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A gépjármű szerkezetileg különböző járműrendszerekből, alrendszerekből, fődarabokból, 

alkatrészekből épül fel. Ezek elnevezése, csoportosítása a vonatkozó szakirodalomban kü-

lönböző, sokszor egymással ellentmondó variációkban fordul elő. 

A nagyobb alkatrészcsoportok: 

 motor, 

 erőátviteli rendszer, 

 járműkerék, 

 kerékfelfüggesztés, 

 rugózás, 

 kormányzás, 

 fékezés, 

 elektromos rendszer, 

 alváz, 

 kocsitest, 

 felépítmény, 

 segédberendezések, 

 fedélzeti elektronika. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az oktatási rendszerben és tudomá-

nyos kutatási témákban Gépjármű futóművek címen szerepel egy integrált járműrendszer, 

mely magában foglalja a közúti járművek komplett kerekét, a kerékfelfüggesztés elemeit, a 

rugózást, a kormányzást és a fékezés rendszereit. Az elektronikus tankönyvek sorában ezt a 

fő rendszert két könyvben ismertetjük. A Gépjármű futóművek I. című elektronikus tan-

könyv a komplett kerékkel, a kerékfelfüggesztéssel, a kormányzással és a rugózással fog-

lalkozik, míg a Gépjármű futóművek II. című tankönyv a fékezés komplex témakörét tár-

gyalja. 

A Gépjármű futóművek I. c. elektronikus tankönyv a nemzetközi és hazai szakiroda-

lom e témával foglalkozó korszerű ismeretanyagára épül, felöleli a jellemző szerkezetek 

leírásától kezdve a működésanalízis tudományos módszereinek, eredményeinek bemutatá-

sán keresztül a várható műszaki fejlesztés és fejlődés legújabb, széleskörű információit. A 

tankönyv segíti a szakemberek, egyetemi és főiskolai hallgatók, üzemeltető és kutató-

fejlesztő mérnökök szakmai tudásának gyarapítását, elmélyítését. 

A tankönyv első fejezete a szerkezetanalízis módszereit követve igyekszik egységes 

és szabatos kifejezéseket alkalmazni a tárgyalt alrendszerek általános leírásához, szerkezeti 

felépítésének bemutatásához. Elemzi a korszerű futómű típusok konstrukcióját, működését, 

alkalmazási területeit. 

A tankönyv négy fejezete a nemzetközi szakirodalom e témában legismertebb, legy-

gyakrabban alkalmazott, egyik legkorszerűbbnek tartott szakkönyv megfelelő fejezeteinek 

szaklektorált magyar nyelvű fordítása. Ezt a könyvet Prof. Dipl. – Ing. Jörsen Reimpell és 

Prof. Dr. – Ing. Jürgen W. Betzler szerzők munkájaként a Vogel Buchverlag kiadó jelentet-
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te meg. A 2. fejezet a gumiabroncsra és a kerékre vonatkozó alapvető szerkezeti és elméleti 

ismereteket tartalmazza matematikai, mechanikai egyenletekkel, képletekkel és gyakorlati 

számításokkal egyaránt. Eligazítást ad a téma megértéséhez, elsajátításához. 

A 3. fejezet a futómű technika legkritikusabb és gyakran még ellentétes nézeteket is 

tartalmazó kérdésével, a kerékfelfüggesztéssel foglalkozik. Ismerteti a hagyományos ke-

rékgeometria fogalmakat, összefüggéseket, de a jelenleg legkorszerűbbnek mondható ki-

nematikai és elasztokinematikai módszereket, eszközöket felhasználva segíti megérteni a 

mai, sőt jövőbeni intelligens futóművek működését, tervezésük módszereit. 

A 4. fejezet a gépjárművek kormányzását mutatja be. Ismerteti a kormányzás geo-

metriáját, kinematikáját, a legkorszerűbb kormányszerkezetek működését, azok elméleti 

összefüggéseit, különös figyelemmel a legújabb szervókormány rendszerekre. 

Az 5. fejezet a gépjárművek rugózására ad igen részletes elméleti és szerkezeti isme-

retanyagot. Matematikai összefüggések, diagramokkal, karakterisztikákkal igazolja a rugó-

zás igen összetett hatását a jármű stabilitására, az utazási kényelemre, a kerék és talaj di-

namikus kapcsolatára. Képet ad a legkorszerűbb rugók és lengéscsillapítók szerkezeti fel-

építéséről, működéséről. 

A könyv 6. fejezete különösen a fejlesztéssel, tervezéssel foglalkozó szakemberek 

számára ad hasznos információkat. Sorra veszi a futóműveket közvetlenül érintő 

járműszimuláció és modellezés dinamikai szabályozás jellemző rendszereit. 

A 7. fejezet a legújabb futóműtechnikai megoldásokkal, eszközökkel, berendezések-

kel foglalkozik, olyanokkal, amelyek még nem vagy csak napjainkban jelennek meg a szé-

ria autókban. Ilyenek az aktív kormányberendezések, a felépítmény mozgását szabályzó 

rendszerek, az összkerék-kormányzás új aktuátorai. 

A 8. fejezet a versenyutók futóművének speciális kérdéseivel foglalkozik. Ennek az a 

közismert tény az oka, mely szerint a versenyautók a gépjárműtechnika mozgó kutatóinté-

zetei, az ott alkalmazott technikai megoldások, módszerek, eljárások, tapasztalatok rövid 

időn belül megjelennek a széria autókban is. 

A könyv két záró fejezete gyakorló feladatokkal segíti a felölelt ismeretanyag elsajá-

títását, a gyakorlati alkalmazások megkönnyítését. 
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2.1. Gumiabroncsokkal szemben állított követelmények  

A gumik a jármű és az útpálya között ható hosszirányú, keresztirányú és függőleges erők 

átvitele szempontjából lényeges szerkezeti elemek. A gumik viselkedése lehetőleg legyen 

állandó (ugrásszerű változások nélküli), és így a vezető számára előrelátható. Statikus és 

dinamikus erőátviteli tulajdonságaikon kívül – a jármű alkalmazási céljától is függő – kö-

vetkezőkben bemutatandó követelményeknek is eleget kell tenniük. 

Mivel a gumik döntően befolyásolják a járművek menettulajdonságait, a gyárilag fel-

szerelt gumik tulajdonságait – azoknak a gumiknak a tulajdonságait, amikkel a járművet az 

ügyfélnek kiszállítják – a járműgyártók a gumigyártókkal egyeztetve specifikálják. A ké-

sőbbi pótláshoz a kereskedelemben kapható gumik azonban az azonos megnevezés ellené-

re általában eltérnek az először felszerelttől, a menettulajdonságok megváltozhatnak. 

Egyes járműgyártók ezért áttértek arra a gyakorlatra, hogy a saját specifikációjuk alapján 

gyártott gumikat jellel látják el a gumi oldalán, vagy gyári lerakataikban az első felszerelés 

szerinti specifikáció alapján készült gumikat árulnak. 

2.1.1. Csereszabatosság 

Valamennyi gumiabroncs és keréktárcsa szabványosítva van, hogy biztosítani lehessen a 

csereszabatosságot, azaz a különböző gyártók által azonosan jelölt gumikat lehessen ugya-

nazon a járművön használni, és a típusok sokszínűségét – lehetőleg – korlátozzák. 

Az Európai Térségben a European Tyre and RimTechnical Organization – röviden 

„ETRO” – végzi a szabványosítást, melyben rögzítik 

 a gumik és keréktárcsák méreteit, 

 a gumi típusának és méretének kódját, 

 üzemi jelölést. 

A személygépkocsik gumijaira az ENSZ ECE-R 30, a haszonjárművekre az R 54, a pótke-

rekekre az R64, a járműveken engedélyezett gumik típusára pedig a 92/23/EGK uniós 

irányelv érvényes. 

A Német Szövetségi Köztársaságban a DIN-szabványok (Deutsches Institut für 

Normung) és a W.d.K.-irányelvek (Wirtschaftsverband der Kautschukindustrie) vonatkoz-

nak a gumiadatok meghatározására. 

Világviszonylatban az ISO (International Organization for Standardization) foglalko-

zik a gumiabroncsok egységesítésével; az ISO-szabványokat sok nyelvre lefordítják, és a 

Német Szövetségi Köztársaságban DIN-ISO szabványként jelennek meg. 

  

2. GUMIABRONCSOK ÉS KEREKEK 
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2.1.2. Követelmények személygépkocsiknál 

A személygépkocsik és részben a kisteherautók abroncsaival szemben támasztott követel-

mények hat csoportba oszthatók: 

 menetbiztonság, 

 menettulajdonságok, 

 kényelem, 

 tartósság, 

 gazdaságosság és 

 környezetvédelem. 

A menetbiztonság előfeltétele, hogy a gumi fixen üljön a keréktárcsán. 

Ez az abroncs peremének speciális kialakításával és a manapság kizárólagosan al-

kalmazott biztonsági felnikkel (2.5. és 2.21. ábra) érhető el. A minél nagyobb leválási biz-

tonság érdekében a légzárás igen fontos követelmény. A tömlő nélküli gumiabroncsoknál 

ezt a feladatot a belső gumiréteg látja el. Ennek kell megakadályozni a levegő kiszivárgá-

sát, azaz a légnyomás csökkenését. Ezért nagyon fontos a belső nyomás rendszeres elle-

nőrzése. A menetbiztonság garantálásához ezenkívül törekedni kell arra, hogy a gumi lehe-

tőleg ne legyen érzékeny a túlterhelésre, defekttűrő legyen, valamint jó vészhelyzeti tulaj-

donságokkal rendelkezzen, ami gumihiba esetén lehetővé teszi, hogy a vezető biztonsággal 

leállíthassa a járművet. 

A menettulajdonságok a következőket foglalják magukban: 

 magas erőkapcsolati értékek megvalósítása valamennyi üzemi feltétel esetén, 

 ugrásszerű változások nélküli, egyenletes erők keletkezése a gumi oldalain, 

 előnyös oldalvezetési tulajdonságok, 

 a kormánymozgásokra való közvetlen és késlekedés nélküli reagálás, 

 a szükséges tartós legmagasabb sebesség biztosítása és 

 csekély mértékű keréknyomás-ingadozás – itt többek között a gumi tömege a fon-

tos. 

Az utazási kényelemhez a következők tartoznak: 

 jó rugózási és csillapítási tulajdonságok (alacsony gördülési ellenállás), 

 nyugodt futás, mert az abroncsok kevés egyenetlenséget és kiegyensúlyozatlanságot 

mutatnak, 

 kevés kormányzási erő parkoláskor és menet közben, valamint 

 halk menetzaj. 

  A tartóssághoz számít 

 a hosszú távú tartósság és 

 a nagy sebesség melletti szilárdság. 

Mindkettőt dobvizsgáló padon és útközben vizsgálják. 

A gazdaságosságot lényegében az alábbiak határozzák meg:  

 beszerzési ár, 

 futásteljesítmény (teherautóknál a profil utánvágásának lehetőségét is beleértve), 

 kopáskép (3.46. kép) 

 gördülési ellenállás – amit lényegesen befolyásol az abroncsméret, 
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 szükséges beépítési térfogat, 

 a beépítés helyigénye a kerékjáratokban és a pótkerék tartókban, valamint  

 teherbírás, mely közvetlenül a közrezárt levegőtérfogattól függ. 

A gumi tehetetlenségi nyomatéka is döntően befolyásolja az üzemanyag-fogyasztást. 

Egyre nagyobb a jelentősége a környezetvédelmi szempontoknak, amelyek: 

 az abroncs által keltett zajt, 

 a gyártás és a hulladékhasznosítás nyersanyag- és energiafelhasználását, valamint 

 a szerkezetileg tervezett újrafutózhatóságot jelentik. 

 A gumiabroncs formája, a profil kialakítása és keresztmetszeti viszonyszáma (pe-

rességi tényezője) szintén nem hanyagolható el. 

2.1.3. Követelmények haszonjárműveknél 

Alapvetően a teherautókra is ugyanezek a követelmények érvényesek, csak az egyes cso-

portok jelentősége változik egymáshoz képest. A haszongépjárműveknél a gazdaságosság 

és a menetbiztonság áll az érdeklődés előterében. A következő tulajdonságok kívánatosak: 

 magas futásteljesítmény és egyenletes kopáskép, 

 alacsony gördülési ellenállás, 

 előnyös vontatási képesség,  

 kis abroncssúly, 

 a hólánctűrő képesség és 

 újrafutózhatóság. 

A személyautók abroncsaival összehasonlítva a teherautók fogyasztásában a gördülési el-

lenállás nagyon magas, 20-30%, és így nagyon fontos összetevő (2.32. ábra). 

2.2. Abroncskivitelek 

2.2.1. Diagonál abroncsok 

Az ipari országokban a személyautóknál sem az első felszerelésben, sem később nem 

használnak diagonál abroncsokat. Ezzel szemben az olyan területeken, ahol rosszak az 

utak, a nem sérülékeny oldalfal előnyös. Ugyanez vonatkozik a kisteherautókra és az után-

futókra, de sok előnye miatt itt is elterjedt az öves szerkezet. 

A diagonál gumik számára csak a következő alkalmazási területek maradtak: 

 személyautók pótkerekei (az alacsony tartóssági követelmények miatt max. 80-100 

km/h sebességeknél), 

 motorkerékpárok (mert a kerekek elhajlanak az oldalerőkkel szemben, de a trend itt 

is a radiál gumik felé mutat). 

 versenyautók (a kisebb tehetetlenségi nyomaték miatt), valamint 

 mezőgazdasági járművek (melyek csak alacsony sebességeket érnek el). 

A diagonál gumik a – karkasznak is nevezett szövetvázból állnak (2.1. ábra), mely teher-

hordó vázként legalább kétrétegű gumírozott kordszállal van ellátva, amelyek 20-40
o
-os  

csúcs- vagy fonalszöget alkotnak a gumi középső síkjával (2.2. ábra). A szilárdsági köve-

telményektől függően anyagként reyon (egyfajta műselyemkord), nylon vagy acélkord 

jöhet szóba.  Az abroncstalpon a rétegek végei a peremmag körül körbe vannak fogva: két 

„huzalkarika” képezi a rétegek körben elhelyezett végeivel a peremet. Ez hozza létre az 
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erőzáró kapcsolatot a kerékpánttal. A peremnek ily módon biztosítania kell a fix illeszke-

dést, valamint át kell adnia a meghajtási és fékezési nyomatékokat a guminak. Ehhez jön a 

tömlő nélküli kiviteleknél még a tömítés feladata is. A szövetváz külső átmérőjén van a 

futófelület, mely átviszi a kapcsolatot az útpálya felé, és profillal rendelkezik. Néhány ab-

roncs esetében a karkasz fölött erősítésként még egy köztes réteg is elhelyezkedik. 

Oldalt a futófelület a vállakba megy át, és ezekhez csatlakozik az (oldalfalnak is ne-

vezett) oldalgumi, a szövetvázat a káros hatásokkal szemben védő réteg. Ez és a vállak más 

gumikeverékekből készülnek, mint a futófelület, mert ezek alig vannak kopásnak kitéve. A 

gördülés során csupán deformálódás történik. Az oldalt elhelyezett védőpántok hivatottak 

megakadályozni a károsodások keletkezését a kavicsokkal való érintkezéskor. Megtalálha-

tók még a szerelési jelölővonalak, melyek a pántszarvakon való fix illeszkedést segítik. 

A diagonál szerkezetet és a megengedett legnagyobb sebességet a gumik jelölésében 

kötőjel (ill. egy betű, ld. 2.12. ábra) választja el a (collban megadott) szélesség és 

felniátmérő között, valamint utána szerepel a PR megjelölés. Ez a play rating a karkasz 

szilárdságát fejezi ki, és pusztán a lehetséges rétegek számára utal (2.5. ábra). A jelölés a 

következő volt: 

 5.60-15/4 PR (VW bogár, az abroncsok 150 km/h sebességig engedélyezettek), 

7.00-14/8 PR (VW Transporter, abroncsok 150 km/h megengedettek), 

9.00-20/14 PR (megerősített kivitel teherautóhoz)  

és a VW Golf pótkerekénél, ami pT = 4,2 bar légnyomást igényel, és csak 80 km/h sebessé-

gig használható (F jel): 

 T105/70 D 14 38 F 

 

2.1. ábra: Tömlő nélküli, diagonál gumiabroncs személygépkocsihoz, normál mélyágyazású kerékpánttal és 

belepréselt gumiszeleppel (ld. 2.6. ábra is) 
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2.2. ábra: A diagonál gumiknál a szálrétegek egymást keresztezően helyezkednek el. A  csúcsszög személy-

gépkocsiknál 30-40
o
. A 4-PR kivitelnél minden irányban két réteg van. Kisebb  szögek a versenyautóknál 

találhatók. A gördülési ellenállást, az oldalmerevséget és a rugómerevséget lényegegesen meghatározza a 

csúcsszög. 

2.2.2. Öves radiál gumik 

Az öves abroncsok két peremmagból álnak, melyek a karkaszon keresztül (ld. 2.3. ábra) 

egymással radiálisan vannak összekötve – innen származik a radiál gumi elnevezés. A mű-

ködéshez szükséges merevséget az öv (2.4. ábra) adja, a külső lezárást a futócsíkok és az 

oldalfal képezi, a belsőt pedig a légzárásról gondoskodó belső gumiréteg (2.5. és 2.1. ábra). 

A személyautó-gumiknál a karkasz reyonból vagy nylonból, az öv pedig acélkordból vagy 

akár acél-, reyon és nylonkord kombinálásából, a mag pedig kizárólag acélból készül. A 

legnagyobb arányban használt övanyag miatt „acélöves gumikról” is beszélnek. Az anya-

gok az oldalfalon vannak feltüntetve (2.18. ábra 7. és 8. pontja). A teherautókhoz készülő 

kiviteleknél ez különösen fontos. Itt a karkasz is állhat acélból. 

 

2.3. ábra: Öves gumi szövetváza: a szálak csúcsszöge 88
o
 és 90

o 

A merev öv hosszirányú rezgéseket okoz, amelyeket a megadott hosszirányú rugal-

massággal rendelkező kerékfelfüggesztésen keresztül távol kell tartani a felépítménytől. 

Ellenkező esetben 80 km/h alatt macskaköves úton és rossz útburkolaton a felépítményben 

ezek kellemetlen zúgást okoznának (ld. 3.6.5.2. és 5.1.2. fejezet). További hátrányként már 

csak a (diagonál gumikhoz képesti) vékonyabb oldalfal könnyebb sérülékenységét kell 

említeni. 
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2.4. ábra: A szövetvázon fekszik az öv, a szálak 15
o
 és25

o
 közötti szöget zárnak be ferdén az abroncs közép-

síkjával. 

A mai személyautók és teherautók esetében a diagonál gumikhoz képest különösen 

fontos előnyt jelentenek a következők: 

 lényegesen nagyobb futásteljesítmény, 

 nagyobb teherbírás kisebb súly mellett, 

 kisebb gördülési ellenállás, 

 jobb vízenfutási tulajdonságok, 

 kedvezőbb fékezési viselkedés nedves viszonyok között, 

 nagyobb átvihető oldalerők azonos légnyomás mellett és 

 nagyobb kényelem gyorsabb sebességek esetén az autópályán és az országúton. 

 

2.5. ábra: Személyautó T sebességkategóriájú öves radiál gumija. A rétegek száma és az anyagok az oldalfa-

lon találhatók – ahogy azt a 2.18. ábra mutatja. 

1 – futócsíkok; 2 – acélöv; 3 – reyonból vagy nylonból készülő peremvédelem az övhöz; 4 – oldalfal; 5 – 

kétrétegű szövetváz; 6 – sapka; 7 – belső gumiréteg; 8 – magzászló (Kernfahne); 9 – peremprofil; 10 – mag-

profil; 11 – peremmag. 
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2.2.3. Tömlő nélküli vagy tömlős  

A személyautóknál a tömlő nélküli abroncsok szinte teljesen kiszorították a tömlős gumi-

kat. Ennek oka főleg az, hogy  

 a szerelés egyszerűbb és gyorsabb,  

 a belső gumiréteg képes saját maga tömíteni az apró szúrt sérüléseket. 

A tömlő nélküli abroncsoknál a belső gumiréteg átveszi a tömlő szerepét, azaz megakadá-

lyozza a levegő bentről való kijutását. Mivel a szövetvázzal egységet képez, és nem áll 

húzófeszültség alatt, mint a tömlő, a sérüléseknél nem növekszik gyorsan a szúrás helye, 

ezt nem követi nyomásesés és a gumi tönkremenetele. A tömlő nélküli gumik alkalmazá-

sának két feltétele van: 

 biztonsági kontúr a kerékpánton (2.21. ábra) és 

 annak légzárása. 

Mivel ez még nem biztosított valamennyi országban, továbbra is szerelnek tömlős gumi-

kat. A tömlő kiválasztásakor ügyelni kell a gumihoz való helyes illeszkedésre. A túl nagy 

tömlők gyűrődések kialakulásához vezetnek, a túl kicsik pedig túlzottan kinyúlnak. Mind-

kettő csökkenti az élettartamot. Az összetévesztés kizárása érdekében az oldalfalon a kö-

vetkező jelölés látható: 

 tömlő nélküli: tubeless (2.18. ábra 3. pontja) 

 tömlős: tubetype 

Az abroncs feltöltéséhez és a kívánt nyomásmegtartásához szelepekre van szükség. Külön-

böző szelepek léteznek a tömlő nélküli és a tömlős gumikhoz (2.6. és 2.7. ábra). A legin-

kább elterjedt szelep az ún. snap-in szelep. Ez egy fémtalpas szeleptestből áll, ami gumi-

köpenybe van vulkanizálva, és a felnifuratban tömít (2.20. ábra). A működőképességet a 

szelepbetét biztosítja, a szennyeződésektől pedig sapka védi a szelepet. 

Nagy sebességeknél a szelep hajlító igénybevételnek lehet kitéve, és a levegő elszök-

het. Könnyűfémből készült kerekeknél ez megakadályozható teljes tárcsával és felfekvő 

felületekkel (ld. 2.24. ábra és 7.2 fejezet a [4] irodalomban). 

 

2.6. ábra: DIN 7780 gumiszelep tömlő nélkül abroncsokhoz, mely   11,5 mm és   16 mm-es szabványos 

szelepfuratokkal rendelkező felniknél használható. A 43 a teljes hossz mm-ben (l méret), ide tartozik még a 

49 GS 11,5 hosszabb kivitel. 
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2.7. ábra: Tömlőre vulkanizálandó 38/11,5, ill. 38/16 DIN 7774 gumiszelep. 

2.2.4. Magasság-szélesség arány 

A – keresztmetszeti viszonyszámnak is nevezett – magasság-szélesség arány (H/B) szerepet 

játszik az abroncstulajdonságoknál és a kerék helyigényénél (2.8. ábra). A 2.9. ábrán látha-

tó, hogy a H/B = 0,70 arányú, kevésbé széles abroncsok futófelülete keskenyebb, és ezzel 

kedvezőbb a vízen futási viselkedésük (2.35. ábra). A szélesebb kivitelek nagyobb átmérő-

jű felnit és ezáltal nagyobb átmérőjű féktárcsát is tesznek lehetővé (2.10. ábra). Ezen kívül 

nagyobb oldal- és hosszirányú erőket tudnak átvinni. 

 

2.8. ábra: VW Golf III esetén használható abroncsméretek és a hozzájuk tartozó felnik. Mindegyik abroncs 

egybevág a „K” sárhányó éllel. Ennek eléréséhez a tárcsakerekek „e” bepréselési mélysége (2.23. ábra) 

különböző, és ez azzal az előnnyel jár, hogy a szélesebb gumi még kedvezőbb rnegatív kormánygördülési 

sugárral rendelkezik (3.102. ábra). Hátránya az, hogy hólánc nem szerelhető fel rá, és csekély mértékben 

megváltozik a kormányérzékelés. 
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B az új abroncs keresztmetszeti szélességét jelöli (2.11. ábra), a H magasság könnyen szá-

molható a collban megadott felniátmérőből és a gumiabroncs ODT külső átmérőjéből.  ODT 

és B értéke leolvasható a mérőfelnire szerelt új abroncson 1,8 bar mért légnyomás, ill. V, 

W és ZR gumik esetén 2,3 bar nyomás mellett (2.15. ábra). 

      (     ) (2.1) 

              (2.1a) 

 

2.9. ábra: Azonos külső átmérő és azonos teherbírás esetén a középkategóriás személyautóknál használt négy 

abroncsméret csereszabatos. A 65-ös, 55-ös és 45-ös sorozat széles abroncsai mindenkor egy collal nagyobb 

felnit (és ezzel nagyobb féktárcsákat is) tesznek lehetővé. Jól felismerhető az abroncsok felfekvési felületeinek 

különböző szélessége és hosszúsága (3.119. ábra), valamint a standard utcai profilok különböző típusai, és a 

sportprofil aszimmetrikus profilkialakítása (ld. 2.2.10. fejezet). A 65-ös sorozat kisteherautókhoz, a sportos 

személyautókhoz a 60-as, 55-ös és a 45-ös sorozat van tervezve. (Continental cég gyári ábrája, ld. 2.19. ábra 

is). 

Átmérő mm-ben Felniátmérő collban 

12” 12” 14” 15” 16” 17” 

Féktárcsa külső átmérője 221 256 278 308 330 360 

Fékdob belső átmérője 200 230 250 280 300 325 

2.10. ábra: Minél laposabb a gumi, azaz minél nagyobb lehet a felni d átmérője (2.11. ábra) az ODT külső 

átmérőhöz képest, annál nagyobb féktárcsa, illetve fékdob helyezhető el, ami előnyként jobb fékezési képes-

séget és a fadingrevaló kisebb hajlamot jelent. Előnyös az aszimmetrikus mélyágyazású felni (1.8. és 2.11. 

ábra, ld. [6] irodalom 1.2.2. fejezetét is). 
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2.11. ábra: A DIN szabványokban és W.d.K.-irányelvekben meghatározott abroncsméretek. B az új abroncs 

keresztmetszetének szélessége, a védőpánt (ld. 2.1. ábra) nem számít bele a méretbe. A maximális üzemi 

szélességet a mindenkori felnivel és – a meghajtott tengelyen  - esetleg a hólánckontúrral együtt kell figye-

lembe venni. r jelzi az abroncs sebességtől függő sugarát (ld. 2.2.8. fejezet). Baloldalon aszimmetrikus, mély-

ágyazású felni látható, mely több helyet hagy a féknyeregnek, és ezzel nagyobb féktárcsát tesz lehetővé (2.10. 

ábra). 

Példaként szolgáljon az 5J x 14 mérőfelnire szerelt 175/65 R 14 82 H abroncs: 

                                                 

 

 
 

     (     ) 

 
 

   

   
       

A keresztmetszeti viszonyszámot kerekítve, %-ban adják meg, és „sorozatnak” nevezik. 

Ebben az esetben ez 65% - az abroncsjelölésnek megfelelően - tehát 65-ös sorozatról van 

szó. Egy szélesebb felni, pl. 6J x 14, kisebb százalékos értéket adna. 

2.2.5. Abroncsok méretei és jelölése 

2.2.5.1. Jelölés személyautók esetén 270 km/h-ig 

Az abroncsok jelölése az európai ECE-R30 európai szabvány szerint a személy- és kiste-

herautókhoz 270 km/h sebességig készülő összes abroncsot tartalmazza, és a következő 

adatokat sorolja fel:  

 abroncsszélesség mm-ben, 

 magasság-szélesség arány %-ban, 

 abroncsszerkezet kódja,  

 felniátmérő collban vagy mm-ben, 

 üzemi jelölés, mely az LI teherbírási jelzőszámból (teherbíró képességet jelölő mu-

tatószám) és a GSY sebességjelből tevődik össze. 
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Példaképpen megint a 2.15. ábrán látható gumi szolgál: 

175 / 65 R 14 82 H  

Sebességjel (engedélyezve 210 km-ig, 2.12. ábra). 

Teherbírási jelzőszám (max. teherbírás 475 kg 2,5 bar és 160 km/h 

mellett, 2.13. és 2.14. ábra). 

Felni átmérője collban (2.10. ábra). 

Abroncsszerkezet kódja: 

R = öves radiál abroncs, a diagonál abroncsoknál itt egy gondolat-

jel „–” van, pótkerékabroncsnál pedig D (ld. 2.2.1. és 6. fejezet a 

[4] irodalomban). 

Az abroncs szélességének és oldalfal-magasságának aránya %-ban 

(A 82-es sorozatnál elmaradhat, illetve 80 állhat a helyén. Ld. 

2.2.5.2. fejezet). 

Új abroncs szélessége a mérőfelnin 1,8 bar mért légnyomás mellett.

Egyes abroncsokon még a régi jelölés látható: 

155 S R 13  

Felni átmérője collban 

Öves radiálabroncs 

Sebességjel (engedélyezve 180 km-ig 

Új abroncs szélessége és 82-es sorozat (mert a keresztmetszeti vi-

szonyszám megadása hiányzik) 

 

2.2.5.2. USA-abroncsok és kifutó méretek jelölése személyautókhoz 

Az USA-ban és más Európán kívüli országokban az abroncsokon lehet P jelölés (Passenger 

Car - személyautókhoz, 2.17. ábra) és a keresztmetszeti viszonyszám: 

P155/80 R 13 79 S 

A régi jelölés 1992-ig volt érvényben azokra az abroncsokra, amelyek v = 210 km/h (ill. 

240 km/h, 2.12. ábra) fölött engedélyezettek. Példaként a Porsche által a 928 S esetén 

használt méretet említjük: 

225/50 VR 16 

 VR   V sebességjel: 210 km/h fölött engedélyezett 

 

A VR abroncsoknál a következőkre kell figyelni: 

 210 km/h fölött 220 km/h-val bezárólag az egyébként engedélyezett értéknek csak 

90%-a használható ki 

 220 km/h fölött a teherbírás 10 km/h-es sebességfokozatonként legalább 5%-kal 

csökken. 
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vmax [km/h] Jel  vmax [km/h] Jel Megnevezés 

80 

130 

150 

160 

170 

180 

190 

F 

M 

P 

Q 

R 

S 

T 

 210 

240 

270 

300 

210 felett 

240 felett 

H 

V 

W 

Y 

 

 

 

 

VR 

ZR 

2.12. ábra: A radiál szerkezetű gumikhoz szabványosított sebességkategóriák sebességjellel és – a kifutó 

méreteknél – az eddigi sebességmegnevezéssel kifejezve. A VR-rel vagy ZR-rel jelölt méretek csak a gumi-

gyártó által meghatározott maximális sebességig használhatók. Az F és M megjelölés a pótkerekekre vonat-

kozik (ld. [5] irodalom 6. fejezete). 

2.2.5.3. Kisteherautók gumijainak jelölése 

A kisteherautók abroncsai a személyautókhoz szánt kivitelekkel szemben megerősített 

szövetvázzal rendelkeznek (2.5. ábra). Ennek köszönhetően magasabb légnyomást tudnak 

elviselni, ami nagyobb teherbírást tesz lehetővé. A kisteherautókon való használhatóságot a 

karkasz szilárdsági adatai után írt C betű jelzi (6, 8, ill. 10 PR), vagy a végére csak azt ír-

ják: reinforced (megerősített). A mostani jelölésben (a személyautókhoz hasonlóan) a se-

bességjel és a teherbírási jelzőszám szerepel, ami a C gumiknál a második helyen a dupla 

abroncs esetén lehetséges teherbírás-csökkenést adja meg (3.4. ábra). A korábbi jelöléssel 

szembeállítva a mostani jelölés a következőképpen néz ki: 

Korábban Most 

- 205/65 R 15 98 S (2.15. ábra) 

185 SR 14 185 R 14 90 S 

185 SR 14 megerősített 185 R 14 94 R 

185 R 14 C 6 PR 185 R 14 99/97 M 

185 R 14 C 8 PR 185 R 14 102/100 M 

A 185 R 14 abroncs személyautó-méret, amit kisteherautókra is szerelnek. 

2.2.5.4. Abroncsméretek 

A 2.15. ábra az abroncsméret meghatározásához fontos adatokat mutatja: 

 méretjelölés, 

 engedélyezett felnik és mérőfelnik, 

 abroncsméretek: szélesség és külső átmérő új állapotban, valamint max. érték üzem 

közben, 

 statikus sugár (2.11. ábra), 

 gördülő kerület (60 km/h esetén, 2.16. ábra, ld. 2.2.8. fejezetet is), 

 teherbírási jelzőszám (LI terhelésindex, 2.13. ábra) és 

 abroncs teherbírása 2,5 bar és max. 160 km/h esetén (ld. 2.2.6. fejezet). 

2.2.6. Az abroncs teherbírása és légnyomása 

A megengedett mv,f,max és mV,r, max tengelyterhelés (ld. 5.3.5. fejezet), valamint a jármű vmax 

maximális sebessége határozza meg a minimális légnyomást. Az optimális menetviselkedés 
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eléréséhez azonban az abroncs szükséges légnyomása magasabb is lehet (ld. ehhez 

2.10.3.5. fejezetet és 2.44. ábrát). 

 

2.13. ábra: Teherbírás/légnyomás-kategorizálás a W.d.K. 203-as irányelve szerint. A baloldalon álló teher-

bírási jelzőszámok – melyet LI terhelésindexnek is neveznek – a személyautókhoz szánt valamennyi abroncsra 

érvényesek a W sebességjelig. A minimális teherbírásértékekre vonatkoznak 160 km/h-ig 2,5 bar légnyomás 

mellett (ld. 2.2.6. fejezet). A járművön alkalmazandó légnyomások szempontjából más előfeltételek is fonto-

sak, pl. a maximális sebesség, menetviselkedés stb. A 100-as jelzőszámtól kezdve mindenkor 25 kg-os további 

növekedés következik be, azaz: 

101 - 825 kg-nak felel meg, 

102 - 850 kg-nak felel meg egészen   

108-ig, ami 1000 kg-nak felel meg. 

Jármű max. se-

bessége [km/h] 

Sebességjel és teherbírásértékek [%] 

V W Y 

210 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

100 

97 

94 

91 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

100 

100 

100 

100 

95 

90 

85 

- 

- 

- 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

95 

90 

85 

2.14. ábra: Az abroncstáblákban található teherbírásérték (LI terhelésindex) V abroncsok esetén 210 km/h-

ig, W abroncsok esetén 240 km/h-ig és Y abroncsoknál 270 km/h-ig érvényesek. Magasabb sebességek esetén 

százalékosan alacsonyabb teherbírásokkal kell számolni. A már nem gyártott VR és ZR abroncsoknál ezeket 

az értékeket a jármű- és abroncsgyártók közösen határozták meg. 
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2.2.6.1. Az abroncsok teherbírásának meghatározása 

Az oldalfalon indexszámmal kódolva megadott maximális teherbírások (2.18. ábra 6. pont-

ja) a „H” sebességjelig érvényesek. A „V” jelűeknél 210 km/h-ig, a „W” és „ZR” gumiknál 

240 km/h-ig érvényesek. Ha a jármű maximális sebessége efölött van, akkor csökkenéssel 

kell számolni. 

Így a240 km/h-ig megengedett „V” sebességjelű abroncsoknál a teherbírás a határér-

téknek már csak 91%-a (2.14. ábra). Ha „W” jel szerepel az oldalfalon, akkor 270 km/h-nál 

csak 85% engedélyezett. A teherbírás értékeit 210 km/h és 240 km/h, ill. 270 km/h között 

mindkét esetben lineáris interpolációval kell meghatározni. 

A még magasabb sebességek esetén (ZR abroncsok) a teherbírást és a légnyomást a 

járműgyártónak és az abroncsgyártónak együtt kell meghatároznia. Az ezzel kapcsolatos 

engedély azonban Németországban nem érvényes a speciálisan az amerikai piacra gyártott, 

„P” jelű gumik esetében (2.17. ábra és 2.2.5.2 fejezet). 

2.2.6.2. A légnyomás meghatározása 

Az „R”-„V” jelű és standard útprofilú gumikra 160 km/h-ig a táblázatban megadott, és a 

teherbírásértékekhez rendelt minimális légnyomásértékek érvényesek (ld. ehhez 2.15. ábra 

és 2.1.1. fejezet). A különleges üzemi feltételek, az abroncsszerkezet, a kerékfelfüggesztés 

szerelési módja vagy a kívánt menettulajdonságok azonban indokolhatják a járműgyártó 

által előírt magasabb légnyomást. 

160 km/h-tól 210 km/h-ig pedig 0,3 barral lineárisan meg kell emelni a legalacso-

nyabb nyomást (azaz 0,1 barral minden v = 17 km/h után, ld. 2.8.4. fejezetet is). 210 

km/h feletti sebességeknél a teherbírást a 2.2.6.1. fejezetben írtak szerint kell csökkenteni. 

Ha a kerékterhelés alacsonyabb, mint a teherbírás maximális értéke, akkor az abroncsgyár-

tóval történő megállapodás alapján alacsonyabb biztonsági rátartás is lehetséges lehet. 

A „W” jelű abroncsoknál 190 km/h-ig a 2.13. ábra táblázatában megadott légnyo-

másértékek érvényesek. E sebesség felett 240 km/h-ig a nyomást 10 km/h-nként 0.1 barral 

növelni kell. E sebességhatár felett a teherbírást csökkenteni kell (ld. 2.2.6.1. fejezet). 

A járművön a légnyomást hideg gumikon kell ellenőrizni, azaz a gumiknak fel kell 

venniük a külső hőmérsékletet. Ha a légnyomást télen meleg helyiségben állítják be, az a 

szabadban lecsökken, és alacsonyabb értéket vesz fel. 

Az M+S téli gumiknál sokáig az az ajánlás volt érvényben, hogy a légnyomást 0,2 

barral növelni kell a standard útprofilú abroncsokhoz képest. Az újabb típusú abroncsoknál 

már nincs szükség a légnyomás megemelésére, a mindenkor előírt légnyomást kell beállí-

tani. 
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2) A „B” jelű felnik helyett azonos méretű, „J” jelű felnik is használhatók, pl. az 5.50 B x 13 helyett 5½ J x 13 (ld. ehhez 2.3.2. fejezet). 
3) A „J” jelű felnik helyett azonos méretű, „B” jelű felnik is használhatók, pl. a 4½ J x 14 helyett 4.50 B x 14. 
4) A táblázatban feltüntetett, még nem szabványosított felnik felvétele tervezetett a DIN 7824 szabvány 1. részébe. 
5) Az M+S abroncsoknál a külső átmérő max. 1%-kal lehet nagyobb a standard út mintázatra megadott értéknél. 
6) Max. kg-ban 2,5 bar esetén. 
7) Megerősített (reinforced) kivitelnél 750 kg 3,0 bar (LI 98) esetén. 
8) Megerősített (reinforced) kivitelnél 800 kg 3,0 bar (LI 100) esetén.l 

2.15. ábra: 65-ös sorozatú, radiál szerkezetű gumik, méretek, új abroncsok és üzemi méretek, engedélyezett 

felnik, valamint teherbírási jelzőszámok (max. 160 km/h-ra és 2,5 barra vonatkoztatva). A nyomás magasabb 

sebességeknél szükséges megemelése a 2.2.6. fejezetből határozható meg. 

Az abroncsméretek a normál és megerősített teherbírású típusokra (ld. 2.2.5.3. fejezet), valamint valamennyi 

sebességjelre és a ZR sebességmegnevezésre érvényesek. 
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v km-ben 60 90 120 150 180 210 240 

vk faktor %-ban - +0,1 +0,2 +0,4 +0,7 +1,1 +1,6 

kv eltérés %-ban - ±0,1 ±0,2 ±0,4 ±0,7 ±1,1 ±1,6 

2.16. ábra: kv faktor, mely a személyautókhoz készülő öves radiálgumik gördülési kerületének sebességtől 

való függőségét fejezi ki %-ban 60 km/h óra sebességtől kezdve. Ehhez jönnek a megengedett kv eltérések 

(ld. 2.2.8. fejezet), melyek mindegyike a W.d.K. 107-es irányelvének 1. lapjáról származik. 

 

2.17. ábra: Speciálisan az amerikai piacra gyártott, „P” jelű ZR gumik nem felelnek meg az európai szab-

ványnak, és ezért itt nem engedélyezettek. Ilyen gumik használatakor Németországban érvényét veszti a for-

galmi engedély, és ezzel megszűnik a biztosítási védelem. (Dunlop gyári ábrája) 

2.2.6.3. A kerékdőlés hatása 

A kerék W dőlésszöge befolyásolja az abroncsok működését és élettartamát. Ezért a 

≥4
o
szögeket még a kerekek teljes rugózattal való ellátásakor sem szabad túllépni. Ha a 

személygépkocsi kerékdőlése a megengedett tengelyterhelés mellett±2
o
-nál nagyobb (ld. 

3.5.1. fejezet), az abroncsok terhelhetősége a következők szerint csökken: 

W> 2-3
o
:  95%-ra   és  W> 3-4

o
: 90%-ra 

A köztes értékeket interpolálással kell meghatározni. A kiegyenlítés a légnyomás növelé-

sével is történhet, melynek értékei a következők: 

Dőlésszög 2°20’ 2°40’ 3° 3°20’ 3°40’ 4° 

Nyomás megemelése 2,1% 4,3% 6,6% 9,0% 11,5% 14,1% 

 

Ha az összes befolyásoló tényezőt, így a jármű sebességét, a kerékdőlést és a kerékterhe-

lést is figyelembe kell venni, akkor a szükséges légnyomás-számítással határozható meg az 

egyes abroncsszerkezetekre és sebességkategóriákra. A megfelelő képletek a W.d.K. 99-es 

irányelvében megtalálhatók. 

2.2.6.4. A légnyomás határértékei 

A következő értékeket kell betartani: 

Q és T gumik: 3,2 bar  

H-tól W és ZR gumikig: 3,5 bar  

M+S gumik (Q és T): 3,5 bar. 
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2.2.7. Abroncsjelölések az oldalfalon 

Az Európában használt összes gumiabroncsot az ETRTO szabvány szerint kell jelölni (ld. 

2.1.1. fejezet). 

Az USA-ban, Japánban és Ausztráliában a gumi szerkezetére és tulajdonságaira vo-

natkozó kiegészítő jelöléseket kívánnak meg. A jelölésnek tartalmaznia kell az importmé-

reteket is – ez az oka annak, hogy miért szerepelnek ezek az adatok az Európában előállí-

tott összes gumiabroncson (2.18. ábra). 

2.2.8. A gumik gördülési kerülete és a menetsebesség 

A menetsebességet a 2.1b egyenlet adja meg: 

        (        )  
           

       
         (2.1b) 

Ahol: 

SX, W, a abszolút kipörgés (2.4f egyenlet) 

CR, dyn dinamikus gördülési kerület m-ben (2.1d egyenlet)  

nM motor fordulatszáma min
-1

-ben 

iD áttétel a tengelymeghajtásban (differenciálmű) 

iG a beállított sebességfokozat áttétele (6.36 egyenlet) 
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1. Gyártó (cégmárka) Sidewall: a szövetváz 2 réteg 

rayonból(műselyem) áll 

13. E 4 = az abroncs megfelel az ECE-R 

30 előírt értékeinek 
1.a   Termék neve 9.  Max. légnyomásUSÁ-bN 4 = az az ország, amelyik kiállította 

2. Méretmegjelölés 

- 195 gumi névleges szélessége mm-
ben 

10. USA: gyártó garanciája meghatározott 

minőségi jellemzők betar-tására a törvény-
ben előírt bázis- 

az engedélyt  

(4 = Hollandia) 

- 60 magasság/szélesség arány 

(60%) 

abroncsra vonatkoztatva,szabvá-nyosított 

teszteljárás (UTQG) 

14. Engedélyszám ECE R-30 szerint 

- radiál szerkezet keretében 15. DOT = az abroncs megfelel az 
FMVSS 109 előírt értékeinek 

- 14 felni átmérője collban Treadware: relatív várhatóélettartam (DOT: Department of Transportation) 

3. Tömlő nélküli US-specifikus standard tesztre vonatkoz-
tatva 

16. Gyártó kódja: 
CU = abroncsgyár (Continental) 

4. Kereskedelmi jelölés 11. traction: A, B vagy C = nedves L2 = abroncsméret 

5. Gyártási ország útviszonyok közötti fékezés AXCT = abroncstípus 
6. 85 Teherbírási jelzőszám (LI)  12. temperature: A, B vagy C = 127 = gyártási idő 

H = sebességjel max.210 km/h-nál hőmérsékletstabilitás magasabb vizsgáló-

padi sebességeknél. 

1987 12. gyártási hete 

7. Max. teherbírás USÁ-ban C kielégíti az USÁ-ban érvényes  

8. Tread: a futófelület alatt 6 réteg 

található (2 rayonszövetvázréteg, 2 
acélövréteg, 2 nylonréteg) 

törvényes követelményeket  

2.18. ábra: A gumiabroncs oldalfalán lévő jelölések jelentése (Continental gyári ábrája) 
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Az SX, W, a kipörgésre a következők vehetők fel: 

1. fokozat: 0,08 4. fokozat: 0,035 

2. fokozat: 0,065 5. fokozat: 0,02 

3. fokozat: 0,05 

Az abroncstáblázatokban megadott CR gördülési kerület a DIN 70020 5. része szerint 60 

km/h-ra és 1,8 bar üzemi légnyomásra vonatkozik. Alacsonyabb sebességeknél lemegy 

Cr,stat értékére: 

                 (2.1c) 

A táblázatok tartalmazzák rstat értékét is. Magasabb sebességek mellett CR értéke a növek-

vő centrifugális erő miatt magasabb lesz. A 60 km/h fölött megjelenő CR, dyn dinamikus 

gördülési kerület a kv sebességfaktor segítségével határozható meg. A 2.16. ábrán láthatók 

a kv-adatok %-ban, mindenkor 30 km/h-val növekvően. A köztes értékek interpolálással 

határozhatók meg. A kerület ekkor: 

          (         )        (2.1d) 

CR, dynértékéből meghatározható a dinamikus abroncssugár: 

           (2.2) 

Példaképpen a 175/65 R 14 82 H abroncsot használjuk, v = 200 km/h(2.15. ábra). Adottak 

a következő értékek: 

            és            

Ezekből interpolálással megkapható: 

                          

            

A 2.15. ábra táblázatával meghatározott CR gördülési kerület a 2.1d. egyenlet szerint:  

               (        )             

Ezzel a dinamikus sugár a 2.2 egyenlet alapján: 

                  és                   

A külső átmérő (szerkezeti méret) értéke: 

                és ezzel 
   

 
          , 

Ez az érték megmutatja, hogy a gumi a vezetés során mennyire megnő: rdyn csak 9 mm-rel, 

ill. 6 mm-rel kevesebb ODT/2 értékénél. További részletek a [3] irodalom 3. fejezetében 

olvashatók. 

2.2.9. A gumiabroncs hatása a sebességmérőre 

A sebességmérő siethet, de semmilyen körülmények között sem mutathat a tényleges se-

bességnél kevesebbet. A sietés mértékét a gumik befolyásolják. Ebben a következők ját-

szanak szerepet: 

 elhasználtság mértéke, 

 a gördülési kerület toleranciái, 
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 a mintázat és ezzel összefüggésben 

 a kipörgés. 

Az 1991-től érvényes 75/443 Európai Bizottsági irányelvben majdnem lineáris v sietés 

van meghatározva: 

                    (2.2a) 

A kijelzett értékek az ettől az évtől kezdve forgalomba helyezett gépjárműveknél például 

csak a következők lehetnek: 

Tényleges menetsebesség [km/h] 30 60 120 180 240 

Kijelzett max. érték [km/h] 37 70 136 202 268 

A 2.15. ábra szerint a CR gördülési kerület tűréshatára 60 km/h-nál CR = + 1,5% és -2,5% 

között van, és kv sebességfaktornál a 2.16. ábra szerint max. kv= ±1,6% lehetséges. A 

CR,dyn dinamikus gördülési kerületre vonatkoztatva (2.1d. egyenlet) – kerekítve – a követ-

kező tűréshatárok lehetségesek, és megjelenített értékként csak a negatívtoleranciákat fi-

gyelembe véve adódnak, ha a sebességmérő a maximálisan engedélyezett mértékben siet: 

Tényleges utazási sebesség [km/h] 30 60 120 180 240 

Lehetséges tolerancia összesen [%] - +1,5 

-2,5 

+1,7 

-2,7 

+2,2 

-3,2 

+3,1 

-4,1 

Megjelenített érték negatív tolerancia esetén - 72 140 208 279 

Közvetlenül hozzászámítandó a kipörgés, ami a közvetlen fokozatban mintegy 2% (ld. 

2.1b és 2.4f egyenlet), tehát 

            

Ha a gyártó teljesen igénybe veszi a 2.2a. egyenlettel meghatározott sietést, előfordulhat, 

hogy a sebességmérő 140 km/órás állásánál a jármű csak 120 km/h sebességgel halad. Ez 

különösen akkor történhet meg, ha a gumik nagyon kopottak: 

3 mm-es kopás mintegy 1%-os sietést idéz elő. 

Ezzel szemben az M+S téli gumik 1%-kal nagyobb külső átmérővel rendelkezhetnek 

amélyebb mintázat érdekében (2.15. ábra, 5. megjegyzés és az alábbi 2.19. ábra). Ezzel 

csökkenne a sietés mindaddig, amíg a gumik még nincsenek lekopva. Ugyanez történik a 

2.3 táblázatban megadott pozitív toleranciák igénybevételekor: a nagyon pontosan működő 

mérőműszer itt is túl alacsony sebességet mutathat. 
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2.19. ábra: Continental gumiabroncsok. Fent:EcoContact EB (méret: 185/65 R 14 T) és Sport Contact (mé-

ret: 205/55 R 16 W) nyári gumi (mintázatokat ld. a 2.9. ábrán). Lent: WinterContact TS 760 (méret: 185/65 

R 14 T) és WinterContact TS 770 (méret: 235/60 R 16H) téli gumi 

2.2.9.1. Gumimintázatok 

Az abroncsmintázatok kialakítása (2.19. ábra) az alkalmazási céltól függ, de figyelembe 

kell venni a befolyásoló paramétereket, azaz a magasság/szélesség arányt, a szerkezetet, a 

keveréket és a megjelenést is. A vízen járási viselkedést javítja a negatív hányad (a lenyo-

mat világos részei, 2.9. ábra) növelése. A keresztirányú viselkedés szempontjából különö-

sen fontos a keresztirányban futó vízelvezető csatornákat tartalmazó váll és hosszirányban 

az egyenes felfogó csatornákat magában foglaló középső terület. Az aszimmetrikus profil-

kialakítás (ún. sportprofil) a széles abroncsoknál fordul elő, mert itt a külső váll kanyaro-

dáskor erősebben igénybe vett profilblokkjai merevebbre készíthetők. A profilmerevség és 

az övmerevség megfelelő egyeztetésével biztosítani kell, hogy ne keletkezzenek kúpos 

erők. A körbefutó profilövek a középső területen növelik a zajkomfortot, és egyidejűleg 

javítják a kormányzási viselkedést, valamint a kerületi merevség növelésével a fékezési 

viselkedést. 

A téli gumik profiljait a negatív profilelemek magasabb arányával, a keresztcsatornákkal 

és a számos lamellával optimalizálják a vizes, havas és jeges körülmények közötti erőátviteli 

tulajdonságok szempontjából. Futásirányú profilok (TS770) használhatók ferdén kifelé futó 

keresztcsatornákkal a vízelvezetés, a tengelyirányú erőegyüttható és az öntisztítás növelésére. 

A blokkhosszak változtatásával, az egészen a profiltalpig bevágott lamellákkal vagy kerületi 

irányban futó légtelenítő csatornákkal lehet a zajviszonyokat javítani. 

2.3. Kerekek 

2.3.1. Fogalmak 

A kerekek a hordozandó terhelésekben, a jármű lehetséges maximális sebességében és ab-

ban különböznek, hogy tömlős abronccsal futnak, vagy pedig tömlő nélküli kivitelről van 
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szó. Az utóbbi esetben a felni légzárósága nagyon fontos. Szerepet játszik „styling”-

elemként is, továbbá biztosítania kell a fékek szellőzését és a kerékagyperemmel való biz-

tos összekötés lehetőségét (ld. [6] irodalom 9 fejezete). A 2.20. ábra tömlő nélküli gumival 

szerelt személyautó-felnit mutat. 

 
2.20. ábra: 55-ös sorozatú széles gumi dupladudoros felnire és a 2.6. ábrán látható gumiszeleppel szerelve. 

A tulajdonképpeni felni a következő részekből áll: 

 felniszarvak, melyek a gumiperem oldalsó ütközőit képezik (a két szarv közötti távolság a kulcsnyílás), 

 felnivállak, a peremek középsíkhoz képest általában 5
o
±1

o
-os szögben álló ferde felfekvési felületek, 

melyeken az erőátvitel történik kerületi irányban (2.5. ábra), 

 felniágy (belső alapnak is nevezik), mely az abroncsszerelés lehetővé tétele érdekében mély ágyazat-

ként van kiképezve, és többnyire a külső oldal felé el van tolva (Hayes Lemmerz gyári ábrája) 

2.3.2. Felnik személyautóhoz, kisteherautókhoz és azok utánfutóihoz 

E járműfajtákhoz kizárólag mélyágyazású felnik vannak tervezve. A 12” és 13” átmérőjű 

és max. 5,0” kulcsnyílású legkisebb nagyság méreteit a DIN 7824 szabvány tartalmazza. A 

például a 145 R 13 gumihoz alkalmas standard felni (2.1. ábra) jelölése a következő: 

DIN 7824 – 4,00 B x 13 mélyágyazású felni 

Ennek a max. kb. 66 kW (90 LE) teljesítményű személyautóknál használatos felnitípusnak 

csak egy 14 mm magas szarva van, és B betűvel jelölik; a DIN-szabvány alapvetően elma-

radhat. A nagyobb fékek elhelyezhetősége érdekében (2.10. ábra) az erősebb járműveknél 

az átmérő nagyobb: 

 nagy szériás személyautók: 14” – 17”-os felnik és  

 sportautók: 16” – 18”. 

Az itt szóba jöhető J-szarvat a 13”-nál nagyobb felniknél használják,ez 17,3 mm magas. A 

felniágy (a 2.1. ábra szerint) lehet szimmetrikus elrendezésű vagy kifelé eltolt. Az itt a bel-

ső oldalon nagyobb felniátmérő több helyet hagy a féknek (2.20., 1.8., 1.56., 2.10. és 2.11. 

ábra). A 3 ½” és 8 ½” közötti kulcsnyílások méreteit a DIN 7817 szabvány tartalmazza. A 

normál 5” széles, J-szarvval rendelkező és 14” átmérőjű aszimmetrikus felni jelölése:  

DIN 7817 – 5 J x 14 mélyágyazású felni. 



2. GUMIABRONCSOK ÉS KEREKEK    35 

 

 Jörsen Reimpell, Jürgen W. Betzler, BME  www.tankonyvtar.hu 

A szimmetrikus kivitelt a jelölés végére írt S jelzi. A szabványlapok pontos adatokat tar-

talmaznak a szelepnyílás kiviteléről és helyzetéről is (ehhez ld. a 2.20. és 2. 24. ábrát). 

A könnyű haszonjárművekhez szánt C abroncshoz szélesebb vállra van szükség (a 19,8 mm 

helyett 22 mm-re). Erre a jelölés végén álló LT (LightTruck) utal: 

DIN 7817 – 5 ½ J x 15 – LT mélyágyazású felni 

A személyautóknál és a könnyű haszonjárműveknél a világon széles körben alkalmazzák a 

tömlő nélküli öves abroncsokat. Ezeknél elengedhetetlen a „biztonsági kontúr” megléte 

legalább a felni külső vállán. Ez megakadályozza a levegő hirtelen elillanását, ha kanyar-

ban alacsony légnyomással halad az autó. 

 

2.21. ábra: Standard felni és a személyautókhoz, valamint a könnyű haszonjárművekhez szóba jöhető bizton-

sági vállak. 

Alapvetően három kontúrt alkalmaznak (2.21. ábra): 

 Hump (H, korábban H1) 

 FlatHump (FH, korábban FHA) és 

 ContrePente (CP) 

A DIN 7817 szabvány 2. és 3. lapján az első két kivitel méretei vannak megadva. A Hump 

egy körbefutó púp, ami le van kerekítve a H kivitelnél, a FlatHumppedig az abroncstalp 

irányában csak egy kis rádiusszal van ellátva. Mindkét kontúr esetén előnyös, hogy a pe-

rem fixen ül a púp és a felni szarva között. Ezenkívül a külső és belső elrendezés megaka-

dályozza, hogy az abroncstalpak a levegő teljes elillanásakor kis sebességek mellett a mély 

ágyba becsússzanak, mert az autó emiatt megfarolhat. A Hump felnik esetében kényelmet-

len az abroncsok nehézkesebb kiszerelése defekt esetén, ami azonban a tömlő nélküli ab-

roncsoknál ritkán fordul elő. 

Csak személyautó-felnikhez tervezett francia fejlesztés a ContrePente, röviden CP. 

Ennél a felniágy irányában a vállon egy ferde vonalról van szó, ami 4” és 6” közötti 

kulcsnyílásméreteknél egyik oldalon, de két oldalon is elő van írva. 

A legtöbb személyautó felnijein évek óta mindkét oldalon biztonsági váll található, 

mégpedig egy dupla púp (2.20. és 2.24. ábra) vagy kívül az éles szélű lapos púp, belül pe-

dig a kerekebb kivitel (2.23. ábra). A kívánt kontúrt meg kell adni a felni megnevezésében.  
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A 2.22. ábra tartalmazza a felni átmérő mögött megjelenítendő rövid jeleket és kom-

binációs lehetőségeket. Az egyik aszimmetrikus felni teljes jelölése a következőképpen 

nézne ki: 

 

DIN 7812 – 5 J x 13 H2 mélyágyazású felni 

Dupla púp 

Felni átmérője collban 

Abroncsszereléshez utalás a mély ágyra 

Szarv kivitele 

Kulcsnyílás collban 

Szabványlap száma (el is maradhat) 

Megnevezés Biztonsági vállak jellege Betűjelölés 

 Felni külső oldala Felni belső oldala  

Púp az egyik oldalon púp normál H 

Dupla púp púp púp H2 

Lapos púp az egyik oldalon lapos púp normál FH
1)

 

Lapos púp mindkét oldalon lapos púp lapos púp FH2
1)

 

Kombinációs púp lapos púp púp CH
2)

 
1) A jelölésnél az FH betűk helyett az FHA jelölés is engedélyezett volt. 
2) A jelölésnél az CH betűk helyett az FHA-A jelölés is engedélyezett volt. 

2.22. ábra: A különböző biztonsági vállak jelölése a felninek csak a külső oldalán, valamint kívül és belül. A 

normál azt jelenti, hogy nincs biztonsági kontúr (2.1. ábra). További részletek a DIN 7817 szabványban ol-

vashatók. 

2.3.3. Kerekek személyautóhoz, könnyű haszonjárművekhez és azok utánfutóihoz 

A legtöbb személyautóra és könnyű haszonjárműre költségtakarékossági okokból, valamint 

a használhatóság érdekében acéllemezből készült keréktárcsát szerelnek. Ezek a felniből és 

a belehegesztett keréktárcsából állnak (amit tálnak is neveznek, 2.23. ábra). Alapanyagként 

hidegen alakítható, jól nyújtható lemez, ill. acélszalag jön szóba mindkét résznél (pl. RSt 

37-2); a kerékterheléstől függően 1,8 – 4,0 mm vastagságban a felnihez és 3,0 – 6,5 mm-es 

vastagságban a tálhoz. 

Az e bepréselési mélység és a kormányzási sugár r között közvetlen összefüggés 

van: minél jobban pozitív ez, annál kisebb lehet az e mélység mértéke. A negatív -r sugár 

következménye – különösen elsőkerék-meghajtásnál – a jelentős e mélység és a tálca erős 

kidomborodása (ez a 2.8., 2.23., 2.25. és 3.102. ábrán, valamint a [6] irodalom 7.3. fejeze-

tében látható). 

A fék jobb hűtése és a súlytakarékosság érdekében a keréktárcsán áttöréseket lehet 

elhelyezni. Az (acéllemezből készült típusokkal szembeni) mintegy négyszeres költségek 

ellenére a könnyűfémből készülő kerekek egyre inkább terjednek (2.24. és 1.56. ábra). 
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2.23. ábra: A nagy sorozatokban gyártott járműveknél használt acéllemez keréktárcsa a felniből és a tálból 

áll. A kifáradási törések elkerülése érdekében a kerékagyperem átmérőjének nagyobbnak kell lennie a tál 

felfekvésénél. Az e bepréselési mélység és a kormányzási sugár r között közvetlen kapcsolat van: e változása 

rnövekedését vagy csökkenését vonhatja maga után. 

Előnyei: 

 kisebb tömeg, 

 sokféle stílusú kialakítás lehetséges, így 

 szebb a megjelenésük,  

a feldolgozás pontos centírozást tesz lehetővé, valamint szűkíti a körbefutási eltéré-

seket és az oldalütést (2.5. ábra), valamint 

 kedvező fékhűtés (ld. [6] irodalom 9. fejezete) 



38   GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK I. 

 

www.tankonyvtar.hu   Jörsen Reimpell, Jürgen W. Betzler, BME 

A sajnos gyakran félrevezető módon alumínium felninek nevezett kerekeket elsősor-

ban kisnyomású kokillaöntéssel, esetenként kovácsolva vagy alumínium lemezből állítják 

elő, és többnyire szilícium tartalmú (részben melegen edzhető) alumíniumötvözetekből, pl. 

GK-AlSi 11 Mg, GK-AlSi 7 Mg wa stb. ötvözetből állnak. 

Jól felismerhető a kormányzási sugár jelenleg szokásos negatív értéke miatt erősen kidomborodó tálca. (Ha-

yes Lemmerz cég gyári ábrája) 

 

2.24. ábra:A Hayes Lemmerz cég által az Audi számára GK-AlSi7 Mg wa alumíniumötvözetből gyártott 

duplapúpos (H2) felni. A középre centrírozást és a rögzítést négy gömbfészkes csavar biztosítja. Jól felismer-

hetők a szilárdsági szempontból fontos, különböző falvastagságok, a csavarfurat alakja, a másképpen kiala-

kított mély ágy, valamint a szelepnyílás helyzete. Nagy sebességek esetén a bepréselt szelepet (2.6. ábra) a 

centrifugális erő kifelé nyomja, és a felniágy alatt támaszkodik. 
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Az anyagtól függetlenül a kerekeket a legfontosabb adatokat tartalmazó jelöléssel (bélyeg-

zéssel) kell ellátni (2.25. ábra). 

 

2.25. ábra: Acéllemezből készült, duplapúpos, lyukas keréktárcsa, áttörésekkel a fékhűtéshez. Látható a DIN 

7829 szabványban előírt bélyegzés is, mely tartalmazza a gyártó márkajelét, a felni jelölését és a gyártási 

időt (hét vagy hónap és az év).  

Megadja az e bepréselési mélységet és az általános üzemi engedéllyel rendelkező speciális kerekek esetén a 

Szövetségi Gépjárműhivatal (KBA, Kraftfahrt-Bundesamt) engedélyszámát. Helyszűke miatt a bélyegzés 

elhelyezhető a tál belső oldalán is. A gyártási dátumból következtetni lehet a jármű gyártási idejére is. (Ha-

yes Lemmerz gyári ábrája). 

Lemmerz Kerékgyártó márkajelzése  

2150907 Kerékgyártó alkatrészszáma  

6Jx15H2 Kerékméret és púp  

ET37 Bepréselési mélység  

 Járműgyártó márkajele  

8A0601025G Járműgyártó alkatrészszáma  

Germany Gyártó országa  

10.98 Gyártási dátum 

2.3.4. Kerékrögzítések 

A felnihez kapcsolódó keréktárcsával (ill. a könnyűfémkerekeknél a kerékcsillaggal) 

szemben jelentős szilárdsági követelmények vannak: fel kell vennie az útról származó ma-

gassági, oldal- és hosszirányú erőket, és a rögzítő csavarokon keresztül át kell adnia azokat 

a kerékagynak. 

Fontos, hogy a tál felfekvő része, amit tükörnek neveznek, egyenletesen feküdjön, és 

hogy személyautónál a kerékagy peremének valamivel nagyobb legyen az átmérője (2.23. 

ábra). Különben fennáll az a veszély, hogy a kerékagy külső éle belevágódik a felfekvő 

részbe, az átszakadhat, és emiatt baleset történhet. 
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Ebben az összefüggésben fontos a furatok száma és a lyukkör átmérője. Ez utóbbinak 

a lehető legnagyobbnak kell lennie, hogy a gyengébb erőket bevezesse a perembe és a rög-

zítő csavarokba. Ha a féktárcsákat – a szerelés szempontjából kedvezően – kívülről helye-

zik fel a kerékagyra, 13”-os kerekeknél 100 mm-nél nagyobb lyukkör csak nehezen való-

sítható meg. 14”-os vagy 15”-os felnik alkalmazása jelentené a legjobb kompromisszumot 

(1.8., 1.41., 1.44. és 2.10. ábra). A DIN 74361 szabványlap további részleteket is tartalmaz. 

A keréktárcsa belülről is rögzíthető a kerékagyra (1.38. ábra), de ennek az a hátránya, 

hogy a tárcsa cseréjéhez ki kell szerelni a kerékagyat. A nem hajtott tengelyen ez egyszerű, 

a hajtott tengelyen azonban időrabló (ld. [2] irodalom 2.5. fejezetét és [6] irodalom 9. feje-

zetét). Ez a rövid áttekintés is mutatja, hogy a fékrendszer a kerékrögzítésnél is belejátszik 

a problémába. 

A kerekek rögzítése manapság szinte kizárólag 4 vagy 5 db M12 x 1,5, ill. M14 x 1,5 

méretű, DIN 72361 gömbfészkes csavarral történik. A csavarkötés üzem közbeni meglazu-

lását a keréktárcsában a gömbfészek és a süllyesztett kúp közötti erős súrlódás megakadá-

lyozza. A felfekvési felület egy részét nem is fényezik. Ehhez jön még a max. 6,5 mm 

mély tálcával rendelkező acéllemez-keréktárcsáknál a furatok környezetének rugózó ki-

képzése (2.26. ábra), ami egy olyan biztonsági intézkedés, ami egyúttal a kerékcsavarok 

igénybevételét is csökkenti a betervezett rugalmasságnak köszönhetően.  A csavarfejnél 

keletkező magas felületi préselés kivédésére a könnyűfémkerekekbe többnyire acélgyűrű-

ket építenek be. 

A kerekek központosítását a kerékagyon általában a gömbfészek csavarok végzik. A 

lehetséges közép-, ill. körbefutási eltérés és az ezzel kapcsolatos kormányzási bizonytalan-

ság miatt egyre inkább a középfuratos centrírozást alkalmazzák. A kerékagyon ülő, tűrése-

zett fészekben van a 2.24. ábrán méretezett furat. 

 

2.26. ábra: A süllyesztés rugózó kivitelezése személygépkocsi acéllemez keréktárcsáján. A centrírozás a rög-

zítő csavarok segítségével vagy az akkor megengedett furatban való elhelyezéssel történhet (2.24. ábra). 
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2.4. Rugózási viselkedés 

A cT statikus abroncsrugózási ráta – amit gyakran rugómerevségnek vagy (lineáris jelleg-

görbénél) rugóállandónak is neveznek – a newtonban megadott magassági erőFZ,W válto-

zásának és az emellett bekövetkező sT változás – mm-ben megadott benyomódás – há-

nyadosa, mégpedig a mindenkori pT légnyomásnak megfelelő teherbírási tartományban 

(2.27. ábra, ld. 2.2.5.4. fejezetet is): 

   
     

   
        (2.3) 

cT mértéke beleszámít a rezgés- és csillapítás számításba, és mértékadó befolyással van a 

keréknyomás-ütközési tényezőkre (ld. 5.2. fejezet és [3], 4.1. fejezet). Minél keményebb a 

gumi, annál magasabbra kell a csillapítást beállítani, és annál nagyobb igénybevétel kelet-

kezik a futómű egyes részein. A következő paraméterek befolyásolják a rugózási merevsé-

get: 

 függőleges erők,  

 légnyomás, 

 menetsebesség, 

 kúszási szög, 

 dőlésszög, 

 felni szélessége, 

 magasság-szélesség arány, 

 gumi típusa (csúcsszög, anyagok), 

 gumikopás, 

 kerékterhelés-frekvencia. 

A 2.27. ábra tanúsága szerint a rugózási merevség – a kis terhelések tartományának kivéte-

lével – független a terheléstől. Emelkedő sebességnél lineáris növekedés figyelhető meg 

(2.28. és 2.16. ábra, ld. 5.5a egyenletet is), ami a légnyomás megváltozásakor megmarad. 

Kanyarban az FY,W erő oldalirányban eltolja az övet (3.119. ábra), és az relatíve a ke-

rékszint felé billen. Ezzel a nyomás erősen aszimmetrikusan oszlik el, és (ahogy a 2.28. 

ábrán látható) így a rugómerevség csökken emelkedő kúszási szögek esetén. 
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2.27. ábra: A cT statikus abroncsrugózási merevség az erő és út változásának hányadosa, amit a 175/70 R 13 

80 S acélöves abroncson pT  = 1,8 bar, 2,1 bar és 2,4 nyomás esetén mutatunk be. A megadott példa a követ-

kezőt adja:  

   
     

  

 
      

    
             

 

2.28. ábra: Az abroncs rugózási merevsége a kúszási szög és a menetsebesség függvényében 185/70 R 13 86 

S öves gumiabroncson mérve pT = 2,1 bar nyomás mellett. A sebesség növeli a rugózási merevséget, mert az 

öv a centrifugális erő következtében felegyenesedik, ezzel szemben a kúszási szög miatt ez puhább lesz, mert 

az öv oldalra nyomódik, és az abroncsvállak részben átveszik a rugózási munkát. 
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2.5. Egyenlőtlenség  

A gumiabroncs különböző részekből, pl. a karkasz rétegekből, övrétegekből, futófelületi 

csíkokból, oldalcsíkokból és a belső gumirétegből áll, amelyek – abroncs-csévélőgépen 

összeállítva–a nyers gumiabroncsot adják (2.5. ábra). Az összeállítás során vastagsági és 

merevségi ingadozások lépnek fel, amelyek egyenlőtlenségekhez vezethetnek. 

A gyártási szabálytalanságok miatt az abroncs kerületén és szélességén előfordulnak 

 vastagságbeli ingadozások, 

 tömegingadozások és 

 merevségi ingadozások, 

amelyek az abroncs gurulásakor kifejthetik hatásukat mint 

 kiegyensúlyozatlanság, 

 sugárirányú ütés, 

 tengelyirányú ütés, 

 tengelyirányú, ill. sugárirányú erőingadozás (körbenfutási ingadozás), 

 oldalirányú, ill. laterális erőingadozás, 

 hosszirányú erőingadozás, 

 szögerő és 

 kúperő. 

U  kiegyensúlyozatlanságok keletkeznek, ha a nem egyenletes tömegeloszlást és az abból 

eredő centrifugális erőket nem egyenlítik ki. Mivel az egyenlőtlen eloszlás nemcsak kerü-

leti irányban, hanem keresztirányban is fellép, meg kell különböztetni a statikus és dinami-

kus kiegyensúlyozatlanságot (2.29. ábra). A kiegyensúlyozógépeken meghatározzák ennek 

nagyságát és irányát, és – a kerék külső vagy belső oldalán – a felni szarván elhelyezett 

kiegyenlítő súlyokkal kiküszöbölik. De még a teljesen „kiegyensúlyozott” kerekeken is 

előfordulnak az abroncs be- és kimeneténél olyan gyorsító erők, amelyek különösen a ma-

gas menetsebességeknél és az érzékeny futóműveknél folyamatos vertikális rezgéseket 

okozhatnak. Ilyen esetekben az egyetlen segítség a különösen egyenletes tömegeloszlású 

abroncsok kiválogatása, amelyeket egyenként mérnek be. 

Sugár-, ill. tengelyirányú ütésnek (Höhen- und Seitenschlag) a futófelület és az oldal-

felület geometriai eltéréseit nevezik. A mérést elmozdulásérzékelőkkel végzik 

abroncshomogeneitás-mérő berendezésen. A részleteket a W.D.K. 109-es irányelv tartal-

mazza. 
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2.29. ábra: Az U kiegyensúlyozatlanság különböző formái: baloldalon statikus, középen dinamikus. A jobb 

oldali ábrán a kiegyensúlyozatlanság ki van egyenlítve. 

 

2.30. ábra: Az abroncs rugózási rátája a gyártástól függően ingadozhat, az ábrán c1 – c8 jelöléssel. 

A három erőingadozás közül a radiális erők ingadozása a legfontosabb. Magyarázatként a 

2.30. ábra helyettesítő modellje szolgál, ahol az abroncs különböző rugókból áll, amelyek 

rátája c1 – c8között ingadozik. Az ennek következményeként fellépő jelenségeket az FZ,W = 

4,5 kN erővel terhelt, pT = 1,9 bar nyomású 175 R 1488S acélöves gumiabroncson mutat-

juk be. Feltételezzük, hogy ennek közepes rugózási rátája cT= 186 N/mm lenne, ami ±5%-

kal ingadozik. A felső határérték cT, max = 195 N/mm, az alsó cT, min = 177 N/mm lenne. Az 

FZ,W = 4,5 kN = 4500 N magassági erő hatására a 2.3a egyenlet szerint az abroncs legki-

sebb rugóelmozdulása a következő lenne: 
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            (2.3a) 

és a legnagyobb pedig 

                  

A különbség:                            

Ez a különbség a sT = 2,3 mm dinamikus abroncssugárban FZ,W magassági erőin-

gadozásokat okozna, amelyek mégis kisebbek lennének, mint a kerékfelfüggesztő csap-

ágyakban tapasztalható súrlódás. 120 km/h feltételezett sebesség mellett teljesen sima úton 

haladva ennek következtében vibrációk keletkeznének, amelyek különösen az első tenge-

lyen jelennének meg. 

