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A pályázat
keretein belül létrehoztunk egy speciális, felhő alapú adatbázist, tudásfelhő
!
néven,
! ami egymástól függetlenül is értelmes tudásmorzsákból építkezik. Ezekből az elemi
!
építőkövekből
lehet felépíteni egy-egy órai tananyagot, vagy akár egy tantárgy teljes
!
jegyzetét.
! A létrejött tananyagokat a program online „fordítja” le egy adott eszközre, így a
!
tananyagok
optimálisan tudnak megjelenni a diákok okostelefonján, vagy akár egy nagy
!
előadó
! kivetítőjén is. A projektben résztvevő oktatók a saját maguk által fejlesztett,
! tananyagokat feltöltötték a felhő alapú adatbázisba. A felhasznált anyagok
létrehozott
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minden eleme mindig magával viszi az eredetileg megadott metaadatokat (pl. fénykép
készítője), így a felhasználás során a hivatkozás automatikussá válik.
GSPublisherEngine 0.0.100.17
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Ma nagyon sok oktatási kísérlet zajlik a világban, de még nem látszik pontosan, hogy a
„fordított osztály” (flipped classroom) vagy a MOOC (massive open online courses) nyílt
videó anyagai jelentik a járható utat. Az azonban mindenki számára világos, hogy változtatni
kell a megszokott módszereken. A kidolgozott tudásfelhő keretrendszer egyszerre képes
kezelni az egyéni tanulási utakat, de akár ki tud szolgálni több ezer hallgatót is egyszerre.

!

Minden oktató a saját belátása szerint tudja alkalmazni, használni, alakítani az adatbázisát,
valamint szabadon használhatja a mások által feltöltött tanagyag elemeket anélkül, hogy a
hivatkozásra külön hangsúlyt kellene fektetnie. Az egyes elemekből összeállított „jegyzetek”
akár személyre szabhatók, ha pontosan behatárolható a célcsoport tudásszintje.

!

Az elkészült tananyagok nem statikus, nyomtatott (PDF) jegyzetek, hanem egy állandóan
változó, változtatható képekből, videókból és 3D modellekből felépített dinamikus rendszer.
Az oktatók az ipar által megkövetelt legmodernebb technológiákat naprakészen tudják
beépíteni a tudásfelhőben tárolt dinamikus „jegyzeteikbe” anélkül, hogy új „PDF” jegyzetet
kellene kiadni. Ez az online rendszer biztosítja a tananyagoknak és magának az oktatásnak a
fenntarthatóságát is.
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A dinamikus, metaadat struktúrára épülő tananyagainknak ebben a jegyzetben, csak egy
pillanatfelvétele, lenyomata tud megjelenni. A videóknak, az interaktív és 3D struktúráknak,
valamint a frissülő tartalmaknak a megjelenítésére így nincsen lehetőségünk.
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Az e-learning nem feleslegessé teszi a tanárokat, hanem lehetővé teszi számukra, hogy úgy
foglalkozhassanak a diákjaikkal, ahogy a mai, felgyorsult világ megköveteli.
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A szilárdsági tervezés igénye bútorok esetében.

!

A szilárdsági-tartóssági jellemzők tervezésének gyakorlatára bútorok esetében jellemző, hogy:

!
!

-

alárendelt a jelentőségük;
nincsenek leírt tervezői eljárások,
a meglévő ismeret és alkalmazható módszerek sincsenek benn a tervezői köztudatban.

A bútorok tervezése során a szilárdsági méretezés nem elsődleges szempont, a funkcionális,
ergonómiai, formai követelményeket általában fontosabbnak tekintik mind a felhasználók, mind a
tervezők. Ugyanakkor használat közben a bútorokat is erőhatások érik, és elvárjuk, hogy ezeket a
tervezett élettartamuk során károsodás nélkül elviseljék. Számtalan példa igazolja, hogy ez az
elvárás nem mindig teljesül. Lásd 1 - 4. kép. A biztonságos használat igénye mellett az
anyagtakarékosság is követelmény: ha formai-esztétikai okok nem indokolják, pazarlás az
erőtanilag szükségesnél erősebb szelvényeket alkalmazni az egyes szerkezeti elemekhez. Márpedig
szilárdsági tervezés nélkül nem tudhatjuk, mennyivel több anyagot építünk be, mint indokolt lenne.
Mindezek indokolttá teszik, hogy a tervezés során a bútorokat is a más teherviselő szerkezeteknél
alkalmazott elvek szerint méretezzük.
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"
1. kép: Szerkezeti kötéseinél tönkrement székváz.

"
2. kép: megfelelőségi vizsgálat során tönkrement láb-káva kötés.

!

"
3. kép. szekrény polcának törése használati teher hatására.

"
4. kép: szekrény összehúzó szerelvényének kiszakadása mozgatás következtében.

!
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A szilárdsági tervezés alapelvei.

!

Az erőtani méretezés minden esetben három logikai szakaszból épül fel:
– a terhek és hatások meghatározása,
– a statikai modell felállítása és megoldása, valamint
– a modell megoldásával kapott értékek összevetése a megengedhető értékekkel.

!

Ez a felépítés bútoroknál is követhető. Az összevetés történhet a megengedett feszültségeken
alapuló, vagy a határállapotra történő méretezés elve alapján. A két méretezési módszer
elkülönülése bútorok esetében csupán formális, mivel nem indokolt az egyidejűleg ható terhek
osztott biztonsággal való figyelembevétele.

!

A méretezéssel azt az igényt elégítjük ki, hogy a bútor a használatával járó igénybevételeket a
tervezett élettartam során adott biztonsággal viselje, vagyis annak a valószínűsége, hogy a
szerkezeti elemek, illetve kötések teherbírása kisebb, mint a terhek által okozott igénybevételek, a
tervezett élettartam során nem lehet nagyobb egy megengedhető értéknél. Ez a kockázat vállalható
értéke, amit gazdaságossági alapon, a tönkremenetel által okozott kárral összefüggésben lehet
meghatározni.

!
Cél, hogy a tervezett élettartam során az alábbi összefüggés teljesüljön:
!
#

P[( R(t ) − S (t )) ≤ 0]≤

1
k

(1)

ahol

!

R(t) az időben változó teherbírás értéke,
S(t) az időben változó terhek okozta igénybevétel értéke,
1/k a kockázat vállalható mértéke.

Másképpen fogalmazva, a cél az, hogy ésszerű (és ismert) kockázati szinten fennálljon az alábbi
összefüggés:

!
!

#

S mértékadó ≤ Rhatárállapotjellemző

(2)

Az 1. összefüggést magyarázza az 1. ábra, amelyen az igénybevételnek és a teherbírásnak az
élettartam kezdeti időpontjára vonatkozó sűrűségfüggvénye látható µS, illetve µR a várható értékkel.
(Igénybevétel-Teherbírás Átfedés, ITÁ modell.) A sraffozással jelölt átfedési terület nagysága annak
a valószínűségét jelenti, hogy az igénybevétel értéke meghaladja a teherbírás értékét, tehát a
szerkezet, vagy szerkezeti elem tönkremegy. Az SM (Safety Margin) a teherbírás és igénybevétel
különbsége, mint valószínűségi változó standardizált (u-eloszlású) értéke az R(t)-S(t) = 0 esetben.
Ennek segítségével a tönkremenetel valószínűsége kiolvasható a standard normális eloszlás F(u)
eloszlásfüggvényének táblázatából.

