra Távkarbantartáshoz alkalmazható hibakeresési és elhárítási folyamat 

A távkarbantartási modulon belül található a hibafeltárásra és kijavításra 
szolgáló folyamat. Ez „párbeszéd” ablakokkal kommunikál a karbantartóval. A 
párbeszéd tartalmi elemei az adott hibafeltárási és kijavítási szinthez tartoznak. A 
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sikeres bejelentkezést követően a következő lépések követik a hibafeltárás, 
kijavítás folyamatát. A hiba jellegére a sorban következő folyamati elem kérdez rá, 
amely szerint a hiba: a gép kijelző egységén visszajelzésre került-e? Amennyiben 
nem, úgy az érzékszervi hiba-meghatározásra kell hagyatkozni, amelynek 
beazonosítására a diszpécser ad segítséget. A hiba felismerésekor a diszpécser ad 
utasításokat a karbantartó személynek a hiba megszüntetésére. Ha a hiba elhárult, 
úgy a berendezés ismét működőképes állapotba került, ha pedig nem, akkor 
szükséges felvenni a kapcsolatot egy felsőbb szintű szervizzel, amely elvégzi a hiba 
kijavítását. 

Ha a kijelző egység visszajelezte a hibát, akkor annak kijelzési módja szerint 
történik a további hibabeazonosítás. A hiba jelzése egy kontroll lámpa, egy a 
kezelőfelületen elhelyezett mérőműszer, vagy egy hibakód alapján történhet. 
 
Hibakód: a hibakód esetében a karbantartónak meg kell adnia a kijelzett 
kódkombinációt. A gyári rendszerekben minden kódhoz tartozik egy hiba, amelyet 
be lehet azonosítani, és amelynek kijavításához adott utasítássor tartozik. 
Amennyiben az adott hibakódhoz tartozó utasítássor szerint a hibát a karbantartó ki 
tudja javítani, akkor „n” darab, a hiba kijavítására vonatkozó utasítást kap. Az 
utasítások révén a hibát a karbantartó kijavíthatja. Amennyiben ez nem sikerül, 
szükségessé válik a kapcsolatfelvétel egy magasabb szintű szervizzel. 
 
Kontroll lámpa vagy mérőműszer által jelzett hiba esetében kettősség áll fent. A 
hibát, a berendezést szabályzó, vezérlő rendszert ellenőrző egység kontroll lámpája 
vagy egyéb lámpa, vagy egyéb mérőműszer jelezte-e?  
 
Berendezést szabályzó, vezérlő rendszert ellenőrző egység, kontroll lámpa esetében 
a lámpa bizonyos jelzéséből (a lámpa adott ütemű villogásából) kiolvasható a 
hibakód. A kód kiolvasásához kap segítséget a karbantartó. (A hibajelző lámpa 
villogásából történő hibakód megállapítás leginkább földi járművek esetén elterjedt 
(például személygépkocsi), azonban mint hibakód meghatározási lehetőséget légi 
járműveknél is meg kell adni. Bár a fejlődési tendencia nem ezt a műszaki 
megoldást fogja előnyben részesíteni, hanem inkább a hibakód kijelzést és/vagy 
műszeres kiolvasást.) 
Ha nem olvasható ki a hibakód, akkor meg kell határozni, hogy a felhasználó 
rendelkezik-e diagnosztikai egységgel, amelynek segítségével képes kapcsolatot 
teremteni a diszpécser a szervizzel. Ha nem rendelkezik ilyen céleszközzel, akkor 
fel kell venni a kapcsolatot egy magasabb szintű szervizzel, amely elvégzi a hiba 
feltárást és kijavítást. Ha rendelkezik ilyen eszközzel, akkor csatlakoztatnia kell az 
eszközt a berendezéshez, és kapcsolatot kell teremtenie a diszpécserrel. 
Kapcsolatteremtés után meghatározható a hibakód. A továbbiakban, az előbbiekben 
leírt hibakód című bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. 
 
Kontroll lámpa, vagy egyéb mérőműszer által jelzett hiba esetében meg kell jelölni 
azt az egységet, amelyik a hibát jelzi. A hibajel függvényében adott utasítások 
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segítségével kijavítható a berendezés és újra működőképes lesz. Amennyiben a 
hiba kijavítása nem sikeres, úgy egy magasabb szintű szervizzel kell felvenni a 
kapcsolatot, amely elhárítja a hibát és a berendezés ismét működőképes lesz.  

A hiba megszüntetést követően a repülőgép ismét repülésre alkalmas állapotba 
került. Ezután szükség szerint dokumentálni kell az elvégzett tevékenységeket 
papíralapúan, illetve a rendszer által biztosított elektronikus formában is. Lehetőség 
van képi anyagok rögzítésére, regisztrálására is.  

Hazarepülést követően az üzemeltetőnek gondoskodnia kell kötelező jelleggel a 
repülőgép visszaellenőrzéséről, amit szintén dokumentálnia kell. 
 
Halasztott tételek nyilvántartása 

A modul mindazokat a karbantartási, üzemeltetési tételeket tartalmazza, 
amelyeket ellenőrzött és jóváhagyott módon elhalasztottak és a későbbiekben 
fogják elvégezni. Hibahalasztásra külön erre jogosított személy adhat engedélyt. 
  
Kiegészítő műszaki információk 

A modul a karbantartási feladatokhoz szorosan illeszthető kiegészítő műszaki 
információk nevet kapta. A modul tartalmi elemei az üzemeltetés során felmerülő 
problémákra és ezek megoldására irányulnak. 

A modulon belül a felhasználók regisztrálhatják azokat a hibákat, ismétlődő 
hibákat, amelyek megoldásában segítséget várnak. Ha saját maguk találtak 
megoldást a hibára, akkor ezt is regisztrálhatják. 

A felvetett problémák megoldásának menetét, a kapott mérési eredményeket a 
modulban regisztrálni lehet. A mérések történhetnek valóságos, laboratóriumi 
körülmények között, illetve szimulációs program segítségével is. Az eredmények 
ismeretében lehetőség van ajánlásokat tenni az esetleges rekonstrukciós 
tervezéshez. A CBM és RBM tevékenységei, mint például a rezgésdiagnosztika, jól 
használható e területen. 

A modulban lehetőség van az adott mérési eredményekhez megjegyzéseket 
fűzni, kérdéseket, tanácsokat, javaslatokat tenni. 

A mérési eredmények ismeretében és megfelelő tartalmú és indoklású 
dokumentációk elkészítése után a gyártó cégnek, valamint a felügyelő hatóságok 
tudomására hozhatóak ezek az eredmények. A dokumentumban indokolni és 
bizonyítani kell mérési és számítási eredményekkel azokat a változtatásokat, 
amelyeket végre szeretnénk hajtani.  

A vizsgálatok eredménye egyrészről a gyártó konstruktőrben egyfajta új 
tervezési irányt vethet fel. Az új más szemszögű mérések, és kiértékelések 
eredménye egy a gyártónál kialakult tervezési szemléletet válthat fel. Másrészről 
pedig jóváhagyhatja a rekonstrukciós tervet. Ez a lehetőség kiemelkedő lépés a 
TQM rendszerekben használt globális információ-áramlás szervezése felé, illetve 
az azonos légi jármű típust üzemeltető szervezetek közötti kapcsolat, 
kommunikáció kialakítása előmozdítaná a repülés biztonság növelését, valamint a 
típussal kapcsolatos statisztikák is teljesebbek lennének. 
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3.1.3. A modulok felhasználói és információs felépítése 
 

Felhasználói szinteket kell definiálni, és ezekhez a szintekhez kell rendelni az 
adott megtekinthető modulokat, tartalmakat. A rendszerbe történő belépés során a 
rendszernek rögzítenie kell, hogy ki mikor lépett be, és mikor lépett ki. A 
felhasználó milyen tartalmakat tekintett meg, milyen adatokat, megjegyzéseket vitt 
be a rendszerbe (regisztrálás). A bevitt tartalmi elemeknél kiemelten fontos a 
felhasználó kiléte, hiszen a dokumentált eseményeknél automatikusan az adott 
felhasználó nevének kell szerepelnie a regisztrálásánál. 
 
Az adott felhasználóra vonatkozóan hatféle jogosultsági kategóriát különböztettem 
meg. Ezek: 

1. Korlátlan jogosultság: az adott felhasználó a rendszer összes moduljába 
betekinthet. 

2. I. korlátozott jogosultság: az adott felhasználó a rendszer alábbi moduljaiba 
tekinthet bele, illetve regisztrálhat: alap adatok; műszaki és repülési 
jellemzők; belső felhasználói fiók; repülés előtti karbantartás. 

3. II. korlátozott jogosultság: az adott felhasználó a rendszer alábbi moduljaiba 
tekinthet bele, illetve regisztrálhat: alap adatok; műszaki és repülési 
jellemzők; üzemeltetési jellemzők; belső felhasználói fiók. 

4. III. korlátozott jogosultság: az adott felhasználó a rendszer alábbi 
moduljaiba tekinthet bele, illetve regisztrálhat: alap adatok; műszaki és 
repülési jellemzők; karbantartás kiegészítő műszaki információk modulja. 

5. IV. korlátozott jogosultság: az adott felhasználó a rendszer alábbi 
moduljaiba tekinthet bele, illetve regisztrálhat: alap adatok; műszaki és 
repülési jellemzők. 

6. Jogszabályi szabályozás szerinti jogosultság. 
 
A következő rendszer felhasználók kerültek definiálásra: 

 tulajdonos; 
 üzemeltető/légialkalmasság fenntartó szervezet/személy; 
 karbantartó szervezet/személy (szerződéses is); 
 minőségügyi rendszer képviselője; 
 regisztrált üzemeltető, karbantartó szervezet/személy; 
 regisztrált mérnök; 
 rendszergazda; 
 belső felhasználók; 
 külső felhasználók; 
 légiközlekedési igazgatóság. 

 
Tulajdonos: a kisrepülőgép tulajdonosa. A tulajdonos lehet magánszemély és/vagy 
gazdasági társaság is. 
Hozzáférési jogosultsága a rendszerhez: II. korlátozott. 
 



ANYAG ÉS MÓDSZER 

 - 48 - 

Üzemeltető/légialkalmasság fenntartó szervezet/személy: az adott kisrepülőgépet 
egy erre jogosítással, tanúsításokkal rendelkező szervezet/személy üzemelteti. A 
szervezet felelőssége, hogy a repülőgép alkalmas legyen a repülésre. Az adott 
tevékenység elvégzéséhez előírásszerűen megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek, 
továbbá az adott javítandó repülőgép fajtára vonatkozóan típusvizsgával 
rendelkeznek.  
Hozzáférési jogosultsága a rendszerhez: korlátlan. 
 
Karbantartó szervezet/személy (szerződéses is): Az a szervezet vagy személy, aki 
végrehajtja a repülőgépen a karbantartási műveleteket. A tevékenységhez 
megfelelő engedélyekkel kell, hogy rendelkezzenek. Az üzemeltető is lehet 
karbantartó, amennyiben megszerzi a szükséges engedélyt. 
Hozzáférési jogosultsága a rendszerhez: korlátlan. 
 
Minőségügyi rendszer képviselője: a repülőgép üzemeltetéséhez kapcsolódó 
minőségügyi folyamatokért felelős szervezet/személy. 
Hozzáférési jogosultsága a rendszerhez: korlátlan. 
 
Regisztrált üzemeltető, karbantartó szervezet, illetve személy: kisrepülőgép 
karbantartására szakosodott szervezet, illetve személy, aki regisztrálja magát, mint 
felhasználó. Az említett regisztrált felhasználó az adott programban szereplő 
repülőgép típust üzemeltet. 
Hozzáférési jogosultsága a rendszerhez: III. korlátozott. Külön engedéllyel a 
távkarbantartás modulhoz is hozzáférhet. 
 
Regisztrált mérnök: kisrepülőgépek műszaki fejlesztésével foglalkozó mérnök, aki 
regisztrálja magát, mint felhasználó. 
Hozzáférési jogosultsága a rendszerhez: III. korlátozott. 
 
Rendszergazda: a karbantartási rendszer továbbfejlesztett modelljének 
működéséért, tartalmi megjelenítésért felelős személy. Elsődlegesen a kisrepülőgép 
tulajdonosa adhat számára utasításokat, másodlagosan pedig az üzemeltető. 
Hozzáférési jogosultsága a rendszerhez: korlátlan. 
 
Belső felhasználók: ebbe a csoportba tartoznak azok a személyek, akik valamilyen 
szinten kapcsolatba kerülnek az adott kisrepülőgéppel. Ide sorolom azokat a 
személyeket, akik az adott lajstromszámú repülőgépen repülnek, mint pilóták, 
oktatók, növendékek. 
Hozzáférési jogosultsága a rendszerhez: I. korlátozott. Külön engedéllyel a 
távkarbantartás modulhoz is hozzáférhet. 
 
Külső felhasználók: ebbe a csoportba tartoznak azok a személyek, akik valamilyen 
szinten érdeklődnek a repülés iránt, és az adott lajstromú repülőgép iránt is. 
Szándékukban áll esetlegesen a repülőgéppel repülni, mint növendék, és akár mint 
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pilóta, akinek az adott típusra nincsen meg a repülési engedélye. De ebbe a 
csoportba sorolom még azokat is, akik egyszerűen egy sétarepülést szeretnének 
vásárolni saját maguk vagy ismerősük szórakoztatására, és tájékozódni szeretnének 
a lehetőségekről, a kisrepülőgép műszaki paramétereiről.  
Hozzáférési jogosultsága a rendszerhez: IV. korlátozott. 
 
Légiközlekedési igazgatóság: a törvény képviselője. Azaz állami szervezet, 
amelynek jogosultsága és felhatalmazása van törvényi keretek között a repüléssel 
kapcsolatos tevékenységek felügyeletére, engedélyeztetésre, jogosultságok 
kiadására, bevonására. 
Hozzáférési jogosultsága a rendszerhez: jogszabályi szabályozás szerint 
(amennyiben van). Azonban a felhasználónak korlátlan hozzáférést kell biztosítani 
- kivételt képez a gazdasági jellegű adatok - mert így teljes képet kaphat a légi 
járműről és véletlenszerűen ellenőrizni is tudja, hogy minden szabályosan történik 
a járművel kapcsolatosan. 
 
3.1.4. A modell új „kiegészítő műszaki információk” modulja  
 

Az általam bemutatott modell (3.1. ábra) elvi alapja a kisrepülőgépes 
karbantartási rendszer továbbfejlesztésének, valamint elvi alapja lehet egy a 
témához kapcsolódó szoftverfejlesztéshez is. Bemutattam a modellt alkotó 
modulokat, és a főbb tartalmi elemeket.  

Az értekezésem további részében a „Kiegészítő műszaki információk” modul 
egy részletes kidolgozását és annak tartalmi feltöltését mutatom be, egy valós 
probléma rekonstrukciós vizsgálatán keresztül. A kidolgozás módszere és mélysége 
minta arra, hogy az információs modulban rögzített tények a további 
minőségfejlesztés (TQM) egyik információs forrása legyen. A kidolgozott műszaki 
probléma analízise és rekonstrukciója egy Cessna 172-es típusú kisrepülőgép 
futószár poliuretán (PUR) ágyazásának visszatérő meghibásodását hivatott javítani. 
Vizsgálataim erre a PUR ágyazásra irányulnak. A mintapélda feltöltése után 
hasznos információkkal szolgálhat az üzemeltetőnek, gyártónak és a 
felhasználónak (pilóta) is. 

A poliuretán (PUR) olyan polimer, amely molekulaszerkezetétől és 
gyártástechnológiájától függően eltérő tulajdonságokkal rendelkezhet. A PUR-nak 
mint rugalmas műszaki műanyagnak (elasztomernek) több változata létezik, mivel 
folyamatosan fejlesztik az anyagokat. Ez a tény esélyt kínál arra, hogy más 
anyagszerkezeti fejlesztéssel is javítható legyen a Cessna 172-es típusú futószár 
ágyazása. 
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3.2. Műanyagok alkalmazása és meghibásodása repülőgépeknél 
 
3.2.1. Műanyagok és kompozitok alkalmazása a repülőgépgyártásban 
 

A műanyag és kompozit gépelemek az ipar számos területén megjelentek, így a 
közlekedés különböző ágazataiban is. Ez a tendencia a repülőgépgyártásban is 
megfigyelhető. A növekvő felhasználás egyrészt a repülőgépek építésénél 
jelentkezett, másrészt pedig a repülést kiszolgáló eszközöknél, létesítményeknél.  

A műanyag mesterséges úton előállított makromolekuláris szerves anyag. 
Elsődleges alkotó elemei a szén (C) és a hidrogén (H), de ezek mellett egyéb 
anyagok is megtalálhatók benne attól függően, hogy milyen tulajdonságot 
követelünk meg az alapanyagtól (KALÁCSKA 1997). A repüléstechnikában 
számos alkatrész készül műanyagból. Ilyen alkatrészek lehetnek az utastér 
burkolatai, berendezések alkatrészei. A repülést kiszolgáló eszközöknél is 
alkalmazzák a műanyagokat. Megemlíthetők példaként a repülőgépet fékező 
nagytömegű lemezek, amelyek a felszálló pálya betonjából emelkednek ki szükség 
esetén, ha a hajtómű teljes terhelésű tesztelése során a repülőgép álló helyzetét 
biztosító kerékfék berendezések meghibásodnak. A lemezek mozgását műanyag 
csapágyak segítik elő, amelyek igen extrém igénybevételek mellet működnek 
(BÁNHEGYI 2007). 

A műanyag kompozitok fejlesztése és előállítása, és a vele kapcsolatos iparág 
nagyon fiatal. A kompozit olyan mesterségesen előállított heterogén rendszer, 
amelyet kettő vagy több különböző tulajdonságú anyag kombinációja révén 
állítanak elő (KALÁCSKA 2007). Alapvetően két komponensből áll, az 
erősítőanyagokból és a mátrixból. Az erősítő anyagot a mátrix foglalja magába, 
ezen kívül védi, és a terhelést közvetíti az erősítőanyagok részére. Az 
erősítőanyagok, amelyek általában üveg, szén, bór, aramid szálak, illetve 
szálkötegek igen nagy szilárdsággal és rugalmassági modulussal rendelkeznek, és a 
terhelést veszik fel (CSIZMADIA 2009). Ezzel az egyesítéssel létrejövő 
anyagkombinációk a felhasználási igényektől függően, igen gyakran tudatosan 
tervezett, különböző szilárdsági és szerkezeti tulajdonságokkal rendelkeznek. 

A kompozitok alkalmazása a repüléstechnikán belül a repülőgép építésben 
jelent meg először. A II. világháborúban egyes repülőgép típusoknál alkalmaztak 
kezdetleges kompozit anyagokat. Az Amerikai Egyesült Államokban 1943-ban a 
Vultee BT-IS gyakorló repülőgép törzsének hátsó részét szendvicsszerkezetű 
kivitelben gyártották, poliészteres rétegelt üveg bevonattal és balsafából készült 
vázzal. Ez volt a merevített műanyagok első sikeres alkalmazása a 
repülőgépgyártásban (KOMPOZIT 1981 a). 

A háborút követően a fejlesztések nem álltak le, így a repülőgépgyártók tovább 
kutatták a kompozitok tulajdonságait és eredményeiket a gyakorlati életbe átültetve 
alkalmazták. 

Rétegelt üveganyagok használata az 1950-es években a repülőgépek építésében 
általános szerepet kapott, ezek nem fő szerkezeti elemek voltak. 1958-ban a Piper 
Aircraft cég kezdte meg olyan irányú fejlesztéseit, hogy a fő szerkezeti elemek is 
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rétegelt anyagból készüljenek. A cég első gyakorló repülőgépe 1962-ben szállt fel 
(PA-29 Piper Papoose) (KOMPOZIT 1981 a). 

A fejlesztési irányok ezután szétváltak, egyrészt vitorlázó gépek, kisméretű 
szállító és sportrepülőgépek építésénél használták fel a műanyagokat és a 
kompozitokat. Másrészt pedig helikopterek forgószárnyának (rotorlapát), illetve 
repülőgépek légcsavarjának gyártásában is alkalmazták a kompozit anyagokat. 

Nagy utasszállító, teherszállító gépeknél már kisméretű áramvonalas 
takaróelemek, kormánylapok, kisebb igénybevételű gépelemek, szerkezeti elemek, 
utastér burkolatok is készülnek műanyagból, illetve kompozitból. Kompozitból ma 
már komplett kisrepülőgéptest is készül (FARKAS 2008). 
 
A műanyagok és kompozitok elterjedésének okai a repüléstechnikában: 

 kicsi a sűrűségük; 
 kedvezőek a mechanikai tulajdonságaik (például: szakítószilárdságuk 

nagyobb, mint a nagyszilárdságú acéloké); 
 jó a dielektromos tulajdonságuk; 
 ellenállnak a légköri hatásoknak; 
 jó a korrózió álló képességük; 
 lehetőség van ezen anyagokból bonyolult alakok létrehozására is; 
 betanított munkával sorozatban gyártható. 

 
A kompozitok alkalmazásának egyik pozitív hatását a 3.3. ábrán lehet látni, ami 

az egyszerűbb szerkezeti felépítést hangsúlyozza. 

 
3.3. ábra Csűrőkormány lap felépítése alumíniumból (a,) és kompozitból (b,) 

(NIU 1990) 

Az előnyös tulajdonságok mellett a műanyagból, kompozitból készült 
alkatrészeknek hátrányai is vannak: 

 viszonylag magas ár; 
 tervezése, gyártása speciális ismereteket igényel; 
 a laminált síkra merőleges ütésszerű igénybevételt nem bírja, és az ilyen 

jellegű igénybevétel hatására a mélyebb rétegek is károsodhatnak, amire 
nem derül fény, mert a külső burkolat rugalmasan deformálódik; 
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 nincs meghatározva az öregedési formája, ami élettartam problémákat vet 
fel; 

 esetenként a sérülés nehezebben javítható, mint a hagyományos félhéj 
szerkezetnél. 

Összességében megállapítható, hogy a repüléstechnikában, 
repülőgépgyártásban alkalmazott műanyagok és kompozit anyagok kellő 
elismertséget és kellő teret hódítottak maguknak a műszaki gyakorlatban 
(KOMPOZIT 1981 b). 
 
3.2.2. Kisrepülőgépekben alkalmazott műanyag gépelemek 
 

Kisrepülőgépekhez sok esetben készítenek műanyag, vagy kompozit anyagból 
alkatrészeket. Az 1960 - 1970-es években gyártott és a mai napig használatos 
repülőgépek közül a Cessna típusú repülőgép család segítségével mutatom be és 
osztályozom a kisrepülőgépeknél alkalmazott műanyag gépelemeket. 

 Átlagos kapcsolati nyomásnak (p = 10 - 50 MPa) kitett műanyag 
gépelemek. Ezek az alkatrészek kis igénybevételnek vannak kitéve. A 
kapcsolódásra jellemző a vonalmenti terhelés. Főleg poliamidot 
alkalmaznak erre a célra. Ilyenek a különböző kormánylapokat mozgató 
drótkötél megvezetésére, irányváltására szolgáló valamint a mozgását 
elősegítő műanyag görgők.  