A példaként szolgáló járműnek tengelyoldalanként ci = 15 N/mm felépítmény rugó-

zási rátával kellene rendelkeznie. A sT út ekkor az 5.0 egyenlet alapján a következő füg-

gőleges erőkülönbséget eredményezné: 

                              

A súrlódási erő azonban az első tengelyeken általában nincs Ffr = ± 100 N (5.6. ábra) 

alatt, tehát csak akkor hidalható át, ha a talajegyenetlenségek miatt nagyobb függőleges 

erőingadozások lépnének fel. Minél puhábban van rugózva a kocsi, annál erősebben érez-

hetők a radiális erőingadozások az abroncsban (ld. ehhez 5.1.2. fejezetet). 

Az abroncsok oldalerő-ingadozása befolyásolja a jármű egyenes haladási képességét. 

Még a pontosan egyenesen futó gumi esetén is, azaz ha a kúszási szög nulla, keletkeznek 

oldalirányú erők, amelyek még a haladási iránytól is függenek (ld. ehhez [4] irodalom 11. 

fejezetét). 

A keletkező hosszirányú erőingadozásokat a 3.6.5.2. fejezetben leírt gumicsapágyak-

nak kell felvenniük a futómű oldaláról. 

A forgásiránytól függő szögerő az övszerkezetből keletkezik a köpenytalp oldalirá-

nyú eltolódása miatt. Ezzel szemben a kúpossági erő az abroncs szélességén bekövetkező 

átmérőváltozás következtében független a forgásiránytól. Mindkét erő zavarja a jármű 

egyenes haladását, ld. [4] irodalom 11. fejezetét.  

2.6. Gördülési ellenállás  

2.6.1. Gördülési ellenállás egyenes haladáskor 

A gördülési ellenállás azoknak az energiaveszteségeknek a következménye, amelyek az 

abroncs talpfelületének alakváltozására és a gumi csillapítási tulajdonságaira vezethetők 

vissza. Ilyenkor a mechanikai energia hőenergiává alakul át, ami hozzájárul az abroncs 

felmelegedéséhez. 

A gördülési ellenállás 60-70%-a a futófelületeken keletkezik (2.5. ábra), és mértéke 

alapvetően a gumikeveréktől és a köpenyszerkezettől függ. Az alacsony csillapítású futófe-

lületi keverékek javítják a gördülési ellenállást, egyidejűleg azonban csökkentik a tapadási 

súrlódási tényezőt nedves útpályán. Hozzávetőlegesen azt lehet mondani, hogy 1:1 az 

arány: 10%-kal kisebb gördülési ellenállás 10%-kal hosszabb fékutat eredményez nedves 

körülmények között. A futófelületi csíkokban új anyagkombinációk (szilika) alkalmazásá-

val sikerült ennek a konfliktusnak az élességét jelentősen enyhíteni. 
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A gördülési ellenállást vagy FR gördülési ellenállási erőként, vagy kR gördülési ellen-

állási tényezőként adják meg: 

                (2.4) 

kR fontos a menetteljesítmény diagram felállításához, és függ az FZ,W függőleges erőtől és 

az abroncs pT nyomásától. A 2.31. ábra a különböző sebességosztályba tartozó abroncsok 

elvi kR értékének alakulását mutatja a sebesség függvényében. Amíg a T abroncsok gördü-

lési ellenállási tényezője kb. 120 km/h-tól kezdve az arányosnál jobban emelkedik, a H és 

V abroncsoknál ez a növekedés csak 160-170 km/h-nál következik be. E viselkedés oka a 

gördülési boltosodás kialakulása, ami a sebességosztálytól függően előbb vagy később 

következik be, és függ az övkötés merevségétől, azaz annak szerkezetétől. A T abroncsok-

nál megfigyelhető alacsonyabb kR értékeket ennek a sebességosztálynak többnyire kedve-

zőtlenebb nedves körülmények közötti megcsúszási viselkedése magyarázza. 

 

2.31. ábra:  

Közel azonos átmérőjű 3 abroncs kR,0gördülési ellenállási tényezője, az öves felépítésű abroncsok átlagos 

értékei a sebesség függvényében, dobos vizsgálópadon mérve. A csak 210 km/h sebességig engedélyezett H 

abroncsok gördülési ellenállása 160 km/h alatt kevesebb (, mint a V és W típusoknál), de az értékek merede-

ken emelkednek e sebesség fölött (a Continental cég mérései). 

Az aszfaltozott utakon kR,0 mint kR kb. 20%-kal, és durva betonon legalább 30%-kal megnövekszik. Az iR 

arányszám ekkor 1,2, illetve 1,3-1,4, a tényleges kR érték pedig: 

           (2.4a) 

A különbség oka a fejlesztés különböző súlypontjaiban keresendő. A H, V és W abroncsok 

inkább az aktív biztonságra – azaz a kedvező nedves megcsúszási és vízen futási viselke-

désre – vannak kihegyezve, ezzel szemben az S abroncsoknál inkább a gazdaságosság, 

azaz (a nem gyors haladásnál fontos szerepet játszó, és a városi üzemanyag-fogyasztást 

befolyásoló, 2.32. ábra) alacsonyabb gördülési ellenállás és a hosszú várható élettartam a 

fő szempont. 
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2.6.2. Gördülési ellenállás kanyarodáskor 

Kanyarodáskor a gördülési ellenállás erős megváltozása tapasztalható. Ennek mértéke a 

sebességtől és a kanyar R sugarától, azaz μY,W (ld. 2.9. és 2.11. egyenlet, valamint 2.43. 

ábra) és αf és αr értékétől függ. Az egyes számításokba belefolyó kR,co gördülési ellenállási 

tényező (ld. 3.35. ábra) a kR egyenes haladási tényezőből és a kR növekményből tevődik 

össze: 

               és               (2.4b) 

 

2.32. ábra: Városban és nem túl gyors haladás esetén országúton az üzemanyag-fogyasztás mértéke több 

mint 40%-ban a gördülési ellenállástól függ. Magasabb sebességeknél ezzel szemben a légellenállás játssza 

a döntő szerepet (ld. ehhez [3] irodalom 2.1. és 2.2. fejezetét). Az ábra a VW cég Golfon végzett vizsgálatát 

mutatja. 

Példaképpen a következő adatok szolgálnak: 

Első tengelyen ébredő erő:                ;          és aszfaltozott út 

155 R 1378S abroncs,                             

A 2.11. egyenlet alapján egy kerékre vonatkoztatva:  

                         
      

 
                    

A 2.44. ábrán FY,W,f értékénél leolvasott kúszási szög kb. 4
o
, és megegyezik a 2.43. ábra 

értékeivel. 

A kanyarban szerepet játszik az 1.5. ábrán látható kerékerő-áthelyeződés, aminek 

következtében a kanyarban a külső keréken nagyobb lesz a kúszási szög (a mérőpadon 

tapasztalt értéknél). A 2.38. ábra alapján a 82-es sorozat gumijai esetében hozzávetőlege-

sen α = 5
o
: 

         (2.4c) 

sin 5
o
 esetén a 2.4b egyenlet alapján a következő növekmény adódik: 
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kR,0 = 0,012 értéket feltételezve a 2.4a egyenlet alapján aszfaltozott úton                

            lesz, és így a gördülési ellenállási tényező értéke kanyarban a következő lesz: 

                         

Alulkormányzottság esetén (2.41. ábra) megnövekszik kR,co értéke az elkormányzás miatt, 

és ha a kerekek meg vannak hajtva, μrsl értékét kell használni  μY,W helyett (ld. 2.18. ábra); 

a kúszási szög tovább emelkedik. A 65-ös sorozat abroncsainak azonban kisebb elkor-

mányzásra van szükségük, és így a kocsi mozgékonyabb lesz. 

          (2.4d) 

2.6.3. Egyéb befolyásoló tényezők 

A gördülési ellenállás növekszik 

 negatív, ill. pozitív kerékdőlésnél (ennek hatása max. ±2
o
-ig elhanyagolható), 

 a nyomtáv megváltozásakor (3.6. ábra), 

 a nulla kerékösszetartástól kb. 1% eltéréskor minden δ = 10’ után, ill. r = 1 mm 

után, valamint 

 a talaj egyenetlensége esetén. 

Hozzávetőlegesen elmondható, hogy a 2.31. ábrán értelmezett iR arányszáma következő: 

 macskaköves úton kb. 1,5, 

 kátyús útszakaszokon kb. 3, 

 tömörre letaposott homokon mintegy 4 és 

 laza homokban akár 20. 

2.7. Kerületi erők tényezője és súrlódási tényezők  

2.7.1. Csúszás 

Ha a kerék meghajtó- vagy fékerőt visz át, akkor az útpálya és az abroncs között relatív 

mozgás jön létre, azaz a kerék kerületi sebessége nagyobb, ill. kisebb, mint a jármű sebes-

sége (2.1b). A két sebesség aránya a végtelenbe tart kipörgő keréknél, blokkolónál pedig 0 

lesz az értéke. A csúszást százalékban szokás megadni. Fékezéskor a következő egyenlet 

érvényes: 

       
                                      

             
 

       
    

  
          (2.4e) 

Meghajtó csúszás esetén a 2.4f egyenlet érvényes. 

       
    

  
          (2.4f) 

A különböző kifejezéseknek az az előnyük, hogy mindkét esetben csúszó kerék mellett az 

érték 100%, és az előjele pozitív. 

További részletek találhatók a 2.2.8. fejezetben, valamint a [6] irodalomban (1.2. fe-

jezet), [7] (1. fejezet) és [9] (2.2. fejezet). 
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2.7.2. Súrlódási együtthatók és tényezők 

Minél nagyobb az átviendő fékező vagy meghajtó erő, annál nagyobb lesz a csúszás. Az 

átvihető hosszirányú erő – az útpálya tulajdonságaitól és az abroncs kivitelétől függően – 

10 és 30%-os csúszás között éri el maximális értékét, majd visszaesik, amíg a kerék blok-

kolódik, ill. teljesen kipörög (100%-os csúszás). Az Fx hosszirányú erő és FZ,W normál erő 

hányadosa adja. 

tapadási súrlódási együtthatót – amit a kerületi erő együtthatójának is hívnak –  

               (2.5) 

ha a maximális értéket érinti és a –csúszási együtthatónak is nevezett –  

csúszási súrlódási együttható: 

                  (2.5a) 

ha a minimális értékről (100% csúszás) van szó (2.33. ábra). Fx értékét FX,W,B erővel való 

fékezéskor és FX,W,a erővel való meghajtásnál adják meg. 

μX,W értéke minden esetben nagyobb, mint μX,W,lo értéke. Hozzávetőlegesen a követ-

kező lehet érvényes: 

 száraz útpályán:                    (2.6) 

 nedves útpályán:                   (2.6a) 

A szilikatechnológiával készülő abroncsoknál a tapadási súrlódási együttható maximuma a 

csúszási súrlódási együtthatóhoz viszonyítva kevésbé erősen jellegzetes. Ez nagyobb köve-

telményeket állít az ABS-rendszerek számára. 

 

2.33. ábra: 80-90%-os profilú nyári gumi μX,W tapadási súrlódási együtthatója, 60 km/h-nál mérve és a kü-

lönböző állapotú útburkolatokon fellépő csúszás függvényében ábrázolva (ld. 1.64. ábrát is). A 65-ös és az az 

alatti sorozatok széles abroncsai rendelkeznek a legnagyobb tapadási súrlódással kb. 10%-os csúszás mel-

lett. Ez az ABS működéséhez fontos (ld. [7] 1. fejezete). 
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2.34. ábra: μX,W,lo csúszási tapadási együtthatófüggése a sebességtől különböző állapotú útpályákon 

2.7.3. Az útpálya hatása 

2.7.3.1. Száraz és nedves útviszonyok 

Száraz útpályán a súrlódási tényező viszonylag kevéssé függ a sebességtől (2.34. ábra), 

csak 20 km/h alatt tapasztalható egy kis emelkedés. Ennek a dinamikusról statikus ab-

roncssugárra való átmenet (ld. 2.2.5.4. fejezet példáját), valamint ezzel összefüggésben a 

növekvő abroncstalpfelület az oka. Nulla körüli sebességeknél durva útpályán fogazási 

hatás alakulhat ki, ami tovább növeli a súrlódási együtthatót. 

         (2.6b) 

Nedves útpályán csökken a súrlódási együttható, de a sebességtől való függetlensége 

megmarad. Ez a vízmagasság növekedésekor és a profilmélység csökkenésekor változik. A 

víz nem tud már elég gyorsan eltávozni a profilvájatokból, és μ értéke a sebesség növeke-

désével csökken. 

2.7.3.2. Vízen futás 

Minél magasabban áll a víz, annál nagyobb az úszás veszély, amit vízen futásnak, 

aquaplaning-nak nevezünk. Bekövetkezésekor három fő befolyásoló tényezőtől függ: 

 út, 

 abroncs, 

 sebesség. 

Az úton a vízmagasság a döntő tényező (2.35. ábra). A magasság növekedésével az ará-

nyosnál nagyobb mértékben növekszik a vízen futásra való hajlam. Kis magasságnál még 

az útpálya felülete is befolyásoló tényező, mert ilyenkor a burkolat durvasága a vízmennyi-

ség nagy részét felveszi, és az út szélére vezeti. Esőtől nedves útpályán túlnyomórészt max. 
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2 mm-es vízmagasságok képződnek, nagyobb értékek csak erős és tartós esőben, zivata-

rokban vagy tócsákban és keréknyomvályúkban fordulnak elő. 

 

2.35. ábra: Egy 8 mm profilmélységű nyári gumi μX,W tapadási súrlódási együttható a sebesség függvényében 

különböző vízmélységeknél. 60 km/h alatt alig figyelhető meg befolyásoló hatás. Nagy sebességeknél és 3 

mm-es vízmagasságnál a görbe μX,W olyan csökkenését mutatja, ami a vízen futási hatásra utal. 

Az abroncsoknál a profilmélység gyakorolja a legnagyobb befolyást (2.47. ábra). Itt a tel-

jesen és az 1,4 mm-re lekopott profil között akár 25 km/h sebességkülönbség is fennállhat. 

A magasabb légnyomás és a futófelület kisebb r sugara (2.5. ábra) kisebbíti a felfekvési 

felületet, ami a jobb vízen futási viselkedés előnyével jár: a talajnyomás eloszlása egyenle-

tesebb lesz (2.9. ábra). Az alacsonyabb légnyomás és a nagy rádiuszú kontúrok rontják a 

vízen futási viselkedést. Ez hasonlóképpen igaz a szélesebb gumikra (2.19. ábra), különö-

sen kis profilmélységek esetén. A messze legnagyobb befolyással azonban a sebesség bír, 

mindenekelőtt akkor, ha a vízmagasság emelkedik, a profilmélység pedig csökken. A vízen 

futás veszélyének mérséklésére ezért a sebesség csökkentése a legmegfelelőbb eszköz. Ezt 

minden vezető saját maga meghatározhatja. 

2.7.3.3. Hó és jég 

A vízen futáshoz hasonlóan jég esetén is szélsőségesen alacsony súrlódási együtthatók 

keletkeznek, amik azonban erősen függenek a jég hőmérsékletétől. 0 
o
C közelében speciá-

lis viszonyok uralkodnak a jégen, a felület nyomásával víz képződhet, ami „olajozó” hatás-

sal bír, és a tapadási súrlódási együtthatót μX,W ≤ 0,08 értékre csökkentheti (2.36. ábra). -25 
o
C-on – ami az északi országokban egyáltalán nem ritka – μX,W = 0,6 érték is előfordulhat. 
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Alacsony hőmérsékleteken a tapadási és a csúszási súrlódási együttható egymástól mesz-

szebb esik: 

                (2.7) 

 

2.36. ábra: A jég hőmérsékletének és a sebességnek egy 82-es sorozatú téli gumi a μX,W tapadási együttható-

jára gyakorolt hatása. A 0 
o
C körül tapasztalható különösen alacsony értékek jól felismerhetők. 

2.8. Oldalerők együtthatói és a súrlódási együtthatók  

2.8.1. Oldalerők, ferdefutási szög és a súrlódási együttható 

A guruló abroncsokon oldalirányú erők az abroncs menetirányhoz képest ferde gurulásá-

val, az úgynevezett kúszással vagy a guminak a függőleges helyzetéből az útpályához való 

elhajlásával, a kerékdőléssel vagy az abroncs kúposságával keletkezhetnek. Az alábbiak-

ban a kúszás miatt keletkező oldalerőt mutatjuk be. 

Ha a jármű súlypontjában FY,V perturbáló erő (pl. centrifugális, szélerő vagy emelke-

dési ellenállás) támad, akkor az erőegyensúly létrehozásához FY,W,f,o, FY,W,f,i, FY,W,r,o, 

FY,W,r,i oldalerő szükséges (2.37. ábra). Ennek eléréséhez a járműnek α kúszási szöggel 

meg kell változtatnia a menetirányát. A kúszási szög nagysága az abroncs erőátviteli tulaj-

donságaitól és a perturbáló erőtől függ (2.38. ábra). 
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2.37. ábra: Az abroncsok csak akkor képesek a járművön támadó oldalirányú FY,V perturbáló erő átvitelére, 

ha a menetirányhoz képest ferdén gurulnak. Függetlenül attól, hogy a kanyarban FY,V vagy Fc,v centrifugális 

erő hat, az FY,W oldalerőket a kerék középsíkjára merőlegesen állóknak kell tekinteni.  

 

2.38. ábra: Annál nagyobb α abroncskúszási szögnek kell beállnia, minél nagyobb lesz az oldal irányban 

támadó FY,Verő. 
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Kanyarodáskor a perturbáló erőt azzal az Fc,v centrifugális erővel kellene egyenlővé tenni, 

amelyik a m/s-ban vett v sebességből és a kanyar m-ben vett R sugarából adódik, amelyen 

a jármű V súlypontja mozog (2.42. ábra). A jármű mV,t összsúlyával az egyenlet a követke-

zőképpen néz ki: 

          
  

 
                   (2.8) 

A centrifugális erő, ill. a perturbáló erő azonban erőegyensúly esetén ugyanolyan nagy, 

mint a kereken ébredő oldalerők (2.37. ábra): 

                                         ∑     (2.8a) 

és 

∑          ∑                 

A két egyenlet egymással való szembeállítása a következőt adja: 

                                 (2.9) 

     
 

  
 

A μY,W tapadási súrlódási együttható független a kanyar sugarától és a menetsebességtől, és 

ezért jobban alkalmas a kanyarodási viselkedés számítására (ld. 6.13a. egyenletet is). 

Minél gyorsabban halad a kocsi a kanyarban, annál nagyobb az igénybe vett tapadási 

súrlódási együttható, és annál nagyobbak lesznek a kúszási szögek (2.39. ábra.) 

 

2.39. ábra: Az Fc,V centrifugális erő által előidézett növekvő FY,W oldalerők következménye kanyarodáskor az 

egyre nagyobb α kúszási szög. 
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2.8.2. Járművek saját kormányzási viselkedése 

A jármű saját kormányzási viselkedése az egyenletes kanyarodáskor (konstans sugár és 

menetsebesség, külső zavarások nincsenek) beálló oldalerő- és kúszásiszög-viszonyokat 

írja le. Alulkormányzott jármű esetén az első tengelyen a hátsó tengelyen szükségesnél 

nagyobb a kúszási szög(αf>αr, 2.41. ábra). A vezetőnek emelkedő keresztgyorsulással való 

kanyarodáskor a kormányszög növelésével kell a járművet a kanyarba kényszeríteni (ld. 

5.2. ábrát is). Ha a szükséges kúszási szögek az első és a hátsó tengelyen azonos nagyságú-

ak (αf = αr, 2.40. ábra), akkor semleges menetviselkedésről beszélünk. Túlkormányzott 

saját kormányzási viselkedés áll fenn, ha kanyarodáskor a jármű kifelé húz, a kúszási szög 

tehát a hátsó tengelyen nagyobb, mint az első tengelyen (αf<αr, 2.42. ábra). A vezetőnek 

erre az elkormányzás visszavételével kell reagálnia. 

 

2.40. ábra: Ha kanyarodáskor αfαr, a jármű viselkedése semlegesnek nevezhető. 

 

2.41. ábra: Ha az első kerekeken a hátul tapasztalható αr-nél nagyobb az αf kúszási szög, akkor a jármű alul-

kormányzott. 
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2.42. ábra: Ha a hátsó kerekeken nagyobb az αr kúszási szög, mint elöl (αf), a jármű túlkormányzott.  haj-

lásszög a jármű hossztengelye és a súlypontban vett menetsebesség szögét jelöli. 

Mivel a vezető várakozásainak és tapasztalatainak az alulkormányzott viselkedés felel 

meg, erre kell törekedni. Normál menetfeltételek esetén (tapadó útpálya, 6 m/s
2
 alatti ke-

resztgyorsulások) ezért manapság valamennyi jármű alulkormányzottra van beállítva. Erő-

södő keresztgyorsulások esetén az alulkormányzott viselkedésnek lehetőleg lineárisnak kel 

lennie, hogy aztán – a határ elérése előtt a vezető figyelmeztetéseképpen – progresszíven 

növekedjen. A határterületen a menetviselkedés megváltozása – pl. nagyon magas kereszt-

gyorsulásoknál – a tapasztalatlan vezető számára nagyon nehezen uralható, előre nem lát-

ható menetviselkedést jelent. A saját kormányzási viselkedés legkülönbözőbb viszonyok 

közötti előreláthatósága (járműterhelés, hajtónyomaték-eloszlás az összkerék-meghajtású 

járműveken, útpálya különböző súrlódási értékei, gyorsulási vagy fékezési műveletek, gu-

mi légnyomásának változása stb.) döntő jelentőségű az aktív menetbiztonság szempontjai 

között. 

Az ismertetett viszonyok egyszerűsített bemutatására az ún. biciklimodellt használ-

ják, ahol a jármű kerekei a jármű közepében vannak összevonva a súlypont magasságának 

elhanyagolásával (síkbeli modell). 

Mivel nagy kanyarrádiuszoknál a δm közepes kormányzási szög 5o-nál kisebb, kiin-

dulhatunk abból, hogy a szög szinusz- és radián értékei azonosak, és a δo és δi szög ennek 

megfelel (3.91. ábra és 3.17. egyenlet): 

                      

A 3.12. egyenlet segítségével most könnyen meghatározható a kormányszög, a fordulókör 

DS átmérője (1.69. és 3.89. ábra) és a kúszási szögek közötti összefüggés egyenletes ka-

nyarodási sebesség mellett: 

   
   

  
       (2.10) 

Az elkormányzási sugár, r DS-hez képest olyan jelentéktelen, hogy az elhanyagolható. 
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2.8.3. Súrlódási együtthatók és megcsúszás 

A kanyarodáskori viselkedés meghatározásához a konstruktőrnek szüksége van az oldal-

erőkre (ill. a tapadási súrlódási tényezőre) a kúszási szög és a következő paraméterek 

függvényében: 

 függőleges erő (ill. keréknyomás), 

 kerékdőlés, 

 légnyomás és 

 abroncskivitel. 

A mérések általában vizsgálópadon történnek, éspedig α = 10
o
 kúszási szögig. A dobfelület 

α0 = 0,8 – 0,9 értéke jelenti itt a határt. A nagyobb szögek alig eredményeznek még na-

gyobb oldalirányú tapadási súrlódási tényezőket, és a vezetési gyakorlatban ráadásul nem 

igazán relevánsak. Az egyenlet a következő: 

               (2.11) 

Az úton mások a viszonyok, mint a vizsgálópadon: az útpálya jellege és állapota nagy sze-

repet játszik. Ahogy az a 2.43. ábrán jól látható, a tapadási súrlódási tényező α = 20
o
-

ignövekszik az érdes, száraz betonon, majd pedig ismét visszaesik. A hosszirányú erőkhöz 

hasonlóan az SY,W (oldalirányú) megcsúszást is figyelembe kell venni. Ez százalékban 

megadva a kúszási szög szinuszának 100-zal szorzott értéke: 

                   (2.12) 

Az α = 10
o
dobértékkel összefüggésben megcsúszásként SY,W = 17%-ot kapnánk, és az úton 

α = 20
o
 mellett még mindig SY,W = 34% az érték. Ha a gumi α = 90

o
értékig tovább elfordul, 

akkor a menetiránnyal keresztben csúszik. sin α ekkor egy, SY,W =100% lenne. A tapadási 

súrlódási együttható a μY,W, lo csúszási együtthatóba megy át, ami átlagosan mintegy 30%-

kal alacsonyabb: 

                 (2.13) 

A száraz betonnal ellentétben (a szintén a 2.43. ábrán bemutatott) aszfalton és egészen kü-

lönleges módon a nedves és jeges útburkolatokon α = 10
o
 (tehát SY,W = 17%)fölött már 

nem tapasztalható a kanyarodási erők növekedése. 
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2.43. ábra: μY,W oldalirányú tapadási súrlódási tényezők a kúszási szög és az útpálya tulajdonságainak függ-

vényében, a 82-es sorozat 90% mély profillal rendelkező egyik nyári gumiján bemutatva. A jég hőmérséklete 

kb. -4 
o
C. A csökkenő jéghőmérséklet mellett növekszik a tapadási súrlódás, ld. 2.36. ábra. Az FZ,W függőle-

ges erő a mérések során konstans értéken volt tartva, hogy az FY,W kanyarodási erőn keresztül μY,W dimenzió 

nélküli értékét érje el. Egyértelműen felismerhető a maximum α = 20
o
 esetén, kiválóan tapadó útpályán. 

2.8.4. Kanyarodási tulajdonságok száraz útpályán 

A 2.44. ábra egy 82-es sorozatú gumi mérésének szokásos beállítását mutatja. Az oldalerő 

a függőleges erő függvényében kN-ban jelenik meg, paraméterként pedig az α kúszási szög 

szolgál. A 2.45. ábra egy másik lehetőséget mutat, ahol a 70-es sorozat megfelelő gumija 

esetén μY,W = FY,W/FZ,W α függvényében van ábrázolva, paraméterként pedig FZ,W szolgál. 

A görbék íves alakja mindkét ábrán azt mutatja, hogy az illeszkedő tangensek szöge FZ,W, 

ill. μY,W függvényében változik. A maximum a nagy szögeknél és kis függőleges erőknél 

található. A teherbírásához viszonyítva kevéssé kihasznált gumi így nagyobb tapadási súr-

lódási együtthatókat és ezért magasabb kanyarodási sebességeket tesz lehetővé, mint a ha-

tárértékig igénybe vett gumi. 

Ez a felismerés, amit a verseny- és sportautóknál már régóta alkalmaznak, a modern 

személyautókat is elérte. Példaként egy közepes kategóriájú, standard kivitelű személyautó 

szolgál. Ennél a gyár pT = 2,2 bar/2,5 bar nyomást ír elő a 185/65 R 15 88 H első és hátsó 

gumikra teljes terhelés mellett. A teherbírás ezeknél a légnyomásoknál a 2.13. és 2.15. ábra 

szerint: 

elöl 505 kg és hátul 560 kg. 



2. GUMIABRONCSOK ÉS KEREKEK    59 

 

 Jörsen Reimpell, Jürgen W. Betzler, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

2.44. ábra: A 82-es sorozat 155 R 1378 acélöves abroncsának kanyarodási erői száraz dobon mérve pT = 1,8 

bar mellett. A teherbírás ilyen légnyomás mellett 360 kg, ami FZ,W = 3,53 kN függőleges erőnek felel meg. Be 

vannak jelölve az erők pT = 1,4 bar és 2,0 bar esetén is, α = 10
o
 minden esetben, hogy a légnyomásnak a 

kanyarodási tulajdonságokra való befolyását lehessen látni. 

Az 5.10. ábra a megengedett tengelyterheléseket tartalmazza, amikből (kettővel osztva) 

megkapható a tengelynyomás. 

Ez elöl: 

375 kg és hátul 425 kg. 

A 2.2.6. fejezetben leírtak szerint 210 km/h sebességig (H abroncsok esetén) 0,3 barral 

emelni kell a légnyomást, vagy pedig megfelelően kevesebb teherbírással kell számolni. 

Ez ilyenkor pT = 1,9 bar nyomás mellett elöl, illetve 2,2 bar esetén hátul 450 kg, ill. 505 

kg.  

Így a tényleges km terhelés-kihasználási fok 210 km/h esetén: 

elöl      (
   

   
)              (2.14) 

hátul      (
   

   
)              
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2.45. ábra: μY,W oldalirányú tapadási súrlódási tényezők α kúszási szög és FZ,W függőleges, ill. normál erő 

függvényében, száraz dobon mérve egy 175/70 R 13 82 S acélöves abroncson pT = 2,0 bar mellett. Az így 

felpumpált gumi 395 kg-ot, ill. FZ,W = 3,87 kN-t bír. Bejelöltük egy 82-es sorozatú 155 R 1378 S abroncs 

értékeit is, hogy látható legyen a keresztmetszet hatása az átvihető oldalerőkre. 

 

2.46. ábra: FY,W oldalerő FY,W függőleges erő függvényében, paraméter: csereszabatos abroncsméretek kü-

lönböző magasság/szélesség arányok mellett: 165 R 1382 H, 185/70 R 1385 H és 196/60 R 1485 H.  

FY,W = 4000 N esetén a görbék majdnem fedik egymást, nagyobb függőleges erőknél ezzel szemben jól látha-

tók a szélesebb gumik jobb kanyarodási tulajdonságai. 
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2.8.5. Befolyásoló tényezők 

2.8.5.1. Magasság/szélesség arány 

Az előző fejezetben példaként hozott 185/65 R 15 88 H méret a 65-ös sorozat egyik széles 

abroncsa. A 15”-os felni ezen kívül kedvezőbb féktárcsa-átmérőt tesz lehetővé (2.10. ábra). 

A 82-es sorozat standard gumijaival szemben a 70-es sorozat méreteinél és a széles 

gumiknál (M/Sz = 0,65 vagy kevesebb) azonos kúszási szögek mellett magasabb kanyaro-

dási erők keletkeznek (2.45., 2.46. és 2.9. ábra). 

 

2.8.5.2. Az útpálya tulajdonságai 

Az abroncs és az útpálya közötti erőátviteli viszonyokat az útpálya tulajdonságai (építési 

mód, felület érdessége és állapota) döntően befolyásolja (ld. 2.47. és 2.43. ábra). 

2.8.5.3. Nyomtáv változása 

A független kerékfelfüggesztésen meglévő és a 3.3. fejezetben leírt nyomtávváltozás za-

vartalan egyenes haladáskor nemkívánatos oldalerőket eredményez mindkét kerék talp-

pontjain. A 3.5. és 3.6. ábra ezt mutatja, valamint azt, hogy milyen oldalerők keletkezhet-

nek, ha egy egyenesen guruló, 82-sorozatú öves abroncsot egy tengelyirányú hatás kimoz-

dít az irányából. Emelkedő kúszási merevség esetén – például széles gumiknál – ez a hatás 

erősödik. 

 

2.47. ábra: Egy 155 R 1378 S acélöves abroncs μY,W lehetséges oldalirányú tapadási súrlódási tényezője az 

abroncsprofil mélységének függvényében %-ban kifejezve (a 8 mm = 100% értékből kiindulva) pT = 1,8 bar, 

α = 10
o
, v = 60 km/h és mm-ben megadott, különböző vízréteg-magasságok esetén.  

Egyértelműen felismerhető a profil nélküli gumi jobb tapadása száraz útpályán, de a nedvesség esetén sokkal 

rosszabb tapadás is. Ez a megállapítás a hosszirányú súrlódási tényezőre is igaz (ld. 2.7.2. fejezet). 
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2.8.5.4. Magassági erők ingadozásai 

Kanyarodáskor a függőleges erő±FZ,W ingadozásai a gumiabroncs talpfelületén az átvihe-

tő FY,W oldalerők csökkenését idézi elő, mert a guminak az oldalerők előidézéséhez bizo-

nyos időre és útra van szüksége. A FY,W oldalerő-veszteség a lengéscsillapítók hatékony-

ságától, a pT légnyomástól (ami elősegítheti a kerekek „ugrálását”, ld. 5.6. egyenlet) és a 

kormány csapágyazásának módjától függ. További befolyásoló tényezőként ehhez jön még 

a keréknyomás és a menetsebesség. A kanyarodási viselkedés számításához a függőleges 

erő ingadozásai által előidézett, csak az abroncs szerkezetétől és az α kúszási szögtől függő 

átlagos FY,W oldalerő-veszteséget kell figyelembe venni: 

             α minden egyes foka után. (2.15) 

2.8.5.5. Kerékdőlés változása 

Hasonlóan kedvezőtlen hatást gyakorolnak kanyarodáskor az oldalerők átvihetőségére a 

felépítménnyel imbolygó kerekek. Az 1.6. ábrán látottak szerint a felépítmény imbolygásra 

való hajlamának következtében a kanyarban kerékdőlés-változás következik be a külső 

keréken +W pozitív kerékdőlés és a belső keréken a -Wnegatív kerékdőlés irányában. Az 

oldalerők a kanyar középpontja felé irányulnak. Ha az egyik kerék ezzel szemben „dől” 

(tehát fentről a kanyar külső széle felé hajlik), akkor csökken az oldalerők átadhatósága, 

mégpedig száraz útpályán az abroncs méretétől és a függőleges erőtől függőn a következő 

mértékben:  

                a dőlés minden egyes foka után. (2.16) 

Kiegyenlítésképpen magasabb kúszási szögnek kell beállnia. Ha az első kerekekről van 

szó, akkor erősebb kormány elfordításra lesz szükség. Ezáltal a jármű alulkormányozottab-

bá válik (2.41. ábra), és nehezebben kezelhetőnek tűnik, ezen kívül növekszik a kormány 

visszatérítő nyomatéka (ld. 3.10.2. fejezet). Ha ez a hatás a hátsó kerekeken mutatkozik, 

akkor a jármű túlkormányzása következik be. Pontosan ezzel ellentétes hatása lenne a -W 

negatív kerékdőlésnek a kanyar külső oldalán és +W pozitív kerékdőlésnek a belsőn. Az 

így beállított kerekek a felvehető oldalerőket a korábban a FY,W esetén említett összeggel 

növelnék, és ezzel az abroncs kúszási szögének csökkenését idéznék elő. 

2.8.5.6. Kerékdőlési oldalerő 

A felépítménnyel a kanyar külső széle felé hajló kerekek (1.6. ábra) a elkormányzás irá-

nyával szemben kifelé igyekeznek gurulni úgy, hogy a kerék talppontjain pótlólagos (ke-

rékdőlési) oldalerőkre lesz szükség ahhoz, hogy a kerekeket a kívánt irányba kényszerít-

sük. Mivel ezek a kerékdőlési erők a leírt esetben ugyanabban az irányban hatnak, mint az 

Fc,Bo, ill. V centrifugális erő,  az erőegyensúly abroncs oldali fenntartásához nagyobb FY,W,f,o, 

FY,W,f,i, FY,W,r,o, és FY,W,r,i kúszási oldalerőkre, és ezzel nagyobb kúszási szögek felvételére 

lesz szükség. 

Az FY,T, erő értéke átlagosan az egyes kerékfelfüggesztéseken szokásos kerékdőlési 

értékek mellett száraz útpályán (ld. ehhez [9] irodalom 2.2.3. fejezetét) a következő: 

                (2.17) 
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2.9. Az eredő tapadási súrlódási tényező  

A kanyarban növekszik a gördülési ellenállás (ld. 2.4a. egyenlet), és a jármű lefékeződne, 

ha a megnövekedett FX,W,A hajtóerő nem gondoskodna a kiegyenlítésről, hogy meg lehes-

sen tartani a megválasztott kanyarodási sebességet.  Az FX,W,A hajtóerő a 6.36. egyenlet 

szerint számos tényezőtől és a hajtóerő fajtájától (elöl vagy hátul) függ. Az erőnek – egy-

tengelyes meghajtásnál – a talajon a következő tapadási súrlódási tényezőre: 

                                 (2.5) 

és ezzel a meghajtott kerekeken nagyobb kúszási szögekre van szüksége. A kanyarodási 

sebesség és a kanyar sugarának adott értékeinél (ld. 2.8. egyenlet) meghatározható az eredő 

μrsl tapadási tényező: 

     √    
      

  (2.18) 

μrsl nem léphető túl, mert mértéke az abroncs konstrukciójától, az út felületétől és az útpá-

lya tulajdonságaitól függ. 

Fékezéskor a kanyarban minden keréken további hosszirányú FX,W,b erők ébrednek, 

amelyek a haladási iránnyal szemben hatnak. Ebben az esetben a 2.18. egyenlet is érvé-

nyes. 

A standard kocsiknál és az első meghajtású autóknál az első kerekek veszik át a fék-

erő 70-80%-át, a hátsók pedig ennek megfelelően 30%-át, ill. 20%-át. A kúszási szögek 

megnagyobbodnak ezáltal mindkét tengelyen, de elöl jobban, mint hátul: a kocsik az alul-

kormányzottság felé hajlanak (2.41. ábra). Ha az egyik tengely blokkol, akkor a tapadási 

súrlódás csúszási súrlódásba megy át, és az autó ezzel a tengellyel a kanyar külső széle felé 

húz (6.8.-6.10. ábra). 

A hosszirányban és oldalirányban az útpálya oldaláról lehetséges max. értékek figye-

lembevételével – megkülönböztetésképpen μX, W, max ésμY, W, max – az igénybe vehető tapa-

dási tényező a következőképpen számítható: 

             √  [
    

        
]
 

 (2.19) 

Példaképpen szolgáljon a száraz útpályán 100 km/h sebesség mellett R = 156 m sugarú 

kanyarban történő fékezési folyamat. A 2.9. egyenlettel való számítás eredménye:      
   . 

A 2.48. ábra egy mérést mutat. A vizsgált abroncson a legnagyobb tapadási súrlódási 

tényező oldalirányban Fz,W= 2940 N (= 300 kg) esetén W = 10% és α = 4
o
(ld. 2.11. egyen-

let).
 

         
    

    
 

    

    
 [
 

 
] 
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2.48. ábra: A kerületi oldalerők jelleggörbéje, paraméter: kúszási szögek és fékezési megcsúszás. A 300 kg-

mal pT = 1,5 bar nyomáson terhelt 185/65 R 1486 S öves abroncsot vizsgálták. A görbék ívelése azt mutatja, 

hogy a hosszirányú erőknél az oldalirányban felvehető erők lecsökkennek. A gumi 1,5 bar nyomáson 350 kg-

ot bír, azaz csak 86%-ban van kihasználva.  

Hosszirányban a lehetséges FX,W,b = 3130 N α = 0
o
 esetén, és ezzel a következő értékeket 

kapjuk (ld. 2.5. egyenlet): 

         
      

    
 

    

    
      [

 

 
] 

valamint: 

         √  [
   

    
]
 

      

Ugyanígy kiszámíthatók azok az oldalerők, amelyeket a gumi fékezéskor még fel tud ven-

ni: 

             √  [
    

        
]
 

 (2.19a) 

Meg kell adni a μX,W= 0,7 értéket. Az oldalerő együtthatója (amely ilyenkor igénybe vehe-

tő): 

          √  [
   

    
]
 

      

SX,W,b = 10% és α = 4
o
 esetén az átvihető oldalerő a következő lenne: 

                                   

és a jelen lévő fékező erő: 

                                    

További részletek a [4] irodalom 16. fejezetében találhatók. 
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2.10. Az abroncs visszaállító nyomatéka és az abroncs utánfutása  

2.10.1. Visszaállító nyomaték általában 

Az abroncs felfekvési felületének erősúlypontja a terheléstől és oldalerőktől függő alakvál-

tozás miatt a kerék középpontja mögött van. Emiatt az oldalerő támadáspontja is a 

kerékutánfutásnak nevezett rτ,T értékkel a kerék közepe mögé esik(3.119. ábra). Az első 

kerekeken FY,W,f kanyarodási erő és rτ,T (erőkarként) létrehozza az MZ,T,Y abroncs-

visszaállítási nyomatékot, ami támogatja a kinematikailag fennálló visszaállítási nyomaté-

kot és az elkormányzott kerekeket újból egyenes állásba akarja hozni (ld. 3.8. fejezet).  

A visszaállítási nyomatékot, az oldalerőt és a kúszási szöget egy munkamenetben 

mérik vizsgálópadon. Felveszik azMZ,T,Y nyomatékot a kúszási szög függvényében (2.49. 

ábra), és az FZ,W függőleges erő a paraméter. Minél nagyobb FZ,W, annál erősebb lesz a 

visszaállítás, és a nyomaték pontosan úgy emelkedik a maximumig, mint az oldalerő, majd 

pedig ismét csökken. MZ,T,Y,max azonban már α 4
o
 körül van, nem pedig az α≥ 10

o
 tarto-

mányban száraz úton (ahogy a 2.43. ábrán látható).  

 

2.49. ábra: Száraz dobon a kúszási szög függvényében pT = 2,0 bar nyomáson mért visszaállítási nyomatékok 

a 175/70 R 13 82 S acélöves abroncson. Paraméterként a kN-ban megadott FZ,W függőleges erő szolgál. A 

nyomatékok kis szögeknél erősen növekednek, α = 3-4
o
 körül van a maximumuk, majd lassan ismét csökken-

nek. Emelkedő kanyarodási sebesség mellett tehát az abroncs-visszaállítási nyomaték csökken, ezzel szemben 

a kinematikailag indokolt nyomaték magasabb lesz (ld. 3.8. fejezet). 

2.10.2. Az abroncs utánfutása 

Gyakorlatilag a kanyarodáskori visszaállítási nyomaték valamennyi számításába belefolyik 

az rτ,T abroncs utánfutás (3.10.3. fejezet), melynek hossza könnyen kiszámolható az oldal-

erőből és a nyomatékból: 

     
      

    
     (2.20) 
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Ehhez két diagramra van szükség, egyik az FY,W = f(FZ,W és α), ill. μY,W = f(FZ,W és α), és 

egy másikra: MZ,T,Y = f(FZ,W és α). Példaként a 175/70 R 13 82 S acélöves abroncs 2.45. és 

2. 49. ábrán bemutatott és pT = 2,0 bar nyomáson mért értékei szolgálnak. α = 2
o
 és FZ,W = 

5,0 kN értékeknél a tapadási súrlódási tényező μY,W = 0,44, és így: 

                                  

Ugyanilyen szög és azonos kerékerő mellett a visszaállító nyomaték MZ,T,Y = 95 Nm, és 

ezzel: 

     
      

    
 

  

    
            

              
A 2.50. ábra az így számított utánfutást mutatja. Nagyobb oldalerőkhöz nagyobb kúszási 

szögek tartoznak, ugyanakkor ez utóbbiak kisebb visszaállítási nyomatékokkal és rövidebb 

utánfutással járnak együtt. E tényt az magyarázza, hogy a kisebb kúszási szögeknél csak a 

felfekvési felületen lévő profil szenved alakváltozást. Az oldalerő támadáspontja továbbra 

is hátrafelé vándorol ellentétben a nagyobb szögekkel, amelyeknél túlnyomórészt a karkasz 

szenved alakváltozást. Az emelkedő függőleges erők hatására a gumi erősebben benyomó-

dik, és így megnövekszik az abroncs felfekvési felülete és az utánfutás is. 

2.10.3. Az első kerekeken ható befolyásoló tényezők 

Az abroncs-visszaállítási nyomaték szerepet játszik a kanyarodáskor fellépő kormányzási 

erők meghatározásában, és mértéke különböző befolyásoló tényezőktől függ. 

 

2.50. ábra: A 175/70 R 13 82 S acélöves abroncson pT = 2,0 nyomáson a 2.45. és 2.49. ábrából számított rτ,T 

utánfutási utak. Minél nagyobb az FZ,W függőleges erő (kN-ban) és minél kisebb az α szög,rτ,Tannál hosszabb 

lesz. 
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2.10.3.1. Száraz útpálya 

A visszaállítási nyomaték mérése többnyire görgős vizsgálópadon történik. A felület és a 

gumi közötti görgő μ0 = 0,8 – 0,9 tapadási súrlódási tényezőt tesz lehetővé. 

Ha szükség van az úton kialakuló visszaállítási nyomatékra, megközelítően meghatá-

rozható MZ,T,Y,μ értéke egy korrekciós tényező segítségével: 

   
    

  
 (2.21) 

Példaként a μY,W 1,05 (2.43. ábra) értékű betonos burkolatot és a 175/70 R 13 82 S acél-

öves abroncsot használjuk. A 2.49. ábra alapján ilyenkor: 

                             és      esetén 

A korrekciós tényező a következőképpen alakul: 

    
  

      
 

    

  
 

    

    
      

és ezzel 

                           ;                      

2.10.3.2. Nedves útpálya 

Feltételezve, hogy kμ független a köpeny szerkezetétől és profiljától, a megközelítő érték 

nedves útpálya esetén is ugyanúgy meghatározható. A 2.47. ábra szerint 1 mm-es 

vízrétegborítás és 100%-os profilmélység esetén μY,W értéke 0,86-ról 0,55-ra esik. A kisebb 

tapadási súrlódási tényező miatt MZ,T,Y,μ csak kisebb értéket vehet fel, tehát  

       

  

      
 

    

    
      

                            

Ha a vízréteg vastagsága nagyobb, a tapadási súrlódási tényező ugyan kisebb lesz, a visz-

szaállítási nyomaték mégis növekszik: a víz a kereket az egyenes állásba visszafordítja. 

Ehhez jön még, hogy a visszaállítás maximuma nedves útpályán a kisebb kúszási szögek 

irányába tolódik el. 

2.10.3.3. Jeges útpálya 

A jég síkossága csak nagyobb függőleges erőknél és kisebb kúszási szögeknél képes az 

abroncs felfekvési felületét alakváltozásra kényszeríteni, és ezzel rendkívül kicsi, mégis a 

visszaállításhoz még elegendő nyomatékot létrehozni. Az első tengely alacsonyabb terhelé-

se vagy a kormánykorrekciók következtében kialakuló nagyobb α szögek negatív -MZ,T,Y 

nyomatékot okoznának. Az alacsony keréknyomások elöl már korábban is problémát jelen-

tettek a farmotoros személyautóknál. 

2.10.3.4. Hosszirányú erők 

A hajtóerők növelik a visszaállítási nyomatékot, ahogy az a 3.119. ábrán látható. Az 

egyenlet egy kerékre vonatkoztatva a következő: 

                                (                 ) (2.22) 
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Fékezéskor gyengül a nyomaték, sőt annyira is lecsökkenhet, hogy negatív lesz, és arra 

készteti a kerekeket a kanyarban, hogy még jobban bevágjanak. Egy kerékre a képlet: 

                                (                 ) (2.23) 

Az rτ,T és rT utak hossza a 3.117. ábra feliratában látható. 

2.10.3.5. Légnyomás 

A légnyomás megemelésével a visszaállítási nyomaték 

 0,1 baronként 6-8%-kal csökken, 

és ennek megfelelően a nyomás csökkentésekor növekszik, mégpedig 

 0,1 baronként 9-12%-kal. 

Például a 0,5 bar nyomásesés következménye ennek megfelelően a nyomaték több mint 

50%-kal való megnövekedése lenne, amit a vezetőnek tulajdonképpen érzékelnie kellene. 

2.10.3.6. További befolyásoló tényezők 

Csak csekély befolyást gyakorolnak 

 a pozitív kerékdőlés értékek, ezek csekély mértékben növelik a nyomatékot, a nega-

tív értékek pedig csökkentik. 

 MZ,T,Y emelkedő sebességek mellett csökken, mert a centrifugális erő az acélövet 

megfeszíti, és az nehezebben deformálódik (2.16. ábra). 

 a szélesítése a visszaállítás csekély mértékű csökkenését eredményezi. 

2.11. Az abroncs billenési nyomatéka és az erő támadáspontjának áthely e-

ződése 

Az oldalerők hatása alatt álló és az abroncs felfekvési felületén (Latsch) futó abroncs de-

formálódik, és oldalirányú eltolódás következik be a normál erő (keréknyomás) támadás-

pontja (3.119. ábra) és a kerék középsíkja között. A 2.51. ábra a normál (keréknyomás-) 

támadáspont oldalirányú áthelyeződését mutatja, ami függ a gumi méretétől, az oldalerőtől 

és a kerékdőlés szögétől, valamint nagymértékben az abroncs szerkezetétől: az alacsony 

magasság/szélesség aránnyal és nagy oldalmerevséggel rendelkező, kis keresztmetszetű 

abroncsoknál erősebb az oldalirányú kimozdulás. Csökken a jármű billenési stabilitása, 

mert a kerék felfekvési pontja és a jármű súlypontja közötti távolság csökken. 

Az eltolódás következtében az abroncson MX,T,α billenési nyomatékok keletkeznek az 

abroncs hosszirányú tengelyén (2.52. ábra). 
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2.51. ábra: A normál (keréknyomási) támadáspont oldalirányú áthelyeződése a kúszási szög és a keréknyo-

más függvényében. A Continental cég mérései a 205/65 R 15 94 V ContiEcoContact CP típusú abroncson 

 

2.52. ábra: Az abroncs MX,T,α billenési nyomatékai a keréken az oldalerő kialakulása alapján különböző 

kúszási szögek és FZ,W keréknyomások mellett. A Continental cég mérései a 205/65 R 15 94 V 

ContiEcoContact CP típusú abroncson 

A normál erő támadáspontjának eltolódását és az abroncs billenési nyomatékait egyaránt 

figyelembe kell venni a járművek borulási viselkedésének vizsgálatakor, mert ezek – pél-

dául ha a súlypont magasan helyezkedik el, és kicsi a jármű nyomtávja – jelentősen csök-

kenthetik a billenési stabilitást. 
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2.12. Terhelésváltozási reakciók  

A terhelésváltozási reakciók, azaz az oldalirányú erők megváltozása kanyarodáskor fontos 

szempont az instacioner járműviselkedés leírásakor. A terhelésváltozási reakciók függenek 

az oldalerők változásának mértékétől, az abroncs és az útpálya közötti erőzárási potenciál-

tól, az abroncsoktól, valamint a futómű kinematikai és elaszto-kinematikai elrendezésétől. 

2.12.1. A normál erő változása miatti terhelésváltozási reakciók 

Terhelésváltozások kanyarban akkor történnek, ha a vezető a rosszul felmért kanyarban a 

gáz levételével vagy a fék megnyomásával lassítani kényszerül. 

A jármű súlypontjában ható reakcióerő az első tengely terhelésének növekedését 

eredményezi, miközben egyidejűleg tehermentesíti a hátsó tengelyt. Ezáltal megváltozik az 

oldalerő-eloszlás változatlan kúszási szög mellett. Ha – például a gáz elvétele vagy csak 

enyhe fékezés miatti teherváltozási reakciónál – a tapadási tényező még éppen elegendő a 

hossz- és keresztirányú erő egyidejű átvitelére (vö. 2.48. ábra), az első tengelyen a normál-

erő növekedésének megfelelően megerősödött oldalerő kitérítő nyomatékot eredményez, 

ami a járművet befordítja a kanyarba.  

Ha az erős fékezés vagy az alacsony tapadási tényező miatt az erőzárás túllépésre ke-

rül, akkor az abroncsok már nem képesek felépíteni a szükséges oldalerőket. A konkrét 

esettől függően – oldalerő-veszteség az első vagy a hátsó tengelyen vagy mindkettőn – ez 

túlkormányzott vagy alulkormányzott járműreakcióhoz vezethet. 

2.12.2. Az abroncs visszaállítási nyomatékai miatti terhelésváltozási reakciók 

Az abroncs felfekvési felületének az oldalerők következtében történő eltolódása azt ered-

ményezi, hogy a hosszirányú erők támadáspontja a kerék középsíkján kívülre esik (2.53. 

ábra). 

 
2.53. ábra: Az abroncs felfekvési felületének kanyarodáskor történő deformációja az oldalerők visszaállítási 

nyomatékait idézi elő, amit a hajtóerők még jobban felerősítenek, és alulkormányzott kitérítő nyomaték ala-

kul ki. Terhelésváltozáskor a fékező erők túlkormányzott kitérítő nyomatékot idéznek elő. 
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2.54. ábra: Első meghajtásnál túlkormányzott kitérítő nyomaték alakul ki, mert az eredő hajtóerővektor a 

jármű súlypontjához képest lf .sinδf erőkarral eltolódva támad. 

Ennek hatására a meghajtott kerekeken erősödik az abroncs-visszaállítási nyomaték. 

A hátsó meghajtású járműveken ez a nyomaték a hajtóerőknél alulkormányzottként, 

a fékezőerőben bekövetkezett terhelésváltozásnál túlkormányzottként hat. 

Az első meghajtású járműveknél az eredő hajtóerővektor lf .sinδf erőkarral a jármű 

súlypontjához képest eltolódva támad (2.54. ábra) úgy, hogy a hajtás során túlkormányzott 

kitérítő nyomaték keletkezik, ami fékerő alkalmazásakor – csekély – alulkormányzott kité-

rítő nyomatékká változik. 

2.12.3. A kinematika és az elaszto-kinematika befolyása 

A futóművek célzott kialakításával próbálják a teherváltozási reakciókat alacsony szinten 

tartani. A fenti erőváltozások be- és kifelé irányuló rugómozgásokat idéznek elő a tenge-

lyeken. A futómű-kialakítástól függően ezáltal olyan kinematikai és elaszto-kinematikai 

kerék-összetartási vagy kerékdőlési változások alakulnak ki, amelyek – különösen a több-

kormányos tengelyeken – nemkívánatos oldalerő-változások kompenzálására használha-

tók. A tengelyek kedvezőtlen kialakítása vagy szerkezete esetén azonban a terhelésváltozá-

si reakció erősödése is előfordulhat. 
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A kinematika – a DIN szerint keréklöket-kinematika, de gyakran „geometriának” is neve-

zik – a berugózás és kormányzás következtében a kerekekre kényszerített mozgásokat jelö-

li. Elasztokinematika alatt ezzel szemben az erők és nyomatékok által a kerekek és az útpá-

lya között előidézett kerékállás-változásokat (3.1. ábra és 3.6.5. fejezet), ill. a kinematikai 

változások megakadályozása érdekében a kerék kívánatos hosszirányú mozgásait értjük 

(3.2. ábra). Ezek a felfüggesztési elemek rugalmasságának következményeként állnak be. 

A koordinátairányok (amelyekben az egész szemlélendő), valamint a kinematikai jelölések 

a DIN 70000 és DIN 74250 szabványlapokon (3.3. és 3.101. ábra), valamint az ISO 4130 

és ISO 8855 nemzetközi szabványban vannak meghatározva.  

E területek további részletei az [1], [2], [3] és [9] irodalomban, valamint az összes 

bel- és külföldi személyautó tengely beállítási értékei az évente újonnan kiadott NAWK 

[11] kiadványban találhatók. 

 

3.1. ábra: A VW Passat (1995) rugóstagos elsőfutóműve. Az abroncsok gördülési keménységének és a rövid 

löketű útpálya-gerjesztések enyhítésére a függőleges rugózás mellett a bemutatott hosszirányú rugózásra is 

szükség van. Ez a hátsó csapágy (4) oldalirányú rugalmasságával érhető el. A nemkívánatos kormányzási 

hatásokat a nyomtávrúd U és T pontjának megfelelő elrendezésével lehet korrigálni (ld. 3.83. ábrát is). A 

sarló lengőkar L alakú, hogy a magas keresztirányú merevség elérése érdekében a kerék oldalerőit a csap-

ágyra (4) ható erőkomponensek nélkül közvetlenül be lehessen vezetni a merev D csapágyba. 

3. KERÉKMOZGÁS KINEMATIKÁJA ÉS ELASZTOKINEMATIKA 
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3.2. ábra: Ha a hátsó rugóstagos, ill. lengéscsillapító tagos tengely alul elrendezett lengőrúd párjánál az elöl 

lévő, 5-tel jelölt keresztirányú rúd rövidebb, mint a 6-tal jelölt hátsó, és a hosszirányú erőket egy (be nem 

rajzolt) hosszanti lengőkar veszi fel, akkor annak elülső, a padlócsoporton rögzített csapágyazása az FX,W,b,r 

fékező erők fellépésekor pontosan definiálva enged. Az 5-tel jelölt támasz 1-gyel jelölt külső pontja D1 körüli 

köríven a 3-as pontba vándorol, és a 6-tal jelölt támasz 2-vel jelölt pontja D2 körül a 4-es pontba helyeződik 

át. A két körív különböző sugara miatt kialakul a δk,r kerékösszetartási szög, ami a visszafelé forgató Mb = 

FX,W,b,rrb nyomaték ellenében hat (3.109. ábra), és a fékerőt alulkormányzó menetviselkedést eredményez. 

3.1. A futómű beállító értékek célja  

A kívánatos menettulajdonságok és az egyenesen futási képesség biztosítása, továbbá a 

túlzott abroncskopás megakadályozása érdekében a járműgyártók bizonyos beállítási érté-

keket, köztük az első tengelyeken megengedett tűréshatárokat írnak elő valamennyi mo-

dellre. Ugyanez érvényes a hátsó tengelyekre is, kivéve, ha nem meghajtott merevtengely-

ről van szó. A kerékösszetartást a nyomtávrúddal és egy külső excenterrel (3.62. ábra) le-

het beállítani. Többnyire beállítható a kerékdőlés és az utánfutás szöge is. A csapterpesz-

tésre, az elkormányzási sugárra, a lengőcsapszeg hátradőlésének kiegyenlítésére és a 

kerékösszetartási szögre vonatkozó többi gyári adatnál nem egyszerűen mérhető szerkezeti 

adatokról van szó, amiket csak azért használnak, hogy a balesetet szenvedett vagy régóta 

nem használt jármű forgalombiztonságát ellenőrizni lehessen. 

A tengelyek beállítási értékei a rakománytól és a teherelosztástól függenek, ahogy 

azt a következő fejezetekben bemutatjuk. Hogy a szervizhelyek munkáját szükségtelenül 

ne nehezítsék, kizárólag csak az önsúlyt kell mérési alapként használni a DIN 70020 szab-

vány szerint (ld. 5.3.1.1. fejezet). 

3.2. Tengelytáv  

Az l tengelytáv – melyet az első tengely közepétől a hátsó tengely közepéig mérnek – nagy 

befolyással bír a menettulajdonságokra. A jármű hosszához képest nagy tengelytáv lehető-

vé teszi az utasok kedvező elhelyezését a tengelyek között, és csökkenti a rakománynak a 

tehereloszlásra gyakorolt befolyását (5.3.6. fejezet). A karosszéria túlnyúlása elöl és hátul 

rövid, a bólintó lengésre való hajlam pedig csökken, meg lehet valósítani a puha rugózást 
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és a magas színvonalú utazási kényelmet. A rövid tengelytáv ugyanakkor megkönnyíti a 

kanyarban való haladást, azaz azonos elkormányzási szögek mellett kisebb lesz a forduló-

kör (3.7.2. fejezet). 

Manapság hosszú tengelytávra törekednek az elsőkerék-meghajtású személyautóknál 

és a standard gyártású személyautóknál egyaránt. Ez azonban a karosszéria alakjától függ 

(ld. [8] 1.1. fejezete és [20] irodalom. A meredek farú kombi limuzinok kompaktabbak,– a 

járműhosszhoz képest – nagyobb a tengelytáv, mint a lépcsőshátú limuzinok, és a belőlük 

fejlesztett kombi-autók esetében. 

Támpontként az 

    
          

            
 (3.1) 

arányszám érvényes, aminek a lehető legnagyobbnak kell lenni. Értéke 

kombi limuzinoknál               között 

lépcsőshátú limuzinoknál               között 

Kupéknál az érték 0,56 alatt is lehet, kisautóknál pedig max. 0,72. 

A tengelytáv a gyártók prospektusaiból és a szaksajtóból tudható meg, 

szeélyautóknál l = 2160 és 3040 mm között van az értéke. 

 

3.3. ábra: Az ISO 4130 és DIN 70000 szabvány szerinti koordinátarendszer. A pozitív Z irány felfelé és – 

menet- (X) irányból nézve – az Y nyíl balra mutat (ld. 3.101. ábrát is). 

 

3.4. ábra: Ikerkerekek esetén a megadott br nyomtáv a középtávolságra vonatkozik. 
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3.3. Nyomtáv  

A bf elöl ésbr hátul mért nyomtáv nagysága (3.4. és 3.90. ábra) irányadó befolyást gyakorol 

a jármű kanyarodási viselkedésére és billenésre való hajlamára (ld. 5.4.3.1. fejezet). Lehe-

tőleg nagynak kell lennie, de – a járműszélességhez viszonyítva – egy bizonyos értéket 

mégsem léphet túl. Az első tengelyen a berugózó, teljesen elkormányzott kerék nem érint-

heti a sárvédő nyílását (2.8. ábra), és a meghajtott tengelyen (mindegy, hogy az első, hátsó 

vagy mindkét tengelyről van szó) hely szükséges a felszerelendő hólánc számára. A kere-

kek be- és kirugózásakor nem érinthetik a futómű vagy a karosszéria egyetlen elemét sem. 

A nyomtáv személyautóknál normál esetben a következő: 

 bf, ill. r = 1210 és 1602 mm között, 

és a szélesség kihasználásának mértékeként az ib arányszám szolgálhat, aminek a lehető 

legnagyobbnak kell lennie: 

    
       

                
 = 0,84 és 0,87 között (3.1a) 

A kerekek ki- és berugózásának következtében megváltozik a nyomtáv szinte az összes 

független kerékfelfüggesztésnél, aminek funkcionális oka van, vagy elkerülhetetlen, ami-

kor – ahogy azt a következő fejezetben bemutatjuk – magasabban fekvő billenési központ-

ra van szükség. A nyomtáv megváltozása hátrányos módon a guruló abroncs ferdefutását 

(3.5. és 3.6. ábra), és ezzel (különösen a lapos abroncskeresztmetszeteknél) oldalerők ki-

alakulását, magasabb gördülési ellenállást és az egyenes futási képesség romlását okozza. 

Ehhez még hozzájárulhat a kormányzás befolyásolása is. 

 

3.5. ábra: független kerékfelfüggesztésnél a kerekek be- és kirugózása a talaj egyenetlenségein haladva a 

nyomtáv változását eredményezheti, ami α szöggel történő ferdefutást okozhat. Ezáltal – különösen egyoldalú 

berugózásnál– zavaró oldalerők keletkeznek, romlik az egyenes haladási képesség és a gördülési ellenállás. 
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3.6. ábra: A keréknyomtáv megváltozásának következtében az abroncstól a talajnak leadott FY,W oldalerők 

egy 175/65 R 14 82 H öves szerkezetű, 1,9 bar-ra felpumpált abroncson bemutatva 380 kg terhelés és 80 

km/h sebesség mellett. 

 

3.7. ábra: A nyomtávváltozás rajzi meghatározása (a kerék W felfekvési pontjában) és a külső U nyomtávrúd 

csuklóútjának meghatározása a kettős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztésnél a 3.8. ábrán bemutatott sab-

lon segítségével. 
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3.8. ábra: Sablon a nyomtávváltozás egyszerű meghatározásához, mely a kettős keresztlengőkaros (3.7. ábra) 

és a hosszlengőkaros futóműnél használható (3.9. ábra). 

A futómű kialakítása előzetesen az első és hátsó tengelyen bekövetkező nyomtávváltozás 

vizsgálatát igényli számítógéppel segített CAE eljárással, korábban ezt rajzon végezték. 

Ehhez a kettős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztésnél fel kell venni a C és D pont körüli 

c és f  lengőkar hosszúságú köríveket (azaz a lengőkarok forgástengelyeit), valamint be 

kell jelölni a külső gömbcsukló közepeit 1-gyel és 2-vel jelölt pontként. A tengelycsonk és 

a kerék ábrázolásához sablont (3.8. ábra) lehet készíteni, ami az 1-gyel és 2-vel jelölt pon-

tokon kívül tartalmazza furatként a W kerékfelfekvési pontot és szükség esetén a külső 

nyomtávrúd csukló U középpontját is (ld. 4.6.3. fejezet). 

Ahogy azt a 3.7. ábra mutatja, ekkor a sablon 1-es és 2-es pontját a körívek mentén C 

és D körül kell vezetni, mégpedig fölfelé, amíg a sablon W pontja el nem éri a korábban a 

padlóhoz húzott párhuzamossal jelölt s1 berugózási utat, lefelé pedig az s2 kirugózási úton. 

W és U útját itt lépésről lépésre be kell jelölni ceruzával. Az így kijelölt pontok összekötő 

vonala adja a nyomtáv változását és a nyomtávrúd csukló útját, de nincsenek figyelembe 

véve a lengőkar csapágyazásában jelen lévő rugalmasság (3.18. ábra). 

Hosszlengőkar esetén lent ismét fel kell venni egy körívet D pont körül, fent pedig 

merőlegest kell emelni a lengőkar forgástengelyére (3.9. ábra), aminek át kell mennie az 1-

gyel jelölt ponton. A 3.8. ábrával megegyező sablon segítségével a nyomtávváltozás meg-

határozásához egyidejűleg kell haladni a köríven és a merőleges mentén. 

A MacPherson rugóstagos felfüggesztéseknél a lökhárító belső lemezében van az E 

csapágypont, a kerék berugózásakor megrövidül, a kirugózáskor meghosszabbodik az alsó 

gömbcsukló (2) és a C pont közötti távolság (3.11. ábra). A sablont hozzá kell igazítani 

ehhez a hosszváltozáshoz (3.10. ábra). Egy rést nyitnak rajta a lökhárítótag EE középvona-

lának irányában (az E2 tengely irányába csak akkor, ha a 2-es pont ugyanennek a meg-

hosszabbításában található, ld. ehhez a 3.29., 3.30. és 4.46. ábrát). A sablonon lévő 2-es 

ponttal a D körüli köríven kell haladni, miközben a C pont fölötti rést el kell csúsztatni. A 

rajztáblán jelölje ezt egy tű. 
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3.9. ábra: A nyomtávváltozás és a külső U nyomtávrúd csukló útjának meghatározása a 3.8. ábrán bemuta-

tott sablon használatával a hosszlengőkaros futóműnél. Ennek a kerékfelfüggesztésnek a leírása a 3.32. és 

3.157. ábrán, valamint a [2] irodalom 9.4. fejezetében található. 

 

3.10. ábra: A nyomtávváltozás McPherson kerékfelfüggesztésnél történő rajzi meghatározásához szükséges 

sablonnak réssel kell rendelkeznie a lengéscsillapító E középvonalának irányában. 
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3.11. ábra: Az egyik kerék nyomtávváltozásának és a külső U nyomtávrúdcsukló útjának meghatározása 

McPherson kerékfelfüggesztésnél a 3.10. ábrán bemutatott sablon segítségével. C a rugóstag támasztó csap-

ágyának közepét jelöli. Az 1.8. és 3.139. ábrán ez a pont E-vel van jelölve. 

 

3.12. ábra: A lengőtengely P forgáspontjainak mélyebbre helyezése csökkenti a nyomtávváltozást a kétcsuk-

lós lengőtengelyen, valamint a billenési központ Ro1-ből Ro2 helyzetbe való lesüllyedését és a nyomtáv széle-

sedését okozza. Rakomány esetén negatív kerékdőlés alakul ki a kerekeken, aminek előnye, hogy az abron-

csok nagyobb mértékben tudják felvenni az oldalerőket, de hátránya a rövidebbé váló berugózási út. A lengő-

tengelyt a [2] irodalom 9.1. fejezete írja le. 

Ha körívet húzunk a P pólusok körül, a kétcsuklós lengőtengely nyomtávváltozása köny-

nyen ábrázolható rajzon. A 3.12. ábra ezt mutatja, egyúttal szemlélteti a jármű farának le-

süllyedéséből eredő előnyöket is (kedvezőbb – mert kisebb – letámasztási szög, magasabb 

kerékdőlési oldalerő kanyarodáskor). 

A P pólus helyzete az összes egyedi kerékfelfüggesztésnél meghatározza a pillanat-

nyi (kis rugózási tartományban fennálló) ±b változást (3.14. ábra). Ha P a talajon helyez-

kedik el, és a lengőkar hosszát kettős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztésen úgy határoz-

ták meg, hogy a pólus a kerekek ki- és berugózásakor ezen oldalirányban ide-oda vándo-

roljon, minden nyomtávváltozás elkerülhető (3.1.3 ábra). Ez a tény számításokkal, rajzilag 
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vagy modellek segítségével s = ±70 mm keréklöket útig bizonyítható. A jelen lévő rugal-

masságokat itt nem vesszük figyelembe (3.18. ábra). 

 

3.13. ábra: A nulla felé tendáló nyomtávváltozás előfeltétele a talajon (vagy a végtelenben, ld. 3.25. ábra) 

elhelyezkedő billenési központ. Kedvezőbbek lesznek a kinematikai tulajdonságok, amikor a pólus szintén a 

talajon helyezkedik el. 

 

3.14. ábra: A független kerékfelfüggesztés két kereke közötti b nyomtáv a terhelési állapottól függ. 



3. KERÉKMOZGÁS KINEMATIKÁJA ÉS ELASZTOKINEMATIKA 81 

 

 Jörsen Reimpell, Jürgen W. Betzler, BME  www.tankonyvtar.hu 

A kész járművön úgy mérhető a nyomtávváltozás, hogy meghatározzuk a keréklöket út (s1 

és s2) függvényeként a két párhuzamosan vezetett lemez oldalirányú eltolódását, amelye-

ken a tengely két kereke áll. A párhuzamos vezetés szükséges követelmény, mert a beru-

gózásnál fellépő kinematikai nyomtávváltozás (ld. 3.6.2. fejezet) a lemezeket valamennyire 

elfordíthatná, és a mérést meghamisíthatná. 

A grafikus ábrázolásban a keréklöket utat az ordinátatengelyen (3.14. ábra) lehet fel-

venni, és – a tengely mozgásirányának megfelelően – a berugózás pozitív értékként (s1) 

felfelé, a kirugózás lefelé (s2) ábrázolható. A nulla helyzet a tervezési súlynak (ld. 5.3.4. 

fejezet), tehát az egyenként 68 kg súlyú három (ill. kettő) személlyel megterhelt autónak 

felel meg. Az üres autó vizsgálata ellentmondana a valóságnak. 

 

3.15. ábra: Az elsőkerék-meghajtású Audi A6 (1996), Opel Astra (1996) és Honda Accord (1996) első tenge-

lyein mért nyomtávváltozás egy keréken. A személygépkocsik között egyedül a Honda készül kettős 

keresztlengőkaros kerékfelfüggesztéssel. A kinematikai előnyök jól felismerhetők.  

A hRo,f billenési központ magassága mm-ben: 

  tervezési helyzet megengedett tengelyterhelésnél 

 Opel 40 15 

 Audi 77 30 

 Honda 138 111 
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3.16. ábra: Alacsony építésű VW Golf II GTi első tengelyének két kerekén mért nyomtávváltozás. A gyár által 

megadott normál helyzetben a billenési központ az útpálya magasságában helyezkedik el. 30 mm-rel való le-

süllyesztésével 115 mm-re a talaj alá került, aminek következménye a hosszabb billenési erőkar és a billenés-

re való elméletileg nagyobb hajlam. A korábban bekövetkező nyomáscsökkenés (Druckanschlag) miatt még 

alig jelentkező berugózási út csökkenti a görbe gradiensét. 

Az abszcisszán a két kerék b (ill. egy kerék esetén b/2) nyomtávváltozása jelenik meg, 

ahol a növekedést (plusz értékként) jobbra, a csökkenést (mínusz értékként) balra kell fel-

vinni. Fontos értékként meg kell adni a nullhelyzeti bf, ill. r nyomtávot. A „teljes terhelésű” 

(ill. az „üres”) helyzethez viszonyított b nyomtávkülönbség a rugózási jelleggörbe segít-

ségével határozható meg.  Itt leolvasható a nulla helyzettől a megengedett tengelyterhelésig 

fennálló s1 berugózási út (ill. az „üres” állapotig tartó s2 kirugózási út), hogy aztán a b 

nyomtávváltozási görbéts függvényében meg lehessen határozni. 

Az 5.9. ábra egy elsőkerék-meghajtású autó első kerekének rugózását mutatja, ahol a 

80 mm-t le kell vonni a 115 mm-ből, hogy a nulla helyzetből (ebben az esetben egyenként 

68 kg súlyú két személy) kiindulva megkapjuk a s2 = 35 mm kirugózási utat. A megenge-

dett keréknyomásnál a járműnek (a nulla helyzettől) s1= 92 – 50 = 42 mm berugózása 

van. A 3.14. ábrán be vannak jelölve az utak. s1esetén b1 = + 4 mm, és s2 esetén b2 = -

8 mm. A nyomtávot meg kell adni az üres állapotra: bf = 1286 mm. 
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A 3.7., 3.15. és 3.18. ábra a kettős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztések és a 

McPherson rugóstagos felfüggesztések nyomtávváltozását mutatja. Jól felismerhetők a 

berugózáskor kisebb változásértékek. Ahogyan azt a 3.4.1. fejezetben közelebbről bemu-

tatjuk, a görbe alakja határozza meg a billenési központ magasságát. Mindhárom személy-

autónál Rof a talaj fölött helyezkedik el, és (a Honda kivételével, 3.15. ábra) terheléskor 

észrevehetően lesüllyed. 

A billenési központ kedvezőtlen helyzetbe kerül, ha a járműgyártó a szériában azt az 

útpálya magasságába helyezte, és a kocsi utólag mélyebbre kerül (3.16. ábra). Rof a talaj 

alá kerül, és különösen széles abroncsokkal romolhat az egyenesen haladási képesség. 

A kettős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztéseknél a rugók a felső vagy alsó lengő-

karokon találhatók. Mindkét esetben erőpár jön létre (3.17. ábra), ami – a lengőkar csap-

ágyazásaiban meglévő rugalmasság miatt – kisebb mértékben megváltozott nyomtávválto-

zási görbét eredményez, és ezzel valamelyest más lesz a billenési központ helyzete (3.18. 

ábra). A (rugózott) járművön méréssel meghatározott változásgörbe minden esetben a he-

lyes magasságot adja. 

Tipikus hátsókerék-felfüggesztések nyomtávváltozási görbéit mutatja a 3.19., 3.20., 

3.74. és 3.12. ábra. A nem meghajtott merev tengelyeken és torziós lengőkartengelyeken 

megnövekedhet, ill. lecsökkenhet a nyomtáv a rugalmas kerékdőlés-változás következmé-

nyeképpen (3.55. ábra). 