A 2 összefüggést magyarázza a 2. ábra, miszerint a teherbírás várható értéke az élettartam során
csökken. A tervező a tönkremenetel valószínűségének az elfogadható érték alatt tartása érdekében a
teherbírás és az igénybevétel eloszlásának olyan valószínűségekhez tartozó értékét hasonlítja össze
(Rhatárállapot és Sdesign), melyek együttes előfordulásának a valószínűsége nem nagyobb, mint a
tönkremenetel kockázatának vállalható értéke. Az Rhatárállapot és Sdesign meghatározását különböző
szerkezetek méretezésére tervezési kódexek írják elő. Európában a teherhordó faszerkezetek
esetében az Eurocode 5: Design of timber structures

#
1. ábra: a megbízhatóság ITÁ modellje

Igénybevétel (S)
Teherbírás (R)

határállapot érték

#

2. ábra: a megbízhatóság Igénybevétel-Teherbírás-Idő modellje, ha az igénybevétel
eloszlásfüggvénye időben állandóAz Eurocode 5 alapelveinek érvényesítése bútorok
tervezésénél

!

Ez az elv tartószerkezetek méretezésénél kodifikált formában érvényesül. Faszerkezeteknél
Európában az Eurocode 5: Design of timber structures szabvány írja le az eljárás alkalmazását.

!

Amikor az ilyen méretezési elvet és eljárást bútoroknál kívánjuk alkalmazni, az építmények
teherhordó szerkezeteivel szemben különbségek adódnak az alábbiak kapcsán:
- rövidebb tervezett élettartam,
- kevésbé szigorú környezeti kitettség,
- kockázat ésszerű szintje (milyen tervezési mértékadó értékek)
- terhek-teherkombinációk jellege, egyidejűségük: bútoroknál általában egyszerűbb.

kár
1
D
# k , a kockázat ésszerű szintje. Felvétele a kárhányad, # C , azaz # újralétesí tésköltsége
ismeretében lehetséges.

!

1
Ilyen alapon teherhordó épületszerkezetek végső határállapotaira # k =10-4…10-3
1
Ugyanezen szerkezeteknél használati (alakváltozási határállapotokra # k =10-3…10-2

!

A bútoroknál figyelembe kell venni, hogy tönkremenetelük nagyon ritkán jár személyi sérüléssel,
így az okozott kár nem olyan mértékű, mint más, mérnöki tartószerkezetek esetében. Emiatt a
tönkremenetel nagyobb (mintegy 0,005 értékű) kockázata engedhető meg, alakváltozási
határállapotokra ennél is magasabb az ésszerű kockázat, így a megbízhatóság célértékei:
Bútor végső határállapotaira

−3

R(t) = 1 - # 5 ⋅10 = 0,995

Alakváltozási határállapotokra

!

−2

R(t) = 1 - # 2 ⋅10 = 0,98

Ez úgy közelíthető meg, hogy az állapotjellemző korlátjaként, azaz határfeszültségként az
épületszerkezeteknél alkalmazott 1‰-es alkalmazási valószínűséghez tartozó érték helyett az 5‰es alulmaradási valószínűségi értéket vesszük alapul, alakváltozási számításnál pedig a rugalmas
anyagjellemzők várható értékénél kétszeres szórással kisebb értékkel számolunk.

!

Az EC 5 alapelveit és metodikáját akarjuk bútorok tervezésére adaptálni,
Az EC 5 előírásai a vázolt megbízhatósági elveket az alábbiak szerint viszik át a tervezés
gyakorlatába:

!

Végső határállapotot, vagy valamely szelvény, elem vagy kapcsolat túlzott deformációját tekintve
igazolni kell, hogy

!
!

Sd ≤ Rd

Ahol
Sd a belső erő tervezési értéke,
Rd az ahhoz tartozó ellenállás tervezési értéke.

!

Az ellenállás tervezési értéke a szóban forgó anyagi tulajdonság és a geometriai jellemzők tervezési
értékének, esetleg további jellemzőknek is a függvénye:
Rd = R(Xd, ad, …)
Az anyagi tulajdonság tervezési értékét a következő összefüggéssel állapítjuk meg:
R
Rd = k mod ⋅ k
γM
#
ahol
# k mod – a módosító együttható, amely magába foglalja a terhelés időtartamának és a
nedvességtartalomnak a hatását az anyag jellemző szilárdságára (1. táblázat),
# γ M – az anyagi tulajdonság változékonyságát figyelembevevő biztonsági együttható.
Teherbírási (végső) határállapotnál:
# γ M = 1,3
# γ M = 1,25

fánál és fás anyagoknál,
szerkezeti kötésekben használt acélra.

# Rk – az anyagi tulajdonság (szilárdság, rugalmassági tényező) jellemző értéke, amit
vizsgálatokkal lehet meghatározni.
A jellemző érték általában a szóban forgó tulajdonság
statisztikai eloszlásának 5%-os kvantilise, egyes esetekben várható értéke.
Terhelés
A terhelés tervezési értékeit (Fd) az alábbi összefüggéssel határozzuk meg:
# Fd = γ F ⋅ Fk ,
állandó terhelés esetében:
# Gd = γ G ⋅ Gk ,

ahol: # γ F és # γ G a terhelés biztonsági együtthatói, (állandó terhelés esetében EC 5:1995 alapján:
# γ G = 1,2 )
# Fk és# Gk – a terhelés karakterisztikus értékei.
A terhelés tartamának osztályzása:
Tartós – több mint 10 évig – pl. saját tömeg,
Hosszú ideig tartó – 6 hónaptól 10 évig – pl. tárolt terhelés (könyvek, irattárak),
Közepes ideig tartó – 1 héttől 6 hónapig tartó – használati terhelés,
Rövid ideig tartó – kevesebb, mint 1 hétig – (székek, ágyak, asztalok, stb.),
Pillanatnyi – 0 – rendkívüli (véletlenszerű)
A terhelés tervezési értékeit tapasztalati ismeretekből és statisztikai elemzésekből, de
determinisztikus módon is megadhatják.
A terhelés biztonsági tényezője figyelembe veszi a véletlenszerű hatásokkal kapcsolatos ismeretek
hiányosságát valamint a nem véletlen hatásokat is. Megbízhatósági mérlegelések alapján határozzák
meg, a rendelkezésre álló adatok statisztikai értékelésével. Az együttható lehet 1, vagy 1-nél kisebb,
illetve nagyobb:
n=1
n>1

akkor, ha a használat mindennapi körülményeiről van szó, a használati
határállapotra
kedvezőtlen terhelésnél, a teherbírási határállapotra

n<1

kedvező terhelésnél

!
A terhelés hatásait (S) a terhelés tervezett értékeiből (F), geometriai mennyiségekből (a) esetleg
anyagtulajdonságokból (X) állapítják meg:
S = S ( Fd ,1 , F d , 2, ... a d ,1 , a d , 2 , ... X d , ...)
# d
Terhelésnél (illetve terhelések hatásainál) szokásos a felső kvantilis, néhány esetben megfelelő lehet
az alsó érték is, pl. a helyzet stabilitásáról való meggyőződés esetén. A teherbírásnál rendszerint az
alsó kvantilis értékét vagy átlagértéket használnak.
A tervezett feszültséget (esetleg a belső erőket és nyomatékokat) az épületmechanika módszerei és a
rugalmasság elmélete alapján állapítják meg, rendszerint a feszültségek és a relatív alakváltozások
közti viszonyra vonatkozó feltétel alapján (EC 5:1995).