 Nagy kapcsolati nyomásnak (p = 50 - 100 MPa) kitett műanyag gépelemek. 
A felületek kapcsolódása során gördülő vagy gördülő és csúszó érintkezés 
jön létre. Általában műanyag/acél felületek kapcsolódnak egymással, amely 
a jobb siklási és kopási tulajdonságokkal magyarázható. Jellemző példaként 
említhető a kisrepülőgépek esetében a műanyag/acél fogaskerékpár 
kapcsolódása (például gyújtáselosztó). A jobb siklási tulajdonságokon túl a 
műanyag fogaskerék szigetelésként is szolgálhat. 

 Tisztán súrlódó, egymáson elcsúszó felületek, amelyeket statikus, és 
jelentős dinamikus igénybevételek terhelnek. Ilyen gépelem például a 
siklócsapágy, valamint a futószár megtámasztására szolgáló ágyazás 
(szilentblokk). 

 Burkoló elemek. Ezeket a szerkezeti elemeket általában a kisrepülőgép 
külső és belső borításánál alkalmazzák. Némelyik szerkezeti elem érdemi 
terhelésnek nincsen kitéve, csak esetleg a menetszélnek. Funkciója a 
légellenállás csökkentése. Viszont azok a burkoló elemek, amelyek a szárny 
profilján, felületén kaptak helyet, ki vannak téve a felhajtó erőnek. Ezek az 
elemek a repülőgép levegőbe emelkedését teszik lehetővé, valamint a 
repülés menetdinamikáját segítik elő (például szárnyvég profilelem). A 
külső burkolati elemeket a nap UV (ultraibolya) sugárzása is éri, amely 
károsíthatja a szerkezetüket. Ezeken a helyeken polietilén, polipropilén, 
illetve a polimetakrilát (plexi) anyagokat alkalmaznak. Ilyen gépelem lehet 
a repülőgép fülkéjének üvegezése, antenna talp burkolóelem, futószár 
bekötésének burkoló eleme (spoiler). 
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A 20 - 30 éves kisrepülőgép konstrukciók bár műszakilag megfelelőek a 
használatra, de időközben az anyagtudomány fejlődésének eredményeként sokkal 
korszerűbb, megbízhatóbb szerkezeti anyagokat lehet ma már használni. Nem 
elhanyagolható szempont, hogy a fémes és nem fémes anyagokból készült 
gépelemeket új, a kor követelményeinek megfelelő anyagból készült alkatrészre 
cseréljék a karbantartási műveletek folyamán. Ez az út lehetőséget nyújt arra, hogy 
megvizsgáljuk az olyan kritikus gépelemeket, amelyek repülésbiztonsági szerepe 
döntő és meghibásodásuk visszatérő jelenség. A rekonstrukciós tervezés során 
előzetes vizsgálatok szükségesek. Az eredmények tükrében olyan új, az eredetitől 
eltérő anyag vagy anyagpárosítás javasolható, amely az adott igénybevételt jobban 
elviseli, illetőleg nagy biztonsággal előre tervezhető az adott gépelem élettartama, 
várható tönkremeneteli időpontja. 

A rekonstrukciós tervezés eredményeképpen egy olyan kialakítás jön létre, 
amellyel a repülés biztonsága megnövelhető. Továbbá javaslat tehető arra, hogy a 
karbantartási periódusok folyamán, illetve egyéb pontosan mérhető jellemző szerint 
- például a le- és felszállások száma után - mely szerkezeti elemeket kell fokozottan 
ellenőrizni, illetve hol van lehetőség a gyári utasításoktól eltérő beavatkozásokra a 
karbantartási műveletekben. 
 
3.2.3. Kisrepülőgépben alkalmazott műanyag gépelem, mint gyengepont 
 

Az előzőekben ismertetettek alapján, a kisrepülőgépek esetében a 20 - 30 éves 
konstrukció főleg az anyagválasztás szempontjából elavult.  

Gyakorlati problémaként merült fel egy 1970-es években gyártott Cessna 172-
es típusnál, hogy a futószár bekötésnél elhelyezkedő szilentblokk (rugalmas hossz-
ágyazású megtámasztás) ismételten, többször meghibásodott. 

A jellegzetesen ismétlődő meghibásodás arra enged következtetni, hogy a 
repülőgép egyik gyengepontjáról lehet szó. 

Ezt a repülőgépet gyakran alkalmazzák tanulók oktatására, ami általában füves 
burkolatú pályán történik (a le- és felszállások, illetve a füves pálya minősége nem 
minden esetben ideális). Az említett tényezők nagyban hozzájárulnak a 
szilentblokk tönkremeneteléhez. 

A gyengepont: azon jellegzetes hibahely, kritikus szerkezeti egység, gépelem, 
amely meghibásodásra hajlamos (JANIK 2001, 2003). A gyengeponttal 
kapcsolatos szabványosítás néhány országban megtörtént (például: DIN 31051, SN 
113 001-1980). A szabványos megnevezés szerint a gyengepont „olyan tényleges 
vagy feltételezett hibahely, amely a kívánt funkciót nem teljesíti, de műszakilag 
lehetséges és gazdaságilag elfogadható eszközökkel módosítható” (JANIK 2003). 
Összességében elmondható, hogy a gyengepont a konstrukció sajátja, amely 
működési vagy üzemeltetési „gyengeségekben” jelentkezik.   

Gyengepont fajtái lehetnek: egyszeri, visszatérő vagy pedig állandó 
gyengepont. A konkrét esetben a visszatérő gyengepontról van szót. Ez a típusú 
gyengepont megjelenés adott változtatásokkal csak bizonyos időre szüntethető 
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meg. Megfelelő elemzéssel és rekonstrukciós tervezéssel véglegesen 
kiküszöbölhető az adott gyengepont. 

A gyengepont elemzés olyan „komplex, műszaki, gazdasági szervezési jellegű, 
módszeres eljárás, amely a hibaelemzés információinak felhasználásával, 
célszerűen választott kritériumok szerint a szerkezeti egységek közül a 
gyengehelyeket kiválasztja, értékeli, és javaslatokat tesz abból a célból, hogy a 
gyengepontok elhasználódási tartalékának mértéke lehetőleg növekedjen, vagy 
csökkenésének sebessége mérséklődjön” (VERMES 1997).  

A repülőgép fix futóműveinek elhelyezkedését az M4./1. ábra (melléklet) 
szemlélteti. 

A Cessna 172-es típust két kivitelű futószárral forgalmazzák (CESSNA 2001). 
Az egyik típus téglalap keresztmetszetű, tömör ívelt laprugó elemre emlékeztető 
egyenszilárdságú alkatrész (M4./2. ábra, melléklet). A másik típus körgyűrű 
keresztmetszetű egyenszilárdságú elem (csőtengely) (M4./3. ábra, melléklet). Az 
említett meghibásodás az utóbbi típusú kialakításra jellemző. 

A dolgozat további részében a cső keresztmetszetű futószár, valamint a 
meghibásodott szilentblokk kapcsolat rekonstrukciójával foglalkozom.  

A repülési statisztika szerint a futószár bekötési pontjának meghibásodása 
típusbetegség. Igaz ez más Cessna modellekre is, melyeknél a futószár kialakítása 
hasonló (AVIATION 2006, AVICRAFT KFT.). A meghibásodást a repülőgép 
használata közben (leszálláskor, felszálláskor, illetve talajon történő gurulás során) 
fémesen csilingelő hang jelzi (ez az állapot már kritikus). A repülőgépet 
megemelik, és megmérik a futószár lógását, amiből megállapítható a rugalmas 
ágyazás (szilentblokk) tönkremenetele. A tönkremenetel bizonyos esetekben 
szemmel is látható. 

Tönkremenetel esetén a futószár és a támasztás között fémes érintkezés is 
létrejöhet (amennyiben a rugalmas elem teljesen tönkremegy). Ebben az esetben a 
futószáron bekövetkező sérülés (például karcolás, kiverődés) mélysége legfeljebb 
0,254 mm lehet. Ha ez bekövetkezik, akkor a futószárat cserélni kell. 

Az említett állapot repülésbiztonsági szempontból igen veszélyes, mivel a 
rugalmas csillapításra és a futószár megtámasztására szolgáló szilentblokk nem 
látja el a feladatát, így a csillapítás és a megtámasztás mértéke nem megfelelő. 
Előfordulhat olyan eset, hogy a meghibásodást nem ismerik fel időben, így megnő 
a futómű és a sárkánytest bizonyos részeinél az anyagban a feszültség, mivel 
megváltozik az üzemi igénybevétel hatása. Ez az állapot rendkívül 
balesetveszélyes. 

A futószár feladata a repülőgép és a talaj közötti kapcsolat megteremtése illetve 
a földön történő mozgás biztosítása. Igen jelentős terheléseket kell felvennie és 
elviselnie a futószárnak normál használat során is.  

A futószár egyik oldala a repülőgép törzsébe (sárkánytest) van rögzítve, a 
másik végén pedig a kerék van. A kerék csapágyazáson és egy acélhüvelyen 
keresztül (röviden csonkállvány) csatlakozik a futószárhoz.  A csonkállványon 
kapott helyet a fékberendezés, amely egy tárcsafék. A futószáron megtalálható a 
fellépő, amely a repülőgép kabinjába történő be-, kiszállást segíti. A kedvezőbb 
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légellenállást biztosító burkolatok is a futószáron vannak. A futószár másik vége a 
sárkánytestbe van rögzítve (M4./4. ábra, melléklet). A géptestben két támaszhoz 
kapcsolódik a futószár. A futószár a belső oldali támaszhoz átmeneti illesztéssel és 
egy átmenő csavarral van rögzítve. A külső oldali támasztásnál a futószár egy 
szilentblokkon keresztül kapcsolódik a sárkánytesthez. A szilentblokk 
elmozdulását rögzítőgyűrű gátolja. 

A szilentblokk felépítését az M4./5. ábra (melléklet) szemlélteti. A gépelem 
külső részén egy acélpersely található, ez kapcsolódik a sárkánytestben 
elhelyezkedő támaszhoz. A persely belső oldalán található a poliuretán ágyazás. A 
poliuretán a futószárhoz csatlakozik.  

Használat során a rugalmas elem, a poliuretán (PUR) megy tönkre, ezért 
további vizsgálataim is erre a műanyag ágyazásra irányulnak. Továbbá a Cessna 
150-es családnál 1000 óránként vagy 3 évente, a 172-es családnál 1000 óránként 
kell ellenőrizni a külső támaszt, de csak laprugós kivitelnél. Cső keresztmetszetű 
futószár esetén a rugalmas megtámasztásra (ágyazásra) vonatkozó karbantartásról a 
gyártó semmilyen utasításban nem rendelkezik (CESSNA 2010). 

A Cessna 172-es típusnál a PUR ágyazás tönkremenetele jelenti a 
rekonstrukcióval javítandó gyengepontot. Meghibásodásra utaló jelek a beépítés 
helyén is megfigyelhetők voltak (3.4. ábra). Az ismétlődő terhelés hatására a 
szilentblokk külső acélperselye és a futószár közül a műanyag szinte 
kimorzsolódott. A meghibásodott alkatrészt kiszerelt állapotban a 3.5. ábra mutatja. 
A képen látható, hogy a PUR ágyazás teljesen tönkrement. A műanyag persely 
belső része elvékonyodott, kirepedt és a szilentblokk külső pereme felé türemkedett 
ki az anyag, hiszen itt szabadon deformálódhatott. 

 

  
3.4. ábra A meghibásodott gépelem 

beépített állapotban 
3.5. ábra A meghibásodott gépelem 

kiszerelt állapotban 
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3.2.4. Meghibásodott gépelem rekonstrukciójának célja 
 

A meghibásodásra hajlamos futószár ágyazás repülésbiztonsági oldalról 
kockázatot jelent. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy helyettesíthető-e a gyengepont 
új, korszerű anyagokat tartalmazó megoldással, ahol az üzemi igénybevétel nem 
eredményez visszatérő meghibásodást. 
További rekonstrukciós tevékenységem: 

 Javaslatot tenni az eredeti PUR rugalmas ágyazás anyagának kiváltását 
szolgáló más műanyagra vagy műanyag párosításra.  

 További célom, hogy meghatározzam azt a jellemző igénybevételt és 
határértéket, amely alapján szükségszerűen javasolt az adott gépelem 
vizsgálata, függetlenül attól, hogy éppen hol tart a repülőgép karbantartási 
periódusa. A meghatározott érték elérésekor javasolt a gépelem 
felülvizsgálata, esetleges cseréje. Ezzel a jellemző paraméterrel a hiányos 
karbantartási utasítás kiegészíthető. 

 
3.2.5. Eredeti gépelem anyagmegválasztása 
 

Poliuretán anyagok gyártásával foglalkozó cég segítségét igénybe véve 
megállapítottuk, hogy a többszörös meghibásodást eredményező rugalmas 
hosszágyazás anyaga megfelel a mai kereskedelemben elérhető PUM 70A jelzésű 
öntött poliuretán alapanyagnak.  
 
3.2.6. Vizsgált anyagok kiválasztása 
 

Tekintettel arra, hogy a PUM 70A típusú alapanyag jellegzetes meghibásodása 
a kifáradás és a kopás, ezért helyettesítő anyagként közel hasonló rugalmassági, de 
jobb kifáradási tulajdonságokkal bíró PUM 60A és a PUA 90A alapanyagot 
választottam a PUR termékek gyártójának ajánlása alapján. Alternatív 
megoldásként többrétegű szerkezet létrehozásánál, sikló felületként a Docapet TF 
(PETP/PTFE, PETP: poli(etilén-tereftalát), PTFE: poli(tetra-fluor-etilén)) kompozit 
anyag lehet előnyös. A PETP/PTFE ágyazásokat előszeretettel alkalmaznak 
helikoptereknél (például a dinamikus rúd végén). 

A PUR anyagokra (elasztomerek) nehezen értelmezhető a rugalmassági 
modulus (E), ezért ezeket az értéket nem tartalmazza a gyártói adatlap (PEMŰ 
MŰANYAGIPARI ZRT., QUATTROPLAST KFT.). A további modellezés 
szempontjából az „E” értékek ismerete fontos, ezért egytengelyű húzó és 
nyomóvizsgálatokkal határoztam meg az alkalmazható anyagmodelleket, azaz a 
feszültség () és a fajlagos alakváltozás () összefüggéseit.  
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3.3. Meghibásodott gépelem vizsgálatának lépései 
 

A tönkrement gépelem komplex vizsgálatának, illetve a kiértékelésnek a 
folyamatát az alábbi pontok tartalmazzák, továbbá a 3.6. ábrán összefoglalva is 
látható.  

 A tönkrement gépelem anyagának, minőségének, összetételének 
meghatározása.  

 Az eredeti anyag és a feltételezetten helyettesítésre szolgáló anyagok 
jellemzőinek meghatározása. 

 A futószárat ért terhelés meghatározása elméleti úton. 
 A repülőgépet ért terhelés mérésére alkalmas eszköz készítése. 
 Repülőgépet ért terhelés mérése valós körülmények között. 
 Mechanikai szimulációs modell felépítése és a vizsgálati paraméterek 

megadása az előző pontokban meghatározott jellemzőkből. A modell 
alapján meghatározhatók a szilentblokkban a feszültségek és az 
elmozdulások. 

 Laboratóriumi fárasztó-koptató tribológiai vizsgálatra alkalmas berendezés 
kialakítása. 

 Laboratóriumi gyorsított fárasztó-koptató vizsgálatok végrehajtása túlterhelt 
állapotban. 

 VEM (végeselem módszer) analízis a valós feszültségek és az igénybevételi 
határszámok közötti kapcsolat feltárására. 

 Eredmények értékelése, a fejlesztett karbantartási rendszer műszaki 
információs moduljába, karbantartási utasításába való beágyazás. 

 Következtetések levonása. Anyag, anyag-pár javaslat, határterhelési érték 
vagy tartomány kitűzése. 

 
3.6. ábra Komplex vizsgálat, értékelési rendszer 
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4. MEGHIBÁSODOTT GÉPELEM VIZSGÁLATA, EREDMÉNYEK 
 
4.1. Anyagjellemzők 
 
Szakítóvizsgálatok 
 

A vizsgált anyagtípusok szakítóvizsgálatait az FVM Mezőgazdasági Gépesítési 
Intézetben, Gödöllőn végeztem el. 
 
A szakítógép jellemzői: az INSTRON 5581 típusú padlótelepítésű, univerzális 
mechanikai szilárdságellenőrző készülék, alkalmas szakító-, nyomó-, 
húzóvizsgálatok elvégzésére 0,025 N-tól 50 kN-ig terjedő méréstartományban 
(www.fvmmi.hu). 

 
A szakítóvizsgálathoz használt próbatesteket és a méréseket a vonatkozó 

szabvány előírása szerint készítettem, illetve hajtottam végre (MSZ EN ISO 527-
1:1999, MSZ EN ISO 527-2:1999  MSZ EN ISO 527-3:1996). Minden mérési 
beállítást ötször ismételtem. Egy-egy jellemző diagramot a 4.1. ábra szemléltet 
adott jelű alapanyagra vonatkozóan.  

 
A számított átlagos szakítószilárdság (Rm) és rugalmassági modulus (E) értékeit 

a 4.1. táblázat mutatja. 

4.1. táblázat Szakítóvizsgálati eredményekből meghatározott szakítószilárdsági 
(Rm) és rugalmassági modulus (E) értékek 

 Docapet TF PUM 60A PUM 70A PUA 90A 
Rm [N/mm2] 64,875 32,428 39,151 35,967 
E [N/mm2] 2134,266 2,075 3,042 4,713 
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Fh - L diagram, Docapet TF
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h -  diagram, Docapet TF
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Fh - L diagram, PUM 60A
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h -  diagram, PUM 60A
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Fh - L diagram, PUM 70A
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h -  diagram, PUM 70A
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Fh - L diagram, PUA 90A
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h -  diagram, PUA 90A
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4.1. ábra Adott jelű alapanyagra jellemző Fh - L és h -  diagramja 
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Nyomóvizsgálatok 
 

Szakirodalom szerint (PÉK 2000) képlékeny, illetve nagy rugalmasságú 
anyagoknál nyomóvizsgálatokat is szükséges végrehajtani az anyagjellemzők 
meghatározására. Ezért a PUM 60A, PUM 70A, PUA 90A jelű anyagoknál 
nyomóvizsgálatokat is végeztem. A méréseket szintén az INSTRON 5581 típusú 
mechanikai szilárdságellenőrző készüléken végeztem el, az MSZ EN ISO 604:2003 
szabvány szerint.  
 
A nyomóvizsgálati eredmények kiértékelésekor az alábbiakat vettem alapul: 
 

A használt mechanikai szimulációs program (VEM) nem csak a rugalmassági 
modulus értékek ismeretében tud számolni, hanem képes a vizsgálni kívánt anyag 
 -  diagram főbb pontjainak megadása után, az adott diagram jellegének 
megfelelően szimulálni és kezelni az alapanyagot. 
 
A program tulajdonsága miatt a vizsgálati eredményeket a „szakasz - illesztő” 
módszer szerint értékelem: 

 Az összes nyomóvizsgálati eredményt anyagonként ábrázolom Fny - L és 
ny -  diagramban.  

 Az ábrázolt diagramok, így a minták közül nem veszem figyelembe azokat, 
amelyek kiugróan eltérnek a többi mintától. 

 A nemlineáris ny -  diagramokat megvizsgálom abból a szempontból, 
hogy több szakaszra feloszthatóak-e? A felosztás oka az, hogy a szakaszok 
végpontjainak ny -  értékeinek átlaga adja azokat a pontokat, amelyekre 
nem folytonos egyenest illesztve egy az eredeti diagramot közelítő ny -  
diagram adódik. 

 A szakaszok kijelölése igazodik a jelleggörbe alakjához. 
 A szakasz határok kijelölése után, lineárist illesztek az eredeti  ny -   

diagram adott kijelölt szakaszára. A kijelölt szakasz akkor elfogadható, ha 
az illesztett egyenes korrelációs együtthatójának értéke  R2  0,95. Ha 
teljesül ez a feltétel, akkor elfogadom az adott jellemző szakaszt. A 
szakaszokra bontást és egyenes illesztést minden egyes mintánál elvégzem 
és a szakaszok végpontjainak ny -  értékeiből átlagot számolok. Ha nem 
teljesül a korrelációs kikötés, akkor a szakasz határait módosítom addig, 
amíg a korreláció az előírt mértékű nem lesz. Amennyiben szükséges, az 
eredeti szakasz felosztásának számát növelni kell a jobb illeszkedés elérése 
érdekében. 

 Az így kapott átlagos ny -  diagram, és annak jellemző értékeit használom 
fel a szimulációs programhoz, hogy az adott jelű anyagra jellemző 
szilárdsági tulajdonságát minél jobban közelítsem a valósághoz az adott 
terhelési szinten is. 
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A „szakasz - illesztő” eljárással meghatározott ny -   diagramok a nem 
lineárisan rugalmas anyagok esetében, jobb közelítést és pontosabb számítást 
tesznek lehetővé a numerikus modellezésnél. 

A nyomóvizsgálat a rövid idejű mechanikai vizsgálatok közé sorolható, így a 
műanyagok hosszúidejű tulajdonsága, mint például a feszültségrelaxáció, kúszás, 
viszkoelasztikus viselkedés hatását nem vettem figyelembe.  

A nyomóvizsgálatokra mintaként a 4.2. ábra három mérést mutat a PUM 60A 
esetében, majd a szakaszra bontást és egyenesek illesztését a 4.3. és a 4.4. ábra 
mutatja. 

ny -  diagram, PUM 60A
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4.2. ábra A PUM 60A anyag nyomóvizsgálatánál kapott ny -  diagram 

ny -  diagram, PUM 60A
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4.3. ábra PUM 60A ny -  diagram jellegzetes határszakaszai 
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ny -  diagram jellegzetes határpontjai, PUM 60A
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4.4. ábra PUM 60A ny -  diagram jellegzetes határpontjai 

Az illesztés eredményei a 4.2. táblázatban láthatók. 
 

4.2. táblázat Jellegzetes szakaszokra illesztett egyenesek egyenletei és 
illeszkedésük PUM 60A jelű alapanyagra 

szakasz Minta 1, PUM 60A Minta 3, PUM 60A Minta 5, PUM 60A 

A ny = -15,543 + 0,0673 
R2 = 0,9828 

ny = -14,596 + 0,0022 
R2 = 0,985 

ny = -14,446 + 0,0482 
R2 = 0,9767 

B ny = -83,768 + 32,782 
R2 = 0,9748 

ny = -75,29 + 29,153 
R2 = 0,9727 

ny = -79,474 + 31,231 
R2 = 0,9596 

C ny = -204,59 + 111,1 
R2 = 0,986 

ny = -215,95 + 120,26 
R2 = 0,988 

ny = -204,88 + 112,13 
R2 = 0,983 

D ny = -682,28 + 457,49 
R2 = 0,9852 

ny = -580,97 + 385,06 
R2 = 0,9785 

ny = -584,24 + 387,09 
R2 = 0,9793 

E ny = -2005,1 + 1493 
R2 = 0,9857 

ny = -1865,2 + 1390,7 
R2 = 0,9849 

ny = -1879,3 + 1401,3 
R2 = 0,9826 

 
Definiáltam a határpontokat (4.3. táblázat), melyek segítségével a numerikus 

modellezéshez használható, nemlineáris anyagmodell szakaszai értelmezhetők (4.4. 
ábra). 
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4.3. táblázat A PUM 60A jelű anyagminták ny -  diagramjainak átlagpontjai 
Szakasz 

határpontok 
sorszáma 

Fajlagos magasság-
csökkenés,  
 [mm/mm] 

Nyomófeszültség, 
ny [N/mm2] 

0 0 0 
1 0,458 -7,541 
2 0,647 -21,727 
3 0,719 -36,245 
4 0,770 -66,304 
5 0,870 -251,278 

 
E módszert alkalmazva határoztam meg a többi anyag anyagmodelljét, melyet 

az M5. mellékletben összegzek. 
 