 

3.17. ábra: A kerék felfekvési pontján ható Fz,W erő és az alsó tartócsuklón ható FG,z erő nyomatékot képez, 

ami oldalt a lengőkarokra támaszkodik le, és ott előidézi a +FE,y és –FG,y erőpárt. A felső és alsó lengőkar 

egyszerűsítve vízszintesen elhelyezkedőnek van feltételezve. 
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3.18. ábra: Kettős keresztlengőkaros felfüggesztésen a két kerék rugózással és rugózás nélkül mért nyomtáv-

változása a rugózási út függvényében. A görbület különböző, ami azt jelenti, hogy a menetkész kocsin a bille-

nési központ az elméletileg (rugózási ellenerő nélkül) meghatározottnál, ill. számoltnál magasabban van (ld. 

ehhez 3.7. ábrát). 

 

3.19. ábra: Egy kerék nyomtávváltozása, Mercedes (ld. [2] irodalom 5.3.4. fejezete), 3. sorozatú BMW meg-

hajtott hátsó tengelyén és Honda Accord nem meghajtott tengelyén mérve. A Mercedes térbeli lengőrudas 

futóműnél a görbe görbülete rakomány esetén lesüllyedő billenési központra utal (3.22. ábra). hRo,r magassá-

ga mm-ben: 

  tervezési helyzetben megengedett tengelyterhelésnél 

 BMW 122 92 

 Honda 74 58 

 Mercedes 65 - 
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3.20. ábra: Opel Omega (1996) többlengőkaros hátsótengelyének kinematikája. Ennél a mérésnél csak egy 

kerék nyomtávváltozása jelenik meg. A kerékösszetartás változásának görbéje a hátsó tengely alulkormány-

zottság felé tendáló imbolygó kormányzására (Wanklenken) utal. Ezt egy pótlengőrúd beépítésével érték el. A 

hátsó billenési központ terheléskori lesüllyedését kedvező módon csökkenti (az elsőhöz képest) a keréknyo-

más áthelyeződése a görbén: ezáltal a jármű alulkormányzottabbá válik. Az fékletámasztási szög és ferde-

rugózási szög a 3.160. ábrán van ábrázolva. 

3.4. Billenési központ és billenési tengely  

Valamennyi egyedi kerékfelfüggesztésnél közvetlen összefüggés áll fenn a nyomtávválto-

zás és a billenési központ magassága között, ezért együtt kell vizsgálni őket. A témáról 

további részleteket tartalmaz a [2] és [9] irodalom. 

3.4.1. Fogalom meghatározás 

A billenési központ – amit gördülési központnak, Ro-nak is neveznek – a DIN 70000 

szabvány szerint a kerék középpontján átmenő, függőlegesen álló keresztsíknak az a pontja 
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(3.21. ábra), amelyben a keresztirányú erők (y irány) a rugózott tömegre – azaz a felépít-

ményre – kinematikai billenésszög kialakulása nélkül tudnak hatni. 

A billenési pont így az a pont a kocsi közepében (elölről) és a tengely közepében (ol-

dalról nézve), ami körül a felépítmény oldalerő hatására elkezd megbillenni, és amelyen az 

oldalerő letámasztása is megtörténik a tengely és a felépítmény között. A kerék adott 

nyomtávváltozási görbéjén a billenési központ az az Ro pont a jármű belsejében (3.22. 

ábra), amit a kerék felfekvési pontjában a változásgörbéhez húzott AB érintőre emelt me-

rőleges metsz. Ily módon az Ro pont hRo,f magassága elöl (ill. hRo,r hátul) a s és b szaka-

szok segítségével meghatározható, mégpedig a lengőkar csapágyazásában lévő összes ru-

galmasság figyelembevételével (3.18. ábra). A következőképpen viselkedik: 

  

  
 

           

            
      (3.2) 

és ezzel a billenési központ magassága egy kerékre vonatkoztatva: 

elöl       
  

  
 
  

 
 

és hátul       
  

  
 
  

 
 (egy kerék, 3.2a) 

bf = 1400 mm, kerekenként b = 6 mm és s= 40 mm esetén a következő lenne: 

      
 

  
 
    

 
           

 

3.21. ábra: A billenési központ a jármű belsejében (elölről nézve) és a tengely közepén van oldalnézetben. 
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3.22. ábra: Egy kerék mért nyomtávváltozási görbéjéből meg lehet határozni a billenési központ hRo,f, ill. r  

magasságát a mindenkori terhelési állapot mellett a görbére helyezett érintő segítségével. 

      
  

  
 
  

 
 

 

      
  

  
 
  

 
 

 

            
  

  
 
        

 
 (3.3) 

A 3.15. ábrán az Audi és az Opel esetében a belső görbékre helyezett érintők a kerekek 

berugózásakor egyre inkább az ordinátatengellyel párhuzamos helyzetbe kerülnek, ami a 

billenési központ süllyedését jelenti terhelés alatt – a MacPherson felfüggesztés jellemző-

jeként. A kettős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztéseknél ezzel szemben az érintő szög, 

és ezzel együtt az Ro pont magassága terheléskor kevésbé változik (Honda és 3.18. ábra). 

Ez ugyanúgy vonatkozik a hátsó tengelyekre is (3.19. és 3.20. ábra). 

3.4.2. Billenési tengely 

A viselkedés szempontjából a billenési központ helyzete elöl és hátul, valamint a kettőt 

összekötő vonal – C billenési tengely (3.23. ábra) – döntő jelentőségű: a billenési központ 

magassága mértékadóan meghatározza a tengely keréknyomás-különbségét és ezzel – az 

abroncsviselkedésen keresztül –a jármű saját kormányzási viselkedését, valamint azt a 

szükséges billenési rugózást is, ami magasabb szükséges billenési merevség és stabilizátor 

alkalmazásakor egy oldali berugózásnál a kényelem szempontjából kritikus. A billenési 

központ helyzete ezen kívül függ a lengőkarok pillanatnyi pozíciójától is, azaz a billenési 

központ általában csak szimmetrikus berugózáskor helyezkedik el a jármű középsíkjában, 

egyoldali berugózáskor (kanyarodáskor) horizontálisan és vertikálisan is változtatja helyze-

tét ebből a pozícióból, aminek következménye a lengőkarokon ébredő erők felépítményre 

való nemkívánatos feltámaszkodási hatása lesz. Ezt a szimmetrikus berugózáskor lesüllye-

dő billenési központ orvosolja. 
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Ennek következtében a billenési központ magassága és változása a kerék ki-

berugózáskor a következő követelmények kompromisszumaként alakul ki: 

 megadott kerékterhelés-változások kanyarodáskor a kívánt, alulkormányzott saját 

kormányzási viselkedés elérése érdekében, 

 menetdinamikai szempontból nem kritikus nyomtáv-változások kerék mozgások 

esetén, 

 komfort szempontjából nem kritikus billenési rugókeménység, 

 kívánt – vagy megengedett – kerékdőlés-változás, 

 lehetőleg kicsi feltámaszkodási erők a felépítményen, valamint 

 billenési tengely helyzete. 

A billenési tengelynek hátrafelé kicsit emelkednie kell, hogy a felépítmény-csillapítás 

részhányadait ki lehessen használni a jármű legyezőmozgásainak csillapítására. 

 

3.23. ábra: Elméleti billenési tengelynek nevezzük az első és hátsó billenési központot összekötő (itt ferde) C 

egyenest, a hBo szakasz a talajra merőlegesen mutató billenési erőkar ezen egyenes és a felépítmény Bo 

súlypontja között. Ha a jármű hátul merev tengellyel van szerelve, a bemutatott ferde helyzet előnyös. Ha elöl 

és hátul független kerékfelfüggesztés van, akkor a billenési tengelynek csak enyhén kell ferdének lennie.  

A billenési központ magasságai tervezési helyzetben egyedi kerékfelfüggesztéseknél: 

elöl     –           

hátul     –           

A nagy kerékterhelések hajtóerőkkel való szuperponálását és ezzel együtt járóan az oldal-

erő-potenciál csökkenését különösen figyelembe kell venni. 

A nyomtávváltozás görbéjének lefutásától függően terheléskor többé vagy kevésbé 

erősen lesüllyednek a billenési központok (3.15., 3.19., 3.20. és 3.22. ábra). 

A futómű tervezése mindenekelőtt az első billenési központ (nyomtávváltozástól 

függő) hRo,f magasságának meghatározását igényli, hogy később ehhez illeszkedő hátsó 

tengelyt lehessen tervezni, aminek a hRo, r magassága valamivel nagyobb – ha független 

kerékfelfüggesztésről van szó. 

Ha merev tengely van beépítve, a br nyomtávval szemben a rugók kisebb bSp hatótá-

volsága miatt a felépítmény a kanyarokban kevésbé támaszkodik le (i = bSp/br, 1.23. ábra).  



3. KERÉKMOZGÁS KINEMATIKÁJA ÉS ELASZTOKINEMATIKA 89 

 

 Jörsen Reimpell, Jürgen W. Betzler, BME  www.tankonyvtar.hu 

Ennek kiegyenlítésére ajánlatos hátul magasabb billenési központot tervezni (a 3.23. ábrán 

látható). Ennek lehetőségei a [2] irodalomban olvashatók. 

A 3.23. ábrán kiegészítően berajzolt A és B egyenesek a tényleges billenési tenge-

lyek, általában a talajjal párhuzamosan helyezkednek el. Pontos helyzetük a lengőkarok 

szögállásától függ. A és B körül a felépítmény oldalerő hatására dől meg. 

3.4.3. Billenési központ egyedi kerékfelfüggesztéseknél 

A P pólus magassága meghatározza Ro billenési középpont helyzetét (3.24. ábra). Ha P a 

talaj fölött fekszik, akkor Ro is a talaj fölött helyezkedik el. Ahogy az a 3.22 ábrán látható, 

a nulla pontban a nyomtávváltozási görbéhez húzott érintő α szöggel elhajlik a függőleges-

től. 

 

3.24. ábra: hRo és p szakasz rajzi és számításos meghatározása kettős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztés-

nél, valamint többlengőkaros és hosszlengőkaros futóművek esetén (3.32. ábra). 

 

3.25. ábra: A billenési központ meghatározása egymással párhuzamosan elhelyezkedő kettős 

keresztlengőkarok esetén. A pólus a végtelenben van. 
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Ezzel szemben ebben a pontban a görbe görbülete a P pólus és a W kerékfelfekvési pont 

közötti távolságtól függ. Egymástól minél messzebb helyezkednek el (azaz minél hosszabb 

a q szakasz, 3.30. ábra), annál kisebb lesz a görbület, és annál kisebb lesz a kinematikai 

kerékdőlés-változás (ld. 3.5.2. fejezet). A következő ábrák a billenési központok hRo ma-

gasságának és a p szakasznak a rajzi meghatározását mutatják. A q pólustávolság lemérhe-

tő vagy egyszerűen számolható: 

  
          

     
 (3.4) 

Ahogy a 3.24. és 3.7. ábra mutatja, a kettős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztéseknél 

csak a lengőkarok egymáshoz képesti helyzete (tehát α és  szög nagysága) játszik szere-

pet. A felső és alsó lengőkar forgáspontjait összekötő egyenest meg kell hosszabbítani, 

hogy P pólust és egyidejűleg annak p magasságát megkapjuk. Ha a P pontot összekötjük a 

W kerékfelfekvési ponttal, az megadja a jármű középsíkjában az Ro billenési központot. Az 

egymással párhuzamosan elhelyezkedő lengőkaroknál P a végtelenben helyezkedik el. 

Ezekhez a W ponton keresztül kell párhuzamost húzni. 

A kerék felfekvési pontjától messze elhelyezkedő pólus esetén ajánlatos kiszámítani 

a p és hRo szakaszokat. A 3.24. ábrán megtalálhatók az út képletei. A hosszlengőkarok ol-

dalnézetben terpesztett forgástengelyei – szerkezetileg úgy tervezve, hogy bólintó pólust 

kapjunk (3.155. ábra) – az E1 és G1 lefelé, ill. felfelé függőzését kívánják (3.26. ábra). Az 

így kapott E2 és G2 pont – hátulnézetben E1 és G1 ponttal összekötve – megadja a P pólust, 

és az ebből a kerékfelfekvési ponthoz húzott vonal (ahogy az a 3.24. ábrán látható) a bille-

nési központot. Ha a keresztirányú lemezrugók átveszik a tengelyvezetést, centrikus befe-

szítésnél (3.27. ábra) a kinematikai L3 erőkar fontos a billenési központ szempontjából, és 

ha a letámasztás két ponton történik, akkor a rugó fix pontjától való L2 távolság (3.28. 

pont). További részletek a 4.7.3.1. fejezetben olvashatók. 

 

3.26. ábra: Az oldalnézetben egymáshoz képest ferdén elhelyezkedő hosszlengőkarok esetén először oldalné-

zetben merőlegest kell állítani a talajra az E1 és G1 ponton keresztül. A C1C2 és D1D2 forgástengelyekkel való 

metszéspontok ekkor kijelölik a hátulnézetben a pólus meghatározásához szükséges E2 és G2 pontot. 
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3.27. ábra: Ro és P meghatározása felül fekvő, centrikusan befeszített haránt lemezrugó esetén. 

 
 

3.28. ábra: Ro és P meghatározása alul fekvő, két ponton letámaszkodó haránt lemezrugó esetén. 

 

3.29. ábra: Minél nagyobb lehet a bf nyomtáv, annál magasabbra kerül az Ro billenési központ, amit egy 

rugóstagos felfüggesztés példáján mutatunk be. 
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3.30. ábra: Minél közelebb áll a függőlegeshez a rugóstagos, ill. lökhárító rudas felfüggesztés, és minél köze-

lebb áll a vízszinteshez az alsó GD1 lengőkar, annál közelebb helyezkedik el a talajhoz az Ro billenési köz-

pont. Következménye a kerékdőlés kedvezőtlen változása a kerekek berugózásakor. Az alsó lengőkar meg-

hosszabbításával (D1 pont D2 pontba kerülésével) a kinematikai tulajdonságok javulnak. 

Ahhoz, hogy a kerék r elkormányzási sugara kicsi vagy negatív legyen, a G pontot kifelé kell húzni a kerék-

be, mert ez azzal az előnnyel jár, hogy a b erőkar rövidebb lesz Fz,W  függőleges erő esetén. Minél rövidebb 

lehet a b szakasz, annál kisebb súrlódás lesz a dugattyútengely és a vezetés között, valamint a dugattyún, és 

annál kisebbek a D, E és G csapágypontokban ébredő erők. A hosszú q szakasz határok közé szorítja a nyom-

távváltozást. A b erőkar könnyen számítható: 

            (3.4a) 

A kiviteltől függően + r vagy - r behelyettesíthető az egyenletbe (ld. [3] irodalom 7.2. fejezetét). 

McPherson felfüggesztésnél a karosszéria oldalán lévő E rögzítési pontban merőlegest kell 

állítani a lengéscsillapító dugattyúrúdjának mozgási irányára, és az alsó lengőkart meg kell 

hosszabbítani. Kettejük metszéspontja megadja a P pólust (3.29. ábra). Az ábra azt is mu-

tatja, hogyan emelkedik az Ro1 billenési központ Ro2 pontba a bf,1 nyomtáv bf,2-re való 

növekedésének hatására. Ha a kerék elkormányzási sugara negatív, akkor az alsó vezető 

csuklót a kerékbe kell helyezni (3.102. ábra). A 3.30. ábra a lengéscsillapító középvonalára 

merőlegesen álló EP szakaszt mutatja, valamint látszik, hogy hRo független a lengőkar 

hosszától, ami a kinematikai tulajdonságokat mértékadóan befolyásolja. Laposan fekvő 

lengőkaroknál ajánlatos a hRo és p magasságokat számítani, a pólus a rajzon a rajztáblán 

kívül nagyon messze helyezkedne el (3.31. ábra). További részleteket a 4.7.3.2. fejezet 

tartalmaz. 

Hosszanti lengőkar esetén (3.32. ábra) a felső E pont mozgásiránya (a lengőkar for-

gástengelyére merőlegesen) játszik szerepet. A CF szakaszhoz párhuzamost kell húzni az 

E ponton keresztül, hogy a P és Ro pontot megkapjuk. A számításos meghatározás a 3.24. 
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ábra szerint történik. Míg a McPherson felfüggesztésnél a billenési központ magasságát 

csak az alsó lengőkar döntése és csekély mértékben az EG elkormányzási tengely és a ru-

góstag középvonala által bezárt szög (3.30. ábra) változása befolyásolhatja (ennek a fel-

függesztési módnak a hátránya), a hosszanti lengőkar esetén a CF forgástengely ferdébbre 

állítható, és ezáltal Ro felemelhető. Ezzel a pólus közelebb kerül a kerékhez, ami azzal a 

plusz előnnyel is jár, hogy a berugózó kerekek jobban negatív kerékdőlésbe fordulnak.  

 

3.31. ábra: hRo és p szakaszok számításos meghatározása a McPherson felfüggesztés szokásos kivitele esetén 

 

3.32. ábra: Ro billenési központ meghatározásához hosszlengőkar esetén párhuzamost kell húzni CF-hez az E 

ponton keresztül, és a GD szakaszt meghosszabbítva meg kell határozni a metszéspontot. P pólust össze kell 

kötni W ponttal, ami megadja Ro-t a jármű középsíkjában. Minél ferdébb oldalnézetben a felső lengőkar (a2 

jobbra), annál jobban közelít P pólus a jármű középpontjához: nagyobb lesz a nyomtáv és a kerékdőlés vál-

tozása, és Ro1 magasabbra kerül Ro2-ként (ld.4.49. ábrát is). 
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Az első billenési központok 3.24.-3.32. ábra alapján meghatározott hRo,f magasságai csak 

jó forgó mozgású, de különben nem rugalmas csapágyaknál és csak  = 2
o
 billenési szögig 

érvényesek. Az alkalmazott gumielemek rugalmassága a járművön meglévő tényleges ma-

gasságot csak kis mértékben módosítja (3.18.). A rajzi vizsgálatok és a számítások is azt 

mutatták, hogy nagyobb billenési szögeknél a bal és jobb pólus ugyan különböző helyzetbe 

kerül, a jármű közepén lévő billenési központ azonban csak hRo = ±10 mm mértékben 

változik. Ezzel párhuzamosan járművön végzett mérések hRo = 20 mm-es esést mutattak. 

 

3.33. ábra: Ha a hosszlengőkar forgástengelye vízszintes, akkor a billenési központ a talajon van, P pedig a 

végtelenben. A ±f ferde rugózás mértéke a lengőkar hosszától függ ( ferde rugózási szög, ld. 3.158. ábra). 

 

3.34. ábra: Ha a hosszlengőkar forgástengelye ferdén van elhelyezve, akkor a billenési központ a talaj fölé 

emelkedik, ill. a talaj alá kerül fordított ferde helyzetben. P mindkét esetben a végtelenben van.  

Az első kerékfelfüggesztésekkel szemben a hátsó független felfüggesztésű tengelyek egy 

részénél csak egy lengőkar van oldalanként. A pólus helyzete határozza meg itt is a bille-

nési központ magasságát. Tájékoztatást ad még a kerekek mozgásának iránya. Ha a lengő-

tengely forgástengelye vízszintes (3.33. ábra), a kerék pontosan függőlegesen mozog, és Ro 

a talajon helyezkedik el. Ha a forgástengely ferde (3.34. ábra), Ro a talaj fölé vagy ellenke-

ző döntésnél a talaj alá kerül. 

Az egycsuklós lengőtengely (3.35. ábra) forgáspontja a jármű közepében van, a pó-

lus egyben a billenési központ is, szemben a kétcsuklós lengőtengellyel, ahol a P pont ol-

dalt a differenciálmű mellett van, és így Ro aránytalanul magasra kerül. A 3.12. ábra Ro 
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rajzi meghatározását mutatja. A billenési központ lesüllyedése negatív -W kerékdőlés ese-

tén (bal oldal) jól felismerhető. 

 

3.35. ábra: Az egycsuklós lengőtengelynél a jármű középpontjában fekvő forgáspont egyben a pólus is, és a 

billenési központ is (ld. [2] irodalom 9.2. fejezetét). 

 

3.36. ábra: Ferde tengelyű hosszlengőkar esetén a P pólus és az Ro billenési központ helyzetét a lengőkar r 

hossza, valamint az α nyilazási szög és a   tetőszög határozza meg. Az egyenletekkel ki lehet számítani a hRo 

magasságot a jármű középpontjában. Rakodáskor az E és G pont lejjebb kerül, ezzel a P és Ro pont is. A 

pillanatnyi nyomtávváltozás a P2 köré húzott körívből határozható meg (ld. 3.20. és 3. 160. ábrát is). 
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Ferde tengelyű hosszlengőkaros futómű esetén a kerék térben elhelyezkedő EG forgásten-

gelyéhez viszonyított merőleges mozgása játszik szerepet (3.36. ábra). A forgástengely 

meghosszabbításának a tengely közepén függőlegesen álló síkkal való döféspontja megad-

ja a P1(=P2) pólust, aminek segítségével a kocsi közepében a billenési központ hRo magassá-

ga meghatározható. Ahhoz, hogy ezt megkapjuk, α szög figyelembevételével először meg 

kell rajzolni a felülnézetet, és ebben a lengőkar forgástengelyét meg kell hosszabbítani, 

amíg nem metszi a tengely középpontját. Az így megkapott P1 pólust hátulnézetbe kell 

lefüggőzni, és ott a forgástengelyt meg kell hosszabbítani – ezúttal  szög alkalmazásával 

–, amíg metszik egymást. Végül a hátulnézetben meghatározott P2 pólust W-vel össze kell 

kötni. Kis α és  szög esetén célszerű lehet hRo és p magasságot számítani a szerkezetileg 

adott méretek függvényében: az ábrán alul található képletben megfogalmazott összefüg-

gés. 

3.4.4. Billenési központ csatolt hosszlengőkaros futóműnél 

Ezen tengely kinematikai, ill. statikai billenési központját az O csapágypontok adják (3.37. 

ábra), amelyeken – a DIN 70000 szabványban meghatározottak és a 3.4.1. pontban leírtak 

szerint – a keresztirányú erők letámaszkodnak. Az elasztokinematikai billenési központ 

mértékadó a kerékösszetartás és a kerékdőlés változásakor váltakozó oldali rugózás esetén. 

A könnyen csavarodó kereszttartó miatt a kerekek kanyarodáskor elfordulnak (a 

hosszlengőkar tengelyekhez hasonlóan) az O1 és Ors pontot összekötő vonal körül SM csa-

varási középponttal (ld. 3.38. ábra). A kerékösszetartás és kerékdőlés változása a 3.54.-

3.57. ábrákon látható. 

 

3.37. ábra: Csatolt hosszlengőkaros futómű esetén a felépítmény oldalerői két előre mutató, csavarással és 

hajlítással szemben merev hosszlengőkaron támaszkodnak le. Az O forgáspontok h’Ro,r talajtól való távolsága 

határozza meg az Ro’r kinematikai billenési központ helyzetét. A h’Ro,r magasságot kizárólag a lengőkarok r 

hossza és a ferde helyzet, azaz a ± szög befolyásolja. 
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3.38. ábra: Az Ror  elaszto-kinematikai billenési központ hRo,r magasságának meghatározása. A billenési köz-

pont körül hajlik meg a felépítmény torziós csatolórúd esetén a súlypontban támadó centrifugális erő hatásá-

ra. Ismerni kell a csatolórúd SM csavarási középpontját, melyet felülnézetben az O csapágypontokkal össze 

kell kötni, és ennek metszenie kell a kerékközéppontokon keresztül húzott egyenest. A megkapott pólusokat a 

hátulnézetbe fel kell vetíteni a kerék középpontjára, és ott össze kell kötni W kerékfelfekvési pontokkal, hogy a 

jármű középpontjában megkapjuk az Ror pontot. 

A csavarási középpont helyzete határozza meg váltakozó oldali rugózásnál a kerékdőlés és a kerékösszetartás 

változását (3.54. és 3.55. ábra, valamint a rugó és a lengéscsillapító áttételi arányszámát. Pontosabb leírás a 

[2] irodalom 4.3. fejezetében). 

3.4.5. Billenési központ merev tengelyek esetén 

Merev tengelyeknél az oldalerők csak egy, ill. két helyen támaszkodnak le. A billenési 

központ ezért csak egyes esetekben határozható meg a mechanizmusok elméletének törvé-

nyei alapján, túlnyomórészt a statika törvényei érvényesek. A tengely középpontját kell 

figyelembe venni, amelyen a felépítmény és a tengely közötti erőátvitel megvalósul. 

Felfüggesztésként a hossz lemezrugók szolgálnak, így az oldalerő a rugó főcsap-

ágyakban támaszkodik le, és Ro annak középpontjában helyezkedik el (3.39. ábra). A lapos 

konstrukció érdekében a személyautóknál a rugót a tengely alatt helyezik el (az ábra jobb 

oldala). A haszonjárműveknél magasabban fekvő billenési központra van szükség a fel-

építmény oldaldőlésének csökkentése érdekében. A rugó a tengely fölött helyezkedik el (az 

ábra bal oldala), aminek az az előnye, hogy a rögzítő csavarok a tengely és a rugók között 

nincsenek további húzóerők által igénybe véve. 
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Ha az oldalerő letámasztását egy Panhard rúd veszi át (3.40. ábra), akkor a billenési 

központ a rúd jármű középvonalával való metszéspontjában helyezkedik el (és nem a rúd 

középpontjában, ahogy azt néha feltételezik). Kanyarodáskor megváltozik a rúd helyzete, 

és ezzel Ro magassága és a keresztirányú lengőrúd és a felépítmény közötti erők hatóirá-

nya is. Ha ezzel szemben Watt-rudazat valósítja meg az erőátvitelt oldalirányban, akkor 

annak a tengelytesten való rögzítési pontja a mértékadó vonatkoztatási pont (3.41. ábra). 

 

3.39. ábra: Ha a merev tengelyt hosszanti lemezrugókon vezetjük keresztül, akkor az oldalerők azok főcsap-

ágyain támaszkodnak le. A billenési központ a tengelyrögzítési pontban a rugó főcsapágy középpontjában 

helyezkedik el – függetlenül attól, hogy a rugók a tengely felett (bal oldalon) vagy a tengely alatt (jobb olda-

lon) vannak rögzítve. 

 

3.40. ábra: Ha az oldalerő letámasztását egy keresztirányú rögzítő rúd veszi át, akkor a billenési központ a 

rúd és a jármű középvonalának metszéspontjában helyezkedik el. 
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3.41. ábra: Watt-rudazat személygépkocsi hátsó tengelyén. Ez mindenféle túlnyúlás nélküli vezetést tesz lehe-

tővé. Ki- és berugózáskor a lengőkar a tengelytesten lévő rögzítési pont körül forog, ami egyúttal a billenési 

központ is. 

A felső hosszlengőrúd párt és a Panhard rudat kiválthatja egy háromszöglengőkar (3.42. 

ábra), amelyik az oldal- és hosszirányú erők felépítményre való átvitelét végzi. A billenési 

központ ilyenkor a tengelyen lévő Ro rögzítési pont. A Panhard rúddal szemben az Ro 

pont megtartja hRo magasságát rakodáskor is. 

 

3.42. ábra: Ha a merevtengely vezetését egy hosszirányban elhelyezett háromszög lengőkar valósítja meg, 

akkor annak a tengelytesten lévő rögzítési pontja egyúttal az Ro pont is. 
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3.43. ábra: Ha a felülnézetben egymáshoz képest ferdén elhelyezkedő két felső lengőrúd veszi fel az oldalerő-

ket, akkor azok meghosszabbítása adja a P1 pólust. Ro meghatározásához oldalnézetben P1 ponton keresztül 

párhuzamost kell húzni az alsó rudakhoz. Mivel – ahogy az a felülnézetben látható – e két rúd iránya azonos, 

azok pólusa a végtelenben helyezkedik el. 

 

3.44. ábra: Az FY,W,o és FY,W,i oldalerő az első központi csuklós tengely csapágypontjában és a hátul lévő 

keresztirányú rögzítő rúdon adódik át a tengelyről a felépítménynek. FO,y és FT,y reakcióerő keletkezik. Az Ror 

billenési központnak ezért oldalnézetben a T és Or pontot összekötő vonalon kell elhelyezkednie. A központi 

csuklóstengely leírása a [2] irodalom 3.4. fejezetében olvasható. 
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A felső háromszög lengőkar helyett két egymáshoz képest ferdén elhelyezett lengőrúd is 

tervezhető (3.43. ábra). Ebben az esetben a rudak meghosszabbításának metszéspontja adja 

felülnézetben a P1 pólust, melyet oldalnézetben lefelé kell függőzni. A párhuzamos alsó 

lengőrudaknál azok irányában húzott sugár az Ro billenési központban metszi a tengely 

középpontját. 

Az eddig tárgyalt merevtengelyes felfüggesztésekkel ellentétben a központi csuklós 

tengely esetén az oldalerők letámasztása együttesen az első Or csapágypontban és két ferde 

rúdon történhet. A billenési központ ilyenkor a felépítményen lévő e három alkatrész rög-

zítési pontjainak magasságában helyezkedik el. Ha a két rúd helyett Panhard rúd van, ak-

kor a letámasztás azon, valamint az Or pontban történik. A 3.44. ábrán a felülnézet mellett 

látható statika világosan felismerhetővé teszi az FO,y és FT,y reakcióerőt. A billenési köz-

pont ezzel az oldalnézetben látható, a két pontot összekötő vonalon található. Ha a Panhard 

rúd (a 3.40. ábra szerint) ferde, akkor először a rúd közepes magasságát is hátulnézetben 

kell meghatározni, majd azt az oldalnézetre átvinni. 

3.5. Kerékdőlés  

3.5.1. Kerékdőlési értékek és kerékdőlési adatok 

A DIN 70000 szabvány szerint a kerékdőlés a kerék középsíkja és az útpálya síkjára emelt 

merőleges közötti (az útpályára vonatkoztatott) szög. Pozitív, ha a kerék kifelé hajlik (3.45. 

ábra), és -W értékként negatív a befelé dőlés esetén. 

 

3.45. ábra: A pozitív +W kerékdőlés a kerék síkjának a merőlegestől felfelé és kifelé való eltérése. Az ábrá-

zolt kerék az FY,T, kerékdőlési oldalerő miatt balra gördülne, ha a jobbra irányuló FY,W ellenerő  nem állíta-

ná helyre az egyensúlyt (azaz az egyenes irányt). 

A személyautó első kerekein két-három utas (tervezési súly, ld. 5.3.4. fejezet) esetén ki-

sebb pozitív kerékdőlés célszerű, hogy az abroncsok az enyhén domború útpályára lehető-

leg merőlegesen gördüljenek, és egyenletes legyen a kopásuk és kicsi a gördülési ellenállá-

suk. A 3.46. ábrán bemutatottak szerint a legelőnyösebb érték a következő lenne: 
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Az abroncs kanyarodáskor való jobb oldalvezetése miatt és a menetviselkedés javítása ér-

dekében ma többnyire eltérnek ettől, a személyautónál  már üresen is negatív érték a cél. A 

Németországban előállított újabb nagyszériás járművek első kerekén a következő a szög: 

                 

Az abszolút kerékdőlés mellett fontos a tolerancia megadása, azaz a megengedett értéktől 

való eltérés, valamint a bal és a jobb kerék közötti eltérés is. Gyakoriságvizsgálattal kimu-

tatták, hogy ±30’ mértékű eltérés szokásos ahhoz, hogy az első tengely elemei gazdaságo-

san, nem pedig szűk toleranciákkal korlátozottan legyenek gyárthatók. A kerékdőlés nem 

minden első kerék felfüggesztésénél állítható. A különböző megoldásokat a [2] irodalom 

mutatja be. 

 

3.46. ábra: A vizsgálatok azt mutatták, hogy W = +5’ és +10’ közötti kerékdőlésnél áll be a legegyenlete-

sebb abroncskopás. A pozitívabb kerékdőlés következménye a külső vállak erősebb kopása lenne, a negatív 

pedig ugyanezt eredményezné a belső oldalon. 

Egyenes haladásnál a kormány egyik oldalra való „húzásának” megakadályozása miatt a 

bal és a jobb oldali kerék között   = 30’-nél nagyobb dőlésszögkülönbség lehetőleg ne 

legyen. A 3.103. ábrán látható, hogy a kerékdőlés és a csapterpesztés közvetlenül össze-

függ, azaz ha a kerékdőlés eltérése túl nagy, akkor ugyanez vonatkozik a kerékterpesztési 

szögre is. Ezért gyárilag nem engedhető meg 30’-nél nagyobb kerékdőlés-eltérés. Az első 

kerék csoportmegjelölésében például az adat a következőképpen néz ki: 

Kerékdőlés          (3.4b) 

A bal és jobb kerék közötti max. különbség 30’. 

Hozzá kell tenni a mérési állapotot, aminek a DIN 70020 szabvány szerint az üres 

súlyra kell vonatkoznia (vagyis az utasok nélküli járműre, ld. 5.3.1.1. fejezet). 

A független hátsó kerékfelfüggesztéseknél és csatolt hosszlengőkaros futóműveknek 

az abroncs oldalvezetésének emelése céljából szívesen terveznek negatív kerékdőlést. Üres 

állapotban a következő középérték lehet érvényes: 

 Kerékdőlés            (3.4c) 

A bal és jobb kerék közötti max. különbség 20’. 

A meglévő beállítási lehetőségek itt szűkebb toleranciákat engednek meg. 
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A ferdetengelyű hosszlengőkaros hátsótengelyeknél fennáll azonban a túl erős negatív ér-

ték veszélye teljesen megrakott állapotban (3.49. ábra). Ez túlzott abroncsmelegedéshez és 

– ezzel összefüggésben – a futófelület leválásához vezethet. Ez az oka annak, hogy a sze-

mélyautó-gyártók miért vették vissza a kinematikai kerékdőlés-változás értékét ennél a 

felfüggesztési módnál a lengőrúd forgástengelyén az α és  szög (3.36. ábra) módosításá-

val (ld. ehhez 2.2.6.5. fejezetet). 

3.5.2. Kinematikai kerékdőlés-változás 

A független kerékfelfüggesztések hátránya az, hogy a kerekek kanyarban a felépítménnyel 

meghajolnak, azaz a kanyar külső széle felé álló kerék viszonylag a talajhoz tart pozitív 

kerékdőlésbe, és (a kanyar belső szélén levővel ellentétben) erősebben terhelt abroncs ol-

dalvezetése csökken (3.54. és 3.55. ábra). A kiegyenlítéshez személyautónál a kerékfel-

függesztést úgy tervezik, hogy a kerekek berugózáskor negatív kerékdőlést vegyenek fel, 

kirugózáskor pedig pozitív kerékdőlést (3.47. és 3.48. ábra). 

 

3.47. ábra: A független kerékfelfüggesztéseknél a kerekek kanyarodáskor a felépítménnyel meghajolnak. 

Ennek kiegyenlítésére a berugózó kerekeknek negatív kerékdőlésbe kell átmenniük, a kirugózóknak pedig 

pozitívba. 

folytonos vonal: berugózott  

szaggatott vonal: normál 
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3.48. ábra: A Honda Accord kettős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztésén az s2 kerékberugózási út és s2 

kerékkirugózás út függvényében mért kerékdőlés-változás egy 3. sorozatú BMW rugóstagos tengelyével és a 

Mercedes McPherson felfüggesztésével összehasonlítva. 
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3.49. ábra: Mercedes, 3. sorozatú BMW és Honda Accord hátsó kerekeinek kerékdőlés-változása. A vizsgált 

Mercedes térbeli lengőrudas tengelyén nagyon pontos a kerékdőlés-beállítás. Üresen ez W,0,l = -55’ 

ésW,0,rs= -35’ volt, és három utassal terhelve kb. -1
o
30’-re emelkedett. Berugózáskor enyhén progresszív a 

görbe. Az üres állapotra a gyár a következő adatot adta: W = -50’ ± 30’ (ld. ehhez [2] irodalom 5.3.4. feje-

zetét). 

A BMW többlengőrudas tengelye egyenes vonalú görbelefutást mutat. Berugózáskor a negatív kerékdőlés 

kisebb, mint a vizsgált Mercedesnél. 

A Honda kettős keresztlengőrudas kerékfelfüggesztésénél tervezési helyzetben a kerékdőlés nulla, és a kere-

kek berugózáskor erősebben elmennek a negatív értékek felé, mint a két másik kerékfelfüggesztésnél. 

Az abszcisszán fokban balra a negatív, jobbra pedig a pozitív kerékdőlés van ábrázolva, az 

ordinátatengelyen a kerék függőleges mozgása útja, fölfelé az s1 kerékberugózási út mm-

ben, lefelé pedig az s2 kirugózási út. A berugózáskor a kettős keresztlengőkaros kerékfel-
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függesztés görbe vonalú, negatívba menő görbéje ennek a tengelynek az előnyét mutatja. A 

MacPherson felfüggesztésnél a görbe (előnytelenül) máshol görbül. Kirugózáskor ezzel 

szemben a keréken az utóbbi esetben pozitívabb lesz a kerékdőlés, ami egyet jelent a (mé-

gis kevésbé terhelt) kanyarban belül lévő kerék jobb oldalerő-felvételével. 

A független hátsókerék-felfüggesztések kerékdőlés-változási görbéit a 3.49., 3.20. és 

3.74. ábra mutatja. Itt jobb tulajdonságok ismerhetők fel, mint az elsőknél. Mivel nincs 

kormányzás, a hossz, ferde, ill. keresztlengő elemek előnyösebben helyezhetők el. Az áb-

rázolt nulla helyzetből a Mercedes teljes terhelés mellett 53 mm-rel rugózik be – ahogy azt 

az 5.14. ábra mutatja. A kerékdőlés ekkor W,r =  -2
o
50’, és a kritikus W,max = -4

o
érték fö-

lött marad, amit nem ajánlatos meghaladni. 

3.5.3. A kerékdőlés változásának rajzi meghatározása 

Szerkesztéssel az első kerekek kerékdőlésének változása a kerékút függvényében a dőlés-

szög  változásának segítségével könnyen meghatározható. A meglévő rugalmasságokat 

itt elhanyagoljuk. A kettős keresztlengőkaroknál meg kell húzni e és f hosszal a köríveket 

C és D pont körül, és normál helyzetben a külső gömbcsukló középpontjait 1 és 2 ponttal 

kell jelölni (3.50. ábra). A felső köríven rögzíteni kell egy tetszőleges 3-as pontot, és e köré 

az 1-2 szakasszal körívet kell húzni: ez megadja a 4-es pontot. A 3-4 összekötő vonalszög 

változása  az1-2 szakaszhoz képest, ha a kerék s1 úttal berugózik. Ha ez negatív kerék-

dőlésbe megy (mint példánkban), akkor levonandó a 0kerékdőlési szögből a normál-

helyzetben, azaz: 

         (3.4d) 

Pozitív viselkedésnél  hozzáadandó: 

         

 
 

3.50. ábra: A  dőlésváltozással egyenlő kerékdőlés-változás szerkesztéses meghatározása kettős 

keresztlengőkaroknál. 
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A McPherson felfüggesztésnél az 1-2 távolság csökken a kerék berugózásakor. A felső 

rögzítési pont a sárhányóban van, és csak az alsó 2-es pont kerül át 3-ba. ismét a két 

összekötő vonal közötti szöget jelöli (3.51. ábra). 

 

3.51. ábra: A kerékdőlés és terpesztés változásának szerkesztéssel való meghatározása McPherson kerékfel-

függesztésnél. 

 

3.52. ábra: A kerékdőlés és terpesztés változásának szerkesztéssel való meghatározása hosszanti lengőkaros 

futóműnél. 

A hosszanti lengőkaros tengely esetén (3.52. ábra) a CC forgástengelyre merőlegest 

kell bocsátani az 1-es ponton keresztül, hogy a 3-as pont körüli 1-2 szakasz hosszúságú 

körív segítségével a 4-es pontot meg lehessen kapni. Ha a CC tengely jobban eltérne a 

vízszintestől, akkor  (és így a kerékdőlés változása, 3.32. ábra) kedvezőbb lenne. 

Lengőtengelynél a P pólus körül kell körívet húzni (3.12. ábra). Az ehhez egymás 

után húzott érintők kiadják a kerékdőlés-változást, ami W,0 értékéből levonandó, ill. hozzá-
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számítandó. Ugyanez érvényes a ferde tengelyű hosszlengőkaros futóműre, itt csak le kell 

szúrni a körzőt a P2 pontba (hátulnézet, 3.36. ábra). 

3.5.4. Billenési kerékdőlés kanyarodáskor 

A felépítmény oldalbillenéskor megváltozik a független felfüggesztésű kerekek kerékdőlé-

se is, a kanyar külső szélénW,k,o szöggel, a belsőn W,k,i szöggel. A kettő középértéke 

W, = 0,5 (W,k,o +W,k,i) a felépítmény kinematikai k billenési szögével együtt adja a 

billenési kerékdőlési tényezőt: 

              (3.5) 

 

3.53. ábra: A felépítmény (és ezzel együtt a kerekek) megdőlésekor az Fz,W,o sin W,o függőleges erőkompo-

nens bal kanyar esetén a kanyar külső széle felé eső (itt jobb) kereket pozitív kerékdőlésbe is nyomja, az 

Fz,W,i sin W,i erő pedig a belső kereket (a szintén kedvezőtlen) negatív kerékdőlésbe nyomja. 

A kanyar külső szélén W = W,0 + W,k,o pozitív szöggel és a belsőn W,i = W,0 - W,k,i 

negatív szöggel a talaj felé dőlő keréken még további kerékdőlés-növekedés tapasztalható: 

                      (3.5a) 

                      

függőleges erőkomponensek (3.53. ábra) miatt. Minél puhábbnak kell lennie a lengőkar 

csapágyazásának és minél rövidebbnek kell lennie a c szakasznak a kettős 

keresztlengőkaroknál, ill. a dugattyú és a rúdvezetés közötti l – o távolságnak a 

MacPherson felfüggesztéseknél, annál kedvezőtlenebb a billenési kerékdőlés. Ehhez jön 

még további befolyásoló tényezőként a dugattyúrúd átmérője (ld. 5.8.1 fejezet) és a felfüg-

gesztés kinematikai kialakítása. 
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A felépítmény mindkét oldalra való bedőlésével, valamint a billenési szög és a ke-

rékdőlési szög megmérésével meghatározható a billenési kerékdőlési tényező. A billenési 

szög helyett az ordinátatengelyen felvehetjük a kerekek be- és kirugózás alatti s1,2 kerék 

útját (3.54. és 3.55. ábra), és a bi, ill. r nyomtáv segítségével ebből könnyen kiszámolható a 

billenési szög: 

   
     

        
 és             (3.6) 

A VW Golf (III) csatolt hosszlengőkaros futóművének nyomtávja br = 1444 mm, és s1 + s2 

= 80 mm útnál a billenési szög: 

   
  

    
                         

 

3.54. ábra: Különböző hátsókerék-felfüggesztések talajra vonatkoztatott kerékdőlés-változása váltakozó 

oldali rugózáskor. A merev tengely kivételével az összes kivitelnél a kanyar külső szélén lévő kerék pozitív 

kerékdőlésbe, a belső pedig negatív kerékdőlésbe fordul. Az ordinátatengelyen a kerekek be- és kirugózáskor 

megtett útja van megadva. A s1 és s2 útkülönbség segítségével könnyen számolható a  billenési szög (3.6. 

egyenlet). 
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3.55. ábra: A VW által a Golf csatolt hosszlengőkaros tengelyén váltakozó oldali rugózáskor mért kerék-

összetartási és kerékdőlésszögek a kerék utak függvényében ábrázolva. A kanyar külső oldalán lévő kerék 

pozitív, a kirugózó belső kerék negatív kerékdőlésbe fordul. A jármű mérése a megengedett hátsótengely-

terhelés mellett történt. 

E személygépkocsi progresszív rugózási jelleggörbéje a kirugózó kerékkel szemben 

csak kevésbé erősen berugózó kereket tesz lehetővé a kanyar külső oldalán (5.4.2. fejezet). 

A megengedett tengelyterhelésből kiindulva a következő utakat mérték: 

             és             

Itt a következő értékek állnak be: 

 kerékdőlésként                        

 kerékdőlés-változásként       
[         ]

 
 (3.7) 

        
      (    ) 

 
      

 és billenési kerékdőlési tényezőként        
     

  
 

   

    
      (3.5) 
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A billenési kerékdőlési tényező átlagosan a következő értékű: 

hoszlengőkaros tengelynél 1,05 

rugóstagos felfüggesztésnél (McPherson) 0,85 

kettős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztésnél 0,80 

csatolt hosszlengőkaros tengelynél 0,55 

merev tengelynél 0,0 

3.5.5. Elasztikus kerékdőlés 

A billenési kerékdőlés mellett kanyarodáskor figyelembe kell venni még az oldalerők által 

okozott kerékdőlés-változást is. A DIN 70000 szabvány szerint W,k,e értékű a kerékdő-

lésnek az a része, ami a kerékfelfüggesztésben és a kormányban lévő rugalmasságokra 

vezethető vissza, és az abroncsok és az útpálya között ható erők, ill. azok nyomatékai által 

keletkezik. 

 

3.56. ábra: Alsó középkategóriás személyautó meghajtott McPherson első tengelyén mért kerékdőlés-

változás a kerékfelfekvési pontban statikusan felvitt, befelé irányuló oldalerők esetén. A keréktárcsa rugal-

masságát a méréseknél kiküszöbölték, és a (itt befolyást nem gyakorló) kerékutánfutást nem vették figyelem-

be. 
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3.57. ábra: Alsó középkategóriás személyautók különböző nem meghajtott hátsó tengelyén mért elasztikus 

kerékdőlés-változás a kerékfelfekvési pontok közepén statikusan felvitt oldalerők esetén: 

Opel  csatolt hosszlengőkaros futómű 

Fiat  csatolt hosszlengőkaros futómű 

Lancia  McPherson kerékfelfüggesztés 

Toyota  McPherson kerékfelfüggesztés 

Renault          hosszlengőkaros futómű   

A csatolt hosszlengőkaros futómű csekély rugalmassága világosan felismerhető. A kerékutánfutás figyelem-

bevételével ugyanezeket az eredményeket lehetne kapni. 

A 3.56. ábra két személyautó rugóstagos első tengelyén meghatározott értékeket, a 3.57. 

ábra pedig a különböző hátsó tengelyeken mért értékeket mutatja. Ha nincsenek vizsgálati 

eredmények, akkorrugalmassági kerékdőlés-együtthatóként (minden kN-ra) az összes 

egyedi kerékfelfüggesztésnél a következő érték használható: 

     

  
 

   

 
       (3.7a) 

További részletek a [2] és [9] irodalomban találhatók. 
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3.6. Kerékösszetartás és sajátkormányzás  

3.6.1. Kerék-összetartási és menettengelyszög, számértékek és toleranciák 

A DIN 70000 szabvány szerint a δV,0,l, ill. rs statikus kerék-összetartási szög az álló járműnél 

(vonatkoztatási állapot) a jármű hosszanti középsíkja, valamint az egyik bal, ill. jobb kerék 

középsíkjának és az útpálya síkjának metszésvonala közötti szög. Pozitív, ha a kerék első 

része a jármű hosszanti középsíkja felé fordul, és negatív, ha attól elfordul. 

 

3.58. ábra: Mindkét kerék r,t kerékösszetartása a DIN 70020 szabvány szerint a b-c méretkülönbség mm-ben 

a felniszervakon, a kerék középpontjának magasságában mérve. 

A δV,0,t teljes kerék-összetartási szög a jobb és a bal kerék kerék-összetartási szögének ösz-

szeadásával kapható meg. A teljes értéket néha még (a DIN 70020 szabvány 1. részéhez 

hasonlóan) mm-ben adják meg. A kerékösszetartás ilyenkor az az r,t = b-c (3.58. ábra) 

különbség, amennyivel a felniszarvak hátul távolabb vannak egymástól, mint elöl. A ke-

rékösszetartást a kerekek középpontjainak magasságában kell mérni üres állapotban, ami-

kor a kerekek egyenes állásban vannak. r,t tehát a tengely mindkét kerekét érinti. Szögfo-

kokban kifejezve egy kerékδV,0 kerék-összetartási szöge az abroncs αf (ld. 2.8.1. fejezet) 

ferdefutási szögének felel meg, azaz kerékösszetartás esetén a kocsi első kerekei ferdefu-

tásra vannak beállítva, aminek a nagyobb gördülési ellenállás (2.4. egyenlet) a hátránya, 

amelynek mértéke 

            minden          (3.7b) 

A δV,0 kerék-összetartási szög meghatározásába csak egy kerék összetartásának mértéke 

(tehát r,t/2) számít bele: 

radiánban:                       (3.8) 

szögpercben:     
               (3.8a) 

rértékét a felniszarvakon kell meghatározni, ami miatt azok D távolságát figyelembe kell 

venni. Meghatározott összetartási mérték, pl. r = 2 mm esetén a kicsi, 12”-os felniken 
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nagyobb szög jön ki, mint a 15” átmérőjűeken. A 3.59. ábra a felni átmérő hatását mutatja, 

a 2.11. ábra pedig az egyes szakaszokat: D = d + 2  b. 

A pontosan egyenesen futó kerék abroncskopása és gördülési ellenállása a legkisebb. 

Gördüléskor a felfekvési felületen elölről hátrafelé irányuló FR gördülési ellenállási erő 

ébred, ami ra erőkarral nyomatékot gerjeszt, ami a nyomtávrúdon keresztül a kormányon 

támaszkodik (3.60. és 3.111. ábra, valamint 2.4. egyenlet). 

A – lengő elemek csapágyaiban – jelenlévő rugalmasság miatt ez a nyomaték kis-

mértékben hátrafelé nyomja a kereket, és az egyenes vonalú haladáselérése érdekében a 

„ferdefutási” állapotban kerékösszetartásként állítják be. Elsőkerék-meghajtásnál a hátulról 

előre irányuló hajtóerők a kerekeket igyekeznek összenyomni (3.61. ábra) úgy, hogy itt a 

negatív kerékösszetartás lehet előnyös: a szerkezetileg betervezett elasztokinematika (3.83. 

és 3.86. ábra) miatt, valamint azért, hogy toló üzemben a menetstabilitás ne romoljon (a 

gáz elvételekor sem), az elsőkerék-meghajtású járművek is szert tehetnek kerékösszetartás-

ra. 

 

3.59. ábra: δV,0 kerék-összetartási szög a felniméret és az egyik első keréken meglévő, mm-ben megadott r  

függvényében.  
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3.60. ábra: A gördülési ellenállás FR hosszanti erőt ébreszt a kerék középpontjában, ami az ra erőkaron ke-

resztül a kereket hátrafelé, széttartásba nyomja. Ezen és a következő ábrán egyszerűsítve merőlegesen álló-

nak tételezzük fel az EG elkormányzási tengely (3.103. ábra). Az MR = FRra nyomaték következtében a nyom-

távrúdban FT erő ébred. Az FX,W,b fékerőnek az iránya megegyezik FR irányával. 

 

3.61. ábra: Az elsőkerék-meghajtású autóknál az FX,W,a hajtóerők a kerekeket összetartásba igyekeznek 

nyomni. Mindkét oldalon FT nyomtávrúderő ébred. Ugyanez érvényes a meghajtott hátsó kerekekre is (3.64. 

ábra). 
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3.62. ábra: A kerékdőlés és a kerékösszetartás beállításához mindkét ferde lengőkaron excentrikus lappal 

rendelkező hatlapfejű csavarokat lehet tervezni, amelyek az oldalsó nyaknál érnek a berendezéshez (Ford 

gyári ábrája) 

A teljes kerékösszetartás abszolút értéke mellett toleranciákat is elő kell írni, amelyeknek 

mindkét első keréknél – a nyomtávtengely hosszának változtatásával megvalósítható beál-

lítási lehetőség miatt (4.13. ábra) – kerekenként csak δV,0,t = 5’ értékűnek kell lenniük. A 

gyári kerék-összetartási adatok középértéke: 

hátsókerékhajtásnál                  (3.8b) 

elsőkerékhajtásnál               (3.8c) 

 

3.63. ábra: A bal hátsó kerék δV,0,r,l kerék-összetartási szöge és a jobb hátsó kerék δV,0,r,rs kerék-összetartási 

szöge közötti különbség meghatározza a ±’ menettengelyszög nagyságát. Akkor pozitív, ha a szögfelező 

balra előre néz (ld. 3.75. ábrát is). 
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A hátsó tengelyen a ferde tengelyű a hosszlengőkarnál forgástengely elfordításával (3.62. 

ábra), a kettős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztéseknél a kar hosszának oldalirányú vál-

toztatásával lehet állítani a kerékösszetartást. A δV,0,t = ±5’ toleranciák betarthatók, ha van 

beállítási lehetőség. Ha ez szerkezetileg nincs betervezve, akkor a δV,0,t = ± 25’ nagyság-

rendek alig kerülhetők ki, hogy ne legyen gazdaságtalan a gyártás a szoros alkatrész-

toleranciák miatt. 

Függetlenül attól, hogy a hátsó tengely kormányzott-e vagy sem, azonos nagyságú 

összetartási szöget kell megkövetelni balra és jobbra annak biztosítása érdekében, hogy a 

jármű x’ – x’ mozgásiránya megfeleljen a jármű X – X hosszanti tengelyének (3.63. és 

3.75. ábra). A DIN 70702 szabványlap ezért az úgynevezett ’ menettengelyszög megadá-

sát írja elő, azaz a hátsó tengely teljes kerék-összetartási szögének szögfelezőjét az előjel 

figyelembevétele mellett. Ez pedig a következő: 

   (                  )   (3.8d) 

Ha a kerékösszetartás állítható, akkor a        betartható. Ha a független kerékfelfüg-

gesztésnél nincs ilyen beállítási lehetőség, vagy ha csatolt hosszlengőkaros tengelyről vagy 

merev tengelyről van szó (3.75. ábra), akkor max.        értéket kell engedélyezni a 

gyártás költséghatékony kivitelezhetősége érdekében. 

Példaként szolgáljon a 3.63. ábra alapján a               és               értékek-

kel rendelkező személyautó: 

  
     – (–    ) 

 
        

A szög így pozitív. 

Egy személyautó hátsó tengelyén a kerékösszetartás             és 20’ között van. 

A független kerékfelfüggesztéssel rendelkező jármű rajzi adatai így például a következő-

képpen néznének ki: 

Kerékösszetartás 15’ ± 10’, menettengelyszög max. ±15’ 

A BMW a fenti utolsó feltételt már minden modellre előírja: 

geometriai menettengely 0o± 15’ 

a VW pedig a csatolt hosszlengőkaros tengellyel szerelt járműveknél: 

futásiránytól maximálisan megengedett eltérés 25’. 

3.6.2. A kerékösszetartás, ill. kormányszög változása a kerék függőleges mozgása követ-

keztében 

Az álló járművön helyesen beállított kerékösszetartásnál még fontosabb, hogy ez a vezetés 

során megmarad-e, vagy a kerekek ki- és berugózásának következtében változik. Az utóbbi 

a nem kielégítő kormányzási kinematika következménye lehet (ld. 4.6. fejezet), de akarat-

tal is előidézhető bizonyos meghatározott menettulajdonságok elérése érdekében. 

Kerülni kell a kerék-összetartási görbe gradiensének megváltozását, mert ezáltal a 

jármű viselkedése különböző terhelés mellett a vezető számára előre nem láthatóan válto-

zik. 

Ahhoz, hogy az abroncs ferdefutása miatt ne növekedjen a kopás és a gördülési el-

lenállás, ill. az egyenesen haladási képesség zavartalan legyen, ahogy azt a 3.64. ábra és a 
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3.65. ábra. 1. görbéje mutatja, sem berugózáskor, sem kirugózáskor nem lehet semmiféle 

összetartás-változás. Az ábrák ordinátatengelyén a kerékutak vannak felfelé (s1) és lefelé 

(s2) ábrázolva, az abszcisszán jobbra mindenkor egy kerék pozitív összetartása, balra pedig 

negatív összetartása, azaz széttartása van megadva. Az 1. görbe ideális lefutása szerkezeti 

tervezéssel csak nehezen lenne megvalósítható. Az ideális alaktól való kisebb eltérésekkel 

számolni kell. 

 

3.64. ábra: Egy kerék kinematikai kerékösszetartás-változása S kategóriájú Mercedes-Benz térbeli 

lengőrudas hátsó tengelyénél, ahol alig van eltérés a statikus δV,0,r = 12’ értéktől. Ábrázolva van a kerék 

viselkedése a kerék középpontjában bevezetett FX,W,a = 3 kN konstans indulási erő esetén (3.113. ábra) és 

ezzel ellentétes irányú, FX,W,b = 1,89 kN nagyságú, a kerék felfekvési pontjában támadó fékerő esetén (3.108. 

ábra), mindez a szerkesztési helyzetből kiindulva (ld. 5.3.4. fejezet). Az induláskori berugózásnál a kerék 

+δe,r = 3’ értékkel továbbmegy az összetartásba, a fékezéskori kirugózáskor pedig – elasztokinematikailag 

meghatározva –+δe,r = 10’ értékkel: a hátsó tengely stabilizálja a fékezési folyamatot (ld. 3.6.5.1. fejezet). 
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A kerékösszetartás megváltozhat a nyomtávrúd nem illeszkedő hossza vagy helyzete kö-

vetkeztében. Feltételezve, hogy a nyomtávkar az első tengely mögött helyezkedik el (3.60., 

4.3. és 4.4. ábra), a kettős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztés példáján mutatjuk be, ho-

gyan hatnak a különböző hosszú, vízszintesen elhelyezkedő nyomtávrudak (3.66. ábra). A 

túl rövidek (2-es pont) a ki- és berugózásnál egyaránt összehúzzák a kerekeket hátul, és 

azok széttartásba mennek át, ahogyan a 3.65. és 3.67. ábra 2. görbéje mutatja. A túl hosszú 

nyomtávrudak az összetartás irányába nyomják szét egymástól a kerekeket, ld. 3. görbe. 

Mindkét esetben körívhez hasonló görbe alakul ki. 

 

3.65. ábra: A kerékösszetartás lehetséges változása egy kerék be- és kirugózásakor percben megadva a 

nyomtávrúd nem megfelelő hossza vagy helyzete miatt. 

 

3.66. ábra: A túl rövid nyomtávrúd (2-es pont) következménye a be- és kirugózó kerék negatív széttartásba 

való kerülése. Ezzel szemben a túl hosszú nyomtávrúd (3-as pont) mindkét irányban kerékösszetartást idéz 

elő (ld. ehhez 3.65. ábra). 
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Ha a helyes hosszúságú nyomtávrúd belső csuklója (4) túl magasan fekszik (ill. a külső túl 

mélyen), akkor kirugózáskor a kerék hátoldala befelé húzódik, és kerékszéttartás alakul ki, 

ezzel szemben berugózáskor a kerék pozitív összetartásba jut.Ennek következménye a fer-

de lefutású, nagyjából egyenes (4. görbe a 3.65. ábrán). A belül túl mélyen, ill. kívül túl 

magasan fekvő nyomtávrúdcsukló (5) ellentétes hatású, ahogy azt a megfelelő görbe mu-

tatja, és pontosan így hat az előre mutató nyomtávkar is minden vizsgált esetben (4.37. és 

4.39. ábra). 

3.6.3. A kerékösszetartás, ill. a kormányszög változása a felépítmény billenésének hatásá-

ra 

További példáként a 3.69. és a 3.70. ábra tudatosan előidézett kományszögváltozást mutat. 

Kanyarodáskor a berugózó külső kerék széttartást, a kirugózó belső kerék pozitív összetar-

tást mutat. Így a felépítmény megdőlésének hatása alatt az elkormányzást enyhén vissza 

kell venni az első tengely billenés miatti alulkormányzottságának elérése érdekében, ill. a 

sávváltási viselkedés javítása céljából (3.71. ábra, ld. a 3.67. ábra 3. görbéjét is). 

 

3.67. ábra: A 3.66. (2-es pont) és a 4.46. ábrából kiolvashatóan a túl rövid nyomtávrudak rugóstagos kerék-

felfüggesztésnél az összetartás változásgörbéjének görbült alakját idézik elő. Ha a nyomtávkar a tengely 

mögött helyezkedik el, akkor be- és kirugózó kerekeken is széttartás alakul ki. Az ábra az alsó középkategória 

három elsőkerék-meghajtású járművének bal első kerekén mért értékeket mutatja. A 3. görbe az első kerék 

billenési kormányzását mutatja a kerékszéttartás irányába. Az alulkormányzottság irányában ez az intézke-

dés a belső és a külső nyomtávrúdcsukló (3.68. ábrán a 5-ös pont alatt látható) magasságkülönbségével 

érhető el. 
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3.68. ábra: A túl magasan fekvő nyomtávrúdcsukló következménye a 3.65. ábrán látható 4. görbe, és a túl 

mélyen fekvő nyomtávrúdcsukló következménye az 5. görbe. 

 

3.69. ábra: Opel Omegán (1999) meghatározott kerékösszetartás-változás, ami az első tengely billenési alul-

kormányzottságára utal. Egyedi kerekeket mértek, hogy megkapják az összesített kerékösszetartást. A terve-

zési helyzet egyenként 68 kg-os 3 utast szállító járműre vonatkozik. Be van jelölve az üres helyzetben mért 

magasság is. 
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A 3.6.4. fejezetben írtak szerint a hátsó tengelyek hajlamosak lehetnek a túlkormányzott-

ságra oldalerők hatására. Ez nem veszélytelen tulajdonság, ami sávváltáskor 

„utánkormányzást” idézne elő (3.72. ábra). Ennek megakadályozására, valamint a jármű 

általános viselkedésének javítására a hátsó tengelyen is szívesen terveznek billenési alul-

kormányzottságot (3.73. ábra). Egyedi kerékfelfüggesztés esetén ilyenkor a berugózó, a 

kanyar külső oldalán lévő keréken összetartás, a kirugózó, belső keréken pedig széttartás 

van. A 3.20. és a 3.74. ábra ilyen jellegű változásgörbéket mutat (ld. 2.12. fejezetet is). 

A merev tengelyek és a csatolt hosszlengőkaros tengelyek kerekein (az egymással 

való közvetlen kapcsolat miatt) az összetartás nem változik azonos oldali rugózás esetén. A 

gyártási toleranciák következtében vagy hibás beállítás miatt azonban előfordulhat, hogy a 

tengely mégis ferdén ül a járműben, azaz a jármű hossztengelyére vonatkozóan az egyik 

keréken összetartás, a másikon széttartás van. A jármű x’ – x’ mozgásiránya és X – X 

hossztengelye a menettengelyszöggel eltér egymástól (3.75. és 3.63. ábra). 

 

3.70. ábra: s = 30 mm-rel mélyebb építésű VW GofGTi gépkocsin mért kerékösszetartás-változás. A (gyár 

által tervezett, az ábrán bejelölt) normál helyzetben az (egyenesen haladási képességet és az abroncskopást 

kedvezőtlenül befolyásoló) változásértékek a kerekek ki- és berugózásakor kisebbek, mint a mélyebbre helye-

zett állapotban. Továbbá jól felismerhető a csak kevés maradék berugózási út. 
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3.71. ábra: Ha a felépítmény billenési dőlésének hatására (ill. oldalerők miatt) a berugózó, a kanyar külső 

oldalán lévő első keréken széttartás, a kirugózó belső keréken összetartás alakul ki, az elkormányzást δ,f 

szögkülönbséggel csekély mértékben vissza kell állítani: a tengely alulkormányzott. 

 

3.72. ábra: Oldalerő hatására a hátsó tengely aδe,r kormányszög különbséggel ferdére állhat be – vagy a 

lengőrudak ennek megfelelően deformálódhatnak – úgy, hogy a jármű túlkormányzottan a kanyarbelső ré-

széhez (balra és 2.42. ábra) kormányoz. Ezt ki lehet küszöbölni nyomtávkorrigáló csapágyakkal (VW), ame-

lyek a túlkormányzottságot messzemenően lehetetlenné teszik (ld. [2] irodalom 2.3.5. fejezete). Másik lehető-

ségként a tengelyt billenési alulkormányzottként lehet hagyni (ld. 3.77. és 3.78. ábra). 
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3.73. ábra: A túlkormányzottsági tendencia csökkenthető a hátsó kerekek olyan felfüggesztésével, hogy a 

kanyarban a tengely billenési vagy oldalerő-alulkormányzott, azaz a felépítmény oldalbillenésének (ill. az 

oldalerőknek a) hatására a berugózó, külső kerék δe,r kormányszög hányaddal kismértékben kerékösszetar-

tásba, a kirugózó, belső kerék széttartásba megy. 

A csatolt hosszlengőkaros tengelyeken a 3.37. ábrán látható O csapágypontok rakomány 

esetén a kerék középpontja alá kerülnek, aminek következménye a negatív  szög lesz. 

Emiatt a terheléssel növekvő billenési alulkormányzottság (ill. a billenési túlkormányzott-

ság csökkenése), és így kedvezőbbé váló billenési kormányzási tényező alakul ki (3.77. 

ábra). 



3. KERÉKMOZGÁS KINEMATIKÁJA ÉS ELASZTOKINEMATIKA 125 

 

 Jörsen Reimpell, Jürgen W. Betzler, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

3.74. ábra: Az Audi A6 quattro (1996) hátsó kerekeinek kinematikai tulajdonságai a kerekek ki- és berugózá-

sakor. Felismerhető mindkét kerék enyhe nyomtávváltozása, a kedvező negatív kerékdőlés berugózáskor és 

(egy kerék) nyomtávváltozása, ami a hátsó tengely „billenési alulkormányzottságára” utal. 
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3.75. ábra: Ha a merev hátsó tengely nem derékszögben áll a jármű X-X hossztengelyéhez képest – azaz az 

erre emelt merőleges’ menettengelyszöggel eltér az x’-x’ mozgásiránytól, az egyenes haladáshoz kismértékű 

elkormányzás szükséges. Hasonlóképpen mutatja az ábra, hogyan teszi szükségessé a hátsó tengely „együtt-

kormányzása” az első kerekek elkormányzását, ha – váltakozó oldali rugózáskor (1.21. ábra) – a kocsinak 

egyenetlen útpályán egyenesen kell haladni. A tengely δV,0,r=’ szöggel be tud állni ferdére (1.28. és 3.63. 

ábra). 

 

3.76. ábra: Ha a két hosszlengőrúd párral vezetett merev hátsó tengelyfelépítménye a kanyar külső szélén 

lévő oldalon s1 úttal berugózik, a tengely közepe – a 3.16. ábrán látható, különböző hosszúságú és egymás-

hoz képest ferdén elhelyezkedő rudak következtében – a l1 úttal kismértékben előre (balra) lesz húzva, és az 

s2 úttal kirugózó belső oldal l2 úttal hátra lesz nyomva. Az ennek következtében ferdén beálló merev tengely 

billenési alulkormányzott, és így a standard kocsik saját túlkormányzottsági tendenciáját csökkenti. 

Merev tengelyekkel is elérhető a billenési alulkormányzottság, amennyiben – a 3.76. ábra 

szerint – a tengely a felépítmény megdőlésekor a kanyar külsején előre húzódik, a kanyar 

belső szélén pedig hátra nyomódik. A teljes tengely kormányszögének δ,r változását a 



3. KERÉKMOZGÁS KINEMATIKÁJA ÉS ELASZTOKINEMATIKA 127 

 

 Jörsen Reimpell, Jürgen W. Betzler, BME  www.tankonyvtar.hu 

kinematikai billenési dőlés  változásával elosztva billenési kormányzási tényezőnek 

nevezzük (3.77. ábra).  

A felépítmény megdőlésekor együtt kormányzó hátsó tengelyek egyenetlen útpályán 

zavartalan egyenes futás esetén szintén együtt kormányoznak. A kikényszerített kormány-

zási hatás nemcsak váltakozó oldali kanyarbeli rugózáskor áll be (1.21. ábra), hanem egy-

oldalú rugózáskor is. Ez – és a vele együtt járó abroncskopás – az oka annak, hogy az 

„együttkormányzást” – ami csak az első kerekekkel való spontán kormánykorrekcióval 

egyenlíthető ki (ld. ehhez 3.74. ábra) – határok közé kell szorítani. 

3.6.4. A kerékösszetartás, ill. kormányszög változása oldalerők hatására 

Az erősödő oldalerők igyekeznek a kormányzott első kerekeket az rτ,k kinematikai 

utánfutás és az rτ,T abroncsutánfutás erőkarjával (3.120. ábra) egyenes állásba nyomni, és a 

rendszerben lévő rugalmas hajlékonyság következében ezzel visszavenni az elkormány-

zást: oldalerő-alulkormányzottként hatnak. 

Hogy ezt el lehessen érni a hátsó kerekeken, a kanyarban külső keréknek (a 3.73. sze-

rint) összetartásba, a belsőnek pedig széttartás irányába kell menni. 

 

3.77. ábra: Standard gyártású személygépkocsin kettő és négy utas esetén a meghajtott hátsó merev tenge-

lyen mért δ,r kormányszögű ferde állás a  billenési szög függvényében. Két utas és  = 4
o
esetén δ,r = 

6’. A kδ,V,billenési kormányzási tényező ekkor δ,r/ = 0,1
o
/4

o
 = 0,025. Négy utassal ez 0,075-re felmegy. 

Ennek a kocsinak a túlkormányzott tendenciáját ezzel – a terheléstől függően – csökkenteni lehet. 
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3.78. ábra: VW Polón mért billenési kormányzás. A növekvő terhelés erősíti a csatolt hosszlengőkaros alul-

kormányzottságát.  = 4
o
 esetén a billenési kormányzási tényező a rakománytól függően 0,025, 0,07 és 0,1. 

 

3.79. ábra: A különböző hátsó tengelyeken a kerékfelfekvési pont közepén statikusan alkalmazott oldalerők a 

Toyotánál a kanyar külső szélén δe,r kormányszögváltozást idéznek elő a kerékösszetartás irányában, ellen-

ben a többi vizsgált járműnél széttartás irányában. Ezek oldalerő-kormányzást mutatnak a túlkormányzottság 

irányában. A következők vannak beépítve: csatolt hosszlengőkaros (Opel és Fiat), McPherson kerékfelfüg-

gesztés (Lancia és Toyota) és hosszlengőkaros tengely (Renault). Ha az oldalerő másképpen hat (azaz belül-

ről kifelé), akkor ezeknél összetartás alakul ki a széttartás helyett. Az abszcisszán az összetartás változása 

látszik percben, az ordinátatengelyen pedig az erő kN-ban. 
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A 3.79. ábrán részben pontosan ennek az ellenkezője látszik: a csatolt hosszlengőkaros 

tengelyek (Opel és Fiat) kanyarban külső hátsó kerekeit az FY,W,o oldalerő kerékszéttartás-

ba, a belsőket pedig az FY,W,i erő összetartásba nyomja. Oldalerő-túlkormányzottság törté-

nik (3.72. ábra), ami a Renault hosszlengőkaros tengelyén is felismerhető, és gyengén a 

Lancia McPherson kerékfelfüggesztésén is (1.12. ábra). A Toyota az 1-es és 2-es 

keresztrudat is (3.80. és 3.2. ábra) hátra tolja, és ezáltal a kanyar külső szélén δe,r 

elasztokinematikai kormányszög változást, a kanyar belső részén pedig (a 3.79. ábrán fel-

ismerhető) széttartást ér el. 

 

3.80. ábra: A kerék középpontja mögött rτ,T abroncsutánfutással a kanyar külső oldalán támadó FY,W,o  oldal-

erő hatására a keresztrúd (1) csapágyai jobban hátra húzódnak, mint a hátra helyezett rúd (2) csapágyai. A 

6-os pont a 7-es pontba kerül, és előáll – elasztokinematikailag– aδe,r összetartási szög (ld. 3.2. ábrát is). 

A vizsgálatnál az oldalerőt statikusan a kerekfelfekvési pontok középpontjában vitték fel. 

Az rτ,T= 10 és 40 mm közötti abroncsutánfutással hátra való eltolás a kerékösszetartás va-

lamennyi görbéjét az óramutató járásával ellentétesen elforgatná. A Toyota Corolla ebben 

az esetben kevésbé lenne hajlamos az oldalerő-alulkormányzottságra. Ezzel szemben az 

összes többi személyautónál erősödne a túlkormányzottság. 

Ennek előidézésére egy másik lehetőség, hogy a hátsó kerekeknek -rτ,k kinematikai 

előfutást adnak (3.117. és 3.144. ábra). Ennek azonban az abroncsutánfutásnál nagyobbnak 

kell lenni, ami viszont emelkedő α ferdefutási szögeknél csökken (2.50. és 3.119. ábra). A 

kettős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztéseknél ez elérhető (3.145. ábra és [2] irodalom 

5.3.4. fejezete). A berugózó, a kanyarban kívül lévő keréken és rakomány esetén növekszik 

az előfutás. 

Merev tengelyekkel is lehetséges az oldalerő-alulkormányzottság. Ha a Panhardrúd a 

tengelytest mögött található (3.81. ábra), akkor mindkét hátsó keréken ébredő FY,W,r,o  és 

FY,W,r,i oldalerők és az FT,y rúderő közötti a távolság következménye egy erőpár lesz, ami a 

hosszirányú lengőrudakban ± Fx erőket idéz elő, és – a gumicsapágyakban lévő rugalmas-

ság miatt – a kívánt saját kormányzást előidézi. 
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3.81. ábra: A merev tengely kerekein ébredő FY,W,r,o és FY,W,r,i erő és a hátul fekvő Panhard rúdon keletkező 

FT,y erő közötti a távolság jobbra forduló nyomatékot idéz elő, és olyan erőpár alakul ki, ami a 

hosszrudakban előidézi a ± Fx erőket, és – a gumicsapágyakban lévő rugalmasság következtében – oldalerő-

alulkormányzottságot okozhat. Ha a rúd a tengely előtt található, akkor túlkormányzás lehetséges. 

3.6.5. A kerékösszetartás, ill. a kormányszög változása hosszanti erők hatására 

3.6.5.1. Fékezéskor 

A kerékösszetartás következtében a jármű stabilizálódik fékezéskor. Ezt a jobb egyenes 

haladási viselkedést negatív elkormányzási sugárral és elasztokinematikai összetartás-

változással egyaránt el lehet érni. 