!

1. táblázat A # k mod módosító együttható értékei (Eurocode 5:1995)

Anyag / terhelés összesített időtartama

1

Kitettségi osztály
2

3

#

Tömörfa és rétegeltlemezek
Tartós (több mint 10 év)
0,60
0,60
0,50
Hosszú ideig tartó (6 hónap – 10 év)
0,70
0,70
0,55
Közepes ideig tartó (1 hét – 6 hónap)
0,80
0,80
0,65
Rövid ideig tartó (egy hétnél rövidebb)
0,90
0,90
0,70
Pillanatnyi
1,10
1,10
0,90
Forgácslapok a EN 312-6 és EN 312-7 szabvány alapján
Tartós
0,40
–
–
Hosszú ideig tartó
0,50
–
–
Közepes ideig tartó
0,70
–
–
Rövid ideig tartó
0,90
–
–
Pillanatnyi
1,10
–
–
Forgácslapok a EN 312-6 és EN 312-7 szabvány alapján, OBS az EN 300 szabvány
alapján. Farostlemezek a EN 622-5 szabvány alapján (kemény)
Tartós
0,30
0,20
–
Hosszú ideig tartó
0,45
0,30
–
Közepes ideig tartó
0,65
0,45
–
Rövid ideig tartó
0,85
0,60
–
Pillanatnyi
1,10
0,80
–
Farostlemezek a EN 622-3 szabvány alapján (félkemény és kemény)
Tartós
0,20
–
–
Hosszú ideig tartó
0,40
–
–
Közepes ideig tartó
0,60
–
–
Rövid ideig tartó
0,80
–
–
Pillanatnyi
1,10
–
–

!
Bútorok szerkezeti anyagainak tervezési szilárdsága
!
A bútorok szerkezeti anyagai közé tartoznak:
- természetes faanyagok,
- kompozit fatermékek,
- fémek,
- műanyagok,
- üveg.

!

Az utóbbi három anyagféleség homogén, izotróp anyagként viselkedik. Szilárdsági és rugalmassági
jellemzőik kis változékonyságúak, adott összetétel, gyártási eljárás esetén ismertek, vagy
szabványos mérésekkel meghatározhatók.

!

A természetes faanyagok esetében a szilárdsági tulajdonságok adott fafajon belül is jelentős
változékonysága a tervezéshez a szilárdság un. karakterisztikus, vagy jellemző értékének) alsó 5%os kvantilis) használatát teszi indokolttá. A karakterisztikus értékek meghatározásának módját az
EN 338. szabvány adja meg. Az így meghatározott karakterisztikus értékekre az Eurocode 5.
tervezési előírás ad meg faanyag szilárdsági kategóriákat lombos és tűlevelű fafajcsoportokra,
valamint előírja a szilárdság tervezési értékének számítási módját.

!

Bútorok szilárdsági tervezésékor, ha más adat nem áll rendelkezésünkre, kiindulhatunk az EC 5-ben
az adott fafajra jellemző szilárdsági kategória karakterisztikus szilárdsági értékeiből. A szilárdsági
kategóriának való megfeleltetésben a sűrűség karakterisztikus értéke támpontul szolgálhat. A
szilárdságok tervezési értékének kiszámításához azonban figyelembe kell venni a bútor szerkezetek
és használatuk sajátosságait:

!

Ennek megfelelően a tervezési értékek számítása:

!

Közepes időtartamú terhelésre:

!

#

Hosszú ideig tartó terhelésre:

!

#

#

σ terv = k mod

σ kar
⋅ 1,2
γM

σ terv = k mod

σ kar
σ
⋅ 1,2 = 0,8 kar ⋅ 1,2 = 0 ,74 ⋅ σ kar
γM
1,3

σ terv = k mod

σ kar
σ
⋅ 1,2 = 0,7 kar ⋅ 1,2 = 0 ,64 ⋅ σ kar
γM
1,3

A szilárdságok adott fafajra vonatkozó várható értékének ismeretében tervezési értékekként a
σ
σ terv =
3
méretezéssel elérendő biztonságra alkalmas érték a várható érték egyharmada: #

!

Agglomerált termékek esetében, amennyiben a szilárdságok termékszabványban megadott minősítő
értékei állnak rendelkezésünkre (gyakori eset), ezekből a várható értékeket becsülhetjük. A
tapasztalat szerint a variációs együttható v = 0,12 értéke reálisan óvatos becslés, ezzel a várható
érték, illetve abból a tervezési érték az alábbiak szerint alakul:

!

#

σ =

σ norm
= 1,2 ⋅ σ norm
(1 − 1,645 ⋅ 0 ,1)

Közepes időtartamú terhelésre:

!

#

Hosszú ideig tartó terhelésre:

#

σ terv = k mod

σ norm
σ
⋅ 1,2 = 0,65 norm ⋅ 1,2 = 0 ,60 ⋅ σ norm
γM
1,3

σ terv = k mod

σ norm
σ
⋅ 1,2 = 0,45 norm ⋅ 1,2 = 0 ,42 ⋅ σ norm
γM
1,3

!
Amennyiben várható érték áll rendelkezésünkre:
!
Közepes időtartamú terhelésre:

σ terv = 0 ,60 ⋅ σ norm = 0 ,60 ⋅

#
Hosszú ideig tartó terhelésre:
#

σ terv = 0 ,60 ⋅ σ norm = 0 ,45 ⋅

!

σ
σ
≈
1,2 2

σ
σ
≈
1,2 3

Bútorok terhei

!

!

A terhek között figyelembe kell venni a bútor rendeltetésszerű és rendellenes használata során
fellépő erőhatásokat is. Nagyságukat tekintve széleskörű felmérések eredményeire
támaszkodhatunk. Ezek a felmérések elsősorban a bútorok megfelelőségének igazolására és a
bútorok minősítésére alkalmazható szabványok kidolgozását szolgálták. Eredményükként a
szabványokban vizsgálati erőhatások jelennek meg, amelyek lényegében lefedik az adott bútordarab
használati élettartama alatt várható mechanikai erőhatások milyenségét és nagyságát. Az erőhatások
között szerepelnek statikus, tartós, ismétlődő és dinamikus terhelések.

!

Rövididejű statikus terhelés lép fel például egy székvázon, amikor a rajta ülő személy a háttámlának
dől és azt hátrafelé feszíti, vagy a karosszékszék karjaira támaszkodva azokat függőlegesen vagy
oldalirányban feszíti.

!

Tartós terhelés hat a szekrények polcaira, székvázra a rajta ülő személy, heverővázra a rajta fekvő
személy súlyereje folytán.
Ismétlődő terhelés veszi igénybe a székvázakat a leülés – felállás során, az ülő személy előidézte
billegtetés során az élettartam alatt több tízezerszer. (1. ábra)

!

Dinamikus erőhatás terheli a nehéz, megrakott bútorokat elmozdításkor (2. ábra.), ülő- és
fekvőbútorokat hirtelen ráhelyezkedés során, a székeket szállítással, takarítással összefüggő
rakásolás, dobálás, elejtés során.

!

A terhelő erők nagysága, esetenként a milyensége függ attól, hogy az adott bútor milyen használati
körülmények közé kerül, azaz lakásbútorként, közösségi helyiségek bútoraként, vagy extrém
használati körülmények között szolgál.