4.2. A futószár terhelés meghatározása elméleti úton 
 

A repülőgépekre előírásokban szabályozzák az egyes alkatrészekre, 
kezelőszervekre stb. vonatkozó szabályokat, megengedhető határértékeket, 
valamint ezek származtatását is. Ilyen előírás az EASA CS-23 (2003).  

Az előírás szerint a repülőgép futóművét két meghatározó erő értékre kell 
méretezni, egy vízszintes (Fdr) és egy függőleges (Fvr) erőre. A két meghatározó 
erőt a 4.5. ábra mutatja. 

 
4.5. ábra A futószár méretezését meghatározó erő komponensek 

A repülőgép futószár terhelésének három esetét különbözteti meg a 
szakirodalom orrfutós repülőgép esetében (4.4. táblázat). A 4.4. táblázat második 
oszlopa a meghatározó a méretezés szempontjából, vagyis a főfutó gördül és az 
orrfutó még terheletlen. 
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4.4. táblázat Különböző terhelési esetekben alkalmazandó  meghatározások 
(PAZMANY 1986) 

Orrfutós repülőgép 

Feltételek 
Leszállás nagy 
állásszöggel, 

terheletlen orrfutó 

Főfutó gördül, az 
orrfutó még terheletlen 

Főfutó és orrfutó is gördülő 
állapotban érintkezik a 

talajjal 
Függőleges 
összetevő a 
súlypontban 

Gn   Gn   Gn   

Vízszintes 
összetevő a 
súlypontban 

0 GnK   GnK   

Rugózási 
karakterisztika 

Pillanatnyi statikus 
vagy dinamikus, ami 

időfüggő 

Pillanatnyi statikus 
vagy dinamikus, ami 

időfüggő 

Pillanatnyi statikus vagy 
dinamikus, ami időfüggő 

Főfutó 
kerekén 

keletkező erők 
G)Ln(Fvr   

G)Ln(Fvr   

GnKFdr   

*

*

vr d
aG)Ln(F   

*

*

d
aGnKFdr   

A táblázat adott oszlopa szerint a főfutó keréken keletkező erők: 
 
Függőleges irányban (két futóra vonatkozóan): ]N[G)Ln(Fvr   
 
Vízszintes irányban (két futóra vonatkozóan): ]N[G)Ln(Fdr   
 
Az egyenletekben használt jelölések és jelentéseik, értékeik: 
 
G - súlyerő [N];  
K - tapasztalati tényező, értéke ha G < 1361 kg akkor K = 0,25; 
L - felhajtóerő relációs tényező, értéke ha G < 1361 kg akkor L = 0,67; 
n - normál terhelés összetett tényezője a futóművekre, értéke n = 2,67; 
(FARKAS 2008, PAZMANY 1986). 
 
Az összetevők meghatározása: 
 
A vizsgált repülőgép megengedett felszálló tömege: m = 998 kg; 
A nehézségi gyorsulás: g = 9,81 m/s2. 
 

N38,9790G
81,9998G

]N[gmG
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Függőleges irányban: 

N78,19580F

38,9790)67,067,2(F

G)Ln(F

vr

vr

vr











 

Vízszintes irányban: 

N078,6535F

38,979067,225,0F

GnKF

dr

dr

dr











 

 
A meghatározott erők alapján kell a főfutó szárakat szilárdságilag méretezni. 

Ezek az értékek kettő futószárra vonatkoznak.  
Az előző eredmények a futószár terhelésre érvényesek. A szilentblokkban 

keletkező feszültségekre, valamint az elmozdulásokra nem ad pontos eredményt.  
Ez a számítás nem képes a dinamikus hatásokat (rezgések, ütések) pontosan 

meghatározni, pedig a szerkezeti anyagok tönkremenetele szempontjából kiemelt 
jelentőségük van. 

Ezt figyelembe véve, valós üzemi méréseket is végeztem a dinamikus hatások 
feltárása érdekében. 

 
4.3. A repülőgép terheléseinek mérése valós körülmények között 
 
Mérőérzékelő típusának kiválasztása 
 

A repülőgépet, futószárat és ebből adódóan a szilentblokkot ért terhelések 
mérése igen összetett feladat. Egy szerkezetben a feszültségek, elmozdulások 
mérésére, illetve meghatározására több eljárás terjedt el a gyakorlatban. Az adott 
gépelemet ért igénybevételek mérésére az alábbi módszerek alkalmazhatóak: 

 Nyúlásmérés, nyúlásmérő ellenállás segítségével. A módszer lényege az, 
hogy a vizsgálni kívánt szerkezet előre meghatározott pontjaira kell 
rögzíteni adott irányban a nyúlásmérő bélyegeket. Az erőhatás 
következtében a szerkezetben létrejövő deformáció a nyúlásmérő 
ellenállásban azonos deformációt fog létrehozni. A deformáció a 
nyúlásmérő bélyegben ellenállás változást idéz elő, amely a kalibrálási 
értékkel arányosan fogja megadni a szerkezet vizsgált pontján a fajlagos 
nyúlást. A nyúlásmérő bélyegek rögzítése a szerkezetre ragasztással 
történik. A ragasztási művelet előtt a mérőbélyeg rögzítési helyén a 
felületnek fémtisztának kell lennie, tehát nem lehet a felületen 
festékmaradvány, és egyéb szennyeződés sem. Egyes ragasztóanyagoknál 
fennáll a veszélye annak, hogy a ragasztóanyag bediffundál a fémbe, ahol 
kristályközi korróziót okozhat. A repülőgép üzemeltetője (aki a gyártói 
utasításokra támaszkodik) határozottan kijelentette, hogy a repülőgép 
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futószárán, és egyéb elemén semmilyen fizikai, kémiai (csiszolás, 
ragasztás) beavatkozás nem engedélyezett.  

 Elmozdulás mérés. A vizsgálat lényege az, hogy a szerkezet vizsgálati 
pontjaiba elmozdulás mérőket kell telepíteni. A szerkezet erőhatás 
következtében deformálódik, melynek mértékét az elmozdulás mérők 
mérik. Az elmozdulás nagyságából számítható a szerkezetet ért erőhatás 
értéke. A repülőgép szerkezeti felépítése, továbbá a szilentblokk 
beépítettsége nem tette számomra lehetővé az elmozdulás mérését valós 
körülmények között. Továbbá az üzemeltető sem engedélyezte a 
szilentblokk szerkezetének megbontását és bármilyen elmozdulás mérő 
telepítését, mivel repülésbiztonsági okokból ez kifogásolható lett volna, és 
nem utolsó sorban igen költséges (repülőgép szerelési költsége). 

 Rezgésgyorsulás mérése. A mérés lényege az, hogy a vizsgálni kívánt 
szerkezet vizsgálati pontjaira rögzített gyorsulásérzékelők képesek mérni a 
szerkezetben a gyorsulásokat. A mért gyorsulási értékek Fourier 
transzformációját követően meghatározhatók a jellemző gyorsulási és 
frekvencia értékek. Mechanikai szimulációs programok bemeneti 
paramétereként megadható a rezgésgyorsulás, ennek ismeretében modellezi 
a program az adott terhelési állapotot. Az üzemeltetővel történő 
konzultációkat követően engedélyt, valamint szakmai segítséget kaptam 
ahhoz, hogy a repülőgépen elhelyezhessek gyorsulásérzékelőket, valamint 
a mérések lebonyolításához szükséges eszközöket. 

 
Gyorsulás- rezgésgyorsulás mérőrendszer 
 

A le- és felszállásokat jellemzi a sárkánytest vivő gyorsulása, illetve lassulása, 
melyre szuperponálódnak a dinamikus hatásokból adódó rezgések (mint fárasztó, 
koptató, rongáló folyamat) gyorsulásai. Ez utóbbi értékei jóval meghaladják a vivő 
gyorsulás értékeket, ami légi haladás esetében szinte elhanyagolható. Méréseim 
során a gyorsulás érzékelők természetesen mérik az esetleges vivő gyorsulást is, de 
a hangsúly a rezgésgyorsuláson van. Ezért a továbbiakban a gyorsulás - 
rezgésgyorsulás kifejezéseket szinonimaként használom a leírtak tudatában. A 
mérőrendszerrel szemben az alábbi követelményeket fogalmaztam meg: 

 A mérőrendszer legyen alkalmas a repülőgépben és a futószáron a 
rezgésgyorsulások érzékelésére és rögzítésére. 

 A mérőrendszer legyen kellően pontos és érzékeny. 
 A rendszer legyen stabil. A repülőgépes üzem közben képes legyen 

folyamatosan adatokat mérni, tárolni. 
 A mért adatok legyenek könnyen feldolgozhatók és kezelhetők. 
 A mérőrendszer könnyen telepíthető és bontható legyen a repülőgépen. 
 A rendszer telepítése és bontása minél kisebb átalakítással járjon a 

repülőgépen. 
 A mérőrendszer legyen független, és önállóan képes legyen funkcióját 

betölteni. 
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 A mérőrendszer mobil legyen. 
 A mérőrendszer környezeti behatásokkal szemben ellenálló legyen. Ide 

sorolnám a szelet (menetszél), nedvességet (eső, pára), rádiófrekvenciás 
hullámokat. 

A felsorolt kritériumokat szem előtt tartva elkészítettem a mérőrendszert, amely 
alkalmas arra, hogy a kisrepülőgépen méréseket hajtsak végre valós körülmények 
között. A mérőrendszer vázlatát a 4.6. ábra szemlélteti. 

 
4.6. ábra Kisrepülőgépben ébredő gyorsulások mérésére alkalmas mérőrendszer 

vázlata 

A rendszert alkotó elemek, az elemek szerepe, tulajdonságai: 
 Spieder 8 típusú mérőerősítő. A mérőerősítő feladata az, hogy az érzékelők 

működéséhez szükséges feszültséget biztosítsa, illetve az érzékelő által 
szolgáltatott villamos jeleket felerősítse. A felerősített jeleket olyan módon 
konvertálja, hogy az a továbbiakban feldolgozható legyen. A mérőerősítő 
fizikai kapcsolatban van a gyorsulásérzékelőkkel, elektromos tápforrással, 
valamint a számítógéppel. A mérőerősítőből kettő darabot használtam 
egyszerre a méréseim folyamán. Oka az, hogy egy mérőerősítő hat darab 
mérési csatornával rendelkezik és kilenc darab mérési csatornára volt 
szükségem a mérések végrehajtásához.  

 Gyorsulásérzékelő. Az érzékelő feladata, hogy a mérési pontokban fellépő 
gyorsulásokat - főleg rezgésgyorsulásokat - érzékelje, mérje. Az érzékelő 
működéséhez szükséges energiát a mérőerősítő biztosítja, illetve a kimeneti 
jeleket is a mérőerősítő dolgozza fel. Az érzékelők tulajdonságai a 
következők:  
Mérési tartománya:  18 g [nehézségi gyorsulás]; 
Pontossága:  2 %, ( 0,036 g [nehézségi gyorsulás]); 
Kéttengelyes gyorsulásérzékelő; 
Maximálisan 10000 g-s nehézségi gyorsulást képes elviselni. 
Mérési hőmérséklettartomány: -20 C  T  70 C. 
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 Számítógép. A mérőerősítő által szolgáltatott jelek feldolgozása, 
megjelenítése, kezelése a számítógépen telepített Catman 5.0 programmal 
történt. A szoftver igényeihez igazodott a számítógép operációs rendszere 
és fizikai háttere. 

 Elektromos tápforrás. A mérőrendszer független működését, és a 
mérésekhez szükséges elektromos tápforrást egy 12 V-os, 100 Ah-ás savas 
akkumulátorral oldottam meg. A tápforrás feszültség értéke, valamint 
kapacitása igazodik a fogyasztók igényeihez, valamint a mérések 
időtartama alatt biztosítja a megfelelő mennyiségű energiát a mérőrendszer 
berendezéseinek.  

 12 V / 230 V-os átalakító. Az eszköz feladata, hogy a számítógép 
működéséhez szükséges 230 V-os feszültséget állítson elő 12 V-ból. Erre az 
eszközre akkor van szükség, ha a számítógép saját akkumulátora lemerülne 
a mérés folyamán. 

 
A mérőrendszer összeállításának leírása, telepítése a repülőgépre 
 

A mérőrendszer összeépítését, szoftveres beállítását, próbaüzemét, mérési 
irányok meghatározását, a repülőgépre történő telepítés előtt végeztem el a Szent 
István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gépipari Technológiai Intézet 
Tanműhelyében. 

A 4.7. ábra szemlélteti a mérőrendszerben értelmezett irányokat és értelmeket. 

 
4.7. ábra Feltételezett koordináta irányok 

A kabinba telepített rendszert az M6./1. ábrán (melléklet) szemléltetem. A 
repülőgépre történő rögzítés előtt a gyorsulásérzékelőket kalibráltam. A kalibrációt 
követően nulláztam a mérőszoftver segítségével a mérőrendszert, vagyis a Föld 
gravitációs gyorsulását nem vettem figyelembe a mérések során csak az ettől eltérő 
értékeket. Így a Föld által létrehozott gravitációs gyorsulását nulla szintnek 
tekintettem. A mérés során 800 Hz-es mintavételi frekvenciát alkalmaztam.  

Egy pár érzékelőt rögzítettem a kabinban a sárkánytestre, valamint egy-egy pár 
érzékelőt a futószárra. A futószárakon a fellépők helyére rögzítettem az 
érzékelőket. Kabinban a hátsó ülés vázára rögzítettem a gyorsulásérzékelőt, a 
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repülőgép hossztengelyének vonalában. A váz kellő merev kapcsolattal csatlakozik 
a sárkánytest vázrendszeréhez. Az említett sárkánytest váz közvetlenül kapcsolódik 
a futószár bekötési pontjához (M4./4. ábra, melléklet). 

Az egyes elemek közötti fizikai kapcsolatot elektromos kábelekkel valósítottam 
meg. Az érzékelők és a mérőerősítők közötti kapcsolatot több eres árnyékolt, 
szigetelt mérőkábellel oldottam meg. Az árnyékolásra azért volt szükség, hogy a 
repülőgépes üzem során keletkező elektromágneses hullámok ne keltsenek zavart a 
jelátvitelben, valamint a jelátvitel során esetleges elektromágneses hullámok ne 
veszélyeztessék a repülés biztonságát. A többi fizikai kapcsolatra a készülékekhez 
tartozó gyári kábeleket használtam fel. A futószárakon rögzített érzékelők 
kábeleinek elvezetését a karbantartó személyzet végezte, mivel a repülőgépet meg 
kellett bontani. Az M6./2. ábrán (melléklet) szemléltetem a futószárra rögzített 
gyorsulásérzékelőket, valamint a jelkábelek rögzítését. 

Az előkészített és telepített mérőrendszer alkalmassá vált arra, hogy valós 
körülmények között méréseket hajtsak végre, úgy hogy csak a Föld gravitációs 
gyorsulásán kívüli gyorsulásokat, rezgésgyorsulásokat mérjem. 
 
Gyorsulás- rezgésgyorsulás mérése és kiértékelése 
 

A mérések a tököli repülőtéren történtek. A repülőtéren betonburkolatú és füves 
burkolatú pályák találhatóak. Mind a kétfajta burkolatú pályán öt-öt darab le- és 
felszállást hajtottam végre. A repülés a légügyi hatóság által megkövetelt szabályok 
szerint, és a kisrepülőgép üzemeltetési utasításában foglaltak szerint zajlott le.  

A mérés folyamán a 14. számú (140) fel- és leszállási irányt használtam. A 
mérés során az átlaghőmérséklet 20 C volt valamint szembeszél uralkodott, 
amelynek értéke megközelítőleg 3 m/s volt. Az időjárási feltételek ideálisak voltak 
a repülésre. A repülésre vonatkozó sebesség és motorfordulatszám adatokat az 
alábbi 4.5. táblázatban foglalom össze. Az értékek tájékoztató jellegűek. A 
sebesség a repülőgép műszere által a dinamikus nyomásból korrekciók nélkül 
kijelzett sebesség (Indicated Airspeed, IAS). A motorfordulatszám beállított érték 
és a repülőgép műszere jelezte ki. A motorfordulatszám beállított értékei műszer 
szerint alapjárat esetén 800 - 900 1/min teljes gáz esetén pedig 2200 - 2300 1/min. 

4.5. táblázat A le- és felszállásra jellemző paraméterek (tájékoztató adatok) 
 Leszállás 

(levegőben) 
Felszállás 
(földön) 

Sebesség maximuma (IAS),  
vmax [m/s]:  30,85  28,29 

Motorfordulatszám,  
fmotor [1/s]: 13,3 - 15 36,66 - 38,33 

 
Továbbiakban a 4.5. táblázatban szereplő beállított és műszer által jelzett 

értékeket fogom használni. Az értékek tájékoztatásul szolgálnak. 
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Gyorsulásmérés végrehajtása 
 

A repülőgép felszállás után emelkedett, majd háromszori balforduló után 
közelítette a leszállópályát. A földetérés előtt indítottam a mérést, mintavételezést. 
A repülőgép földet ért majd a földetérést követően lassult a pályán, ekkor 
alapgázon működött a motor (fmotor = 13,3 - 15 1/s). A lassulás majdnem megállásig 
történt, majd ekkor hirtelen teljes gázadás következett (fmotor = 36,66 - 38,33 1/s), 
vagyis a repülőgép a felszállás fázisába került. A gyorsulási szakasz végén, 
megközelítőleg vmax = 28,29 m/s IAS sebességnél hagyta el a repülőgép a talajt és 
felszállt. A levegőben történő tartózkodás közben a mérést leállítottam.  

A mérést öt le- és felszállásnál végeztem el füvön és beton burkolaton egyaránt. 
 
Gyorsulási eredmények kiértékelése 
 

A mérés során a gyorsulásérzékelők által szolgáltatott eredmények egysége a 
„g” nehézségi gyorsulás [m/s2]. Az SI rendszerhez igazodva a mérési 
eredményeimet felszoroztam 9,81 m/s2-el. 

Több szerző, és előírás (EASA CS-23 2003, FARKAS 2008, PAZMANY 
1986) is megemlíti, hogy a futószárat vízszintes és függőleges irányú 
erőkomponensekre kell méretezni. Az általam felállított koordináta rendszerben 
ezek a „z” és „x” irányú koordináta tengelyek. A mért eredményekből csak a „z” és 
az „x” irányok értékeit értékelem, az „y” irány eredményeinek további 
feldolgozásától a dolgozatban eltekintettem. 

A mérési eredmények összefoglalása az M7. mellékletben található. A 
táblázatban jelöltem a mérési sorozatnál előforduló legnagyobb értékeket pozitív és 
negatív irányban beton és füves burkolatú pályán egyaránt. 

Az eredményekből kiderül, hogy a füves pályán történő le- és felszállás során, a 
„z” irány esetében egyértelműen nagyobb gyorsulások keletkeztek (pozitív és 
negatív értelemben is), továbbá az „x” irány esetében is a füves burkolatú pályán 
történő le- és felszállás tekinthető kritikusnak. 

A továbbiakban a füves burkolat által gerjesztett kritikus rezgésgyorsulás 
értékeket veszem figyelembe a numerikus modellezés bemeneti értékeinek 
megállapításához. 

A szilentblokk terhelése a következő: a repülőgép fúvott gumiabroncsa 
érintkezik a talajjal, a gumiabroncsra ható erő és az ebből eredő igénybevétel 
átadódik a csapágyakon keresztül tengelycsonknak, majd pedig a futószárnak. A 
futószár a sárkánytestbe van rögzítve csavarkötéssel (M4./4. ábra, melléklet) 
valamint megtámasztja rugalmasan egy szilentblokk, aminek rugózó 
csapágypersely anyaga a kritikus meghibásodó PUR. A terhelést részben felveszi a 
szilentblokk, amely rugalmasan deformálódik. A terhelési folyamat azonban a 
szilentblokknál nem ér végett, hiszen az igénybevételből adódóan a repülőgép 
sárkánytestére is átadódik a terhelés, amelyet a szilentblokk külső része ad át. A 
rögzítő csavart is éri terhelés, amely csak minimálisan de rugalmasan 
deformálódik, és így viszi át a terhelést a sárkánytestre. 
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A futószáron mért rezgésgyorsulási és frekvencia eredmények arányosak a 
futószár terhelésével, valamint ugyanez igaz a kabinban a sárkánytesten mért 
gyorsulásokra is. Éppen ezért a mechanikai modell elkészítésénél a szilentblokkot 
ért terhelést is két irányból lehet megközelíteni. Egyik az, amikor a modellben a 
szilentblokkot ért terhelést a futószár irányából közelítem meg. Tehát a futószárban 
keletkező gyorsulások adják a terhelési alapadatokat. A másik pedig az, amikor a 
szilentblokkot ért terhelést a sárkánytestben fellépő gyorsulásokból közelítem. 
Mindkét megközelítési mód elfogadható, hiszen azonos rendszerben foglal helyet a 
két mérési pozíció, közöttük található a szilentblokk, ami közvetlenül nem mérhető. 

A sárkánytestben és a futószárakon mért gyorsulási értékek közül a 
sárkánytestben mért eredményeket fogom a továbbiakban vizsgálni, és felhasználni 
a mechanikai modellezéshez.  

Ennek oka, hogy a későbbi mechanikai modell elkészítésnél a futószár és a 
szilentblokk közötti kapcsolat nem merev, hiszen a futószárnak van egy 
rugalmassága/csillapítása, amivel bővíteni kellene az elkészítendő modellt. Ez 
megnehezítené a modell elkészítését, mivel nem ismert a futószár 
rugalmassága/csillapítása. Ezért eltekintek a futószáron mért eredményektől. A 
sárkánytest és a szilentblokk külső perselye közötti kapcsolat merev és a kabinban 
elhelyezett érzékelő is olyan helyre lett rögzítve (hátsó ülés váza), amely kellően 
merev kapcsolattal rendelkezik a sárkánytesttel. A sárkánytest vázszerkezete 
megfelelően továbbítja a rezgésgyorsulási jeleket, amelyek a szilentblokkban 
ébrednek. A sárkánytest kereszttartó eleme, amire rögzítették a hátsó ülést 
egybeesik a futószár bekötési, rögzítési pontjával (M4./4. ábra, melléklet). Ezért 
elfogadható, hogy a sárkánytestre rögzített és a kabinban elhelyezett érzékelő által 
mért jeleket veszem alapul a továbbiakban.  

Egy-egy kiragadott mérési eredmény mintát szemléltetnek a 4.8. és 4.9. ábrák. 
Az ábrák a kabinban mért „z” és az „x” irányú rezgésgyorsulást az idő 
függvényében szemléltetik egy teljes le- és felszállás folyamán. 

Belső x irányú gyorsulás
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4.8. ábra Kabinban mért „x” irányú rezgésgyorsulás az idő függvényében 
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Belső z irányítottságú gyorsulás
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4.9. ábra Kabinban mért „z” irányú rezgésgyorsulás az idő függvényében 

A két diagram közül a „z” iránynál (4.9. ábra) egyértelműen el tudom 
különíteni a repülésre jellemző különböző állapotokat. A 4.10. ábrán látható az a 
hat szakasz, amelyek a mérés, repülés során elkülöníthető.  