A kocsi eleje berugózik a fékpedál lenyomásakor. Ha a kinematika (a 3.69. ábrán 

látható) billenés-alukormányzottan van kialakítva, akkor mindkét kerék széttartásba megy, 

tehát hátrányosan változik, ráadásul abba az irányba, amelybe a kerekeket az FX,W,b fékerők 

pozitív elkormányzási sugár mellett amúgy is nyomják (3.60. ábra). Az összetartás irányá-

ban szükséges ellenkormányzás azonban mégis elérhető r = 0 értékű első kerekek, ill. 

kicsi pozitív elkormányzási sugár esetén. Ennek egyetlen előfeltétele a keresztrúd (2) és a 

nyomtávrúd (7) közötti  nyilazási szög (3.82. ábra). 

Példaként egy Mercedes-modell első tengelye szolgál. A hosszanti rúd (4) elöl a 

himbán a 6-os pontba van csapágyazva, és hátul a támasztócsapágyat (5) tartja. Az FX,W,b 

fékerő hatására az (5) alkatrész meghatározott hosszanti rugózást végez. Az alsó G vezető 

csukló 4 felé kitér, a külső U nyomtávrúdcsukló pedig 9 felé. Így, hogy a G és U pont kü-

lönböző köríveken mozognak, és ezenkívül a nyomtávrúdcsuklók kevésbé rugalmasak ol-

dal irányban, mint az l keresztrúd D csapágyazása, a 3.109. ábrán látható, másképpen irá-

nyuló Mb = FX,W,b rb nyomaték ellenére mindkét első kerék összetartásba kerül. Figyelem-

be kell azonban venni, hogy ez a hatás kanyarban való fékezéskor nemkívánatos túlkor-

mányzottságot eredményez. 

Hasonló módon szenvedhetnek fékezéskor az egyedi felfüggesztésű hátsó kerekek is 

elasztokinematikai kerékösszetartás-változást (3.2. és 3.64. ábra). További részletek a [2] 

és [6] irodalomban olvashatók. 

3.6.5.2. Hosszanti rugózás a kerékösszetartás megváltozása nélkül 

A nagyszériás járművekre napjainkban kizárólag acélöves abroncsokat szerelnek. A koráb-

ban használt diagonál abroncsokkal összehasonlítva ezeknek azonban hátrányos a gördülé-

si keménységük (ld. 2.2.2. fejezet). A nagyon merev öv hosszanti rezgéseket okoz, amik a 

független kerékfelfüggesztéseknél a tengelycsonkon és a lengő elemeken keresztül átter-

jednek a felépítményre, és – különösen a macskaköves utakon, nyers betonon és a 80 km/h 

- nál kisebb sebességeknél – kellemetlen dübörgő zajt okozhatnak. A rezgések felfoghatók, 
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ha a tengelycsonk pontosan meghatározott hosszirányban mozogni tud. Szerkezetileg ez 

nem könnyen megoldható feladat, mert a kialakulós≥ ±10 mm-es utak hatására (3.1. ábra) 

sem kerékösszetartás-változás nem következhet be, sem oldalerő nem keletkezhet az ab-

roncs felfekvési pontjában (3.6. ábra). Rosszabbodna az egyenesen haladási képesség és a 

gördülési ellenállás is. 

Az első tengelyen ez a probléma keresztlengőkar segítségével oldható meg, mely 

hátrafelé (vagy előre) mutató kinyúlással rendelkezik (3.83. és 3.84. ábra), ami oldalirány-

ban erősen progresszív, pontosan definiált rugójellemzővel rendelkező gumicsapágyban 

támaszkodik. Fontos, hogy a D és G forgáspontban merev csapágyelemek legyenek, ame-

lyek a kanyar oldalerőinek és a fékerőknek csak kevéssé engednek.  

Ha a D pontban csapágyazott keresztlengőkar veszi át a kerékvezetést, akkor ebben 

olyan furat lehet, amiben hosszirányban rugalmas gumicsapágy helyezkedik el (3.85., 3.86. 

és 1.57. ábra). Ennek az alkatrésznek a belső csöve a stabilizátorkaron (5) vagy egy előre, 

ill. hátra mutató húzó és vonórúdra támaszkodik. 

 

 

3.82. ábra: A nyomtávrúd (7) és a közelben lévő (általában az alsó) keresztrúd (1) közötti pozitív  nyilazási 

szög elasztokinematikai kerékösszetartás-változást idézhet elő fékezéskor. 
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3.83. ábra: A szükséges hosszanti rugózás eléréséhez a BMW a Z3 sportautó első tengelyére a következő 

ábrán külön bemutatott sarló alakú lengőkart (1) tervez. A hosszanti erők hatására ez a csak kevéssé rugal-

mas D gömbcsukló körül forog, és a (4) nyúlvánnyal támaszkodik egy nagytérfogatú gumicsapágyon keresz-

tül a felépítményen. Oldal irányban ennek a csapágynak kezdetben puha, de később erősen progresszívvé 

váló rugókarakterisztikája van. 

A (7) nyomtávrúd a tulajdonképpeni keresztrúd magasságában helyezkedik el majdnem párhuzamosan a GD 

csapágypontok összekötő vonalával. U és G pont így egy nagyjából azonos sugarú köríven mozog, és a kerék 

hosszirányú mozgásai nem okoznak változást a kerékösszetartásban. Ahogy a 3.111. ábra mutatja, figyelem-

be kell venni a nagyságában ingadozó FR és FR’ gördülési ellenállást a kerék középpontjában. A fogasléces 

kormánygép a tengely előtt van elhelyezve. Ez támogatja az alulkormányzási tendenciát, és a kormányoszlo-

pon kisebb hajlásszöget eredményez. 
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3.84. ábra: A BMW Z3 sportautó elülső sarló alakú lengőkarja. Az (5) vezetőcsukló köti össze az (1) himbát a 

rugóstaggal, és alulról a G furatba lesz préselve. A (6) belső csukló a D furatban található. A kar a hosszanti 

erők hatására ezen alkatrész körül forog, és a (4) nyúlványon keresztül a (8) keresztrugalmas csapágyon 

támaszkodik, amelynek progresszív rugalmasságát y irányban a jobb oldali ábra mutatja. 

Az (5) alkatrésznél a csuklóház és a külső gyűrű közé egy gumigyűrű van bevulkanizálva, ami – a bal oldali 

képen láthatóan – oldalirányban rugalmasabb (Fy), mint hosszanti (x) irányban. (a Lemförder 

Fahrwerktechnik cég gyári ábrája) 
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3.85. ábra: Az elöl lévő stabilizátor csapágyazása a keresztlengőrúdban az 1996-ig gyártott Audi A6 kocsinál 

(3.86. ábra). A lengőkarokban lévő mindkét gumialkatrész vulkanizálással van összekötve az (1) belső csővel 

és (2) gyűrűvel. Az Fx hosszanti erők hatására az egyik alkatrész a (3) domború tárcsán a rúdhoz feszül, a 

másik pedig meglazul.  

Ahogyan baloldalon látható, a (4) gumialkatrész magasabb, mint az (1) belső persely. Beépített állapotban 

eléri így a szükséges előfeszítést. A (2) gyűrű biztosítja, hogy fixen üljön a himbában, ami azért fontos, hogy 

a csapágy át tudja adni az FZ stabilizátor függőleges erőit túlzott rugalmasság nélkül. A diagram a két csap-

ágy progresszív karakterisztikáját mutatja beépítési állapotban, hosszanti irányban, valamint a szinte lineá-

rist a függőleges irányban. (Lemförder Fahrwerktechnik cég gyári ábrája) 
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3.86. ábra: A háromszög lengőkar helyettesíthető két különálló rúddal, az egyik keresztben helyezkedik el (1), 

és az oldalerőket továbbítja, a másik (5) pedig hosszirányban elhelyezve az ebben az irányban ébredő erőket 

továbbítja. A kapcsolat tartalmaz egy hosszirányban rugalmas csapágyat (4), ami az (1) alkatrész egyik fura-

tában elhelyezve felveszi az öves szerkezetű abroncs gördülési keménységét. 

Az (5) alkatrész lehet a stabilizátor karja is, mint az Audi A6-nál és a klasszikus McPherson futóműnél. 

A meghajtott egyedi hátsókerék-felfüggesztéseknél különösen fontos a haránt-, ill. kereszt 

lengő elemek lehetőség szerint kifogástalan megvezetése, hogy ki lehessen küszöbölni a 

rugalmas kerékdőlés- és összetartás-változásokat. Az alvázkeretet és differenciálművet a 

felépítménnyel összekötő három vagy négy gumicsapágyat úgy kell kiképezni, hogy az 

öves abroncsok gördülési keménységét azok felvegyék. Ezt a feladatot a merev tengelyek-

nél a harántrudak csapágyai, a csatolt hosszlengőkaros tengelyeknél pedig az O forgás-

pontban elhelyezett elemek veszik át (a 3.87. ábrán látható). 

 

3.87. ábra: Az Audi A6 (1996) torziós stabilizátor tengelyének első szemében elhelyezett rugalmas csapágy. 

A gumis rész kivágásai biztosítják a szükséges rugalmasságot. A csapágynak hosszirányban elég puhának 

kell lennie ahhoz, hogy fel tudja venni az abroncsok gördülési keménységét, magassági irányban pedig ke-

vésbé rugalmasan a fékezéskor keletkező FZ,O (3.160. ábra) erőket biztonságosan letámaszthassa. 

(LemförderFahrwerktechnik gyári ábrája) 
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3.6.5.3. A kerékösszetartás megváltozása az első keréken ébredő hajtóerők hatására 

A motor keresztirányú beépítésekor a differenciálmű a jármű középpontjából az oldalt el-

helyezett sebességváltómű mögé van áthelyezve. Ezáltal különböző hosszúságú hajtóten-

gelyek jönnek létre. Az alsó fokozatokban való indításkor a kocsi eleje kirugózik, és a rö-

videbb (bal) tengely a keréktengelyhez képest meredekebb α1 hajlásszöget vesz fel, mint a 

hosszabb (jobb oldali, 3.88. ábra). A hajlásszög miatt MZ,W,a,l, ill. rs balra, ill. jobbra forgó 

nyomatékok alakulnak ki az EG elkormányzási tengely körül, amelyek – a hajtótengelyek 

forgásiránya által meghatározva – mindkét kereket az összetartásba akarják nyomni: 

                                              (3.8e) 

       a 6.36 képlet, rstat a 2.2.5. ábrán. 

A bal oldalon nagyobb α szög miatt ott valamelyest nagyobb nyomaték tud kialakulni, 

mint a másik oldalon, és fennáll annak a veszélye, hogy a kocsi jobbra fog húzni. Ha a ve-

zető leveszi a gázt, a motoron keresztül fékezési nyomaték keletkezik. A kocsi eleje bólint 

és már nem lehet elkerülni az ellentétes irányú elkormányzási tendenciát. Ez a fő oka an-

nak, hogy az erős motorral szerelt elsőkerék-hajtású járművek miért azonos hosszúságú 

hatótengelyekkel rendelkeznek, vagy a hajtóegység miért billen a jármű hossz - (x) tenge-

lye körül. 

 

3.88. ábra: A motor keresztirányú beépítésekor a differenciálmű már nem a jármű középpontjában helyezke-

dik el, és szükség van egy köztes tengelyre, vagy a hajtótengelyek nem egyforma hosszúak lesznek. Ha ezek 

különböző nagyságú α szögben ferdén helyezkednek el, a kormánytengelyek körül különböző nyomatékok 

keletkezhetnek, aminek az a következménye, hogy a kormány egyik oldalra húz. A differenciálművet max. 2
o
-

kal történő megbillentésével elérhető, hogy αl =αrs. 

3.7. Kormányszög és kormányáttétel  

Az [1] és [9] irodalom részletesen foglalkozik ezzel a területtel. A kormányzás kinematiká-

ját jelen könyv 4.7. fejezetében mutatjuk be részletesen. 

3.7.1. Kormányszög 

Nagyon lassú haladáskor – amikor nincs oldalerő – a jármű kanyarodása csak akkor pon-

tos, ha a négy kerék középpontjára emelt merőlegesek egy pontban – a kanyar M közép-

pontjában – találkoznak. Ha a hátsó kerekek nem vesznek részt a kormányzásban, akkor 

ennek megfelelően a két első kerékre emelt merőlegeseknek a hátsó tengelyek középvona-
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lának meghosszabbítását M pontban kell metszeniük (3.89. ábra), aminek hatására a kanyar 

belső és külső részén haladó első keréken különböző δi és δA,o elkormányzási szög alakul 

ki. A nagyobb belső δi szögből kiindulva kiszámolható a külső δA,o – Ackermann-szög – 

előírt értéke: 

                  (3.9) 

ahol l a tengelytáv, j pedig a két elkormányzési tengely EG meghosszabbításának a talajon 

mért távolsága (3.90. és 3.103. ábra), tehát: 

          (3.10) 

Negatív r kormány görgősugár esetén pozitív az előjele (3.113. ábra). 

A 3.89. ábrán berajzolt δA (nyomtáv-differenciaszögnek is nevezett) elkormányzási 

szögkülönbségnek a meghatározott normaértékeknél mindig pozitívnak kell lenni (norma-

görbe a 3.92. ábrán). 

              (3.11) 

 

3.89. ábra: Az ACKERMANN-féle kinematikai összefüggés a kanyarban külső keréken tapasztalható δA,o és a 

kanyarban belül lévő keréken tapasztalható δi kormányszög között. Be van jelölve a δA kormányszög kü-

lönbség és a nyomtávkör DS átmérője. 

 

3.90. ábra: Az első tengely szakaszainak jelölése. bi a nyomtávszélesség elöl és r - az ebben az esetben – 

pozitív elkormányzási sugár. 
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δA,o szög segítségével meg lehet határozni a nyomtávkör DS átmérőjét (3.89. ábra), tehát 

annak a körnek az átmérőjét, amit a külső első kerék a legnagyobb kormányszögnél a ten-

gelytáv síkjában befut (ld. 2.10. egyenletet is). A jármű nyomtávkörének a lehető legki-

sebbnek kell lennie, hogy könnyen forduljon, és egyszerűen tudjon leparkolni. Az ábra 

segítségével levezetett képlet: 

     (
 

           
   ) (3.12)  

azt mutatja, hogy e követelmény előfeltétele a kicsi tengelytáv és a nagy külső δA,o elkor-

mányzási szög is. Ez utóbbihoz még nagyobb belső elkormányzási szögre van szükség, 

amit azonban korlátoz az, hogy a teljesen bekormányzott, berugózott kerék (a legnagyobb 

abroncsok alkalmazása esetén) nem súrolhatja sem a kerékdobot, sem az első tengely 

konstrukciós elemeit. A kerékdobokat nem lehet oldalirányban túl messzire elhúzni a padló 

felé. A pedálmű túl ferdén helyezkedne el az ülés irányához képest, és a lábak nem tudná-

nak szabadon mozogni. Elsőkerék-meghajtásnál figyelembe kell még venni a hóláncot is 

(2.8. és 3.102. ábra), továbbá a hajtócsuklók legnagyobb megengedett dőlésszögét is.  

 

3.91. ábra: A sárvédőnél rendelkezésre álló hely kihasználása érdekében kézenfekvő a kanyarban kívül lévő 

kereket ugyanannyira elkormányozni, mint a kanyarban belső kereket. A kerekek ebben az esetben párhuza-

mosan vannak vezetve, és δA nulla. 

A külső kerék (belsővel szembeni) erősebb bekormányzása következtében (3.92. ábra) megnövekszik az ab-

roncsok oldalvezetése, és így az abroncsokon az oldalerő degresszivitása kompenzálva lesz (2.44. ábra). 

3.7.2. Nyomtáv- és fordulókör 

A belső δiszög így határok közé van szorítva, a (funkcionálisan kisebb) külső ezzel szem-

ben nincs. Ez ugyanannyi fok lehet, mint a belső. Csak az a hátránya, hogy a jármű kanya-

rodása már nem kifogástalan (3.91. ábra). Előnye azonban a kisebb nyomtávkör és a ka-

nyarban külső abroncs nagyobb oldalerő-felvétele. Ezért a legtöbb személyautónál a külső 

bevágási szöget megnövelik, azaz δi (index A nélkül) tényleges értéke a δF kormányhibá-

val – jobban mondva a szándékos kormányeltéréssel – nagyobb, mint a szög 

ACKERMANN szerint számított δA,o normaértéke (3.92. ábra): 

                    (3.13) 

A tudatosan figyelembe vett kormányeltéréssel el lehet érni a 3.89. ábrán látható DS nyom-

távkör-átmérő csökkenését. A δF szögön kívül ismerni kell δA,o,max szöget is, tehát az 

ACKERMANN-féle legnagyobb külső normaszöget, ami a 3.9. egyenlettel számítható. 
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Egy méréstechnikai vizsgálatsorozat azt mutatta, hogy minden DS  0,1 m csökkenéssel 

1
o
 kormányeltérés érhető el. A következőképpen nézne ki az a képlet, amibe az összes mé-

rőegységet méterben megadva kell behelyettesíteni: 

     (
 

           
   )               (3.14) 

Számítási példaként egy szokásos kormányzási hibával rendelkező elsőkerék-meghajtású 

autó szolgál. 

Jobbra kormányzáskor az adatok a következők: 

                                       

                         

          (      )           

               
   

     
                   

                         

     [
     

         
 (      )]                 

            

A személyautón mért nyomtáv körátmérő DS,t= 9,92 m volt. 

A nyomtávkör átmérője alapjában véve csak egy elméleti, szerkesztéssel meghatá-

rozható érték. A vezető számára jelentősége a kerékvetőkörnek van, ami két egymással 

párhuzamosan álló, normál magasságú szegélykő távolságát jelöli, amelyek között a vezető 

még éppen meg tud fordulni az autóval. E kör Dtc,kb átmérője mérhető, de a nyomtáv DS 

átmérőjének és az abroncs üzemi szélességének segítségével (2.11. és 2.15. ábra) számítha-

tó is: 

                (3.15) 
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3.92. ábra: Két standard kivitelű, azonos tengelytávú és nagyjából azonos nyomtávú személyautó esetén a 

3.9. egyenlet alapján számított kormányzási normagörbe. Be van jelölve a bal és jobb oldali bevágásnál mért 

tényleges görbe középértéke, és meg van adva a δF kormányzási eltérés is (amit kormányzási hibának is 

neveznek). Az abszcisszán a kanyarban belül lévő kerék δi kormányszöge, az ordinátán pedig aδ = δi – δo 

kormányszög különbség (ami a tényleges görbét érinti), valamint a δA = δi– δA,o(a normagörbére érvénye-

sen)van ábrázolva. 

A szervizkézikönyvekben δ-nek δi = 20
o
-ként kell megjelennie toleranciával. A 3-as sorozatú BMW-nél δ = 

3
o
 lenne, a Mercedesnél pedig δ = 10’ lenne. A Mercedes δi 20

o
-ig negatív kormányszög különbsége arra 

utal, hogy a kanyarban külső kerék jobban bevág, mint a belső, és ezzel növekszik az elülső tengely oldalerő-

felvétele kanyarodáskor – vagyis a kormányzás működési gyorsasága. 

 

3.93. ábra: Dtc,kb szegélykőkör – a vezető számára a megforduláskor egy fontos mérték. 

Még fontosabb lehet azonban a fordulókör, aminek Dtc átmérője nagyjából az elülső Lex,f 

túlnyúlás hosszával nagyobb, mint a nyomtávkör átmérője. 

Dtc a DIN 70020 szabványban a legkisebb olyan hengeres burkolótest átmérőjeként 

van meghatározva, amelyen a jármű a legnagyobb kormánybevágás mellett körbe tud ha-

ladni (3.94. ábra). A legkisebb fordulókör szerkesztéssel meghatározható, méréssel pedig 

még könnyebben meghatározható. A gyár megadja ezt az értéket a típuslapokon, ill. a 

vizsgálati jelentésekben mért értékként jelenik meg. 
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A nyomtávkör ismert DS átmérőjéből számolható annak a körívnek az Rr,o sugara, 

amelyet a kanyarban kívül lévő hátsó kerék befut, ill. a kanyarban belül lévő kerék által 

befutott körív Rr,i sugara. 

     √(
  

 
   )

 

    
    

 
 (3.16) 

                 (3.16a) 

Az egyenletek azt mutatják, hogy növekvő l tengelytáv esetén a nyomtávkör válto-

zatlan D átmérője mellett a jármű szélességigénye megnövekszik (Rt,o és Rr,i kisebb lesz). 

 

3.94. ábra: A Dtc fordulókör azt a körívet jelöli, amit a jármű legjobban kinyúló alkatrésze a legnagyobb 

kormányelfordításkor leír. 

3.7.3. Kinematikai kormányáttétel 

Az iS kinematikai kormányáttétel alatt azt az arányt értjük, ami a kormánykerékszög δH 

változását mutatja a kormányzott kerekek δm átlagos kormányszögéhez képest, mégpedig 

nyomatékmentes kormányzás mellett egyenes állásból kiindulva. Tehát először nem vesz-

szük figyelembe a kormány rugalmasságát és az áttétel kormányzás közbeni változását. 

átlagos kormányszög    (     )   (3.17) 

kinematikai áttétel          (3.18) 

Az egyenletek csak akkor érvényesek, ha nagyobb elkormányzásról (pl. δm = 20
o
), vagy ha 

a teljes tartományban nagyjából azonos áttételről van szó (3.95. ábra). Ha viszont ez meg-

változik (3.96. ábra), a δH kormánykerékszög különbségből és az akkor kialakuló mini-

mális, átlagos δm,min kormányszög különbségekből kell kiindulni,mégpedig mindkét ke-

rékre vonatkozóan: 

               (3.19) 

Ha a teljes kormányáttétel az egyenes állásra vonatkozik, akkor az indexben még egy 0-

nak is meg kell jelennie: iS,0. 

Ahogy az a 4.3., valamint a 4.36.-4.38. ábrákon látható, a forgó mozgású kormány-

műnél egy kormánytrapézra van szükség, amely mellett a nyomtáv- és kormánykar hossza 

és helyzete a kormányátvitel majdnem minden fajtáját lehetővé teszi a kormányzási szögtől 



142   GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK I. 

 

www.tankonyvtar.hu   Jörsen Reimpell, Jürgen W. Betzler, BME 

függően. A teljes kormányműnek azonban több alkatrésze van, és költségesebb (ld. 4.3. 

ábra). 

 

3.95. ábra: Három standard kivitelű személyautón és golyósoros kormánnyal szerelt autón mért iS teljes 

áttétel (ld. 4.3. fejezetet). Míg a BMW esetében az áttétel a kormányzás teljes tartományában majdnem azo-

nos, az Opelnél és a Mercedesnél δm= 20◦-tól kezdve csökken az áttétel mindkét oldalon. A vezető itt keve-

sebb kormánykerék-fordulattal le tud parkolni. Mindkét modellcsoport tengely mögött elhelyezett, szembefutó 

kormánytrapézzal van szerelve (4.12. és 4.38. ábra). Ezzel szemben a BMW-be együttfutó kormánytrapézt 

terveztek (ami szintén a tengely mögött van elhelyezve, 4.3. ábra). 

 

3.96. ábra: Négy elsőkerék-meghajtású, manuális (nem támogatott) fogasléces kormánnyal szerelt személy-

autón meghatározott iS teljes kormányáttétel (3.19. egyenlet), a kerekek δm átlagos kormányszögének függvé-

nyében ábrázolva (3.17. ábra). Feltűnő a kormányzás növekedésével (a kormány kinematikájából fakadó) 

többé vagy kevésbé erős áttételcsökkenés (ld. 4.2. fejezet). Hogy a parkoláskor a kormánykeréken szükséges 

erőt korlátok között lehessen tartani, az olyan nehezebb járművek, mint az Audi 80 és az Opel Vectra eseté-

ben egyenes állásban nagyobb az áttétel: iS,0 = 24,2, ill. 22,2. Valamennyi jármű iS’ áttétele változatlan 

(konstans), tehát nincs a 3.97. ábrán látható különböző osztás. 
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Gazdaságosabb megoldás a fogasléces kormány, aminek többek között hátránya, hogy az 

áttétel növekvő kormányszögek mellett kinematikailag meghatározottan csökken – ahogy 

az a 3.96. ábrán látható. Személyautóknál rásegítő kormányművek esetén az áttételcsökke-

nés a vezetéstechnikai követelmények segítségére szolgál. Egyenes állásban a nagy sebes-

ségek miatt nagyobb áttétel kívánatos annak érdekében, hogy a kormányzás ne legyen na-

gyon kiegyensúlyozatlan. A kerekek elkormányzásához ezzel szemben kedvezőbb lenne a 

csökkenő áttétel, hogy kevesebb kormánykerék-fordulatra legyen szükség a forduláshoz és 

a leparkoláshoz. 

A hidraulika (ill. az elektromosság, ld. [1]) támogatja a kormányszögek emelkedésé-

vel növekvő működtetési erőt – ld. 4.4 fejezet – (ami a szervókormány nélküli járműveknél 

nem áll rendelkezésre). Itt az erők aránytalanul magasak lehetnek, mert – különösen az 

elsőkerék-meghajtásos kocsiknál az áttétel csökkenését nem lehet mérsékelni. Ennek okai 

a következők: 

 a kormánymű elhelyezése a védőlemez és a motor között rendelkezésre álló szűk 

térben, 

 a szükséges, oldalirányban merev rögzítési hely, 

 a nem szándékos kerékösszetartás-változás elkerülése (3.67. ábra), 

 a megkívánt tényleges kormányzási görbe teljesítése (3.92. ábra). 

Szerepet játszik a nyomtávrudak szerkesztéssel meghatározható felülnézeti helyzete. Szá-

mít a különbség – ahogy az a 4.4. és a 4.39.-4.41. ábrán látszik –, hogy a tengelyközéppont 

előtt vagy hátul helyezkednek el (ill. metszik egymást), és hogy a belső csuklók oldalt van-

nak-e becsavarva a fogaslécbe, vagy középpontosan kell-e rögzíteni őket. Ehhez jön még a 

terpesztési és az utánfutási szög hatása, valamint a  trapézszög nagysága (4.32. ábra). 

Vizsgálatsorozatok azt mutatták, hogy az elsőkerék-meghajtású járműveknél az átté-

tel esése az egyenes állástól a teljes elkormányzásig: 

17 és 30% között van. 

A standard kivitelű személyautóknál van hely a motor-hajtóműblokk alatt. Ez az oka a lé-

nyegesen kisebb, 

5 és 15% közötti esésnek. 

A farmotoros kocsikban még több hely van az első csomagtér alatt, és vannak olyan fogas-

léces kormánnyal szerelt személyautók, amelyeknél az áttétel a teljes kormányzási tarto-

mányban egyáltalán nem változik. A 3.96. ábra az Opel Vectra kormányáttételi görbéjét is 

tartalmazza az iS,0 = 22,2 egyenes állásban, δm= 35
o
 esetén pedig az érték:  iS, min = 17,7. 

      

    
      azaz az esés 20%. 

A szervó nélküli kormányoknál a hátrányos áttételesést kiküszöbölheti a ZF cég egyik fej-

lesztése. A fogaslécet t1-ről t2-re felmenő osztással látják el (3.97. ábra), aminek hatására 

az egyenes álláson kívül a kiskerék gördülőkörének átmérője mindkét irányban d1-ről d2-re 

csökken. Ezáltal a növekvő elkormányzásnál rövidülő s2 út, és ezzel növekvő iS áttétel ala-

kul ki magában a kormányműben. Ennek következtében ütközésről ütközésre egyre több 

kormánykerék-fordulat és egyre csökkenő kormánykerék-nyomaték lesz tapasztalható 

(3.98 ábra). 
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3.97. ábra: Ha úgy képezik ki a fogaslécet, hogy a kiskerék középen nagyobb osztókörsugárral (d1 bal) ren-

delkezik, mint kívül (d2 jobb), akkor az egyre nagyobb elkormányzásnál az elmozdulási út s1-ről s2-re csök-

ken, az áttétel növekszik, a kormánynyomaték csökken. (ZF cég gyári ábrája) 

 

3.98. ábra: Magában a kormányműben kialakuló változó iS áttétel, ha (amint azt a 3.97. ábra mutatja) a 

fogasléc beosztása különböző. (FZ cég gyári ábrája) 
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3.99. ábra: Fogasléces kormánnyal ellátott személyautón végzett, a rugalmasságok miatt keletkező kormány-

szöghányadokat rögzítő rugalmasságmérés jellegzetes eredménye. Ábrázolva van a δH,e rugalmasság balra 

és jobbra kormányzás és növekvő MH kormánykerék-nyomatékok mellett. A kerekek a mérés során blokkolva 

voltak. A görbe meredek lefutású, van egy magas CH = MH/ δH,e érték, vagyis alacsony kormányrugalmas-

ság. Az ábrázolt legnagyobb MH = ±70 Nm nyomaték FH = 184 N erőnek felel meg kezenként 380 mm-es 

kormánykerék-átmérő esetén, ami elegendő lehet arra, hogy következtetéseket lehessen levonni a 

menetközbeni rugalmassági viselkedésre. A hiszterézis az állás közbeni kormányzáskor a kormánykeréken 

maradó δH,Re maradékszöget is mutatja. 
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3.7.4. Dinamikus kormányáttétel 

A vezető által érzékelt, tényleges kormányáttétel lehet a dinamikus idyn. Ez a kormányzás 

miatti δH hányadból és a rugalmas δH,e hányadból tevődik össze (3.99. ábra). A görbese-

reg számításához mindkét keréken fel kell venni egy meghatározott δH kormányszög-

tartományt (pl. 0
o
 – 5

o, 0o
 – 10

o, 0o
 – 15

o
stb.), és abból a mindenkori középértéket is meg 

kell határozni (itt δm= 2,5
o, 5o

, 7,5
o
 stb.), hogy meg lehessen állapítani az iS kinematikai 

kormányáttételt a mindenkori görbén ezeken a helyeken. A dinamikus áttétel az MH kor-

mánykerék-nyomaték nagyságától függ, így mindig egy meghatározott görbének csak egy 

pontja vizsgálható. Az egyenlet a következő: 

                  (3.20) 

 

3.100. ábra: Fogasléces kormánnyal szerelt jármű idyn (integráltnak is nevezett) dinamikus kormányáttétel-

ének tipikus görbéje, δm átlagos kormányszög és MH = 5, 10 és 15 Nm kormánykerék-nyomatékok függvényé-

ben ábrázolva. Összehasonlításképpen be van jelölve az ugyanazon a járművön mért iS kinematikai teljes 

áttétel is. Ez iS,0 = 21 értékről (egyenes állásban) iS, min = 19,7 értékre esik (δm = ±35
o
 esetén), vagyis csak 

6%-ot csökken. 

A 3.100. ábra egy standard építésű személygépkocsin ébredő szokásos kormánykerék-

nyomaték mellett mért dinamikus kormányáttételt mutatja. Példaképpen idyn értékét kell 

számítani MH = 5 Nm mellett a δH = 0
o
 – 5

o
 tartományban. Az alsó görbéből (iS) a teljes 

kormányáttétel iS = 21. A 3.99. ábra alapján az emelkedő és visszavett nyomaték közötti 

kormányszöghányadok (be nem rajzolt) középértéke δH,e = 17
o
. Ebből: 
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Ezt az értéket δm = 2,5
o
-nál kellene bejelölni. Minél kisebb a kormányszög tartománya és 

minél nagyobb MH, annál magasabb lesz a dinamikus áttétel: ha például MH 15 Nm, akkor 

idyn értéke már 31 lesz. 

3.8. Kormány visszatérítése, általános rész  

Ha a jármű első kerekein hiányozna a visszatérítési nyomaték a kormány-(Z)tengely körül, 

az egyenesen haladási képesség meg lenne zavarva, és csak kevés erőre lenne szükség a 

kanyarba való bekormányzáshoz. Nem kapnánk kormánynyomaték-visszajelzést, pedig ez 

a legfontosabb információforrás a kerekeken uralkodó oldalerőviszonyokról. A kanyarodás 

befejezése után a kormánykereket vissza kellene tekerni, nem állna vissza magától egyenes 

állásba. A vezető nem érzékelné a kanyarodási sebességet és a menetviselkedést. Azon 

kívül fennállna annak a veszélye, hogy kanyarodáskor nem tudná elég gyorsan visszavenni 

a kormányt, és a jármű lehajtana az útról. 

Többféleképpen vissza lehet téríteni a kormányt kanyarodás után, és a kerék felfek-

vési pontjában támadó három erő – az FZ,W  függőleges erő, FY,W oldalerő és FX,W hosszan-

ti erő közül egyiknek minden esetben erőkarral kell rendelkeznie, hogy nyomatékot tudjon 

gerjeszteni. Megkülönböztetésképpen ezek indexeket kapnak, amelyek a kerék W táma-

dáspontjára és a visszaállító erő irányára vonatkoznak (3.101. ábra) vagy egyéb összefüg-

gésre hivatkoznak: 

MZ,W,Z az FZ,W  függőleges erőből, r elkormányzási sugárból és   terpesztésből származó 
nyomaték (3.105. és 3.107. ábra), 

MZ,W,Y FY,W oldalerőből és nτ,k oldalerő-erőkarból származó nyomaték (3.121. és 3.127. ábra) 
MZ,T,X FR gördülési ellenállásból és nτk oldalerőkarból (3.123. ábra) származó nyomaték, va-

lamint 
MZ,T,Y FY,W erőkarból és rτ,T abroncsutánfutásból származó nyomaték(3.119. és 2.49. ábra),  

 

melyek hossza az abroncskiviteltől függ (ezért van a T index). Ehhez jöhetnek még az 

elsőkerék-meghajtásnál a visszaállítási nyomatékok, amit a hajtóerők (MZ,W,a,l és rs, 3.129 

ábra),a ferdén elhelyezett hajtótengelyeknél a felépítmény billenése (3.88. ábra), valamint 

azok a hajtócsuklók okoznak, amelyek középpontja a kormánytengelyen kívül helyezkedik 

el (MZ,W,A,f, 3.102. ábra). A fékerők is visszaállítanák a kanyar külső oldalán haladó kere-

ket, a (kevésbé terhelt) belső kerék azonban még jobban kifordulna (MZ,W,b, ld. 3.26.a. 

egyenlet). 
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3.101. ábra: Az abroncsok és az útpálya között a kerék W felfekvési pontjában keletkező erőket a kerékfelfüg-

gesztés továbbadja a felépítménynek, amit a bal első keréken mutatunk be a +FZ,W függőleges erő, a -FX,W,b 

gördülési ellenállási erő, ill. fékerő, valamint a belülről kifelé ható (nyomatékot erősítő) + FY,W oldalerő (ld. 

3.3. ábrát is) esetén. 

 

3.102. ábra: Az r = -18 mm negatív kormányzási sugárral rendelkező Audi bal első tengelycsonkja és a 

majdnem függőlegesen álló lengéscsillapító. A rugót ferdén helyezték el, hogy a dugattyúrúd és -vezetés 

közötti súrlódás csökkenjen. Helyszűke miatt a Q csuklóközéppontot befelé el kellett tolni. Látható a hólánc-

nak megteremtett hely a rugóstag és az abroncs között (ld. 2.8. ábra). 
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A DIN 70000 szabvány szerint a kormánynyomaték a kormányzott kerekek kormánytenge-

lye körül keletkező nyomatékok összege. Ezeket az „önmagukat egyenesbe hozó” nyoma-

tékokat egyenes haladáskor a hosszanti erők idézik elő. A kanyarodás utáni visszaállítás 

ezzel szemben a menetállapot és a tapadási súrlódási tényezők kérdése. Erre a különbségre 

csak rá kívánunk mutatni. Az összes visszaállítási nyomatékot befolyásoló FZ,W – kerék-

nyomásnak is hívott – függőleges erő a súlyozott FZ,V,f  elsőtengelyerő fele, mégpedig szer-

kesztési helyzetben (ld. 5.3.4. fejezet), tehát négy, egyenként 68 kg súlyú utassal terhelt 

jármű esetén: 

              és                     (3.21) 

Az mV,f elsőtengely-terhelés nagysága itt játszik szerepet, ezért részben súlyvisszaállításról 

is beszélünk. FZ,W segítségével a következők adódnak: 

oldalerő                

gördülési ellenállási erő            és részben 

hajtóerő is                  

valamint a fékerő.                  

A μY,W, kR és μX,W értékei a 2.8.3, 2.6.1. és a 2.7. fejezetben találhatók, valamint a 3.10.3. 

fejezetben az összes visszaállító nyomatékról összefoglalás olvasható. 

Az időnként még most is támogatott vélemény, mely szerint a kormány visszaállítása 

a kocsi elejének a kerék kormányzáskor történő megemelkedése miatt történik, csak nulla 

utánfutás esetén lenne érvényes. Ahogy a 3.165. ábrán látható, τ= 0
o
 esetén mindkét keré-

ken ugyan megemelkedik a felépítmény (-H), de kerékutánfutás van jelen, a kanyar külső 

oldalán futó kerék fölfelé mozdul, a felépítmény süllyed ezen az erősebben terhelt oldalon, 

és a visszaállítás helyett a keréknyomás a kormányt még jobban bevágná. A kanyar kevés-

bé terhelt belső oldalán ezzel szemben emelkedés történik. 

3.9. Csapterpesztés és elkormányzási sugár  

3.9.1. A terpesztés és a kormánylegördülési sugár összefüggése 

A DIN 70000 szabvány szerint csapterpesztés alatt azt a  szöget kell érteni, amit az EG 

kormányzási tengely és az útpályára merőleges sík határoz meg (3.103. és 3.107. ábra). Az 

elkormányzási sugár alatt a kormányzási döféspontjának a kerékközéppont síkját az útpá-

lyával metsző egyenestől való r távolságát értjük. A modern személyautókon a következő 

értékek találhatók. 

      és 15o 30’ között és   

             és +20 [mm] között. 

Ahogy a 2.8. ábra mutatja, r az abroncs szélességtől is függhet. 

Ahhoz, hogy kicsi, ill. negatív kormánygörgősugarat lehessen tervezni, nagyobb ter-

pesztési szögek szükségesek. A haszonjárműveknél, a vontatóknál és az építőgépeknél a 

tengelycsonk csapszegének ferde állása gyakran egyet jelent a  szöggel. A személyautók 

első tengelyein a kerékvezetés gömbcsuklókban történik. A kormánytengely a kettős 

keresztlengőkaros kerékfelfüggesztésnél átmegy a bejelölendő E és G gömbfejek közép-

pontján (3.103., 3.120. ábra). Az alkatrészrajzon a teljes szöget a kerékdőlésből és a ter-

pesztésből kell megállapítani. 

A McPherson felfüggesztés esetében ugyan nagyobb a távolság az alsó G gömbcsukló és a 

felső E rögzítési pont között a sárvédő belső lemezében (3.102. ábra), de a felső tengelyve-
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zető elemeket a kerék mellett kell elhelyezni úgy, hogy az abroncsok (esetleg a hóláncok) 

szabad mozgásához elengedő hely álljon rendelkezésre. Ezenkívül – ahogy az mindkét 

ábrán látható –a negatív elkormányzási sugár elérése érdekében a G pontot a kerék irányá-

ba el kell tolni. Ennek következménye a elkormányzási tengely ferde állása és a nagyobb  

szög. Ez azonban már nem egyezik meg a rugóstag középvonalával (3.104. és 3.30. ábra). 

A kerékdőlés és a terpesztés 3.103. ábrán bemutatott összefüggései miatt a szöget 

nem kell tolerálni a kettős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztésnél. Az W +  teljes szög-

nél megengedett eltéréséket a tengelycsonk egyedi alkatrészrajza tartalmazza. Ha a kerék-

dőlés helyesen van beállítva, akkor az ilyen típusú kerékfelfüggesztésnél helyes a terpesz-

tési szög is. Fontos azonban, hogy (a kerékdőlés-toleranciánál megadottak szerint) a bal és 

a jobb oldal között csak maximum 30’ eltérés legyen, mert ennek a kormány egyik oldalra 

húzása lenne a kellemetlen következménye (ld. 3.10.7. fejezet). 

 

 

3.103. ábra: A – terpesztési tengelynek is nevezett – kormánytengely pontos helyzete csak akkor határozható 

meg, ha a két gömbcsukló E és G középpontja is be van rajzolva. A tengelycsonk méretezésébe bele kell venni 

a terpesztésből és a kerékdőlésből származó teljes szöget ( +W). 
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3.104. ábra: A kerékdőlés beállítható a tengelycsonk és a rugóstag közötti rögzítési helyen, mégpedig a felső 

C csavaron elhelyezkedő excenter segítségével. Az alsó csavar ekkor forgáspontként szolgál. A menetviselke-

dés szempontjából fontosabb csapterpesztés ilyen esetekben nem korrigálható. 

A berajzolt elkormányzási tengely itt nem egyezik meg a lengéscsillapító középvonalával. 

A McPherson kerékfelfüggesztésnél a tengelycsonk gyakran a lengéscsillapító taggal 

csavarozzák (5.54. ábra). Ebben az esetben holtjáték lehet a csavarok és a furatok között, 

ill. ez akár a kerékdőlés beállítási helyéül is szolgálhat (3.104. ábra). Itt célszerű a terpesz-

tési szög tolerálása, mert ha a kerékdőlés helyes is, nem biztos, hogy ez érvényes a terpesz-

tésre is. 

Közvetlen összefüggés áll fenn még a kerekek ki- és berugózása során bekövetkező 

kerékdőlés- és terpesztés változás között. A 3.5.2. fejezetben bemutatottak szerint a beru-

gózó kerék negatív kerékdőlésbe fordulására kell törekedni, ami azt jelenti, hogy billenés-

kor csak kismértékben csökken a kerékdőlés, de a terpesztés a billenéssel egyező mérték-

ben növekszik. A kerékdőlés-változás 3.50. és a 3.52. ábrán látható és be is mutatott rajzi 

meghatározása szigorúan véve a terpesztést érinti, ezért be van jelölve a  szögváltozás 

is. 

Hogy megkapjuk a visszaállítás szempontjából fontos MZ,W,Z kormánynyomatékot, el 

kell tolni a kerék felfekvési pontjában mindig jelen lévő FZ,W függőleges erőt a keréktenge-

lyig a statikus vizsgálathoz, és ott fel kell bontani, mégpedig a elkormányzási tengely irá-

nyában: 

         és függőlegesen ehhez          (3.105. és 3.106. ábra) 

A q kormány erőkar– amit magassági erőkarnak is neveznek – a felbontási pontban: 

  (            )       (3.21a) 

Az egyenlet azzal az előfeltétellel érvényes, hogy cos W = 1, ami a szokásos kerékdőlési 

szögekre igaz. Ha a járművön utánfutás van, akkor az FZ,W sin  erőkomponenst τ szöggel 

tovább kell bontani (3.3. egyenlet). rdyn a 2.2. egyenlettel számolható. 
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3.105. ábra: A statikus megfigyeléshez el kell tolni az FZ,W függőleges erőt a keréktengelyre, és ott kompo-

nenseire fel kell bontani. A kormánytengelytől való távolság egyet jelent a q kormányerőkarral, aminek a 

nagysága az r elkormányzási sugártól és a  szögtől függ. 

 

3.106. ábra: A negatív elkormányzási sugár csökkenti a q magassági erőkart. Ennek hossza azonban szerepet 

játszik az MZ,W,Z kormány-visszaállítási nyomaték meghatározásában. Ahhoz, hogy ennek mértéke megma-

radhasson, meg kell növelni a  szöget. 

A kerekek bevágásakor az          erő δ szögben ferdén áll a kerék tengelyéhez képest 

(3.107. ábra), és az                komponens megadja közelítőleg a visszaállítási 

nyomatékot kis kormányszögeknél az egész tengelyre vonatkoztatva: 

                           (3.22) 

(       lásd 3.21. egyenlet és    ld. 3.17. egyenlet) 
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3.107. ábra: δ szöggel való elkormányzáskor az FZ,W sin  függőleges erőkomponens MZ,W visszaállítási 

nyomatékot idéz elő. Ennek a nagysága a  terpesztési szögtől, q erőkartól, mV,f elsőkerék terheléstől és az 

utánfutástól (3.147. ábra) függ. 

A pontos megoldáshoz figyelembe kell venni az elkormányzáskor az oldalerők és a fel-

építmény billenési megdőlése hatására változó terpesztési szöget és a beálló utánfutást, ill. 

előfutást (3.48., 3.53., 3.56. és 3.132. ábra). Ehhez jön az rτ,T és rT szakaszok hatása az 

abroncs felfekvési felületén (3.119. és 3.120. ábra). Kanyarodáskor mindkettő jelentős be-

folyást gyakorolhat MZ,W,Z nagyságára. A kanyar külső részén kisebb lesz az FY,W,o  oldal-

erő az elkormányzási sugár -rT miatt (azaz erősebben negatívvá teszi), és a belső részén 

pedig megnöveli azt, vagy kevésbé lesz negatív (3.127. ábra). A külső keréken tapasztalha-

tó pozitív kerékdőlés (3.53. ábra) r meghosszabbodását okozza, belül a negatív kerékdőlés 

pedig rövidülését idézi elő. 

Ezenkívül kanyarodáskor kerékterhelés-változás is bekövetkezik (aminek hatására 

FZ,W,f,o >FZ,W,f,i, továbbá δi és δo nem mindig azonos nagyságú, úgyhogy az egyes kereke-

ken minden esetben különböző nyomatékok állnak be. A 3.21.a. egyenletben megjelenő r 

elkormányzási sugár befolyásolja az MZ,W,Z kormánynyomaték nagyságát: ha ez nagy, ak-

kor erősödik a visszaállítás; ha r kisebb vagy akár negatív, akkor a nyomaték (a rövidebb 

q erőkar miatt) csökken (3.106. ábra). 

Minél magasabbra megy MZ,W,Z, annál érzékenyebb lesz a hosszanti erőkre az első 

tengely is. Ezért kicsi pozitív, ill. negatív kormány legördülési sugár felé mutató egyértel-

mű tendencia figyelhető meg. 

Ha MZ,W,Z nyomaték nagyságának meg kell maradnia, akkor a terpesztési szög növe-

lése lesz szükséges, ami ugyanakkor elkormányzáskor azt a hátrányt eredményezi, hogy a 

kanyarban külső keréken a kerékdőlés jobban pozitív irányba tolódik, és több helyet igé-

nyel, mert a féktárcsát el kell tolni a keréktárcsába (3.102. és 2.23. ábra). Ha r,1 szakasz 

előre meg van adva, a szükséges 1 szög a meglévő r(mm-ben megadandó) és 0 értékek-

ből kiszámolható: 
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 (3.23) 

Ez azt jelenti, hogy: 

  (             )               

         

Az rdyn dinamikus abroncssugár CR gördülési kerületből (ill. CR,dyn , ld. 2.2.8. fejezet) érté-

kéből határozható meg: 

        (   ) (2.2) 

Példaként egy 185 R 14 90 S méretű abronccsal szerelt,standard gyártású személygépkocsi 

szolgál, melynek gördülési kerülete 1965 mm. A tengely beállítási értékei a következők 

voltak:  

        és             
Keressük 1 terpesztési szöget                negatív kormány legördülési sugár mel-

lett: 

     
    

  
           

  (                )                             

                   

       (
   

     
)  √[

   

     
]
 

 
  

   
                     

                 

A rajzon és a szervizkézikönyvben ekkor a következő jelenne meg: 

 Csapterpesztés 12
o
 30’ 

Ez szokásos érték negatív kormány legördülési sugár esetén. 

Könnyebben meghatározható r,1 a megváltozott 1  terpesztési szög függvényében: 

    
 

           
            (3.25) 

3.9.2. A fékerő erőkarja 

A kerékben elhelyezett fékkel történő fékezéskor az FX,W,b fékerő a kereket a 

           (3.26) 

fékerő erőkarjával (3.108. ábra) forgatja az elkormányzási tengely körül, azaz 

                      (3.26a) 

nyomaték keletkezik, aminek következménye –a 3.109. ábrán látható –FT nyomtávrúderő, 

ami pozitív r esetén a kereket széttartásba nyomja (τ utánfutási szög, ld. 3.115.) 
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3.108. ábra: Az FX,W,b fékerő erőkarja rb = r cos az EG kormánytengelyhez képest, erre merőlegesen tá-

mad az a értékű FX,W,b a talaj alatt, G pontban létrehozza a legnagyobb erőt: FG,x = FX,W,b + FE,x (ld. ehhez 

3.155. ábrát is.) 

Utánfutásnál FX,W,b erőt a kerék felfekvési pontjában τ szöggel fel kell bontani (3.115. ábra). 

 

3.109. ábra: Ha a fék a kerékben van, FX,W,b fékerő hatására kialakul az MZ,V,b rb nyomaték, ami a kereket 

utánfutásba akarja nyomni, és előidézi az FT nyomtávrúderőt. A kormánytengelyt egyszerűsítve merőlegesen 

állónak tekintjük. 

Minél hosszabb az r szakasz, annál jobban növekszik az MZ,W,b nyomaték, és annál erő-

sebben hatnak a nem egyenletesen húzó elsőkerék fékek a kormányzásra – ez az oka an-

nak, miért kell r értékét lehetőleg alacsonyan tartani vagy negatívan kivitelezni (3.102. és 

3.106. ábra). A nem egyformán működő fékek ekkor ellenkormányzási hatást keltenek, 

ami csökkentheti, ill. meg is szüntetheti a felépítmény forgását, ami az elasztokinematikai 

összetartás-változásra is érvényes (3.2. és 3.82. ábra). 
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Az útpályára ható FX,W,b hosszanti erő következménye az FE,x és FG,x reakcióerő a 

tengelycsonk forgáspontjaiban. Nagyságuk meghatározásához az FX,W,b erőt el kell tolni a 

fékerőkar irányában a meghosszabbított EG kormánytengelyre. A 3.108. ábra oldalnézet-

ében FX,W,b így F’X,W,b-ként pozitív elkormányzási sugár esetén a talaj alá kerül a követke-

ző mértékkel: 

                        (3.27) 

Ha rS ezzel szemben negatív, F’X,W,b végighalad az útpályán (3.156.) és FF,x kisebb lesz. 

 

3.110. ábra: Ha az elsőkerék-meghajtású autónak belül elhelyezett fékje van, akkor fel kell venni nemcsak az 

indítási, hanem a féknyomatékot is a motorfelfüggesztésnek. A motor támasztócsapágyaiban ±FZ reakció-

erők keletkeznek, melyek nagysága c hatótávolságtól függ. 

Ha a fék a differenciálmű belsejében helyezkedik el, akkor a féknyomaték a csuklótenge-

lyeken keresztül kerül a meghajtó egységre, és a motorfelfüggesztésben Fz csapágy-

reakcióerőt gerjeszt (3.110. ábra): 

     (           )   

Minél kisebb lehet a kerék dinamikus sugara, annál nagyobb a c hatótávolság, annál kiseb-

bek lesznek az erők, ezzel a gumicsapágyak deformációja is. A kerékfelfekvési ponton 

keletkező FX,W,b fékerőt ilyen esetekben el kell tolni a kerék középpontjába (az F’R  gördü-

lési ellenállási erőhöz hasonlóan a 3.111. ábrán), mert a tengelycsapágyazás csak a saját 

hatóirányába eső erőket tudja átvinni, nyomatékokat ezzel szemben nem. F’X,W,b pontosan 

az ra hosszanti erőkaron támad (pontosan úgy, mint F’R), amit perturbáló és hajtóerőkar-

nak is neveznek: 

                   (    ) (3.28) 

FX,W,b ezzel a következő nyomatékot idézi elő: 

                      (3.28a) 

ami akkor is kialakul, ha r = 0. Az egyenletekben ügyelni kell az előjelre: negatív elkor-

mányzási sugár esetén az első tagot (-rcos) le kell vonni a másodikból. A 3.115. ábra 

cos τ-t mutatja. 

Mivel ra>rb, a belül fekvő fék esetén nagyobb nyomaték keletkezik, aminek a kor-

mányzás erősebb befolyásolása lesz a következménye. Jelentősen kisebb lesz ezzel szem-
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ben az FG,x reakcióerő az alsó kerékcsuklóban. Az FE,x és FG,x  erők meghatározásához 

F’X,W,b-t a kormánytengelyre merőlegesen el kell tolni, és az F”X,W,b formájában oldalné-

zetben a kerékközéppont alá kerül (3.154. ábra), mégpedig a következő mértékkel: 

          (3.28b) 

3.9.3. A hosszanti erő erőkarja 

A 3.111. ábra az FR gördülési ellenállási erőt mutatja, ami vezetéskor tartósan fennáll. Jobb 

és bal oldalon ugyanakkora nyomatékot hoz létre: 

                  (3.28c) 

ami a nyomtávrudakon támaszkodik le (3.112. ábra). A meglévő τ utánfutási szöget itt fi-

gyelembe kell venni. Ha a nyomatékok nagysága azonos, a kocsi egyenesen fut. Ha külön-

bözőek, akkor egyik oldalra húzhat. A különböző mértékű legördülési kerülettel rendelke-

ző gumik (2.15. ábra) vagy a balra vagy jobbra egymástól eltérő  +W szögekkel rendel-

kező elülső tengelyek lehetnek ennek okai. Az rdyn sin (+W) tényező határozza meg el-

sősorban az ra erőkar hosszát (ld. 3.28. egyenlet). A kanyarban a külső keréken erőnöveke-

dés (FZ,W+ FZ,W, 1.6. ábra) tapasztalható, a belsőn pedig csökkenés, ami azt jelenti, hogy 

FR,o>FR,i: a kanyarban külső kerék, ha nincs utánfutás, erősebben visszaáll, mint amennyire 

a belső kerék a kanyarba be akar kormányozni. 

 

3.111. ábra: Egyenesen gördülő keréknél az FR gördülési ellenállási erő az F’R-hez hasonlóan a kerék kö-

zéppontjában szemlélendő. Távolsága a kormánytengelytől ra. Ennek az ún. haránterő-erőkarnak a nagysága 

az r  kormányzási sugártól függ, és minél kisebb lehet ez, annál feljebb támad FRF”R-kénta kormánytenge-

lyen, és annál egyenletesebben lesz terhelve az E és G pont hosszanti irányban. Azonos statikai feltételek 

érvényesek a fékerőre, ha a fékberendezés a differenciálműnél található (ld. ehhez 3.113. és 3.154. ábrát). 
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3.112. ábra: Az FR gördülési ellenállási erő a kerekeket a haránterő ra erőkarján hátrafelé, azaz -r,f kerék-

széttartásba nyomja. Mindkét oldalon nyomaték keletkezik, mely a nyomtávtartókon letámaszkodik és fel-

emelkedik. Utánfutáskor figyelembe kell venni a τ szöget (3.115. ábra) 

 

3. 113. ábra: A negatív kormányzási sugár hatására a hosszanti erő ra erőkarja előnyösebben rövidül. Az 

FX,W,a hajtóerő mindenkor egy kerékre vonatkozik, és utánfutáskor F’X,W,aerő felbontandó a kerék középpont-

jában τ szöggel.   



3. KERÉKMOZGÁS KINEMATIKÁJA ÉS ELASZTOKINEMATIKA 159 

 

 Jörsen Reimpell, Jürgen W. Betzler, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

3. 114. ábra: A Citroën már nem gyártott GSA modelljén alkalmazott középtengelyes kormány metszete. A 

vezető- és a tartócsukló a kerék középsíkjában helyezkedik el. ra és r nulla. 

Az elsőkerék-meghajtásnál az első kerekek felfekvési pontjain keletkező FX,W,a hajtóerők 

ellentétes irányú nyomatékokat gerjesztenek. Ezeket szintén a kerék középpontjában kell 

megfigyelni (3.113. ábra), azaz ilyen építésű járműveknél különösen fontos lehet a kicsi ra 

hosszanti erőkar. A Citroën ezt az E és G gömbcsuklónak a kerékközéppont síkjába való 

eltolásával érte el (3.114. ábra). Így  

            és így       

A hosszanti erő erőkarjának lehetőleg rövidnek kell lennie. A magassági erő q erőkarjának 

képletével (3.21.a. egyenlet) való összehasonlítás mutatja a nehézségeket: 

                    és                     (    ) 

Ha a kerékdőlésW = 0
o
, akkor ha nincs vagy csak kicsi az utánfutásiτszög, és zavartalan 

egyenes haladásról van szó, akkor q = ra. 

Ezzel szemben kanyarodáskor q jelentősen változik, miközben ra gyakorlatilag válto-

zatlan marad. 

3.9.4. A kormányzási sugár változása 

A kanyarodási viselkedés javítására esetenként kisebb e bepréselési mélységű keréktárcsá-

kat használnak (2.23. ábra), vagy (korábban) távtartó tárcsát helyeztek el a kerék és a fék-

tárcsa közé, ami azzal az előnnyel járt, hogy az első nyomtáv kismértékben szélesedett 

(mintegy 2-4%-kal), de akár 100%-kal is nagyobb kormány legördülési sugár volt a hátrá-

nya. Ennek következtében a kormányzást erősebben befolyásolták az útpálya egyenetlen-

ségei, és különösen a nem egyformán húzó fékek az első keréken. 

Ha a két fékkör diagonálisan van felosztva – és a negatív kormány legördülési sugár-

ral rendelkező személygépkocsik szinte mindegyikénél ez a helyzet –, akkor ez a segítség 

amúgy is kínálkozik, mivel a jármű instabillá válna, ha az egyik fékkör kiesne: a negatív 

kormány legördülési sugárból így pozitív, ill. túl nagy mértékben pozitív kormány legördü-

lési sugár lenne. Ha az első tengelyen szerkezetileg elasztokinematikai kerékösszetartás-

változás van tervezve (3.82. ábra), akkor fékezéskor a kerékösszetartás helyett kerékszét-

tartás áll be. 
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3.10. Utánfutás  

3.10.1. Utánfutás és szög 

Különbséget kell tenni a kerék kinematikai rτ,k utánfutási szakasza, a τ utánfutási szög, nτ, 

utánfutás- kiegyenlítés, rτ,T abroncsutánfutás, nτ,k oldalerőkar és az rτ,e elasztokinematikai 

utánfutás között. Ezeknek a dinamikai mérőmennyiségeknek a leírását a [9] irodalom 

5.2.3. fejezete tartalmazza. 

 

3.115. ábra: Ha a kormánytengely meghosszabbítása a talajt a kerékközéppont előtti K pontban döfi át, ak-

kor ez követi a becsapódási pontot. A keletkező távolság az rτ,k kinematikai utánfutásszakasz (1. eset). A W 

kerékfelfekvési ponton keresztül az EG tengelyre bocsátott merőleges az xz síkra vetítve megadja az oldalerő 

nτ,k erőkarját (3.30. egyenlet). 

A keletkező hosszanti erőket – mint az FX,W,b fékerő (vagy az FR gördülési ellenállási erő) – fel kell bontani a 

kerékfelfekvési pontban (ill. F’R-ként a kerékközéppontban, 3.111. ábra) τ szöggel. 

 

3.116. ábra: Az utánfutást a kerék középpontjának a kormánytengely mögé helyezésével is el lehet érni (2. 

eset). Ha ez merőlegesen áll – mint ahogy ábrázolva van –, akkor az itt pozitív utánfutás-kiegyenlítés meg-

egyezik az erőkarral: nτ = +rτ,k = +nτ,k. A kerék felfekvési pontjában támadó FR gördülési ellenállási erők  

F’R-ként szemlélendők a kerék középpontjában. 
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3.117. ábra: Utánfutás (3. eset): a –τ szöggel egymással szemben ferdére állított kormánytengely előfutást 

(tehát –rτ,k negatív utánfutást)eredményez, aminek hátránya az erősebben pozitív kerékdőlés a kanyar külső 

oldalán lévő keréken elkormányzáskor. Kis –τ szögek esetén az abroncs rτ,k utánfutásaismét kiegyenlíti az 

előfutási szakaszt (ld. 3.121. ábra). A független hátsó kerékfelfüggesztéseknél ezzel szemben a tengelycsonk-

nak (itt nem a kormánytengelynek) lehet előfutása az oldalerő-alulkormányzottság elérése céljából (ld. ehhez 

a 3.144. és 3.145. ábrát). 

 

3.118. ábra: Az első tengely tulajdonságai –nτ, negatív utánfutás-kiegyenlítéssel javíthatók. Az rτ,k utánfutási 

szakasz a talajon ekkora értékkel rövidebb lesz, és a kerékdőlés változása kedvezőbb lesz elkormányzáskor.   
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3.119. ábra: Az oldalerők hatására ferdén gördülő abroncs felfekvési felülete (2.9. ábra) vese alakúra defor-

málódik. Ezáltal az FZ,W függőleges erő és az FY,W oldalerő támadáspontjai rτ,T szakasszal – az abroncsután-

futással– a kerék középpontja mögé vándorolnak, és kialakul az abroncs MZ,T,Y = FY,W rτ,T visszaállítási nyo-

matéka. Ha a jármű elsőkerék-meghajtású, akkor FX,W,arT értékkel támad a kerékközéppont síkjából a felfek-

vési felületre áthelyeződve,egyidejűleg FR,co gördülési ellenállási erőre is igaz a kanyarban. Az 

abroncsutánfutás rτ,k = 10 mm és 40 mm között van. Az oldalirányú kiegyenlítés rT 3 mm minden μY,W= 0,1 

esetén (ld. ehhez 2.10.2. fejezetet, valamint 3.127. és 3.128. ábra). 

Ha a μY,W súrlódási tényező helyett α ferdefutási szög van megadva, akkor a 2.4.c. egyenlet érvényes. Hasonló 

befolyást gyakorol a kerékdőlés, a negatív csökkenti rT-t, a pozitív pedig nagyobbá teszi: 

±rT  6 mm minden W,K = ±1
o
 esetén 

Ehhez jön még maga az abroncs (2.9. ábra): minél szélesebb ez, annál hosszabb lesz rT. 

A DIN 70020 (és a DIN 70000) szabvány szerint τ a tetszőleges xz síkra vetített EG kor-

mánytengely és a kerék középpontján keresztül menő merőleges közötti szöget jelöli (1. 

eset, 3.115. ábra), rτ,k pedig a talajon fekvő K és W pont közötti távolságot. A W kerékfel-

fekvési pont utánfutása a K metszéspont mögött megkapható úgy is, hogy a kormányten-

gelyt a kerékközéppont elé toljuk: +nτ, 2. eset (3.116. ábra). Néhány elsőkerék-meghajtású 

kocsinál a hajtóerők miatt megnövekedett abroncs-visszaállítási nyomaték következtében 

előfutás (negatív utánfutás–rτ,k) jelentkezik, amit az egymással szemben ferdén elhelyezett 

kormánytengellyel lehet elérni, 3. eset (3.117. ábra) vagy a kerékközéppont mögött elhe-

lyezett, τ szöggel dőlő EG tengellyel és a lengőcsapszeg dőlésének –nτ negatív kiegyenlíté-

sével (a 3.118. és 3.139. ábrán látható). A következő okok miatt szívesen tervezik szer-

kesztéssel a pozitív utánfutásszög és a –nτ közötti kapcsolatot: 

 a kinematikai rτ,k utánfutási szakasz kisebb, azaz a kormányzást kevésbé befolyá-

solják a talaj egyenetlenségei, és 

 a kerékdőlés-változás erősödik az elkormányzáskor (3.132. ábra) 
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Az rdyn dinamikus abroncssugár segítségével könnyen meghatározható az nτ utánfutási sza-

kasz és az oldalerő rτ,k erőkarja (azaz a merőlegesen álló xz-síkra vetített szakasz) a –nτ 

negatívkiegyenlítéssel vagy anélkül (ld. ehhez 3.10.7. fejezetet is): 

               (3.29) 

                  

                (3.30) 

                       

Kanyarodáskor deformálódik az abroncs felfekvési felülete az α szöggel történő ferdefutás 

következtében (3.119. ábra). Emiatt az FY,Woldalerő rτ,T mértékkel eltolódva – amit 

abroncsutánfutásnakneveznek – a kerék középpontja mögött támad (3.120. és 2.50. ábra) 

Az összes statikus és elasztokinematikai megfigyelésben ezért rτ,T = 10 és 40 mm közötti 

értékkel számítják be az abroncs utánfutását. Az utánfutás kiegyenlítése nélkül és azzal 

együtt a teljes rτ,tszakasz (3.121. oldal) a következő: 

               (3.31) 

                    (3.32) 

          (       )       (3.32a) 

A nagyon pontos számításokban rτ,k helyett az elasztokinematikai utánfutás rτ,e értékét kell 

behelyettesíteni. Ez azonban csak kísérletekkel határozható meg a járművön (ld. [9] iroda-

lom 5.2.3. fejezete). 

A következő néhány ábrán az áttekinthetőség kedvéért eltekintünk az rτ,T szakasz áb-

rázolásától. 

 

3.120. ábra: A csapterpesztés és az utánfutás következtében ferdén a térben elhelyezkedő EG kormánytengely 

meghosszabbítása a kerékközéppont előtt döfi át a talajt, és (a példában) pozitív r kormányzási sugarat és 

rτ,k kinematikai utánfutás szakaszt jelöli ki. Kanyarodáskor az oldalerő rτ,T abroncsutánfutással eltolódva az 

abroncs felfekvési felületén támad. A teljes utánfutási szakasz (index τ,t) ezért rτ,T = rτ,k + rτ,T és a kormányzá-

si sugár összesen – a 3.119. ábra alapján – a kanyar külső oldalán r,t = r, + rT. 
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3.121. ábra: A kanyarodáskor mindig jelen lévő rτ,T abroncsutánfutás meghosszabbodik az oldalerő erőkar-

jával és (2.50. ábra) a következőt kapjuk: 

                    

3.10.2. Utánfutás és egyenes haladás 

Az utánfutást össze lehet hasonlítani a teáskocsi hatással, ahol a vontatott kerék felveszi a 

vontatási irányt. A kerék középpontja itt a forgástengely (1) mögé kerül (3.122. ábra). A 

vonóerő és az FR ellenerő egy hatásvonalon található, vagyis egymással stabil viszonyban 

vannak, mert a megvezető tengely és a keréktengely egymás mögött fekszik. Ugyanez a 

hatás létezik a jármű kerekein is (a kormányzási sugár és a terpesztés ellenére), ha ezek a 

tengelyek körül elfordulhatnak, kétoldalt utánfutásra vannak állítva, és nyomtávrúddal ösz-

sze vannak kötve.  

Ha a talaj egyenetlensége vagy a kormánymozgás a kerekeket δ szöggel kimozdítja 

az egyenes haladásból, akkor – ahogy az a 3.123. ábrán látható – az FR sin δ gördülési 

ellenállási komponens az nτ,k erőkaron keresztül mindkét kereket addig visszaállítja, amíg 

azok ismét egyenesen gördülnek. Az FR cos δ komponens balra és jobbra felemelkedik, 

csak a nyomtávrudakat terhelik nyomásra. A kerekek előfutása ellentétes hatással lenne: a 

jármű instabillá válna. 

 

3.122. ábra: Ha az FR gördülési ellenállási erő az (1) kormánytengely mögött támad, akkor a kerék a vonta-

tási irányban stabilan „utánfut”. 
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3.123. ábra: Az utánfutás az egyenes haladáskor stabilizáló hatású. Az erőösszetevők τ szöggel szükséges 

további felbontását a 3.147. ábra mutatja. 

 

3.124. ábra: A talajegyenetlenségek miatt keletkező FY,W,f oldalerők az nτ,k utánfutási erőkarral együtt előidé-

zik a nyomtávrudakra letámaszkodó FT erőket. 

 

3.125. ábra: Az utánfutás növelheti a gépjármű szélérzékenységét. A szél támadáspontja gyakran a V súly-

pont előtt van. A járművet forgatni akaró nyomaték keletkezik, amihez még a kerekek ugyanabba az irányba 

való kormányzása is hozzáadódik. 
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Az utánfutásnak azonban egyenes haladáskor nemcsak előnyei, hanem hátrányai is vannak. 

A talajegyenetlenségek váltakozó oldalerőket keltenek a kerék felfekvési pontjain (ld. [3] 

irodalom 4.2. fejezete], és ezek az nτ,k (ill.  nτ,t , 3.30.-3.32.a. egyenletek) erőkarral együtt a 

kormánytengely körül nyomatékokat (3.124. ábra) keltenek, amelyek a nyomtávrudakon 

letámaszkodhatnak, és bizonytalan kormányzást okozhatnak. Továbbá megnövekszik a 

szélérzékenység amiatt, hogy a felépítményen támadó szélerő (3.125. ábra) ellenkező irá-

nyú FY,W oldalerőket idéz elő a kerékfelfekvési pontokban, és az elülső FY,W,f erők az nτ,k 

(ill. nτ,t)utánfutási erőkarral együtt olyan nyomatékokat eredményeznek, amelyek a jármű-

vet szélirányba kormányozzák, tehát abba az irányba, amibe a szél a felépítményt már 

amúgy is nyomja. Ez érvényes a (haránt)lejtős útpályán való haladáskor is, és nagyobb 

kormánykerék-nyomatékokat eredményez. 

3.10.3. Visszatérítő nyomatékok kanyarodáskor 

A felépítmény billenő megdőlésének hatására (3.53. és 3.143. ábra), valamint a kerekek 

elkormányzásnak következtében (3.132. és 3.135. ábra) megváltozik az utánfutási és ter-

pesztési (ill. a kerékdőlési) szög, aminek az összes olyan erőkar megváltozása lesz a kö-

vetkezménye, amelyeken függőleges, oldal- és hosszanti erők támadnak. Az egyes kerekek 

megfigyelésekor foglalkozni kell ezekkel az igen összetett kinematikai összefüggésekkel, 

és az elasztokinematikai mozgások miatt a hibákat alig lehet elkerülni. 

 

3.126. ábra: Az első kerekek felfekvési pontjaiban keletkező oldalerőket a kormánytengely irányában és arra 

merőlegesen fel kell bontani. A kanyarban külső kerék van ábrázolva.  

FY,W,f,o  cos  visszaállító hatású, és az FY,W,f,o  sin erősíti a – be nem rajzolt – FZ,W,f,o magassági erőt. 

A visszaállítási nyomatékok meghatározása a teljes tengelyre és a jármű talajjal párhuza-

mos helyzetére vonatkozóan – különösen kis kormányszögek és nem nagy kanyarodási 

sebességek esetén – kielégítően pontos. Az (egyenes haladáskor hiányzó) rτ,T = 10 mm és 

40 mm közötti abroncs utánfutást (3.120. ábra) azonban szintén számításba kell venni. A 

visszaállítási nyomatékokat newtonméterben kell megadni, mert 1 kNmm = 1 Nm. Ha az 

első keréken utánfutás van, akkor a visszaállítási nyomatékra vonatkozó 3.22. egyenlet a 

magassági erő következtében valamelyest megváltozik: 

                                (3.33) 
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Az oldalerő miatti visszaállítási nyomatéknál az utánfutási szöget az nτ,k erőkarban vesz-

szük figyelembe. Itt a terpesztést is figyelembe kell venni a számításnál (3.126. ábra) a 

következők szerint: 

                                       (3.33a) 

FY,W,f,t az oldalerő nτ,t erőkarjával a kerékközéppontok mögött eltolva támad (3.120. és 

3.127. ábra, valamint 3.32. és 3.32.a. egyenlet): 

                          (3.34) 

A μY,W tapadási súrlódási tényező leírása a 2.8.4. fejezetben olvasható. 

 

3.127. ábra: Az αf szöggel ferdén gördülő kerekeknél az FY,W,f kanyarodási oldalerők az nτ,T abroncs 

utánfutással a kerékközéppontok mögé tolódva támadnak, és a felfekvési pontokat (és ezzel az FZ,W,f függőle-

ges erőket is, 3.119. ábra) rT szakasszal a kanyar középpontja felé tolják. Az erők és a berajzolt szakaszok 

kívül (o) és belül (i) különböző nagyságúak: 

                        és                     

                       és                        

A kormánytengely – egyszerűsítve – merőlegesen állva van ábrázolva. 

Ha a forgástengely oldalnézetben merőleges, 2. eset, (τ = 0, 3.116. ábra), a képletek nem 

változnak. nτ,t esetén csak nτ + rτ,T jelenik meg (tehát az a szakasz, amennyivel a kerékkö-

zéppont a kormánytengely mögött helyezkedik el, az abroncsutánfutással együtt). 

Ha a jármű előfutással rendelkezik, 3. eset (3.117. ábra), akkor az oldalerő a kerekek 

kanyarba kormányzását érné el, ha az abroncs rτ,T utánfutása és – az elsőkerék-meghajtású 

járműveknél – a szintén visszaállító FX,W,a hajtóerő ezt nem egyenlítené ki (3.119. és 3.129 

ábra). Előfutás esetén a 3.31. egyenletbe csak rτ,T - rτ,k helyettesítendő be. 

A kanyarban megnövekedett FR,co,f gördülési ellenállási erő kívül és belül: 

                       valamint                        

és ezután – együtt szemlélve – a következő mindkét összetevőre: 

              valamint             
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fel kell bontani. Utánfutásnál, 1. eset, az utóbbi összetevőnek mindkét keréken visszaállító 

hatása van (3.128. ábra, valamint 3.32. és 3.32.a. egyenlet): 

                                      (    [       ]) (3.35) 

A gördülési ellenállási erő (a kanyarbeliFZ,W,f kerékerő-eltolódásnak megfelelően, 1.6. 

ábra) kívül nagyobb, mint belül, így a FZ,W,f függőleges erőkülönbség is szerepet játszhat 

cos αf-fel együtt: 

                        (3.35a) 

                                   (       ) (3.35b) 

 

3.128. ábra: A kanyarodáskor az abroncsok ferdefutása miatt megnövekedett FR,co,o és FR,co,i gördülési ellen-

állási erőket αf szöggel fel kell bontani. Az FR,co,  cos αf  komponens ekkor a kerék középpontjában jelenik 

meg, erőkarja ra. Minél nagyobb lesz az αf szög, és minél hosszabb az rτ,k utánfutási szakasz, annál erősebb 

kormány-visszaállítást idéz elő FR,co sin αf.  
A jobb áttekinthetőség kedvéért az rτ,T abroncsutánfutást és az rT kiegyenlítést (3.119. ábra) itt nem vettük 

figyelembe, továbbá a kormánytengely merőlegesként van ábrázolva. 