#

!

1. ábra: szekrények vizsgálata oldalirányú erőhatásra.

#
2. ábra: széktámla fárasztó vizsgálata.

!

Bútor szerkezeti kötések viselkedése

!

A szilárdságilag megfelelő bútor tervezéséhez tudni kell, milyen, és mekkora igénybevételek lépnek
fel a szerkezeti elemekben és kötésekben. Általános térbeli esetben az igénybevételeknek a
koordinátairányok szerinti három erő-, és három nyomaték-összetevőjével kell számolni, lásd az 1,
2. és 3. ábrát.

!

A bútorok szerkezeti kapcsolatainak teherbírását befolyásoló tényezők
A szerkezeti kapcsolatok teherbírását fából (és faalapú anyagból) készült szerkezetek esetében az
alábbi tényezők határozzák meg:
- Fafaj, anyag milyensége (ezzel járó ortotróp szilárdsági és rugalmassági jellemzők)
- A kötés típusa (ragasztott, oldható, saját csapos, idegen kapcsolóelemes)
- A kötés geometriája (keresztmetszet, csap formája, méretei)
- Az alkalmazott ragasztó (típusa, összetétele, mennyisége)
- Az illesztés szorossága
- Megmunkálási jellemzők (méretpontosság, az illeszkedő felületek minősége)
- A kialakult ragasztott kötés tulajdonságai (rétegvastagság, ragasztó penetráció)
- További megmunkálási jellemzők (a felfekvések pontossága, nedvességtartalom eltérések)
A felsorolás elején álló tényezők tervezési tényezőkként vehetők figyelembe, a szilárdságot
meghatározó szerepük a felsorolás sorrendjében csökkenő. A sor végén álló tényezőket célszerű úgy
kezelni, hogy azok a kötések teherbírásának a szórását eredményezik.

!

A tervezés elvi megfontolásai
A csomópontok szilárdsági tervezésével kapcsolatos egyik nehézség az, hogy a kötés
tönkremenetelét nem egyetlen feszültség-összetevő, hanem egy bonyolult feszültségállapot
határozza meg, aminek a pontos ismerete meglehetősen nehéz. A feszültségállapot bonyolultságát
az okozza, hogy a csomópont nem homogén, hanem eltérő tulajdonságú anyagokból felépülő véges
kiterjedésű test. Így a bonyolult feszültségállapot akkor is fennáll, ha egyidejűleg egyféle típusú
külső terhelés hat (például síkbeli hajlítás, vagy húzóterhelés). Márpedig bútor csomópontok
esetében a terhelések olyanok, hogy csaknem mindig többféle igénybevétel (síkbeli, síkból kitérő,
hajlító, normál, nyíró) egyidejű jelenlétével kell számolni. A fellépő feszültségállapot
bonyolultságát pedig fokozza a faanyag ortotróp természete, eltérő tulajdonságú anyagok (pl.
ragasztóréteg, ragasztóval átitatott faréteg) jelenléte, illesztés miatti előfeszítés, megmunkálási
pontatlanság miatti kontaktushiány.

!

A felsorolt nehézségek miatt a feszültségi állapot összetevőinek zárt formájú meghatározása a
valóságos esetek többségében gyakorlatilag lehetetlen.

!

A különféle csomópont kialakítások – ragasztott, sajátcsapos vagy idegen csapos kötések,
kötőelemekkel megvalósított oldhatatlan vagy oldható kötések – teherbírására adatokat háromféle
úton nyerhetünk:
- Tapasztalati úton, laboratóriumi mérésekkel. A tapasztalati módszer esetében a nehézséget a
csomópont kialakítások méreti, formai, anyagi változatossága jelenti.
- Elméleti számításokkal. A meglévő eljárások kezelhető bonyolultságú, a tényleges csomópont
viselkedését gyakran csak alig megközelítő, általában túlegyszerűsített modelleken alapulnak.

-

Tapasztalati összefüggésekkel, melyek nagyszámú kísérleti eredmény feldolgozásán alapulnak.
Az összefüggések elvi alapja a tönkremenetelben dominánsnak ítélt feszültségek fellépésének
jellege, valamint a teherbírás adott anyagjellemzőktől és geometriai méretektől való függősége.
A függvényben szereplő állandók, együtthatók, kitevők értéke regresszió-számítással adódik
(Eckelman 1991, 1994, Kovács 2001.).

A teherbírás várható értékének és tervezési értékének a kapcsolata

A méretezéssel elérendő biztonság igényének bútorok esetében úgy tehetünk eleget, ha a kötés
teherbírás várható értékének 30 %-át tekintjük méretezési értéknek (Eckelman, 1994., Kovács,
2001.). Ezt az értéket nem haladhatja meg az élettartam során várható terhekből származó
igénybevétel mértékadó értéke, ami bútorok esetében a vizsgálati terhelésnek megfelelő érték. A
méretezési és a mértékadó érték hányadosa tehát legfeljebb 1 lehet. Több igénybevétel komponens
(például hajlítás, csap kihúzás) esetén az egyes komponensekre vonatkozó hányadosok összege nem
haladhatja meg az 1-es értéket.

!

A továbbiakban a kötések teherbírásának várható értékét határozzuk meg statikus terhelési
körülményekre. Ismétlődő terhelési körülmények esetén a fakötésekre jellemző károsodáshalmozódási jelenség miatt a tervezett élettartamhoz kapcsolódó ciklusszámtól függő mértékben
csökken a kötés teherbírása. Ezért annak tervezési értékét 50 000-es ismétlődési számig 0,75-os
tényezővel, nagyobb ismétlődési szám esetés 0,5-ös tényezővel tovább kell csökkenteni.

!
!
!

#

!
!

1. ábra: keret csomópont igénybevételi komponensei.

#

!
!

2. ábra: oszlop-kávakötés igénybevételi komponensi.

#

!
3. ábra: kávakötés igénybevételi komponensei.

!

Bútor szilárdsági modell - keretszerkezet

!