Belső z irányítottságú gyorsulás
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4.10. ábra Kabinban mért „z” irányú rezgésgyorsulás jellemző szakaszai az idő 

függvényében 

Az egyes szakaszok megnevezése: 
I. Leszállás folyamata, levegőben; 
II. Földetérés pillanata; 
III. Pályán történő lassulva gurulás szakasza; 
IV. Pályán történő gyorsítva gurulás szakasza; 
V. Kifutópálya elhagyás pillanat utáni szakasz; 
VI. Felszállás folyamata, levegőben. 
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Az egyes mérési mintákat külön-külön megvizsgáltam és felbontottam a hat 
jellemző szakaszra. A további elemzést Matlab 2007b programmal végeztem el. 
Programot készítettem a gyorsulási eredmények Fourier transzformációjának 
elkészítésére (gyors Fourier transzformáció, Fast Fourier Transform, FFT). A 
program lehetőséget nyújtott arra, hogy a gyorsulásokból meghatározzam az adott 
szakaszra jellemző rezgésgyorsulási értékeket a hozzátartozó frekvencia értékekkel 
együtt (frekvencia spektrum). Az M8. mellékletben mutatom be az egy mérési sor 
mintáira jellemző szakaszok gyorsulási értékeit, valamint a Fourier transzformáció 
eredményét. 

A továbbiakban egy kiragadott mérés eredményein keresztül mutatom be a 
rezgésgyorsulás, illetve a Fourier transzformáció eredményeit a jellegzetes repülési 
szakaszokra vonatkozóan. 

Az adott szakaszok Fourier transzformácóját követően, a rezgésgyorsulás a 
frekvencia függvényében diagramok vizsgálata során arra a következtetésre 
jutottam, hogy két meghatározó jellemző figyelhető meg a diagramokon. Ezt a két 
jellemzőt a repülési szakaszok ábráin „A” és „B”-vel jelöltem.  

Az „A” jel esetében 0 - 2 Hz-es tartományban figyelhető meg a diagramokon 
egy gyorsulás csúcs. Az amplitúdó értéke változik.  

A „B” szakasz esetében egy frekvencia sávot lehet elhatárolni. Ebben a sávban 
a gyorsulás különböző csúcs értéket vesz fel. 
 
Szakaszok és jellemzésük: 
 
I.: Leszállás folyamata, levegőben. Az adott szakaszra jellemző értékek „z” és 

„x” irányokra a 4.11. és a 4.12. ábra mutatja.  
 A mérés időtartama alatt a repülőgép a levegőben tartózkodik és közelíti a 

leszállópályát. A motor fordulatszáma fmotor = 13,3 - 15 1/s, a repülőgép 
sebessége pedig vmax = 30,85 m/s IAS.  

 
II.: Földetérés pillanata. Az adott szakaszra jellemző értékek „z” és „x” 

irányokra a 4.13. és a 4.14. ábra mutatja. A földetérés pillanata ~ 0,3 s ideig 
tart. A repülőgép gumiabroncsa ebben a szakaszban érinti először a talajt. 
Hirtelen, pillanatszerűen megnő a sárkánytest gyorsulása, hiszen itt „csapódik 
be” a repülőgép. A mérési folyamat során ebben a szakaszban lesz a 
maximális gyorsulás pillanatszerűen (~ 0,3 s). Ideális leszállást feltételezve a 
repülőgép főfutói érintkeznek csak a talajjal. Az orrfutó a levegőben van. A 
motor fordulatszáma fmotor = 13,3 - 15 1/s, a repülőgép sebessége pedig vmax = 
30,85 m/s IAS. 
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4.11. ábra Repülőgépen mért gyorsulás időfüggvénye és FFT frekvencia 

spektruma, leszállás folyamata, levegőben, „z” irány 
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4.12. ábra Repülőgépen mért gyorsulás időfüggvénye és FFT frekvencia 

spektruma, leszállás folyamata, levegőben, „x” irány 
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4.13. ábra Repülőgépen mért gyorsulás időfüggvénye és FFT frekvencia 

spektruma, földetérés pillanata, „z” irány 
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4.14. ábra Repülőgépen mért gyorsulás időfüggvénye és FFT frekvencia 

spektruma, földetérés pillanata, „x” irány 

 



MEGHIBÁSODOTT GÉPELEM VIZSGÁLATA, EREDMÉNYEK 

 - 77 - 

 

 

0 2 4 6 8 10
-10

0

10

Idő, t [s]R
ez

gé
sg

yo
rs

ul
ás

, a
 [m

/s2 ]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0

0.5

1

1.5

Frekvencia, f [Hz]R
ez

gé
sg

yo
rs

ul
ás

, a
 [m

/s2 ]

 
4.15. ábra Repülőgépen mért gyorsulás időfüggvénye és FFT frekvencia 

spektruma, pályán történő lassulva gurulás szakasza, „z” irány 
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4.16. ábra Repülőgépen mért gyorsulás időfüggvénye és FFT frekvencia 

spektruma, pályán történő lassulva gurulás szakasza, „x” irány 
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III.: Pályán történő lassulva gurulás szakasza. Az adott szakaszra jellemző 
értékek „z” és „x” irányokra a 4.15. és a 4.16. ábra mutatja. A repülőgép a 
földetérés után a pályán lassulva gurul, a kerékfékek nem üzemelnek. A 
motor fordulatszáma fmotor = 13,3 - 15 1/s, a repülőgép sebessége 
folyamatosan csökken v = 30,85 m/s IAS-ról v = ~ 2 m/s IAS-ra. A repülőgép 
kerekei (a két főfutó és az orrfutó) érintkeznek a talajjal. A terhelések, 
rezgések a pálya egyenetlenségéből adódnak alapvetően a többi forrásból 
adódó rezgések (például a hajtáslánc, hajtómű) elhanyagolhatóak. 

 
Az előzőekhez hasonlóan dolgoztam fel a gyorsítás és a felszállás szakaszait is, 

meghatározva az „A” és „B” jellemzőt. 
 

Fourier transzformációk eredményeinek kiértékelése 
 

Az adott mintákra és a mintán belüli szakaszokra jellemző „A” és „B” értékeket 
táblázatban foglaltam össze. Az „A” jel esetében a 0 Hz-hez tartozó amplitúdó 
értékeket nem vettem figyelembe. Indokom az, hogy a 0 Hz-es értékekhez tartozó 
gyorsulásértékek egy állandó gyorsulási értéket jelentenek. A táblázatban a „B” 
szakaszra vonatkozóan a jellemző frekvencia sáv határait adtam meg, továbbá a 
sávon belüli gyorsulás értékek maximumát olvastam le a diagramokról. 

Az adatok összefoglaló táblázatát az M9. mellékletben mutatom be. 
A kritikus terhelések meghatározásának szempontjából a továbbiakban 

eltekintettem a „I. leszállás folyamata, levegőben”, „V. kifutópálya elhagyás 
pillanat utáni szakasz”, „VI. felszállás folyamata, levegőben” szakaszoktól. 
Indokom az, hogy az adott szakaszoknál keletkező terhelések nagysága a többi 
szakaszban mért értékek 20 - 40 %-át teszik ki. Megjegyzendő, hogy ezek a 
terhelések szintén hozzájárulnak a szilentblokk tönkremeneteléhez. Azonban ez az 
igénybevétel kisebb intenzitással következik be és így a méretezés szempontjából 
nem meghatározó. 

A további számítások szempontjából eltekintettem a „II. földetérés pillanata” 
szakasztól is. A földetérés pillanatában lesznek a maximális gyorsulások, azonban 
ezek az értékek rövid ideig, hirtelen, és egyszer lépnek fel. A tönkremenetel 
szempontjából ez az igénybevétel is jelentős, azonban a kis ismétlési szám miatt a 
vizsgált gépelem károsodása kisebb, mint a nagyobb ismétlési számú és kisebb 
igénybevételű szakaszoknál (pályán történő lassulva/gyorsulva gurulás szakasza). 

A szilentblokkra gyakorolt jelentős fárasztó hatásnak az eredete a kisebb 
gyorsulású, de nagyobb frekvenciaszámú igénybevételek. Az említett igénybevétel 
a szilentblokk tönkremenetelére nézve veszélyesebb.   

A földön történő gurulás során a kerekeken és ezáltal a szilentblokkokon is, a 
talaj egyenetlenségeiből származó igénybevételek jelennek meg. A vizsgálati 
eredményekből kiderül az, hogy a gurulás során nem lépnek fel kimagaslóan magas 
gyorsulás értékek, mint a földetérés pillanatában, viszont a terhelés ismétlésének 
száma, frekvenciája magasabb.  
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A szilentblokk tönkremenetele akkor következik be hamarabb, ha minél 
magasabb ismétlési számmal párosul a terhelés.  

gurulásgurulásérésdetfölérésdetföl
NN    

ahol: : feszültség; 
 N: igénybevétel száma. 

 
Ennek tudatában, az M9. mellékletben bemutatott táblázatból, a III. és a IV. 

szakaszban (pályán történő lassulva/gyorsulva gurulás szakasza) az alábbi 
maximális gyorsulás és frekvencia értékeket választottam ki (4.6. táblázat) mint 
meghatározó értékek. 
 
4.6. táblázat III. és IV.  szakasz maximális frekvencia és amplitúdó értékei 

Frekvencia,  
f [Hz]

Rezgés-
gyorsulás,   
a [m/s2]

Frekvencia,  
f [Hz]

Rezgés-
gyorsulás,   
a [m/s2]

Frekvencia,  
f [Hz]

Rezgés-
gyorsulás,   
a [m/s2]

Frekvencia,  
f [Hz]

Rezgés-
gyorsulás,   
a [m/s2]

2,1 0,28 32 0,11 1,91 2,05 32 0,28

maximális maximális maximális maximális
A jel „x” irány B szakasz „x” irány A jel „z” irány B szakasz „z” irány

 

A fenti táblázat értékeit kerekítettem abból a célból, hogy a további 
vizsgálataimban az adott értékek beállítása és kezelése egyszerűbbé váljon (4.7. 
táblázat).  
 
4.7. táblázat Kerekített vizsgálati paraméterek értékei 

Frekvencia,  
f [Hz]

Rezgés-
gyorsulás,   
a [m/s2]

Frekvencia,  
f [Hz]

Rezgés-
gyorsulás,   
a [m/s2]

Frekvencia,  
f [Hz]

Rezgés-
gyorsulás,   
a [m/s2]

Frekvencia,  
f [Hz]

Rezgés-
gyorsulás,   
a [m/s2]

2 0,3 32 0,1 2 2 32 0,3

maximális maximális maximális maximális
A jel „x” irány B szakasz „x” irány A jel „z” irány B szakasz „z” irány

 

A mérések időtartama, vagyis a le- és felszállás teljes fázisa 25 - 30 s között 
változott. A további laboratóriumi vizsgálataimban egy le- és felszállás 
modellezésére 30 s időtartamot határozok meg. Ez az időtartam elegendő az 
élettartam vizsgálatokhoz, hiszen a valós mérési időtartam felső határa. 
 
4.4. Futószár mechanikai vizsgálata szimulációval 
 

A repülőgépen végzett valós idejű mérések és azok eredményei, valamint az 
anyagvizsgálatok eredményei kellő alapot nyújtanak ahhoz, hogy mechanikai 
szimulációs vizsgálatokat (Végeselem - módszer, VEM) végezzek a futószár - 
szilentblokk egységen. A VEM gyakorlati alkalmazási területei közé tartozik a 
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repülőgépipar (FODOR et al. 2005). A VEM szimulációhoz az Ansys Workbench 
11 programot használtam fel. 

A modellezés a szilentblokkban a redukált feszültségek és a deformációk 
meghatározására alkalmas. Ezek ismeretében a további laboratóriumi fárasztó-
koptató vizsgálatok megtervezhetők. A 4.17. ábrán mutatom be a VEM 
folyamatának egyes lépéseit. 

 
4.17. ábra A VEM modellezés lépései 

1. Geometriai modell elkészítése 
A szimulációhoz el kellett készítenem a vizsgálni kívánt szerkezet modelljét. A 

modell négy elemből áll: a futószár, a szilentblokk belső műanyag és külső acél 
perselye, valamint a kisrepülőgép sárkányszerkezetét helyettesítő test (M10./1. 
ábra, melléklet). A modell részei az eredeti elemek valós geometriai másai, kivételt 
képez a sárkánytestet helyettesítő elem.  
 
2. Anyagjellemzők és sűrűségek definiálása 

A geometriai modell elkészítése után az egyes alkotó elemek anyagjellemzőit 
kellett megadni. Az acél anyagok jellemzői mellett a rendszerben definiálni kellett 
a korábban meghatározott anyagmodelleket, az egyes polimerek (PUR és 
PETP/PTFE) esetén. 
 
3. Az érintkezési zóna definiálása 

A modellben szükséges az illeszkedő felületeket definiálni. Érintkező felület a 
szilentblokk műanyag, és acél perselyek között és az ezekhez csatlakozó elemek 
között jön létre. A műanyag persely és futószár között súrlódásos kapcsolatot 
definiáltam. A súrlódást a Pure Penalty modell szerint számolja a program. A 
súrlódási merevséget minden egyes iteráció után újraszámolja a program. 
 
4. Hálózás 

A modellt véges elemekre kellett bontanom, amely elemekre a program elvégzi 
a szükséges matematikai számításokat. A műanyag persely hálója három dimenziós 
hexagonális alakú és 1,5 mm átlagos elemméretű, a többi elem hálója tetraéder 
alakú és 5 mm az átlagos elemméret. A behálózott modellt az M10./2. ábrán 
(melléklet) szemléltetem. 
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5. Kényszerek definiálása 
A modellben meg kellett adni azokat a kényszereket, amelyek révén a 

szerkezetet beleillesztem a környezetébe. Definiálni kellett a modell mozgását a 
valóságos szerkezet szerint. A futószár kerék oldalát alátámasztottam, a 
sárkánytestet és így a szilentblokkot is a szimmetria feltétele szerint definiáltam 
(elfordulást nem engedélyeztem, és csak a függőleges irányú elmozdulást 
engedélyeztem). 
 
6. Terhelések definiálása 

A szerkezetet ért terhelések nagyságát a valóságos körülmények között 
végrehajtott mérésekből határoztam meg. A modellre a meghatározó terhelések két 
irányból hatnak. Egyrészt függőleges irányból, másrészt pedig vízszintesen a 
repülőgép hossztengelyének irányában. A modell futtatásakor külön-külön 
vizsgáltam ezeket a terhelési állapotokat (4.8. táblázat). Terhelésként a repülési 
mérésekből kapott gyorsulás értékeket alkalmaztam. A gyorsulási értékek a valós 
idejű mérések kiértékeléséből származnak. „z” iránynál a kiértékelés 
eredményeként kapott gyorsulási értékéhez hozzáadtam a gravitációs gyorsulást is, 
mert a mérőrendszer beállítása és használata során a Föld gravitációs gyorsulását 
nulla szintnek tekintettem.  
 
4.8. táblázat A modellben használt terhelési állapotok értékei  

A jel „x” irány B szakasz „x” irány A jel „z” irány B szakasz „z” irány
maximális maximális maximális maximális

Rezgésgyorsulás,              
a [m/s2]

  0,3

Rezgésgyorsulás,              
a [m/s2]
  2

Rezgésgyorsulás,              
a [m/s2]

0,3

Rezgésgyorsulás,              
a [m/s2]

0,1  

7. Szimuláció futtatása 
A modell paraméterezése után le kellett futtatni a szimulációkat. Négyféle 

műanyag esetében négyféle terhelési állapotban (4.8. táblázat) végeztem el a 
szimulációt.  
 
8. Eredmények kiértékelése 

A szilentblokkban ébredő deformáció nagyságának meghatározását az M10./3. 
ábrán (melléklet) szemléltetem. 

A szilentblokkban ébredő redukált feszültség nagyságának meghatározása a 
VEM program segítségével történt. A program számolja és megjeleníti, hogy a 
vizsgált elemben mekkora feszültség ébredt. Ehhez egy színskálát használ. Adott 
színhez adott feszültség érték tartozik, továbbá meghatározható a legnagyobb 
feszültség helye és értéke is. 

Az alábbi táblázatokban (4.9., 4.10. táblázat) foglaltam össze az adott 
alapanyagban a deformáció (de), valamint a redukált feszültség HMH szerint 
(Huber-Mises-Hencky) (redHMH) nagyságát adott terhelés nagysága és iránya 
szerint. Meghatároztam a fajlagos alakváltozás értékét is (), amit a szilentblokk 
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rugalmas ágyazásának külső átmérője (55 mm) és a deformáció nagyságának 
hányadosa adta. 

A táblázatokban szereplő irányok a repülőgép valós idejű mérésénél definiált 
jobbsodrású koordináta rendszerre vonatkoznak. Az „x” irány a repülőgép 
hossztengelye szerinti vízszintes tengely, míg a „z” irány a függőleges tengely.  
 
4.9. táblázat „x” irányú deformációk és redukált feszültségek nagysága 

Rezgés-
gyorsulás,      
a [m/s2]

Fajlagos 
alakváltozás   
 [mm/mm]

Deformáció, 
de [mm]

Redukált 
feszültség,   

redHMH 

[N/mm2]

Rezgés-
gyorsulás,      
a [m/s2]

Fajlagos 
alakváltozás   
 [mm/mm]

Deformáció, 
de [mm]

Redukált 
feszültség,   

redHMH 

[N/mm2]
PUM 60A 0,3 0,00055 0,030 0,284 0,1 0,00036 0,020 0,095
PUM 70A 0,3 0,00036 0,020 0,276 0,1 0,00018 0,010 0,092
PUA 90A 0,3 0,00036 0,020 0,272 0,1 0,00018 0,010 0,090
Docapet TF 0,3 0,00005 0,003 3,676 0,1 0,00004 0,002 1,225

A jel „x” irány
maximális

B szakasz „x” irány
maximális

 
 
4.10. táblázat „z” irányú deformációk és redukált feszültségek nagysága 

Rezgés-
gyorsulás,      
a [m/s2]

Fajlagos 
alakváltozás   
 [mm/mm]

Deformáció, 
de [mm]

Redukált 
feszültség,   

redHMH 

[N/mm2]

Rezgés-
gyorsulás,      
a [m/s2]

Fajlagos 
alakváltozás   
 [mm/mm]

Deformáció, 
de [mm]

Redukált 
feszültség,   

redHMH 

[N/mm2]
PUM 60A 9,81  2 0,00836 0,46 11,219 9,81  0,3 0,00745 0,41 8,911
PUM 70A 9,81  2 0,00673 0,37 10,895 9,81  0,3 0,00418 0,23 6,634
PUA 90A 9,81  2 0,00691 0,38 10,741 9,81  0,3 0,00564 0,31 6,952
Docapet TF 9,81  2 0,00073 0,04 144,712 9,81  0,3 0,00073 0,04 103,462

maximális
A jel „z” irány

maximális
B szakasz „z” irány

 

A mechanikai szimuláció eredményei összhangban vannak a gyorsulásmérés 
eredményeivel. Az „x” irányú kisebb gyorsulásból származó igénybevétel 
lényegesen kisebb redukált feszültséget és kisebb deformációt eredményezett a 
modell számításánál, mint a „z” irány esetében. 

A további laboratóriumi fárasztó-koptató vizsgálatokhoz a „z” irány kritikus 
értékeit vettem alapul, melyek két nagyságrenddel meghaladják az „x” irányú 
igénybevételt.  
 
4.4. Laboratóriumi fárasztó-koptató vizsgálat 
 

A kisrepülőgép szilentblokk tönkremenetelének modellezésére építettem egy 
kisméretű próbatest befogására alkalmas, laboratóriumi fárasztó-koptató vizsgálati 
berendezést. A berendezés felépítésének, kialakításának olyannak kellett lenni, 
hogy reprodukálható mérési rendszerben, gyorsított fárasztó-koptató vizsgálatot 
lehessen végezni a szerkezeti anyagokkal.  

A vizsgálat alapját az eredetileg kopásvizsgálatokra definiált DIN 50322-es 
szabvány adta, amelyen belül a 6. vizsgálati kategóriát vettem figyelembe, vagyis 
az egyszerű alakú próbatesteken végzett modellkísérleteket (BHUSHAN 2001, 
CZICHOS 1978).  
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A fárasztó-koptató vizsgálathoz hengeres próbatesteket használtam fel: a 
próbatest átmérője 8 mm, magassága pedig 10 mm. 

A vizsgálati berendezés kinematikai ábráját a 4.18. ábrán mutatom be. 

 
4.18. ábra Vizsgálati berendezés kinematikai ábrája 

A valóságos szerkezetnél az elmozdulás és a terhelés iránya megegyezik. A 
laboratóriumi fárasztó-koptató vizsgálati berendezésnél azonban az elmozdulás és a 
terhelés iránya merőleges. Így a számított nyomóterhelés beállítása mellett az 
összetett igénybevétel redukált feszültsége már egy olyan magasabb ébredő 
feszültségszintet eredményez, ahol a gyorsított fárasztó-koptató méréseknek lesz 
mérhető eredménye, azaz valós tönkremenetel. A tönkremeneteli határgörbe 
(fárasztó-koptató) felvétele esetén az eredeti feszültségszinthez tartozó nagyszámú 
igénybevételi szám jó közelítéssel visszaszámítható. 

Az elkészített fárasztó-koptató berendezés a 4.19. ábrán látható. A berendezés 
főbb részei a következők: öntvényasztal; háromfázisú aszinkron villanymotor a 
tengelyén excenterrel; frekvenciaváltó; mozgó síklapú ellendarab (kocsi); terhelő 
kar; vezető keret; Spider 8 típusú mérőerősítő; érzékelők. 

A berendezés beállítási funkciói: excenter által létrehozott elmozdulás 
nagysága; függőleges terhelőerő; próbatest terheletlen állapotában a szabad 
kinyúlási hossz a befogófejből; villanymotor másodpercenkénti fordulatszáma (a 
kocsi másodpercenkénti irányváltásának száma). 

A berendezést egy nagy merevségű öntvényasztalra rögzítettem (4.19. ábra). A 
fárasztó-koptató vizsgálat ismétlődő igénybevételét egy háromfázisú aszinkron 
villanymotor (1) állítja elő. A motor fordulatszám változtatását háromfázisú 
frekvenciaváltó (2) biztosította. A motor 10 - 75 Hz-es frekvenciatartományban 
képes működni, ahol a motor egyenletesen adja le a nyomatékát (nyomatéktartás). 
A motor hajtótengelyén egy körhagyót (excentert) (3) rögzítettem, amely 
segítségével beállítható a mozgó síklapú ellendarab (továbbiakban kocsi) (4) 
mozgásának úthossza. Az excenter csapágyazás (5) révén kapcsolódik az álló 
részhez (6). A csapágyazás segítségével az excentrikus forgó mozgás átalakul 
egyenes vonalú mozgássá. Az álló rész egy rudazaton (7) és csuklós gömbfejen (8) 
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keresztül viszi át az alternáló mozgást a kocsira. A kocsi kettő darab golyósoros 
lineáris vezetővel (9) kapcsolódik az asztalhoz. A kocsi a megvezetésnek 
köszönhetően, egyenes vonalú mozgással mozog. A kocsin a vizsgálati rendszernek 
megfelelő felületi érdességű és anyagú ellendarab (10) van rögzítve, amely egy 
köszörült acél lemez. 