 

3.129. ábra: A kanyar belső oldalán ható FX,W,a,i hajtóerő erőkarja ra + rT vel nagyobb, mint a külső FX,W,a,o 

erő ra - rT erőkarja. A kormánytengely merőleges az egyszerűsítés kedvéért. 
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Itt olyan haránterőkről van szó, amelyek a kerékközéppontokban támadnak – a kanyar kö-

zéppontja felé eltolódva (3.111. és 3.119. ábra). A szükséges kR,co gördülési ellenállási 

tényező a 2.4.a.-2.4.c. egyenletekkel számítható. 

Az előbb megadott ábrák érintik az FX,W,a hajtóerőket is az elsőkerék-meghajtású 

járműveknél (egy kerékre vonatkozóan). Ezeket a kerékközéppontban τ szöggel fel kell 

bontani (3.113. ábra), és rT értékkel eltolva, de a kerék gördülési irányában kell szemlélni. 

Feltételezve, hogy a differenciálmű elkormányzáskor és a keréknyomás ±FZ,W változása-

kor a nyomatékokat egyenletesen osztja el a két első kerékre, az FX,W,A = 2 FX,W,a hajtó-

erő-összetevő (a teljes tengelyre vonatkoztatva) a következő nyomatékot idézné elő (3.129. 

ábra): 

                   (     )             (     )   

                   (3.36) 

                      

FX,W,A erő nagysága vagy a μX,W tapadási súrlódási tényezőtől (                   ld. 

2.5. egyenlet), vagy a hajtónyomatéktól függ (ld. 6.36. egyenlet). Az rT oldalirányú ki-

egyenlítés hossza a 3.119. ábra feliratában megtalálható (ld. 2.10.3.4. fejezetet is). 

3.10.4. A terpesztés, kerékdőlés és utánfutás változása a kormányzás következtében 

A kormánytengely térbeli mozgása miatt (amire az FZ,W függőleges erőt el kell tolni, 

3.105. és 3.107. ábra) a visszaállítási nyomaték egy kerékre vonatkozó pontos számítása 

csak a terpesztés elkormánmyzáskor történő megváltozásának figyelembevételével történ-

het. Ha nulla helyzetben a kormánytengely kizárólag csak 0 szöggel áll ferdén, azaz vagy 

nincs egyáltalán utánfutás, vagy azt a kerékközéppont áthelyezésével érték el (3.116. ábra), 

akkor a mindkét elkormányzási irányban csökkenő o. ill. i könnyen meghatározható: 

a kanyar külsején:                   (3.37) 

a kanyar belsején:                   (3.37a) 

A 3.103. ábrán láthatóan a terpesztés és a kerékdőlés közvetlen összefüggésben van, azaz 

ha egyikük megváltozik, akkor a másik is változni fog. Egyszerűen megkapható így a ka-

nyarban külső és belső kerék által a kormányzáskor elfoglalt W,o, ill. i kerékdőlés: 

     (       )     és      (       )     (3.38) 

0 és W,0 a kerekek egyenes állásakor szerkesztési helyzetben vagy a mindenkori terhelési 

állapotban jelenlévő szögeketjelöli (a következőkben τ0-ra is érvényesen). Ha a kormány-

tengely még a τ0utánfutási szöggel is ferdén áll, akkor 0 és τ0 segítségével először elő kell 

állítani a ’ésδ’ segédszögeket is: 

      
     

     
 és       

     

      (3.39) 

Ezek segítségével aztán közvetlenül meghatározhatók a kanyar külső és belső oldalán ha-

ladó keréken keletkező δo, ill. i szögek: 

kanyarban kívül:                (     ) (3.39a) 

kanyarban belül:                (     ) (3.39b) 
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Az W,o, ill. i kerékdőlésre szintén a fenti 3.38. egyenletérvényes. Példaképpen a következő 

tengely beállítási értékekkel rendelkező személyautó szolgál: 

       ,          és          

A számítás a következő módosított értékeket adja: 

          és                             

                                         

A kanyarban a külső kerék tehát ennél a járműnél negatív kerékdőlésbe, a belső pedig po-

zitív kerékdőlésbe menne. Nem így volt ez a következő tengely beállítási értékekkel ren-

delkező elsőkerék-meghajtású jármű esetében (3.130. ábra): 

        ,           és         

Az elsőkerék-meghajtás és a hiányzó segédkormány miatt a járműnek alig volt utánfutása 

és ennek következtében pozitív kerékdőlése is a kanyarban külső, elkormányzott első keré-

ken. 

A Mercedes-Benz egyik nem meghajtott rugóstagos első tengellyel szerelt személy-

autójánál –nτ negatív utánfutás-kiegyenlítést és nagyobb τ szöget tervezett (3.118. ábra). Az 

eredményt a 3.131. ábra mutatja: a kanyarban külső kerék erősen negatív kerékdőlésbe, a 

belső pedig kedvezően pozitív kerékdőlésbe megy. 

Szemléltetésképpen kiszámoltuk a kerékdőlés-változást W,0 = 0, 0 = 6
o
 és különbö-

ző utánfutási szögekkel (3.132. ábra). A nagyobb terpesztési szögnek csak az összes görbe 

erősebb görbülése lenne a következménye. Jól látható, hogyan javulnak növekvő τ0 szögek 

mellett az egész első tengely oldalvezetési tulajdonságai: a kanyarban külső kerék erőseb-

ben negatív, a belső pedig pozitív kerékdőlésbe megy. 

 

3.130. ábra: Elsőkerék-meghajtású járművön a kormányszög függvényében mért és számított kerékdőlés-

változás. A 0 = 12
o
25’ nagy terpesztés miatt a kerekek a kanyar külső és belső oldalán is pozitív kerékdőlés-

be mennek. 

A mért értékek a számított értékek fölött vannak, mert a vizsgált jármű kerékdőlése a plusz tolerancia-

tartományba esett. A számítás a gyári adatokkal történt (tehát W = 20’ és τ= 0
o
), ezért valamelyest különbö-

ző a görbék lejtése. 
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3.131. ábra: Mercedesen a kormányszög függvényében mért kerékdőlés-változás. A tengely beállítási értékek 

szerkesztési helyzetben a következők voltak:   

W = 0
o
,  = 14o40’, τ0 = 10

o
10’, r= –14 mm, az utánfutás-kiegyenlítés pedig nτ = –28 mm 

 

3.132. ábra:  = 6
o
 és W = 0

o
 esetén (a kanyar külső szélén) δo kormányszög és (a kanyar belső szélén) δi 

kormányszög függvényében számított W,o és W,i kerékdőlés szög. Jól felismerhető a különböző τ utánfutási 

szögek hatása. 
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Az utánfutási szakasz és szög is a terpesztéshez és a kerékdőléshez hasonlóan változik el-

kormányzáskor. Az egyik hátsókerék-meghajtású személyautónál például rτ,k egyenes ál-

lásban 6,5 mm. A szakasz elkormányzáskor növekszik a kanyar belső szélén azért, hogy a 

külső keréken csökkenjen (3.133. ábra). δa 8
o
-tól kezdve előfutás áll be, ami δ0 = 30

o
-nál 

már rτ,k–30 mm, ami azt jelenti, hogy a külső kerék a kanyarba kormányoz az oldalerők 

hatására, ha nem lenne abroncs utánfutás. 

A terpesztés változásához hasonló egyszerű módon lehet az utánfutási szög változá-

sát is számolni: 

a kanyar külső szélén                 (     ) (3.40) 

a kanyar belső szélén                (     ) (3.40a) 

Ha a járművön τ00
o
, csak a0 terpesztési szög játszik szerepet, a képletek így egyszerű-

södnek: 

a kanyar külső szélén                    (3.41) 

a kanyar belső szélén                   (3.41a) 

 

3.133. ábra: Az elkormányzás függvényében változik az rτ,k utánfutási szakasz hossza a talajon a következő 

tengelybeállítási értékekkel rendelkező, standard építésű személyautó példáján szemléltetve:  

W = +20’,  = 11o5’,  τ = 8
o
20’  

nτ= 32,5 mm és r = +56 mm 

A nagy terpesztési szög következménye a görbe függőlegestől való eltérése. 
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3.134. ábra: δ = 9
o
 és τ0 = 0

o
, 6

o
 és 9

o
 függvényében számított utánfutási szögek. Minél kisebb τ0 a normál 

helyzetben, annál gyorsabban áll be a kanyar külső részén haladó keréken az összetartás. 

 

3.135. ábra: τ = 3
o
 és 0 = 6

o
, 9

o
, 12

o
 és 15

o
esetén a kormánybevágás függvényében számított utánfutási 

szögek. Minél nagyobb a terpesztés, annál előbb megy összetartásba (–τ) a kanyar külső részén haladó kerék. 
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3.136. ábra: A kormányszög függvényében egy Mercedes kerekein mért utánfutás-változás. A = 14
o
40’ 

terpesztési szög meghatározó a görbe erős görbületében, a τ = 10
o
10’ utánfutási szög pedig a ferdeségében. 

Az egyenlet azt mutatja, hogy a kanyarban külső keréken már kis kormánybevágásoknál is 

összetartás állhat be. Ezt a tényt magyarázzák a 3.134.-3.136. ábrák. Itt a különböző τ0 és 

0 szögek mellett számított görbék vannak egymással szembeállítva, ill. látható egy mért 

érték is. 

3.10.5. Kinematikai utánfutás-változás az első kerekek mozgásának függvényében 

Ha két személy ül az első üléseken, akkor a felépítmény majdnem párhuzamosan rugózik 

be, és az utánfutás alig változik. Másképpen néz ki viszont, ha két vagy három személy a 

hátsó üléseken foglal helyet, vagy ha a hátul lévő csomagtartót megpakolják.  A hátsóten-

gely rugózása jobban enged, mint az elsőé, és a korábban nagyjából a talajjal párhuzamos 

állásBo,t= 1
o
 és 2 ½

o
 közötti értékkel változik (3.137. ábra).  Az utánfutási szög ugya-

nekkora mértékű τ szöggel változik – ami olyan tény, amire a konstruktőrnek gondolnia 

kell a tengely beállítási értékek meghatározásakor. 

Az utánfutási szög terheléskori növekedése akár a fő oka is lehet annak, miért jár ne-

hezebben a kormány teljesen leterhelt jármű esetén, bár ilyenkor részben csökken az első 

tengely terhelése.  
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3.137. ábra: Terheléskor a felépítmény hátul tovább süllyed, mint elöl. Ennek Bo,t szögváltozásával növek-

szik a τ utánfutási szög (ld. 6.15. ábra). 

 

3.138. ábra: A kettős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztéseknél az (1) és (2) forgástengely egymással párhu-

zamosan is elhelyezkedhet. A kerekek ki- és berugózásakor nem változik az utánfutás ilyen esetekben. 

Az utánfutás változása a szintén megváltozó visszaállítási nyomatékok miatt hátrányokkal 

is jár, azonban elkerülhetetlen, ha a fékezés közbeni besüllyedést az első tengelyen a bólin-

tási pólusok segítségével csökkenteni kell (ld. 6.3.2. fejezet). A kettős keresztlengőkaros 

kerékfelfüggesztésnél a két lengőkar (1) és (2) forgástengelye olykor egymással párhuza-

mos (3.138. ábra). A McPherson kerékfelfüggesztés normál kivitelében a lengéscsillapító-

tag és a lengőkar forgástengelyének középvonala derékszöget zár be (3.139. ábra). Ilyen 

esetekben – a ki- és berugózó kerék állásától függetlenül – megmarad a beállított utánfutás, 

de nem marad meg a lengőkarok forgástengelyei közötti (3.140. ábra), ill. a lengéscsillapí-

tó középvonala és a lengőkar közötti (3.141. ábra) más szögbeállításoknál. 
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3.139. ábra: Ha az EG kormánytengely és a kormány forgástengelye a MacPherson kerékfelfüggesztésnél 

derékszöget alkot, akkor nem következik be utánfutás-változás. G pont a kerekek rugózásakor a lengőkar 

forgástengelyére merőlegesen, azaz az EG szakasszal párhuzamosan mozog. Az ábrázolt tengelyen –nτ nega-

tív utánfutás-kiegyenlítés és előre tolt alsó G csukló figyelhető meg. Az EG összekötő vonal kis utánfutási 

szöget és a talajon rτ,kszakaszt jelöl ki. 

Az (1) nyomtávkar – szerkezetileg – fent helyezkedik el, és hátrafelé irányul. A (2) tárcsaféknyeregelöl talál-

ható, ami fékezéskor a magasabb kerékcsapágy-terhelés hátrányával jár együtt (ld. [6] irodalom 7.4. fejeze-

te). 

 

3.140. ábra: Az első tengelyen bólintási pólus kialakításához (ld. 3.155. ábra) a kettős keresztlengőkaros 

kerékfelfüggesztésnél a C és D forgástengelyeket egymással szemben terpeszteni kell. Ennek hátránya, hogy a 

kerekek berugózásakor az 1-es pont a 3-asba, a 2-es pont a 4-esbe kerül, aminek hatására az utánfutási szög 

τ szöggel növekszik, ami azt jelenti, hogy a tengelycsonk ezzel a szöggel fog forogni. 
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3.141. ábra: A kerékvezető rugóstag, ill. lengéscsillapító-tag berugózásakor a 2-es pont a 4-esbe kerül, ami-

nek hatására az utánfutási szög τ értékkel megnövekszik. A lengőkar forgástengelyéhez (a 2-es ponton ke-

resztül) húzott párhuzamosnak a lengéscsillapító középvonalára az 1-es pontban emelt merőlegessel való 

metszéspontja megadja az Of bólintási pólust. A lengéscsillapító taggal fixen összekötött tengelycsonk itt is 

forgó mozgást valósít meg ekkora nagyságú szöggel. 

 

3.142. ábra: Az első tengely szabad hasmagasságának és a túlnyúlásnak a csökkentése érdekében a stabilizá-

tor elöl lévő hátát (1) magasra kell helyezni. Az alsó keresztlengőkarokat hosszanti irányban megvezető ka-

rok (2) ezért hátulra esnek le. A tengely elé kerülő Of bólintási pólus alakul ki, aminek következménye az orr 

lehúzása lesz fékezéskor, valamint elsőkerék-meghajtásnál induláskor felemelkedik (4.1. 3.143. ábra). 

Ezzel szemben, ha hátsókerék-felfüggesztésről van szó, akkor az Of bólintási pólus helyzete kedvező lenne. 

Az első kerék berugózásakor a tengelycsonk (1) felső gömbcsuklója hátrafelé, az alsó (2) 

pedig előre vándorol, azaz az utánfutás megnövekszik. A kirugózás következtében a moz-

gásirány ellentétes. Az utánfutás (ha van normál állásban) csökken, esetleg negatívba is, 

azaz előfutásba is átmehet. Rugóstagos kerékfelfüggesztésnél a 2-es pont a forgástengely-

lyel párhuzamosan a 4-es pontba kerül, és összetolja az 1-es pontban rögzített lengéscsilla-

pító-tagot. Ez lerövidül, és τ szöggel való elfordulás következik be. 
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3.143. ábra: Három első tengelyen mért és a McPherson kerékfelfüggesztés esetén tipikus utánfutási válto-

zásgörbék. A Mercedes lengéscsillapító-tagja nagy utánfutási szöggel rendelkezik, ami berugózáskor tovább 

növekszik, azaz progresszív fékbólintási letámaszkodás tapasztalható. A Fiat Uno rugóstagjánál nincs letá-

maszkodás (a majdnem függőleges lefutás utal erre), a VW Polo (1995) rugóstagján pedig előre dőlés figyel-

hető meg. 

Ez a kocsi elejét is lefelé húzza fékezéskor, mégpedig annál erősebben, minél jobban lesüllyed. Ennek az oka 

a rugóstag merőleges állása és a stabilizátor magasan elhelyezkedő hátulja. A bólintási pólus így a tengely 

előtt található. Ennek részletei a 3.139., 3.142, és 4.1. ábrán láthatók. A Mercedesnél növekszik a kanyar 

külső részén haladó, berugózó keréken az nτ,k oldalerő-erőkar, tehát sebességtől függő oldalerő-

alulkormányzás tapasztalható. 

A 3.155. és 3.156. ábrán látottak szerint az első tengely mögött elhelyezkedő Of bólintási 

pólus a kettős keresztlengőkarokkal jobban elérhető, mint a MacPherson kerékfelfüggesz-

téssel (3.141. ábra). Ha az alsó lengőkarokkal megvezetésére egy elöl fekvő stabilizátor 

szolgál, akkor annak hátát a szabad hasmagasság miatt magasra kell helyezni (3.142. ábra), 

a bólintási pólus a tengely elé kerül, és a jármű orra is lesüllyed fékezéskor. A 3.143. ábra 

rugóstagos, ill. lengécsillapító-tagos tengellyel szerelt három személyautón mért kinemati-

kai utánfutás-változást mutatja. A görbe formája alapján látható, hogy a fékezés közbeni 
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bólintás akadályozása vagy pedig a lesüllyedés erősödése, azaz hogy „antidive” vagy 

„prodive” esete forog-e fenn. 

 

3.144. ábra: Egy Mercedes kocsi hátsó tengelyén az elméleti előre dőlési szög ki- és berugózási utak függvé-

nyében mért τr változása. A gyár előfutási szakaszként rτ,k = –15 mm-t ad meg. A szerkesztési helyzetben ez 

τr –3
o
 lefutásnak felelne meg. A szög berugózáskor növekszik, kirugózáskor pedig csökken, ill. hátradőlésbe 

megy át. A görbe ferde helyzete magasan fekvő bólintó pólusokra utal, amelyek a kerekek kirugózásakor 

felfelé vándorolnak, és ezzel a fékezési bólintást progresszíven csökkentik. Ezen kívül kanyarodáskor növek-

szik az előfutási szakasz a berugózó keréken, ami a sebességgel növekvő oldalerő-alulkormányzás előnyét 

hozza magával. 

Szerkesztési szempontból a τ= f(s) szögváltozás könnyen meghatározható, ha a C és D 

lengőkar-forgástengelyekre a kerékcsuklók 1-es és 2-es középpontjain keresztül merőlegest 

bocsátunk – ahogy az a 3.140. ábrán látszik. A két merőleges egyikén fel kell venni egy 

berugózási pontot és innen az 1-2 szakasz hosszával rámérni a másik merőlegesre a másik 

csuklópont berugózási helyzetét. A megtalált 3–4 összekötő egyenesnek az 1–2 kiindulási 

helyzettel bezárt τ szöge megadja az utánfutás-változást. A MacPherson kerékfelfüggesz-

tésnél (3.141. ábra) a felső 1-es pont a sárvédőben van, így az 1–2 szakasz berugózáskor 

lerövidül (1–4 szakasz), ill. kirugózáskor meghosszabbodik. 
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A 3.140. ábrán látható, hogy a bólintási pólus tervezésekor a tengelycsonk τ szög-

gel forog – elöl az óramutató járásával egyező irányban (3.141. és 3.143. ábra), a hátsó 

tengelyen pedig ellenkező irányban forog körbe (3.144. ábra). Az utóbb említett ábrákon 

lévő görbék görbülete erre utal. Ennek az úttól függő forgásnak a hatására az összes kerék-

csúszási szabályzó rendszernél meglévő kerékérzékelőben változó relatív sebesség alakul 

ki az álló és a forgó rész között, ami kedvezőtlenül befolyásolja az ABS és az ASR reagálá-

sát. Ennek valamennyi részletét a [7] irodalom 3. fejezete tartalmazza. 

3.10.6. A hátsó tengelycsonk kerékmozgástól függő elfordulása 

A Mercedes-modellekbe hátul beépített térbeli lengőkaros futóműveknél öt rúddal vezetik 

meg a tengelycsonkot, ebből négy az oldalerő-letámaszkodást veszi át (ld. [2] irodalom 

5.3.4. fejezetét). A két felső rúd meghosszabbítása az E pólusban, a két alsó a G pólusban 

metszi egymást. A két pólust összekötő egyenes az EG elméleti kormánytengely. Az ol-

dalerő-alulkormányzás eléréséhez (3.73. ábra) előredőlést terveztek (3.145. és 3.117. ábra). 

 

3.145. ábra: A térbeli lengőkaros futóműnél négy rúd veszi át az oldalerő-letámaszkodást, ezek meghosszab-

bításai hátulnézetben az E és G pólusban találkoznak. Oldalnézetben ezeket összekötve megkapható a –τr 

elméleti előfutási szög és a talajon a–rτ,k előfutási szakasz. 

Az FX,W,b fékerőt a külső oldalon található féknél a kerékfelfekvési pontban támadva kell szemlélni. A FR gör-

dülési ellenállási erőt és az FX,W,a hajtóerőt el kell tolni a kerék középpontjába. 

Figyelembe kell venni az rτ,T abroncsutánfutást is, ami csökkenti a szükséges elődőlést 

(negatív hátradőlést). Az oldalerő erőkarja ekkor (3.120. ábra, ld. 3.32. egyenletet is): 

                     (3.41b) 

Ha a fékezési bólintás alátámasztását kívánjuk elérni, akkor az Or bólintási pólusnak a hát-

só tengely elé kell esnie, ami a 3.142. és 3.153 ábrán van ábrázolva. 

Egy hasonló fejlesztés az egyre inkább terjedő többlengőelemes hátsótengely, amely 

egy hosszlengőkarból áll (ami egy darabot képez a tengelycsonkkal), forgáspontja a ten-

gelyközéppont előtt található, ami egyúttal az Or bólintási pólust is jelenti (ld. a [2] iroda-

lom 5.3. fejezetét is.) A tengelycsonk forgása megfelel a hosszlengőkarnak. (3.159. és 

6.17. ábra). 
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3.10.7. A függőleges erő felbontása utánfutásnál 

Ha az EG kormánytengely kettős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztésnél τ utánfutási 

szöggel ferdén áll, akkor az alsó gömbcsukló a kerékközéppont előtt helyezkedik el, a felső 

pedig mögötte. Ha a rugó az alsó lengőkaron támaszkodik le, akkor annak FG,z erője ugya-

nakkora, mint a tengelyoldal súlyával csökkentett függőleges erő (3.146. ábra és 5.3.a. 

egyenlet), ugyanakkor Mz = FG,z (f – e) nyomaték keletkezik, ami FE,x és FG,x erőt idéz elő. 

A jelen lévő rugalmasságok miatt kisebb lesz az utánfutási szög. Ha a rugó felül lenne, 

akkor pedig nagyobb lenne. 

 

3.146. ábra: Ha a rugó az alsó lengőkaron támaszkodik, és az első keréken utánfutás van, akkor a tartócsuk-

ló a kerékközéppont elé kerül. Az FZ,W és FG,z erő nyomatékot képez, ami a lengőkarok forgástengelyeinek 

irányában előidézi a –FE,x és +FG,x reakcióerőket. A példában ezeket a talajjal párhuzamosnak tételeztük fel. 

 

3.147. ábra: Ha a kormánytengely oldalnézetben τ utánfutási szöggel ferdén áll, akkor a 3.105. ábrán hátul-

nézetben meghatározott FZ,W cos függőleges erőkomponenst tovább kell bontani. 
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3.148. ábra: Az FZ,W cos  sin τ erők az első kerekeket álláskor és egyenes haladáskor is q erőkaron keresz-

tül elöl összenyomják – tehát összetartásba – és a nyomtávrudakon FT erőket idéznek elő. A jobb és bal oldali 

τ utánfutási szög ezért csak kevéssé térhet el egymástól (ld. 3.42.a. egyenlet). 

Utánfutáskor, 1. eset, a 3.105. ábrán látható FZ,W cos  függőleges erőkomponens τ szög-

gel tovább bontandó,  FZ,W cos cosτ és FZ,W cos sin τ komponensre (3.147. ábra). Ez 

utóbbi q erőkaron keresztül összefeszíti a kerekeket elöl (3.148. ábra). Ha τutánfutási szög 

a bal és a jobb keréken nem egyforma, akkor ez a feszítőerőkre is igaz, tehát az autó sza-

badon hagyott kormánnyal eltérne a menetiránytól, megfogott kormány mellett pedig egy 

oldalra húzna (3.149. ábra és 3.41.c. egyenlet). 2
o 

eltérés azon az oldalon, amelyiken a τ 

szög nagyobb, 30–40 N-nal több nyomtávrúd erőt jelent. 

 

3.149. ábra: A bal első kerék utánfutása és a jobb első kerék előfutása (ill. a különböző nagyságú τ utánfutási 

szögek) jobbra húzó kormányzást idéznek elő zavartalan egyenes haladáskor, amit az egymással szemben 

ható nyomatékok okoznak: 

                          (3.41c) 
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Ha az utánfutást a kerékközéppont hátrahelyezésével érik el, 2. eset, akkor az FZ,W sin  

összetevő a kerekeket elöl összenyomja az nτ erőkaron keresztül (3.150. és 3.151. ábra), 

azaz itt is szerepet játszik a bal és a jobb kormánytengely egymáshoz képest párhuzamos 

helyzete. 

 

3.150. ábra: A kerékközéppont hátrahelyezésével elért utánfutáskor (2. eset, 3.116. ábra) a függőleges erő 

FZ,W sin összetevője a kormánytengely mögé kerül. 

 

3.151. ábra: A függőleges erő bal és jobb oldali FZ,W sin komponense álláskor és egyenes haladáskor is 

összetartásba nyomja az első kerekeket, és a nyomtávrúdtartókat terhelik (FT erők). 

Az W kerékdőlési szögnek (és ezzel a terpesztési szögnek is) jobb és bal oldalon messzemenően meg kell 

egyeznie (ld. 3.4.b. egyenlet és 3.103. ábra). 

Ehhez jön az a követelmény, hogy mindkét keréken azonos terpesztési szögek legyenek, és 

mivel ezek – a 3.9. fejezetben írtak szerint – általában közvetlen összefüggésben vannak a 

kerékdőléssel, az a feltétel is, hogy csak kis kerékdőlés-eltérés legyen a bal és a jobb első 

kerék között (ld. 3.4c. egyenlet). 

Ha szög eltérő, akkor az összes képletben megjelenő q = (r+ rdyn tan)  cos füg-

gőleges erő erőkarja (3.46. és 3.21.a. egyenlet) különböző hosszúságú lesz, – és az utoljára 
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vizsgált 2. utánfutási esetben – az FZ,W sin nyomóerő bal és jobb oldalon eltérő nagyságú 

lesz. Mindkettőnek a kormány egy oldalra húzása lesz a következménye. 

A 3.118. ábrán ábrázolt –nτ negatív kiegyenlítés – a τ szöggel együtt – az összefüggé-

sek alaposabb vizsgálatát igényli (3.152. ábra). Az FZ,W függőleges erő a keréktengelyen a 

terpesztési szög irányában felbontva megadja az FZ,W cos  és az FZ,W sin  összetevőt. 

Az első komponenst oldalnézetben tovább kell bontani FZ,W cos  sin τ és FZ,W cos  
cos τ összetevőre. A felülnézetből látható, hogy egyenes haladáskor mindegyik keréken két 

ellentétes irányú nyomaték van jelen (amik egymást kiolthatják): 

              (                        ) (3.42) 

További részletek a [3] irodalom 7.2. fejezetében olvashatók. 

 

3.152. ábra: Erőtani összefüggések a –nτ negatív utánfutás - kiegyenlítéssel rendelkező első tengelyeken. Az 

egymással ellentétes irányú FZ,W sin nτ cos τ  és FZ,W cos  sin τq nyomatékok kiolthatják egymást. 

3.10.8. Beállítási értékek és toleranciák 

A rajzon és a szervizkézikönyvekben az üres jármű utánfutás értékét kell megadni. Az op-

tikai mérés ebben az állapotban történik, és a DIN 70020 szabvány is ezt írja elő. 

Amennyiben nincs utánfutás-kiegyenlítés, akkor a standard gyártású személygépko-

csikon az utánfutási szög 4
o
–8

o 
fok körül van a kormány visszaállításának biztosítása érde-

kében. A szerkezetileg betervezett –nτ kiegyenlítés esetén azonban az értékek aτ = 8
o
–11

o
-

ra isfelmehetnek. Szerepet játszik itt a kormánymű fajtája is. Ha rásegítéssel rendelkezik, 

akkor a kormánynyomatéknak a hidraulika elemeit is vissza kell állítania. Ilyen esetekben 

általában nagyobb utánfutási szög ajánlott, ami a kormányérzékelést is javítja. Ha nincs 

rásegítés, akkor a kormánykeréken ébredő kézierőknekkisebb szögekkel kell határt szabni. 
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Az elsőkerék-meghajtású személyautók a τ = 1
o
–4

o
 értékekkel ezek közé tartoznak. 

Az abroncs hajtóerők általfelerősített MZ,T,Y  visszaállítási nyomatéka (3.119. ábra)nem tesz 

feltétlenül szükségessé magas utánfutási értékeket. 

Az abszolút érték mellett a tolerancia is szükséges, ami általában ±30’-ben van meg-

határozva, de akár ±1
o
30’ lehet az értéke a gazdaságosabb gyártás érdekében. Az oldalra 

húzás megakadályozására (3.149. ábra) a kerékdőléshez hasonlóan (ld. 3.4.c. egyenlet) az a 

kiegészítő előírás szükséges, hogy a bal és jobb kerék között 30’-nél nagyobb különbség 

nem lehet. A rajzi adat ekkor például a következőképpen nézne ki: 

         maximális különbség bal és jobb oldal között 30’ (3.42a) 

3.11. Fékezési és indulási bólintó letámaszkodás  

3.11.1. Fogalmak meghatározása 

A fékezési bólintó letámaszkodás csökkenti a kocsi elejének lesüllyedését, ill. a kocsi há-

tuljának felemelkedését fékezéskor. Ez azonban – kívül a kerekekben elhelyezett fékek 

esetén – csak akkor érhető el, ha az Of és Or bólintó pólusa tengelyek közé esik: elöl, hátul 

vagy mindkét tengelyen (3.153. ábra). 

 

3.153. ábra: A bal és jobb oldali bólintási pólus összekötésével megkapjuk a keresztben elhelyezkedő bólintá-

si tengelyt. Ha ezek (elöl) Of és (hátul) Or pontként vannak jelen, akkor a felépítmény fékezéskor hosszanti 

irányban ott támaszkodik fel, feltéve, hogy a fékek a kerekekben kívül helyezkednek el. 

Az indulási bólintó letámaszkodás csökkenti az autó farának lesüllyedését hátsókerék-

meghajtásnál, ill. elöl a felemelkedést (elsőkerék-meghajtású járműveknél). Gyorsításnál 

csak a meghajtott tengelyen érezteti hatását. Egyedi kerékfelfüggesztéseknél fontos, hogy a 

pólus magasabban legyen a meghajtott tengely kerékközéppontjánál (a 3.156. és 3.160. 

ábrán látható) vagy merev tengelyek esetén a differenciálmű a tengelytestben legyen (1.22. 

és 1.43. ábra). 

További részletek a [2] irodalomban olvashatók. 

Szerepet játszik itt a fékezési és indulási letámaszkodási szög is. A 3.160. ábrán be van 

jelölve és . Minél nagyobbak lehetnek ezek, annál kedvezőbb a bólintás kiegyenlítése. 

3.11.2. Bólintási pólusok elöl 

A bal és a jobb felfüggesztés általában azonos, így a lengőkarok pillanatnyi helyzete által 

meghatározott pólusok mindkét oldalon egyforma helyzetűek, és bólintási tengelyről lehet 

beszélni. Ha ezek a végtelenben helyezkednek el (azaz praktikusan nem léteznek, 3.138. 
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ábra), akkor a haránterők a kerékközéppontokban támaszkodnak le, ami a belül (a differen-

ciálművön) elhelyezett fék esetében is igaz. Ilyenkor a fékmerülésnek a két kettős 

keresztlengőkar azonos irányú ferdére állításával lehet elejét venni (3.154. ábra). 

 

3.154. ábra: Ha az első kerék fékje belül a differenciálműben található, akkor a fékmerülésnek a lengőkarok 

azonos irányú ferde állásával lehet elejét venni. A fékerőt itt a = ra sin  értékkel a kerékközéppont alatt kell 

figyelembe venni (ld. 3.28.b. egyenlet). Berugózáskor a kerék a menetiránnyal ellentétesen előre tér ki. A 

ferde rugózási szög: 

  (  )   

Amint az ott jobb oldalon álló statikából látható, a kerékközépponból a kormánytengelyre 

merőlegesen eltolt, F”X,W,b-ként megjelenő fékerő (a 3.111. ábrán ábrázolva gördülési el-

lenállás esetén) a lengőkarokon FE,x és FG,x reakcióerőket ébreszt, amelyek (a ferde állás 

miatt) a –FE,z = FE,x  tan α  és –FG,z = FG,x  tan  összetevőket idézik elő. Az egy hatás-

irányba eső erők összegének nullának kell lennie, azaz +FE,z és FG,z a kocsi elejének beru-

gózása ellen hat. Két ily módon ferdén elhelyezkedő lengőkar ugyan azzal az előnnyel jár, 

hogy nincs utánfutás-változás, de hátránya, hogy berugózáskor előre (tehát az akadály irá-

nyába) térnek ki. A Citroën GSA-ban volt ilyen a lengőkarok elhelyezése, és ezáltal majd-

nem 100%-os volt a fékezési bólintás kiegyenlítése (ld. [2] irodalom 5.2.4. fejezetét). 

Kívül elhelyezett fék esetén (amint a 3.153. ábrán látható) szintén a lengőkarok fer-

dére állítása szükséges a bólintási tengely, és ezzel magassági irányú reakcióerők elérésé-

hez, azonban mindkét lengőkart egymással szemben terpeszteni kell. A 3.155. ábra jobb 

oldala (a 3.154. ábrával szemben) egyértelműen nagyobb FG,z komponenst tartalmazó sta-

tikát mutat, és ezt a komponenst a kívül elhelyezett fék esetén magasabb             
     erő idézte elő (a belül elhelyezettnél                  volt). 

A Német Szövetségi Köztársaságban gyártott valamennyi elsőkerék-meghajtású jár-

mű negatív elkormányzási sugárral rendelkezik. Az ezzel elérhető ellenkormányzási hatás 

előfeltétele a kerékben elhelyezett fék. Ha csak az alsó lengőkar van ferdére állítva, a ket-

tős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztésnél csökkenteni lehet a fékmerülést és az indulás-

kori megemelkedést egyaránt. Az a mértékkel most a talaj fölött a kormánytengelyen tá-

madó F”X,W,b fékerő előidézi a felépítményben letámaszkodó FG,z komponenst (3.156. ábra 
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jobb oldala), a – bal oldalon ábrázolt – kerékközéppont alatt támadó F”X,W,a indulási erő 

pedig a lefelé húzó –FG,z erőt. A felső lengőkar függőleges helyzetben van. Ennek a felada-

tát átveheti egy függőlegesen álló rugóstag vagy lökhárítótag. Az ilyen felfüggesztésnél 

van fékezési és indulási bólintó letámaszkodás. 

 

3.155. ábra: A fékmerülés csökkentésére kívül elhelyezkedő féknél a lengőkarokat egymással szemben ter-

peszteni kell. Az a = rb sin értékkel a talaj alatt található (ill. negatív kormány legördülési sugár esetén a 

talaj fölött található, 3.27. egyenlet)F’X,W,b fékerőből az FE,x és FG,x erőket meg kell határozni. A kocsi elejé-

nek lesüllyedése ellen ható összetevők ekkor +FE,z és +FG,z. –resetén az összes erő kisebb. Utánfutáskor 

F’X,W,b) FX,W,b cos τ (3.115. ábra). 

 

3.156. ábra: Elsőkerék-meghajtásnál csak az alsó lengőkar ferde helyzetével is csökkenthető az indulási 

felemelkedés és elöl a fékmerülés, ha a fék (szokásos módon) a kerékben van elhelyezve. 

Negatív elkormányzási sugár esetén az F”X,W,b erő a értékkel a talaj fölött támad a kormánytengelyen (ld. 

3.27. egyenlet). 
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Rajzilag a bólintási tengely kettős keresztlengőkarok esetén a lengőkarok C és D for-

gástengelyéhez az E és G gömbcsuklók középpontjain keresztül húzott párhuzamosok se-

gítségével határozható meg (3.155. ábra). A McPherson felfüggesztésnél a lengéscsillapító 

mozgásirányára merőlegest kell állítani E pontban, amelynek a lengőkarhoz a G ponton 

keresztül húzott párhuzamossal való metszéspontja megadja az Of pontot (3.141. ábra), ill. 

meg kell hosszabbítani a haránterőket felvevő vonórudakat, ill. stabilizátor karokat (3.142. 

ábra). 

 

3.157. ábra: Az Of bólintási pólus meghatározásához hosszanti lengőkar esetén a felső lengőkart meg kell 

hosszabbítani, és lent párhuzamost kell húzni a lengőkar forgástengelyéhez a gömbcsukló középpontján ke-

resztül. A kocsi elejének berugózásakor Of a kerékhez vándorol, ami progresszív fékezési bólintó letámaszko-

dást jelent. 

Hosszlengőkarnál az Of pont kijelöléséhez meg kell hosszabbítani a ferdén álló felső len-

gőkart, és ismét párhuzamost kell húzni a forgástengelyhez az alsó kerékcsuklón keresztül 

(3.157. ábra).A kocsi elejének berugózásakor a felső lengőkar ferdébb helyzetet vesz fel, és 

az O pólus a kerék felé vándorol. Ez progresszíven erősödő fékezési bólintó letámaszko-

dást jelent, ami akkor is igaz, ha kettős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztésnél a fékerő-

ket fent egy haránt- vagy ferdelengőkar (1.39. és 3.32. ábra) vagy a stabilizátor csonk veszi 

fel. 

3.11.3. Bólintási pólusok hátul 

A fékezés közbeni lesüllyedés csökkentésének követelménye szorosan a keréken lévő, és 

lehetőleg magasan elhelyezkedő bólintási tengelyt kíván. Azonban mindkettő következmé-

nye az első tengelyen fellépő erős utánfutás-változás. Itt – különösen, ha van ABS (ld. 

3.10.5. fejezet végét) – kompromisszumot kell találni a kedvező helyzet és az elfogadható 

változás között, hátul azonban másképpen néz ki a dolog. Az Or pólusokat szorosan a ten-

gely elélehet helyezni, aminek a lengőkarok hossza és az ABS szab határokat. 
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3.158. ábra: A hátsótengelynél használt hosszanti lengőkarok előnye a kedvező helyzetű Or bólintási pólus. A 

lengőkarnak lehetőleg rövidnek kell lennie, de a szükséges s1 és s2 fékutak mellett nem keletkezhetnek túl 

nagy ±. Ezeknek jelentős ferde irányú f fékezési szakaszok lennének a következményei. Az ezzel kapcsolatos 

keréktávváltozást a vezető alig érzékeli. 

 

3.159. ábra: A talajjal párhuzamos forgástengelyű hossz- és többlengőkaros tengelyeknél a felépítmény 

csapágyazása egyúttal a bólintási pólus. Az autó farának lehúzása fékezéskor annál erősebb a –FO,z erő ha-

tására, minél magasabban helyezkedik el a pólus (g szakasz) és minél szorosabban a keréken található (d 

szakasz). 

A túl rövid lengőkar kedvezőtlenül nagy ± kitérési szöget eredményez (3.158. ábra) a 

kívánt s1 és s2 rugózási út eléréséhez. A bólintási tengellyel kapcsolatos l tengelytáv-

változás nem gyakorolhat befolyást a menetviselkedésre. Bizonyítékul azok a korábbi Re-

nault-modellek szolgálhatnak, amelyek-nél bal és jobb oldalon különböző tengelytávok 

voltak. 

A hátsó tengelyen használatos kerékfelfüggesztések közül a csatolt hosszlengőkaros 

rendelkezik a legkedvezőbb helyzetű bólintási pólusokkal. Ezek a lengőkarok forgástenge-

lyeinek középpontjában helyezkednek el, és a kocsi farát fékezéskor lehúzó –FO,z a 3.159. 

ábra szerint a következő: 
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                (3.44) 

Vagyis minél nagyobb lehet a g magasság és minél rövidebb lehet a d távolság, annál erő-

sebb a hatás. A 3.159. ábra a két hosszanti lengőkaron megvezetett merevtengelyekre is 

érvényes. 

 

3.160. ábra: Ferde tengelyű hosszlengőkar esetén a forgástengely kerékközépponton keresztüli meghosszab-

bításának döféspontja határozza meg az O bólintási pólust. Az fékezési letámaszkodási szög az ott lévő sza-

kaszokból számítható: 

          (3.45) 

Ugyanez igaz az  indulási letámaszkodási, ill. a ferde rugózási szögre(ld. 5.4.4. fejezet és 3.30. ábra): 

      (      )   (3.46) 

csak itt fontos az előjel. + esetén (a rajz szerint) gyorsításkor az autó besüllyedő fara a magasba nyomódik, 

–esetén pedig további lehúzás történhet. 

 

3.161. ábra: Ha a merev tengelyt két hosszlengőkaron vezetik meg, akkor ezek meghosszabbítása adja az Or 

bólintási pólust. Terheléskor a felépítményoldali E és G pont lefelé megy, tehát Or kedvező módon a kerék 

felé vándorol. 

A ferde lengőkarnál a bólintási pólus meghatározásához először meg kell rajzolni a felül-

nézetet (3.160. és 3.36. ábra). Az α szög segítségével meg kell határozni az (O bólintási 

pólustól a kerékközéppontig tartó) d távolságot, majd hátulnézetben az O pont g magassá-

gát. A valódi helyzetet majd az oldalnézet mutatja meg. 

Ha a merev hátsótengelyt Watt-kapcsolat vezeti meg (3.41. ábra) vagy oldalanként 

egy lengőkar-pár, akkor meg kell hosszabbítani a lengőkarok középvonalait, és metszés-
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pontjuk megadja az Or pólust (3.161. ábra és 3.4.5. fejezet). A rövidebb felső lengőkarok 

gondoskodnak arról, hogy a bólintási pólus terheléskor (tehát az autó farának E és G pont-

ba való besüllyedésekor) kedvezően  a tengely felé vándoroljon, és ezáltal erősödik a féke-

zési bólintó letámaszkodás. 

Ha a differenciálmű a tengelytestben található, akkor a motortól jövő és a kerekeket 

meghajtó nyomaték egymásra merőleges. Az erőknek a tengelytesten történő közös letá-

maszkodásával a bólintási pólusban megtörténik egyidejűleg az indulási bólintó letá-

maszkodás. 

3.12. A futómű bemérése  

3.12.1. A futómű bemérés mérő- és vizsgáló berendezései 

A jármű menetviselkedését stacionárius és instacionárius állapotban egyaránt a kerékfel-

függesztés kinematikája – a kerékbeállítások változása kerékmozgásnál vagy a felépítmény 

billenő mozgásainál – és elasztokinematikája – a hosszanti és oldalerők abroncson való 

keletkezésekor történő kerékmozgások – határozza meg. Mivel az önmagukban csekély 

kerékbeállítás-változások is nagy befolyást gyakorolhatnak a menetviselkedésre és az ab-

roncskopásra, az alkalmazott méréstechnika pontossága, valamint a kerékvezetések erő- és 

mozgásfüggőségeinek pontos ismerete egyre nagyobb jelentőségű lesz. 

A kerékkinematikát mechanikai, optikai és számítógéppel segített mérőberendezé-

sekkel rögzítik (3.162. ábra). A szerkesztési helyzetnek vagy más gyártói adatoknak meg-

felelően terhelt járművet egymáshoz szintezett négy csúszólapra állítják. Ez lehetővé teszi 

a kerekek erő nélküli horizontális mozgását. A kerekek forgástengelyeire helyezett érzéke-

lő segítségével rögzítik az utánfutási, előfutási, kerékdőlési, terpesztési és menettengely 

szögeket, valamint a nyomtáv változásait. 

 

3.162. ábra: Számítógéppel segített kerékkinematikai mérőberendezés a Kölni Főiskola Járműtechnikai Inté-

zetének Futómű- és Szimulációtechnikai Laborjában. A próbapadba épített henger segítségével a kerékbeállí-

tások változásait a felépítmény emelkedő és süllyedő mozgásai esetén egyaránt rögzíteni lehet. 
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A kerékfelfüggesztés elasztokinematikai viselkedésének rögzítésére vizsgálópadokat hasz-

nálnak, amelyeknél a kerékfelfekvési felületre hosszanti és keresztirányú erőket vezetnek. 

Továbbá különböző kerékmozgások és felépítmény behajlások állíthatók elő, hogy például 

szimulálják a jármű felépítményének kanyarodáskori billenő mozgását (3.163. ábra). Az 

erőket a járművön vagy úgy alkalmazzák, hogy a felépítményt a vizsgálópadon rögzítik, és 

a négy kerékre erőket és mozgásokat vezetnek, vagy pedig úgy, hogy az erőket és a moz-

gásokat a járműfelépítményre viszik fel, és a kerékfelfekvési felületek fix síkot képeznek. 

Az erő alkalmazásának módjától függetlenül különleges jelentősége van a felépítmény 

próbapadon való rögzítésének, mert a nemkívánatos rugalmasságok az eredményt megha-

misíthatják. A felépítményt lehetőség szerint a kerékfelfüggesztések közvetlen közelében 

kell tartani – például a haránttartókon vagy bennük, a rugóstag kupolában vagy a segédke-

ret csatlakozási pontjaiban. Az abroncsok nemkívánatos rugalmas alakváltozásainak meg-

akadályozására a pontos erőbevezetési viszonyokat (pl. abroncsutánfutás és -átmérő, be-

préselési mélység, aktív erőkar a hajtó- és fékerőknél) leképező helyettesítő 

tengelycsonkkat használnak. 

A meghatározandó erők, utak és szögek mérési pontossági követelményei igen ma-

gasak. A 3.164. ábra tartalmazza a kiindulási értékeket. 

 

3.163. ábra: Elasztokinematikai próbapad a Kölni Főiskola Járműtechnikai Intézetének Futómű-és 

Szimulációtechnikai Laborjában. A kerékmozgásokat a hiba- és zavarminimalizás rendszere szerint felépített 

huzalpotenciométerek és dőlésadók kombinált rendszerével rögzítik. Az erők rögzítése erőmérő cellák segít-

ségével történik. A mérési értékek rögzítésére, a normaértékek előzetes megadására és kiértékelésére számí-

tástechnikai rendszert használnak. Az erőbevezetés történhet a jármű abroncsainak megtartása mellett vagy 

helyettesítő tengelycsonk segítségével is, a súrlódás minimalizálására pedig légcsapágyazott csúszólapokat 

alkalmaznak. 
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 Mérési tartomány Mérési pontosság Dimenzió 

Kerékterhelés 20000 40 N 

Kerékmozgás 150 0,5 mm 

Hosszerő 10000 20 N 

Hosszmozgás 75 0,2 mm 

Keresztirányú erő 10000 20 N 

Keresztirányú mozgás 75 0,2 mm 

    

Kerékdőlési szög 10 0,01 fok 

Kormánykerékszög 5 0,025 fok 

Kormányszög 45 0,2 fok 

Utánfutási szög 10 0,02 fok 

    

Kormánykerék-nyomaték 20 0,2 Nm 

Kormánykerékszög 900 1 fok 

3.164. ábra: Az elasztokinematikai jellemző mennyiségeknél szükséges mérési tartományok és pontosságok. 

3.12.2. Az utánfutás, terpesztés, kerékdőlés és összetartás változás mérése 

3.12.2.1. Mérési állapot 

A javítási és szervizkézikönyvekben lévő tengely beállítási értékek (néhány kivételtől elte-

kintve) a jármű üres állapotára vonatkoznak. Ha csak a gyárilag előírt értékeket kell ellenő-

rizni, ebből az állapotból kell kiindulni. A felfüggesztések alkatrészeiben a súrlódás kiikta-

tására az autót a mérés előtt mindkét tengelyen kézzel röviden ki kell lengetni. 

A kerekek ki- és berugózásakor bekövetkező minden változás értékének kiindulási 

alapja a tervezési helyzet. A járművet ennek megfelelően egyenként 68 kg súlyú három 

személlyel kell megterhelni. Előnyös, ha ez vízzel feltölthető bábuk használatával történik, 

mert ezek pontosan visszaadják az autó utasainak tömegét és tömegeloszlását. A statikai 

beállítási értékeket ebben az állapotban kell meghatározni. Fontos az egyenletes teherel-

oszlás, mert különben a felépítmény ferdén állhat be, és így különböző lesz a kerékdőlés 

bal és jobb oldalon. A harmadik személynek ezért feltétlenül a hátsó ülés közepén kell he-

lyet foglalnia. Az üres állapot és a tervezési helyzet közötti berugózási utat a sárvédő kivá-

gásain kell lemérni, hogy a járművet ebbe a helyzetbe vissza lehessen húzni a későbbi fix 

ellenállással szembeni kvázi-statikai méréseknél. 

3.12.2.2. A kerékdőlési szög mérése 

A statikus kerékdőlési szög libellás vagy elektronikus mérőkészülékkel akkor határozható 

meg pontosan, ha a készülék nulla helyzete megegyezik a kerékközéppont síkjával. A ke-

rék lassú elfordításával lehet beszabályozni az eszköz tartóját. 

3.12.2.3. A csaphátradőlés szög mérése 

A statikus szög meghatározása (a mérési állapottól függetlenül) δ = ±20
o
 kerékelkormány-

zási szöget igényelhet. Ilyenkor a felépítmény a kanyarban külső keréken keresztül annál 

jobban besüllyed, minél nagyobb a τ szög, és ennek megfelelően a kanyarban belső keré-

ken keresztül pedig fel lesz emelve (3.165. ábra). A felépítmény enyhén ferdén áll be, ami-

nek a kanyarban külső keréken a pozitív kerékdőlés megnagyobbodása, a kanyarban belül 

lévő oldalon pedig csökkenése lesz a következménye. Az ezzel kapcsolatos terpesztés-
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csökkenés kívül (és növekedés belül) mérési hibához vezethet, ha a felépítmény fix ellenál-

lással szembeni megfeszítésével nincs biztosítva a szükséges merőleges helyzet a mérési 

folyamat során. 

 

3.165. ábra: A 0 = 6
o
, r = +25 mm beállítási értékekkel és különböző utánfutási szögekkel a kormányszög 

függvényében a kanyar külső és a kanyar belső oldalán haladó kerékre számított H löketmagasságok. τ = 0
o
 

esetén mindkét kerék felfekvési pontja a talaj alá kerül (H negatív lesz), ami a felépítmény felemelkedését 

jelenti. Minél nagyobb τ értéke, a felépítmény annál jobban felemelkedik a kanyar belső oldalán (–H δi 

mellett), a kanyar külső szélén azonban lesüllyed. A terpesztés és az utánfutás mérésekor ezeket az összefüg-

géseket figyelembe kell venni. r = 0 esetén nem keletkezik görbesereg, hanem egyeneseket kapunk, és ha az 

elkormányzási sugár negatív, akkor a görbék másképpen görbülnek. 

3.12.2.4. Az utánfutás-változás mérése 

A mérést meghamisító bólintási szög kiküszöbölésére (3.137. ábra) a felépítményt párhu-

zamosan le kell húzni (ill. fel kell nyomni). Csak azokat a ±τ változásértékeket kell meg-

határozni, amelyeket a szerkesztési helyzetben meghatározott kiindulási adatokhoz hozzá 

kell számolni, vagy azokból le kell vonni. A legegyszerűbb a kerekek forgó mozgásainak 

meghatározása mérőműszerrel. A golyóscsapágyazott forgó lemezek (amiken a kerekek 

állnak) hosszanti és oldalirányban engednek. A hátsó tengely más mérési módszert egyálta-

lán nem is tesz lehetővé. A 3.143. és 3.144. ábra mutatja az így felvett görbéket. 

3.12.2.5. A terpesztési szög mérése 

Az üres helyzeti statikus utánfutási szög meghatározása után középértéket kell képezni a 

jobb és bal oldali értékből, hogy az így meghatározott τ0 szöget az autó farának felemelé-
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sével (vagy előfutás esetén lesüllyesztésével) ki lehessen iktatni, és így oldalnézetben me-

rőlegesen álló kormánytengelyeket lehessen kapni. A szög méréséhez elkormányzásra 

(lehetőleg δ = ±20
o
-ig) van szükség, és a kerékközéppont síkjának térbeli mozgása alapján 

lehet meghatározni a terpesztési szöget. A változás értékeinek azonos nagyságúaknak kell 

lenniük bal és jobb oldali elkormányzásnál. A 3.132. ábrán jól láthatók az összefüggések. 

Ha az autó l tengelytávval rendelkezik, akkor a szükséges hτ emelkedés a hátsó tengely 

közepén a következő lenne: 

         (3.43) 

A megemelt állapotban az utánfutásnak nullának kell lennie. Minden esetben tanácsos el-

lenőrizni. 

3.12.2.6. A terpesztés és a kerékdőlés ellenőrzése 

A 3.103. ábrán bemutatottak szerint a kerékdőlés és terpesztés összegének (W + ) bal és 

jobb oldalon azonos nagyságrendűnek kell lennie. 30’-et meghaladó eltérés esetén mérési 

hiba vagy baleset lehet a következmény, ill. szerelési pontatlanság a MacPherson felfüg-

gesztésnél (3.104. ábra). 

3.12.2.7. A kerékdőlés és a terpesztés változásának mérése 

Mindkettő azonos, és nagyon egyszerűen meghatározhatók a tiszta változásértékek (±W,k 

= ±, ld. 3.50. és 3.51. ábra). A libellás vagy elektronikus mérőeszközöket csak fel kell 

erősíteni a kerekekre, amiket korrigálni kellene blokkolt fék mellett a párhuzamos lehúzás-

kor és felemeléskor változó utánfutási szöggel. Az értékeket ekkor ismét hozzá kell adni a 

tervezési helyzetben meghatározott adatokhoz, ill. azokból le kell vonni. A 3.48. és 3.49. 

ábra mutatja az így mért görbéket. A nyomtávváltozásra gyakorolt hatásokat figyelembe 

kell venni. 

3.12.2.8. A kerékösszetartás-változás és a menettengelyszög mérése 

A statikus δV,0,f, ill. r (elöl, ill. hátul, ld. 3.8. egyenlet) napjainkban legpontosabban opto-

elektronikus mérőkészülékekkel határozható meg. Az első és hátsó tengelyen mért válto-

zásértékeket ezt követően az s1 és s2kerékutak függvényében – az alapértékektől külön – a 

bal és jobb kerékre fel kell venni, és azokhoz hozzáadni. A kerékbeállítást itt a felépít-

ményhez viszonyítva mérik, ezért célszerű tükrös mérőkészülékekkel dolgozni, és a leolva-

só skálát (vagy a tükröket) magán a felépítményen elhelyezni. Különben a jármű felemel-

kedéskor, ill. lesülyedéskor tapasztalható oldalirányú mozgásai leolvasási hibákhoz vezet-

hetnek. A statikus összetartási szög segítségével meghatározható a 3.6.3 ábrán látható ’ 

menettengelyszög.
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Ez a fejezet csak a legfontosabbakat tartalmazza a teljes területről: a részletek az [1] és [2] 

témakötetekben olvashatók, az összefüggések pedig a [9] Pkw-Allradlenkung (Összkerék-

hajtású személyautók) irodalom 5.2. fejezetében találhatók. 

Valamennyi újként a piacra kerülő személyautó és haszonjármű kormányművét tí-

pusvizsgálatnak vetik alá, melyre a következő uniós irányelvek vonatkoznak: 

70/311/EGK 

74/297/EGK 

91/662/EGK 

92/62/EGK 

Az elsőkerék-meghajtású személyautók teljes kormányberendezését a 4.1 ábra mutatja. 

4.1. Kormányberendezés  

4.1.1. Követelmények 

A gépjárműveknél a vezető kormánykerékszögét úgy kell megadni, hogy kicsi legyen a 

normagörbétől való eltérés. A végrehajtott kormánykerék-elfordítás és a görbekorrekció-

hoz vezető menetirány-változás között azonban nincs egyértelmű függvénykapcsolat, mert 

az alábbi elemekből álló lánc: 

 kormánykerék-elfordítás, 

 szög megváltozása az első kerekeken, 

 az oldalirányú irányító erők kialakulása és 

 a menetirány megváltozása 

a futómű elemeiben fennálló rugalmasság és az oldalirányú irányító erők kerekeken való 

keletkezésének komplex folyamata miatt nem lineáris (4.2. ábra). A jármű mozgatásához a 

vezetőnek ezért folyamatosan újra ki kell alakítania a kormánykerék elfordítása és a menet-

irány megváltozása közötti összefüggést. Erre a feladatra számos információ készteti őt, 

amelyek messze túlmennek az optikai érzékelő képességen (eltérés az előírt iránytól). Ilyen 

például a felépítmény imbolygásra való hajlama, az ülésben való oldalirányú elhelyezkedés 

(keresztgyorsulás) és a vezetőt a kormánykeréken keresztül érő visszaállítási nyomaték. A 

vezető a legfontosabb visszajelzést a kormánykerék-nyomaték alapján kapja, ami a kere-

keken uralkodó erőviszonyokról tájékoztatja őt. 

4. KORMÁNYZÁS 
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4.1. ábra: a VW Derby (1994-ig) rugóstagos első tengelye, mely rövid kormánnyal, hosszú nyomtávrudakkal 

és kioldó kuplunggal rendelkezik a kormánycsövön. Ennek vége a kis fogaskerékre van rádugva, és szorítóbi-

linccsel van rögzítve. A kettőshéjú és hátra mutató nyomtávkarok össze vannak hegesztve a rugóstagos külső 

csővel. Lengéscsillapítás céljából a jobb oldali, hosszabb meghajtó tengelyen plusz súly van elhelyezve. A 

stabilizátor vezeti az alsó keresztlengőkarokat, a szabad hasmagasság miatt pedig a hátát magasabbra tették 

a lengőkarokon lévő rögzítési pontoknál.  A bólintási pólus ezáltal a tengely előtt van, ami a kocsi elejét 

fékezéskor lefelé húzza (3.142. és 3. 143. ábra). 

A kormányberendezés feladata tehát, hogy a kormánykerékszöget átalakítsa a kerekek 

kormányszögévé, lehetőleg egyértelmű hozzárendeléssel, és információkat csatoljon vissza 

a jármű mozgási állapotáról a kormánykerék felé. Ez továbbítja a vezető által alkalmazott 

működtetési nyomatékot a kormánycsövön keresztül a kormányműhöz (1) (4.3. ábra), és 

azt az egyik oldalon vonóerővé, a másik oldalon nyomóerővé alakítja, amelyeket a nyom-

távrúd (2) a nyomtávkarokhoz (3) továbbít. Ezek mindkét oldalon a tengelycsonkokhoz 

vannak rögzítve, és forgó mozgást idéznek elő a kívánt kormányszög eléréséig. A forgás az 

EG kormánytengely körül történik (3.103. ábra), amit korábban terpesztő tengelynek, len-
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gőtengelynek vagy kormányforgástengelynek hívtak. Merev tengelyek esetén gyakran ten-

gelycsonk csapszegnek nevezik. 

 

4.2. ábra: A jobb első kerék – kormányszög ugrásnak nevezett, – késleltetett, jól kontrollálható működése a 

kormánykerék 100
o
-os berántásakor 0,2s alatt. Ennél a kísérletnél mindkét első keréken αf 7

o
 ferdefutási 

szöget visznek fel. Be van jelölve a hátsótengelyen tapasztalható, és később kialakuló αr szög is. Ez a mérés 

teljes időtartama alatt (abszcissza) kisebb, mint αf, azaz a Mercedes-Benz által vizsgált saját modell alulkor-

mányzott, és így jól kézben tartható. 

 

4.3. ábra: Személyautó vagy kishaszonjármű első tengelyén szerelt együttfutó kormánynégyszög bal oldali 

kormány esetén. Jobbkormányos autóknál a kormánymű (1) a másik oldalon helyezkedik el. A nyomtávkar 

(3) és a kormánykar (4) azonos irányban mozog. A nyomtávrudak (2) a kormánykaron és a közbenső kor-

mánykaron vannak rögzítve. 
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4.1.2. Kormányberendezés független kerékfelfüggesztésnél 

Ha a kormányműnél forgómozgásos szerkezetről (golyócirkulációs kormányról) van szó, 

azaz az egymáshoz kapcsolódó alkatrészek (4-gyel jelölt kormánycsavar és 5-tel jelölt-

anya, 4.15. ábra) egymással mintegy 90
o
-os szöget zárnak be, akkor független kerékfelfüg-

gesztésnél a nyomtávrudakcsuklós belső rögzítése egyik oldalon a szerkezet kormánykar-

ján (4), amásik oldalon pedig a közbenső kormánykaron (5) történik (4.3. ábra). A 4.12., 

valamint a 4.36.-4.38. ábrákon láthatóan a 4-gyel és 5-tel jelölt alkatrészeket a 6-tal jelölt 

közbenső kormánykar köti össze. Toló mozgásos kormányműnél (fogasléces kormányok) 

az a leggazdaságosabb, ha a 7-tel jelölt belső nyomtávcsuklókat a 8-cal jelölt fogasléc vé-

gein rögzítik. 

4.1.3. Kormányberendezés merev tengelyeknél 

A kerekek merev első tengelyeken való kormányzására a fogasléces kormányok nem al-

kalmasak, mert a tengelyek a kerekek függőleges mozgása során a hosszirányú megvezetés 

alapján eltolódnak, és így nemkívánatos relatív mozgás alakul ki a kerekek és a kormány-

mű között, aminek nem kívánatos kormánymozgás lesz a következménye. Itt kizárólag 

forgó mozgásos kormányműveket alkalmaznak. Az 5-tel jelölt közbenső kar a tengely-

csonkon található ilyenkor (4.5. ábra). A közte és a 4-gyel jelölt kormánykar közötti kap-

csolatot a 6-tal jelölt közbenső kormányrúd biztosítja. Bal bevágáskor ezt húzó igénybevé-

tel éri, hogy mindkét kerék együtt forogjon. Jobb bevágáskor nyomó terhelés keletkezik a 

6-tal jelölt alkatrészben. Egyetlen nyomtávrúd (2) köti össze a két kereket egymással a 3-

mal jelölt nyomtávkar segítségével. 

 

4.4. ábra: Fogasléces kormány kormányháromszöggel az első tengely mögött elhelyezve. A 7-tel jelölt belső 

nyomtávrúd csuklók csapjai a 8-cal jelölt fogasléc végein vannak rögzítve, a külsők pedig a 3-mal jelölt 

nyomtávkarokon (ld. 1.40. és 1.54. ábra is). 



200   GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK I. 

 

www.tankonyvtar.hu   Jörsen Reimpell, Jürgen W. Betzler, BME 

 

4.5. ábra: Merev tengelyeknél a kerekek kormányzásához a 3-mal jelölt két nyomtávkaron kívül csak a 2-vel 

jelölt nyomtávrúd, az 5-tel jelölt közbensőkar és a 6-tal jelölt kormányrúd szükséges. Ha lemezrugókkal veze-

tik meg a tengelyt, akkor azokat pontosan hosszirányban, és egyenes haladásnál az 5-tel jelölt karra merőle-

gesen kell elhelyezni. A kanyarban külső és belső kormányszög közötti összefüggésre a  nyomtávkar-szög az 

irányadó. 

 

4.6. ábra:Merev első tengely oldalnézete, ahol be vannak rajzolva a kományrúdcsukló és a tengelytest 9-cel 

és 7-tel jelölt mozgásai be- és kirugózáskor. A 7-es pont görbéjének lefutását a lemezrugó első fele határozza 

meg, és rugómérleggel határozható meg a rugó terhelésekor és tehermentesítéskor történő hosszváltozás 

megmérésével. 



4. KORMÁNYZÁS    201 

 

 Jörsen Reimpell, Jürgen W. Betzler, BME  www.tankonyvtar.hu 

Az 1-gyel jelölt kormányműn elhelyezett 4-gyel jelölt kormányrúdcsuklót a lemezrugós 

első tengelyeknél úgy kell elhelyezni, hogy a tengely berugózásakor a 8-cal jelölt hátsó 

csukló ugyanazt a 9-cel jelölt körívet írja le, mint az első tengelytest középpontja (4.6. és 

1.37. ábra ). A 9-cel jelölt ívnek a 7-tel jelölt görbéhez közeli formájúnak kell lennie. Kü-

lönben az első kerekeknél berugózáskor megváltozhat a kerékösszetartás, azaz mindkettő 

ugyanabba az irányba vág be (4.7. ábra). Ha Panhard-rúddal van megoldva a merev ten-

gelyoldal irányú megvezetése, akkor a kormányrudat ezzel párhuzamosan kell elhelyezni, 

mert különben a kerék lökésszerű mozgásakor nem kívánatos elkormányzások alakulhat-

nak ki. 

 

4.7. ábra: Ha a tengelytest 7-tel jelölt és a kormányrúdcsukló 9-cel jelölt mozgásának görbéje nem esik egy-

be, akkor a felépítmény berugózásakor a kerekek elkormányzása és ezáltal nemkívánatos önkormányzási 

hatás következhet be. 

A közbenső kormányrúd felépítése a 4.13. ábrán látható nyomtávrúdnak felel meg. 

Hosszbeállítások és kétoldali gömbcsuklók szükségesek 

4.2. Fogasléces kormány  

4.2.1. Előnyök és hátrányok 

Ez a toló mozgásos kormánymű nemcsak a kis és közepes személyautóknál használatos, 

hanem a nehéz és gyors járműveknél is, például az Audi A8-nál, az E és S osztályú Merce-

desnél stb. Ehhez jön még majdnem az összes új tervezésű, elöl független 

kerékfelfüggesztésű kis haszonjármű. A kézi golyócirkulációs kormányokkal szemben a 

következő előnyökkel rendelkezik (ld. 4.3.1. fejezetet is): 

 egyszerű felépítés, 

 gazdaságos gyártás, 

 könnyen jár a kedvező hatásfok miatt, 

 a fogasléc és a kis fogaskerék között holtjáték automatikus betartása, valamint 

egyenletes saját csillapítás (4.10. ábra), 

 a nyomtávrúd rögzítése közvetlenül a fogaslécen lehetséges, 

 csekély kormányelaszticitás (3.99. ábra), 

 kevés helyigény (ez az oka annak, hogy az összes európai és japán elsőkerék-

meghajtású autóba ezt a kormánytípust szerelik), 
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 nincs szükség közbenső kormánykarra (csapágyazásra sem) és közbenső kormány-

rúdra, valamint 

 a fogasléc útja és így a kormányszög egyszerűen korlátozható, és különösen 

 a jó kormányzási visszajelzés. 

Ezekkel szemben a következő hátrányok veendők figyelembe: 

 erősebb érzékenység a lökésekkel szemben, 

 nagyobb igénybevétel a nyomtávrudakon ébredő ferde erők esetén, 

 erősebben érezhető a nem nyugodt kormányzás (különösen elsőkerék-

meghajtásnál), 

 túl rövid nyomtávrúd hossz oldalsó rögzítésénél (3.67. ábra), 

 a fogaslécúttól függ a kormányszög nagysága, 

 ezáltal néha csak rövid nyomtávkar (3) lehetséges, aminek következtében nagyobb 

erők ébrednek a teljes kormányberendezésben, 

 csökken a kormányáttétel a kerekek elkormányzáskor (3.96. ábra), ehhez kapcsoló-

dóan nagy erő szükséges a parkoláshoz, ha nincs szervokormány, valamint 

 merev tengelyeknél nem alkalmazható. 

4.2.2. Kivitelei formák 

Ez a fajta kormánymű négy különböző kivitelben létezik (4.8. ábra): 

1.típus: excentrikusan elhelyezkedő kis fogaskerék (bal oldalon bal kormánynál és jobb 

oldalon jobb kormánynál), valamint oldalt a fogaslécbe csavarozott 

nyomtávrúdcsuklók. 

2.típus: kis fogaskerék a jármű közepén, oldalt leágazó nyomtávrudak. 

3.típus: oldalt elhelyezett kis fogaskerék és középen leágazás, azaz a nyomtávrudak 

középpontosan vannak rögzítve, továbbá a költségek szempontjából kedvező 

megoldásként 

4.típus: rövid kormány oldalt elhelyezett kis fogaskerékkel, és a két nyomtávrúd a fo-

gasléc egyik oldalán van rögzítve (4.1. ábra). 

Az 1. és a 3. típust használják általánosan, a 2. típus a Porsche 911 modellnél található 

meg, a 4. típust pedig korábban az Audi és a VW építette be modelljeibe. E konstrukciók 

részletes leírása az [1] irodalom 3.2.4. fejezetében található. 
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4.8. ábra:A fogasléces kormány bal kormánnyal szerelt személyautóknál három leggyakrabban alkalmazott 

típusa: a jobb kormányos járműveknél a felső és alsó kivitelben a kis fogaskerék a másik oldalon van (a 4.39. 

ábrán látható). A kis fogaskerék elhelyezhető középen is, hogy hosszabb fogasléc utat lehessen elérni. 

 

4.9. ábra: Az Opel Corsa (1997) fogasléces kormánya. Jól felismerhetők az oldalt a fogaslécre csavarozott 

nyomtávtartók axiális csuklói (4) és a tömítő harmonikák (5). Ahhoz, hogy a kerékösszetartás beállításakor 

(ami a tömör anyagból készülő középső rész elforgatásával történik) ezek ne zavarjanak, a bilincsek (6) meg-

lazítása szükséges. A kis fogaskerék (1) a nagy áttétel miatt ferde fogazású, és lent tűgörgős csapágy (2) 

vezeti. A csapágyházat záró fedéllel látták el a szerelés megkönnyítése és a szennyeződés behatolásának 

megakadályozása érdekében. 
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4.2.3. Manuális kormánymű, leágazó nyomtávrudak 

Az első típus (4.8. ábra) a legegyszerűbb és legkisebb helyigényű megoldás, amelynél a 

nyomtávrúdcsuklókat a fogasléc oldalán rögzítik (4.9 ábra), és sem elkormányzáskor, sem 

a kerekek berugózásakor nem keletkezik olyan nyomaték, ami a fogaslécet középvonala 

körül forgatni akarná. Lehet rajta a kormánycsőre mutató kisfogaskerékvég (4.24. , 4.29. és 

1.57. ábra), és ezáltal a két alkatrész problémamentesen összeköthető egymással. Kétcsuk-

lós közbenső tengely használatával (4.26. ábra) ütközés esetén a kormánycsővezeték meg 

tud törni ezen a helyen. A teljes kormánymű itt oldalnézetben látható (tehát az y tengely 

körüle lfordítva). 

A 4.10. ábra metszetben mutatja, hogy milyen könnyen kiküszöbölhető az összes fo-

gasléces kormánynál nemcsak a fogasléc és a kis fogaskerék közötti holtjáték, hanem meg-

történik az automatikus utánállítás és a kívánt csillapítás is. A 21-gyel jelölt kis fogaskere-

ket a kormánycsőhöz vezető oldalon a 20-szal jelölt hornyolt golyóscsapágy vezeti, ami 

ezenkívül felveszi a keletkező axiális erőket is. A szennyeződés és por behatolását a 43-

mal jelölt menetes gyűrűben lévő, 31-gyel jelölt tömítőgyűrű és a 45-tel jelölt gumisapka 

akadályozza meg. A kis fogaskerék alsó vége a 23-mal jelölt tűgörgős csapágyban támasz-

kodik le. 

 

4.10. ábra: A bal kormányos személyautónál vagy kis haszonjárműnél a 3-mal jelölt fogasléc vezetését a jobb 

oldalon egy műanyagból készült csapágyhüvely, bal oldalon a 15-tel jelölt  nyomódarab végzi, ami a fogaslé-

cet a kis fogaskerékkel szembe nyomja. Jobb kormányos autónál mindez fordítva van. A 15-tel jelölt vezetés 

félköríves kivágása nem engedi a fogasléc radiális mozgását. Annak érdekében, hogy nagy kormánykerék-

nyomatéknál alapvetően meg lehessen akadályozni annak lenyomódását a kis fogaskerékről (aminek kisebb 

fogkapcsolódás lenne a következménye), a nyomódarab (15) alsó oldala ütközőként van kiképezve. s  0,12 

mm-es út megtétele után a 16-tal jelölt zárócsavaron fekszik fel. 
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A 14-gyel jelölt spirálrugó – a kormány méretétől függően – 0,6 kN és 1,0 kN közötti 

előfeszítőerővel rendelkezik, ami a fogasléc és a kis fogaskerék közötti tartós érintkezés 

biztosításához és az esetleges megmunkálási pontatlanságok kiegyenlítéséhez szükséges. 

Ezek a fogazás gyártásakor –a fogasléc üregelésekor vagy a kis fogaskerék marásakor, ill. 

hengerlésekor – keletkezhetnek. Mindkét alkatrész felületének legalább 55 HRC Rockwell-

keménységűnek kell lennie. Utólagos köszörülésre általában nem kerül sor a meglévő hé-

zagkiegyenlítés miatt. A fogasléc anyagaként indukciósan edzhető nemesíthető acélok, 

pl.Cf 53, 41 Cr4 stb. jöhet szóba, a kis fogaskeréknél pedig nemesacélok, pl. 20 MnCr5, 20 

MoCr4. A kormány jó működési és visszajelzési viselkedésének elérése érdekében a 15-tel 

jelölt nyomódarab és a 3-mal jelölt fogasléc között a súrlódási erőknek lehetőleg minél 

kisebbnek kell lenniük. 

 

4.11. ábra: Az elsőkerék-meghajtású Opel Astra (1997-ig) és Vectra (1996-ig) fogasléces kormánya felülné-

zetben. A rugóstagon elhelyezett nyomtávkar hátrafelé mutat, és a kormánymű viszonylag magasan helyezke-

dik el. Ezért a nyomtávrudakat központosan kell csuklósan rögzíteni és meggörbíteni (hogy elkormányzáskor 

ne ütközzenek). A fogasléc elfordulás elleni biztosítására a ház hornyában való vezetés szolgál. Mindkét 

nyomtávrúd belsejében az 5.45. ábrán látható szemcsukló található, továbbá a nyomtávrúd középpontjánál 

hajlító és (a kerekek berugózásakor) szorító nyomatékot is gerjesztő a távolság is van. A fogaslécbe kapasz-

kodó mindkét csavar (6) heveder segítségével van rögzítve. A 3-mal és 4-gyel jelölt csavarok meglazítása 

után be lehet állítani a kerékösszetartást jobbra és balra az 5-tel jelölt közdarabok forgatásával. 