Az igénybevételek korrekt meghatározáshoz a váz- vagy lapszerkezetű bútor, mint tartószerkezet
(rúdszerkezet, felületszerkezet) erőtani elemzése szükséges a bútordarab statikai modelljének
felvételével és a modell megoldásával.
Vázszerkezetű bútorok esetében a modell leggyakrabban statikailag határozatlan térbeli
keretszerkezet (1. kép, 1. ábra), a fakötésekre jellemző csomóponti sajátosságokkal. Ezek a
csomóponti sajátosságok – befogási merevség értékek - a terhelés jellegétől, azaz időtartamától,
ismétlődésétől, dinamikus voltától is függenek, és lényegesen befolyásolhatják az adott terhelésnél
kialakuló igénybevételeket. Síkbeli és térbeli keretszerkezetek számítására léteznek számítógépes
programok, melyek a modellezett szerkezet elemzését megkönnyítik. A számítások elve a
keretszerkezetek elmélete, a megoldási módszer többnyire az un. mátrix-elmozdulás módszer,
amely az egyes szerkezeti elemek (rúdszakaszok) merevségi mátrixából a kapcsolódásaiknak
megfelelően az egész szerkezet merevségi mátrixát állítja össze. Ez lesz az ismeretlen
elmozdulásokra felírható egyenletrendszer együttható-mátrixa. A módszer a modellre pontos
eredményt szolgáltat. Ezzel az eljárással, illetve számítógépes installációjával a szerkezeti kötések
kísérleti úton meghatározott véges merevségi, más szóval hajlékonysági jellemzői is figyelembe
vehetők, melyek a terhelés és csomóponti alakváltozás kapcsolatát írják le (Lásd a 2. és 3. ábrát).
Az 1. táblázat az oldhatatlan keretkötések három gyakori típusára tartalmaz irányadó értékeket a
síkbeli, valamint síkból kitérő hajlításkor érvényesülő hajlékonysági együtthatókra a kötés méreti
jellemzők függvényében. Ezeket az adatokat sok kísérleti vizsgálat támasztja alá. A számítási
modellben való mellőzésük az eredmények számottevő eltéréséhez vezet. Értékük változása egy
nagyságrenden belül kis hatású.
A keretszerkezet modell inputjait a szerkezet (rúdszakaszok és csomópontok) topológiája, a
rúdszakaszok keresztmetszeti valamint anyagi jellemzői, a rúdszakaszok csomópontokba való
kapcsolódásának hajlékonysági jellemzői, a csomópontokban vagy rúdszakaszokon ható külső
terhelés komponensek, valamint a csomópontok elmozdulási szabadságfokai jelentik. Lásd a 4, 5. és
6. ábrát.
A számítás kimeneteként valamennyi csomópont elmozdulás-összetevőit, valamint a rúdvégek
igénybevétel összetevőit kapjuk, melyekből a csomópont-közi, mezőértékek egyszerűen
származtathatók.
Nem áll még rendelkezésre olyan gyakorlati számítási eljárás, amellyel felületszerkezetű bútorok
pontos erőtani számítása elvégezhető lenne. Az ilyen szerkezetekre a végeselemes, közelítő
számítási módszer alkalmas, amit számos szoftver támogat (ANSYS, SolidWorks, Consol, ProEngineer, stb.). Sok bútordarab kombinált, részben héj-, részben vázszerkezetű. Ezek a szerkezetek
a keretszerkezet számítás és a végeselem módszer együttes alkalmazásával, vagy tisztán végeselem
módszerrel vizsgálhatók. Végeselem módszer alkalmazása esetében a számítási modell a valóságos
geometriát tartalmazhatja, bár célszerű lehet ebben az esetben is egyszerűsíteni azt.

!
!

#
1. kép: vázszerkezetű bútor (szék) valóságos kialakítása

#

!

1. ábra: az 1. képen mutatott szék vázának, mint tartószerkezetnek a statikai modellje.

#

!

2. ábra: faanyagú szerkezeti csomópont (kötés) idealizált és valóságos viselkedése síkbeli
hajlító nyomatékkal terhelve; baloldali ábra: ideális tökéletesen merev kapcsolat; jobboldali
ábra: valóságos, szögváltozást elszenvedő kapcsolat, az alakváltozás felnagyított
bemutatásával.

#

!
!

3. ábra: a térbeli hat igénybevétel komponensnek megfelelő csomóponti alakváltozás
összetevők keret sarokkötés esetében.

#

!

4. ábra: input az 1. ábra statikai modelljének számításához; a csomópontok koordinátái
kávaelemekkel párhuzamos tengelyű koordinátarendszerben.

!

#
5. ábra: input az 1. ábra statikai modelljének számításához; a rúdszakaszok keresztmetszeti
jellemzői és keresztmetszetük orientációja.

#

!

6. ábra: input az 1. ábra statikai modelljének számításához.

!
Bútor szilárdsági modell – végeselem modell
!

Nem áll még rendelkezésre olyan gyakorlati számítási eljárás, amellyel felületszerkezetű bútorok
pontos erőtani számítása elvégezhető lenne. Az ilyen szerkezetekre a végeselemes, közelítő
számítási módszer alkalmas, amit számos szoftver támogat (ANSYS, SolidWorks, Consol, Sofistik,
Pro-Engineer, stb.). Sok bútordarab kombinált, részben héj-, részben vázszerkezetű. Ezek a
szerkezetek a keretszerkezet számítás és a végeselem módszer együttes alkalmazásával, vagy tisztán
végeselem módszerrel vizsgálhatók. Végeselem módszer alkalmazása esetében a számítási modell a
valóságos geometriát tartalmazhatja, bár célszerű lehet ebben az esetben is egyszerűsíteni azt.
A végeselem módszer numerikus eljárás parciális differenciálegyenletekkel leírható mérnöki
problémák, un. peremérték feladatok közelítő megoldására. Jelentősége abban áll, hogy a problémát
leíró differenciálegyenlet(rendszer) az objektum bonyolultabb (valóságos) geometriájával a legtöbb
esetben analitikusan nem megoldható, így a hagyományos, analitikus eljárás alkalmazásához az
objektumon túlzott mértékű egyszerűsítést kellene alkalmazni.
A végeselem modell szilárdsági számítások esetében az objektum geometriai modelljéből,
elemeinek anyagmodelljeiből (rugalmas, lineáris, nemlineáris, elaszto-plasztikus, viszkózus, stb.) és
a hozzájuk tartozó jellemzőkből, a külső terhekből (hatásfelület, nagyság, irány, megoszlás,
időfüggés stb), valamint a megtámasztásokból (csúcsok, élek, felületek szabadságfokai) áll ami a
geometria behálózásával, un. diszkretizálásával egészítünk ki. A diszkretizálás az egész elemzett
tartomány kisebb tartományokra – végeselemekre - való felosztását jelenti, a számítási mód ezekre
az egyszerű geometriájú, kis résztartományokra keresi a valóságoshoz közelítő megoldást. A
közelítés pontossága a választott elemtípustól (lineáris, kvadratikus, köbös, stb) folytonossági
feltételektől, valamint a hálózás sűrűségétől függ.
Összetett szerkezeteknél az egyes szerkezeti elemekre érintkezési feltételeket kell meghatározni,
kölcsönös elmozdulási lehetőségeiket emellett a kapcsolóelemek különböző típusaival lehet
modellezni. A modellről elmondottak előállítása számítógépesen az un. elő-feldolgozás (preprocessing) során történik meg. A modellt (sokismeretlenes lineáris egyenletrendszer) a megoldó
program (solver) oldja meg. Megoldásként előáll valamennyi csomópontra valamennyi elmozdulásösszetevő, nyúlásösszetevő, feszültség-összetevő valóságost közelítő értéke. A programot használó
az utófeldolgozás (post-processing) során ebből jelenítheti meg a számára fontos eredményeket a
kívánt formában, azaz komponens és eredő elmozdulás és feszültség ábrát színsávos, vagy vektoros
formában határoló felületekre vagy metszetekre, biztonsági tényező eloszlását, listázhatja a
csomóponti értékeket, felületi eredő értékeket, stb.
Bútorok szilárdsági modellezése tekintetében is lényeges, hogy az un. térfogati elemek mellett
használhatunk felületelemeket (héjak, tárcsák modellezésére), valamint vonalelemeket (rúdelem,
gerendaelem) vázszerkezetek modellezésére, ezáltal a számítási igén – és a megoldás
időszükséglete – jelentősen csökkenthető. Ugyancsak fontos, hogy a vonalelemekkel modellezett
váz ra nem csak feszültségértékeket, hanem igénybevételi ábrákat is előállít a program (4. ábra),
ami megkönnyíti a kötések teherbírásával történő összehasonlítást.

!