 
4.19. ábra Fárasztó-koptató vizsgálati berendezés 

A vizsgálni kívánt próbatest fárasztását-koptatását egyrészről az egyenes 
vonalú, alternáló mozgást végző kocsi végzi, másrészről pedig, a próbatestet egy 
terhelő erő nyomja függőlegesen az acéllemezhez (4.20. ábra). Ez egy összetett, 
mechanikai és tribológiai fárasztást jelent, ahol az érintkező felületek 
deformálódnak is és súrlódnak is (elemi felületek tapadása, majd megcsúszása), 
mint a valós repülőgép futószár ágyazásánál. 

 
4.20. ábra A próbatest igénybevételei 



MEGHIBÁSODOTT GÉPELEM VIZSGÁLATA, EREDMÉNYEK 

 - 85 - 

A próbatestet a próbatest befogóban (11) rögzítettem. A befogó egy erőmérő 
cellához (12) (HBM PW2KRC3 / 75 kN) kapcsolódik. Az erőmérő cellán keresztül 
lehet a próbatestet terhelni a karos mechanizmuson keresztül. A karos 
mechanizmusra különböző tömegű súlyok (13) helyezhetők, különböző elrendezési 
helyzetben attól függően, hogy mekkora a beállítani kívánt terhelés nagysága. A 
kívánt terhelés beállítása és ellenőrzése egy nyomócella (14) (HBM C9B / 1 kN) 
segítségével történik.  A próbatest, a befogó és az erőmérő cella egy fémházban 
foglal helyet. Az erőmérő cella a próbatestnek vízszintes, alternáló mozgásának 
irányában fellépő erőket képes mérni.  

A fémház csapokkal kapcsolódik a karos mechanizmushoz. A fémház - és így a 
terhelés - egytengelyű megvezetését függőleges, golyósoros egyenesbe vezetők 
biztosítják. 

A terhelő mechanizmus és a vezető keret egymáshoz képesti elmozdulását egy 
rugó-visszatérítésű lineáris induktív elmozdulás mérő (15) (HBM WETA / 10 mm) 
méri. Ez az elmozdulási érték a vizsgálatok alatt a próbatest kopásának, 
magasságváltozásának mértékét adja meg. 

A berendezésben található mérőérzékelők árnyékolt jelkábelekkel csatlakoznak 
a Spider 8 típusú mérőerősítőhöz. 

A próbatest hőmérsékletének változását egy hordozható, érintkezés nélkül mérő 
hőmérővel (Raytek RAYRPM3D) mértem.  

A próbatestek tömegét digitális mérleggel (Sartorius MA30) határoztam meg a 
vizsgálatok előtt és után. 

A repülőgépen végrehajtott valós idejű mérésekből, valamint a végeselem 
szimulációból kapott eredmények adták a fárasztó-koptató vizsgálat során 
beállítandó paraméterek alapját. A 4.7. és 4.10. táblázatok adataiból szűkítettem le 
a fárasztó-koptató vizsgálatoknál beállítandó jellemzőket. Az említett táblázatokból 
a kritikus értékeket választottam ki, amelyeket a 4.11. táblázat foglal össze. 
 
4.11. táblázat Fárasztó-koptató vizsgálati paraméterek 

FFT eredmények

Frekvencia,          
f [Hz]

Deformáció,    
de [mm]

Redukált 
feszültség,   

redHMH 

[N/mm2]

Igénybevétel 
frekvenciája,     

fe [Hz]

Excenter 
excentricitása,     

ee [mm]

Nyomó 
(egyenértékű) 

feszültség,     
nyomó [N/mm2]

PUM 60A 32 0,46 11,219  32 0,5 11,219
PUM 70A 32 0,37 10,895  32 0,4 10,895
PUA 90A 32 0,38 10,741  32 0,4 10,741

Fárasztóvizsgálati paraméterekVEM eredmények

 

A táblázatban megadtam az ellendarab (kocsi) mozgásának amplitúdóját, 
valamint az igénybevétel ismétlődését. A VEM által kapott redukált feszültség 
értéke adja a próbatest normál terhelésének értékét.  
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A 4.11. táblázatban megadott deformációk és redukált feszültségek és az 
ezekből következő vizsgálati paraméterek a 9,81  2 m/s2 gyorsulási terhelésű 
végeselem szimulációból erednek (4.10. táblázat). Valóságban a terhelés két 
részből tevődik össze. Egyrészt az állandó 9,81 m/s2 terhelésből, másrészt pedig a 
dinamikus 2 m/s2-ből. A fárasztó-koptató vizsgálatnál tudatosan alkalmaztam ezen 
két terhelési értéket mint dinamikus terhelést, és ebből következően, az excenter 
beállítását és a nyomó igénybevétel értékét is így állítottam be.  

A fárasztó-koptató vizsgálat elvét a „Locati” -féle gyorsfárasztás adta, amelyet 
acélokra alkalmaznak. A vizsgálat során a fárasztani kívánt anyagot növekvő 
terhelési szintenként 105 darab ismétlődő igénybevételnek teszik ki. Ezen 
igénybevételek alatt megy tönkre valamikor a vizsgált anyag (VERESS 2001).  

A fárasztó-koptató vizsgálat során a terhelést négy lépcsőben növeltem nagy 
rugalmasságú elasztomerre alkalmazva a vizsgálati elvet. 

A 4.11. táblázatban megjelölt VEM redukált feszültség értékeket a kísérleteknél 
mint nyomó értékeket, 80 - 150 % között változtattam - a terhelési szinteket 80 %, 
100 %, 120 %, 150 %-ra állítottam be (4.12. táblázat) -, ami a befogás kialakítása 
és az igénybevétel módja miatt jelentősen nagyobb red feszültséget jelent a 
próbatestekben, mint ami a VEM számításoknál adódott, de a „Locati” elv és a 
megkívánt tönkremenetel miatt szükséges a magasabb feszültségszint előállítása. 

 
4.12. táblázat Fárasztó-koptató vizsgálat során beállítandó terhelési szintek 

Nyomó 
(egyenértékű) 

feszültség,     
nyomó [N/mm2]

Nyomó 
(egyenértékű) 

feszültség,     
nyomó [N/mm2] 

80 %

Nyomó 
(egyenértékű) 

feszültség,     
nyomó [N/mm2] 

100 %

Nyomó 
(egyenértékű) 

feszültség,     
nyomó [N/mm2] 

120 %

Nyomó 
(egyenértékű) 

feszültség,     
nyomó [N/mm2] 

150 %

PUM 60A 11,219 8,975 11,219 13,463 16,829
PUM 70A 10,895 8,716 10,895 13,074 16,343
PUA 90A 10,741 8,593 10,741 12,889 16,112

Terhelési szintek

 

Az előzetes vizsgálatok alapján, egy le- és felszállás időtartamát 30 
másodpercben határoztam meg. Az igénybevétel frekvenciája 32 Hz. A „Locati” -
féle gyorsfárasztási elv szerint 105 igénybevételi számot 52 perces fárasztással lehet 
biztosítani. A könnyebb kezelhetőség miatt 60 percig, vagyis egy órán át 
fárasztottam az alapanyagot terhelési szintenként, így 115200 igénybevétel érte a 
próbatestet. Az egyszerűbb kezelhetőség érdekében továbbra is 105 
igénybevételként kezelem az egy órás fárasztási ciklust. 

A szilentblokk igénybevételét kettősség jellemzi, ami a csőtengely 
elmozdulásából ered. A csőtengely a szilentblokk rugalmas-ágyazás 
deformációjának mértékében tud csavarodni és hajlani. A csőtengely 
csavarodásától („x”, vízszintes irányú terhelés) eltekintek. A csőtengely és a 
rugalmas ágyazás felületén történő csavarodás kismértékű, ami a szerkezet 
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felépítéséből adódik (M4./4. ábra, melléklet). A csőtengely bekötési pontja és a 
szilentblokk közötti távolság megközelítőleg 210 mm (szimmetria tengelyek 
közötti távolság). Ezen a szakaszon a tengely csavarodásából adódóan a rugalmas 
ágyazás deformációja kicsi, továbbá a csavarodás hajlításba megy át távolodva a 
bekötési ponttól, hiszen a csőtengely rugalmasan deformálódik a terhelés hatására. 

A hajlásból („z”, függőleges irányú terelés) származó deformáció felbontható a 
rugalmas ágyazással való érintkezési felületen függőleges és tengelyirányú 
elmozdulásra (4.21./a ábra). Ez adja a PUR ágyazás kettős igénybevételét. A 
szilentblokk eredeti vastagsága 3,7 mm, kerekítve 4 mm (4.21./b ábra).  

4 mm

Érintkezési felület

Terheletlen állapot
(deformálatlan)

Terhelt állapot
(deformált)

Deformációs
zóna

Acél persely

Poliuretán ágyazás

Csőtengely

Érintkezési felület

b, c,

a,

Rugalmas (PUR)
ágyazás

Csőtengely

Deformálatlan
zóna

Deformálatlan
zóna

 
4.21. ábra PUR ágyazás igénybevételi (a,), illetve hosszmetszete terheletlen (b,) 

és terhelt (c,) állapotban 

Feltételezem azt, hogy a szilentblokk igénybevétele és tönkremenetele során 
nem a teljes hosszmetszetében deformálódik. A vizsgált gépelem külső peremén a 
4 mm-es keresztmetszet deformálódik, hiszen szabadon elmozdulhat. A belső 
részeken nem lehet a 4 mm-es keresztmetszet deformációjával számolni (ott ettől 
kisebb értékű), mivel a mellette lévő anyagmennyiség nem teszi lehetővé a szabad 
és teljes hosszmetszeti deformációt (4.21./c ábra). 

A mérések végrehajtásánál még fontos változó paraméter a próbatest terheletlen 
kinyúlása a befogófejből. Ez a változó paraméter modellezi a szilentblokk 



MEGHIBÁSODOTT GÉPELEM VIZSGÁLATA, EREDMÉNYEK 

 - 88 - 

különböző deformációs rétegeinek hosszmetszetének a nagyságát. A terheletlen 
kinyúlás értéke 1, 2, 3, 4 mm volt a méréseim során, ahogyan a deformációs zóna 
nagysága (hosszmetszet) ezen értékek között változik. 

A 4.11. táblázatban látható, hogy a Docapet TF jelű anyag már nem szerepel a 
fárasztó-koptató vizsgálatnak kitett anyagok listájában. Ettől az alapanyagtól nem 
várok kifáradást adott beállítások mellett a laborvizsgálatok során. Oka az, hogy a 
Docapet TF rugalmassági modulusa három nagyságrenddel nagyobb, mint az öntött 
poliuretán alapanyagoké, így nem az eredeti PUR ágyazással megoldott csillapítás 
elemzéséből és optimálásból (legjobb PUR kiválasztása), hanem egy teljesen új 
rekonstrukciós megoldásról kell beszélni a Docapet TF alkalmazásánál.  

Egy új megoldás, a Docapet TF (PETP/PTFE kompozit) súrlódó kontakt gyűrű 
egy rugalmas PUR perselyben elhelyezve, olyan további konstrukciós fejlesztési 
javaslat, amely önálló műszaki információs modul feltöltést jelent a kisrepülőgép 
továbbfejlesztett karbantartási rendszerében, de nem tárgya a jelenlegi dolgozatnak. 

A berendezés összeszerelése előtt, a rendszerben található mérőérzékelőket 
kalibráltam, működésük helyességét ellenőrizve szereltem be azokat. 

Az adott próbatest mérésének megkezdése előtt az alábbiak szerint állítottam be 
a berendezést. Az adott alapanyaghoz tartozó elmozdulási értéknek megfelelő 
excentert szereltem fel a motor tengelyére. Az excenter excentricitása a megelőző 
számításokból meghatározott deformáció. Az excenter és a csatlakozó alkatrészek 
felszerelését követően a kocsit nullponti helyzetbe állítottam.  Ezt követően a 
vizsgálni kívánt próbatest tömegét lemértem, majd a próbatestet a befogóba 
helyeztem. A próbatest szabad, terheletlen kinyúlását hézagoló alátétekkel 
állítottam be. 

A próbatest terhelésének beállítását nyomócellával végeztem (a mintavételezési 
frekvencia 100 Hz). Beállításkor a nyomócellát a kocsira kell helyezni közvetlenül 
a próbatest alá.  

A mérés menete a következő volt. A próbatestet az acéllemezre engedtem. 
Ebben a helyzetben rögzítettem az induktív elmozdulás mérő által jelzett értéket (a 
mintavételezési frekvencia 100 Hz). Ezt követően elindítottam a háromfázisú 
frekvenciaváltós aszinkron villamos motort és beállítottam a kívánt fordulatszámot. 
A fordulatszám 1920 1/min (32 1/s) volt. A fordulatszám ellenőrzésére digitális 
fordulatszámmérőt (DT-2234C+) használtam. A frekvenciaváltón 65 Hz-es 
frekvencia értéket kellett beállítani. 

Egy adott terhelési szintnek a mérési, fárasztási időtartama egy óra volt.  
Az erőmérő cella által érzékelt erőt tízpercenként mértem 9600 Hz-es 

mintavételezési frekvenciával. Méréstechnikai és kiértékelés szempontjából volt 
szükséges az említett mintavételezési frekvencia. Érintkezés nélküli hőmérővel 
mértem a próbatest hőmérsékletét. 

A mérési időtartam lejártakor leállítottam a motort, majd a kocsit nullponti 
helyzetbe állítottam. Ebben a fázisban leolvastam az induktív útadó által mért 
értéket. 

Ha a próbatest tönkrement, akkor a mérést adott beállítási értékek mellett 
abbahagytam. A tönkremenetelre az erőmérő cella által mért erő diagramból 
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következtethettem, vagy ha ez a diagram nem mutatott változást, akkor a próbatest 
vizuális vizsgálatából következtettem a tönkremenetelre. A befogóból kivett 
próbatest tömegét a mérés befejeztével is megmértem. 

Ha a próbatest nem ment tönkre adott beállításnál, akkor a „Locati” -elv szerint 
növeltem a terhelés értékét. Négy lépcsőben mértem egy adott alapanyagot, adott 
terheletlen kilógási hosszal, amennyiben nem ment tönkre a vizsgált alapanyag. A 
méréseket 80 %-os terheléssel kezdtem el, majd növeltem azt szükség szerint 
100 %, 120 %, 150 %-ra.  

A vizsgálatokat háromszor ismételtem meg 20 C-os környezeti hőmérséklet 
mellett. 

A mérési eredmények összefoglalását az M11. mellékletben mutatom be 
táblázatos formában. A táblázatokban az adott beállítási paraméterek mellett 
feltüntettem, hogy a vizsgált próbatest tönkrement-e vagy sem, a magasság-, a 
tömeg-, hőmérséklet változását is meghatároztam.  

A próbatest tönkremenetelét vizuális vizsgálattal határoztam meg minden 
esetben. Tönkrementnek tekintettem a próbatestet, ha a kocsival történő érintkezési 
felületén látható kopás, illetve fáradási, töredezési nyomok, anyagrész leválás, 
lemorzsolódás volt megfigyelhető. Továbbá tönkrementnek tekintettem az anyagot, 
ha a befogásnál bevágódást, nyíródást, deformációt, illetve anyag kitöredezést 
tapasztaltam. 

Az erőmérő cella mérési eredményeinek részletes ismertetésére nem térek ki, 
mivel a bekövetkezett tönkremenetelek során csak a PUM 60A jelű anyagnál 
mutatott eltérést az erődiagram. Ebben az esetben is csak az 1 és 2 mm-es 
terheletlen kilógás esetében. A tönkremenetele vizuálisan is jól meghatározható 
volt. A vizsgált anyagból kopási és kifáradási részecskék váltak le, a felület 
deformálódott. 

A tönkremenetel jellege, megjelenése, kiindulási helye a vizsgálatok során 
teljesen rapszodikusan alakult. Tönkremenetel mutatkozott a próbatest 
oldalfelületén a befogónál, a talpfelület peremén, a talpfelületen morzsolódás 
formájában. A különböző vizsgált anyagok között a tönkremenetelre vonatkozóan 
trendeket nem tudtam megállapítani.  

Vizsgálataimnál hőmérsékletváltozást nem tudtam a méréssel kimutatni. 
Az eredmények jobb áttekintése és következtetések levonása érdekében 

elkészítettem anyagonként egy-egy háromdimenziós ábrát (4.22., 4.23., 4.24. ábra). 
A diagramok tengelyein a fárasztó-koptató vizsgálat főbb jellemző paramétereit 
ábrázoltam: 

 a próbatest terheletlen-, fajlagos kinyúlása; 
 a terhelés nagysága (nyomó); 
 a terhelés, valamint az ismételt igénybevétel darabszámának szorzata 

(nyomóN).  
Ezen tengelyek segítségével kapott térben ábrázoltam az összetartozó értékeket. 

Az ábrázolt pontokra síkot illesztettem. A tönkremeneteli eseményekhez tartozó 
jellemző pontok, és a sík segítségével kijelöltem a szigorított és a feltételezett 
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tönkremeneteli (kifáradási) határt. A szigorított kifáradási határ a sík felületéből 
kijelöli a tönkremeneteli és a megbízhatósági zónát. 

A diagramból anyagonként meghatároztam a megbízhatósági-, tönkremeneteli 
zóna területét. A két zóna területi aránya megadja a működési megbízhatóságot az 
adott vizsgált anyagra. A működési megbízhatóságból rangsor állítható fel a 
vizsgált anyagok között.  

A 4.22. ábra mutatja a PUM 60A anyag kifáradási határdiagramját, melynek 
értelmezése a következő: 
A próbatest 1 mm-es terheletlen kinyúlása: 80 %-os terhelési szintnél az alapanyag 
tönkrement az adott igénybevétel hatására. A próbatestből anyagrészek váltak le, 
amelyet a próbatest felülete és a tömegváltozás is bizonyít. A felületről összefüggő 
anyagrészek dörzsölődtek, radírozódtak le. 
A próbatest 2 mm-es terheletlen kinyúlása: 100 %-os terhelési szintnél az 
alapanyag tönkrement az adott igénybevétel hatására. A próbatest felülete a 
befogásnál elnyíródott, az eredeti keresztmetszet külső szélétől mért 1 - 2 mm-es 
mélységéig. A befogófejből kinyúló próbatest része részben deformálódott. A 
kinyúló próbatestből anyagrészecskék nem váltak le, nem volt tömegcsökkenés. 
A próbatest 3 mm-es terheletlen kinyúlása: 120 %-os terhelési szintnél az 
alapanyag tönkrement az adott igénybevétel hatására. A próbatest felülete a 
befogásnál elnyíródott, az eredeti keresztmetszet külső szélétől mért 2 - 3 mm-es 
mélységéig. A befogófejből kinyúló próbatest része részben deformálódott. A 
kinyúló próbatestből anyagrészecskék nem váltak le, nem volt tömegcsökkenés.  
A próbatestnek 4 mm-es terheletlen kinyúlása: 150 %-os terhelési szintnél az 
alapanyag tönkrement az adott igénybevétel hatására. A próbatest felülete a 
befogásnál elnyíródott, az eredeti keresztmetszet külső szélétől mért 2 - 3 mm-es 
mélységéig. A befogófejből kinyúló próbatest része teljesen deformálódott. A 
próbatestből anyagrészecskék nem váltak le, nem volt tömegcsökkenés.  
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4.22. ábra PUM 60A anyag kifáradási határdiagramja 

A mérés megkezdése előtti és utáni magasságcsökkenés egyenes arányban áll a 
terhelés növelésével. Az 1 mm-es terheletlen kinyúlás esetében a magasság 
csökkenés nagyobb volt, mint a többi vizsgált esetben. Oka az, hogy itt a 
próbatestről anyagrészecskék váltak le úgy, mint radírozás során a radírgumiról a 
gumi, amely növelte a magasságcsökkenés értékét a kiinduló állapothoz képest.  

A PUM 60A anyaghoz tartozó kifáradási határdiagram (4.22. ábra) mutatja, 
hogy 1 mm-es terheletlen kinyúlás esetén már az első terhelési szinten 
bekövetkezik a tönkremenetel. Növekvő terheletlen kinyúlást alkalmazva növekvő 
redukált feszültség mellett is növekszik az elviselt igénybevételek száma. A 
mérések eredményéből adódóan nem ismert számomra az egyes terheletlen 
kinyúlások közötti rész tönkremeneteli megbízhatósága, mert nem végeztem el a 
két hossz közötti kísérleteket, így a 4.22. ábrán mutatott módon határoztam meg a 
kifáradási határt. Feltételeztem, hogy a két terheletlen kinyúlási hossz között is úgy 
viselkedik az alapanyag, mint a kisebb terheletlen kinyúlási hossznál. Ezzel az 
eljárással a szigorított kifáradási határt definiáltam. Az ábrán jelöltem még a 
feltételezett kifáradási határt, amelyre a mérési eredményekből következtettem. A 
szigorított kifáradási határ a mérési pontokra fektetett síkot kettéosztja, és így 
megkülönböztethető a tönkremeneteli és megbízhatósági zóna. A két zóna 
területének aránya (amelyet a nyomó és a terheletlen kinyúlás által határolt 
diagramsíkra vetített területből számítottam) a működési megbízhatóságot jelöli:  
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ahol: n : működési megbízhatóság; 

 Am: megbízhatósági zóna területe; 

 At: tönkremeneteli zóna területe. 

A 4.23. ábra a PUM 70A a 4.24. ábra a PUA 90A tönkremeneteli (kifáradási) 
határdiagramját mutatja. A működési megbízhatóságok számított értékét (n) a 4.13. 
táblázat foglalja össze. 
 
4.13. táblázat Működési megbízhatóság értékei 

 PUM 60A PUM 70A PUA 90A 

Működési megbízhatóság (n) 0,4 3,199 5,998 
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4.23. ábra PUM 70A anyag kifáradási határdiagramja 
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: gyorsított fárasztóvizsgálati pont, tönkremenetel nélkül

X

 
4.24. ábra PUA 90A anyag kifáradási határdiagramja 

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált anyagok esetében a működési 
megbízhatósági viszonyszám a PUA 90A esetében a legkedvezőbb. A legkisebb 
megbízhatóságot a PUM 60A mutatja, mivel n < 1. 

 
4.5. Mérési eredmények és a tényleges igénybevétel, ismétlési szám 

(ciklusszám) kapcsolata 
 

A laboratóriumi fárasztó-koptató vizsgálatok során a függőleges irányú normál 
erőn túl a próbatestben hajlító és nyíró igénybevétel is keletkezik, ezért a redukált 
feszültséget kell meghatározó jellemzőnek tekinteni. Ahhoz, hogy a mérési 
eredményekből meghatározható legyen a vizsgált anyagból gyártott szilentblokk 
kifáradási jellemzője, meg kell határozni a próbatestben a redukált feszültséget 
adott terhelési szinten. Ennek a meghatározására ismét mechanikai modellezést 
kellett alkalmaznom. Az eredményül kapott redukált feszültséget ábrázoltam a 
valós tönkremenetelhez tartozó igénybevételek számának függvényében. A 
pontokra illesztett függvényből, és ennek egyenletéből meghatároztam az adott 
alapanyag által elviselhető igénybevételek várható ismétlési számát (ciklus), illetve 
ebből számítottam a tervezett le- és felszállások számát.  
 