Asárvédőfalon a kormánymű két egymástól messze elhelyezett rögzítési hellyel rendelkezik,melyek kevéssé 

rugalmasan felveszik az oldalirányú erőnyomatékokat. A 4.10. ábrán láthatóan a kis fogaskereket egy go-

lyóscsapágy és egy tűgörgős csapágy vezeti (20-szal és 23-mal jelölve), valamint egy spirálrugó a fogasléc-

hez nyomja. Fel van tüntetve a nyomódarab lehetséges s útja. A nyomtávrudak hosszúságának indoklása 

MacPherson felfüggesztésnél a 4.46.-4.48. ábrákon látható. 
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A fogasléc oldalsó harmonikával való tömítése (4.9. ábra) tartós töltésként zsírt tesz lehe-

tővé, aminek azonban -40 
o
C és +80 

o
C között kenhetőnek kell lennie. Hátránya, hogy a 

karmantyú megsérülésekor a kenőanyag kifolyik, és a kormány ekkor nehezen jár, kedve-

zőtlen esetben blokkolódhat is. A karmantyúkat ezért minden felülvizsgálatkor ellenőrizni 

kell. TÜV-vizsgálatkor ez amúgy is megtörténik. 

4.2.4. Manuális kormánymű, középen leágazó nyomtávrudak 

Ahogy azt a 4.1. ábra mutatja, valamint a 4.7.3.2. fejezet tárgyalja, a MacPherson felfüg-

gesztésnél a nyomtávrudak középen való leágazása akkor elengedhetetlen, ha a kormány-

művet meglehetősen magasan kell elhelyezni, mert akkor a nyomtávrudaknak nagyon las-

súaknak kell lenniük a kerék függőleges mozgásakor nemkívánatos kormánymozgások 

elkerülése érdekében (4.46. ábra). Ilyen esetekben a belső csuklók rögzítése a jármű kö-

zéppontjában magán a fogaslécen vagy a hozzá kapcsolódó egyik közdarabon történik. 

Konstrukcionálisan biztosítani kell, hogy a fogasléc a fellépő nyomatékok hatására ne tud-

jon elfordulni. A kerekek ki- és berugózásakor a nyomtávrudak ferde helyzetbe jutnak, ami 

elkormányzáskor is bekövetkezik. A 4.11. ábrán berajzolt, a nyomtávrudak szemcsuklói és 

a fogasléc középvonala közötti a hatótávolság olyan erőkart hoz létre, amellyel a léc for-

gatható lenne. Ezzel szembeni biztosítékképpen két vezetődarab szolgál, amelyek a ház 

hornyában futnak. Problémát okozhatnak itt az egymással egyeztetendő illesztések a fogas-

léc csapágyazása és a vezető horony esetén. Ha ezek túl szűkek, akkor a kormány nehezen 

jár, ha pedig túl szélesek, akkor fennáll az a veszély, hogy menet közben csörgő zajok ke-

letkeznek. 

Mivel a kormányerők bevezetése a kormánytengely csapágyazási pontjaitól (rugós-

tag támasztó csapágya fent, gömbcsukló a kereszthimbán lent) viszonylag nagy távolságra 

történik, rugalmas (hajlító) alakváltozások következnek be a rugóstagon és a lengéscsilla-

pító rúdján. Ezáltal romlik a kormányzás precizitása és a működési viselkedés. 

4.3. Golyócirkulációs kormány  

4.3.1. Előnyök és hátrányok 

A forgómozgásos kormányművek nehezen helyezhetők el elsőkerék-meghajtású személy-

autókban, és a standardépítésű, valamint a független kerékfelfüggesztésű járműveknél 

szükség van a (4.3. ábrán) 5-tel jelölt közbenső kormánykarra, valamint a 4-gyel jelölt 

kormánykarral való összekötéshez még egy közbenső rúdra (6). A nyomtávrudak állítha-

tók, és mindkét oldalon tartós kenésű gömbcsuklókkal rendelkeznek (4.13. és 4.14. ábra). 

Az ilyen típusú kormányok a független felfüggesztésű első kerekekkel szerelt gép-

járművek esetén összességében költségesebbek és kevésbé költséghatékonyak a fogasléces 

kormányoknál. Gyakran nagyobb a kormányzási elaszticitás, a működési viselkedés és a 

kormányérzet a középtartományban romlik (ld. 3.7.4. fejezet). 

A két felfüggesztési mód összehasonlításakor azonban (szervokormány nélkül) mé-

gis számos előnyt lehet felismerni: 

 használható merev tengelyeknél (4.5. ábra), 

 nagy erők átvitelére képes, 

 nagy kerékbevágási szögek; a kormánytengely forgástartománya ±45
o
, ami a rúdát-

tétellel még növelhető, és ezáltal 

 hosszabb nyomtávkar használható, aminek következtében 
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 csekély a kormánykar és a közbenső kar terhelése a nyomtávrudakon keletkező fer-

de erők esetén. 

Ehhez jön még, hogy 

 bármilyen hosszúságú nyomtávrudak tervezhetők, valamint 

 olyan a kormányzási kinematika, hogy növekvő kormányszögeknél lehetővé teszi a 

teljes is kormányáttétel növelését. Ilyen esetekben csökkennek a parkoláshoz szük-

séges működtetési erők (ld. 3.7.3. fejezet). 

 

4.12. ábra: Standardépítésű Mercedes modell McPherson első tengelyének felülnézete. A közbenső kormány-

rúd és nyomtávrudak egymás mellett vannak rögzítve a kormánykaron és közbenső kormánykaron, és egyszer 

alulról, másszor felülről kapaszkodnak a két karba. A kormánynégyzet szembefutó. A „kormánycsillapító” a 

közbenső kormányrúdon és az alvázkereten van elhelyezve.  

A stabilizátor az alsó háromszög lengőkarokon támaszkodik le, amelyek belső csapágyazása nagytérfogatú 

gumicsapágyakkal van megoldva. E csapágyak meghatározott rugózása a nyomtávrudak ferde helyzetével 

együtt (felülnézetben) kanyarodáskor az elkormányzási visszavételét eredményezi, azaz „rugalmassági kor-

mányzás” áll fenn az „alulkormányzottság” irányában (3.82. ábra). A csillapító össze van csavarozva a 

tengelycsonkkal. A negatív elkormányzási sugár r = –14 mm. 

 

4.13. ábra: Állítható nyomtávrúd szokásos kivitele tartós kenésű csuklókkal és megtöréssel szemben merev 

középcsővel szerelve, ami belül egyik oldalon jobbmenettel, a másik oldalon balmenettel van ellátva. A foko-

zatmentes állítási lehetőség általában ±10 mm. A kerékösszetartás beállítása után a bal és jobb nyomtávrú-

don eltérő hossz alakulhat ki, aminek különböző elkormányzások és eltérő nagyságú fordulókör lesz a követ-

kezménye. Ezért a középső csövet a bal és jobb keréken egyforma mértékben kell beállítani. 

Az ábrán látható kivitelt merev első tengelyek mellett kormányrúdként is használják 

(LemförderFahrwerktechnik cég gyári ábrája). 
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4.14. ábra: A LemförderFahrwerktechnik személyautóknál és kis haszonjárműveknél alkalmazott, tartós 

kenésű nyomtávrúdcsuklója. A csuklóház (1) finom menettel (M14 X 1,5 – M22 X 1,5) van ellátva a tenge-

lyen, és C35V nemesíthető acélból készül. A golyóscsapnál (2) felület edzhető 41Cr4V acélt használnak. 

A tulajdonképpeni csapágyelem (3) – poliacetalból (pl. a Du Pont által gyártott delrinből) készült, egyrészes 

csésze – körbefogja a gömböt. A befelé görbülő lemeztető (4) szennyeződés és víz ellen tömítő lezárásként 

szolgál. A poliuretánból vagy gumiból készülő tömítő harmonikát (5) a feszítőgyűrű (6) rögzíti a házhoz. A 

harmonikán alul karima van (amit a másik feszítőgyűrű (7) a csap felé nyom), továbbá a nyomtávkarra fel-

fekvő fésűs tömítés. 

A golyóscsap (2) 1:10 normál kúppal és sasszeg furattal (8) rendelkezik. Ha van hasíték vagy belső hatlap 

(aminek segítségével a csapot elfordulás biztosan lehet tartani), akkor a koronás anya és a sasszeg helyett 

önbiztosító anya is használható. 

4.3.2. Kormánygép 

A 4-gyel jelölt kormánycsavar (4.15. ábra) zsinórmenettel van ellátva, amely a golyókban 

fut, amelyek a kormánykerék elfordításakor magukkal viszik az 5-tel jelölt kormányanyát. 

A (forgásiránytól függően) fent vagy lent a menetből kilépő golyókat a 6-tal jelölt cső ve-

zeti vissza. Az 5-tel jelölt anya egyik oldalán fogakkal van ellátva, amiken keresztül magá-

val viszi a 7-tel jelölt fogasívet és a 8-cal jelölt kormánytengelyt. Oldalnézetben jobbra fent 

felismerhető az enyhén rézsútosan elhelyezett fogazat, ami azért szükséges, hogy az 1-gyel 

jelölt támaszcsavar segítségével tengely irányú eltolással ki lehessen küszöbölni az egye-

nes állásban meglévő játékot. Ha ez a 2-vel és 3-val jelölt ferde golyóscsapágyakban kelet-

kezik, akkor az ellenanya meglazítása után a záró fedelet utána kell húzni. 
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4.15. ábra: A Mercedes-Benz golyócirkulációs kormánya. A személyautókhoz és kis haszonjárművekhez al-

kalmas kormányművet manapság (néhány kivételtől eltekintve) csak hidraulikus szervóval építik be. A 9-cel 

jelölt kormánykar a 11-gyel jelölt koronás anyával együtt a kúpos hengerelt fogprofilra lesz húzva (4.24. 

ábra). 

Manuális golyócirkulációs kormányt csak kevés középkategóriás, standardépítésű sze-

mélyautóba szerelnek. Kényelmi okokból valamennyi újabb járművet hidraulikus 

szervókormánnyal látnak el. Ugyanez vonatkozik a haszonjárművekre. Csak néhány kis 

haszonjárműbe szerelnek még szériában manuális kiviteleket. Felár ellenében azonban 

hidraulikus szervókormányművek rendelkezésre állnak. 
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4.4. Szervokormányok  

Az utóbbi években egyre inkább terjednek a szervokormányok a járművek első tengelyei-

nek egyre nagyobb terhelései miatt, valamint a fürgébb kormányzású, és ezáltal jobb visz-

szacsatolási tulajdonságokat biztosító, közvetlen áttételű kormányokkal felszerelt  jármű-

vek irányába mutató trend következtében. A sub-compact kategória néhány kevés képvise-

lőjének kivételével a szervokormány opcionálisan választható, vagy már szériatartozékként 

hozzátartozik az alapkivitelhez. 

A szervokormányok alapjaként a manuális kormányok szolgálnak, és előnyük, hogy 

a kisegítő erőtámogatástól függetlenül a kormánykerék és a kerék közötti mechanikai kap-

csolat minden alkatrésszel megmarad. A vezető által a kormánykeréken alkalmazott nyo-

matékot a kormánymű bemeneti tengelyének területén, ill. a kormánycsőben elhelyezett 

mérőrendszer rögzíti, és kiegészítő támogató erő, ill. nyomaték kerül a rendszerbe. Ez a 

kormánykerék-nyomaték mértékétől függően történik egy jelleggörbének (szelep-

jelleggörbe), ill. egy jelleggörbeseregnek megfelelően, amikor egy újabb mennyiség, pl. 

menetsebesség jelként belép a rendszerbe. Ilyenkor az úttesttel való jobb érintkezés érde-

kében nagyobb sebességeknél csökken a kormányzási támogatás. Az ilyen rendszerek pon-

tos működési leírása az [1] irodalom 10. fejezetében található. 

4.4.1. Hidraulikus szervokormányok 

Változatlanul a hidraulikus szervokormányok a legelterjedtebbek. A nyomás alatti olaj 

szervotámogatásra való alkalmazása kiérlelt technika, valamint a költségek, helyigény és 

súly szempontjából előnyös. Ehhez járul még, hogy különösen a fogasléces kormányoknál 

érezhetően csökken az útpálya okozta gerjesztésekkel szembeni érzékenység, és ezzel a 

kormánykeréken bejutó forgások és torziós rezgések befolyása. Ez a 

hidraulikusöncsillapításra vezethető vissza. A hidraulikus támogatású fogasléces kormány-

nyal szerelt legtöbb járműnél el lehet tekinteni a kiegészítő kormánycsillapítástól, míg a 

manuális kormányú azonos járműveknél erre szükség van (ld. 4.6. fejezet). Az olajszivaty-

tyút közvetlenül a motor hajtja meg, és folyamatosan hidraulikus teljesítményt generál, 

akkor is, ha nincs kormányzás. Mivel a hidraulikus szervokormányokat úgy kell tervezni, 

hogy alacsony motor-fordulatszámok mellett is elegendő szállítóképesség álljon rendelke-

zésre a gyors kormánymozgásokhoz, szállítóáram-határoló szelepre van szükség. Ez kb. 8 

l/perc-re korlátozza a szállítási áramot a magasabb motor-fordulatszámok mellett egyéb-

ként keletkező hidraulikus veszteségek csökkentése érdekében. Az utazó személyek szá-

mától és a szivattyú szerkezetétől függően 100 km-enként 0,2 és 0,7 l között lehet a több-

letfogyasztás. 

A szervokormányokhoz tartozó szerkezeteket mutatja a 4.16. ábra egy Opel Vectrába 

(1997) beépített fogasléces kormány példáján. A szervokormányhoz szükséges 

nyomóolajat a szárnylapátos szivattyú (1) a nyomás alatti vezetéken (2) és a hűtőkígyón 

(3) keresztül közvetlenül a kis fogaskerék házában elhelyezett kormányszelephez (6) szál-

lítja. Innen történik az elosztás a kormánykerék forgásirányától függően és a kerekeken 

ébredő ellenerőnek megfelelően a jobb, ill. a bal hengervezetékbe (7, ill. 8). Mindkettő a 

kormányműházba (5) beépített munkahengerhez vezet. A fogaslécen található tömítő tárcsa 

nyomásállóan megosztja a nyomókamrát. A tárcsa nyomásfelületein keresztül a nyomás-

különbségek előállítják a kívánt FP kiegészítő axiális erőt a fogaslécen i: 

    (             )    (4.1) 

Api hasznos dugattyúfelület, itt a tárcsa és fogasléc felülete közötti különbség 
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Phyd, 1 ill. 2 a munkadugattyúra ható nyomás 

Nyomatékmentes állapotban, nagyjából egyenes haladáskor, az olaj a 6-tal jelölt kormány-

szelepből közvetlenül a szivattyúhoz (1) áramlik vissza a visszatérő vezetéken (4) keresz-

tül. 

 

4.16. ábra:Az Opel Vectra (1997) hidraulikus szervokormánya.  

A következőkből áll: 

1  ékszíjhajtású, szárnylapátos szivattyú 6  kormányszelep 

2  nagynyomású vezeték 7/8 nyomóvezetékek a munkahengerhez   

3  hűtőkígyó 9  kormányoszlop a közbenső tengellyel 

4  visszatérő vezeték a kormányszeleptől a szivattyú-

hoz 

10  kormánykerék a beépített légzsákkal 

5  külső meghajtású, segédkeretre rögzített kor-

mánymű 

 

 

A kormányszelep működésmódját a 4.17. ábra mutatja egy golyócirkulációs kormány pél-

dáján. A fogasléces kormányhoz hasonlóan ez is a kormánymű bemeneti tengelyébe van 

integrálva. A legtöbb hidraulikus szervokormányhoz hasonlóan a kormánynyomaték méré-

se a 18-cal jelölt torziós rúd segítségével történik. A torziós rúd csavarásra rugalmasan 

összeköti (a kormánycsavar részét képező), 5-tel jelölt szelepházat  a szelepdugattyúkkal 

(9/10). A kormánykerék-nyomaték elcsavarja a torziós rúd. Ezáltal eltolódnak ezek a sze-

lepdugattyúk, és a forgásiránytól függően szabaddá teszik a 13-mal, ill. 14-gyel jelölt radi-

ális hornyot. Ennek hatására nyomáskülönbség alakul ki a D1 és D2 nyomókamra között. 

Az ebből eredő axiális erő a 2-vel jelölt munkadugattyún a 4.2. egyenlet szerint számolha-

tó. Annak alapján, hogy Phyd,, 2az 5-tel jelölt kormánycsavar mögött is hat a dugattyú belső 

terében, a felületek mindkét oldalon azonosak. 

                                  
     

 

 
  (4.2) 

A pontos leírás az [1] irodalom 5.2. fejezetében található 
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4.17. ábra: A ZF golyócirkulációs hidraulikus kormányának elvi vázlata semleges állásban (egyenes hal-

adás). A kormányszelep, a munkadugattyú és a mechanikai meghajtás közös házban van elhelyezve. A jobb 

érthetőség érdekében a kormányszelep mindkét szelepdugattyúját kiforgattuk síkjából. Az alkatrészek a kö-

vetkezők: 

1  kormányház 9/10   szelepdugattyú 

2  dugattyú a kormányanyával 11/12 beeresztő horony 

3  kormányorsó-csatlakozás 13/14 radiális horony 

4  kormánytengely a fogasívvel 15/16 visszavezető horony 

5  kormánycsiga a szeleptesttel 17       olajtartály 

6  golyók 18       torziós rúd 

7  cirkulációs cső 19      olajszivattyú 

8  szállítóáram-határoló szelep 20      nyomáshatároló szelep 

4.4.2. Elektro-hidraulikus szervokormányok 

Az elektro-hidraulikus szervokormánynál a járműmotor által ékszíjjal meghajtott 

szervopumpát elektromos hajtású szivattyúval helyettesítik. 

A 4.18. ábra az Opel Astrába (1997) beépített berendezés elrendezését mutatja. Az 

elektromos hajtású, 1-gyel jelölt Powerpack (szivattyú beépített tartaléktartállyal) látja el 

olajjal a hidraulikus, torziós rúddal vezérelt kormányszelepet. A szivattyú elektromos sza-

bályozású –ha nincs szükség szervotámogatásra, a szállított olaj mennyisége csökken. 
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4.18. ábra: Opel Astra (1997) elektro-hidraulikus szervokormánya. 

Alkatrészei a következők:1 - elektromos meghajtású szervopumpa beépített tartaléktartállyal (Powerpack); 2 

- a szivattyú és a kormányszelep közötti hidraulikai vezetékek; 3 - külső meghajtású fogasléces kormánymű, 

segédkeretre rögzítve; 4 - kormányszelep 

 

4.19. ábra: A ZF cég OCE (Open Center) kormányrendszere. A moduláris építőelemként megtervezett nyo-

másellátó egység az alkalmazástól függően különböző villanymotorokkal (egyenáramú motor kefékkel és 

kefék nélkül) és a szivattyú különbözőszállítási térfogatokkal (1,25 – 1,75 cm
3
/fordulat) szerelhető fel. Olaj-

tartályok kaphatók álló és fekvő beépítési helyzetre is. Az üzemi nyomás max. 120 bar, a teljesítményfelvétel 

max. 80 A. 

A villamos kábellel történő energiaellátás nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé a 

Powerpack beépítési helyzetében. Példánkban a kormánymű közvetlen közelében van elhe-
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lyezve. A tisztán hidraulikus berendezéssel szemben a vezetékek hosszúsága jelentősen 

lerövidíthető, és nincs szükség hűtőkígyóra sem. A kormányműből, a Powerpackból és a 

vezetékekből álló egység komplettre szerelt és ellenőrzött modulként van beépítve. 

Összefoglalva az elektro-hidraulikus szervokormányok a következő előnyöket nyújt-

ják: 

 A nyomásellátó egység (4.19. ábra) (a beépítési tér és a balesetek szempontjából) 

kedvező helyen helyezhető el. 

 Az elektromos nyomásellátásnak köszönhetően álló motor mellett is biztosítható a 

szervotámogatás. 

 A nyomásvezérelt rendszerek csak az adott menetszituációhoz szükséges olajmeny-

nyiséget szállítják. A hagyományos szervokormányokkal összehasonlítva az ener-

giafogyasztás akár 20%-ra csökkenthető. 

 A kormánykarakterisztika (a kormánytámogatás jellege és mértéke, érzékenység, 

sebességtől való függés) a vezérlő elektronika segítségével egyedileg beállítható a 

járműre. 

 A hidraulikai vezetékek lényegesen egyszerűsíthetők. 

 A hagyományos hidraulikus szervokormányok valamennyi kormánybeavatkozási 

tulajdonsága. 

4.4.3. Elektromos szervokormányok 

A hidraulikus kör kiiktatása és a villanymotor segítségével történő közvetlen kormánytá-

mogatás az elektro-hidraulikus kormányzással szemben az összes hidraulikai komponens 

elmaradása miatt további előnyöket kínál a súly és a motortérbeli helyigény szempontjából. 

További előnyök származnak abból, hogy a kormányerő-támogatásának több változata 

lehetséges a tisztán elektromos jelfeldolgozás alapján. Az elektromos szervoegység a kor-

mányoszlopra (4.21. ábra), a kisfogaskerékre (4.22. ábra) vagy a fogaslécre (4.23. ábra) 

szerelhető. A kormánytengely terhelése és a maximális fogaslécerő – az elrendezéstől füg-

gően – ezekben az esetekben kb. 650 kg és 6000 N – 850 kg és 80000 N – 1300 kg és 

10 000 N. 

A jelenleg érvényes 12 V üzemi feszültségre vonatkozó korlátozások miatt a rend-

szerek teljesítőképessége korlátozott. Azonban a kisebb járművek esetén mégis érdekesek 

ezek a rendszerek. Ebben a járműkategóriában az elektromos szervokormánynak lehetnek 

előnyei, nem utolsó sorban a csekély energiaigény miatt. A fedélzeti hálózati feszültség 42 

V-ra való emelésének bevezetése jelentősen megkönnyíti az elektromos szervokormányok 

és kerékfékek alkalmazását. 

A 4.20. ábra az Opel Corsa (1997) kormányművét mutatja elektromos szervokor-

mánnyal kiegészítve. Ebben az esetben kormánycsőoszlopokat tartalmazó rendszerről van 

szó, azaz a közbenső orsó viszi át a kormánykerékerőből és a szervotámogatásból szárma-

zó teljes nyomatékot. A közvetlenebb kormányáttétel következtében ez jelentősen na-

gyobb, mint az összehasonlítható kézi kormányzásnál, amit a teljesítményt továbbító alkat-

részek méretezésénél figyelembe kell venni. 
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4.20. ábra: Az Opel Corsa (1997) elektromos szervokormánya. A következő alkatrészekből áll: 

1 - kormányoszlop-aggregát; 2 - kormányoszlop a közbenső orsóval; 3 - fogasléces kormánymű külső meg-

hajtással 

 

 

4.21. ábra: Az Opel Corsa (1997) kormányoszlopa és szervo-aggregátja. Alkatrészei:1 – köpenycső; 2 – 

kormánycső; 3 – tolótok horonnyal; 4 – forgó potencióméter leágazással; 5 – szervomotor; 6 – meghajtó 

csiga; 7 – csigakerék; 
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A 4.21. ábra egy szervoaggregát (az NSK cég „EPAS”rendszerének) működésmódját mu-

tatja be: a 2-vel jelölt kormánycsőre műanyagból készült csigakerék (7) van helyezve. Eb-

be kapaszkodik a 6-tal jelölt csiga, ami a szervomotor tengelyével (5) össze van kötve. A 

kormánykerék-nyomaték a torziós rúd torziós mozgását idézi elő (a 3-mal jelölt tolótokkal 

eltakarva). A kormánycső torziós rúd fölötti területe axiálisan van hornyolva, alul orsó 

alakúan kiképezve. A tolótok az orsó emelkedésének megfelelően a torziós rúd elcsavaro-

dásával arányos axiális mozgást végez a kormánycsövön. Ez az axiális mozgás leágazással 

átkerül a 4-gyel jelölt forgó potenciométerre. A jelleggörbeseregnek megfelelően a kor-

mánykerék-nyomatékból és a menetsebességből mint jelből meghatározható a szervo-

támogatás, és a szervomotor (5) ennek megfelelően lesz irányítva. 

Pontos működési leírások – más rendszerekről is – az [1] irodalom 8. fejezetében ol-

vashatók. 

 

4.22. ábra: A ZF cég elektromos segédkormánya. A szervo egység közvetlenül a fogasléces kormány kis fo-

gaskerekére hat. Ennek az igénybevétele ez által a kormánytámogatás mértékével magasabb lesz, mint a 

mechanikai vagy hidraulikai szervokormánynál. 

Biztonsági kormányoszlop 

Közbenső tengely keresztcsuklókkal 

1. Szervoegység 

- villanymotor 

- csigahajtás 

- elektronika 

- érzékelés 

2. Mechanikus fogasléces kormány  

Áttétel  

-     konstans 

- változó 

1 + 2 beépítésre kész állapotban szerelve 
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4.23. ábra: A ZE cég elektromos szervokormánya. A szervoegység magára a fogaslécre hat. Ez a rendszer 

magas tengelyterhelésekre és kormányerőkre alkalmas. A maximális áramerősség 105 A 12 V fedélzeti háló-

zati feszültség mellett, ami 42 V-nálmár csak 35 A. 

 Biztonsági kormányoszlop 

Mechanikai fogasléces kormány Közbenső tengely keresztcsuklókkal 

Áttétel  

-konstans 

-változó 

 

 

Szervoegység 

- villanymotorral 

- golyócirkulációs hajtóművel 

Érzékelők és torziós pálca 

 Elektronika 

4.5. Kormányoszlop  

A járműalkatrészek megnevezéséről szóló DIN 70023 szabvány szerint a kormányoszlop a 

karosszériával összecsavarozott – felső csőnek és védőcsőnek is nevezett – köpenycsőből 

és a kormánycsőből áll. Ez csak fent (ill. fent és lent is) csapágyazott (a 4.26. ábrán 9-cel 

és 10-zel jelölve), és az MH kormánykerék-nyomatékot továbbítja a kormányműre. 

A kisebb szögeltérések kiegyenlítésére „kardáncsuklótárcsa” (10-el jelölve a 4.24. 

ábrán) szolgálhat. Egyidejűleg távol tartja a kormánylökéseket a kormánykeréktől, és zaj-

szigetelési célokat szolgál a hidraulikus szervokormányoknál. Ha a kormánycső nem pon-

tosan a kis fogaskerékre (ill. a kormánycsavarra) mutat, akkor két kardáncsukló által veze-

tett közbenső tengelyre van szükség (6-tal jelölve a 4.26. ábrán). Kardáncsuklók alkalma-
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zásakor figyelembe kell venni azok hajlásszögtől függő átviteli tulajdonságait (kormányke-

rékszög és -nyomaték), mert a kormányzási nyomaték vezető számára érzékelhető nem 

lineáris lefutását okozhatja a kormányszög fölött. 

 

4.24. ábra: A Mercedes-Benz biztonsági kormánycsője és edény alakú kormánykereke. A golyócirkulációs 

kormányművön való rögzítés egy „csuklótárcsa” segítségével történik. Az alsó ábra mutatja a bordáscsőrész 

kihajlását frontális ütközés esetén. Látható a kormánykerék eneregiaelnyelő alakváltozása és a kormánymű 

rögzítésének rugalmassága. 
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4.25. ábra: A BMW személyautója légzsákokkal legelöl, oldal- és fejlégzsákkal elöl és hátul 

 

A kormánycsőnek torzióállónak kell lennie, hogy a kormányzási elaszticitás minél alacso-

nyabb lehessen, másrészről a köpenycsővel együtt hosszirányban definiált alakváltozási 

viselkedést kell mutatnia, mert egyrészt a jármű frontális ütközésénél meg kell akadályozni 

a kormánykerék behatolását, másrészről biztosítani kell a légzsák működésbe hozatalához 

szükséges erőfelvételt (4.25. ábra). Mivel az Egyesült Államok szövetségi államaiban a 

biztonsági öv kötelező használata ellenére követelmény, hogy a légzsák felfogja a be nem 

csatolt vezetőt is ütközés esetén, a kormányoszlopot erre a határesetre is tervezni kell. Eze-

ket a követelményeket személyautóknál a következő három fajta kormánycső kivitel telje-

síti járműspecifikus kialakításmódokkal: 

 hajlítható bordásrészt tartalmazó kormánycső (4.24. ábra), 

 magába összetolható (teleszkópos) kormánycső (4.27. és 4.28. ábra) és 

 kioldódó kormánycső (4.29. és 4.1. ábra). 

Az utazási kényelem javítására a legtöbb autógyártó állítható kormányoszlopot kínál szé-

riaelemként vagy külön tartozékként. A kormánykerék helyzete hosszirányban és magas-

ságában változtatható (1-gyel és 2-vel jelölve a 4.30. ábrán). Az itt látottak szerint a beállí-

tás elektromosan is történhet. 

Az első tengelyen elhelyezett kormányművel rendelkező kis haszonjárműveknél a 

kormányoszlop majdnem függőlegesen áll (1.7. és 1.37. ábra). Ezeknél frontális ütközés 

esetén az 1-gyel jelölt köpeny csőtartónak és a kormánykerék-koszorúnak engednie kell 

tudni (4.31. ábra). 
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4.26. ábra: A VW Golf III és Vento (1996) kormányoszlopa. A következő ábrán látható összetolható kor-

mánycső megvezetését lent a 9-cel jelölt tűgörgős csapágy, fent pedig a 10-zel jelölt golyóscsapágy végzi a 

köpenycsőben. Az 5-tel jelölt alkatrész bekapaszkodik a kormányzár csapja. A fogasléces kormány majdnem 

függőlegesen álló kis fogaskerekét keresztcsuklók (7 és 8) és a 6-tal jelölt közbenső tengely köti össze a fer-

dén elhelyezkedő kormánycsővel. A sárvédőfal tömítését a közte és a kormánymű között elhelyezett harmoni-

ka (11) biztosítja. (LemförderFahrwerktechnik gyári ábrája) 

 

4.27. ábra: A teleszkóposan összetolható kormánycsövek egy kívül ellaposított alsó részből (1) és egy üreges, 

belül ellaposított részből (2) áll. A kettőt összedugják. A csörgésmentességről és a hosszirányban szükséges 

eltolási ellenállásról a 3-mal jelölt, műanyagból készült két persely gondoskodik. Az 1-gyel jelölt alkatrészen 

rögzített heveder (4) biztosítja az áram vezetést a duda működtetésekor. A felhegesztett félperselyekbe (5) 

bekattan a kormányzár csapja. (LemförderFahrwerktechnik gyári ábrája) 
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4.28. ábra: A Volvo cég kormánycsővezetéke. A biztonsági követelményeket ebben az esetben a közbenső 

tengelyben lévő, 1-gyel jelölt bordáscső, valamint az összetolható kormánycső (2) teljesíti. Súlytakarékos-

ságból a keresztcsuklók kovácsolható AlMgSi 1F 31 alumíniumötvözetből vannak gyártva. 

(LemförderFahrwerktechnik gyári ábrája) 

 

4.29. ábra: A VW által használt kioldókuplung. A kormányfogaskerékkel összekötött rövid tengelyen találha-

tó egy félkör alakú lemez, amelyen két lefelé mutató csap (1) helyezkedik el. Ezek a kormánycsövön található, 

2-vel jelölt kuplung két furatába kapaszkodnak. A köpenycső alakváltozásra képes tartóval össze van kötve a 

műszerfallal. Alul látható, hogy frontális ütközés esetén ez a 3-mal jelölt alkatrész behajlik, és a csapok (1) 

kiakadnak a kormánykuplungból (2). 
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4.30. ábra: A LemförderFahrwerktechnik által előállított, elektromosan állítható kormányoszlop. A villany-

motor (3) a fogaskerekek (4) fölött egy golyósanyát forgat, ami a kormánycső 5-tel jelölt hornyaiba kapasz-

kodik, és ezt (6) hosszirányba eltolja (1). A kormánykerék magasságának változtatásához (2) ugyanez az 

aggregát megbillenti azt a 7-tel jelölt rudazat segítségével a forgáspont (8) körül. 

 

4.31. ábra: A VW II típusú buszán majdnem merőlegesen állt a kormányoszlop. Frontális ütközés esetén 

először a kormánykerék-koszorú hajlik meg, majd pedig az 1-gyel jelölt tartórúd, ami úgy van kialakítva, 

hogy a megtöréshez meghatározott erő szükséges. 
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4.6. Kormánycsillapító  

A kormánycsillapító megakadályozza az ütéseket és torziós rezgéseket, valamint a kor-

mánykerék kormányzáskor esetlegesen fellépő túlrezgését elsőkerék-meghajtású járművek 

esetén. Ezáltal növeli az utazási kényelmet és az utazás biztonságát, főleg a manuális kor-

mányműveknél. Az általában a teljes lökettartományban egyenletesen ható beállítás kielé-

gítően könnyű kormányozhatóságot biztosít, kiküszöböli ugyanakkor a kontrollálhatatlan 

kerék elkormányzásokat az első kerekeken előforduló perturbáló erők és rezgések esetén. 

Az ennek során kialakuló nagy dugattyúsebességekkel szemben a csillapító megfelelő erő-

ket állít szembe (ld. [5] irodalom 11.4. fejezete). 

Fekvő helyzetben történik a beépítés. A fogasléces kormányoknál a csillapító egyik 

oldalát szem- vagy csapos csuklóval rögzítik a fogaslécen, a másik oldalát pedig a kor-

mányházon. Golyócirkulációs kormányoknál az egyedi kerékfelfüggesztéseken a kor-

mánykar vagy akár a közbenső kormányrúd is szolgálhat csuklós felerősítési pontként 

(4.12. és 1.39. ábra), ill. merev tengelyeknél a nyomtávrúd. Ez a tengelytesttel párhuzamo-

san fekszik – ahogy a 4.5. ábra mutatja. 

Az 5.6.5. fejezet tartalmazza az általában használt nyomásmentes egycsöves csillapí-

tó működési leírását. 

4.7. Kormányzási kinematika  

4.7.1. A kormánymű típusának és helyzetének befolyása 

Az u0 valódi nyomtávrúdhossz és a  nyomtávkarszög (4.3. ábra) meghatározása az egyedi 

kerékfelfüggesztéseknél némi nehézséget okoz. A kormányoszlop állása befolyásolja a 

forgó mozgásos kormánymű helyzetét. Ha ez  szöggel eltér a vízszintestől (4.33. ábra), 

akkor ennek következménye a szintén  szöggel ferdén álló kormánytengely lesz. A kor-

mánykaron elhelyezkedő T belső nyomtávrúdcsukló bevágáskor az szög által befolyásolt 

térbeli köríven fog haladni. Az U külső csukló azonban a tengelycsonkn helyezkedik el, 

aminek kormánytengelye  dőlésszöggel befelé (4.34. ábra), és többnyire még τ utánfutási 

szöggel is hátrafelé dől (a 4.33. ábrán láthatóan). Így ez a csukló egészen más térbeli kör-

íven mozog (3.7., 3.9. és 3.11. ábra), mint a belső. 

 

4.32 ábra: Egyedi kerékfelfüggesztéseknél az UT nyomtávrúd ferdén helyezkedik el a térben. Hátulnézetben 

meg kell határozni az u’ szakaszt (vagyis az U és T pont egymástól való oldalirányú távolságát) vagy a  

szöget. Felülnézetben a d távolság, ill. 0 szög fontos. A két nézetben megjelenő vetített hossz u1 és u2. A 

valódi nyomtávrúdhossz így a következő: 

   √          
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4.33. ábra: A – belső T és külső U – nyomtávrúdcsuklók középpontjai egyedi kerékfelfüggesztésnél 
a (függőleges és vízszintes) kerékutak függvényében változtatják egymáshoz képest elfoglalt tér-
beli helyzetüket. Ennek oka a kormánykar és nyomtávkar eltérő mozgásiránya. Az előbbi a kor-

mánymű ferde állásától ( szög), az U pont pedig az EG kormánytengely dőlésétől, azaz  kerék-
terpesztéstől és τ utánfutási szögtől. 

A konstruktőr feladata a  nyomtávkarszög (és esetleg a kormánykar o szögének, 4.37. 

ábra) meghatározása oly módon, hogy elkormányzáskor messzemenően beálljon az előre 

meghatározott görbe. A szükséges egyeztetést tovább nehezíti a tengelyscsonk haladás 

közben való mozgása – mint a keréklöket, a hosszirányú rugalmasság és a ferde rugózás. 

A 3.92. ábra mutatja a személyautóknál elérendő görbealakokat, melyek kezdetben 

majdnem függőleges lefutásúak (δ  +30’), majd a normaérték feléig emelkednek a teljes 

elkormányzásnál. Az erősebben igénybe vett, a kanyarban külső kerék kezdetben akár job-

ban befordulhat, mint a belső (és nemcsak azzal párhuzamosan, δ –30’). A gumi a rá-

kényszerített nagyobb ferdefutási szög miatt nagyobb oldalirányúirányító erőket képes 

továbbítani. Teljes elkormányzáskor a tényleges görbének azonban a normagörbe alatt kell 

maradnia a kisebb fordulókör elérése miatt (ld. 3.14. ábra). 

 

4.34. ábra: Fogasléces kormány esetén a T belső nyomtávrúdcsukló hátulnézetben a talajjal párhuzamosan 

mozog, a külső U csukló ezzel szemben az EG kormánytengelyre merőlegesen futó köríven halad. Itt figye-

lembe kell venni a jelen lévő τ utánfutási szöget. 
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A kanyarban külső kerék δo kormányszöge a δ kormányszög-differencia miatt a belső δi-

től függ: 

        (ordinátatengely, 3.92. ábra) 

4.7.2. Kormánynégyszög és kormányháromszög 

A forgó mozgásos kormányművek esetébenδ nagyságára a  nyomtávkarszög, a nyomtáv-

rúd ferde állása felülnézetben (0 szög, 4.32. ábra), valamint az o szög gyakorolja a kor-

mánykaron és a közbenső kormánykaron a fő befolyást. A nyomtávrúd helyzetét az a hely 

határozza meg, ahol el lehet helyezni a kormányművet. A rendelkezésre álló tér adott, és 

csak kismértékben módosítható. Így a tényleges feladat aés o szög meghatározása rajzon 

vagy számítással. Mindkettő függ a nem mindig pontosan meghatározható csapágyrugal-

masságtól is. 

Ezzel szemben egyszerűbb a kormánykinematika méretezése a fogasléces kormány-

nál. Itt csak egy egyenes vonalú, oldalirányú toló mozgást kell áttenni a tengelycsonk tér-

beli helyzetébe (4.34. ábra). Az UT nyomtávrúd meghosszabbításának azonban a P pólusra 

kell mutatnia (4.35. ábra). Ez valamennyi független kerékfelfüggesztésnél az Ro billenési 

központ meghatározásához szükséges, és ezért ismert (ld. 3.4.3. és 4.6.3. fejezet). 

A forgómozgásos kormányműveknél a kormánynégyszög a tengely előtt és mögött 

helyezkedhet el, valamint lehet együttfutó és szembefutó. A 4.3., valamint a 4.36.-4.38. 

ábrákon négy különböző kivitel látható. 

A fogasléces kormányoknál (kinematikailag nézve) egy kormányháromszög van, ami 

szintén elhelyezkedhet a tengely előtt vagy mögött, ill. azt keresztezheti. A 4.4. ábra, va-

lamint a 4.39-4.41. ábrák a bal- és jobbkormányos járművek egyes lehetőségeit mutatják, 

valamint látható, hol kell elhelyezkednie a kis fogaskeréknek – a fogasléc fölött vagy alatt, 

hogy a kormánykerék forgatásakor ugyanazt a forgásirányt kapjuk a kerékelkormányzásra. 

A 4.41. ábrán kifelé mutató nyomtávkarok (negatív  szög) hosszabb nyomtávrudakat 

tesznek lehetővé, ami előnyös a belső csuklók fogaslécvégeken való rögzítésekor (3.67. 

ábra). 

A merev tengelyek lényegesen egyszerűbb kormányzási kinematikája a 4.5.-4.7. áb-

rákon látható, valamint az [1] irodalom 2. fejezetében és [10] irodalom 5. fejezetében van 

leírva. 

 

4.35. ábra: A nyomtávrúd hosszának és helyzetének meghatározásához szükséges szakaszok és mozgó pontok. 

A nyomtávrúd helyzetét a (pólushoz vezető) UP egyenes adja meg, és be van rajzolva a billenési középpont is. 
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4.36. ábra: Együttfutó kormánynégyszög előre mutató nyomtávkarokkal. A belső nyomtávrúdcsuklók oldalt a 

közbenső kormányrúdra vannak rögzítve. 

 

4.37. ábra: A tengely-, ill. kerékközéppont előtt található szembefutó kormánynégyszög. A nyomtávkar és a 

kormánykar egymáshoz képest ellentétesen mozog az egymáson legördülő fogaskerekeknek megfelelően. A 

nyomtávrudak közvetlenül a kormánykaron és a közbenső kormánykaron vannak rögzítve. Kinematikai okok-

ból ezeknél fennállhat o előszög.  

4.7.3. A nyomtávrúd hossza és helyzete 

A kerekek ki- és berugózásakor, valamint hosszirányú mozgásakor egyáltalán nem vagy 

csak egy egészen meghatározott kerékösszetartás-változás megengedett. Mindkettő első-

sorban a nyomtávrudak helyes hosszától és azok helyzetétől függ. A 3.6. fejezet egyes áb-

rái a helytelen kerékösszetartás következtében fellépő jelenségeket, valamint azokat a lehe-

tőségeket mutatják be, hogyan lehet elérni az első kerekek imbolygó kormányzását, vala-

mint fékezéskor az ellenkormányzást. Befolyásolja ezt a kormányberendezésben (3.99. és 

3.100. ábra), valamint a lengőrudak csapágyaiban lévő „elaszticitás” is. A [3] irodalom 7. 

fejezete tartalmazza azoknak az erőknek a számítását, amelyeknek a segítségével a rugal-

masságok meghatározhatók. 
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4.38. ábra: Tengely mögött elhelyezett, szembefutó kormánynégyszög. A belső nyomtávrúdcsuklók rögzíthe-

tők a közbenső kormányrúd középső részén, de közvetlenül a kormányrúdon és a közbenső kormánykaron is 

(ld. ehhez a 4.12. ábrát). 

 

4.39. ábra: A fogasléces kormány a tengelyközéppont mögött és fölött található, a nyomtávkarok pedig előre 

mutatnak az ábrázolt jobbkormányos járműnél. Kinematikai okokból a belső nyomtávrúdcsuklók egy közpon-

tos kinyúló karon vannak rögzítve, melynek neve középső leágazás. MacPherson felfüggesztésű első tenge-

lyek esetén magasan fekvő kormányberendezés mellett ilyen jellegű megoldás szükséges, mert a 

nyomtávrudaknak nagyon hosszúaknak kell lenniük, hogy el lehessen kerülni berugózáskor a nemkívánatos 

kormányszögeket. 
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4.40. ábra: A kormánymű a tengelyközép előtt, a kormányháromszög a tengelyközép mögött helyezkedik el a 

belső csuklók fogaslécvégeken történő rögzítésekor. 

 

4.41. ábra: Ha a fogasléces kormánygépet és a kormányháromszöget a tengely elé helyezzük, akkor – kine-

matikai okokból – a nyomtávkaroknak kifelé kell mutatniuk. ily módon hosszabb nyomtávrudak lehetségesek. 
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4.7.3.1. Dupla keresztlengőkaros és többlengőrudas kerékfelfüggesztések esetén 

Két lehetőség van a belső nyomtávrúdcsukló T középpontjának a külső csukló feltételezett 

U helyzetének függvényében való egyszerű meghatározására: a sabloneljárás és a pólusel-

járás. Az első tengely egyik oldalát hátulnézetben szemléljük (itt a bal oldalát, 4.42. ábra). 

Meg kell határozni a nyomtávrúd 4.32. ábrán látható, vetített u’ hosszúságát és hozzá a  

szöget, ami annak helyzetét meghatározza. Ennek meg kell egyeznie a külső csukló U 

pontját a P pólussal összekötő egyenessel. Ez utóbbira a billenési középpont meghatározá-

sához is szükség lesz (ld. 3.4.3. fejezetet). 

Az elején hátulnézetben ismeretlen az U külső nyomtávrúdcsukló helyzete. Ennek a 

pontnak közelítő meghatározásához adottnak kell lennie a kormánymű magassági helyze-

tének (4.35. ábra). Ehhez fel kell venni a  szöget, hogy a nyomtávkar ismert r hosszával 

együtt a méretezéshez szükséges – és a 4.35. ábrán bemutatott: 

        (4.3) 

szakaszt ki lehessen számolni (r és , ld. 4.40. ábra). 

 

4.42. ábra: Dupla keresztlengőkaros kerékfelfüggesztés befelé mutató nyomtávkarral. A nyomtávrúd az alsó 

lengőkar felett található. 
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4.43. ábra: A tengely előtt elhelyezkedő kormányműnél az U nyomtávrúd csuklóközéppontja az EG kormány-

tengelyen kívülre kerül. 

 

4.44. ábra: A magasan elhelyezett kormánymű következménye a felső lengőkar fölött fekvő nyomtávrúd. A 

nyomtávkar a példában hátra befelé mutat. 
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Már a 3.3. fejezetben bemutattuk azokat a sablonokat, amelyekkel a T pont rajzilag megha-

tározható, és ezek a 3.7.-3.11. ábrákon láthatók. Valamennyi ábra tartalmazza az U 

pontotésaz általa befutott görbe pályáját is. Most már csak a T pontot kell megtalálni az UP 

egyenesen. T annak a körívnek lenne a középpontja, ami a legmesszebbmenőkig fedi az U 

pont pályáját.  

Egyszerűbb és pontosabb lehet a T pont grafikus meghatározása a pólusokon keresz-

tül. Először a 4.42., valamint a 3.24.-3.28. ábrákon bemutatottak szerint (az itt P1-gyel je-

lölt) P pólust kell meghatározni, hogy azt össze lehessen kötni U-val. Az EG és DC szaka-

szok meghosszabbítása megadja a szintén szükséges P2 pólust, amiből egyenest kell húzni 

P1-hez. Ha az UP1 szakasz GD fölött van, akkor a kettejük által bezárt α szöget fölfelé kell 

felvinni a P1P2 szakaszra. Ha UP1 az alá kerülne, akkor lefelé kell felvinni. Meg kell hatá-

rozni a P1-ből α szöggel húzott sugár és az UE szakasz meghosszabbításának metszéspont-

ját: ez megadja a P3nyomtávrúdpólust. A keresett T pont – azaz a belső csukló középpont-

jának – meghatározásához végül P3-at össze kell kötni C-vel, és meg kell hosszabbítani. 

A k szakasz (tehát U pont távolsága EG kormánytengelytől, 4.35. ábra és 4.3. egyen-

let) meghatározó P3 pólus helyzete szempontjából oldalirányban. A 4.43. ábra azt az esetet 

szemlélteti, amikor U pont az EG szakasztól balra helyezkedik el, ami csak tengely előtt 

elhelyezett kormánymű esetén fordulhat elő (4.41. ábra). P3 pólus jobbra vándorol, aminek 

következtében T belső csukló távolodik a jármű középpontjától, ami kedvező, ha azt a fo-

gasléc végén kell rögzíteni. 

 

4.45. ábra: A jármű konstrukciós helyzetében egymással párhuzamosan elhelyezett lengőkarok azonosan 

elhelyezkedő nyomtávrudat tételeznek fel. 
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A felső lengőkar fölött elhelyezkedő nyomtávrúd (4.44. ábra) hatására az α szög nagyobb 

lesz, és a P3 pólus jobbra messze kitolódik. Egymással párhuzamosan elhelyezkedő lengő-

karok esetén (4.45. és 3.25. ábra) P1 a végtelenben helyezkedik el. Ilyen esetben U ponton 

keresztül párhuzamost kell húzni GD szakaszhoz, és azonos távolságban még egy párhu-

zamost a P2 póluson keresztül. E második párhuzamosnak az UE szakasz meghosszabbítá-

sával való metszéspontja megadja P3 pontot. Ezt a pólust össze kell kötni C-vel, hogy 

megkapjuk a T pontot. 

4.7.3.2. McPherson kerékfelfüggesztésnél 

Ebben az esetben T pont meghatározása másképp néz ki, mivel a kerekek ki- és berugózá-

sakor az E és G közötti távolság változik. P1 pólus meghatározásához a sárvédő E rögzítési 

pontjában merőlegest bocsátunk a csillapító középvonalára, és meg kell határozni annak 

metszéspontját a GD lengőkar meghosszabbításával (4.46. és 3.29. ábra). P1 U ponttal tör-

ténő összekötésével megkapjuk a nyomtávrúd helyzetét. G ponton keresztül párhuzamost 

húzunk EP1 szakaszhoz, és megkeressük annak az ED szakasz meghosszabbításával való 

metszéspontját, és ez lesz a második, P2 pólus. A P1P2 összekötő vonalra lefelé föl kell 

venni az EP1 és UP1 által bezárt α szöget, hogy e vonal és az UG szakasz meghosszabbított 

vonalának metszéspontjaként megkapjuk a P3 pólust.  Ezt követően a P3D összekötő vonal 

meghosszabbítása UP1 szakaszon megadja a belső nyomtávrúdcsukló T középpontját. 

 

4.46. ábra: A MacPherson kerékfelfüggesztésnél a nyomtávrúd az alsó lengőkar fölött helyezkedik el. A 

nyomtávkarok befelé mutatnak, aminek következtében a T belső csukló közelebb kerül a jármű középpontjá-

hoz. 
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4.47. ábra: Rugóstagos felfüggesztésnél, ha a kerékhez van eltolva a G csukló, a nyomtávrúd U külső csukló-

ja hátulnézetben a kormánytengely szintjére (azaz az EG összekötő egyenesre) kerülhet. A P3 pólus meghatá-

rozásához az UG szakasz meghosszabbítása a mértékadó. Ezzel szemben P1 meghatározásához a csillapító 

mozgásirányából, tehát az E pontban a dugattyúrúdra bocsátott merőlegesből kell kiindulni. 

Ha  = 0
o
 esetben U pont a forgó mozgás szempontjából mértékadó EG kormánytengelyen 

fekszik (4.47. és 3.30. ábra), akkor P3 pólus ennek a szakasznak a meghosszabbításán fog 

elhelyezkedni. P1 helyzetére a toló mozgás a meghatározó a rugóstag csillapítójában. Ezért 

a merőlegest E pontban kell ennek középvonalára állítani (és nem az EG kormánytenge-

lyen). Ennél a meghatározásnál fontos az U pont helyzete, vagyis az UG összekötő egye-

nes meghosszabbítása lefelé. Csak ábrázolás okokból fekszik itt U az EG kormánytenge-

lyen. 

A mélyen elhelyezett nyomtávrúd hatására P3 pólus jobbra vándorol (4.48. ábra), és 

így rövidebb lesz a rúd. Előnyös ez a tény, ha a belső csuklóknak a fogasléc végére kell 

kerülniük. Az ábrákon jól felismerhető, hogy minél magasabbra kerül U, a nyomtávkar és 

a nyomtávrúd összekötése, annál hosszabbaknak kell lenniük a nyomtávrudaknak, azaz 

magasan fekvő fogasléces kormánynál középső leágazásra lesz szükség (4.11. és 4.39. áb-

ra). 



234   GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK I. 

 

www.tankonyvtar.hu   Jörsen Reimpell, Jürgen W. Betzler, BME 

 

4.48. ábra: A nyomtávrúd befelé mutató nyomtávkar esetén a keresztlengőkar alatt is elhelyezkedhet. 

 

4.49. ábra: Keresztlengőkar hosszanti tengelye az alsó lengőkar fölött fekvő nyomtávrúddal és befelé mutató 

nyomtávkarral. 
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4.7.3.3. Hosszirányú lengőkaros futóműveknél 

Hosszanti keresztlengőkartengelyeknél a felső E pont a CF kormánytengelyre merőleges 

egyenesen, az alsó G pont pedig a D pont körüli köríven mozog (4.49. és 3.32. ábra). P1 

pólus meghatározásához ezért CF szakasszal párhuzamost kell húzni E ponton keresztül, 

és meg kell határozni a lengőkar GD meghosszabbításával való metszéspontját. A D pon-

ton keresztül EP1 szakaszhoz húzott párhuzamos megadja P2 pólust az EG összekötő sza-

kaszon. Az EP1 és UP1 szakaszok által bezárt α szöget fel kell vinni lefelé a P1P2 összekö-

tő egyenesre, hogy az UP szakasz meghosszabbításával való metszéspontként megkapjuk 

P3 pólust. P3-at D ponttal összekötve megkapjuk a belső nyomtávrúdcsukló T középpont-

ját. 

4.7.3.4. Visszahatás a  nyomtávkar szögre 

A 4.40.-4.49. ábrák alapján felismerhető, hogy az U külső csukló oldalirányú eltolása az 

UT távolság kismértékű változását vonja maga után. Az eltolásra azonban szükség van, ha 

az adott r nyomtávkarhossz mellett csökkenteni vagy növelni kell a szöget. Hátulnézetben 

ezáltal változik a nyomtávrúd u’ vetített hossza is, és ezzel annak u0 teljes hossza is (4.32. 

ábra). Az utóbbi azonban szerepet játszik a δi (belső) és δa (külső) kormányszögek közötti 

összefüggésben is, azaz a kormány megkívánt tényleges görbéjében is (3.92. ábra). Ezért 

mindenképpen ellenőrizni kell T pont helyzetét, ha a nyomtávrúd meghosszabbodott vagy 

megrövidült. 
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5.1. Komfort követelmények  

A rugózás és a lengéscsillapítás jelentősen befolyásolja: 

 a menetkomfortot és a dinamikus kerékterheléseket 

 a gépkocsi menetviselkedését (5.2. ábra) 

 a felépítmény (karosszéria) billenését és bólintását 

A kinematika változása, a kerekek ki és berugózása és az elasztokinematika alapvetően 

befolyásolja a menetviselkedést. Az ezzel kapcsolatos részletek a 3 fejezetben és a [2] és a 

[9] kötetekben találhatók. 

A gépkocsiban ülők menetkomfortja függ a statikus üléshelyzettől (5.1. ábra). Ez vo-

natkozik a kezelő elemekre, (kormánykerék, pedálok) továbbá az azokra ható gyorsulások-

ra és a mechanikus rezgésekre. A mértékadó frekvencia tartomány 1 Hz és 80 Hz közötti. 

Célszerűen két tartományra osztjuk, melyekhez különböző komfort fokozatok rendelhetők. 

 rugózási illetve felépítmény komfort n = 240 min
-1

 – vagyis 4 Hz és a 

 gördülési komfort (f > 4 Hz). 

A szétválasztás ésszerű, mert mindkét frekvencia tartomány másként hat az emberi testre 

és más a jelentőségük. Az egyes részegységek: kerékfelfüggesztés, rugó, lengéscsillapító, 

szilentblokkok stb. komfortra gyakorolt hatása kiértékelhető. Ezt kiegészíti még a  

 rugózás kiegyenlítése 

ami attól függ, hogy milyen jó az első és a hátsó futómű egymáshoz képesti összehangolá-

sa. Ha például a gépkocsi nem bólint egy az úton lévő hullámon áthaladva, hanem párhu-

zamos be és kilengéseket végez, akkor jó a rugózás kiegyenlítése. Az objektív kiértékelés-

hez komfort mérő berendezéseket alkalmaznak, melyek a VDI 2057 irányelv szerint ké-

szülnek. A fellépő lengésjellemzőket (lengési út, - sebesség és - gyorsulás) frekvencia füg-

gően az ismeretek szerint kiértékelhető, ahogy azt az emberi szervezet is érzi. A mérési 

eredmények számokkal, az úgynevezett K - értékkel fejezhetők ki. A kis értékek jó, a na-

gyok pedig rossz menetkomfortot jelentenek (lásd: 7 fejezet [9]-ben). 

5. RUGÓZÁS 
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5.1. ábra: A vezető komfort érzete a felépítmény rugózásán és csillapításán kívül az ülésnek is nagy a jelentő-

sége. Az ülés helyzete lehetővé kell tegye a kezelő elemek biztonságos, komfortos, kifáradás mentes használa-

tát. Az ülés statikus jellemzőin kívül (általános üléshelyzet, állítási lehetőségek) fontosak a kvázi statikus 

jellemzők (kisebb testmozdulatok lehetővé tétele, az izomfeszültségek csökkentése miatt), a hőmérséklet és a 

klímaviszonyok, továbbá a lengésátviteli jellemzők. Végül pedig az ülés felépítésénél a rugózás és a lengés-

csillapítás fontos, mely a vezető tömegétől függ. Különösen az 5 Hz -es függőleges lengések szempontjából 

van behangolva a vezetőre ható gerjesztések és a komfort szempontjából.  A vezető kondíciós biztonsá-

gának növelése érdekében elektromos hajtású aktív szellőztető építhető az ülés ülőpárnájába és a háttámlá-

ba. Továbbá az izmok, a medence, a gerincoszlop tehermentesítésére dinamikusan működő pneumatikus 

masszírozást valósítanak meg, mely a vállak és a derék közelében működik. A BMW az ülés felületébe két 

hidraulikus kamrát épít be melyek a gerincoszlop masszírozását végzik. (Recaro gyári kép). 

5.1.1. Rugózási komfort 

Ez a komfort tartomány lényegileg a gépkocsiban ülők felső testére ható gyorsulásokat 

érinti az 1 – 4 Hz közötti frekvencia tartományban. Ennek vonatkozásában mértékadó a 

kocsiszekrény tömege mBo (felépítmény, lásd 6.5 egyenlet), a felépítmény rugójának állan-

dója és a felépítmény ebből adódó önfrekvenciája. Az 5.7. ábrán látható egytömegű lengő-

rendszer, a rugózottan felfüggesztett jármű felépítmény. Az mBo,fbzw.r tömeg szabad, nem 

csillapított lengést végez az 5.4 képlet szerinti saját frekvenciával és az 5.4a képlet szerinti 

lengésszámmal. 
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5.2. ábra: Standard építésű személygépkocsinál a stabilizátor hatása az elkormányzásra állandó sebességű 

kanyarmenetben (R = 42 m) mV,t = 1544 kg. Az első stabilizátor karakterisztikájának növelésével és/vagy a 

hátsó stabilizátor karakterisztikájának csökkentésével az alulkormányozott tulajdonság fokozódik. Az első 

kerék hajtásnál ez fordítva történik, itt a hátsó futóműhöz erősebb stabilizátor szükséges. Kis kereszt irányú 

gyorsulásnál és nedves, vagy csúszós úton a stabilizátor merevségének nincs befolyása az önkormányzási 

tulajdonságra. 

Minél lágyabb kivitelű a rugó, ami azt jelenti, hogy minél kisebb a felépítmény rugóállan-

dója cfbzw.r (elöl, illetve hátul) annál kisebb lesz – adott felépítmény tömegnél – annál ki-

sebb lesz a saját frekvencia és nagyobb a menetkomfort. Sajnos kanyarban növekszik a 

billenési hajlam, melyet stabilizátorral csökkenteni kell. lásd 5.5.4 szakaszt és az 5.2. ábrát. 

Ugyan ez vonatkozik a bólintási hajlamra fékezéskor, illetve gyorsításkor. (lásd 3.11 és a 

6.3 szakaszokat) Törekedni kell az nfbzw.r = 60 [min
-1

] önlengésszámra (megfelel f = 1 Hz – 

nek), de nem érhető el minden további nélkül (lásd 5.2 szakaszt). 

További előnye a lágy rugózásnak a jobb érintkezés az útfelülettel. Példaként ve-

gyünk egy Fz,w = 3000 N terhelésű első kereket lágy, lineáris lágy rugóval, melynek rugó-

állandója cf = 15 N/mm, egy 60 mm mély úthibában (5.3. ábra). Az útegyenlőtlenség miatti 

erőhatás: 

                                        (5.0) 
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Egy sportos, kemény rugóval cf = 30 N/mm ez az érték csupán F’Re,f = 1200 N. A nagy 

maradék erő nagy erőátviteli lehetőséggel jár együtt. 

 

5.3. ábra: A kerék kirugózása s2 úton csökkenti a kerékterhelést ΔFz,w értékkel A kerékterhelést biztosító ma-

radék erő FRe = Fz,w - Δ Fz,w  alapvetően a rugóállandótól függ, helyesebben: a cf,bzw,f  

 

5.4. ábra: A kerék s1 úton történő berugózásakor Δ Fz,w  értékkel növekszik a kerékterhelés. a felépítményre 

ható erőnövekmény nagysága a rugóállandótól cfbzw,r függ. 

Hasonló módon tárgyalható a 40 mm – es akadályon történő áthajtás (5.4. ábra). Kemé-

nyebb rugónál a futóműről a felépítményre lökésként átadódó erőnövekmény lenne, a csil-

lapítás és az idő befolyásának figyelembe vétele nélkül Δ Fz,w = 1200N. Lágy rugózásnál 

ez az érték csak 600 N ennek hatása egy kisebb kerékterhelés csökkenés. 

Mint említettük hátrányos a kanyarban a felépítmény nagyobb billenési hajlama, ez-

zel függ össze a kerék kisebb lehetősége az oldalerő átvitelére (lásd 5.4.3. ábra és a 2.16 

egyenlet). Ahogy az 1.6. ábra is mutatja, az egyedi kerékfelfüggesztésnél a kerekek a fel-

építménnyel együtt dőlnek. Az oldalerő jelentős részét átadó kanyar külső kerék elveszíti a 

negatív kerékdőlést ennek az a következménye, hogy nagyobb oldalkúszási szög szükséges 

(lásd 2.8.5.5 ábra). A rugózási komfort és az azzal összefüggő menetviselkedés a gépkocsi 

tömegén kívül a felépítmény rugóállandójától is függ. További tényezőknek is hatásuk van: 

 a terhelés elosztása (lásd 5.3.6) 

 a kerékfelfüggesztés fajtája 
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 a rugó bekötésének változata (lásd 5.3 ábra) 

 a stabilizátorok (lásd 5.2. ábra és 5.5.4 szakasz) 

 a bekötési pontok torziós jelleggörbéje (lásd 5.5., 3.18., 3.84., 3.87. ábrák) 

 a lengéscsillapítók és bekötési pontjai (5.6.7 szakasz) 

 a futómű tömege (6.13 szakasz) 

 a motor és a sebességváltó rögzítése (lásd 10 fejezet [5]) 

 tengelytávolság (lásd 3.2 szakasz) 

 nyomtáv (lásd 3.3 szakasz) 

 a gumiabroncsok különleges méretei (lásd 2.4 szakasz) 

 

5.5 ábra: Első futómű kettős kereszt-lengőkar csapágyazása Mercedes C –osztály. Gyártó: Lemfölder 

Fahrverktechnik. Mindkét sárvédő belsejében kialakított nyelvekhez (8) rögzítik a belső csövet (1) hatlapú 

csavarokkal (11). A belső csőre (6) vulkanizálnak gumi részt (9) melyet a lengőkarba (10) sajtolnak. Mindkét 

oldalon elhelyezett támasztó elemek (5) veszik fel az axiális erőket Fax. Ezeknek az elemeknek a radiális irá-

nyú rugalmasságát (FRad) a diagram szemlélteti. 

 Azért, hogy a súrlódási nyomaték Mfr = 1 Nm tartható legyen a csövek (1) és (6) között PTFE csúszó 

hüvely (3) és a szélső csatlakozók között (5) csúszó tárcsák (2) veszik fel az axiális erőket. A tömítő ajkak 

biztosítják a karbantartás mentes csapágyazást. Minél kisebb lehet az Mfr nyomaték annál kedvezőbb lehet a 

gördülési komfort és a rugózás. A külső csövek (6) kicsit rövidebbek, mint a belsők (1). Ezek között van a 

hézag „s”, ami a gyártási tűrést kiegyenlíti és a hosszanti elmozdulást biztosítja, továbbá a radiál abroncs 

gördülési keménységét vesz fel (lásd 3.6.5.2 szakaszt). A nagy (axiális) fékező erő a külső csőre (6) támasz-

kodik, a gumi csatlakozó (5) rugalmasságától függően. Ez adja a szükséges hosszanti merevséget. További 

részletek találhatók a 2.3 szakaszban (2). 
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5.1.2. Gördülési komfort 

A síknak látszó útfelület alig látható egyenetlenségeket, hullámokat tartalmaz. Ezek nagy frek-

venciás gyorsulásokat (4 – 80 Hz) és lökéseket keltenek a kocsiszekrényen. A gépkocsiban ülők 

ezt a gépkocsi padló csoportján át az ülés rögzítésén keresztül érzik. A gépkocsivezető a kormá-

nyon és a pedálokon keresztül is érzi, ami meghatározza a gördülési komfortot. 

Ennek az oka az, hogy a rezgés izolációja a kerékfelfüggesztés elemei és a kocsiszekrény 

között korlátozott. Ehhez hozzá tartoznak a lengőkarok, a futómű test, rugós tagok alátámasztása, 

valamint a lengőkarok csapágyazásánál a súrlódás (5.5. ábra) a csapágyház lengőkarjai (1.38. 

ábra) továbbá a lengéscsillapítók (5.5. ábra és a 4.2. ábra a [2]-ben és az [5]-ben. 

 A kerékvezetést végző rugó- és lengéscsillapító tagnál a keresztirányú erők által 

igénybe vett dugattyúrúd megvezetés lehet az oka (lásd 1.8. 1.11. ábrák és a 3.30, továbbá 

6.4.3 szakasz az [5]-ben). Emiatt a rugózás rosszabbul működik, és a jelenleg egyre széle-

sebb gumiabroncsok (emiatt keményebbek) nehezebben gyűrik le az út egyenetlenségeket, 

a rezgések szűretlenül jutnak a kocsiszekrényhez. 

 A rugózási görbe hiszterézisén az összefüggések könnyen magyarázhatók (5.6. áb-

ra). A középső tartományban a súrlódó erő nagysága kerekenként 200 N Ez azt jelenti, 

hogy ennek a középvonala: 

            

A felépítmény rugózásának állandója Cf = 15 N/mm kell legyen és az útfelület magassága 

s1 = 6 mm, így a rugóerő: 

                        (5.0) 

Mivel Ffr > ΔFf a lágy rugó ebben az esetben nem rugózna be és a kerékfelfüggesztés az 

erőt tovább adná a felépítménynek (lásd 2.5 szakaszt is). 

Ha azonban a rugóállandó Cf = 30 N/mm azt a rugó felvenné. Itt a probléma fordított, 

mint amit az 5.3. és az 5.4. ábra szemléltet. 

A lágy rugó több gondot okoz a kívánatosnak tartott gördülési komfort megvalósítá-

sánál, mint egy keményebb, különösen az elsőkerék-hajtásnál. 

Ehhez még hosszirányú lengések jönnek, amit a radiál abroncsok párna rétege okoz, 

különösen a macskaköves úton. További részletek találhatók 2.2.2 szakaszban és arról, 

hogyan lehet a felépítménytől távol tartani ezeket a lengéseket a 3.6.5.2 szakaszban. A 

hajtott kerekeknél a konstrukciós ráfordítás nagyobb, mint a nem hajtottaknál. 

5.1.3. Rázkódás megakadályozása a futóműnél 

Ez rövid, kemény, hosszanti erőhatásokat jelent, mely a padlólemezre hat és a kocsiszekrény 

elejét éri. Különösen az első kerék hajtásnál jelentkezik, melyet a hajtó egység saját mozgása 

okoz a motor felfüggesztés gumi elemeinél, és a frekvencia tartománya 8 – 12 Hz közötti. Bár 

ezek a lengések nem lépnek fel folyamatosan, hanem akkor, amikor a gerjesztés elkezdődik a 

motor felfüggesztésnél, mivel ennek saját frekvenciája a kerékfelfüggesztés közelében van ezért 

rezonanciába kerül. Minél lágyabb lehet ez a felfüggesztő elem annál kevésbé jutnak el a motor 

zajok és a rezgések az utastérbe, de annál könnyebben jutnak el a rángatások. Fordítva is igaz, 

minél keményebb a motorfelfüggesztés, a rángatások csökkennek, de a motorzajok intenzíveb-

ben jutnak az utastérbe. Ez a konfliktus úgy oldható meg, ha hidraulikus csillapítással ellátott 

motor felfüggesztő elemeket „Hydrolager” építenek be. Ezeknek kisebb a statikus rugóállandó-
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juk, de rezonancia esetén lényegesen nagyobb csillapítást biztosítanak, mint az a normál elasz-

tomereknél lehetséges. További részletek az [5] 10.4 szakaszában találhatók.  

 

5.6 ábra: Első kerék rugózásának hiszterézise, melynek karakterisztikája az 5.9 ábrán látható. A felfüggesz-

tés elemeinek súrlódása okozza az egyenes szakaszok eltérését egymástól, vagyis a saját csillapítás. Ez ösz-

szességében 200 N, vagyis a középhelyzetből kiindulva Ffr = ±100 N. 

5.2. Tömegek, rezgésszámok és rugóállandók  

A felépítmény lengésszámainak behangolásához az nf bzw.r (elöl illetve hátul) és a konstruk-

ciónak megfelelő rugóállandót cf bzw.r különböző állapotokban, amit az index fejez ki (rész-

terhelés, megengedett teljes tömeg (max) mV,f,pl illetve mV,f,max az első- és a hátsó tengely 

terhelését mV,r,pl illetve mV,r,max ismerni kell. A legtöbb esetben teljes terhelésnél lehet fi-

gyelembe venni a hátsó tengely terhelését mvt,max. Az ehhez tartozó első tengely terhelése 

mV,f,lo (lo index = terhelt) a megengedett teljes terhelés és a hátsótengely-terhelés különb-

ségeként határozható meg. 

                                (5.1) 

A tengelyterhelések és a tengely tömegek segítségével mU,f és mU,t az első és a hátsó tengely 

rugózatlan tömegét mindkét tengelyre vonatkoztatva lásd 6.1.3 adódnak a tömeg arányok m1,bo,f 

és m1,bo,r a kocsiszekrény tömegarányai amelyek hátul illetve tengelyenként vannak terhelve. 

         
            

 
 és         

            

 
         (5.2 és 5.3) 
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A tengelyek tömege a kerekek és a tengelycsonkk tömegéből adódik össze. Az utóbbi a 

kerékcsapágyazás lehet, vagy merev hídnál a hídtest bele értve a differenciálmű házat is. 

Gyakran csak egy részt, olykor a részek felét vesszük figyelembe, amely tulajdonképpeni 

tengelyek a kocsiszekrényhez kapcsolódnak lengőkarokkal. Ehhez tartoznak:   

 lengőkarok, 

 nyomtáv rudak, 

 hajtó tengelyek, 

 lap- és tekercsrugók, 

 lengéscsillapítók, 

 stabilizátor karok, 

 panhard rudak stb. 

Ezek tömegének másik részét a felépítményhez adjuk hozzá. A torziós rudak a padló csoport-

hoz tartoznak a tömegüket a rugózott tömeghez számítjuk hozzá. Az ide vonatkozó részleteket 

a 6.1.3 rész tartalmazza az ott található egyenlet 6.4 c lehetővé teszik egy tengely rugózatlan 

tömegének meghatározását a típusváltozattól függően (lásd 5.2 szakaszt [3]). 

A rugó számításához és a kerékfelfüggesztés kiviteléhez a rugóállandóra cf bzw.r van 

szükség (5.9. ábra). A rajzokon is és mérési eredményként is N/mm
2
 – ben fel van tüntetve, 

minden számításnál azonban az egysége N/m. Ezt az előírást ha nem tartják be helyiérték 

hiba következik be. Ez a dimenzióegyenletekből felismerhető. A nemzetközileg elfogadott 

egységekkel az ω körfrekvencia egyenlete: 

  √
 

 
   [√

 

    
]   

Behelyettesítve 1 N = 1 kgm/s
2
 a következő összefüggés adódik: 

√
    

       
     

Azért, hogy megkapjuk a rugózásnál alkalmazott lengésszámot nf bzw.r a körfrekvencia: 

  

  
               

A felépítményre vonatkoztatva az egyenlet a lengéscsillapítást, a gumiabroncs és a felfüg-

gesztőelemek rugalmasságát elhanyagolva, az indexekkel: 

              √
        

             
           (5.4) 

Az egyik tengely lengésszámának meghatározásánál nU,f bzw.r (elöl, illetve hátul) a tengely 

tömegének felével számolva: 

                        (5.5) 

kg-ban megadva a rugóállandó cT,f bzw.r N/m – ben megadva. A 2.27 és a 2.28 ábrák a stati-

kusan mért értékeket mutatják radiál abroncsoknál (lásd 2.2.8 szakasz).  
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5.7. ábra: Egyszerű lengésnél a felépítmény lengésszáma nf bzw.r (az első illetve a hátsó tengelynél) csak a 

felépítmény tömegétől, illetve a tömegaránytól függ m1,Bo,f bzw.r és a rugóállandótól cf bzw.r . A lineáris rugózás-

nál az erő és az elmozdulás kvóciense cf bzw.r = F/s, a progresszív rugózásnál az erő változása ΔF egy kis 

elmozdulás tartományban Δs játszik szerepet cf bzw.r = ΔF/Δs (lásd ehhez 5.12 ábrát). 

A kT tényező a rugózási viselkedést 1%-os tartományban, 30 km/h sebesség veszi figye-

lembe (lásd 2.2.8 szakaszt). 

        120 km/h – nál (5.5a) 

A tengely lengésszáma a következő egyenlettel határozható meg (5.8 ábra): 

                √
                      

            
          (5.6) 

Az acél rugózású személygépkocsiknál a lengésszámok: 

elöl: nf = 60 –tól 80 min
-1

 – ig és 

hátul: nf = 70 –tól 90 min
-1

 – ig. 

A felépítmény önfrekvenciája (felépítmény lengésszám) a hátsó tengely felett 10–20%-kal na-

gyobb mint a felépítményé az első tengely felett. Az útfelület egyenetlenségei által keltett lengé-

sek az első futóműnél „behozzák” a lengési utak a gyorsabban lengő hátsó tengelyét és ezzel a 

komfort szempontjából kívánatos lengési utat. A gépkocsiban oldalt ülők a bólintó lengéseket 

nem értékelik komfortosnak. Ilyen a tulajdonsága a kis tengelytávolságú és magas üléshelyzetű 

gépkocsiknak. 