Székváz Sofistik programmal előállított végeselemes modelljét mutatja az 1. ábra a háttámla
terhelésekor kialakuló feszültségekkel; a háttámlát héjelemekkel hálóztuk be.

!

A 2. ábra ugyancsak a Sofistik program használatával készült, egy polcos szekrény modelljét
mutatja, egy merev és egy hajlékonyan beépített vízszintes osztóval, valamint egy szabadon
alátámasztott polccal, szintén héjelemek használatával.

A 3. ábra íróasztal Sofistik programmal készült szilárdságtani modellje, az asztallap deformációját
mutatja felnagyítva, a 4. ábra ugyanennél az asztalnál a vonalelemekkel modellezett vázban és a
kapcsolatokban ébredő erőket mutatja.

!
!

#

!
!
!

1. ábra: ülő-és hátfelületén terhelt szék végeselemes szilárdsági modellje, Sofistik program

#

!
!
!

2. ábra: vízszintes felületein terhelt szekrény végeselemes szilárdsági modellje, Sofistik
program

#

!
!
!

3. ábra: irodai asztal szabványos terhelésekor fellépő alakváltozás modellezése végeselem
módszerrel, az elmozdulások 1-nél nagyobb léptékű megjelenítésével.

#

!

4. ábra: az irodai asztal vázelemeinek és kötőelemeinek hajlító igénybevételi ábrája.

Különleges (intelligens) anyagok felhasználása a termékfejlesztésben
5. Az anyagtudomány fejlődése
•

Kor anyagaihoz kötődik (kő, bronz, vas)

•

A kémiai szerkezet felismerése lehetővé teszi anyagok célzott fejlesztését (szerkezeti
anyagok). Ezek környezetükkel érintkeznek, formájukat igyekeznek őrizni

•

Funkcionális anyagok: nem a legelőnyösebb mechanikai tulajdonságok elérése a fő cél,
hanem fizikai tulajdonságaik összekapcsolása egy rendszeren belül (pl.: Szelén, Szilícium)

•

Intelligens anyagok: azok a funkcionális szintetikus anyagok, amelyek érzékelik közvetlen
környezetük állapotának egy vagy több jellemzőjét, a jeleket feldolgozzák, majd ezekre,
állapotuk megváltoztatásával, gyors és egyértelmű választ adnak.

!
6. Anyagválasztás
A mérnöki feladatok legfontosabb és az egyik legnehezebb része
A ma mérnöke számára 40 – 80 ezer anyagféleség áll rendelkezésére (fémek, kerámiák,
üveganyagok, polimerek, elasztomerek, a belőlük készült kompozitok)
Egy termékhez felhasznált alapanyagok választásnál figyelembe kell venni a terméket érő külső
igénybevételeket és az anyag alakításához felhasználható technológiákat. A tervező feladata az, hogy
a konstrukció, az anyag és a feldolgozási technológia hármas legoptimálisabb kombinációval
valósítsa meg az igénybevételeknek megfelelő terméket.
Általában nem csak egy jó megoldás van! A lehetséges megoldások közül a legkisebb
költségráfordítással járó és a legnagyobb hozzáadott értékkel rendelkező megoldást kell választani.
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2. ábra A szerkezeti anyaggal szemben támasztott követelmények
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3. Intelligens anyagok jellemzői
Intelligens anyagoknak nevezzük azokat a funkcionális szintetikus anyagokat,
amelyek érzékelik közvetlen környezetük állapotának egy vagy több jellemzőjét, a
jeleket feldolgozzák, majd ezekre, állapotuk megváltoztatásával, gyors és egyértelmű
választ adnak.
Csoportosításuk:
• A környezet változásaira (mechanikai, fizikai és kémiai) jelfeldolgozó egység
nélkül reagálnak
• A környezet változását elektronikus jel formájában számítógépből kapják, és
azok hatására történik az anyag reakciója
Mechanikai tulajdonságok alapján megkülönböztetünk:
• kemény anyagokat, mint például a polimerek, kerámiák, fémek
• lágy anyagokat, mint például a polimergélek, gélüvegek, textíliák, mágnesesés elektroreológiai folyadékok

3.1. Intelligens kemény anyagok jellemzése
• Sok fém tulajdonságai elektromos- , mágneses tér hatására változnak
• Nagy ugrás: atomi szinten mozgatható anyagok – új mikroszkóp
• Alakmemóriával rendelkező anyagok (pl.: nitinol)
• Hideg-meleggel való „beállítás”
• Orvosi célokra is alkalmas
• Előnyök:
o bio-kompatibilitás
o sokféle területen alkalmazhatók
o jó mechanikai tulajdonságok (szilárdság, korrózió-állóság)
• Hátrányok:
o drágák
o megmunkálásuk költséges
o fáradási határuk 100-szor alacsonyabb, mint az acélé

!

3.1.1 Alakmemóriával rendelkező kemény anyagok (shape memory materials)
• Alakemlékező ötvözetek (SMA)
Fémes anyagok melyek a hőmérséklet változásának hatására képesek előre meghatározott
alakot felvenni. Alacsonyabb hőmérsékleten képlékenyen alakíthatók. Magasabb
hőmérsékleten visszanyerik alakítás előtti alakjukat.
Kétféle kristályszerkezetet vehetnek fel:
o martenzites (alakítható)
o ausztenites (merevebb)
Alakemlékezés a martenzites átalakulással van kapcsolatban, mely hőmérsékletváltozásra,
vagy mechanikai feszültség hatására játszódhat le oda-vissza. Ha bizonyos fémötvözeteket
adott kritikus hőmérséklet alatt („martenzites” állapotban) maradóan alakítanak, majd a
kritikus hőmérséklet fölé melegítenek („ausztenitessé” tesznek), akkor az eredeti alakjukbamintegy arra „emlékezve” viszatérnek. Martenzites átalakulásról beszélünk, ha a
fázisátalakulás diffúzió nélküli rácstorzulással megy végbe. Ha az alakváltozás a rugalmas
tartományban marad, akkor termoelasztikus átalakulás következik be. Ekkor az anyagban
fellépő tulajdonságok között megjelenik a szuper-rugalmasság és az egyutas ill. kétutas
alakmemória.
Legismertebb típusaik:
o NiTi (Nitinol)
o CuZnAl, CuAlNi (Magyarország 1970-es évek végétől)

!

3. ábra. Alakemlékező hatás mikroszkopikus léptékű szemléltetése
• Alakemlékező polimerek (SMP)
A polimer alapú alakemlékező anyagok kizárólag egyirányú alakemlékezésre képesek.