Redukált feszültség meghatározása a laboratóriumi próbatestben 
 

Az futószár mechanikai szimulációjánál alkalmazott anyagmodellek 
felhasználásával elkészítettem a próbatest laboratóriumi vizsgálat VEM modelljét 
és értékelését. A próbatestet háromdimenziós testmodellként készítettem el 
hexaéder elemekből. A szimuláció során a súrlódást nem vettem figyelembe, 
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hanem letapadásnak megfelelő megfogás elmozdulást értelmeztem. Így az ébredő 
feszültség kritikusabb, mint parciális vagy teljes kontaktzóna csúszásnál. A 
számítást minden terhelési szintre és kinyúlási hosszra (4.20. ábra, 4.11., 4.12. 
táblázat) elvégeztem.  

Az elemzés során a próbatest befogott hosszát nem engedtem deformálni úgy, 
mint a valóságban a próbatest befogóban. A terheletlen kinyúlási hosszon 
engedtem a deformációt. A próbatestet felülről, a terhelési szintnek megfelelően 
terheltem, valamint a próbatest alsó lapját (felületét) elmozdítottam a 
deformációnak (excenter excentricitása (ee)) megfelelően. Így a valós laboratóriumi 
vizsgálatot modelleztem le. A vizsgálatok egy kiragadott mintáját szemlélteti a 4.25 
ábra. 

 

 
4.25. ábra PUM 60A anyagú próbatest VEM analízise 

A kapott eredményeket a 4.14. táblázatban foglaltam össze. A táblázatban az 
adott terhelési szinthez hozzárendeltem a laboratóriumi fárasztó-koptató 
vizsgálatnál meghatározott tönkremeneteli ciklusszámot is. 

4.14. táblázat Számított feszültségek (red) 

80 100 120 150
1 Nem értelmezhető Nem értelmezhető Nem értelmezhető Nem értelmezhető

2

PUM 60A                   
red = 69 N/mm2 

Tönkremenetel: 2105 

ciklusnál

PUM 70A                   
red = 70 N/mm2 

Tönkremenetel: 4105 

ciklusnál

3

PUM 60A                   
red = 32 N/mm2 

Tönkremenetel: 3105 

ciklusnál
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PUM 60A                   
red = 27 N/mm2 

Tönkremenetel: 4105 

ciklusnál
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A vizsgálatokból az alábbi következtetéseket vontam le: 
 A próbatestben a nyomáson túl hajlítás és nyírás is fellép. 
 A red értéke többszöröse a nyomásból számított értéknek adott terhelési 

szintnél és kinyúlási hossznál, a próbatest összetett igénybevétele miatt. A 
fárasztó-koptató vizsgálat az üzemi körülményeknél magasabb 
feszültségszinten történt. 

 1 mm-es kinyúláskor számított eredményeket nem vettem figyelembe, mert 
a valóságban ilyen kis kinyúláskor az anyag megcsúszik az ellendarabon. A 
PUA 90A jelű alapanyag eredményeit nem értelmeztem ebben a 
táblázatban, hiszen ez az alapanyag a mérések során csak az 1 mm-es 
terheletlen kinyúlásnál ment tönkre. A PUM 70A jelű anyag mérési 
eredményeit is csak a 2 mm-es terheletlen kinyúlási értéknél értelmeztem. 

 
Tönkremeneteli (kifáradási) határgörbe meghatározása 
 

A számított redukált feszültségek értékeit a tönkremenetelhez tartozó terhelési 
ciklus függvényében ábrázoltam. A PUM 60A anyag esetében három pont állt 
rendelkezésemre, így erre az anyagra elő lehetett állítani a határgörbét leíró 
függvényt. A három pontra történő illesztés elfogadható jelen esetben, mert a 
szakirodalomban, illetve gyártói segédletekben fellelhető polimer-elasztomer 
kifáradást jellemző hatványfüggvény, mint trend ismeretes (BRUYNE 1996). 

A 4.26. ábrán látható a PUM 60A jelű alapanyagból készült próbatestben 
ébredő redukált feszültség nagysága az elviselt igénybevételi szám függvényében. 
Az illesztést megkönnyítette, ha a koordináta rendszer vízszintes tengelye mentén a 
pontsort n0 = 190000 ciklussal eltoltam (n = ciklusszám, igénybevételek száma).  

 

190000ciklusszámx
nnx 0


  

 
Az eltolt pontokra illesztett függvény képe és annak egyenlete, valamint az 

illeszkedés mértéke a 4.26. ábrán látható. 
 

Az illesztett függvény egyenlete: 
 

315,0
60redP x4,1211  . 

 
Az n ciklusszámmal: 
 

  315,0
60redP 190000n4,1211  . 

Ahol: redP60: redukált feszültség nagysága; 
 n: igénybevételek (ciklusok) száma. 
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A tönkremeneteli határgörbe ismeretében meghatározható az adott 
feszültségszinthez tartozó ciklusszám. Az általam megállapított feszültségszint 
11,219 N/mm2 (4.10., 4.11., 4.12. táblázat szerint). Az ehhez tartozó ciklusszám 
számítható, a határgörbe egyenletéből: 
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4.26. ábra PUM 60A jelű anyag kifáradási határgörbéje 

A megállapított feszültségszint esetén a tönkremeneteli ciklusszám: 
 

3577800
4,1211

2,11190000n
315,0
1











. 

 
A mérések során megállapítottam, hogy ha egy átlagos le- és felszállás 30 

másodpercig tart, a másodpercenkénti mért ciklusszám 32. Így az élettartam a le- és 
felszállások számával kifejezve: 
 

3727
3230

nn felle 


 . 

 
Azaz egy PUM 60A anyagból készített szilentblokk (csillapító persely) 

élettartam előrejelzése 3727 le- és felszállás. 
 
A PUM 70A esetében egy tönkremeneteli pont áll csak rendelkezésre, a 4.26. 

ábrához hasonló kifáradási határgörbe szerkesztéséhez, ez pedig nem elegendő 
hatványfüggvény illesztésére. A PUM 60A tönkremeneteli trendjét feltételezve, 
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óvatos becslés készíthető. A PUA 90A anyag esetében pedig nem tudtam 
értelmezni tönkremeneteli pontokat a vizsgálati rendszerben, így a határgörbe 
szerkesztéstől eltekintettem.  

A mérések alapján az állapítható meg, hogy a PUM 60A-hoz képest nagyobb 
kifáradási ciklusszám érhető el a PUM 70-es anyaggal, és még nagyobb javulás 
érhető el a PUA 90-es anyaggal. 

 
4.6. Rekonstrukciós fejlesztés eredménye 
 

1. A kisrepülőgép egyértelműen kritikus, és a karbantartási utasításban nem 
megjelölt gépelemére (szilentblokk) irányuló vizsgálatok eredményeként 
megállapíthatom, hogy a PUM 60A jelű anyagot nem célszerű alkalmazni 
rugalmas ágyazásra. Azonban számításom szerint az említett anyagból 
készített szilentblokk élettartama 3727 le- és felszállás lehet. 

2. A gépelem eredeti anyaga megfelel a PUM 70A jelű kereskedelmi 
terméknek. Vizsgálataim során megállapítottam, hogy a PUM 60A-hoz 
képest nagyobb kifáradási ciklusszám, élettartam érhető el a PUM 70A jelű 
alapanyaggal. Az alapanyag vizsgálataim szerint a továbbiakban is alkalmas 
a feladat betöltésére. A fárasztó-koptató vizsgálatok eredményei azonban 
arra engednek következtetni, hogy az ágyazás rugalmas része 3727 le- és 
felszállást biztosan kibír. Tehát a meghatározott határszám elérésekor a 
futószár felfüggesztését és magát a szilentblokkot is át kell vizsgálni, hogy 
bekövetkezett vagy megkezdődött-e a tönkremenetel. Ezzel a javaslattal az 
új karbantartási rendszerbe olyan szigorításra kerülhet sor, mely a 
biztonságot növeli. Továbbá a gyári karbantartási utasítás hiányossága ezzel 
az információval pótolható. 

3. A PUA 90A jelű anyag is alkalmas a gépelem alapanyagául. A vizsgálatok 
eredményei arra engednek következtetni, hogy még nagyobb javulás 
(élettartam) érhető el, mint a PUM 70A-val. 

4. Tovább fejlesztési lehetőség: a futószár ágyazási „gyengepont” körültekintő 
mérnöki vizsgálata, és a rendelkezésre álló új, korszerű anyagok együttesen 
eredményezhetnek műszaki fejlesztést a karbantartási műszaki információs 
modul alapján. A rendszerbe feltöltött információk a gyártóig eljutnak, mint 
azt a korábbi rendszerbemutatás is tartalmazta. A dolgozatban kidolgozott 
fejezetek olyan műszaki fejlesztést tesznek lehetővé, mely nem jár 
konstrukciós módosítással, csupán a repülőgép felhasználóinak nyújt 
segítséget a mindennapi életben. Továbblépési lehetőséget kínál méréseim 
alapján egy konstrukciómódosítással járó fejlesztés is, mely a tribológiai 
(tengelyfelület és persely közti súrlódás és kopás) és fárasztó 
igénybevételeket együttesen kezeli. A végeselem vizsgálatok eredményei 
alapján a Docapet TF jelű anyag (PETP/PTFE kompozit) kellő szilárdságot 
mutatott az adott terhelés ellen. Ez a kompozit acélfelülettel párosítva 
ismert kiváló siklási tulajdonságairól és kiváló kopásállóságáról. 
Rugalmassági modulusa közel 2000 MPa, azaz messze meghaladja az 
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elasztomer PUR anyagokét. A kompozit polimer és a PUR (javasolható a 
PUA 90A) együttes felhasználásával kétrétegű ágyazást lehetne biztosítani. 
A futószár tapadásmentes, súrlódó elmozdulását egy PETP/PTFE vékony 
súrlódó gyűrű biztosítaná, melyet kívülről egy rugalmas PUA 90A persely 
vesz körül. Ez a kettős gyűrű pedig az acél házban helyezkedik el. A 
rugalmas csillapítás a PUA 90A feladata, míg a súrlódó hatásokat a 
PETP/PTFE venné fel. Ez a megoldás - ismerve a hatósági előírásokat - már 
gyári- gyártói hatáskör (engedélyeztetési eljárás), de motivációként, 
javaslatként az információs rendszerbe kerülhet, további fejlesztések alapja 
lehet. 
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4.7. Új tudományos eredmények 
 
1. A szakirodalomban nem egységes definiálású karbantartási stratégiák 

összehasonlítására kidolgoztam a „mit, mikor, hogyan mérnek és ezután ki, 
mit csinál” rendezőelv szerinti módszert. Ez alapján azonosítottam a 
kisrepülőgépek karbantartási rendszerét (megelőző karbantartás (PM) + 
meghibásodás szerinti karbantartás (RM)).  

1/a  Az illetékes légügyi hatóságok szabályzását is figyelembe véve: olyan új, 
modulrendszerű, ágazatspecifikus karbantartási stratégiát fejlesztettem, mely 
a korábbi megelőző karbantartás (PM) és meghibásodás szerinti karbantartás 
(RM) mellett az állapotfüggő karbantartás (CBM) és a kockázatalapú 
karbantartás (RBM) néhány korszerű elemét is tartalmazza. Módszereiben és 
eszközeiben ötvözi a hagyományos írott dokumentációra alapozott 
tevékenységet az informatikai alapú, távkarbantartási módszerekkel. 

1/b Megállapítottam, hogy a teljeskörű minőségirányítás (TQM) és a teljeskörű 
hatékony karbantartás (TPM) minőségügyi és teljes operációs rendszerek 
ajánlásai csak korlátozottan érvényesíthetők a kisrepülőgépek 
karbantartásánál. A műszaki információs modul létrehozásával a TQM 
rendszerek módszere és eszköze megjeleníthető az új karbantartási 
modellben. 

 
2. A kisrepülőgépekre megalkotott új karbantartási rendszer távkarbantartási 

módszereihez kidolgoztam egy olyan hibakeresési és elhárítási eljárást, 
amelyben definiálásra kerültek a hibafeltárás és elhárítás egymást követő 
lépései. 

 
3. Olyan komplex mérési és értékelési rendszert dolgoztam ki kisrepülőgépek 

konstrukciós fejlesztéséhez, mely a valós igénybevételeket méri 
rezgésgyorsulások alapján, majd ezt felhasználva a feszültségeket és 
deformációkat számítja VEM rendszerben, és mindezek alapján a tribológiai 
és kifáradási tulajdonságokat modellezi laboratóriumi mérésekkel, és 
kiértékelésével. 

 
4. A vizsgált nemlineárisan rugalmas anyagmodellű elasztomerek  -  

függvényének numerikus használhatóságára kidolgoztam a „szakasz-illesztő” 
módszert. Az eljárás - legalább 95 %-os korrelációval - lehetővé teszi, hogy a 
tetszőleges függvényt követő anyagmodellek VEM számításoknál 
használhatóak legyenek. 
A PUM 60A, a PUM 70A és PUA 90A esetében öt jellegzetes szakaszt 
állapítottam meg (A, B, C, D, E), a szakaszok egyenletének 

 
anyag(i) = mi+bi i = A, B, C, D, E 

 
együtthatóit és konstansait meghatároztam. 
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5. A le- és felszállás, valamint a repülés fázisaiban történt rezgésgyorsulás 
mérések alapján megállapítható, hogy hat jellegzetes szakasz különíthető el 
igénybevétel szempontjából. A frekvencia, az ismétlődő igénybevétel és a 
rezgésgyorsulás értékek alapján megállapítottam, hogy a füvön történő 
lassítás és gyorsítás fázisa a kritikus a futószár ágyazás kifáradásának 
szempontjából, nem pedig a leszállás (földetérés) pillanata. 

 
6. Mérési módszert dolgoztam ki a futószár rugalmas ágyazás PUR anyagának 

laboratóriumi fárasztó-koptató vizsgálatára. A gyorsított fárasztó-koptató 
vizsgálatok alapján: 

 
6/a Kapcsolatot állapítottam meg az egyes elasztomerek működési 

megbízhatósága (n) és az anyagok nyomó rugalmassági modulusa között. A 
nagyobb rugalmassági modulus (E) nagyobb tönkremeneteli (kifáradási) 
határt eredményezett.  

)E(nn   

)d/T;N(AA,
A
An kmn

t

m   

 

 ahol: n : működési megbízhatóság; 

 Am: megbízhatósági zóna területe; 

 At: tönkremeneteli zóna területe. 

 

Am és At értelmezésére olyan háromdimenziós tönkremeneteli diagramot 
hoztam létre, mely a változó igénybevételi feszültségszint (nyomó), a 
próbatest terheletlen kinyúlása és a „nyomó · N” szorzat (ahol N igénybevételi 
szám) közötti kapcsolatban jeleníti meg a „tönkrement” vagy „nem ment 
tönkre” mérési pontokat. 
 
A vizsgálati rendszer szerint: 

 PUM 60A PUM 70A PUA 90A 

Működési megbízhatóság (n) 0,4 3,199 5,998 
 

6/b A növekvő rugalmassági modulus és kifáradási határ, valamint a 
tönkremenetel helye és módja között egyértelmű kapcsolat,  törvényszerűség 
nem volt megállapítható. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 

Munkám során röviden áttekintettem az általános karbantartási stratégiákat 
fejlődésük szerint. 

A karbantartási stratégiák rendszerezése során fellelt összefüggések 
segítségével létrehoztam a „mit, mikor, hogyan mérnek, és ezután ki, mit csinál” 
kérdéssort és a hozzá tartozó válaszokat minden egyes filozófiára. A rendszerezés 
hozzásegíti a mindennapos felhasználót ahhoz, hogy könnyen kiválaszthassa a 
számára legmegfelelőbb stratégiát, amely egy adott alkalmazáshoz szükséges. 

A kisrepülőgépek karbantartásával kapcsolatos tevékenységek és folyamatok 
áttekintése után indokoltnak láttam egy új karbantartási modellt létrehozni. Ez a 
modell ötvözi a hagyományos karbantartási tevékenységet és a kisrepülőgép-
felhasználók széleskörű igényeinek a kielégítését (például: foglalási rendszer, 
repülési adatok stb.). A karbantartási tevékenységeken belül a távkarbantartási 
modulban meghatároztam egy  hibakeresési és elhárítási folyamatot. Ez a folyamat 
segítheti a karbantartók, javítók munkafolyamatainak elvégzését. A kiegészítő 
műszaki információs modul alapot nyújthat a felhasználóknak, gyártónak és 
mérnököknek az esetleges felmerülő problémák elhárítására. Mindezeken túl a 
karbantartási modell kellő elvi alapot nyújt egy szoftver elkészítéséhez, amellyel a 
modellben foglaltak mindennapi felhasználásra válna alkalmassá.  

A kiegészítő műszaki információs modulon belül kidolgoztam egy 
rekonstrukciós folyamatot, amely a kisrepülőgép visszatérően meghibásodott 
futószár rugalmas ágyazására irányult, amely ágyazásra vonatkozóan a 
karbantartási utasításokban nem található semmilyen információ. A folyamat 
eredményeként rangsort állítottam fel a vizsgált öntött poliuretánok között. A 
rangsor kifejezi az anyagok működési megbízhatóságát. 

Olyan háromdimenziós diagramot hoztam létre a vizsgálati paraméterek és 
eredmények ismeretében, amelyből a vizsgált poliuretán alapanyagok működési 
megbízhatósága, illetve tönkremeneteli határa meghatározható adott 
alkalmazásokhoz. 

A mérési eredmények valamint a valós fel- és leszállások (füves pálya, átlagos 
körülmények) száma között kapcsolatot határoztam meg. A modellkísérletek 
alapján megállapítottam azt a határszámot, melyet az adott alapanyagból készített 
szilentblokk biztosan elvisel. 

A rekonstrukciós fejlesztés eredményeképpen a Cessna 172-es típusú 
kisrepülőgép cső keresztmetszetű futószár bekötésének rugalmas ágyazására 
vonatkozó karbantartási szigorítást vezettem be.  
 
Továbblépési lehetőség: 
 

A kutatás továbblépéseként javaslom még a laboratóriumi fárasztó-koptató 
vizsgálatok megismétlését különböző hőmérsékleti tartományok között. 
Kifejezetten érdekes eredménye lehet a negatív hőmérsékleti tartományban történő 
vizsgálatoknak. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Dolgozatomban tisztáztam, hogy a gépüzemfenntartáshoz milyen fogalmak 
tartoznak, és azok alatt mit értenek az egyes irodalmi források.  

A karbantartási stratégiák (filozófiák) számos fajtáját említi meg a 
szakirodalom. Ezeket általában kialakulásuk, megjelenésük sorrendjében 
ábrázolják. Az egyes stratégiákat külön-külön jellemeztem, majd létrehoztam egy 
összegző stratégiafejlődési ábrát. Az egyes filozófiák összehasonlítását elvégeztem 
a „mit, mikor, hogyan mérnek, és ezután ki, mit csinál” kérdéssorral. Ez a rendszer 
lehetőséget ad ahhoz, hogy egyértelműen különbséget lehessen tenni az egyes 
stratégiák között. 

Áttekintettem a kisrepülőgépekre jellemző karbantartási filozófiát, módszereket 
és folyamatokat. Ebben hiányosságokat és fejlesztési lehetőségeket tártam fel. A 
repülés biztonságának növelése érdekében, valamint a műszaki- és felhasználói 
kiszolgálás minőségének javítása érdekében indokoltnak láttam a kisrepülőgépekre 
vonatkozó karbantartási rendszer fejlesztését. Ennek eredményeképpen hoztam 
létre a „kisrepülőgép karbantartási rendszerének továbbfejlesztett modelljét”. A 
modell moduláris felépítésű. Definiáltam az egyes modulok pontos tartalmi 
elemeit, továbbá meghatároztam a rendszer felhasználóinak körét. A 
felhasználókhoz jogosultságokat rendeltem, amely alapján a tartalmi elemek 
megtekintését lehet definiálni. A létrehozott modell elvi alapot nyújt egy, a 
témához kapcsolódó szoftverfejlesztéshez is. 

A modellben helyet kapott a kiegészítő műszaki információs modul, amely 
részletes kifejtését egy rekonstrukciós folyamaton keresztül mutattam be. Egy 
kisrepülőgép gyengepontját választottam, amely egy meghibásodott futószár 
rugalmas ágyazása volt. A rugalmas ágyazásra vonatkozóan nincs gyártói utalás a 
karbantartási leírásban. 

A rekonstrukciós folyamat első lépéseként meghatároztam az eredeti 
szilentblokk anyagát, majd ehhez az anyaghoz hasonló tulajdonságú anyagokat 
választottam a további vizsgálatokhoz. 

A vizsgálat további lépéseként az anyagok mechanikai tulajdonságainak a 
meghatározását végeztem el. Szakító- és nyomóvizsgálatokat végeztem, majd 
kiértékeltem a kapott eredményeket. A nyomóvizsgálati eredmények kiértékelésére 
kidolgoztam a „szakasz-illesztő” módszert. A módszer alkalmas arra, hogy egy 
elasztomer anyagra jellemző  -  nemlineáris diagramot mechanikai végeselem 
szimulációs programok (VEM) anyagmodelljeként lehessen használni. 

A kisrepülőgép sárkánytestében és a futószárában ébredő rezgésgyorsulások 
mérésére mérőrendszert hoztam létre. A méréseket valós körülmények között 
hajtottam végre. A mérések kiértékelésekor a le- és felszállás időtartamát vettem 
alapul. Ezt a mérési tartományt hat jellemző szakaszra osztottam fel, amelyekre 
elvégeztem a Fourier analízist. A kiértékelést követően meghatároztam a jellemző 
rezgésgyorsulásokat és frekvenciaértékeiket. 
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Az anyagvizsgálatok és valós idejű gyorsulás mérések eredményét felhasználva 
elkészítettem a szerkezet mechanikai végeselem modelljét, meghatároztam az 
ébredő feszültségeket és deformációkat a futószár rugalmas ágyazásánál.  

A vizsgált gépelem tönkremenetelének mérésére, laboratóriumi fárasztó-
koptató vizsgálatra alkalmas berendezést készítettem. A végeselem szimulációk- és 
a valós idejű mérések eredményei a vizsgáló berendezésen beállíthatóak. A vizsgált 
alapanyagokkal fárasztó-koptató vizsgálatokat hajtottam végre. A vizsgálatok 
eredményeiből működési megbízhatósági rangsort tudtam felállítani az 
alapanyagok között. Háromdimenziós diagramot szerkesztettem, amely adott 
vizsgálati paraméterek mellett megadják az alapanyag tönkremeneteli (kifáradási) 
határát.  

A folyamat eredményeként működési megbízhatósági rangsort állítottam fel a 
vizsgált elasztomerek között.  

A mérési eredmények és a tényleges ismétlési szám között kapcsolatot 
határoztam meg. Ezzel megállapítottam azt a határszámot, amelyet az adott 
alapanyagból készített szilentblokkok biztosan elviselnek. 

A műszaki információs modulban kidolgozott rekonstrukció eredményeképpen 
karbantartási szigorítást ajánlottam, amely hozzájárul a repülés még 
biztonságosabbá tételéhez. 

Vizsgálataim alapján megfogalmaztam az új tudományos eredményeimet, 
továbbá javaslatokat tettem az elért eredmények gyakorlati hasznosítására, és 
további kutatási feladatok elvégzésére. 
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SUMMARY 
 

I have made clear in my dissertation which ideas are belong to the machine 
maintenance and certain sources of literature what understand concerning those. 