Az alsó középosztálynál a komfort miatt törekszenek arra, hogy a gépkocsi első tengelyé-

nél nf bzw.r = 60 min
-1
 valósuljon meg. Hátul viszont csak akkor, ha a gépkocsit szintszabályozás-

sal látták el. A terhelési különbség az egy személy és a teljes terhelés között az 5.14. és az 5.15. 

ábrák mutatják. A hátsó tengely rugózásánál nehéz megvalósítani a komfort szempontjából kívá-

natos lágy rugózást.  

 Az első futómű vonatkozásában további korlátozások is vannak. Optikai szempontból és 

a minél kisebb légellenállás miatt törekszenek a minél alacsonyabb motorháztető megvalósításá-

ra. A berugózáshoz rendelkezésre álló hely, különösen a McPherson felfüggesztésnél korlátozott. 

Lágy tekercsrugókat építenek be, hogy az anyag lehetséges igénybevételét ne lépjék túl. Hosz-

szabb, nagyobb helyigényű és keményebb rugóknál nem kell számolni ilyen hátránnyal (lásd 

5.13 ábra). Ez természetesen érinti a komfortot is. A kerék megvezetését végző lengéscsillapí-

tóknál hosszabb rugó utak lehetségesek (1.41 és 5.12 ábrák). 
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5.8 ábra: A kerék lengésszámát nU,f bzw.r befolyásolja a tengely tömege mU,f bzw.r, a felépítmény rugóállandója 

cf bzw.r a gumiabroncs rugóállandója cT,f bzw.r és a lengéscsillapítás kD,f bzw.r, kiegészítő tényező a gépkocsi se-

bessége lásd 2.2.8 ábra). 

Egy adott lengésszámnál nf bzw.r  a rugóállandó cf bzw.r az 5.4a egyenlettel határozható meg.  

                       
                       (5.7) 

Alkalmazni kell a lengésszámot min
-1

 – ben és a tömeget kg mértékegységben.  

 

5.9 ábra: Egy Renault modell első tengely rugózásának karakterisztikája. A kerék elmozdulásának (mm) 

függvényében a kerékterhelés van ábrázolva. Az ábrázolt lágy rugózásnál lengés határolókra (ütközőkre) van 

szükség. Ha hiányozna a húzási ütköző (5.48 ábra) az első keréknél az alaphelyzethez képest 3 személy esetén 

(személyenként 68 kg –al számolva) 308 mm lenne a kirugózás. Ha nincs kiegészítő rugó (5.21 és 5.50 áb-

rák). FSp,max = 3,32 kN lenne az erőhatás. A rugóút határoló által felveendő maradék erőt kN –ban adják 

meg. Jól felismerhető a kiegészítő rugó progresszivitás. Az ütközők a lengéscsillapítóba vannak beszerelve 

(5.29 ábra). A jelleggörbén jól látszik a felfüggesztési rész rugalmassága. A felépítmény rugóállandója: 

      
  

  
 

         

     
                                                   *

  

 
+       *

 

  
+ 
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A példa egy első kerék hajtású gépkocsi, a megadott terhelések az alsó határ közelében 

vannak, tehát a gépkocsiban csak egy személy van.   

első tengely terhelése:         mf  =  475 kg 

a futómű tömege:   mU,f  =    55 kg 

a megadott lengésszám   nf  =    60 min
-1

 

Az 5.2 és az 5.7 egyenletnek megfelelően: 

        
       

 
           

                       *
 

 
+          *

 

  
+ 

A rugózási jelleggörbét a meghatározott rugóállandóval (a nagyobb érték) az 5.9 ábra mu-

tatja. Berajzoltak különböző kimeneti pontokat is a konstrukciós értéket, a nulla helyzetet. 

Három személlyel terhelt állapotot a személyenként 68 kg –al figyelembe véve, (lásd 5.3.4 

szakaszt). A terhelés változások a kerék felfekvési pontjára vannak vonatkoztatva. 

Fordított esetben egy rendelkezésre álló rugózási jelleggörbéből a rugóállandóból a 

különböző terhelési állapotok határozhatók meg. A középső szakaszán lineáris jelleggör-

bén, (amilyet az 5.9 ábra mutat) az egyenest meg kell hosszabbítani a teljes rugózási tarto-

mányra, hogy a terhelésváltozások a végpontokban meghatározhatók legyenek (itt 3,32 kN 

és 1,61 kN). Ez vonatkozik a teljes rugóútra (st = 207 mm). 

Progresszív jelleggörbénél az érintett terhelési állapotnál a görbéhez érintőt kell állí-

tani. Ennél a terhelésváltozás az elmozdulás függvényében meghatározható. Az 5.12 ábrán 

példaként a konstrukciós érték van berajzolva. 

A rugóállandóból a tengelyterhelés és a megbecsült tengely tömeg alapján meghatá-

rozható a lengésszám. Ez legtöbbször pontosabb, mint a kilengetésnél mérhető azért mert, 

a legtöbb esetben kerék vezető rugóval ellátott lengéscsillapítót alkalmaznak, mely részei-

nek belső súrlódására vonatkozó pontos érték nem várható. 

5.3. Tömegek és tengelyterhelések  

Anélkül, hogy ismert lenne a gépkocsi tömege üres és terhelt állapotban, illetve a terhelés 

eloszlása a tengelyek között, a gépkocsi rugózása nem minősíthető. 

A tömegre, terhelésre vonatkozó adatok a DIN70020 szabvány 2. lapja szerint értel-

mezendő. A tömeg, a gépkocsiban lévő személyek, a szállítmány és maga a jármű tömege 

is kg –ban, vagy t –ban van megadva. További részletek a [3] 1.1 szakaszában és a [8] – 

ban találhatók. 

A következő adatok és vonatkozások csak a gépjárművek M1 kategóriájára vonat-

koznak az Európai Unió 71/320/EWG irányelvének megfelelően. Ezekkel csak személyek 

szállítása engedélyezett, a vezető ülésen kívül a legtöbb 8 ülőhellyel. 3, vagy 4 kerekűek, 

teljesen terhelve az össztömege mV,t,max több, mint 1 tonna. 

5.3.1. A gépkocsi üres tömege 

A gépkocsi ténylegesen mért üres tömege mV,ul a következő módon határozható meg: 

 a felépítmény tömege a belő berendezéssel és a tüzelőanyag-tartályok 
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 a motor-, a sebességváltó tömege az összes szükséges kiegészítő szerelvénnyel, 

mint az indítómotor, a generátor, kipufogó rendszer stb. 

 a futóművek tömege 

 különleges és egyéb kiegészítő szerelvények, mint az automatikus sebességváló, 

klíma berendezés, tolótető. 

Az üres tömeghez tartozik a DIN 70020 szerint: 

 feltöltött akkumulátor 

 kenőanyag, hűtőfolyadék, fékfolyadék 

 a szerszám készlet 

 legalább 90%-ig feltöltött tüzelőanyag tartály 

Az StVZO 42§ - a megengedi az eltérést a teljesen teli üzemanyag tartálytól. 

Ehhez jönnek még a magával vitt eszközök, mint például gépkocsi emelő, pótkerék, 

elakadás jelző háromszög, elsősegélynyújtó készlet, stb. További nemzetközi ajánlások 

találhatók az ISO/R 1170 –ben. 

5.3.1.1. A menetkész gépkocsi tömege 

1996 január 1 – től az M1 kategória valamennyi új modellét a forgalomba helyezéskor az 

EU-R 92/21//EWG és a 95/48/EG irányelvek szerint kell megvizsgálni 1998 január 1 után. 

Ezt írták elő valamennyi járműgyártó számára, hogy a tömeget menetkész állapotban kell 

megadni, tehát a vezetőt mv = 68 kg – al és a csomagot 7 kg – al kell figyelembe venni. 

Ezek az átvételi követelmények Németországban csak az áruszállítókra és a teherautókra 

voltak előírva (N osztály az EU 71/320/EWG irányelv szerint) 5.3.6.3 szakasz. 

5.3.1.2. A menetkész gépkocsi tömege utánfutó vontatáskor 

Ha a gépkocsi utánfutó vontatására jogosult a tömeghez hozzá adódik mV,dr és a vonóké-

szülék tömege mTh és a megengedett támasztó erő ΔmTr statikus viszonyok között (5.3.3.4. 

szakasz). A megengedett hátsó tengely terhelés megnövekszik. 

5.3.2. Megengedett össztömeg 

A gépkocsi gyártója, figyelembe véve az előírásokat meg kell adja a megengedett hasznos 

terhelést (ISO2416 szerint), továbbá a ülőhelyek számát. 

5.3.3. Megengedett hasznos terhelés 

A személygépkocsi megengedett hasznos terhelése mt,max az üzemképes gépkocsi azon 

terhelése, melyet szállíthat anélkül, hogy túllépné a megengedett össztömeget. Ez a meg-

engedett össztömeg mV,t,max és a tényleges üres tömeg mV,ul különbsége: 

                      (5.7a) 

Általánosságban a gépkocsi gyártói a hasznos terhelésre nagyobb értéket adnak meg, mint 

ami a hatóság előírások megkövetelnének. Ez egy nagyobb megengedett teljes terhelést 

eredményez. Ezt figyelembe veszik a részegységek terhelésénél és az anyagok igénybevé-

telénél a gumiabroncsoknál és a kerékcsapágyak terhelhetőségénél. A nagyobb terhelés 

hátrányosan érinti a gépkocsi fékezhetőségét és a menettulajdonságát. Az utóbbinál lénye-

ges szerepet játszik a szállítmány elosztása, és a rugó utak korlátozása (lásd 5.3.6. és az 

5.5.3 szakaszokat [9]). 
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A túl nagy rakomány olyan veszéllyel jár, hogy növekszik a hátsó tengely terhelés 

mV,r,max, emiatt nem zárható ki, hogy megemelkedjen az első futómű, ami a kormányozha-

tóság romlásával jár. Első kerék hajtásnál a vonóerő és emelkedőn a kapaszkodó képesség 

romlik (lásd 1.1.7 és a 6.4 szakaszokat). Ezért az EU 92/21/EWG irányelv előírja, hogy az 

első tengely terhelése mV,f nem lehet kisebb, mint a gépkocsi össztömeg mV,t 30%-a. 

              (5.7b) 

5.3.3.1. Az ISO2416 szabvány szerint: 

Ez a szabvány a személygépkocsik terhelhetőségére vonatkozik, tehát megadja a névleges 

hasznos terhelést mt. Ez a gépkocsi gyártója által megadott ülőhelyek számától n és a sze-

mélyenkénti csomagoktól, illetve az elfoglalt helyek számától n0 függ. Ez alapján adódik a 

szállítható rakomány mtr. 

Az n szám meghatározásánál személyenként mp = 68 kg –ot veszünk figyelembe 

személyenként, beleértve a ruházatot is. Ehhez jön még személyenként mb = 7 kg mint a 

csomag tömege. A névleges hasznos terhelés mt: 

   (     )    (5.7c) 

A legnagyobb érték, vagyis a szállítható rakomány mtr: 

             (5.7d) 

illetve: 

                          (5.8) 

A ténylegesen mérhető üres tömeg mV,ul a tapasztalatok szerint a gépkocsiba beépített kü-

lön tartozékoktól ΔmV is függ, ami a gyártó által megadott üres tömeget m0 módosítja. 

             (5.8a) 

Példaként nézzünk egy öt üléses személygépkocsit, melynek megengedett hasznos terhelé-

se mt,max = 400kg és 20 kg külön felszerelést tartalmaz. 

                     (5.8b) 

                          

A szállítható rakomány tömege mtr tehát a legkisebb érték felett van: 
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5.3.3.2. Névleges hasznos terhelés 

A hasznos terhelést és a megengedett teljes terhelést a gépkocsi gyártója állapítja meg, 

melynél figyelembe veszi a gépkocsi használatát (limuzin, kombi, sportkupé stb). Betartva 

a névleges hasznos terhelést mt, tehát az ülőhelyek számától függően az 5.7c egyenletnek 

megfelelően:  

2 személy 136 kg + 14 kg csomag = 150 kg 

3 személy 204 kg + 21 kg csomag = 225 kg 

4 személy 272 kg + 28 kg csomag = 300 kg 

5 személy 340 kg + 35 kg csomag = 375 kg 

Ez azt jelenti, hogy az ötüléses limuzin a törvényhozó által megadott megengedett össztö-

mege mt =  375 kg. A feltétel az, hogy a szokásos előírások be legyenek tartva, például a 

biztonsági övek rögzítési pontjaira vonatkozóan. Az öt üléses személygépkocsi engedélye-

zett hasznos terhelése 375 kg –al az alsó határon van. Öt személy egyenként 75 kg –mal 

számolva adódik a 375 kg. Ha a gépkocsiba nem szereltek kiegészítő, külön egységeket, 

ΔmV (lásd 5.8 a ábra), a gépkocsi túlterhelt. További csomagok nem szállíthatók. Ha a ve-

zető nem ismeri az összefüggéseket és csomagokat helyez el a csomagtartóban, átlépi a 

megengedett össztömeget és valószínűleg a hátsó tengely terhelését is. Ha ennek következ-

tében leromlik a gépkocsi menettulajdonsága illetve kicsi lesz a gumiabroncs nyomása és 

emiatt következik be baleset, az érvényben levő jogrend szerint, a gépkocsi vezetőt teszik 

felelőssé a túlterhelés miatt. 

5.3.3.3. A 92/21/EWG és a 95/48/EG irányelvek: 

Ellentétben az 5.3.1.2 szakasszal, itt nem a menetkész állapotból mV,dr indulunk ki, hanem 

az üres tömegből mV,ul. A megengedett utas szám az 5.7c egyenletből határozható meg. 

5.3.3.4. Utánfutó vontatás 

Utánfutó vontatásnál a 92/21/EWG és a 95/48/EG irányelvekből indulunk ki. A megköve-

telt névleges hasznos terhelésnél a vonó berendezés tömegét mTh is figyelembe kell venni, 

továbbá a gépkocsi gyártója által megadott statikus engedélyezett maximális támasztó erőt 

ΔmTr (5.3.1.3 szakasz). Egy ötüléses személygépkocsinál a következő névleges hasznos 

terhelések engedélyezhetők (1.1.6 a [3] –ban): 

Legkisebb érték 5 személynél              

A külön tartozékok tömege, beleértve a vonókészüléket is                   

Támasztó terhelés utánfutó üzemben:               

Megkövetelhető névleges hasznos terhelés:               

Ha a névleges hasznos terhelés 420 kg lenne, mások lennének az összefüggések: 

Névleges hasznos terhelés: 420 kg 

A külön tartozékok tömege: -30 kg 

Vonó készülék: -15 kg 

Támasztó terhelés: -75 kg 

Legkisebb érték: 300 kg 



250   GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK I. 

 

www.tankonyvtar.hu   Jörsen Reimpell, Jürgen W. Betzler, BME 

Az 5.7c egyenlet szerint a gépkocsi négy férőhelyesnek minősíthető. A dokumentációban 

ennek megfelelően kell módosítani az ülőhelyek számát. 

A maximális statikus támasztó terhelés általában ΔmTr = 50 – 75 kg. Ennek értéke az 

92/21/EWG irányelv szerint 25 kg –nál nem lehet kevesebb. 

5.3.4. Konstrukciós tömeg 

A konstrukciós tömeg mV,r,pl alapján állapítják meg a tengelyterheléseket mV,f,pl és mV,r,pl  

továbbá a gépkocsi vonatkozási helyzeteit, melyeket normál-, nulla-, és tervezési –nek ne-

veznek. A megállapított terhelések hatására az üres állapothoz képest a felépítmény elöl és 

hátul berugózik. Az úthoz képest egy meghatározott helyzet valósul meg. A konstrukciós 

helyzet az ISO/IS 2958 „Road vehicles Exterior protection for passanger cars” az ülőhe-

lyek száma szerint nemzetközileg meghatározott: 

Az ülőhelyek száma Felosztása  

1 és 3 2 személy az első ülésen, egyenként 68 kg 

4 és 5 2 személy az első ülésen, 

 1 személy a hátsó ülésen 

6 és 7 az első és a hátsó ülésen is két személy 

A csomag elhelyezését nem veszik figyelembe. A konstrukciós rajzokon ennek megfelelő-

en kell az ülés foglaltságot feltüntetni. A konstrukciós helyzet mindenkori meghatározásá-

nál a konstrukciós tömeget a gyártó egymás között felcserélve kell megadja. Az ezzel kap-

csolatos további részletek a VDA 239-01 (Autóipari szövetség) tartalmazza. 

5.3.5. Megengedett tengelyterhelések 

5.3.5.1. Az StVZO 34§ szerint 

A megengedett elő és hátsó tengelyterheléseket a gépkocsi gyártója adja meg. Ennél több 

tényezőt vesznek figyelembe, amelyeknek közvetlen visszahatása van:  

 a kocsiszekrény részegységeinek szilárdságára és a kerékfelfüggesztésre 

 a gumiabroncsok teherbíró képességére és méretére 

 a fékrendszer kivitelére és a fékerő felosztásra 

 a rugózásra és a lengéscsillapításra 

A megengedett tengelyterhelések figyelembe veszik a modellsorozat típusvizsgálatánál 

ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) és az egyedi gépkocsik államilag elismert szakértőjé-

nek átvételénél StVZO 21§. Az értékeket a típusbizonyítványban is feltüntetik. 

A személygépkocsiknál meghatározásánál nincs különösebb törvényes előírás. A 

névleges hasznos terhelés mt  az 5.7c egyenlettel meghatározottnak felel meg, ahol figye-

lembe veszik az ülések számát, a megengedett első- mV,f,max, és hátsó tengelyterheléseket 

mV,r,max. Ezek összege nagyobb, vagy legalább egyenlő a megengedett össztömeggel.  

                           (5.9) 

Azért, hogy a gépkocsi hely viszonyaihoz a hasznos terhelés jobban illeszthető legyen az 

összeg legtöbbször nagyobb, mint a megengedett érték mV,t,max (lásd 5.11 ábra).  

 A gépkocsi viselkedésének számításánál és menetpróbájánál (lásd 6.3 és 6.4 sza-

kasz) a legkedvezőtlenebb terhelési állapotból indulnak ki. Tehát a megengedett hátsó ten-
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gely terhelésből mV,r,max indulnak ki, mely a beállítandó első tengely terhelés mV,f,max köze-

lében van, mely legtöbb esetben kisebb mint a megengedett érték mV,f,lo (5.1 egyenlet).  

 Németországban a gépkocsi gyártók szabadon megválaszthatják a „maradék rugó-

zási utat”. Ez azt jelenti, hogy nincs előírás arra vonatkozóan, hogy egy teljesen terhelt 

gépkocsi a tengely még mennyit rugózhat be. Ha ez az érték sRe = 50 mm – nél kevesebb, 

akkor azért megkérdőjelezik a rugózás hatását. Itt számításba kell venni, hogy ívmenetben 

a kocsiszekrény külső széle berugózik. A tömegközéppont elhelyezkedése miatt viszont a 

kanyar belső rész kirugózik. Emiatt a kanyarodási tulajdonság a túlkormányzott irányba 

módosul. Ez a gépkocsivezető képességeit meghaladó szituációhoz vezethet (lásd 2.42, 

5.15, 5.16 ábrák). 

5.3.5.2. A 92/21/EWG EU irányelv szerint 

A hatályba lépő irányelv miatt (lásd 5.3.1.2 szakaszt) a gépkocsik terhelhetőségére és a 

tengelyterhelésekre szigorúbb előírások vonatkoznak. A megengedett össztömeg mV,t,max és 

a tényleges üres tömeg mV,ul különbségeként meghatározható megengedett hasznos terhelés 

mt,max (lásd 5.7a és 5.8a egyenletek) százalékosan átlagos értékkel fejezhető ki. 

91% (pontosan 90,7%) adódik az ülőhelyekre, 9%, illetve 9,3% egyenletesen eloszt-

va a csomagtérben (5.3.6 szakasz). 

Az ebből adótó tengelyterheléseket a gyártó mint megengedett értékeket adja meg. 

Az azóta kiadott 65/48/EG irányelv ezeket az intézkedéseket visszavette és az ISO 2316 

értékei érvényesek (lásd 5.3.3.1 szakaszt). 

5.3.5.3. Utánfutó vontatáskor 

Ha  gépkocsinak vonókészüléke van, akkor a rakomány tömegével csökkentett önsúlyból 

kell kiindulni és figyelembe kell venni az utánfutó maximális statikus támasztó tömegét 

(lásd 5.3.1.3 és [3] 1.1.7 szakaszát). Az ezután megmaradó hasznos terhelés használható ki 

100%-osan és felosztható az ülésekre és a csomagtartóra. 

A megengedett hátsótengely-terhelésre így nagyobb érték adódik. Ebből két lehető-

ség vezethető le: 

 A gyártó mindegyik gépkocsira nagyobb tengelyterhelést ad meg. Ennek megfele-

lően kell a megfelelő részegységeket kivitelezni. Azzal a hátránnyal, hogy a kemé-

nyebb rugók csökkentik a komfortot. A gumiabroncs és a kerék csapágyazás na-

gyobb terhelhetőségű kell legyen. 

 A gyártó két különböző tengelyterhelést ad meg, vonókészülékkel és anélkül. Biz-

tosítani kell, hogy az 5.3.5.1 szakaszban összefoglalt követelmények teljesüljenek. 

Változtatható csillapítású lengéscsillapítóval (lásd 5.9 szakasz) illetve szintszabályozással 

(lásd 9 fejezet az [5]-ben, vagy kiegészítő rugókkal (5.20 és 5.49 ábrák) a rugózás ennek 

megfelelően kiegyenlíthető. 

5.3.6. Terhelés elosztás az ISO 2416 szerint 

Egy gépkocsi rugózása – egyformán érvényes személygépkocsira, teherautóra, vagy után-

futóra – csak úgy kivitelezhető, ha a tengelyterhelések eloszlását előtte kiszámították, vagy 

mérlegeléssel meghatározták. Fontos, hogy hány kilogramm hasznos terhelés jut (és nem 

az, hogy hány százalék) az egyes tengelyekre és ezzel a megengedett tengelyterhelés ki-

használható, vagy túl van lépve. 
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Figyelembe kell venni a tetőterhelést, illetve a vontatott egytengelyes utánfutó okozta 

tengelyterhelés változást a [3] irodalom 1.1 és 1.3 szakasznak megfelelően. A megengedett 

tetőterhelés 50 kg és 100 kg közötti (lásd [8]). Ez a gépkocsi üzemeltetési füzetéből meg-

tudható. 

5.3.6.1. Nem változtatható térfogatú csomagtartó térfogat 

Az 1.36 ábra mutatja a tengelyterhelések százalékos megoszlását. Ismert üres tömegnél ki 

lehet számolni a személyek tömegét és a különböző terhelési állapotoknak megfelelő ten-

gelyterheléseket. 

Az 5.3.3 szakaszban van leírva a megengedett hasznos terhelés kiszámításának mód-

ja. Ebből adódik a tengelyterhelések felosztása. A tömegek számításánál az iparban is és a 

TÜV –nél is az úgynevezett „csípő pontot” „H” veszik figyelembe, vagyis az ember tö-

megközéppontját, akit az ülésen helyeznek el. Ennek a pontnak a helyzetét nemzetközi 

szabványok, mint a SAE-J 826, ISO 6549 és a DIN 33408 állapítják meg. További leírás 

található az 1.1.3 szakaszban [3] és a 7.2 –ben [20]. 

A tengelyterhelés felosztásának meghatározásánál az állítható első és hátsó üléseket 

a szélső helyzetbe hozzák és az ISO 2416 szerinti személyenkénti tömeggel számolnak 

mely, az ülés „H” –pontja előtt 100 mm-rel hat. A nem állítható ülésnél ez a távolság 50 

mm. Ezzel szemben a 92/21/EWG EU irányelv a leghátsó kormány és üléshelyzetet írja elő 

és nincs „H” –pont előre tolódás (lásd 5.3.5.2 szakaszt). Mindkét esetben csupán elméleti 

terhelés elosztásról beszélhetünk, mely nem veszi figyelembe, hogy a beállított üléshely-

zetből egyáltalán kormányozható, vagy irányítható-e. 

Az 5.7a és az 5.8a egyenletekkel meghatározható a megengedett hasznos terhelés 

mt,max és a tengelyterhelés felosztása. A felosztás az 5.3.3.1 szakasz szerint lehetséges. A 

csomagot a csomagtartó közepén helyezik el. Az 5.10 ábrán látható standard építésű sze-

mélygépkocsinál mt,max = 427 kg, mp = 68 kg és mb = 87 kg egyedi terhelésnél túlterheltté 

válna. Ennél a példánál a hátsótengely-túlterhelés ΔmV,r = 29 kg lenne. 

A gyakorlathoz közelibb és kevésbé megterhelő lenne, ha az utastér és a csomagtartó 

egyedi tömegeit lehetne növelni. A személyekkel tetszőlegesen ki lehetne egyenlíteni a 

tömegeket és utólagosan átszámítani a kiegyenlített tömegeket. Azért, hogy lehetőleg pon-

tosan dolgozzunk, a vezetőt 68 kg tömeggel és 1,70 m testmagassággal kell figyelembe 

venni és az ülését ennek megfelelő helyzetbe állítani. Az utasok tömegközéppontja és tö-

mege az mp normál tömeggel számítandó, hogy ne legyen nagy eltérés.  További részletek 

találhatók az [3] 1.1.3 és az 1.1.4 szakaszaiban. 

Az 5.10 ábra egy standard építésű gépkocsi terhelés elosztását foglalja össze. Külön 

felszerelések tömege a gyár által megadva ΔmV = 73 kg. A megengedett hasznos terhelés 

így 500 kg –ról 427 kg –ra csökken. Bár a szállítható csomagok tömege 87 kg, az öt sze-

méllyel (568 kg) terhelt gépkocsi 29 kg – al túllépi a hátsó tengely terhelését. A felszerelt 

185/65 R 15 88 H gumiabroncsok darabonkénti terhelhetősége 490 kg, v ≤ 190 km/h se-

bességnél. Az előírt légnyomás pT = 2,5 bar (2.15. ábra és 2.14 egyenlet). Így a túlterhelés-

nek a gumiabroncsra nincs hatása és ahogy az 5.14 ábra mutatja a rugózásra sincs. 
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Gyári 

adatok 

Ülések száma            5 

Üres tömeg         100 kg 

rakomány            500 kg 

meg. össztömeg 1600 kg 

 megen. teng. terhelések 

elöl         750 kg 

hátul       850 kg 

összes 1600 kg 

Terhelési 

állapot 

Terhelés 

(kg) 

Gépkocsi 

tömeg 

(kg) 

Tengely terhelés Tengely terhelés elosz-

lása  

elöl (kg) hátul 

(kg) 

elöl (%) hátul (%) 

üres 0 1173 623 550 53,1 46,9 

2 személy 136 1309 692 617 52,8 47,2 

2 fő elöl,  

1 hátul 

204 1377 705 672 51,2 48,8 

4 személy 272 1445 718 727 49,6 50,4 

5 személy 340 1513 731 782 48,4 51,6 

teljes terhe-

lés 

427 1600 721 879 45,1 54,9 

5.10. ábra: Standard építésű közép kategóriás személygépkocsi mérlegeléssel megállapított tengelyterhelés 

eloszlása. A gépkocsit elektromos működésű tolótetővel is ellátták. Emiatt, és további beszerelt egységek 

miatt az 1100 kg üres tömeg miatt 1173 kg – mot nyomott a mérlegen. 

Teljesen terhelt állapotban a tengelyterhelés eloszlása ennél a standard építésű gépkocsinál 

45% / 55%, amely a menetviselkedést kissé lerontja. A vonóerő képesség ezzel ellentétben 

viszont javul. 

Más a helyzet egy elsőkerék-hajtású gépkocsinál, melyet a kölni főiskola futómű-

technikai laboratóriumában vizsgáltak (5.11 ábra). A személyekkel teljesen terhelt gépko-

csinál a a tengelyterhelés eloszlásánál 46% / 54%, a hajtott első kerék terhelése csökken. 

Ez esőben, emelkedőn és utánfutó vontatásakor nehézségeket okozhat (6.22 ábra). Azért, 

hogy a viszonylag nagy, 500 kg csomag ellensúlyozható legyen a személyek tömegét 70 kg 

– mal vették figyelembe. A gépkocsi így üres állapotban 6 kg –mal nehezebb, mint ami a 

dokumentációkban van, és még így is 144 kg tömeget mértek a csomagtartóban. Ha ez 

valóban ott van a menet-, a fékezési- és a kanyarodási tulajdonságok hátrányosan befolyá-

soltak (lásd 5.13,5.15, 5.16 ábrákat). 
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Gyári 

adatok 

Ülések száma           5 

Üres tömeg          893 kg 

rakomány            500 kg 

meg. össz. tömeg 1393 kg 

 

meg. teng.terhelések 

elöl         770 kg 

hátul       780 kg 

összes 1550 kg 

Terhelési 

állapot 

Terhelés 

(kg) 

Gépkocsi 

tömeg (kg) 

Tengely terhelés 
Tengelyterhelés elosz-

lása 

elöl (kg) hátul (kg) elöl (%) hátul (%) 

üres 0 899 548 351 60,9 39,1 

2 személy 140 1039 623 416 60,0 40,0 

2 fő elöl, 

1 hátul 
210 1109 635 474 57,2 42,8 

4 személy 280 1179 647 532 54,8 45,2 

5 személy 350 1249 659 590 52,7 47,3 

teljes terhe-

lés 
494 1393 643 750 46,1 53,9 

5.11. ábra: Alsó középosztályba tartozó első kerék hajtású személygépkocsi mérlegeléssel megállapított ten-

gelyterhelés eloszlása. A gépkocsi 6 kg –mal nehezebb volt a gyárilag megadottnál. A gyárilag engedélyezett 

nagy terhelhetőség 500 kg (illetve itt 494 kg) nem valósítható meg. Ha mégis megvalósulna, jelentős hátrá-

nyos hatást gyakorolna a menetbiztonságra (5.16 ábra). A hátsó tengely terhelése 780 kg, ami az 1400 kg 

maximális teljes terhelésnél, az első futóműnél csupán 620 kg terhelést jelentene. Ez az elsőkerék-

hajtásúaknál nem megengedhető 44,2% / 55,8% tengelyterhelés eloszláshoz vezetne (1.36 ábra és 5.7 b 

egyenlet). 

A felszerelt 155 R 13 78 S gumiabroncsok pT = 2,1 bar nyomásnál és 160 km/h sebesség-

nél 410 kg teherbíró képességűek. A tengelyenkénti 820 kg felette van a 780 kg megenge-

dett hátsótengely-terhelésnek. 

5.3.6.2. Személygépkocsi változtatható térfogatú csomagtartó térfogattal 

A kombi személygépkocsiknál, a lépcsős-, és a meredek végződésű limuzinoknál a cso-

magtér nagyobbítható a hátsó ülések előre billentésével. Ezeknél a személygépkocsi kivite-

leknél az ISO 2416 szerint a terhelés eloszlás úgy a kizárólagos személyszállítás, mint az 

áruszállítás estén megállapítandó. Ilyenkor, mint ahogy a gyártó azt tervezte, a hátsó ülés 

és annak háttámlája előre van billentve, vagy pedig a teljes hátsó ülés ki van véve. Az 

előbbinek a hátránya az, hogy bizonyos gépkocsiknál az első ülések hátra tolási lehetőségét 

az előre billentett hátsó ülések korlátozzák. 

A tengelyterheléseket két 68 kg tömegű személlyel az elő üléseken és az 5.7d egyen-

lettel meghatározható tömeggel a csomagtérben határozzák meg. Az 5.8b egyenlet szá-

mokkal és a foglalt ülések számával n0 behelyettesítve két személy esetében a következő 

adódik: 

                     

                          

A nagy rakománytömeg a megengedett hátsótengely-terhelés mV,r,max túllépését okozza. 

Azért, hogy az elkerülhető legyen az ISO 2416 lehetővé teszi a tömegelosztás megadását a 

gyártónak. 

A tengelyterhelés eloszlása egy kis mértékben változik a menetkés autónál, melyben 

csak a vezető utazik és az ülések előre vannak billentve. A hátsó ülés kivétele pedig kissé 

csökkenti az üres tömeget, emiatt nagyobb lehet a hasznos terhelés. 
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5.3.6.3. Áruszállítók és teherautók 

Az áruszállító gépkocsik 3 vagy több kerekűek és a megengedett össztömegük nagyobb 1 t 

–nál. Az EU 71/320/EWG irányelve szerint N kategóriájúak. A vezető tömege mp = 75 kg 

ennél az üres tömeghez adódik hozzá (lásd 5.3.1.2 szakasz). A terhelés eloszlás a raktér 

közepén elhelyezett tömeggel történik. A tengelyterhelések a konstrukciós tömegnél a 

hasznos terhelés 85% -kal megterhelve és teljes terhelésnél kell meghatározni. 

5.4. Rugó karakterisztikák  

5.4.1. Első futómű 

Egy személygépkocsi, vagy kombi első futóművének rugózása lehetőleg lágy legyen, hogy 

nagy menetkomfortot biztosítson az utasoknak, illetve rázkódásmentes lehessen a rakomá-

nyok szállítása, továbbá minél jobb legyen kerekek és az útfelület közötti tapadás (lásd 

5.1.1 szakasz). Az ember extrém kis lengésszámnál (n = 30 min
-1

) a lengési elmozdulást és 

a sebességet nem veszi annyira észre 80%-al kisebbnek tartja mint kemény rugózásnál n = 

100 min
-1

. A rugó lágyságának is van egy bizonyos határa, ez a korlát pedig a teljes rugóút. 

               (5.9a) 

amely a kerekék be-, és kirugózási útjából tevődik össze. Legkisebb értéke: 

               

kell legyen. Legalább ennyire fontos az első és a hátsó futóműnél a maradék berugózási út, 

amely: 

             

kell legyen, hogy teljesüljön ívmenetben a felépítmény magasság tartásának követelménye 

(lásd 5.16 ábra). Számos személygépkocsi modellre kiterjedő mérések azt mutatják, kom-

fortos és acélrugóval ellátott esetben a lengési szám az első tengelynél nf = 60 min
-1 

és 70 

min
-1

 közötti értékű. A teljes rugóút 200 mm. Ilyen karakterisztikát mutat az 5.9 ábra. 

A gépjármű-technikai ábrázolásoknál a kerék elmozdulást az abszcisszára és a kerék-

terhelést az ordinátára mérik fel. Azért, hogy egyértelműen leolvasható legyen a keréknél a 

terhelés változása az szükséges, hogy megfelelő legyen a méretarány, méghozzá legalább 

1:1 az abszcisszáé, és 100 daN (illetve 100 kg) = 40 mm az ordináta tengelyen. 

Az 5.9 ábra lineáris részén a rugóállandó cf = 8,3 N/mm és a kerék a nulla helyzetből 

kiindulva (FZ,W,pl = 2,56 kN) a kirugózás útja s0 = 308 mm, amikor a rugó teljesen feszült-

ségmentessé válik. Az elmozdulás a megadott egységek N és mm alkalmazásával könnyen 

kiszámítható: 

   
       

  
 

    

   
          (5.10) 

Gépjármű technikailag ilyen nagy rugóút felesleges és konstrukciós szempontból sem va-

lósítható meg. Ezért minden gépkocsit a kirugózást s2 egy húzási lökethatárolóval látnak el. 

Személygépkocsiknál és kisteherautóknál ez a lengéscsillapítóban, illetve a kerék megve-

zetését végző lengéscsillapítóban található (5.31, 5.51, és 5.54 ábrák). Az 5.9 ábrán s2 = 

115 mm ami viszonylagosan nagy. A görbe törése s = 30 mm-nél az ütközőnél az ábrán 

felismerhető. 
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5.12. ábra: Középkategóriás standard építésű személygépkocsi mért, lágy első kerék rugózása lineáris te-

kercsrugóval, nagy rugóúttal. A progresszív karakterisztika kiegészítő rugóval volt elérhető (lásd 5.21 ábra). 

A kerékterhelések az 5.10 ábrán láthatók. Azért, hogy a rugóállandó meghatározható legyen, a konstrukciós 

tömegnél (3 személy, egyenként 68 kg) egy érintőt kell állítani (AB szakasz) a progresszív szakaszhoz. Ennek 

segítségével két pont leolvasható: 

Kerékterhelés 4,5 kN  a kerék löket útja 183 mm 

Kerékterhelés 3,0 kN  a kerék löket útja 78 mm 

A rugóállandó a részterhelési állapotban (index pl): 

      
        

   
     

 

  
 

A lengésszám meghatározásához szükséges tengelytömeg 59 kg és az 5.4 egyenlet szerint: nf,pl = 63 min
-1

. 

A lágy rugózás hasonló módon a másik irányban is elmozdulás határolást igényel. 
Ha ez nem valósul meg a tengely keményen felütközne. A felütközési erő az 5.9 
ábra szerint  
                                            (5.10a) 
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Rossz úton a „lökési faktor” 2,5 minden további nélkül lehetséges érték. Kiindulva a nor-

mál erőből FZ,W,pl nulla helyzetben a legnagyobb érték FZ,W,max. 

                                     (5.10b) 

(további részletek a 4.1, 6.6.6, és a 6.6.7, továbbá a 7.4.4 szakaszokban a [3] – ban.) 

A 8,3 N/mm rugóállandójú fő rugó FSp,max = 3,32 kN erőt vesz fel, a kiegészítő rugó 

pedig a maradékot F1 = 3,1 kN -t. Az 5.21 és az 5.50 ábrák különböző kiviteli formákat és 

jelleggörbéket mutatnak. Az 5.9 ábrán a 140 mm-es rugóút felismerhető. Amikor a gépko-

csi a nulla helyzetből 67 mm úton berugózik, a rugó felül, de az utasok azt nem érzik, mert 

az utolsó szakasz erősen progresszív. 

Az 5.12 ábra egy standard építésű lágy rugózású személygépkocsi jelleggörbéjét mu-

tatja. az 5.10 ábra pedig a hozzá tartozó terhelés eloszlást. A lengésszám nf,pl = 63 min
-1 

a 

lágy rugózási részen. A teljes rugóút st = 196 mm. Ezzel ellentétben az elsőkerék-

hajtásúnál az 5.13 ábra szerint nf,pl = 84 min
-1 

nagy a lengésszám a kemény rugózás miatt 

és a teljes rugóút st = 156 mm. A maradék rugóút (54 mm) 5 személlyel terhelve nem ele-

gendő. A nagy értékű elsőtengely-terhelés 770 kg ki van használva (5.11 ábra). Az sRe = 36 

mm kis értékű. 

5.4.2. Hátsó futómű 

A hátsó tengely rugózása a nagyobb terhelésváltozás miatt nehezebb eset. Ezen kívül még 

a maradék kirugózást is figyelembe kell venni. A tüzelőanyag tartály is hátul van, a hátsó 

futómű felett vagy előtt. Ha csak kevés tüzelőanyag van benne és a gépkocsiban csak a 

vezető van, a tengelyterhelés az üres állapotnak felel meg. A kerék tapadása megkérdője-

lezhető, ha nem tud eléggé kirugózni. 

               

érték lenne megfelelő. 

Az első megengedett tengelyterhelés csak a tetőcsomagtartó terhelésével lenne ki-

használható. A ténylegesen figyelembe vehető terhelési különbség az 1 és az 5 személlyel 

terhelt gépkocsinál az 5.10 és az 5.11 táblázatok szerint: 
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5.13 ábra Az alsó középosztály egyik első kerék hajtású gépkocsijának progresszív első rugókarakterisztikája 

mérés alapján. A kirugózási út nagy. A teljes rugóút 156 mm, megfelelő. Ugyanez érvényes a maradék beru-

gózási útra, ami 54 mm 5 személlyel terhelve. A csomagtartóban a terhelés hatására elöl kirugózik. Így a 

berugózási út nagyobb lesz. Mint ahogy az 5.11 ábrából kivehető. A gyártó a megengedett első tengelyterhe-

lést 7,7 kN –ra adja meg, ami nem használható ki. A lehetséges 3,85 kN kerékterheléshez a 36 mm-es mara-

dék rugóút nem elegendő. A lengésszám és a rugóállandó viszonylag kemény rugózásra utal. A konstrukciós 

tömegnél: 

           *
 

  
+ és                  
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Az elöl és hátul ülő utasok terhelése hozzávetőleg egyformán oszlik meg az első és a hátsó 

tengely között. Ha csupán a hátsó ülésen vannak utasok, akkor a tömegük 75%-a a hátsó 

futómű rugózását terheli. A standard építésű és az elsőkerék-hajtású személyautók csomag-

tartója hátul van. Ha azt terhelik a csomagok 110%-a a hátsó futóműre kerül. Ez okozza 

azt, hogy lényegesen nagyobb a különbség az üres állapot és a megengedett tengelyterhe-

lésnek megfelelő állapot között. 

                , illetve majdnem           

a két vizsgált gépkocsi hátsó tengelyénél. A Δmv,r = 400 daN értéknél mindegyik futóműre 

a Δmv,r/2 = 200 daN jutna. Ez megfelel ΔFz,W,r = 2000 N kerékerő differenciának. Ha lineá-

ris rugózást feltételezünk cr = 20 N/mm rugóállandóval a ΔFz,W,r esetén az elmozdulás: 

                                lenne. 

Ehhez tartoznak a maradék be-, és kirugózási utak, mindegyik 50 mm-el. Így alig lehet 

kisebb a kerék teljes elmozdulása, mint: 

            

Az 5.14 ábrán egy standard építésű személygépkocsi lineáris hátsó rugózása látható. A 

lágy rugózás ellenére, melynek állandója cr,pl = 18,9 N/mm a maradék út 86 mm, illetve 50 

mm. Részterhelésnél (3 személy) a lengésszám nr,pl = 77 min
-1

 mely növeli a komfortot. 

További terhelésnél a rugóállandó nem változik, de a tömeg növekszik (lásd 5.4 egyenlet). 

Kedvező kivitel érhető el a következő módon: 

 nagy teljes rugóút (sr,t = 220 mm). 

 rakomány elhelyezés, mely az üres tömeg 45%-ának felel meg. 

 nagyobb keréktávolság (l = 2665 mm). 

 nem túl hosszan kinyúló csomagtartó. 

Hátrányos a far lesüllyesztése hátul és ezzel a bólintási szög Θ (3.1.3.7 ábra). Terhelés es-

tén a fényszóró megvilágítási szabályozó rendszere oldja meg a vakítási problémát. A kö-

zépső tartományban a progresszív rugózás csökkenti a rugózási utat, és a far kis süllyeszté-

sét teszi lehetővé. Az 5.15 ábra mutat ilyen elsőkerék-hajtású személygépkocsinál mért 

karakterisztikát. A lengésszám (3 személlyel terhelve) nr,pl = 93 min
-1

 kemény rugózást 

jelent. Az 5.11 ábráról leolvasható nagy terhelés különbségnél 399 kg, a tengely csupán Δst 

= 76 mm-t rugózik be. 

A lehetséges 500 kg terhelés a gyárilag megadott üres tömeg 893 kg 56%-a. Ez a 

kedvezőtlen viszony az 5.11 ábrán látható módon nagy tehermentesülést okoz az első haj-

tott futóműnél. A nagy terhelésű hátsó futóműnél a maradék rugóút sRe = 28 mm, a kirugó-

zási pedig s2,Re = 89 mm. 
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5.14 ábra Standard építésű személygépkocsinál mért csaknem lineáris, lágy hátsó rugózás nagy rugóúttal 

kirugózási ütközővel és kiegészítő rugóval a lengéscsillapítóban. A hozzá tartozó kerékterhelések az 5.10 

ábrán. Öt személlyel és csomagokkal terhelve 427 kg a hátsó kerekeknél a berugózás után még 50 mm mara-

dék elmozdulás áll rendelkezésre. A rugóállandó cr,pl = 18,9 N/mm a konstrukciós tömegnél m v,r,pl = 672 kg, 

a lengésszám nr,pl = 77 min
-1

. A rugózatlan tömeg a gyártó adata szerint mU,r = 91 kg. 
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5.15 ábra Első kerék hajtású gépkocsinál mért progresszív hátsó tengely rugózás. A rugózás kivitelére rossz 

példa a megengedett tengelyterhelésnél. Nagy terhelésnél 494 kg veszélyezteti a közlekedés biztonságot, csak 

28 mm maradék berugózási út áll rendelkezésre. (lásd 5.16 ábra). A hozzá tartozó kerékterhelések az 5.11 

ábrán. A konstrukciós tömegnél m v,r,pl = 474 kg, a rugóállandó cr,pl = 20,2 N/mm és a lengésszám nr,pl = 93 

min
-1

. 



262   GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK I. 

 

www.tankonyvtar.hu   Jörsen Reimpell, Jürgen W. Betzler, BME 

A rugózási karakterisztika alapján (az első és a hátsó együtt vizsgálva) feltételezhető, hogy 

a gépkocsi  

         -rel 

magasabban állt. Utólagos lejjebb ültetés és a nagy terhelés ahhoz vezetne, hogy elöl és 

hátul túl kicsi berugózási maradék rugóút áll rendelkezésre. A lejjebbültetés túl nagy kiru-

gózási maradék rugó utat eredményezne. 

5.4.3. Rugózás és viselkedés a kanyarban 

5.4.3.1. Kerékterhelés változás egyedi kerékfelfüggesztésnél 

Mint ahogy az 1.6 ábrán látható az első tengelyre vonatkoztatható centrifugális erő: 

                
   

        (5.11) 

a gépkocsi tömegközéppontjában hat. Ívmenetben a kerekekre ható erők változása (kanyar 

külső keréknél +ΔFZ,W a kanyar belsőnél pedig -ΔFZ,W) minkét tengelynél külön-külön 

határozandó meg. A hátsó tengelyre vonatkozó egyenlet: 

          
   

        
  

  
 (5.12) 

Az első kerék hajtásúnál, ha behelyettesítjük a megengedett tengelyterhelést, hv = 530 mm 

tömegközéppont magasságot és br = 1425 mm nyomtávot, továbbá az oldal irányú tapadási 

tényező  YW = 0,7 értékeket: 

                      
   

    
           

Minél szélesebb a nyomtáv és minél alacsonyabban van a tömegközéppont annál kisebb 

lesz a          érték. 

Az első tengelyre vonatkozó egyenlet: 

          
   

        
  

  
 (5.12a) 

5.4.3.2. Rugó utak egyedi kerékfelfüggesztésnél 

Az előbb kiszámított 1993 N érték megfelel 203 daN terhelésváltozásnak és így a kerék-

terhelések: 

kanyar külső keréknél: 593 daN, és 

a kanyar belsőnél:187 daN 

Kiindulva a megengedett értékből 390 daN (5.15 ábra): 

Berugózási úthossz: Δs1,r = 20 mm és 

kirugózási úthossz: Δs2,r = 69 mm. 

5.4.3.3. A felépítmény tömegközéppont magasságának változása 

Az értékek a hátsó tengelyre érvényes formulával: 

       
             

 
 (5.13) 

az értékeket behelyettesítve adódik, hogy a felépítmény magasabbra kerül (6.15 ábra). 
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A felépítmény kanyar külső része – a futómű konstrukciótól függően – viszonylag keveset 

rugózik be, azonban a kanyar belső többet rugózik ki. Ezért kell a Δs1 és a Δs2 értékeket 

levonni (5.16 ábra). Minél magasabbra kerül a tömegközéppont, annál nagyobb lesz a ke-

rékterhelések változása (lásd 5.12 ábra). Méghozzá az a tengely különleges, ahol nagyobb 

az elmozdulás különbség             . Ebben leggyakrabban a hátsó tengely érintett. Túl-

kormányozott tendencia és terhelésváltási reakció akkor válik jelentőssé, amikor a kanyar 

külső kerék erősebben benyomódik és az igénybevétel messze a lehetséges teherbíró ké-

pesség felett van (2.42 és 2.52 ábrák). 

Hasonló módon számítható az elmozdulás különbség az első futóműnél: 

       
             

 
 (5.13a) 

A felépítmény közepe az első futómű felett felfelé mozdul, amennyiben a rugózási karakte-

risztika progresszív (mint ahogy az 5.13 ábrán látható). 

A felépítmény tömegközéppont B0 változásának, a      meghatározásánál a követ-

kező távolságokat lB0,f és lB0,r kell az első és a hátsó futómű közepénél figyelembe venni 

(lásd 6.1 ábra és 6.24 egyenlet). 

      
                               

 
 (5.14) 

 

5.16 ábra: Ívmenetben a centrifugális erő Fc,B0,r a felépítmény tömegközéppontjában hat. Ha kicsi a gépkocsi 

maradék rugóútja, a külső szélen kevesebbet rugózik be, mint a belső oldalon ki-. Ennek az a következménye, 

hogy a felépítmény tömegközéppontja B0 felfelé mozdul a B0’ helyzetbe. Az elmozdulás     . Ennek a követ-

kezménye a nehezen uralható túlkormányzott viselkedés. További összefüggések találhatók a 3.4.5 szakasz-

ban, és az 1.25 ábrán.. 
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Amennyiben a tengelyterhelések, illetve a súlyerők ismertek azok behelyettesíthetők: 

     

 
 

    

    
 

      

      
 (5.14a és b) 

     

 
 

    

    
 

      

      
   

5.4.3.4. Billenési szög a független kerékfelfüggesztésnél 

A billenési szög egy merev felépítménynél az első- és a hátsó futóműnél is azonos. Így 

tehát a teljes járműre meghatározható, az előre és a hátra beépített stabilizátor billenési 

középpontjának figyelembevételével (lásd 3.4 szakasz). Példaként nézzünk egy egytenge-

lyes utánfutót, melyet az 5.15 ábrán lévő gépkocsi húz. 

A billenési szög φ (1.6 ábra) ilyen esetekben könnyen számítható: 

Radiánban:   
             

  
 és a 360/2π 

Fokban:  °      
             

  
 (5.15) 

Az értékeket a példánál behelyettesítve, a progresszív rugózásnál (lásd 6.23 egyenlet): 

        
     

    
             

Egy teljes tartományában lineáris rugózásnál a be és a kirugózás azonos, és a tömegközép-

pont magassága nem változik. A legnagyobb érték az 5.10 egyenlet segítségével könnyen 

meghatározható. 

            
       

     
 

Az értékeket az 5.15 ábra alapján behelyettesítve adódik: 

    
    

    
       

Ez az érték megfelel φ=8˚ billenési szögnek. A számítási példa a progresszív rugózás elő-

nyét mutatja. 

5.4.3.5. Billenési szög merev futóműnél 

A rugók a hídtestre támaszkodnak (1.2.3 ábra). A felépítmény feltámaszkodási bázisa kis 

billenési távolságú bSp. Ehhez hozzá tartozik, hogy ellentétben a független kerékfelfüg-

gesztéssel, a merev futómű a felépítmény billenését nem befolyásolja. A számításnál a le-

rövidült billenési karral kell számolni (hB0 – hB0,r). Ez a felépítmény tömegközéppont ma-

gasságból hBo és a billenési központ magasságából hBo,r tevődik össze (1.25 ábra) (lásd még 

3.4.5 ábra és 5.16 ábra). Ehhez hozzátartozik még a felépítmény tömegaránya FZ,B0,r (FZ,B0,r 

= m B0,r g lásd 6.5 b ábra) és a futómű súlyereje FZ,U,r (lásd 6.13 szakasz). A statika törvé-

nyei szerint a csuklókkal egymáshoz kapcsolódó részeket külön kell számításba venni. 

Majdnem az összes eddigi egyenlet megváltozik ezért. A kerékerő (5.12 egyenlet) változás 

kisebb lesz. 

                      
           

   
        

    

  
 (5.16) 
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a belül elhelyezett rugóknál a meghatározandó utak Δs1,Sp és Δs2,Sp azért, hogy a kerék fel-

fekvési pontjaira vonatkozó értékek megkapjuk az áttételt iφ figyelembe kell venni (lásd [3] 

5.3 szakasz). 

   
  

   
 (5.17) 

                és                 (5.18) 

Behelyettesítve az 5.15 egyenletbe az egy merev tengelyes utánfutónál az egyenlet (a na-

gyobb φ’ értékre vonatkozóan): 

        
             

  
   

  (5.18a) 

Minél kijjebb helyezik el a rugókat annál kisebb (kedvezőbb) lesz az    érték. Ez különö-

sen érvényes a vonóháromszöges tengelyekre (lásd [2] 1.60 ábra és 3.4 szakasz). 

5.4.3.6. A váltakozó oldalú rugózás állandója 

A független kerékfelfüggesztésnél eddig a stabilizátort nem vettük figyelembe az azonos 

oldalú és a váltakozó oldalú rugózásnál. 

                    

Más a helyzet a hátsó és az első merev futóműnél: 

 Mindkettő együtt rugózik a rugóállandó cr mindkét kerék felfekvési pontjánál azo-

nos cSp,r  

 Váltakozva rugózásnál a merev híd ferde helyzetű (1.21 ábra). 

Mint ahogy az 5.18 ábra mutatja az elmozdulás különbségek Δs1,r és Δs2,f nagyobbak, mint 

a rugónál (Δssp), az erőváltozások ellenben kisebbek ΔFZ,W: 

               
   

  
 

       

    
 

A kerék felfekvési pontjára vonatkozó rugóállandó c’φ,r adódik: 

    
  

       

     
 

      

               
 

    
            

  (5.19) 

Oldalankénti felváltott rugózásnál a vezető csuklók rugalmas részeiben feszültség keletke-

zik. Az oldalanként felváltva rugózásnál cφ,r a konstrukciótól függően 7%-al nagyobb, mint 

ami az 5.19 egyenlettel meghatározható. 

              
  (5.19a) 

A merev első futóműre vonatkozó egyenletek ugyan olyanok, az index „f” kivételével.  

5.4.4. Ferde irányú rugózás 

Az első és a hátsó futóműnél hosszanti lengőkarok vannak, melyek bólintási középpontja 

Of bzw.r (lásd 3.11 szakasz). A kerekek nem az útfelületre merőlegesen mozdulnak el ki-, és 

berugózáskor, hanem körív ±f mentén a pillanatnyi pólus körül (3.158 ábra). A menetbiz-

tonságot a kerekek ilyen kitérése nem befolyásolja, illetve elöl nem jelentősen. Berugózás-

kor a kerekek Δl értékkel mozdulnak el a pólus irányában (amennyiben az a kerék közép-
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pont magasságában, vagy az alatt van). A pólustól távolodik, amennyiben a pólus a kerék 

középpontja felett van. A felépítmény berugózásakor a pólusok lefelé mozdulnak. 

Hosszanti és ferde lengőkaroknál a rugóbeépítés szöge א, mely a 3.158 és 3.160 áb-

rán látható. Ez a szöghelyzet a kapcsolt kerékfelfüggesztésnél és a több lengőkaros válto-

zatnál továbbá az ennek megfelelő felfüggesztésű merev hidaknál érvényes (1.2, 1.1 1.43 

és 1.61 képek). Ferde irányú kettős lengőkarnál pedig a 3.155 ábrán. 

  (   )   (5.19b) 

A kerékvezetést végző rugós tag, vagy lengéscsillapító az utánfutási szög Δrk változásánál 

nem játszik szerepet (3.137 ábra). 

5.5. Rugózási változatok  

A tengely rugózásának, a rugóút határolásának, és a felépítmény billenés csökkentésének 

feladatát a személygépkocsinál és a könnyű teherautónál a következő egységek látják el: 

2 db rugós tag, 4 db elmozdulás határoló, 2 db lengéscsillapító, 1 db stabilizátor. 

Az egyes részegységek pontos leírása és a számítási módszerek a [2] és az [5] kötetben 

találhatók. Itt csak azt mutatjuk meg, hogy az egyes részegységeket hova szerelik be és mi 

a feladatuk. 

A rugókat fajtájuk és anyaguk szerint a következő módon csoportosíthatjuk: 

 lég- és gázrugók, 

 acél rugók, 

 műanyag (lap) rugók, 

 gumi rugók, 

 poliuretán és elasztomer rugók. 

Az utóbbi két változatot többnyire egytengelyes személygépkocsik utánfutóinál alkalmaz-

zák. Általában nyomásra veszik igénybe. 

5.5.1. Lég- és gázrugók 

Komfort szempontból a felépítmény önfrekvenciája a terheléstől függetlenül, a hátsó futó-

műénél 10%-al és az első futóműnél 20%-al nagyobb kell legyen. Az acélrugókkal ellen-

tétben a légrugók, különböző járműterheléseknél is, lehetővé teszik a változatlan felépít-

mény önfrekvenciát. Ez a következő előnyökkel jár: 

 a terheléstől független lengési és rugózási tulajdonságok, 

 a szintszabályozás egyszerűen megvalósítható, a teljes kerék elmozdulási tarto-

mányban, 

 kompakt építési mód 

 hatékony rugózás és lengéscsillapítás. 

A rendszer kiépítettségétől és ráfordításától függően: 

 nem szimmetrikus terhelésnél a jobb és a bal oldal között kiegyenlítés, 

 a gépkocsi billenési mozgásának célzott befolyásolása és ezzel a kerékterhelések 

változásának is. A billentő nyomaték megtámasztása. 

 a gépkocsi mozgásállapotától (sebességtartomány, a fellépő hossz-, kereszt-, és 

függőleges irányú gyorsulás) függő lengéscsillapítás. 
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Az előnyök miatt már régóta alkalmazzák a légrugózást az autóbuszoknál, a távolsági szál-

lításban részt vevő teherautóknál. Ez együtt jár a szállítmány és az út kímélésével is. Ha-

sonlóan fontos a szintállítás lehetősége is (pl. rakodásnál). A légrugózás a személygépko-

csiknál a nagy ráfordítási szükséglete miatt inkább csak a komfortra törekvő felsőbb osz-

tályban terjedt el például Mercedes és a terepjárók, de újabban már az Audi és a BMW is 

alkalmazza az első- és a hátsókerék hajtású modelleknél. A felsőbb osztályban gyakran 

opcionálisan kínálják a légrugózást. A hagyományos rugózást gyakran részleges légrugó-

zással egészítik ki (5.17 és 5.18 ábrák). A Mercedes Benz S-osztálynál W220 a légrugózás 

elsőként vált széria tartozékká (1.39 és 5.19 ábrák). 

A Citroën 1953 óta több típusba olyan gázrugózást épít be, melynél a gázrugótól az 

erőt hidraulikafolyadék közvetíti. Ezt hidropneumatikus kerékfelfüggesztésnek nevezik. 

 

5.17 ábra: Audi A6 Quattro-ba (1997) légrugós kettős kereszt-lengőkaros hátsó futóművet szerelnek. Hason-

ló szerkezeti egységeket szerelnek be (gömbgrafitos kerékcsapágy tartó, felső kereszt-lengőkar, csőből 

hidroformázással készített segédkeret, alsó kereszt-lengőkar, stabilizátor karok) alkalmaz az Audi az Audi A6 

quattro hajtott hátsó futóművénél. Ennél a légrugós lengéscsillapító (1) helyett egycsöves, gáznyomású len-

géscsillapítót és tekercsrugót szerelnek be. A sűrített levegő ellátást egy hátul elhelyezett különleges zaj-, és 

rezgéscsillapítással ellátott egységet (2) alkalmaznak. Az egység 280 W-os villanymotorral hajtott kompresz-

szorból, légszárítóból, és szabályozó szelepből áll. A kocsiszekrény magasságának érzékelésére érintésmen-

tes, Hall-elemes elfordulós szög-jeladót (3) alkalmaznak a gépkocsi közepénél a stabilizátornál (4). A szabá-

lyozási idő az üres állapottól a teljes terhelésig kb. 60 s. A közepes áramfelvétel 1%-nál bekapcsolási időig 5 

W. A rendszert a Continental AG. fejlesztette ki és komplett egységként szállítja. 

5.5.2. Acélrugók 

Acélból készülnek a következő rugók: 

 laprugók, 

 tekercsrugók, 

 torziós rugók, 

 stabilizátorok. 
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5.5.2.1. Laprugók 

Különbséget teszünk a hossz- és a keresztirányú laprugó beépítés között. 

Hosszanti laprugókat alkalmaznak a merev hidas futóműveknél főként a haszonjár-

műveknél és azok pótkocsijánál alkalmazzák. Az 5.20 ábra tartalmaz egy tömeg összeha-

sonlítást a korábban alkalmazott több lapból összeállított változat és a korszerű parabola-

rugók között. Az 1.20, 1.26 és a 1.37 különböző kiviteli változatok és azok előnyei vannak 

összefoglalva. A költség és a súlycsökkentés miatt egyre több személygépkocsi és könnyű 

teherautót csak egyetlen lapból álló rugóval látnak el. Az 1.24 ábra könnyű teherautó nem 

hajtott hátsó futóművének rugóját mutatja. 

Keresztirányú laprugók viszont a futómű mindkét oldalának rugózását meg tudják 

oldani. Személygépkocsik független kerékfelfüggesztésénél alkalmazzák (lásd 5.2.3 sza-

kaszt a [2]-ben. Ilyet alkalmaznak például a Daimler-Benz-Transporter Sprinter-ben 

(1995). 

 

5.18 ábra Audi A6 quattro (Continental AG. gyári kép) lengéscsillapító és légrugó egység és a lengéscsillapí-

tó jelleggörbék. 
1 légrugó, koaxiális a lengéscsillapítóval 

2 lengéscsillapító 

3 szelep (légrugó nyomás arányos a terheléssel, fokozatmentes lengéscsillapító állítás) 

4 légrugó membrán 

Kis lengési amplitudóknál (kisebb mint 3-5 mm) a légrugó gumi részének dinamikus merevsége csökkenti a 

komfortot. A megszólalási merevség a gumi anyagától függ. Az élettartam és a komfort egymással 

komfliktusban van. A poliamid és az aramid alkalmazásával ez feloldható. 
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5.19 ábra Mercedes Benz W220 modell (1998) lengéscsillapító és légrugó egység. A gördülőmembrános 

légrugó belső súrlódásának és dinamikus merevségének csökkentése az egymást keresztező erősítő textil 

szálakkal történik. Vékonyabb 1,6 mm –es, egy rétegű gördülő membránt alkalmaznak. Ezzel a teljes rugózá-

si rendszer rugóállandójának fajlagos értéke 80%-ról 25%-ra csökkent. Ezzel a kis amplitúdóknál a megszó-

lalási minőség jelentősen javult. Az egyrétegű gumimembrán és a szálak közötti korlátozott nyúlási lehetőség 

kisebb hézagot tesz lehetővé a dugattyú és a külső vezető elem között. Emiatt az öntisztulás a hagyományos 

gördülőmembránhoz képest, továbbá koszolódással szembeni védelme jobb. Ez tovább fokozza a poliuretán-

ból készült labirint tömítés a nevezett részegységek között. A dugattyú és a külső vezetőelem között, a kerék 

elmozdulást, és különösen a kormányzásnál fellépő radiális elfordulást vették figyelembe. Különösen az első 

futóműnél alkalmaznak hosszan lenyúló megvezetést a dugattyúnál és lágy csapágyazást a lengéscsillapító-

nál. A sűrített levegő ellátás 400 W –os villanymotorral hajtott kompresszorral történik. Azért, hogy rövidebb 

legyen a feltöltési idő a rendszert 4 l térfogatú légtartállyal látják el. A tárolási nyomás 16 bar-al lényegesen 

a 10 bar-os rendszernyomás felett van. A terhelésfüggő rugóállandó 15 N/mm az első futóműnél, a hátsónál 

pedig 17 N/mm. Így a karosszéria önlengésszáma 0,8 Hz és 0,9 Hz közötti. 

A légrugó rendszer a terheléstől függetlenül szabályozza a kocsiszekrény magasságát, de ennél figyelembe 

veszi a gépkocsi sebességét (alacsonyabbra állít 15 mm-el 140 kn/h felett), rossz úton pedig 25 mm-el meg-

növeli azt. Ezen kívül van még egy karbantartási és kerékcsere szint is.Az adaptív lengéscsillapító rendszer 

automatikusan működik és figyelembe veszi a menetállapotot és a gépkocsi sebességét, a felépítmény gyorsu-

lásokat, a kormánykerék elfodítását, a fékpedál jelét. Az egycsöves lengéscsillapító oldalára szerelt szeleppel 

a következő karakterisztikák állíthatók be: 

1 fokozat: a ki- és a berugózási fokozat lágy, maximális menetkomfort. 

2 fokozat: kirugózás lágy, berugózás kemény, növelt csillapítás. 

3 fokozat: kirugózás kemény, berugózás lágy, növelt csillapítás. 

4 fokozat: kirugózás és a berugózás kemény, maximális csillapítás a kerékterhelés változás csökkentése érde-

kében. 
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5.20. ábra: A Krupp-Brüninghaus vállalat által készített súly összehasonlítás a három különböző azonos 

haszonjármű hátsó laprugóra vonatkozóan. A szemtávolságok L = 1650 mm, rugóállandó: cr = 200 N/mm, 

terhelhetőség: Fsp = 33kN. A konstrukciós kialakítás különböző. 

5.5.2.2. Tekercsrugók 

A teljes kerékelmozdulás tartományában lineáris karakterisztikájú tekercsrugókat alkal-

maznak a személygépkocsik első és hátsó futóművénél (5.9 és 5.15 ábrák). Ha szükséges 

változó keresztmetszetű huzal, vagy különleges alak révén progresszív karakterisztikával is 

készülhet. Az 1.7, 1.39,1.41, 1.15, 1.60, 1.81 ábrákon beépített állapotban láthatók a rugók 

(lásd még 2.1.4 szakasz a [2]-ben). 

5.5.2.3. Torziós rugók 

Hengeres acélból készülnek, a felépítmény rugózásához, vagy stabilizátorként alkalmazzák 

(lásd 5.5.4 ábra). A rugózási nyomaték átadására a végein meleg alakítással fejet, kerb fo-

gazatot, vagy négyszögletes részt képeznek ki. Tompa hegesztéssel u alakú végződést is 

hegeszthetnek rá, amellyel egyszerűen rögzíthető a lengőkarhoz. Az 1.2 és az 1.63 ábrákon 

torziós rugók beépített állapotban láthatók. 

5.5.3. Löket határolók és kiegészítő rugók 

A következő részegységek között teszünk különbséget: 

 Kirugózási lökethatároló 

 Berugózási lökethatároló 

 Kiegészítő rugók 

Mint ahogy az 5.9 ábrán látható a lágy, illetve közepesen kemény rugóknál a kerék elmoz-

dulását kirugózásnál a lökethatárolók korlátozzák. Kevés kivétellel ezeket a lengéscsillapí-

tóba, illetve a rugós tagba építik be (5.26, 5.47, 5.51, 5.55 ábrák). Ilyen esetben a lengés-
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csillapító húzásra igénybevett elasztikus eleme, vagy a hidraulikus csillapítás, vagy a puf-

fer rész együttesen van igénybe véve (lásd 5.31 ábra,illetve 5.6.8.1 szakasza az [5]-nek). A 

nyomási lökethatárolók a berugózást határolják. Rövid elmozdulás mellett nagy erő felvé-

telére képesek. Az elasztikus puffer is a lengéscsillapítóba, vagy a rugó belsejébe (1.7 és 

1.13 ábrák) építhető be a futómű testhez rögzítve (1.20 ábra) (lásd 5.47 ábra). 

 

5.21. ábra: A Ford –ba beépített kiegészítő rugó gyártója az Elastogan vállalat. Cellás poliuretán elaszto-

merből készül. Hidegben is rugalmas -40˚C –ig. A begörbülős felfekvő ajak lágy kezdeti rugóállandót ered-

ményez, mint az ábrán is látható. A tekercsrugó belsejébe szerelik be. 

Összehasonlítva a viszonylag lapos és kemény berugózási ütközővel sokkal magasabb és 

lágyabb a kiegészítő rugó mint ahogy az az 5.21, 5.50 és az 5.51 ábrákon látszik. Kedvező 

rugózási karakterisztikát tesznek lehetővé. teljesen összenyomva nagy erőket képesek át-

vinni. Gumiból, vagy cellás elasztomerből készül. Az elasztomerbe záródott levegő bubo-

rékok összenyomhatók. A 35%-al megnövelt átmérő, mint puffer 77%-osra összenyomha-

tó. Mint berugózási lökethatároló F1 = 7 kN erő felvételére alkalmas (5.49 ábra). Kiegészí-

tő rugót beépített állapotban az 1.24, 1.40, 1.41, 1.60 és a 5.29 ábrákon lehet látni. 

Lineáris acélrugó és erősen progresszív kiegészítő rugó kombinációjával szinte tet-

szőleges rugózási karakterisztika valósítható meg (5.9 és 5.14 ábrák). 

5.5.4. Stabilizátorok 

A stabilizátornak az a feladata, hogy kanyarban a gépkocsi felépítményének billenését 

csökkentse (1.6 és 5.16 ábrák) és az ívmeneti viselkedést befolyásolja (5.2 ábra) – vagyis 

növelje a menetbiztonságot. Ha a futómű két oldalán egyszerre történik berugózás a stabi-

lizátor (1) a csapágyazásban (L) elfordul (5.22 ábra) és hatástalan marad. A billenési haj-

lam csökkentésénél fontos a futómű két kerekére vonatkozó stabilizátor rugóállandója cS,φ. 

A független kerékfelfüggesztés váltakozó berugózásakor a rugózás függ a keréknél 

lévő lengőkarok áttételétől G a lengőkaron a rögzítési ponthoz T2 viszonyítva. A merevhi-
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das futóműnél a br és a bs távolságtól (1.23 ábra). A cs rugóállandóval a stabilizátor végénél 

T1 

     
  

  
  (5.20) 

   
 

 
 , illetve:       (5.21) 

Minél közelebb a kerékhez hat a stabilizátor ereje, annál olcsóbb és könnyebb lehet, és annál ki-

sebb erő hat valamennyi szerkezeti elemre. Egy ilyen megoldás látható az 1.8 ábrán, melyet eddig a 

kerék vezetését végző lengéscsillapítónál alkalmaztak, mint ingás stabilizátort. A külső csőhöz (1) 

az összekötő tagot (5) rögzítik. Ennek az elmozdulása nagyságrendben megegyezik a kerékével. 

Ennek az elrendezésnek a hátránya, hogy kormányzáskor befolyást gyakorol a stabilizátor. 

A gyakrabban alkalmazott stabilizátor kiviteleit mutatják az 1.12, 1.42, 1.43, 1.54, 

1.56, 1.57 és az 1.63 ábrák. 

 

5.22. ábra: Stabilizátor (1), mely az L ponton van elfordulható módon csapágyazva. A stabilizátor vége T1 és 

a kereszt irányú lengőkar T2 pontja egy rúddal van egymáshoz kötve. Az áttétel is = b/a egynél nagyobb ér-

ték. Emiatt az összekötő rúdon és a csapágyazásnál nagyobb erő ébred. Emiatt nagyobb az igénybevétel. 

A felépítmény billenésén kívül a stabilizátor a gépkocsi önkormányzási tulajdonságát is 

befolyásolja, mely általános érvényű (lásd 5.2 ábra és 5.2.1 szakasz a [9]-ben). 

 Egy előre beépített keményebb stabilizátor alulkormányzottá teszi a gépkocsit és 

javítja a gépkocsi sávváltási viselkedését. 

 Ha a hátsó futóműre keményebb stabilizátort szerelnek az elsőkerék-hajtású gépko-

csit semleges kormányzásúvá teszi. A hátsó kerék hajtásút pedig éppen túlkormá-

nyozottá. 

A stabilizátornak hátránya is van. Minél nagyobb lesz a rugóállandó cs,φ és minél keményebbek, 

illetve előfeszítettebbek a rugalmas elemek a csapágyazási pontban, (L,T1 és T2 tételek az 5.22 

ábrán, illetve a 17 és a 19-es tételek az 1.12 ábrán) annál kevésbé reagál a teljes rugózás, amikor 

egy hullámos útfelületre hajtanak. A gépkocsi szinte „másolja” az útfelületet. Ehhez jön még 

hozzá a motor mozgása a felfüggesztő elemein, (különösen az elsőkerék-hajtásúaknál) egy rán-
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gatózás szerű jelenség lép fel, amely csökkenti a gördülési komfortot (lásd 5.1.3 és 5.1.2 szaka-

szokat). Ehhez jön még az előnytelenül kemény egyik oldali rugózás, ami az úthibáknál jelentke-

zik (1.21 ábra). Az egyik oldali kerék berugózást a stabilizátor átviszi a másik oldalra, emiatt 

csökken a menetkomfort az egyik oldalon előforduló úthibáknál. 

5.6. Lengéscsillapítók  

Menet közben a gépkocsik folyamatosan lengési gerjesztést kapnak. Ezért a közlekedésbiztonság 

és a menetkomfort miatt lengéscsillapítóra van szükség. Itt viszont egy konfliktus van a kemény 

csillapítás és ezzel a kerék pattogása és az útfelülettel a kapcsolat elvesztése, és a lágy csillapítás, a 

felépítménylengések és az utasokra kellemetlen hatást gyakorló lassulások és gyorsulások között. 

A csillapító erő meghatározását nehezítik a menetviszonyok és a terhelési állapot változása. A gép-

kocsik gyártói ezért egy közepes terhelést (2 személy és 75 kg csomag) vesznek figyelembe és a 

normál úton történő használatot. Az elektronikus rendszerek, mint a blokkolásgátló, kerékcsúszás – 

és menetdinamikai stabilizáló rendszerek jól működő lengéscsillapítókat feltételez. Erre azért van 

szükség, mert a kerék pattogása miatt a rövid idejű normál erő hiánya a kerék blokkolásához (illet-

ve kipörgéséhez) vezet és a szabályozás bemeneti jele ennek megfelelően alakul. 

A lengéscsillapítók a kerekekkel és a keréktárcsákkal együtt a futómű részét képezik, 

melyet a gépkocsi tulajdonosa szabadon vásárolhat és kicserélhet azért, hogy gépkocsija 

menettulajdonságát jobbá tegye. Ez azt a veszélyt rejti magában, hogy a lökethatárolók idő 

előtt tönkremennek, ha a lengéscsillapító nem tudja ellátni a feladatát (lásd 5.6.8 szakaszt). 