Előnyös tulajdonságuk, hogy kis sűrűségűek könnyen feldolgozhatóak, akár 300- 400%-os
rugalmas alakváltozásra képesek.
Az alakemlékezés mechanikája abban rejlik, hogy a polimer anyagra a hűlése során
alakváltoztató kényszert gyakorolnak. Ez a tárolt energia az anyag üvegesedési
hőmérséklete alatt nem képes az anyagot eredeti alakjárt visszaállítani, azonban az
üvegesedési hőmérsékletet elérve a merev anyag plasztikusan rugalmassá válik és
visszanyeri az alakítás előtti alakját. Majd ismét az üvegesedési hőmérséklete alá hűtve a
rideg anyag az új (visszaalakult) alakját nyeri vissza.
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3.2. Intelligens lágy anyagok
A lágy anyagok közé sorolhatjuk a folyadékokat, a rugalmas polimereket, a biológiai
anyagok többségét, valamint a nagy folyadéktartalmú géleket. Ezek alapján
megkülönböztetnek:
o komplex folyadékokat (a részecskék elektromos vagy mágneses tulajdonságokkal
rendelkeznek)
o intelligens polimer géleket
3.2.1. Komplex folyadékok
Három csoportba sorolják:
o elektroreológia
o magnetoreológiai
o mágneses folyadékok.
Tulajdonságaik:
o Apró egyenletesen szétoszlatott anyagok a folyadékban – kolloidok
o A szétoszlatott anyagok mágneses , elektromos tulajdonsága kihat a folyadékra –
intelligens folyadékok
o Homogén térben a részecskék az elektromos vagy a mágneses tér erővonalainak
irányába rendeződnek
o A tér megszűnése után az eredeti állapot áll vissza
o A térerő hatására rendeződő kolloid mérettartományú részecskék aggregátokat
(fűzéreket) képeznek → a folyadék konzisztenciája megnő. Ezzel a konzisztencia
széles határok közt változtatható a kis viszkozitású folyadéktól a szilárd megjelenésű
gélig. Ezeket a géleket erőátvitelre és kopásmentes kapcsolatokra használják.

o Inhomogén térben részecskék az elektromos vagy a mágneses tér bekapcsolásakor a
nagyobb térerősségű hely irányába mozdulnak el, magukkal tartják a folyadék
tömeget, ezért kiválóan alkalmazhatók kenéstechnikai célból. A tér megszűnését
követően az eredeti állapot áll vissza.
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3.2.2. Intelligens polimer gélek
• Átmenetet képeznek a szilárd és folyékony halmazállapot között
• Alaktartók, könnyen deformálhatók
• Nagy folyadéktartalom miatt tulajdonságaik az oldatokéhoz hasonlóak
• Laza térhálós szerkezet megakadályozza a folyadék spontán kifolyását
• Nagy folyadéktartalom megakadályozza az összeomlást
• Alaktartás a szerteágazó polimer váznak köszönhető
• Környezetükkel adott külső körülmények között (hőmérséklet, oldószer aktivitás, pH…)
egyensúlyban vannak: egyensúlyi alak és térfogat
•

Az egyensúlyi állapot a folyadék molekulák ozmotikus hatásának és a láncokban a
deformáció ellen ébredő erőknek az egyensúlyát jelenti.

!
•

Ez az egyensúlyi állapot hőmérsékletváltozás, pH változás stb. hatására megváltozik, a gél
térfogata változik (a hálóláncok konformáció változásának makroszkópikus
megnyilvánulása)

!
3.2.2.1. Különleges tulajdonságú polimergélek

Mechatrokémiai gélek
Kémiai energia közvetlen átalakítása mechanikai energiává: mechanokémiai
rendszer → eddig csak élő szervezetek, izomzat
Polimergélek energia-átalakító képessége: a molekulák térszerkezetét valamilyen
külső hatással befolyásoljuk → molekuláris méretváltozás, ami makroszkopikusan
akkumulálódik; a gél alakja vagy térfogata megváltozik.
Ez a makroszkopikus változás munkavégzésre is felhasználható.

!
Mágneses gélek
Irányított méretváltozás elektromos és/vagy mágneses terekkel. Ötlet a mágneses
folyadékokból jön.
A mágneses folyadék a reológiai és mágneses tulajdonságokat kapcsolja össze
A gél megfelelően kialakított mágneses tér segítségével nyújtható, hajlítható,
összehúzható. Az inhomogén mágneses tér 10 nm-es mérettartományú mágneses
tulajdonságú kolloid részecskék segítségével deformálja a polimert akár 150%-os
nyúlás is létrehozható.
A mágneses gél nagyfokú magnetostrikciót mutat, szemben a fémek 0,02%-os
értékével.
A deformáló mágneses tér eloszlása irányítottan inhomogén, ami a gél nem homogén
deformációját eredményezi.

!
Gélüvegek
A gélüveg olyan szendvics szerkezetű konstrukció, amely két üveglap vagy átlátszó
anyag közé töltött intelligens tulajdonságokkal rendelkező polimergélt tartalmaz. A
külső környezeti hatásokra (UV sugárzás, hőmérsékletváltozás) az eredetileg átlátszó
üveg válaszként megváltoztatja az üveg optikai tulajdonságait. A változás hatására
rendszerint csökken az üveg fényáteresztése.

Különleges (intelligens) anyagok felhasználása a termékfejlesztésben
4. Az anyagtudomány fejlődése
•

Kor anyagaihoz kötődik (kő, bronz, vas)

•

A kémiai szerkezet felismerése lehetővé teszi anyagok célzott fejlesztését (szerkezeti
anyagok). Ezek környezetükkel érintkeznek, formájukat igyekeznek őrizni

•

Funkcionális anyagok: nem a legelőnyösebb mechanikai tulajdonságok elérése a fő cél,
hanem fizikai tulajdonságaik összekapcsolása egy rendszeren belül (pl.: Szelén, Szilícium)

•

Intelligens anyagok: azok a funkcionális szintetikus anyagok, amelyek érzékelik közvetlen
környezetük állapotának egy vagy több jellemzőjét, a jeleket feldolgozzák, majd ezekre,
állapotuk megváltoztatásával, gyors és egyértelmű választ adnak.
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5. Anyagválasztás
A mérnöki feladatok legfontosabb és az egyik legnehezebb része
A ma mérnöke számára 40 – 80 ezer anyagféleség áll rendelkezésére (fémek, kerámiák,
üveganyagok, polimerek, elasztomerek, a belőlük készült kompozitok)
Egy termékhez felhasznált alapanyagok választásnál figyelembe kell venni a terméket érő külső
igénybevételeket és az anyag alakításához felhasználható technológiákat. A tervező feladata az, hogy
a konstrukció, az anyag és a feldolgozási technológia hármas legoptimálisabb kombinációval
valósítsa meg az igénybevételeknek megfelelő terméket.
Általában nem csak egy jó megoldás van! A lehetséges megoldások közül a legkisebb
költségráfordítással járó és a legnagyobb hozzáadott értékkel rendelkező megoldást kell választani.
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2. ábra A szerkezeti anyaggal szemben támasztott követelmények
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3. Intelligens anyagok jellemzői
Intelligens anyagoknak nevezzük azokat a funkcionális szintetikus anyagokat,
amelyek érzékelik közvetlen környezetük állapotának egy vagy több jellemzőjét, a
jeleket feldolgozzák, majd ezekre, állapotuk megváltoztatásával, gyors és egyértelmű
választ adnak.
Csoportosításuk:
• A környezet változásaira (mechanikai, fizikai és kémiai) jelfeldolgozó egység
nélkül reagálnak
• A környezet változását elektronikus jel formájában számítógépből kapják, és
azok hatására történik az anyag reakciója
Mechanikai tulajdonságok alapján megkülönböztetünk:
• kemény anyagokat, mint például a polimerek, kerámiák, fémek
• lágy anyagokat, mint például a polimergélek, gélüvegek, textíliák, mágnesesés elektroreológiai folyadékok