The technical literature mentions several types of the service strategies 
(philosophy). These are described generally in the sequence of their development, 
appearance. I characterized the certain strategies separately, then I have produced a 
summarized strategy-development figure. I have accomplished the comparison of 
certain philosophies with the question series “what, when, how is measured and 
after this who, what makes”. This system provides a possibility to make difference 
unambiguously between certain strategies. 

I have surveyed the service the methods and the processes characterizing small 
aircraft. I have revealed shortcomings and developing possibilities in this. I 
perceived motive to develop the service system concerning small aircrafts in order 
to increase the aviation safety as well as to improve the quality of technical and 
using services. As a result of this I have created “the developed model of the small 
aircraft service system”.  The model has got modular structure. I defined the exact 
containing elements of certain modules, furthermore I determined the sphere of the 
system users. I destined authorization for the user’s base on that the inspection of 
containing elements can be defined. The model developed provides theoretical 
basis for a software development connected to the theme, too. 

The complementary technical information module got place in the module 
which detailed explanation I showed through on a reconstruction process. I have 
chosen a weak -point of a small aircraft which was a broken elastic seating of main 
landing spring. Concerning the elastic seating there is no manufacturer reference in 
the service description. 

I have determined the material of the original silent-bloc as a first step of the 
reconstruction process then I have chosen material with similar properties for the 
further tests.  

As a further step of the test I have determined the mechanical properties of the 
materials. I have carried out tensile- and compression tests then I have evaluated 
the results. I have worked out a “section-matching” method evaluating the results 
of the compression tests. The method is suitable to use a  -  non linear diagram, 
characterizing an elastomer material, as a material model of mechanical finite-
element (FEM) simulation programs. 

I have worked out a measuring system to measure the vibration-acceleration 
rising in the main landing spring of the small aircraft airframe. 

I have carried out the measures in real conditions. At evaluating the measures I 
took for a basis the length of time of landing and take-off. I divided to six typical 
sections that measuring range, to which I performed the Fourier analysis. After 
evaluation I determined the characteristic vibration-accelerations and their 
frequency values. Using the results of material tests and real time acceleration 
measures I have completed the mechanical finite-element model of the structure. I 
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have determined the rising stresses and deformations at the elastic seating of the 
main landing spring. 

To measure the deterioration during the machine-element tests I have made an 
equipment capable to laboratory fatigue-abrasion tests. The results of the finite-
element simulations and of the real time measures can be set on the testing 
equipment. I have carried out fatigue-abrasion tests with the basic materials tested. 
I could set a reliability classification between basic materials on the base of test 
results. I have plotted a 3D-diagram giving the service life of the basic material at 
given test parameters. 

As result of the process I have set up an operational reliability rate between the 
elastomers tested. 

I have determined a connection between the test results and the real repetition 
number. I have established with this the limit number to be endured certainly by the 
silent-bloc made of the given basic material. 

As the results of the reconstruction worked out in the technical information 
module I suggested service aggravation to ensure the advance of flight safety. 

Based on my tests I have drawn up my new scientific results, further more I 
have made proposals for practical utilization of the results reached and to carry out 
further research tasks. 
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M3. Szakirodalmi áttekintés ábra melléklete 
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M3./1. ábra A karbantartási stratégiák, módszerek fejlődése (PÉCZELY É.n. a) 

 

 
M3./2. ábra Minőségügyi rendszerek on-line információs csatornáinak szervezési 

elve (GÉPIPARI 2009, KALÁCSKA 2005) 
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M3./3. ábra Meghibásodás szerinti karbantartás (RM) értékelése 
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Ki mér?
A gépet kezelő, vagy a gép

üzemeltetésért felelős személy.

Mit mér és mi alapján?
A gép állapotától függetlenül, az

üzemeltetésre legjellemzőbb paramétereket.
A gyártó által kiadott utasítások, ajánlások
alapján kell meghatározni a paraméterek

közötti intervallumot.

Információ továbbítás módja és ideje?
Az adott jellemző határérték elérése előtt célszerű a karbantartás
igényére jelzést adni. A igény jelzése történhet levelezés, e-mail,

Internet, képi és/vagy hangi jeltovábbítás módján.

Ki dönt a beavatkozásról és mikor?
A beavatkozásról a gépkezelő vagy
az üzemeltetésért felelős személy

dönt. A karbantartási periódus lejárta
előtt kell dönteni a beavatkozásról

ideális esetben.

Döntéshozatal hatása a
termelésre, üzemeltetésre.
A döntés eredménye előre

tervezehető. Így akár a
termelés folyamatossága is

biztosítható.

Ki hajtja végre a beavatkozást?
Az a szakműhely, csoport,
személy, akinek engedélye,

szerződése van az adott
berendezésen szükséges
karbantartás elvégzésére.

Milyen szintű a beavatkozás?
Az állapottól független előre

tervezett beavatkozás. A gyártói
ajánlások szerint kell eljárni.

További adat (történet) kezelés sajátosságai?
A karbantartást végző szervezet és/vagy a
berendezés üzemeltetője saját elektronikus

vagy papír alapú karbantartási rendszerének
dokumentációs állományába kerül az esemény.  

M3./4. ábra Megelőző karbantartás (PM) értékelése 
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Ki mér?
Off-line esetben a mérésekkel

megbízott felelős személy. On-
line esetben az érzéklők által

szolgáltatott jelek kiértékelésért
felelős személy.

Mit mér és mi alapján?
A berendezés állapotára jellemző változók mérése történik.
Az adott jellemzők megállapítása a stratégia kidolgozásakor

kerül meghatározásra. Itt kerül pontosításra az is, hogy
milyen módszerrel, eszközökkel történik az adott

állapotjellemző számszerűsítése. Állapotjellemzők lehetnek:
nyomás, hőmérséklet, rezgés stb.

Információ továbbítás módja és ideje?
On-line esetben azonnal történik, különböző fizikai módon.

Off-line esetben adott rendszerességgel történik a
mintavételezés és jeltovábbítás  különböző fizikai módon. A
jeltovábbítás így történhet: postai levelezés, e-mail, Internet,

képi és/vagy hangi jeltovábbítás útján.

Ki dönt a beavatkozásról és mikor?
A stratégia megalkotásakor meghatározott
jellemző paraméterek kritikus értékének

elérésekor (ideálisan előbb) kell elvégezni
a beavatkozást. Mérnöki elemzés a
rekonstrukcióról, javításról vagy

elektronikus szakértői rendszerek ajánlásai
segítenek a döntés előkészítésben.

Döntéshozatal hatása a
termelésre, üzemeltetésre.
A döntés eredménye előre

tervezhető. Így akár a termelés
folyamatossága is biztosítható.

Ki hajtja végre a beavatkozást?
 A feladat szakterületétől függően

változik a beavatkozó személy.

Milyen szintű a beavatkozás?
A részegység állapotától és a

berendezésben elfoglalt helyzetétől
függően változik a beavatkozás mértéke.
Alkatrészcserétől a nagyjavításig bármi

tervezhető.

További adat (történet) kezelés sajátosságai?
A szervezet saját elektronikus vagy papír alapú

karbantartási rendszerének dokumentációs
állományába kerül az esemény.

 
M3./5. ábra Állapotfüggő karbantartás (CBM) értékelése 
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Ki mér?
RCM team által meghatározott

stratégia szerint az adott
szakterületért felelős személy.

Mit mér és mi alapján?
A vizsgálni kívánt berendezés funkció ellátatlanságát előidéző

hibákat határozza meg, és annak a következményeit
minimalizálja az RCM. A felelős személy megméri,

meghatározza az adott berendezésre már az RCM stratégiában
előírt mérési paramétereket (pl. nyomás, hőmérséklet, rezgési

szint, költségek, környezeti kihatás stb.).

Információ továbbítás módja és ideje?
A következmények és a hibák bekövetkezésének

súlyosságától, gyorsáságától függően postai levelezés, e-mail,
Internet, képi és/vagy hangi jeltovábbítás útján.

Megkülönböztethető RCM startégián belüli, valamint a
perifériák és az RCM közötti információ áramlás.

Ki dönt a beavatkozásról és mikor?
RCM team által kidolgozott startégia

alapján dönt az RCM team-ben lévő felelős
mérnök a beavatkozásról akkor, amikor a

meghibásodás következményének
súlyossága, valamint a meghibásodás
mértéke eléri az előre megállapított

határszintet.

Döntéshozatal hatása a termelésre,
üzemeltetésre.

A döntés eredménye előre tervezhető.
Így akár a termelés folyamatossága is
biztosítható. A berendezések magas
megbízhatósági  szinten ellátják a

funkciójukat, melyhez
költséghatékonyság is párosul.

Ki hajtja végre a beavatkozást?
Az RCM stratégiában előre
meghatározott a beavatkozó
személy(ek) listája. A feladat

szakterületétől függően változik a
beavatkozó személy.

Milyen szintű a beavatkozás?
A beavatkozás történhet:

a részegység állapotától függően;
állapottól függetlenül előre tervezetten;
tervezetten a berendezést selejtezik.

További adat (történet) kezelés sajátosságai?
A szervezet saját elektronikus, vagy papír alapú

karbantartási rendszerének dokumentációs
állományába kerül az esemény.

 
M3./6. ábra Megbízhatóság központú karbantartás (RCM) értékelése 
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Ki mér?
A kockázatelemzésért felelős
mérnökök által meghatározott

kiemelkedő kockázati szinthez tartozó
berendezés üzemeltetéséért,

karbantartásáért felelős személy.

Mit mér és mi alapján?
 Magasabb kockázati szinthez történő besorolás

alapján történik a rendszerelem kiemelkedő
vizsgálata, megfigyelése, mérése. Az adott

elemre jellemző paraméterek kerülnek mérésre
(pl.: nyomás, rezgésszint stb.). Ezekből

következtethető az adott berendezés állapota és
meghibásodásának valószínűsége. Cél az, hogy a

káreset ne következzen be.

Információ továbbítás módja és ideje?
A kockázatelemzést követően postai levelezés, e-mail,
Internet, képi és/vagy hangi jeltovábbítás a beavatkozás

megkívánt gyorsaságától függően történhet.

Ki dönt a beavatkozásról és mikor?
Az adott elem kockockázati mátrixban

elfoglalt helye alapján döntenek a
karbantartásért felelős személyek (RBM

rendszerért felelős mérnökök) az adott elem
kiemelt karbantartási tevékenységéről.  A

berendezésért felelős személy akkor
avatkozik be, ha a jellemző üzemeltetési

paraméterek arra engednek következtetni,
hogy a berendezés meg fog hibásodni.

Döntéshozatal hatása a termelésre,
üzemeltetésre.

A vizsgált elem kockázati szintjének
megfelelően kell szigorítani vagy enyhíteni a
karbantartási tevékenységet. Kis kockázatnál
(enyhítés) a karbanatrtás el is maradhat és a
meghibásodás bármikor bekövetkezhet. Ez a

termelésre nézve kiszámíthatatlan.
Nagy kockázatnál (szigorítás) esetén a

berendezést sűrűbben ellenőrzik, vizsgálják
és rendellenes működés esetén azonnal

leállítják és elhárítják a hibát. Ez a termelésre
nézve részben kiszámítható.

Ki hajtja végre a beavatkozást?
Azok a személyek akik az adott

szakterület karbantartásáért felelősek, és
jogosultságuk van a beavatkozás

végrehajtására.

Milyen szintű a beavatkozás?
Alacsony kockázati elemnél a

beavatkozás el is maradhat. Magas
kockázati elemnél kiemelt fontosságú a

beavatkozás végrehajtása.
Ezen felül a részegység állapotától és a

berendezésben elfoglalt helyzetétől
függően változik a beavatkozás

mértéke. Alkatrészcserétől a
nagyjavításig bármi tervezhető.

További adat (történet) kezelés sajátosságai?
A szervezet saját elektronikus vagy papír alapú

karbantartási rendszerének dokumentációs
állományába kerül az esemény.

 
M3./7. ábra Kockázat alapú karbantartás (RBM) értékelése 

 
A teljeskörű minőségirányítás (TQM) és a teljeskörű hatékony karbantartás (TPM), 
mint „stratégiák” esetében nem készíthető értékelő folyamatábra. Oka az, hogy a 
TQM és a TPM érvényességi területe jóval túlmutat a karbantartáson. A TQM és a 
TPM, egy szemlélet egy vállalatirányítási rendszer, amely a jobb minőség 
elérésére, hatékonyabb termelésre, dolgozói szemléletváltozásra törekszik. 
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M4. „Műanyagok alkalmazása és meghibásodása repülőgépeknél” című 
fejezet ábra melléklete 
 

 
M4./1. ábra A futóművek, és a meghibásodott gépelem elhelyezkedése a Cessna 

172-es típuson (http://www.wwair.hu/Cessna%20172.jpg) 

 
 

  
M4./2. ábra Téglalap keresztmetszetű 

futószár (CESSNA 2001) 
M4./3. ábra Csőtengely jellegű futószár 

(CESSNA 2001) 
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M4./4. ábra Futószár bekötési vázlata a sárkánytestbe (CESSNA 2001) 

 

 
M4./5. ábra A szilentblokk felépítése 
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M5. Nyomóvizsgálati eredmények 
 
M5./1. táblázat Jellegzetes  pontok a PUM 60A jelű alapanyagra 

 Minta 1, 
PUM 60A 

Minta 3, 
PUM 60A 

Minta 5, 
PUM 60A Átlag 

szakasz 

Fajlagos 
magasság-
csökkenés,  
 [mm/mm] 

Fajlagos 
magasság-
csökkenés,  
 [mm/mm] 

Fajlagos 
magasság-
csökkenés,  
 [mm/mm] 

Fajlagos 
magasság-
csökkenés,  
 [mm/mm] 

0 0 0 0 0 
A 0,458336565 0,458319932 0,458336565 0,458331021 
B 0,647221565 0,648284599 0,646341399 0,647282521 
C 0,718902565 0,718636765 0,718088732 0,718542687 
D 0,769690398 0,769723599 0,769806732 0,769740243 
E 0,869887732 0,869787932 0,869871065 0,869848910 

 
M5./2. táblázat Jellegzetes ny  pontok a PUM 60A jelű alapanyagra 

 Minta 1, 
PUM 60A 

Minta 3, 
PUM 60A 

Minta 5, 
PUM 60A Átlag 

szakasz 
Nyomó-

feszültség, 
ny [N/mm2] 

Nyomó-
feszültség, 

ny [N/mm2] 

Nyomó-
feszültség, 

ny [N/mm2] 

Nyomó-
feszültség, 

ny [N/mm2] 
0 0 0 0 0 
A -7,835323758 -7,345398157 -7,441824832 -7,540848916 
B -22,75603884 -20,80232349 -21,62181442 -21,726725583 
C -37,03929664 -35,77261004 -35,9229768 -36,244961160 
D -69,48124784 -64,62777187 -64,80427117 -66,304430293 
E -263,5762608 -243,7250415 -246,5339777 -251,278426680 
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M5./3. táblázat Jellegzetes szakaszokra illesztett egyenesek egyenletei és 
illeszkedésük PUM 70A jelű alapanyagra 

szakasz Minta 1, PUM 70A Minta 3, PUM 70A Minta 5, PUM 70A 

A ny = -19,15 + 0,1933 
R2 = 0,9799 

ny = -18,733 + 0,2079 
R2 = 0,9779 

ny = -20,057 + 0,3133 
R2 = 0,9732 

B ny = -86,912 + 31,602 
R2 = 0,9723 

ny = -83,791 + 30,331 
R2 = 0,9722 

ny = -77,222 + 26,144 
R2 = 0,9646 

C ny = -233,68 + 123,21 
R2 = 0,9908 

ny = -242,13 + 130,51 
R2 = 0,9811 

ny = -216,35 + 112,61 
R2 = 0,9954 

D ny = -762,6 + 518,32 
R2 = 0,9811 

ny = -645,67 + 429,71 
R2 = 0,9839 

ny = -643,06 + 431,06 
R2 = 0,9779 

E ny = -2068,9 + 1573,9 
R2 = 0,9904 

ny = -1917,1 + 1459,5 
R2 = 0,9882 

ny = -1909,4 + 1455,2 
R2 = 0,9884 

 
M5./4. táblázat Jellegzetes  pontok a PUM 70A jelű alapanyagra 

 Minta 1, 
PUM 70A 

Minta 3, 
PUM 70A 

Minta 5, 
PUM 70A Normál átlag 

szakasz 

Fajlagos 
magasság-
csökkenés,  
 [mm/mm] 

Fajlagos 
magasság-
csökkenés,  
 [mm/mm] 

Fajlagos 
magasság-
csökkenés,  
 [mm/mm]] 

Fajlagos 
magasság-
csökkenés,  
 [mm/mm] 

0 0 0 0 0 
A 0,444418876 0,444452155 0,444468766 0,444446599 
B 0,62076471 0,623538321 0,622923766 0,622408932 
C 0,73941371 0,738217988 0,738832432 0,738821377 
D 0,798472543 0,799834155 0,799468932 0,799258543 
E 0,889983543 0,889800988 0,889800766 0,889861766 
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M5./5. táblázat Jellegzetes ny pontok a PUM 70A jelű alapanyagra 

 Minta 1, 
PUM 70A 

Minta 3, 
PUM 70A 

Minta 5, 
PUM 70A Normál átlag 

szakasz 
Nyomó-

feszültség, 
ny [N/mm2] 

Nyomó-
feszültség, 

ny [N/mm2] 

Nyomó-
feszültség, 

ny [N/mm2] 

Nyomó-
feszültség, 

ny [N/mm2] 
0 0 0 0 0 
A -9,089442074 -9,028954707 -9,649774992 -9,256057258 
B -23,64786109 -23,2970072 -23,25869684 -23,401188377 
C -51,52141748 -50,39068457 -48,22414016 -50,045414070 
D -94,13710721 -89,36189303 -86,3429006 -89,947300280 
E -277,3381128 -256,0562816 -253,4746611 -262,289685167 

 
M5./6. táblázat A PUM 70A jelű anyag ny -  diagramjának átlagpontjai 

pont 
Fajlagos magasság-

csökkenés,  
 [mm/mm] 

Nyomófeszültség, 
ny [N/mm2] 

0 0 0 
1 0,444 -9,256 
2 0,622 -23,401 
3 0,739 -50,045 
4 0,799 -89,947 
5 0,890 -262,290 
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M5./7. táblázat Jellegzetes szakaszokra illesztett egyenesek egyenletei és 
illeszkedésük PUA 90A jelű alapanyagra 

szakasz Minta 3, PUA 90A Minta 4, PUA 90A Minta 5, PUA 90A 

A ny = -24,522 - 1,0872 
R2 = 0,9875 

ny = -23,816 - 1,1373 
R2 = 0,9857 

ny = -26,213 - 0,9554 
R2 = 0,9873 

B ny = -77,399 + 24,124 
R2 = 0,9775 

ny = -74,637 + 22,851 
R2 = 0,9782 

ny = -82,441 + 25,71 
R2 = 0,9825 

C ny = -243,68 + 135,22 
R2 = 0,9834 

ny = -230,81 + 127,34 
R2 = 0,9841 

ny = -241,39 + 131,91 
R2 = 0,9865 

D ny = -540,11 + 373,61 
R2 = 0,9845 

ny = -573,73 + 403,84 
R2 = 0,9823 

ny = -548,03 + 379,72 
R2 = 0,9704 

E ny = -1640,7 + 1363 
R2 = 0,9837 

ny = -1741,3 + 1453,1 
R2 = 0,9847 

ny = -1660,1 + 1376,6 
R2 = 0,9863 

 
M5./8. táblázat Jellegzetes  pontok a PUA 90A jelű alapanyagra 

 Minta 3, 
PUA 90A 

Minta 4, 
PUA 90A 

Minta 5, 
PUA 90A Normál átlag 

szakasz 

Fajlagos 
magasság-
csökkenés,  
 [mm/mm] 

Fajlagos 
magasság-
csökkenés,  
 [mm/mm] 

Fajlagos 
magasság-
csökkenés,  
 [mm/mm] 

Fajlagos 
magasság-
csökkenés,  
 [mm/mm] 

0 0 0 0 0 
A 0,458319899 0,458336532 0,458319865 0,458325432 
B 0,654479399 0,656688199 0,653931365 0,655032988 
C 0,799884232 0,797193699 0,797675199 0,798251043 
D 0,888887566 0,888904199 0,889535199 0,889108988 
E 0,979717732 0,979867199 0,979916865 0,979833932 
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M5./9. táblázat Jellegzetes ny pontok a PUA 90A jelű alapanyagra 

 Minta 3, 
PUA 90A 

Minta 4, 
PUA 90A 

Minta 5, 
PUA 90A Normál átlag 

szakasz 
Nyomó-

feszültség, 
ny [N/mm2] 

Nyomó-
feszültség, 

ny [N/mm2] 

Nyomó-
feszültség, 

ny [N/mm2] 

Nyomó-
feszültség, 

ny [N/mm2] 
0 0 0 0 0 
A -13,06335285 -12,74143262 -13,85839191 -13,221059127 
B -27,747998 -27,35306173 -29,35173658 -28,150932103 
C -62,00846348 -58,80487961 -62,94222907 -61,251857387 
D -110,2303458 -110,3308468 -112,6913197 -111,084170767 
E -254,4237056 -263,2092282 -259,8910528 -259,174662200 

 
M5./10. táblázat A PUA 90A jelű anyag ny -  diagramjának átlagpontjai 

pont 
Fajlagos magasság-

csökkenés,  
 [mm/mm] 

Nyomófeszültség, 
ny [N/mm2] 

0 0 0 
1 0,458 -13,221 
2 0,655 -28,151 
3 0,798 -61,252 
4 0,889 -111,084 
5 0,980 -259,175 
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Nyomóvizsgálati eredmények érvényességi határai (adott szakaszokra nézve): 
 

anyag(i) = mi+bi i = A, B, C, D, E 
 

 PUM 60A 
 

- 14,44  mA  - 15,54 0,0022  bA  0,0673 
- 75,29  mB  - 83,77 29,153  bB  32,782 

- 204,59  mC  - 215,95 111,1  bC  120,26 
- 580,97  mD  - 682,28 385,06  bD  457,49 
- 1865,2  mE  - 2005,1 1390  bE  1493 

 
 PUM 70A 
 

- 18,73  mA  - 20,06 0,1933  bA  0,3133 
- 77,22  mB  - 86,91 26,144  bB  31,602 

- 216,35  mC  - 242,13 112,61  bC  130,51 
- 643,06  mD  - 762,6 429,71  bD  518,32 
- 1909,4  mE  - 2068,9 1455,2  bE  1573,9 

 
 PUA 90A 
 

- 23,81  mA  - 26,21 0,9554  bA  1,1373 
- 74,64  mB  - 82,44 22,851  bB  25,71 

- 230 ,81  mC  - 243,68 127,34  bC  135,22 
- 540,11  mD  - 573,73 373,61  bD  403,84 
- 1640,7  mE  - 1741,3 1363  bE  1453,1 

 
Nyomóvizsgálati eredményekből megállapított rugalmassági modulus érvényességi 
határa: 
 

)E(nn   
 

- 2005,1  EPUM60A  - 14,446 

- 2068,9  EPUM70A  - 18,733 

- 1741,3  EPUA90A  - 23,816 
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M6. „A repülőgép terheléseinek mérése valós körülmények között” című 
fejezet ábra melléklete  
 

 
M6./1. ábra Kabinban elhelyezett mérőrendszer elemei 

 