3.1. Intelligens kemény anyagok jellemzése
• Sok fém tulajdonságai elektromos- , mágneses tér hatására változnak
• Nagy ugrás: atomi szinten mozgatható anyagok – új mikroszkóp
• Alakmemóriával rendelkező anyagok (pl.: nitinol)
• Hideg-meleggel való „beállítás”
• Orvosi célokra is alkalmas
• Előnyök:
o bio-kompatibilitás
o sokféle területen alkalmazhatók
o jó mechanikai tulajdonságok (szilárdság, korrózió-állóság)
• Hátrányok:
o drágák
o megmunkálásuk költséges
o fáradási határuk 100-szor alacsonyabb, mint az acélé
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3.1.1 Alakmemóriával rendelkező kemény anyagok (shape memory materials)
• Alakemlékező ötvözetek (SMA)
Fémes anyagok melyek a hőmérséklet változásának hatására képesek előre meghatározott
alakot felvenni. Alacsonyabb hőmérsékleten képlékenyen alakíthatók. Magasabb
hőmérsékleten visszanyerik alakítás előtti alakjukat.
Kétféle kristályszerkezetet vehetnek fel:
o martenzites (alakítható)
o ausztenites (merevebb)
Alakemlékezés a martenzites átalakulással van kapcsolatban, mely hőmérsékletváltozásra,
vagy mechanikai feszültség hatására játszódhat le oda-vissza. Ha bizonyos fémötvözeteket
adott kritikus hőmérséklet alatt („martenzites” állapotban) maradóan alakítanak, majd a
kritikus hőmérséklet fölé melegítenek („ausztenitessé” tesznek), akkor az eredeti alakjukbamintegy arra „emlékezve” viszatérnek. Martenzites átalakulásról beszélünk, ha a
fázisátalakulás diffúzió nélküli rácstorzulással megy végbe. Ha az alakváltozás a rugalmas
tartományban marad, akkor termoelasztikus átalakulás következik be. Ekkor az anyagban
fellépő tulajdonságok között megjelenik a szuper-rugalmasság és az egyutas ill. kétutas
alakmemória.
Legismertebb típusaik:
o NiTi (Nitinol)
o CuZnAl, CuAlNi (Magyarország 1970-es évek végétől)
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3. ábra. Alakemlékező hatás mikroszkopikus léptékű szemléltetése
• Alakemlékező polimerek (SMP)
A polimer alapú alakemlékező anyagok kizárólag egyirányú alakemlékezésre képesek.

Előnyös tulajdonságuk, hogy kis sűrűségűek könnyen feldolgozhatóak, akár 300- 400%-os
rugalmas alakváltozásra képesek.
Az alakemlékezés mechanikája abban rejlik, hogy a polimer anyagra a hűlése során
alakváltoztató kényszert gyakorolnak. Ez a tárolt energia az anyag üvegesedési
hőmérséklete alatt nem képes az anyagot eredeti alakjárt visszaállítani, azonban az
üvegesedési hőmérsékletet elérve a merev anyag plasztikusan rugalmassá válik és
visszanyeri az alakítás előtti alakját. Majd ismét az üvegesedési hőmérséklete alá hűtve a
rideg anyag az új (visszaalakult) alakját nyeri vissza.
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3.2. Intelligens lágy anyagok
A lágy anyagok közé sorolhatjuk a folyadékokat, a rugalmas polimereket, a biológiai
anyagok többségét, valamint a nagy folyadéktartalmú géleket. Ezek alapján
megkülönböztetnek:
o komplex folyadékokat (a részecskék elektromos vagy mágneses tulajdonságokkal
rendelkeznek)
o intelligens polimer géleket
3.2.1. Komplex folyadékok
Három csoportba sorolják:
o elektroreológia
o magnetoreológiai
o mágneses folyadékok.
Tulajdonságaik:
o Apró egyenletesen szétoszlatott anyagok a folyadékban – kolloidok
o A szétoszlatott anyagok mágneses , elektromos tulajdonsága kihat a folyadékra –
intelligens folyadékok
o Homogén térben a részecskék az elektromos vagy a mágneses tér erővonalainak
irányába rendeződnek
o A tér megszűnése után az eredeti állapot áll vissza
o A térerő hatására rendeződő kolloid mérettartományú részecskék aggregátokat
(fűzéreket) képeznek → a folyadék konzisztenciája megnő. Ezzel a konzisztencia
széles határok közt változtatható a kis viszkozitású folyadéktól a szilárd megjelenésű
gélig. Ezeket a géleket erőátvitelre és kopásmentes kapcsolatokra használják.

o Inhomogén térben részecskék az elektromos vagy a mágneses tér bekapcsolásakor a
nagyobb térerősségű hely irányába mozdulnak el, magukkal tartják a folyadék
tömeget, ezért kiválóan alkalmazhatók kenéstechnikai célból. A tér megszűnését
követően az eredeti állapot áll vissza.
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3.2.2. Intelligens polimer gélek
• Átmenetet képeznek a szilárd és folyékony halmazállapot között
• Alaktartók, könnyen deformálhatók
• Nagy folyadéktartalom miatt tulajdonságaik az oldatokéhoz hasonlóak
• Laza térhálós szerkezet megakadályozza a folyadék spontán kifolyását
• Nagy folyadéktartalom megakadályozza az összeomlást
• Alaktartás a szerteágazó polimer váznak köszönhető
• Környezetükkel adott külső körülmények között (hőmérséklet, oldószer aktivitás, pH…)
egyensúlyban vannak: egyensúlyi alak és térfogat
•

Az egyensúlyi állapot a folyadék molekulák ozmotikus hatásának és a láncokban a
deformáció ellen ébredő erőknek az egyensúlyát jelenti.

!
•

Ez az egyensúlyi állapot hőmérsékletváltozás, pH változás stb. hatására megváltozik, a gél
térfogata változik (a hálóláncok konformáció változásának makroszkópikus
megnyilvánulása)

!
3.2.2.1. Különleges tulajdonságú polimergélek

Mechatrokémiai gélek
Kémiai energia közvetlen átalakítása mechanikai energiává: mechanokémiai
rendszer → eddig csak élő szervezetek, izomzat
Polimergélek energia-átalakító képessége: a molekulák térszerkezetét valamilyen
külső hatással befolyásoljuk → molekuláris méretváltozás, ami makroszkopikusan
akkumulálódik; a gél alakja vagy térfogata megváltozik.
Ez a makroszkopikus változás munkavégzésre is felhasználható.

!
Mágneses gélek
Irányított méretváltozás elektromos és/vagy mágneses terekkel. Ötlet a mágneses
folyadékokból jön.
A mágneses folyadék a reológiai és mágneses tulajdonságokat kapcsolja össze
A gél megfelelően kialakított mágneses tér segítségével nyújtható, hajlítható,
összehúzható. Az inhomogén mágneses tér 10 nm-es mérettartományú mágneses
tulajdonságú kolloid részecskék segítségével deformálja a polimert akár 150%-os
nyúlás is létrehozható.
A mágneses gél nagyfokú magnetostrikciót mutat, szemben a fémek 0,02%-os
értékével.
A deformáló mágneses tér eloszlása irányítottan inhomogén, ami a gél nem homogén
deformációját eredményezi.

!
Gélüvegek
A gélüveg olyan szendvics szerkezetű konstrukció, amely két üveglap vagy átlátszó
anyag közé töltött intelligens tulajdonságokkal rendelkező polimergélt tartalmaz. A
külső környezeti hatásokra (UV sugárzás, hőmérsékletváltozás) az eredetileg átlátszó
üveg válaszként megváltoztatja az üveg optikai tulajdonságait. A változás hatására
rendszerint csökken az üveg fényáteresztése.