 
M6./2. ábra Futószáron rögzített gyorsulásérzékelők 
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M7. Repülőgépen fellépő gyorsulások összefoglaló táblázata 
 
M7. táblázat Repülőgépen fellépő gyorsulások összefoglalása („z”, „x” irány) 

Érzékelő helye: Mintaszám kabin jobb futószár bal futószár kabin jobb futószár bal futószár
1 3,238 9,505 14,737 -1,721 -10,726 -12,557
2 2,756 12,557 14,868 -1,953 -10,813 -13,603
3 3,535 8,720 11,292 -1,721 -9,287 -9,854
4 2,302 9,025 12,426 -1,843 -7,979 -12,382
5 5,982 12,862 9,069 -2,203 -8,938 -9,287

1 11,255 44,080 33,049 -6,441 -37,234 -27,686
2 8,086 47,262 33,921 -5,180 -48,876 -33,223
3 8,598 38,499 33,964 -5,738 -32,220 -26,509
4 7,075 50,271 32,569 -5,226 -43,251 -27,032
5 6,668 38,586 28,645 -5,319 -33,005 -29,866

Érzékelő helye: Mintaszám kabin jobb futószár bal futószár kabin jobb futószár bal futószár
1 1,400 7,020 14,475 -2,477 -9,156 -19,446
2 1,646 14,562 15,216 -2,173 -15,086 -17,222
3 1,657 7,630 18,617 -3,385 -10,900 -24,547
4 1,687 12,252 8,371 -1,927 -13,908 -9,243
5 5,125 18,138 16,394 -5,757 -18,443 -20,274

1 4,264 16,830 19,707 -3,315 -17,266 -20,884
2 2,905 17,789 15,914 -3,051 -16,699 -17,832
3 2,876 12,993 16,960 -3,092 -12,949 -25,332
4 2,513 13,865 12,818 -2,641 -15,086 -13,516
5 2,472 15,609 12,731 -2,817 -15,391 -18,138

Pá
ly

ab
ur

ko
la

t: 
be

to
n 

Pá
ly

ab
ur

ko
la

t: 
fű

 

„x” irány
Rezgésgyorsulás, a [m/s2]

maximum minimum

„z” irány

Pá
ly

ab
ur

ko
la

t: 
be

to
n 

Pá
ly

ab
ur

ko
la

t: 
fű

 

Rezgésgyorsuláa, a [m/s2]
maximum minimum
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M8. Mérések, eredmények és a Fourier transzformáció 
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M8./1. ábra Leszállás folyamata, levegőben „x” irány 
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M8./2. ábra Leszállás folyamata, levegőben „z” irány 
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M8./3. ábra Földetérés pillanata „x” irány 
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M8./4. ábra Földetérés pillanata „z” irány 

 
 
 
 
 
 



MELLÉKLETEK 

 - 137 - 

 
 

0 2 4 6 8 10
-4

-2

0

2

Idő, t [s]R
ez

gé
sg

yo
rs

ul
ás

, a
 [m

/s2 ]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0

0.2

0.4

Frekvencia, f [Hz]R
ez

gé
sg

yo
rs

ul
ás

, a
 [m

/s2 ]

 
M8./5. ábra Pályán történő lassulva gurulás szakasza „x” irány 
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M8./6. ábra Pályán történő lassulva gurulás szakasza „z” irány 
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M8./7. ábra Pályán történő gyorsítva gurulás szakasza „x” irány 

 
 

 

0 2 4 6 8 10 12
-5

0

5

10

Idő, t [s]R
ez

gé
sg

yo
rs

ul
ás

, a
 [m

/s2 ]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0

0.5

1

Frekvencia, f [Hz]R
ez

gé
sg

yo
rs

ul
ás

, a
 [m

/s2 ]

 
M8./8. ábra Pályán történő gyorsítva gurulás szakasza „z” irány 
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M8./9. ábra Kifutópálya elhagyás pillanat utáni szakasz „x” irány 
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M8./10. ábra Kifutópálya elhagyás pillanat utáni szakasz „z” irány 
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M8./11. ábra Felszállás folyamata, levegőben „x” irány 
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M8./12. ábra Felszállás folyamata, levegőben „z” irány 
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M9. A repülőgépen végrehajtott mérések kiértékelésének eredményei  

M9. táblázat Repülőgépes mérések jellemző szakaszainak frekvencia és 
rezgésgyorsulás értékei 

Sz
ak

as
z

Frekvencia,      
f [Hz]

Rezgés-
gyorsulás,     
a [m/s2]

Frekvencia,      
f [Hz]

Rezgés-
gyorsulás,     
a [m/s2]

Frekvencia,      
f [Hz]

Rezgés-
gyorsulás,     
a [m/s2]

Frekvencia,      
f [Hz]

Rezgés-
gyorsulás,     
a [m/s2]

I. 0,71 0,27 13-20 0,08 0,85 0,51 11-22 0,11
II. 10,00 1,75 20-27 0,65 3,20 3,20 20-27 1,00
III. 1,55 0,23 16-28 0,09 1,90 1,60 16-27 0,21
IV. 1,71 0,19 14-32 0,10 1,60 1,35 16-27 0,20
V. 0,32 0,09 11-23 0,12 1,40 0,22 14-24 0,13
VI. 0,40 0,09 15-23 0,17 0,40 0,17 14-23 0,16

I. 0,38 0,14 10-24 0,07 0,55 0,48 11-20 0,09
II. 7,70 1,42 16-26 0,15 4,10 1,72 23-27 0,55
III. 1,79 0,26 13-28 0,08 1,61 1,70 18-28 0,22
IV. 1,82 0,17 13-32 0,11 1,72 1,02 18-28 0,21
V. 0,34 0,12 13-24 0,65 1,52 0,19 13-24 0,07
VI. 0,60 0,09 9-18 0,04 0,52 0,19 13-24 0,05

I. 0,33 0,32 15-22 0,06 0,30 0,56 16-21 0,08
II. 10,00 1,22 16-26 0,30 3,40 1,76 24-27 0,50
III. 1,80 0,21 14-27 0,11 1,76 1,38 16-27 0,21
IV. 0,33 0,15 13-32 0,06 1,61 0,31 14-32 0,08
V. 0,33 0,15 13-25 0,06 1,61 0,31 13-24 0,08
VI. 0,50 0,08 9-18 0,03 0,60 0,31 13-24 0,04

I. 0,12 0,55 14-19 0,03 0,25 0,49 13-21 0,08
II. 3,80 0,55 13-25 0,62 3,60 1,30 19-27 0,71
III. 2,10 0,28 13-27 0,07 1,79 2,05 18-27 0,23
IV. 2,01 0,14 17-32 0,09 1,91 1,12 17-27 0,28
V. 0,41 0,08 11-27 0,15 1,40 0,23 14-23 0,16
VI. 1,10 0,06 14-27 0,23 0,70 0,37 14-27 0,13

I. 0,31 0,36 15-22 0,05 0,26 0,81 17-20 0,11
II. 3,15 0,68 13-27 0,35 2,95 1,34 16-27 0,73
III. 1,90 0,15 12-26 0,08 1,81 1,05 18-27 0,21
IV. 2,03 0,12 13-31 0,09 1,85 0,86 16-27 0,22
V. 0,51 0,07 13-28 0,10 1,55 0,24 14-27 0,08
VI. nincs eredmény nincs eredmény nincs eredmény nincs eredmény nincs eredmény nincs eredmény nincs eredmény nincs eredmény

M
in

ta
 5

M
in

ta
 1

M
in

ta
 2

M
in

ta
 3

M
in

ta
 4

A jel „x” irány B szakasz „x” irány A jel „z” irány B szakasz „z” irány
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M10. Futószár mechanikai szimulációs vizsgálatának ábra melléklete 
 

 
M10./1. ábra Geometriai modell 

 
M10./2. ábra A modell hálózása 

 
M10./3. ábra A deformáció meghatározása 
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M11. Fárasztó-koptató vizsgálati eredmények összefoglalása 
 
M11./1. táblázat PUM 60A fárasztó-koptató vizsgálati eredményének 
összefoglalása (Terhelési szint: 1) 

PUM 60A
Próbatest 
tömege

Környezetei 
hőmérséklet

Próbatest 
kifáradása

Magasság 
csökkenés  

Hőmérséklet 
változás    

Tömeg 
változás

 mp [g] T [C] IGEN / NEM h [mm] T [C]  mp [g]
1 mm 0,867 20 IGEN 0,08 0 0,003
1 mm 0,891 20 IGEN 0,09 0 0,003
1 mm 0,876 20 IGEN 0,07 0 0,004
2 mm 0,868 20 NEM 0,01 0 -
2 mm 0,871 20 NEM 0,01 0 -
2 mm 0,863 20 NEM 0,01 0 -
3 mm 0,891 20 NEM 0,02 0 -
3 mm 0,888 20 NEM 0,01 0 -
3 mm 0,873 20 NEM 0,02 0 -
4 mm 0,870 20 NEM 0,04 0 -
4 mm 0,875 20 NEM 0,03 0 -
4 mm 0,866 20 NEM 0,04 0 -

Te
rh

el
et

le
n 

ki
ló

gá
s

Terhelés szint: 1 (80 %) red = 8,975 [N/mm2]

 
 

M11./2. táblázat PUM 60A fárasztó-koptató vizsgálati eredményének 
összefoglalása (Terhelési szint: 2) 

PUM 60A
Próbatest 
tömege

Környezetei 
hőmérséklet

Próbatest 
kifáradása

Magasság 
csökkenés  

Hőmérséklet 
változás    

Tömeg 
változás

 mp [g] T [C] IGEN / NEM h [mm] T [C]  mp [g]
1 mm - - - - - -
1 mm - - - - - -
1 mm - - - - - -
2 mm 0,868 20 IGEN 0,03 0 0
2 mm 0,871 20 IGEN 0,02 0 0
2 mm 0,863 20 IGEN 0,03 0 0
3 mm 0,891 20 NEM 0,04 0 -
3 mm 0,888 20 NEM 0,03 0 -
3 mm 0,873 20 NEM 0,04 0 -
4 mm 0,870 20 NEM 0,06 0 -
4 mm 0,875 20 NEM 0,05 0 -
4 mm 0,866 20 NEM 0,06 0 -

Te
rh

el
et

le
n 

ki
ló

gá
s

Terhelés szint: 2 (100 %) red = 11,219 [N/mm2]
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M11./3. táblázat PUM 60A fárasztó-koptató vizsgálati eredményének 
összefoglalása (Terhelési szint: 3) 

PUM 60A
Próbatest 
tömege

Környezetei 
hőmérséklet

Próbatest 
kifáradása

Magasság 
csökkenés  

Hőmérséklet 
változás    

Tömeg 
változás

 mp [g] T [C] IGEN / NEM h [mm] T [C]  mp [g]
1 mm - - - - - -
1 mm - - - - - -
1 mm - - - - - -
2 mm - - - - - -
2 mm - - - - - -
2 mm - - - - - -
3 mm 0,891 20 IGEN 0,31 0 0
3 mm 0,888 20 IGEN 0,35 0 0
3 mm 0,873 20 IGEN 0,38 0 0
4 mm 0,870 20 NEM 0,34 0 -
4 mm 0,875 20 NEM 0,33 0 -
4 mm 0,866 20 NEM 0,36 0 -

Te
rh

el
et

le
n 

ki
ló

gá
s

Terhelés szint: 3 (120 %) red = 13,463 [N/mm2]

 
 

M11./4. táblázat PUM 60A fárasztó-koptató vizsgálati eredményének 
összefoglalása (Terhelési szint: 4) 

PUM 60A
Próbatest 
tömege

Környezetei 
hőmérséklet

Próbatest 
kifáradása

Magasság 
csökkenés  

Hőmérséklet 
változás    

Tömeg 
változás

 mp [g] T [C] IGEN / NEM h [mm] T [C]  mp [g]
1 mm - - - - - -
1 mm - - - - - -
1 mm - - - - - -
2 mm - - - - - -
2 mm - - - - - -
2 mm - - - - - -
3 mm - - - - - -
3 mm - - - - - -
3 mm - - - - - -
4 mm 0,870 20 IGEN 0,39 0 0
4 mm 0,875 20 IGEN 0,38 0 0
4 mm 0,866 20 IGEN 0,41 0 0

Te
rh

el
et

le
n 

ki
ló

gá
s

Terhelés szint: 4 (150 %) red = 16,829 [N/mm2]
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M11./5. táblázat PUM 70A fárasztó-koptató vizsgálati eredményének 
összefoglalása (Terhelési szint: 1) 

PUM 70A
Próbatest 
tömege

Környezetei 
hőmérséklet

Próbatest 
kifáradása

Magasság 
csökkenés  

Hőmérséklet 
változás    

Tömeg 
változás

 mp [g] T [C] IGEN / NEM h [mm] T [C]  mp [g]
1 mm 0,882 20 NEM 0,04 0 -
1 mm 0,889 20 NEM 0,03 0 -
1 mm 0,884 20 NEM 0,04 0 -
2 mm 0,874 20 NEM 0,03 0 -
2 mm 0,889 20 NEM 0,02 0 -
2 mm 0,893 20 NEM 0,03 0 -
3 mm 0,879 20 NEM 0,05 0 -
3 mm 0,888 20 NEM 0,04 0 -
3 mm 0,882 20 NEM 0,05 0 -
4 mm 0,881 20 NEM 0,05 0 -
4 mm 0,873 20 NEM 0,06 0 -
4 mm 0,878 20 NEM 0,05 0 -

Terhelés szint: 1 (80 %) red = 8,716 [N/mm2]

Te
rh

el
et

le
n 

ki
ló

gá
s

 
 

M11./6. táblázat PUM 70A fárasztó-koptató vizsgálati eredményének 
összefoglalása (Terhelési szint: 2) 

PUM 70A
Próbatest 
tömege

Környezetei 
hőmérséklet

Próbatest 
kifáradása

Magasság 
csökkenés  

Hőmérséklet 
változás    

Tömeg 
változás

 mp [g] T [C] IGEN / NEM h [mm] T [C]  mp [g]
1 mm 0,882 20 IGEN 0,02 0 0,004
1 mm 0,889 20 IGEN 0,03 0 0,007
1 mm 0,884 20 IGEN 0,02 0 0,006
2 mm 0,874 20 NEM 0,04 0 -
2 mm 0,889 20 NEM 0,03 0 -
2 mm 0,893 20 NEM 0,03 0 -
3 mm 0,879 20 NEM 0,04 0 -
3 mm 0,888 20 NEM 0,05 0 -
3 mm 0,882 20 NEM 0,04 0 -
4 mm 0,881 20 NEM 0,03 0 -
4 mm 0,873 20 NEM 0,04 0 -
4 mm 0,878 20 NEM 0,04 0 -

Terhelés szint: 2 (100 %) red = 10,895 [N/mm2]

Te
rh

el
et

le
n 

ki
ló

gá
s
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M11./7. táblázat PUM 70A fárasztó-koptató vizsgálati eredményének 
összefoglalása (Terhelési szint: 3) 

PUM 70A
Próbatest 
tömege

Környezetei 
hőmérséklet

Próbatest 
kifáradása

Magasság 
csökkenés  

Hőmérséklet 
változás    

Tömeg 
változás

 mp [g] T [C] IGEN / NEM h [mm] T [C]  mp [g]
1 mm - - - - - -
1 mm - - - - - -
1 mm - - - - - -
2 mm 0,874 20 NEM 0,08 0 -
2 mm 0,889 20 NEM 0,07 0 -
2 mm 0,893 20 NEM 0,08 0 -
3 mm 0,879 20 NEM 0,07 0 -
3 mm 0,888 20 NEM 0,06 0 -
3 mm 0,882 20 NEM 0,06 0 -
4 mm 0,881 20 NEM 0,08 0 -
4 mm 0,873 20 NEM 0,07 0 -
4 mm 0,878 20 NEM 0,07 0 -

Terhelés szint: 3 (120 %) red = 13,074 [N/mm2]

Te
rh

el
et

le
n 

ki
ló

gá
s

 
 

M11./8. táblázat PUM 70A fárasztó-koptató vizsgálati eredményének 
összefoglalása (Terhelési szint: 4) 

PUM 70A
Próbatest 
tömege

Környezetei 
hőmérséklet

Próbatest 
kifáradása

Magasság 
csökkenés  

Hőmérséklet 
változás    

Tömeg 
változás

 mp [g] T [C] IGEN / NEM h [mm] T [C]  mp [g]
1 mm - - - - - -
1 mm - - - - - -
1 mm - - - - - -
2 mm 0,874 20 IGEN 0,07 0 0
2 mm 0,889 20 IGEN 0,06 0 0
2 mm 0,893 20 IGEN 0,08 0 0
3 mm 0,879 20 NEM 0,07 0 0
3 mm 0,888 20 NEM 0,05 0 0
3 mm 0,882 20 NEM 0,06 0 0
4 mm 0,881 20 NEM 0,06 0 0
4 mm 0,873 20 NEM 0,07 0 0
4 mm 0,878 20 NEM 0,06 0 0

Terhelés szint: 4 (150 %) red = 16,343 [N/mm2]

Te
rh

el
et

le
n 

ki
ló

gá
s
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M11./9. táblázat PUA 90A fárasztó-koptató vizsgálati eredményének 
összefoglalása (Terhelési szint: 1) 

PUA 90A
Próbatest 
tömege

Környezetei 
hőmérséklet

Próbatest 
kifáradása

Magasság 
csökkenés  

Hőmérséklet 
változás    

Tömeg 
változás

 mp [g] T [C] IGEN / NEM h [mm] T [C]  mp [g]
1 mm 0,789 20 NEM 0,04 0 -
1 mm 0,782 20 NEM 0,03 0 -
1 mm 0,793 20 NEM 0,04 0 -
2 mm 0,786 20 NEM 0,09 0 -
2 mm 0,795 20 NEM 0,07 0 -
2 mm 0,790 20 NEM 0,07 0 -
3 mm 0,795 20 NEM 0,04 0 -
3 mm 0,788 20 NEM 0,04 0 -
3 mm 0,801 20 NEM 0,03 0 -
4 mm 0,798 20 NEM 0,09 0 -
4 mm 0,808 20 NEM 0,09 0 -
4 mm 0,782 20 NEM 0,07 0 -

Terhelés szint: 1 (80 %) red = 8,593 [N/mm2]

Te
rh

el
et

le
n 

ki
ló

gá
s

 
 

M11./10. táblázat PUA 90A fárasztó-koptató vizsgálati eredményének 
összefoglalása (Terhelési szint: 2) 

PUA 90A
Próbatest 
tömege

Környezetei 
hőmérséklet

Próbatest 
kifáradása

Magasság 
csökkenés  

Hőmérséklet 
változás    

Tömeg 
változás

 mp [g] T [C] IGEN / NEM h [mm] T [C]  mp [g]
1 mm 0,789 20 NEM 0,08 0 -
1 mm 0,782 20 NEM 0,07 0 -
1 mm 0,793 20 NEM 0,09 0 -
2 mm 0,786 20 NEM 0,02 0 -
2 mm 0,795 20 NEM 0,03 0 -
2 mm 0,790 20 NEM 0,02 0 -
3 mm 0,795 20 NEM 0,07 0 -
3 mm 0,788 20 NEM 0,06 0 -
3 mm 0,801 20 NEM 0,07 0 -
4 mm 0,798 20 NEM 0,06 0 -
4 mm 0,808 20 NEM 0,06 0 -
4 mm 0,782 20 NEM 0,07 0 -

Terhelés szint: 2 (100 %) red = 10,741 [N/mm2]

Te
rh

el
et

le
n 

ki
ló

gá
s
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M11./11. táblázat PUA 90A fárasztó-koptató vizsgálati eredményének 
összefoglalása (Terhelési szint: 3) 

PUA 90A
Próbatest 
tömege

Környezetei 
hőmérséklet

Próbatest 
kifáradása

Magasság 
csökkenés  

Hőmérséklet 
változás    

Tömeg 
változás

 mp [g] T [C] IGEN / NEM h [mm] T [C]  mp [g]
1 mm 0,789 20 IGEN 0,12 0 0
1 mm 0,782 20 IGEN 0,1 0 0
1 mm 0,793 20 IGEN 0,09 0 0
2 mm 0,786 20 NEM 0,02 0 -
2 mm 0,795 20 NEM 0,02 0 -
2 mm 0,790 20 NEM 0,03 0 -
3 mm 0,795 20 NEM 0,05 0 -
3 mm 0,788 20 NEM 0,06 0 -
3 mm 0,801 20 NEM 0,05 0 -
4 mm 0,798 20 NEM 0,09 0 -
4 mm 0,808 20 NEM 0,06 0 -
4 mm 0,782 20 NEM 0,07 0 -

Terhelés szint: 3 (120 %) red = 12,889 [N/mm2]

Te
rh

el
et

le
n 

ki
ló

gá
s

 
 

M11./12. táblázat PUA 90A fárasztó-koptató vizsgálati eredményének 
összefoglalása (Terhelési szint: 4) 

PUA 90A
Próbatest 
tömege

Környezetei 
hőmérséklet IGEN Magasság 

csökkenés  
Hőmérséklet 

változás    
Tömeg 
változás

 mp [g] T [C] IGEN / NEM h [mm] T [C]  mp [g]
1 mm - - - - - -
1 mm - - - - - -
1 mm - - - - - -
2 mm 0,786 20 NEM 0,01 0 0
2 mm 0,795 20 NEM 0,02 0 0
2 mm 0,790 20 NEM 0,01 0 0
3 mm 0,795 20 NEM 0,06 0 0
3 mm 0,788 20 NEM 0,06 0 0
3 mm 0,801 20 NEM 0,05 0 0
4 mm 0,798 20 NEM 0,06 0 0
4 mm 0,808 20 NEM 0,07 0 0
4 mm 0,782 20 NEM 0,07 0 0

Terhelés szint: 4 (150 %) red = 16,112 [N/mm2]

Te
rh

el
et

le
n 

ki
ló

gá
s
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megteremtéséért és a dolgozatom elkészítéséhez nyújtott segítségéért. 

Köszönet Dr. Janik József professor emeritusnak, a karbantartási stratégiák 
feldolgozása során nyújtott segítségéért. 

Köszönöm az Avicraft Kft.-nek, az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézetnek, 
a Korszerű Technológiákért Alapítványnak, a PEMÜ Műanyagipari Zrt.-nek, a 
Quattroplast Kft.-nek, illetve azon gazdasági társaságoknak, melyek segítségükkel 
hozzájárultak a mérési munkáim lebonyolításában. 

Köszönet illeti a Gépipari Technológiai Intézet munkatársait és az Intézet 
Tanműhelyi dolgozóit akik tudásukkal, tanácsaikkal, észrevételeikkel és néha 
éjszakába nyúló segítségükkel elősegítették munkámat. 

Köszönettel tartozom a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának azon 
kollégáinak (Földi László, Gergely Zoltán, Dr. Kajtár Péter, Dr. Keresztes Róbert, 
Dr. Oldal István, Stojcsics Károly), illetve azon ismerősöknek, barátoknak, akik 
kimagasló szakmai tudásukkal segítették a mérési és modellezési folyamatok 
megvalósítását. 

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni szüleimnek, 
testvéremnek, unokahúgomnak és családomnak a türelmét, bíztatását, támogatását, 
amely hozzájárult ahhoz, hogy elkészíthettem ezt a dolgozatot és, hogy idáig 
eljuthattam az életem során. 