A lengéscsillapító szakszerűtlen cseréje együtt jár a gépkocsi menet-, kormányzási-, és 

fékezési tulajdonságának megváltozásával. Ez veszélyezteti a közlekedés többi résztvevő-

jét, ezért az általános forgalombahelyezési engedély és a biztosítás megszűnésével jár. 

A megfelelő mérető gumiabroncs a mértet jelölés alapján, illetve az ECE index alap-

ján megállapítható (2.18 ábra). Hasonló módon látható az is, ha az abroncs profilmélysége 

már nem megfelelő. A lengéscsillapító azonban a futóműbe van szerelve, a típus megjelö-

lése ezért nem látható, ráadásul szennyeződés is takarja, ezért nem olvasható. A legtöbb 

esetben a különböző listákból sem kereshető ki, hogy az adott lengéscsillapító megfelel-e a 

gyárilag engedélyezett típusnak, vagy egyáltalán használható-e. 

Az a tény, hogy a beszerelt állapotban a szemrevételezéses vizsgálattal a lengéscsil-

lapítónál csupán az állapítható meg, hogy a tömítettsége megfelelő –e. Ez a magyarázata 

annak, hogy miért közlekedik több gépkocsi az utakon nem megfelelő lengéscsillapítóval, 

mint nem megfelelő gumiabronccsal. További információk a sokféle lengéscsillapító rend-

szerekről és azok gyakorlati alkalmazásáról az [5] könyvben található. 

5.6.1. Beépítési változatok 

A lengéscsillapító felső része a kocsiszekrényhez, vagy az alvázhoz, az alsó pedig a lengő-

karhoz, illetve a futóműhöz csatlakozik. Mindét rögzítési pont megfelelően merev kell le-

gyen, mert a lengéscsillapítóra kis gerjesztési amplitúdó is hat. Kirugózáskor húzó erő ve-

szi igénybe, berugózáskor pedig nyomóerő. Mindkét esetben a lengéseket meg kell akadá-

lyozza (lásd 5.2 szakaszt). 

A lengéscsillapítót függőleges helyzetben kell beszerelni. Ha a futóműhöz képest ξp 

szöggel ferde helyzetű (5.23 ábra), az iD áttételt kell figyelembe venni. Ezzel a kerékre 

vonatkoztatott csillapítás:  

    
 

     
               (5.22) 
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5.23. ábra: Merevhidas futóműnél ξ0 szöggel ferde helyzetű lengéscsillapító beépítés. Hátránya, hogy terhelt 

állapotban berugózáskor kedvezőtlen a csillapítás. Ezek minél beljebb vannak rögzítve annál kevésbé csök-

kenti a felépítmény dőlését. 

Minél nagyobb a ξp szög, annál kisebb az erő a keréknél és annál kisebb az elmozdulás a 

lengéscsillapítónál. A csillapítási számításnál az áttétel ip négyzetesen veendő figyelembe. 

Az oldalanként váltakozó rugózásnál a merevhidas futóműnél a bp távolságnak van 

jelentősége. Az áttétel így: 

     
  

        
 (5.23) 

Minél beljebb rögzítik a lengéscsillapítót, annál kisebb a hatásos távolság bD összehason-

lítva a keréktávolsággal br. Az áttétel      oldalanként váltakozó rugózásnál nagyobb lesz, 

de a billenési csillapítás romlik, ami különösen magas felépítménynél kedvezőtlen. 

A lengéscsillapító függőleges helyzettől való eltérését két nézetből is vizsgálhatjuk, oldal-

nézetből és hátulnézetből. Ez a független kerékfelfüggesztésnél és a kapcsolt kerékfelfüggesztés-

nél is hátrányos (1.2 ábra) úgy az oldalanként váltakozó, minta az egyszerre történő berugózás-

nál. Az áttételre vonatkozó tudnivalók    és      a [3] könyv 5.3 szakaszában találhatók. 

A csillapító erő meghatározása és a lengéscsillapító helyzetének megváltoztatása a 

kerék elmozdulás függvényében tárgyalandó (1.13 ábra). A lengéscsillapító szöghelyzeté-

nek változása a berugózás során a csillapító erő nem kívánatos degresszív változását okoz-

za. A rögzítési pontok helyzetét ennek megfelelően meg kell változtatni. 

5.6.2. nyomásmentes kétcsöves lengéscsillapító 

5.6.2.1. A lengéscsillapító felépítése 

Az 5.24 ábra sematikusan mutatja a lengéscsillapító szerkezetét. A lengéscsillapító részei a munka-

tér (A), a dugattyúrúd (6) alsó végére rögzített dugattyú (1), a fenékszelep (4), a dugattyúrudat ve-

zető elem (8) (ábrák 5.25 –től az 5.28 -ig) ez utóbbi ellátja a tömítés (5) feladatát is. A keresztirá-
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nyú erők miatt keletkező hajlító nyomatéknak a dugattyúrúd és a vezető elem ellen kell álljon, 

mely a rögzítési pontoknál adódik. A belső henger (2) és a külső cső között van a kiegyenlítő tér (c) 

ennek kb. a fele olajjal van feltöltve. A további tér a az olaj hőmérsékletváltozás miatti tágulásából 

adódó nyomáskiegyenlítésre szolgál (a hőmérséklet 120˚C is lehet és rövid időre a 200˚C –t is elér-

heti) ennek megfelel az alkalmazott vitonból készült tömítés. Másrészt a térfogat kiegyenlítésre 

berugózáskor az olajtérbe kerülő dugattyúrúd térfogata miatt is szükség van. 

Az olajszint a kiegyenlítő tér felénél kell legyen. Így megakadályozható, hogy ext-

rém menetkörülmények között az olajba a fenékszelepen keresztül légbuborék kerüljön. Ez 

akkor történne meg, ha hidegben (-40˚C –nál) a dugattyúrúd teljesen kifelé mozdulna. 

A lengéscsillapító ferde beépítésénél figyelembe kell venni, hogy ilyenkor az olajszint a 

kiegyenlítő tér (C) egyik oldalán lecsökken. A függőleges helyzettől a megengedett eltérést ezért 

korlátozzák (5.23 ábra). Benyomott állapotban ennek legnagyobb értéke 45˚ lehet. 

 

5.24. ábra: Kétcsöves lengéscsillapító sematikus ábrázolása a működés magyarázathoz. 

1 dugattyú 

2 belső cső 

3 külső cső 

4 fenékszelep 

5 dugattyúrúd tömítés 

6 dugattyúrúd 

7 védőcső 

8 dugattyúrúd vezetés 

9 visszafolyó furat 

A munkatér 

C kiegyenlítő tér 

5.6.2.2. A lengéscsillapító működése 

A kerék berugózásakor rövidül a lengéscsillapító, a dugattyú (1) lefelé mozdul és emiatt az 

olaj egy része a fenékszelepen II részén keresztül az alsó térbe áramlik (5.24 ábra). A be-
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merülő dugattyúrúd térfogatának megfelelő olajmennyiség kerül a kiegyenlítő térbe (C) a 

fenékszelep (4) IV részén keresztül. Ez hozza létre az összenyomáskor a csillapító erőt. Ha 

ez a keresztmetszet nem elegendő, akkor kinyílik a dugattyúba szerelt másik szelep is.  

Mint ahogy az 5.26 ábrán látható, a II szelep egy csillag alakú rugóval terhelt szelep-

lapból (9) áll. 

A kerék kirugózásakor a dugattyú (1) feletti térben túlnyomás keletkezik. Ekkor a fő 

olajmennyiség a beállítható húzási csillapító szelepen (I) keresztül áramlik. Kis mennyisé-

gű olaj az 5.25 ábrán s1 -gyel jelölt hézagon a dugattyúrúd és a vezető elem között átáram-

lik. Az ott látható sarokcsatornákon (E és G) keresztül visszajut. A dugattyúrúd kifelé 

mozdulásakor a hiányzó olajmennyiség a (c) kiegyenlítő térből a III-as szelepen keresztül 

vissza áramlik. Ez egy egyszerű visszacsapó szelep. A munkatér és a kiegyenlítő tér között 

áramló olaj a külső csőben (3) lehűl. 

5.6.2.3. Légtelenítés és térfogat kiegyenlítés 

A kétcsöves lengéscsillapítókat légteleníteni kell, mert ennél a változatnál az elengedhetet-

len, hiszen légbuborékok maradhatnak a munkatérben. Ennek okai: 

 beszerelés előtt a vízszintesen fektetett szállítás és tárolás miatt, 

 a munkatérben az olajszint csökken, ha a gépkocsi hosszabb ideig áll, 

 a gépkocsi használata után lehűl a lengéscsillapító és a munkatérben az olaj össze-

húzódik. 

Különleges intézkedések nélkül légzárvány keletkezhet és emiatt különösen hidegben fur-

csa zajhatás lép fel, melyet „reggeli betegségnek” is szoktak nevezni. 

Konstruktív megoldásokkal biztosítani kell, hogy a munkatérből az olaj az álló gép-

kocsinál ne áramolhasson vissza a kiegyenlítő térbe. Ezen kívül az összehúzódó olaj a sza-

baddá váló teret ismét kitölti. A Sachs ezt a problémát az 5.25 ábrán látható speciális gyű-

rűvel (5) továbbá a vezető elemnél kialakított egymásra merőleges (E és G) csatornákkal 

oldja meg. Ezek a csatornák egy tartalékot R2 képeznek, ahonnan lehűléskor utántöltődés 

lehetséges. 

További előnye, hogy a munkatérbe kerülő levegő könnyebben tud távozni. Ilyen 

módon az (E és G) csatornák a légtelenítést is szolgálják. A kerék mozgásakor gyorsan egy 

légpárna tud kialakulni. Továbbá ez a speciális gyűrű meg tudja akadályozni, hogy a du-

gattyú felfelé mozgásakor az E csatornában lévő olaj habosodjék. 

Kirugózáskor a dugattyú felett túlnyomás keletkezik, amely az olajat a dugattyúrúd 

és a vezető elem közötti S1 hézagba és az (E és G) csatornákba nyomja. Ez a kis mennyiség 

egyrészt keni a dugattyúrudat, összegyűlik az R2 térben, a gyűrű alakú hézagon S1 át a ki-

egyenlítő térbe (c) folyik vissza. A menetszél hűti a külső csövet (3). A gyűrű alakú hézag 

S1 valamint, a keresztirányú csatornák (G) száma és mérete egy állandó átáramlást határoz 

meg. Ezt figyelembe kell venni a dugattyúnál. 
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5.25. ábra: A Sachs-nál nagy sorozatban alkalmazott tömítő és vezető elem. A gyártásnál a külső cső pere-

mezésével zárják le a lengéscsillapítót. Ekkor keletkezik az (U) perem a záró elemnél (8).  

5.6.2.4. Húzó fokozati szelep 

A kétcsöves lengéscsillapítónál a kirugózási fokozat szelepe általában az állandó fojtású 

fokozat és egy rugóterhelésű szelep kombinációja (5.26 ábra). A dugattyú (1) az anyával 

(3) a dugattyúrúd (2) alsó részéhez van rögzítve. A cső (4) felé az oldalsó tömítés feladatát 

a dugattyúgyűrű (5) végzi. A dugattyút a Z1 csap központosítja. A tulajdonképpeni szelep a 

szeleptányérból (6) és a tekercsrugóból (7) áll, amely azt a tömítő élnek K1 szorítja. A csil-

lapító erő az anyával (8) szabályozható be. 
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5.26. ábra: A Sachs által nagy sorozatban gyártott kétcsöves lengéscsillapító szelepkombinációja. 

1 dugattyú 

2 dugattyúrúd 

3 anya 

4 cső 

5 dugattyúgyűrű 

6 szeleptányér 

7 tekercsrugó 

8 anya 

9 szeleplap 

10,11 visszacsapó szelep 

12 kirugózási lökethatároló 

K1 tömítő él 

K2 tömítő él 

K3 tömítő él 

B1 furat 

B2 csatorna 

 

A K3 tömítő él és a felső záró-lap között van kialakítva az úgynevezett megkerülő csatorna. 

Ennek az átömlési felülete az állandó fojtást adja. Amikor a dugattyú felfelé mozog, az olaj 

áramlása megemeli a szeleplapot. A kirugózási csillapítást a következők határozzák meg: 

 kis dugattyúsebességnél a kialakított nyílások számával és keresztmetszetével (lásd 

5.25 ábra) továbbá az S1 hézaggal a dugattyúrúd (6) és a vezető elem (A) furata kö-

zött és a légtelenítő csatornákkal E és G. 

 a közepes sebességnél a szeleptányér (6) nyitási útjával, vagyis a rugó (7) kemény-

ségével és előfeszítésével. 

 nagy dugattyúsebességnél, amikor a szeleptányér elmozdulása nagy, a furatok B1 

számával és az átmérőjével. 

A lehetőségek kombinációjával állítható be a kívánatos jelleggörbe, a degresszívtől, a line-

árison keresztül a progresszívig (5.27 ábra). 

A lengéscsillapító széthúzásakor, a kerék kirugózási útját a támasztó tárcsa (11) fel-

ütközése a lökethatárolóra (12) korlátozza (lásd 5.6.8.1 szakaszt). 

A lengéscsillapító összenyomásakor az olaj a B2 külső csatornán áramlik és megeme-

li a szeleplapot (9). A visszacsapó szelepként működő vékony tárcsa axiálisan elmozdul, 

majd a K2 és a K3 éleken tömít. A felfektetési erőt a lágy csillagrugó (10) határozza meg, 

amely a szeleplap (9) és a támasztó lap (11) között van előfeszítve. Ez egyúttal ütközőként 

is szolgál, hogy megakadályozza a szelep túl nagy nyitását nagy dugattyúsebességnél. 
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5.27. ábra: A csillapítási karakterisztika lehet progresszív, (felül), lineáris (középen) vagy degresszív (lent). 

A görbe lefutása és a diagram alak közvetlenül összefüggnek egymással. A kisebb felület, és ezzel a kisebb, 

vagy közepes csillapítás egy progresszív görbéhez tartozik. A nagyobb pedig a degresszív csillapításhoz tar-

tozik. A csillapítási görbe lefutása exponenciális, amit az egyenlet „n” kitevője vesz figyelembe. 

        
  

5.6.2.5. Nyomó fokozati szelep 

Az 5.26 ábrán a dugattyú fölött látható 9-11 közötti alkatrészek valójában egy visszacsapó 

szelepet ábrázolnak. Ez az 5.6.2.2 szakasz elején van leírva. A berugózási csillapítást el-

sődlegesen az alsó részen található fenékszelep határozza meg (5.24 ábra 4 alkatrész). A 

Sachs által gyártott S27, S30, S32 típusú lengéscsillapítók fenékszelepének metszete az 

5.28 ábrán látható. A tulajdonképpeni szeleptest (1) B1 furatain történik az olaj szívása, a 

kerék kirugózásakor, amikor a dugattyú felfelé mozog. A kifelé mozgó dugattyúrúd térfo-

gatával arányos olaj mennyiség pótolódik. Ekkor a kúpos rugóval (2) terhelt takaró tárcsa 

(3) felemelkedik. 

A személygépkocsiknál és a könnyű kisteherautóknál a dugattyúrúd átmérője 11 mm. 

A csupán 95 mm
2
 –nyi kis felület a berugózáskor látja el a dugattyú feladatát. Kirugózás-

nál pedig a 27 mm dugattyúátmérőnek megfelelően levonva a dugattyúrúd felületét 478 

mm
2
 áll rendelkezésre. 

Amikor a dugattyúrúd befelé mozdul az átpréselt olaj a nyomószelepet terheli. Ez 

egy laprugó csomagból (4) áll. A legfelső tárcsának az S4 csatornánál állandó értékű az 

áteresztő képessége. A B2 furat átmérőjével, a rugótárcsák számával és vastagságával, és 

az S4 szabad felület nagyságával lehet beállítani a kívánt értéket. 

Az állandó átömlésnek az a hátránya, hogy álló helyzetben a munkatérből (A) a szint 

feletti olaj a kiegyenlítő térbe (C) visszafolyhat. Ha ismét mozog a gépkocsi, egy bizonyos 

út megtétele után a szint kiegyenlítődik. Ez azonban kellemetlen zajhatással jár. Ameddig a 

munkatérben felül lévő légbuborékok eltávoznak a kerék kirugózásakor az olajoszlop ütés-

szerű mozgása tapasztalható. Azért, hogy az így keletkező zaj csökkenthető legyen, az 
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úgynevezett antikommunikációs szelepet (5) szereli be a Sachs. Ezt a rugólap köteg (4) elé 

szerelik be. A B2 furatot takarja és ezzel megakadályozza az olaj visszaáramlását. 

 

5.28. ábra: Az S27, S30, S32 típusú Sachs kétcsöves lengéscsillapítónál alkalmazott fenékszelep. 

A berugózási csillapítási karakterisztika és a fenékszelep az 5.26 ábrán látható, a dugattyú-

ban kialakított nyílás, továbbá a visszacsapó szelep (9) együttes hatásából adódik. Ehhez 

adódnak hozzá az 5.25 ábrán megrajzolt légtelenítő csatornák (E) és (G) és az S1 jelű a 

dugattyúrúd és a vezető elem közötti hézag. 

Azért, hogy a berugózási fokozatban a fenékszelepen átáramló olaj mennyiséget kor-

látozzák, és ezzel a csillapító erő csökkenését megakadályozzák, a fenékszelepen átáramló 

olajat annak nagyobb áramlási ellenállásával korlátozni kell. Nagyobb kell legyen az ellen-

állás, mint a dugattyúban található visszacsapó szelepé (9). 

5.6.3. Túlnyomásos kétcsöves lengéscsillapító 

A gazdaságos lengéscsillapító kivitel a nyomásmentes kétcsöves változat. Bizonyos gép-

kocsikhoz, illetve futómű kivitelekhez a gáznyomásos lengéscsillapítókat célszerű, illetve 

szükséges alkalmazni. A kis nyomású gáztöltésű, kétcsöves lengéscsillapító alkalmazható 

ilyen esetekben. Ezzel a többletköltségek még elviselhető szinten maradnak. Mivel a túl-

nyomásos csillapítás is fenékszelepet alkalmaz, elegendő csupán 4 – 8 bar túlnyomást al-

kalmazni. Így a dugattyúrúdon keletkező erő FPi, melyet az 5.6.4.1 szakasz ír le, kirugó-

záskor kicsi. Ez problémamentesen teszi lehetővé a kereket vezető lengéscsillapítóknál a 

nagyobb átmérőjű dugattyúrúd alkalmazását (lásd 5.55 ábra).  

Az alapvető felépítése, a hossza és az átmérője a nyomásmentes és a túlnyomásos 

lengéscsillapítónak azonos. Így ezek váltakozva történő alkalmazása miatt nem kell a gép-

kocsin változtatást végrehajtani (például külön sport kivitel). 

A kisnyomású kétcsöves lengéscsillapító előnyei: 

 a szelepek érzékenyebben működésbe lépnek a kis lengési amplitúdóknál, 

 növekszik a gördülési komfort, 

 a csillapítási komfort extrém körülmények között (például rossz gödrös úton) jobb, 

 mérsékeltebb az áramlási zaj, 
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 kisebb hossz, és kisebb súrlódás az egycsöves gáznyomásos lengéscsillapítóhoz ké-

pest, mert a gáztér megoszlik a belső és a külső cső között, 

 a működőképesség a gáztöltés elveszítésekor is megmarad. 

Az előző szakaszban leírt nyomásmentes kétcsöves lengéscsillapítóhoz képest a túlnyomá-

sos kétcsöves változatnál a kiegyenlítő tér olaj töltésű része 1/3 részig 6 – 8 bar nyomású 

gázzal van feltöltve. Mivel a gáz töltet nem a belső csőben van, mint az egycsöves gáztöl-

tésű lengéscsillapítónál a kétcsövesnél a szelepek különösen rövid építésűek. 

 

5.29. ábra: Kisnyomású, kétcsöves Sachs lengéscsillapító. A gáznyomás 6 – 8 bar közötti. A dugattyúrúd 

megfelelő tömítésének nagy jelentősége van. Minden menetkörülmény esetén kifogástalan tömítés szükséges. 

A kirugózási ütközőt a dugattyú felett alakítják ki és a dugattyúrúd vezető elemére támaszkodik. A kirugózási 

ütköző merevségének komfort szempontjából nagy a jelentősége, mert nem szabad ütésszerűen ütköztetni a 

dugattyút. Az 5.6 ábra mutatja a dugattyúvezető elem metszetét. 
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5.6.4. Egycsöves gáztöltésű lengéscsillapító 

5.6.4.1. Felépítés és működés 

Az 5.30 sematikus ábrán a jelenleg csaknem egyedüli elválasztó dugattyús (1) kiviteli vál-

tozat látható. Felül alakítják ki a kiegyenlítő teret (3), melynek a kétcsöveséhez hasonlóan 

az olaj melegedése és a dugattyúrúd mozgása miatti térfogatváltozás kiegyenlítése a fela-

data. A gáz és az olaj teret egymástól az elválasztó dugattyú (1) különíti el. Egyúttal ez 

zárja le a munkateret. 

 

5.30. ábra: Gáznyomásos egycsöves lengéscsillapító sematikus ábrája. Az elválasztó dugattyú az 1 –es tétel.  

A lengéscsillapító dugattyújának (5) szokásos átmérője 30, 36, 45, vagy 46 mm. Azt a du-

gattyúrúdra (8) rögzítik. Ebbe szerelik a szelepeket (6) és (7). A dugattyúrúd, mint az 5.30 

és 5.31 ábrán látható alul és felül is elhelyezhető. Lehetőség van az elválasztó dugattyút (1) 

alul és felül is elhelyezni. Ennek megfelelően a lengéscsillapító cső a kocsiszekrényhez, 
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vagy az alvázhoz rögzített. Így annak tömege a rugózott tömeget növeli. A könnyebb du-

gattyú és dugattyúrúd tartozik a rugózatlan tömeghez (5.30 ábra). 

Kirugózáskor az olaj az 5.33 ábrán látható húzási fokozati szelepen (6) keresztül 

áramlik az alsó részből a munkatér felső (2) részébe. A gáznyomás a (3) –as térben az elvá-

lasztó dugattyút elmozdítja, ezzel a dugattyúrúd térfogatának kiegyenlítése megtörténik. 

Amikor a kerék berugózik, a nyomó szelep (7) lép működésbe (5.34 ábra). Ezzel egyidejű-

leg az elválasztó dugattyú (1) dugattyúrúd térfogatának megfelelő olajtérfogatnak megfele-

lően felfelé mozdul. A teljes dugattyú felület a nyomási csillapítás rendelkezésére áll. Ez 

tehát lényegesen hatékonyabb, mint a kétcsöves lengéscsillapító. A (7) –es szelep komfort 

veszteség nélkül kis olajnyomásnál is nagyobb erő felvételére alkalmas. Ez különösen a 

nagy tömegű merevhidas futóműnél előnyös. Az érzékenyebb működés és a nagyobb csil-

lapítás javítja a kerék és az útfelület közötti kapcsolatot. 

A gáznyomás 20˚C hőmérsékleten 25 bar. Ez a nyomás szükséges ahhoz, hogy a be-

rugózási erőt támogassa. Ha ez túllépi a gáznyomás hatását az elválasztó dugattyúra, meg-

szakadhat az olaj oszlop a nyomó fokozati szelepnél. 36 mm dugattyú átmérőnél 2,8 kN 

szükséges, 46 mm dugattyúátmérőnél pedig 4,6 kN. 

A nagy nyomás hátránya a kirugózáskor a nagy dugattyúrúd erő. 

           –             –   . 

 

5.31. ábra: A Mercedes Benz C –osztály (1997) első lengéscsillapítójáról eredeti Bilstein gyári rajz. A löket 

sD = 141 mm, a holt löket L = 246 mm a csapos rúd a behengerelt távtartó csővel. A húzó erő mindössze 40 

N. A szemes csatlakozási pont alul van. A dugattyúrúd felül van kivezetve. A jobb oldalt látható kiegészítő 

rugót egy stabil cső támasztja meg. Berugózáskor ez támaszkodik neki a dugattyúrúd vezető elem által meg-

támasztott ütköző lapnak. A támasztó cső ezen kívül a lengéscsillapító feléig lenyúló műanyag védőcsövet is 

hordozza. A dugattyú feletti mechanikus húzási lökethatároló csak a nagyobb teljesítményű modelleknél van 

beszerelve. Az ehhez tartozó tekercs rugó a felépítmény billenését és bólintását csökkenteni. A felső részét egy 

tányér vezeti meg a dugattyúrúdon. A kerék kirugózásakor ez nekitámaszkodik a dugattyúrúd vezető elemé-

nek (5.32 ábra). (a részleteket lásd az [5] 8.3 szakaszban). A rajz alatt bal oldalon a beállítási adatok és a 

tűrések láthatók, melyek 7,5% és 18% közöttiek.  

Ha a gépkocsi lágy rugózású (például Cf = 15 N/mm) az utólag beépített gáztöltésű lengés-

csillapító a kocsiszekrényt kissé megemelheti, ha az a kerék közelében van felszerelve. 
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Működés közben a lengéscsillapító felmelegszik, az olaj hőmérséklete 100˚C lesz. A kiru-

gózási erő és a löket: 

                            

Ha a gáztöltésű lengéscsillapító széria tartozék, ennek hatását figyelembe kell vegye a 

gyártó. Ha utólagosan átszerelik a kétcsövest gáztöltésű egycsövesre, ennek megfelelően 

ajánlatos rövidebb rugót beszerelni. 

5.6.4.2. Dugattyúrúd és vezető eleme 

Az 5.32 ábra egy tömítő elemet mutat, melynél a tömítés felett van és ezért kevéssé kent a 

dugattyúrúd vezető rész. Ellentétben a kétcsöves lengéscsillapítóval itt a záró elem a meg-

bontható vezető egység (1), melyet kívülről seeger gyűrű biztosít. Belülről ugyanilyen ru-

gós biztosító elemet (3) szerelnek be a cső (4) hornyába. Az olajnyomás a záró elemet ne-

kifeszíti a biztosító gyűrűnek. Kifelé a tömítést az O-gyűrű (5) látja el, a dugattyúrúd felé 

pedig az egy ajkas tömítés (6), mely a vezető elem (1) hornyába van beszerelve. A vezető 

elemben kialakított záró elemre (8) ható belső és külső nyomás nekiszorítja a tömítést a 

dugattyúrúdnak (9). Minél melegebb az olaj annál nagyobb a belső nyomás ami annál job-

ban nekiszorítja a tömítést a dugattyúrúdnak. Ha a lengéscsillapítót kirugózási lökethatáro-

lóval is ellátják az a támasztó lapra (8) fekszik fel. 

 

5.32. ábra: A Bilstein által kifejlesztett tömítő egység, mely az autóipar által kívánt hőmérsékleten -40˚C 

+200˚C között működik. Kívül van a dugattyúrúd vezetés (1) keménykrómozott furattal (AlMgSi1F28 alumí-

nium ötvözetből). A dugattyúrúd (9) átmérője d=11
-0,02

 mm. A furat és tűrése d=11 
+0,07

 +0,05 mm. Az illesztési 

hézag 0,05 mm és 0,09 mm közötti. 

A különösen nagy pontossággal gyártott tömítésen kívül a gáztöltésű egycsöves lengéscsil-

lapítónál a tömítést a dugattyúrúd felületi minősége is alapvetően meghatározza. Személy-
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gépkocsiknál és a könnyű kisteherautóknál a Bilstein cég 11 mm átmérőjű dugattyúrudat 

alkalmaz, melyet Ck 45 V nemesíthető anyagból gyárt. A szilárdsági tulajdonságai: 

        [
 

   
]           [

 

   
]                  [

 

   
]        

Indukciós edzéssel a felület 58
+2

 HRC keménységű, majd ezt követően köszörülik és így a 

felületi érdessége Rt = 0,8 μm – 1 μm értékű. Ezután 20 μm -nél vastagabb keménykróm 

felületi bevonatot kap, így a felületi keménység 70 ± HRC. Végül a szuperfinish eljárással 

a tömített részen a felületi érdesség Rt = 0,2 μm. 

5.6.4.3. Dugattyú és szelepek 

Az egycsöves lengéscsillapító a munkatér felett kialakított kiegyenlítő tér miatt hosszabb, 

mint a kétcsöves változat. Azért, hogy ezen a hátrányon segítsenek az elválasztó dugattyút 

(1) (5.30 ábra) középre teszik és a kétcsövesnél alacsonyabb munkadugattyút szerelnek be. 

Alacsony építésű lapokból összeállított szelepet szerelnek be. 

A dugattyúrúd kifele mozgásakor az olaj a felül elhelyezett szelepek húzó fokozati 

ferde furatain áramlik át (5.33 ábra). A csillapító erő nagyságát a beszerelt szeleplapok 

vastagsága és száma, valamint a támasztó tárcsa átmérője dO, továbbá az áteresztő nyílások 

mérete Kd határozzák meg. Ezeknek az átmérője kisebb, mint a húzási fokozat ferde furata-

ié és a szeleplapok nem takarják le teljesen a húzó fokozati szelepeknél (5.34 ábra). A du-

gattyú befelé mozgásakor ellentétben a kétcsöves működési elvvel a nagyobb rugólapokat 

a teljes olajmennyiség terheli. Egy jelentősebb csillapítást eredményez anélkül, hogy le-

romlana a menetkomfort, vagy anélkül, hogy a kerék pattogni kezdene. 

Az összes egycsöves lengéscsillapítónál a csillapítási görbe alakját kizárólag a du-

gattyúban lévő szelepek és furatok határozzák meg. 

Ha tehát kizárólag egy, vagy több állandó átengedésű szelep van (5.35 ábra) úgy a 

húzási, mint a nyomási fokozatban erősen progresszív görbe alak valósul meg nagy végső 

erőkkel (5.36 és 5.27 felső ábrák). Ez érvényes akkor is, ha a dugattyú és a cső között hé-

zag van, vagyis amikor a dugattyúgyűrű hiányozna, vagy mint amikor egy változó csillapí-

tású lengéscsillapítónál egy megkerülő horony lenne kialakítva (5.57 ábra). 
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5.33. ábra: Helytakarékos húzó fokozati szelep rugólap köteggel és támasztó tárcsával, mint szinte az összes 

egycsöves változatnál. Ha a dugattyúrúd felfelé mozog, mint az ábrán, az alsó dugattyú-szelep működik. 

Azért, hogy csőfal mellett ne legyen áramlás, dugattyúgyűrűt szerelik fel. 

5.34. ábra: Ha dugattyúrúd lefelé mozog a nyomó fokozati rugós szelep lép működésbe. 

 

5.35. ábra: A dugattyúban lévő le nem takart furatok állandó átengedésű szelepnek tekinthető. Ilyen hatásúak 

a megkerülő csatornák nyílásai is. Ezek az egycsöves változatnál a következő ábrán látható, erősen progresz-

szív csillapítási karakterisztikát eredményeznek. A húzási és a nyomási erők azonosan nagyok és nagy a vég-

ső értékük. 

Előfeszített rugólapoknak és a nagy átmérőjű furatoknak (5.37 ábra) az előnye az, hogy 

degresszív lefutású karakterisztika valósítható meg velük. A további előnye az, hogy kü-

lönböző nagyságú erők állíthatók be a húzó és a nyomó fokozatban (5.38 ábra). Nagyobb 

dugattyúsebességnél ezek az értékek csak kis mértékben növekszenek. Az 5.27 ábrán lát-

ható lineáris jelleggörbe vagy a szeleplapokkal (melyeknek kicsi az előfeszítésük), vagy az 

állandó átömlésű keresztmetszetekkel történő kombinációval és rugóval terhelt szeleptá-

nyérral (5.26 ábra).  
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5.36. ábra: Erősen progresszív csillapítási jelleggörbe a dugattyúban kialakított furatokkal érhető el, vagy a 

henger és a dugattyú közötti horonnyal. 

 

5.37. ábra: Rugóval terhelt szelepek nagy átmérőjű furatok felett degresszív csillapítási karakterisztikát ad-

nak. Az erők a húzó és a nyomó fokozatban különböző nagyságúra állíthatók be. A dugattyúgyűrű (3) meg-

akadályozza a másik állandó átömlés kialakulását. 
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5.38. ábra: Degresszív jelleggörbe különböző nagyságú erőkkel a húzó és a nyomó fokozatban. Rugó terhelé-

sű szelepekkel érhető el. (lásd 5.27 ábrán is).  

5.6.4.4. Előnyök és hátrányok 

Az egycsöves, túlnyomásos lengéscsillapítónak a kétcsöves nyomásmentes változattal 

szemben számos előnye van: 

a lengéscsillapító csövét közvetlenül éri a menetszél, ezért jobb a hűtés (5.30 ábra)  

 azonos csőátmérőnél (11) nagyobb lehet a dugattyú átmérő (például 36 mm a 27 

mm helyett) ez csökkenti a munkanyomást. 

 a teljes olajoszlop hat a dugattyúba (5) szerelt nyomó fokozati szelepekre (7)  

 lehűléskor nem csökken az olajszint és ezért nem lép fel az úgynevezett „reggeli 

betegség” (lásd 5.6.2.3 szakasz). 

 a belső nyomás miatt elkerülhető a habképződés, ezért biztonságos a csillapítás kis 

amplitúdójú nagy frekvenciás lengésnél is, 

 az elválasztó dugattyú miatt a beszerelési helyzet tetszőleges. 

Hátránya a felmerülő többletköltség, a nagyobb pontosságot igénylő gyártás miatt, az igé-

nyes gáztömítés miatt. A hőmérséklettől függ a dugattyúrúdon keletkező kirugózási erő. 

Nagyobb a helyigény és a löket, ami 100 mm lehet. 

A jelentős belső nyomás miatt (25 bar – 30 bar) nagyobb a tömítésre ható erő, ami 

nemkívánatos súrlódás növekedést okoz. Ez rontja a lengéscsillapító érzékenységét. 

5.6.5. Túlnyomás mentes egycsöves lengéscsillapító 

Az egycsöves lengéscsillapítónak a dugattyú átmérője általában 20 mm, illetve 22 mm. A 8 

mm, vagy 9 mm átmérőjű dugattyúrudat kisebb erő terheli. Ezeket a következő feladatokra 

alkalmazzák: 

 motor lengéscsillapító (lásd [5] könyv 10. fejezet) 

 vezető ülés lengéscsillapító 

 kormányzási lengéscsillapító (lásd 4.5 fejezet) 

Az első kettő függőleges beépítésű és az elválasztó dugattyú (5.30 ábra) helyett fenéksze-

lepet szerelnek be (5.28 ábra). Ez gondoskodik az ellennyomásról berugózáskor, mint a 
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kétcsöves változatnál. A kiegyenlítő tér a munkatér felett van és a fele olajjal a másik fele 

levegővel van feltöltve. Ez a két közeg keveredhet egymással, mert nincs kiegészítő elvá-

lasztás. Ezt a kivitelt főként a motor lengéscsillapítónál alkalmazzák. 

Az 5.39 ábra a kormányzási lengéscsillapító egy szokásos kivitelét mutatja, melynél 

a tömlő lát el egy fontos feladatot. A külső cső (3) támasztja meg. mindkét végénél rá van 

hengerelve, mely megfelelő tömítést biztosít. A hornyok megakadályozzák a tömlő eltoló-

dását a menetirányban. A dugattyúrúd (17) befelé mozdulásakor az olaj mindét nyíláson 

(4) átáramlik a köztes térbe (5) és megemeli a rugó (7) terhelésű lapot (6) ez a nyomó fo-

kozati szelep egy része. 

Kiegyenlítő térként szolgál a támasztó cső (3) és a tömlő (1) közötti tér. Ez rugalmas, 

így a furaton (9) keresztül olaj áramolhat a belsejébe. Mint minden egycsöves lengéscsilla-

pító dugattyújában (10) a csillapító szelep egység, mely a húzó és a nyomó fokozati sze-

lepből áll (5.33 és 5.34 ábrák). 

 
5.39. ábra: Személygépkocsiknál és könnyű teherautóknál alkalmazott kormányzási csillapító. A Stabilus cég 

terméke. A munkatér körül elhelyezett kiegyenlítő térrel ellátva, melyet a tömlő (1) és a 8 alkatrész alkot. A 
dugattyú átmérője 20 mm, a dugattyúrúd pedig 8 mm. 

 

5.40. ábra: A Stabilus cég kis helyigényű kormányzási csillapítója. Mindkét vége csapos csatlakozású (22 és 

23 tétel). Tompán felhegesztett kiegyenlítő térrel (8) és tömítéssel (20). 

A dugattyúgyűrű (11) látja el a tömítés feladatát a cső (2) mentén. Két behengerelt horony 

között van a dugattyúrúd vezető eleme (12) és a tömítés (13) és a támasztó tárcsa (14). A 

vezető elem hosszanti furata a nyomáskiegyenlítés feladatát látja el. A rögzítéshez a két 

végén egy – egy szemet alakítottak ki (15) (16). 

Ennek a konstrukciónak az előnye a kis hossz. A löket megnövekedése a hengeres 

cső (2) meghosszabbodását eredményezi. Szükség van ekkor a tömlőre (1) és a támasztó 

csőre (3). Ha ez a helyigény miatt nem valósítható meg, lehetőség van a tömítőgyűrű meg-

változtatására (5.40 ábra). Ilyenkor egy felhegesztett 26 mm belső átmérőjű kiegyenlítő 

teret (8) alakítanak ki. A fedélhez (18) feltámaszkodó, lapos anyagból készült tekercsrugó 

(19) a dugattyúrúd (17) befele mozdulásakor helyet ad az olajnak. A rugó (19) ellenerejét 

úgy méretezik, hogy egy kis nyomást fejtsen ki az olajra, de ne okozzon kirugózási erőt. 
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Az olaj és a levegő tömítését a tömítő gyűrű (21) végzi, mely a vezető elembe van besze-

relve. 

5.6.6. Csillapítási diagramok és jelleggörbék 

A rugóerő a kerék elmozdulásból adódik, a csillapító erő viszont a sebességtől függ, 

amellyel a lengéscsillapító két rögzítési pontja távolodik, vagy közeledik egymáshoz. Egy 

azonos erővel FD terhelt lengéscsillapító a teljes löketben állandó sebességnél azonos a 

csillapítása. A rugónál azonban az s1 úttól függően a rugóállandónak cf,bzw,r megfelelően 

változik az erő. 

                é          
 

 (lásd 5.27 ábra) 

A rugó tárolja a mechanikai munkát és visszaadja, de általában a menetdinamikailag ked-

vezőtlen pillanatban. A lengéscsillapító ezzel szemben hővé alakítja az energiát. Minél 

nagyobb az igénybevétele, annál jobban felmelegszik. A diagramban a csillapító erő FD a 

dugattyú sebesség vD [m/s] függvényében van megadva. 

Az 5.41 ábra egy szokásos vizsgáló berendezéssel felvett diagramot mutat. Állandó 

fordulatszámnál (nD = 100 min
-1

) a löketet lépcsőzetesen változtatják. Arra is lehetőség 

van, hogy a löket állandó legyen és a vizsgáló berendezés fordulatszáma változzon (5.42 

ábra). A csillapítási karakterisztika felvételekor mindkét esetben nagy erők léptek fel, mint 

ahogy az utóbb megnevezett ábrán is látható alul és felül az ordináta tengelyen. Maximális 

dugattyúsebességnél van felvéve. Az értékek meghatározásához az egyenlet: 

       
           

  
 (5.24) 

az értékek nD = 100 min
-1

 és sD = 100 mm, így adódik: 

       
             

  
        *

 

 
+ 

 

5.41. ábra: A csillapító erő diagram felvétele széria próbapadon. n = 100 min
-1

, növekvő löketnél mérve. 
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5.42. ábra: A felvett csillapítási diagramon, korábban erő – sebesség diagramnak is nevezték, a maximális 

összenyomó és széthúzó erő mérhető. 

Az 5.43 diagram egy első kerék hajtású gépkocsi hátsó futómű lengéscsillapítójának jel-

leggörbéjét mutatja. A csillapítási jelleggörbe és a diagram alakja szorosan összefügg 

egymással. Progresszív jelleggörbe (5.27 ábra fent és 5.36) viszonylag kis felületű kerek 

diagram. Tehát a rugózás szempontjából mértékadó közepes csillapítás kicsi. Az 5.27 áb-

rán alul, az 5.38 és az 5.44 ábrákon látható degresszív jelleggörbe, melynél nagyobb a kö-

zepes csillapítás. 

Helyes, de nagyon körülményes lenne, a felület nagyságát meghatározni, és a köze-

pes csillapító erőnél a közepes dugattyú sebesség esetén figyelembe venni. 

                   (5.25) 
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5.43. ábra: Hátsó futómű lengéscsillapító jelleggörbe: 

1 - széria beállítás; 2 - rossz útra szánt változat. 

 

5.44. ábra: A kerék, illetve kocsiszekrény csillapítás diagramja a maximális dugattyúsebességnél. A húzó F1 

és a nyomóerő F2 értékek könnyen meghatározhatók. A diagram alakja degresszív csillapításra utal (5.27 

ábra alsó). 

5.6.7. A lengéscsillapító rögzítése 

5.6.7.1. Követelmények 

A lengéscsillapítót felül a kocsiszekrényhez, vagy az alvázhoz, alul pedig a futómű testhez, 

vagy egy lengőkarhoz rögzítik. A rögzítésnél a következő követelményeket kell teljesíteni:  

 karbantartás mentesség és gazdaságos gyárthatóság, 



5. RUGÓZÁS    293 

 Jörsen Reimpell, Jürgen W. Betzler, BME  www.tankonyvtar.hu 

 tegye lehetővé a szögváltozásokat (a mozgó részeknél történő rögzítésnél) legyen 

kicsi az ellennyomaték, hogy a lengőkart ne terhelje hajlító nyomaték, 

 legyen zajszigetelt (megakadályozható legyen az út okozta zaj terjedése a felépít-

mény felé), 

 pontosan meghatározott rugalmasság a csillapító erővel szemben. Gumi elemekkel 

a csillapító hatás és a gördülési komfort növelése. 

A gépkocsi vonatkozása szempontjából legyen biztosított, hogy az alsó és a felső rögzítési 

pontoknál a konstrukciós helyzetben (3 személy egyenként 68 kg a gépkocsiban) a rögzíté-

si pontok olyan helyzetben legyenek, hogy ne okozzon befeszülést és ezzel idő előtti len-

géscsillapító meghibásodást. 

5.6.7.2. Szemes rögzítés 

A követelmények legegyszerűbben gumi csatlakozó elemekkel teljesíthetők. Az 5.47 ábra 

mutatja alul és felül a lengéscsillapítónál leggyakrabban alkalmazott rögzítési módot. Sze-

mes rögzítésnek, vagy gyűrűs rögzítésnek is szokták nevezni. A személygépkocsiknál al-

kalmazott méretek: szélesség 32 mm, átmérő 35 – 36 mm a rögzítéshez a furat 10 mm il-

letve 12 mm. A tűrés + 0,15 mm (5.45 ábra). Ha a lengéscsillapítóban berugózási löketha-

tárolót szerelnek, vagy amikor a lengéscsillapítóra támaszkodik a rugó, 40 – 60 mm széles 

szemekre van szükség. 

A csatlakozó szem egy gumiperselyből áll, melyet a külső és a belső cső közé sajtol-

nak be, miközben nagy radiális feszültség keletkezik. A gumi résznek biztonságból válla 

van, hogy menet közben ne csúszhasson ki. Az ábrán látható leggyakrabban alkalmazott 

méretnél az elfordulási méret α/2 = ±15˚. Az elcsavarodás legnagyobb értéke pedig β/2 = 

±4˚. Nagyobb elfordulás növeli a dugattyúrúdra ható hajlító nyomatékot és ezért más kivi-

tel szükséges (5.31 ábra és 5.2 szakasz [5]). 

 

5.45. ábra: A lengéscsillapító szemes rögzítése. Külső átmérő 35 – 36 mm a furat átmérője 10 
+0,15

 mm, szé-

lessége 32 mm. A maximálisan megengedett szögelfordulás α/2 = ±15˚.és az elcsavarodás β/2 = ±4˚. 
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5.46. ábra: A lengéscsillapító csapos rögzítése, melynél a gumielemek közé távtartó perselyt kell szerelni, 

mely a gumi elemnek előfeszítést ad. A távtartó falvastagsága 2 mm, külső átmérője pedig 14 mm. Azért, 

hogy elkerülhető legyen az érintkezés a fogadó furattal a felső puffert egy tányér vezeti meg. A rögzítéshez 

önbiztosítású anyát alkalmaznak. (Sachs gyári kép). 

5.6.7.3. Csapos rögzítés 

Ha az alsó és a felső rögzítési pontban is minden síkban azonos nagyságú szögelmozdulás 

jön létre, a csapos rögzítési módot alkalmazzák (5.46 és 5.40 ábrák). Minden irányban ±6˚ 

eltérés megengedett. A rögzítéshez két gumi puffert egy-egy üléket alkalmaznak alul és 

felül. A gumi puffer lehet két egymástól független darab, de készülhet egy részes változat-

ban is. A vezetőcsap legalább 10 mm átmérőjű és a végén a menet M10x1. A gumi részek-

re egy domborított alátét kerül (mint ahogy a képen is látható) önbiztosítós anyával, vagy 

kontra-anyás biztosítással van megfeszítve. A működés szempontjából fontos távolságot a 

tárcsa alsó része és a lengéscsillapító között egy laza illesztésű távtartó tartja. A falvastag-

sága 2 mm, a külső átmérője 14 mm (5.31 ábra). 

Konstrukciósan biztosítani kell, hogy a legnagyobb szögeltérésnél a csap, vagy a táv-

tartó cső a karosszériához, vagy a fogadó furathoz ne érjen hozzá. Ennek a következménye 

a zajhatás és a megnövekedett hajlító igénybevétel. Mint ahogy az 5.46 ábrán a felső puf-

fernél látszik, az érintkezés egy tányérral kerülhető el. Ennek külső gallérja a gumi részt 

támasztja egy lefelé néző perem pedig a furathoz illeszkedik. Az alsó puffernél ugyanezt a 

hatást egy rávulkanizált megoldással érik el. A rögzítő rész tányérként is kialakítható. 

5.6.8. Ütközők és kiegészítő rugók 

Minden beépített ütköző, vagy kiegészítő rugó növeli a lengéscsillapító hosszát. Az ehhez 

szükséges helyet biztosítani kell a gépkocsinál. 

5.6.8.1. Kirugózási lökethatároló 

Az 5.43 ábra a legnagyobb húzóerőt 1,45 kN mutatja, mely vD, max = 0,52 m/s sebességnél 

lép fel. A dugattyú sebesség pedig 3 m/s. A nagy erők miatt a kerék lökésszerű kirugózását 

húzási lökethatároló korlátozza (5.91 ábra). Maga a lengéscsillapító és annak rögzítései a 

futóművön, illetve a felépítményen olyan kivitelűek, hogy a nagy csillapító erőt hosszú 
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ideig képes legyen elviselni. A személygépkocsiknál és a könnyű kisteherautóknál gazda-

ságilag kedvező megoldás kínálkozik a kirugózás elasztikus korlátozására, illetve hidrauli-

kus ütköztetés a lengéscsillapítóban (lásd az 5.3 és a 8.3.1 szakaszokat az [5]-ben). 

További előnye a kevés rugózású hatású felső és alsó lengéscsillapító bekötési pon-

toknak, hogy a kirugózó kerék kihúzza és egy viszonylag lapos, könnyen gyártható puffer 

(5) perbunából, vitonból, poliamidból vagy más műanyagból elegendő (5.47és 5.26 ábrák). 

Azért, hogy az felszerelhető legyen a dugattyúrúdra esztergált horony szükséges, amelybe 

az ütköző tárcsa (4) behengerelhető, vagy egy rugós biztosító gyűrű adja a megtámasztást. 

 

5.47. ábra: Sachs S27 kétcsöves lengéscsillapító, a dugattyúrúddal megvezetett berugózási ütközővel (2). A 

kirugózási ütköző (5) egy horonyba behengerelt tárcsára (4) támaszkodik. Be van méretezve és tűréssel is 

ellátták a felső rögzítő szemet és a külső védő csövet. 
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5.48. ábra: A Sachs kétcsöves S 27 és S 30 típusú lengéscsillapítók 27 mm illetve 30 mm dugattyúátmérővel 

beépített állapotban a húzási lökethatárolóval. A kialakítás formája és a berugózási út s2 függvényében a 

húzó erő F2 6 kN –ig. A magasság l20 az 1 képnél 4 mm, a 2-esnél 9 mm, a 3-asnál 12 mm. Az alkalmazott 

puffer 18 mm magasságig. 

A kétcsöves rendszernél a dugattyúrúd kifelé mozdulásakor a puffer (5) a lapos dugattyú-

rúd vezetőnek (6) ütközik neki (5.47 ábra), vagy pedig a tömítés csomagot megtámasztó 

tárcsának (8) az egycsöves lengéscsillapítónál (5.32 ábra). Az 5.48 ábra a progresszív be-

rugózási görbe alakja a 4 – 12 mm es puffernél. 

A rugalmas húzási ütköző élettartamát az alakja és a puffer anyaga határozza meg. 

Ez anélkül, hogy elvesztené a rugalmasságát, el kell viselje a -40˚C és a +140˚C közötti 

olajhőmérsékletet. Ütésszerű terhelésnél sem szakadhat le belőle, illetve nem szakadhat el. 

Az abból leváló darabok a szelep belsejébe kerülnének, és a csillapítás megszűnne vagy 

blokkolódna. 

A tartóssági vizsgálatokat a gépkocsi-, és a lengéscsillapító gyártója közösen végzik 

el, ezzel küszöbölhető ki, hogy a sorozatgyártásban ne forduljon elő hiba. Ezen az alapon 

azért, hogy tartható legyen a kerék kirugózási útja – ha végütközőkkel ellátott lengéscsilla-

pítóról van szó – csak a gyárilag engedélyezett cseredarab szerelhető be a gépkocsiba. 

Ugyanez érvényes a rugóval ellátott kereket vezető lengéscsillapítóra. A szerelési 

egység tartalmazza a lökethatárolót és a kiegészítő rugót is 5.51 ábra. 

5.6.8.2. Berugózási lökethatároló 

A kerék berugózási útjának végén van a lökethatároló. Az a feladata, hogy a berugózási 

utat zajhatástól mentesen határolja. Az ütköző elemek felül a védőcső belsejében vannak 

elhelyezve. Az 5.47 ábra egy gazdaságos megoldást ábrázol. Sem élettartam sem műszaki 

vonatkozásban nem okoz problémát. Mint azt az 5.6.8.1 szakaszban leírtuk, a rögzítése a 

lengéscsillapítónak olyan kivitelű, hogy viszonylag nagy erő átadására legyen alkalmas. 

Legtöbbször csak egy kis megerősítésre van szükség, ha berugózási lökethatárolótól és 

kiegészítő rugótól is átvesz erőt. 
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5.49. ábra: Berugózási út s1 a Sachs kétcsöves S 27, S 30 és S 32 –es típusú lengéscsillapítóinál berugózási 

lökethatárolóval F1=7kN erőnél. Az 1, 2, 3 kivitelek terheletlen magassága l12=8 mm, 15 mm, illetve 23 mm. 

Az alakja megfelel az 5.47 ábra 2-es tételének. a kiegészítő rugó 4-tétel 44 mm magas. 

 

5.50. ábra: A VW Golf III (1996) hátsó lengéscsillapítóba szerelt kiegészítő rugó. Gyártja az Elastogran cég. 

Anyaga cellás poliuretán elasztomer ”Cellasto”. Az anyaga és az alakja miatt erősen progresszív a rugóál-

landója. Teljes hossza 146 mm, 110 mm –re nyomható össze. Felütközéskor a terhelése 700 kg. 
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5.51. ábra: A Sachs által gyártott rugós tag a VW modellekhez, Golf (III, 1996) és Vento. Tekercsrugóval (1), 

és a metszeti ábrán jól felismerhető kirugózási ütközővel (2). Ezt a 11 mm átmérőjű dugattyúrúd vezeti meg. 

Teljesen kirugózott állapotban is megfelelő a megvezetés. 107 mm –el van a dugattyú felett. 27 mm átmérőjű 

az ütköző tányérja (5). A dugattyúrúd hornyában görgőzéssel rögzítik. A felső rögzítési pont csapos. A rugó-

erő és az ütköző ereje a nagy térfogatú, zajszigetelő puffereken (6) és (7) keresztül támaszkodik fel a karosz-

szériára. A részegységeket hatlapú anyákkal (8) és (9) rögzítik. A cső (10) és a hüvelyek (16) és (17) pontos 

előfeszítést biztosítanak. Rugalmas biztosító gyűrűt szerelnek a félkör keresztmetszetű horonyba, mely ütköz-

teti az alsó tárcsát, (11) a távtartó hüvelyt (10) és a felső tányért (12). Erre támaszkodik a tekercsrugó (1) az 

elasztikus gyűrűvel (18) és a cellás szerkezetű poliuretánból készült kiegészítő rugó is (4). Ennek alul egy 

peremes válla van, hogy a műanyag védőcsövet tartani tudja. 

Amikor a futómű berugózik, a 4-es alkatrész felfekszik a fedélre (14) Ennek a dugattyúrúd vezetésének a 

védelme a feladata. A fedélnek van egy hornya (19). Ezen keresztül tud összenyomáskor a levegő belülről 

eltávozni. Az alsó rugótányért a külső csőhöz rögzítik. A gumi elemek nagy erők esetén is csak kevés elmoz-

dulást engednek. Az alsó szemes rögzítés szélessége 40 mm. 
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Az 5.47 ábrán látható ütköző puffer (2) vezetését átveszi a dugattyúrúd (1) vezetést. Teljes 

átrugózáskor ez a külső csőhöz illeszkedő záró sapkára fekszik fel és a fémből készült vé-

dőcsőre (3). A palack alakú rugalmas kaucsuk-, vagy műanyag keverék a porszennyező-

désnek ellenáll, a dugattyúrúd tömítésénél helyezkedik el (5.24 ábra) és azt hatástalanná 

tudja tenni. Ennek a következménye az olaj kijutása, a csillapító hatás csökkenése és a nem 

mindig olajálló anyagból készülő ütköző elem tönkremenetele. 

Az 5.49 ábra progresszív rugózási karakterisztikát mutat, három különböző magassá-

gú és alakú ütköző pufferrel (2) tétel az 5.47 ábrán. 

5.6.8.3. Kiegészítő rugó 

A lapos berugózási puffer nem eredményez használható rugózási karakterisztikát. A felüt-

közési erő csökkentésére a lágy felütközés elérése érdekében kiegészítő rugót építenek be 

cellás szerkezetű poliuretán elasztomerből, vagy üreges gumiból (5.9 és 5.14 ábrák) 4-es 

tétel. Egy kétcsöves lengéscsillapítóhoz illesztett 44 mm magas kiegészítő rugó karakte-

risztikáját mutatja az 5.50 ábra. Ezt ahogy az 5.51 ábra mutatja a dugattyúrúd vezeti meg. 

Berugózáskor a záró sapkára, illetve egy tárcsára fekszik fel. 

5.7. Rugós lengéscsillapító  

A motorkerékpároktól kezdett elterjedni [5] könyv 6.2 szakasz a rugóval ellátott lengéscsil-

lapító. A személygépkocsi gyártók nem csak a független kerékfelfüggesztésnél, hanem a 

merevhidas és a kapcsolt kerékfelfüggesztésnél is alkalmazzák. Majdnem valamennyi a 

rugózáshoz és a lengéscsillapításhoz szükséges egységet egyesíti. 

Tekercsrugó (1), húzási ütköző (2), kiegészítő rugó (4) (5.51 ábra) és, mint tehervise-

lő elem a lengéscsillapító. 

A tekercsrugó utólag is felszerelhető, zajcsillapítóval csatlakozik a felépítményhez, 

vagy közös egységként néhány csavarral beszerelhető a gépkocsiba. A beszerelt rugós ta-

gok a következő ábrákon láthatók: 1.13, 1.54, 1.55, 1.61, 1.62, és 1.77. 

5.8. Rugó és kerékvezető lengéscsillapító  

5.8.1. Kiviteli változatok 

Ez a változat a kerék vezetését is ellátja. A személygépkocsiknál és könnyű kisteherautók-

nál a 11 mm-ről 18 – 28 mm átmérőre megerősített dugattyúrúd menet- és oldal irányú 

erők felvételére alkalmas. Helyettesíti a felső lengőkart a három csapágyazásával együtt.  
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5.52. ábra: Egy Opel modell hajtott első futóműve, kerékvezető lengéscsillapítóból és rugóból álló egysége. A 

kerékcsapágy tartó a külső lengéscsillapító csőhöz van rögzítve. A nyomtávrúd viszonylag magasan van 

elhelyezve. 

A kerékvezető rugós lengéscsillapítók csoportosítása: 

 a kerékcsapágy tartó fixen rögzített a külső csőhöz (5.52 ábra) 

 a kerékcsapágy tartó leszerelhető a lengéscsillapítóról 

A lengéscsillapító változatok: 

 „nedves” rugós tag, melynél a lengéscsillapító részegységei a vezető csőbe szerel-

tek (5.54 és 5.55 ábrák) 

 patronos kivitel, melynél a lengéscsillapító betét a vezető csőbe szerelt és csavarral 

rögzített (5.53 ábra). 

A felsorolt változatok közül az alapján döntenek, hogy a gyártó mely változatot részesíti 

előnyben. Ezt a döntést még az is befolyásolja, hogy a külső csőhöz csatlakozik – e a 

nyomtávrúd és a kormányirányító kar (5.52, 1.57, 3.102, 4.1 és 4.47 ábrák). 

A „nedves” rugós tagnak az előnye az, hogy jobb a hő elvezetése a lengéscsillapító-

nak. Az oldható tengelycsonknak pedig az előnye az, hogy a lengéscsillapító meghibásodá-

sakor kevesebb szerelési művelettel megoldható a csere. A külső cső egyszerűen benyom-

ható a csapágytartóba. 

Mint ahogy az 5.53 ábra mutatja, ha a kerékcsapágy tartó nem bontható le a lengés-

csillapítóról csavaros rögzítés szükséges, hogy a lengéscsillapító betét cserélhető legyen. 
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5.53. ábra: Ha egy Opel kerékvezető tagnál meghibásodik a lengéscsillapító, a záró csavart meg kell lazítani 

és utána a betét (3) kicserélhető. jól felismerhetők a tekercsrugónál alkalmazott rugalmas gyűrű (4), kiegé-

szítő rugó (5), és a tömítő mandzsetta (6). 

5.8.2. Túlnyomásmentes kétcsöves rugós lengéscsillapító 

Az 5.54 ábrán kétcsöves túlnyomásmentes kerékvezető lengéscsillapítót látunk. Működési 

elve megfelel a kétcsöves túlnyomásmentes lengéscsillapítónak (lásd 5.6.2 szakaszt). 

Azért, hogy teljesen kirugózott állapotban elegendő legyen a minimális vezetési hossz „l” 

(1.11 ábra). A húzási ütköző (13) magasabbra kerül. Ezzel együtt jár a PTFE réteggel ellá-

tott vezetőpersely (11), ami csökkenti a súrlódást. 

5.8.3. Túlnyomásos kétcsöves rugós lengéscsillapító 

A túlnyomásos rugós lengéscsillapító kifejlesztése kezdetben nehézségbe ütközött. Az 

egycsöves változatnál fellépő nagy erők miatt nem volt megvalósítható. Az a megoldás, 

hogy kisebb dugattyúrúdnál a kerék vezetését a csőre átruházni drága és nagy súrlódással 

járó megoldás (lásd 6.4.6 szakaszt az [5]-ben). 
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5.54. ábra: Fiat Panda (1995) kerékvezetést végző rugós lengéscsillapító, melynek gyártója a Monroe. A 

külső csőre (1) a tekercsrugó tányérja, (2) a nyomtávrúd rögzítésére szolgáló hüvely és a lemez alkatrészek 

(4) és (5) fel vannak hegesztve. Ez utóbbihoz rögzítik csavarokkal a kerékcsapágy házat. A külső cső lepere-

mezésre (6) támaszkodik az ütköző alátét (7). Ennek két kereszt irányú hornya (8) arra szolgál, hogy a feltá-

maszkodó kiegészítő rugó ne okozzon nyomásnövekedést, mert az a szennyeződést és lerakódást a tömítésbe 

(9) nyomná. Szinter vasból készül a dugattyúrúd vezetése (10) a hüvely alá van besajtolva. Olyan a felülete, 

hogy a dugattyúrúddal (12) a súrlódás minimális. A dugattyúrúd átmérője 20 mm a középső része hordozza a 

kirugózási ütközőt (13). Teljesen kirugózott keréknél a vezetési hossz ( a 11-es hüvely közepe és a dugattyú 

közepe közötti távolság) 120 mm. A dugattyúrúd (12) alsó része elkeskenyedik, hogy a húzási fokozati- és a 

visszacsapó szelepet fel lehessen szerelni (5.26 ábra). A 27 mm átmérőjű dugattyú tömítése a csőhöz (14) a 

kis súrlódású gyűrűvel (15) történik. 
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5.55. ábra: Sachs kétcsöves kisnyomású kerékvezető lengéscsillapító teljesen berugózott állapotban megraj-

zolva. A dugattyúrúd (1) alsó vége húzott és menettel (23) ellátva. Ide szerelik a húzó fokozati szelepet. A 

dugattyúrúd felső vége, amely a sárhányóhoz csatlakozik, le van lapolva, hogy ellen lehessen tartani. 

Jó kompromisszum a túlnyomásos kétcsöves kerékvezető lengéscsillapító. Az olaj a gyár-

tótól függő túlnyomás alatt áll, mely lehet 6-tól 10 barig. A 18 – 28 mm átmérőjű dugattyú-

rúdnál a kirugózási erő éppen a határon van. 
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Az 5.55 ábra metszeti rajz a rugós tagról. 22 – a rugótányér és az alsó nyelv a kerék-

csapágy tartó rögzítéséhez a külső csőre (2) fel van hegesztve. A dugattyúrudat a súlycsök-

kentés miatt csőből gyártják. A kívánt jelleggörbétől függően a dugattyú mindkét fele, 

vagy csak az egyik van (húzás irányban) ellátva szeleplapokkal (lásd 5.6.4.3 és 5.6.2.4 

szakaszok). Az utóbbinál degresszív beállítás is lehetséges. A hosszú dugattyúrúd felső 

csapja különleges kivitelű. a szerelésnél az ellentartáshoz vagy hatlapú belső kulcsnyílású, 

vagy lelapolt. A csap alsó része az olaj és a gáz szempontjából tömített kell legyen. A hú-

zási lökethatároló műanyagból készül. A dugattyúrúdra szerelik. A fellépő legnagyobb 

erőnek megfelelő hajlítási igénybevételt tehermentesítő részt képeznek ki rajta. Azért, hogy 

a súrlódást minél kisebb értéken tartsák a dugattyú és a csőfal közötti tömítés egy széles 

PTFE gyűrű (15). A húzó fokozati szelep (16) hasonlít az 5.26 ábrán láthatóra. A nyomó 

fokozatban az erőket a (18) és a (20) szelepek együtt hozzák létre (lásd 5.6.2.5 szakaszt). 

A dugattyúnál az állandó áteresztés a megkerülő csatornából (bypass) és a nyílások-

ból áll, könnyítések az alsó szeleptárcsán (21). Azért, hogy ezeknek a szabad felületeknek 

a hatása a nyomó fokozatban a fenékszelepnek megfelelő legyen, a tűrésfüggő hézagot 

dugattyúrúd és a vezető hüvely között a csillapítási karakterisztikának megfelelő értéken 

kell tartani. A dugattyúrúd és a vezető hüvely (7) közötti hézagot PTFE tömítőgyűrűvel 

(13) látják el (5.56 ábra). Nyugalmi helyzetben, mint ahogy meg van rajzolva, ez alul talál-

ható. Működés közben, ha a munkatérben (16) túlnyomás van, ez felül van. Ennek a meg-

határozott keresztmetszetű keresztirányú hornyai a légtelenítéshez szükségesek. 

 

5.56. ábra: Sachs kétcsöves kisnyomású kerékvezető lengéscsillapító tömítő és vezető egysége. 

Mint ahogy az 5.6.2.3 szakaszban le volt írva, közlekedés után az olaj lehűlésekor a nyo-

másmentes kétcsöves lengéscsillapítónál felül légzsák képződhet. Ezt a kiegyenlítő tér (9) 

gáztöltésének nyomása együtt a szeleppel (10) erősen késleltetni tudja. Ha ennek ellenére 

kis hőmérsékleten a nyomáscsökkenés az olaj sűrűsödésével együtt lép fel, a légtelenítési 

lehetőségnek nagy a jelentősége. 
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Úgy a húzási, mint a nyomási csillapításnál a belső tér felső részében, (16) ha megnő 

a nyomás a dugattyúrúd (1) és a hüvely (7) közötti átáramló résolaj összegyűlik a magasan 

lévő gyűrű alakú csatornában (12). A ferde furaton (11) keresztül az alsó csatornába kerül. 

Egy szög alatti gyűrűt alkot a tömlőszeleppel (10). Ez utóbbi felemeli az olajat és vissza-

juttatja a kiegyenlítő térbe (9). Ez csak kb. a feléig van feltöltve, és a gáz nyomása terheli. 

A tömőszelepnek záró hatása van és megakadályozza a gáz belépését a dugattyúrúd tömí-

téséhez (3). 

Az olaj habzását a szelepeknél, a buborékképződést, melyet kavitációnak neveznek, a 

p = 6 – 10 bar megakadályozza. Amennyiben a gáz valamilyen ok miatt eltávozna, a csil-

lapítás működése a fenékszelepnél (20) továbbra is megmarad. Ez a biztonsági jellemző. 

Ha a lengéscsillapítót lezárják egy zárósapka felhegesztésével, vagy mint az 5.56 ábrán 

látható több záró elemmel, melyeket a vezető egységhez (6) szorítanak. Ez ráfeszíti a csö-

vet (17) az 5.55 ábrán látható szeleptestnek (20) és a külső csőnek (2). A tömítés (3) és a 

felfelé kinyúló porvédő ajak a fedéllel (5) közös egységet alkotnak, melyet a sapka (22) 

felülről eltakar. Erre támaszkodik fel a kiegészítő rugó. 

5.8.4. Kerékvezető lengéscsillapító 

Ez a lengéscsillapító átveszi a kerék vezetésének feladatát anélkül, hogy rugóerőt átadna. 

Hiányzik a rugótányér, a kirugózási ütköző, a kiegészítő rugó (1.41 ábra). 

5.9. Változó lengéscsillapítás  

Az előző szakaszokban ismertetett lengéscsillapítóknak a teljes munkalöketükben csak egy 

meghatározott, és csak a dugattyúsebességtől függő jelleggörbéjük van. Ezt a gépkocsi 

gyártója minden típusra egy bizonyos terhelési állapotra (általában személygépkocsi két 

személlyel egyenként 75 kg és csomaggal) határozza meg. Ez a jelleggörbe a menetbizton-

ság és a komfort közötti kompromisszum eredménye (lágy, vagy kemény rugózás). 

Különböző terhelések és menetszituációk ennek megfelelő speciális csillapítást igé-

nyelnek. 

Az 5.57 ábra olyan lengéscsillapítót ábrázol, mely hengerének belső palástján hosz-

szanti horony van kialakítva. Ez a horony a gépkocsi normál szinthelyzetében hatékony. 

Kis terhelésnek és billenési helyzetnek megfelelő megkerülő csatorna a csillapító dugattyú-

ja mellett. Csökkentett lengéscsillapítást, vagyis nagyobb komfortot eredményez. A normál 

szinthelyzeten túl, vagyis a kerék nagy be-, illetve kirugózásakor a megkerülő csatorna 

hatástalanná válik, a csillapító erő pedig növekszik. A lengéscsillapítóban kialakított ho-

rony hosszával, helyzetével és változó keresztmetszetével a gépkocsinak megfelelően 

egyedileg megvalósítható a komfort és a menetbiztonság közötti kompromisszum (5.85 

ábra). 

A csillapítási jelleggörbe megközelítőleg tetszőleges beállítása az 5.59 ábrának meg-

felelően a terhelési állapottól és a menetviszonyoktól függően fokozatmentesen állítható 

kétcsöves lengéscsillapítóval lehetséges. Az elektronikus szabályozású, arányos működésű 

szeleppel a gépkocsi sebességétől, a pillanatnyi keresztirányú gyorsulástól, a kocsiszekrény 

gyorsulásától elöl és hátul, a lassulástó és a gyorsítástól, a fékpedál, illetve a gázpedál és a 

kormánykerék működtetésétől függően lehet a lengéscsillapítást beállítani. Jellegmező 

vezérlésű adaptív lengéscsillapító szabályozás valósítható meg (5.60 árba). 
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5.57. ábra: Túlnyomásos, egycsöves, megkerülő csatornával ellátott Sachs lengéscsillapító. 

 

5.58. ábra: megkerülő csatornával ellátott lengéscsillapító jelleggörbéje összehasonlítva egy hagyományos 

változattal. A gépkocsi normál szinthelyzetében a csillapító erő visszacsökken a komfortosnak megfelelő 

értékre. A normál helyzeten kívül a csillapító erő a biztonságos állapotnak megfelelő értékű. 
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5.59. ábra: Fokozatmentesen állítható Sachs lengéscsillapító. Húzási fokozatban a dugattyúba szerelt szele-

pek (2) mint visszacsapó szelepek működnek. A munkatérben (4) lévő olaj átáramlik rajtuk és a nyílásokon 

(5) a csövek közé az arányos működésű elektromágneses szelepen (1) át a kiegyenlítő térbe (7). Összenyo-

máskor a fenékszelep (3) zár a dugattyúrúd térfogatával arányos olaj mennyiség is az elektromágneses szele-

pen áramlik át. A húzó és a nyomó fokozatban egyaránt a csillapítás nagyobb része az elektromágneses sze-

lepnél van. 
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5.60. ábra: Fokozatmentesen állítható Sachs lengéscsillapító. Kis csillapítási sebességnél komfort okból kis 

csillapítás állítható be, laposan emelkedő karakterisztikával. Menetbiztonsági okból nagy csillapítás szüksé-

ges, mely meredeken emelkedik. A jelleggörbe meredekségét és nagyságát a menetbiztonság és a komfort 

vonatkozásában állítják be. 
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Ennek a fejezetnek kitűzött célja a járműmodellek egyes fajtáinak bemutatása. Mindezt 

először a vizsgált mozgások szerint hossz- és keresztirányú illetve vertikális dimenziókra 

felbontva hagyományos fizikai leíró módszerekkel. Ezen szeparált modellek tipikusan a 

vizsgált dimenziót illető (például vertikális tengely körüli transzláció és keresztirányú ten-

gely körüli rotáció) kinematika leírására fókuszálnak egy lokális koordinátarendszerben, a 

többi dimenziót pedig jelentős egyszerűsítésekkel vagy hanyagolásokkal kezelik. 

Az egyes irányokban történő mozgások egyidejű modellezésére több lehetőség is 

nyílik: legegyszerűbben az egyes szeparált leírások közelítő módon történő egyesítése je-

lenthet megoldást. Ilyen esetekben az alkalmazott egyszerűsítések határozzák meg az alko-

tott modell validitásának határait (például trigonometrikus függvények különféle módú 

közelítésekor a közelítő és tényleges érték különbségére szabott határérték alapján). 

Amennyiben hagyományos módon a modellezett rendszer egészét igyekszünk leírni a fenti 

egyszerűsítések mellőzése nélkül, a rendszer leírásának komplexitása körülbelül egy nagy-

ságrenddel nő. 

Hat vagy még több szabadságfokú összetett modellek esetén jelentős egyszerűsítést 

jelent az úgynevezett többtest-rendszer alapú modellezési lehetőség. Eme eljárás során 

nem célja a modellalkotásnak a modell teljes egyenletrendszerének zárt felírása – minda-

zonáltal az eljárás természetesen biztosítja az adott modell leírásához szükséges egyedi 

jellemzők rögzítésének lehetőségét. Teszi ezt egyesével létrehozott testek közötti kénysze-

rek és erőhatások definiálásával. Ilyen módon egy járműmodell építése során a figyelembe 

venni kívánt összetevők (például járműváz, felfüggesztések és kerekek) mint merev testek 

definiálását követően azok egymáshoz való viszonyukat kell meghatározni (például a kere-

kek, mint önálló testek, hat szabadságfokából öt az adott felfüggesztéshez van rögzítve, 

viszont a hatodik szabadságfokuk nem rögzített, és így tudnak forogni saját tengelyük kö-

rül). Minden egyes test mozgásegyenlete külön kerül ilyenkor megoldásra, figyelembe 

véve a kényszereket és erőkapcsolatokat. 

6.1. Járműdinamikai szimulációk  

Talán a hosszirányú járműdinamika leírása a legismertebb járműdinamikai modell, mivel 

összefoglaló módon magában foglalja a gépjármű menetdinamika sok ágát. E modell meg-

alkotásakor például figyelembe lehet venni a hajtáslánc valamint a fékrendszer felől érkező 

erőhatásokat, melyek további részletezése nem célja ennek a fejezetnek (de említhetnénk a 

csapágysúrlódási vagy a gördülési ellenállásokat is). Az említett erőhatások a jármű kör-

nyezetétől függően további tagokkal bővülnek: a domborzati viszonyokból adódó gravitá-

ciós erővel, illetve a környező levegő torlódása miatti légellenállási erővel. 

Ugyanakkor a kerékdinamika sok esetben elhanyagolásra kerül, pedig amint a jár-

művet nem egyetlen anyagi pontként kezeljük, felmerül a kérdés tisztázásának igénye. Bi-

zonyára a szlip fogalma és szerepe sokakban ismert, mégis az ebből adódó dinamika leírá-

sa már nem ilyen egyértelmű. 

6. GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZÁMÍTÓGÉ-

PES SZIMULÁCIÓK 
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Az alábbiakban ennek megfelelően elsőként egy egyszerűsített kerékmodell kerül 

ismertetésre, majd egy hosszirányú modell kerül felépítésre. Utóbbi elsőként egy kvázi-

statikus modell, majd egy negyed járműmodell, végül pedig egy dinamikus modell felépí-

tését mutatja be. 

6.1.1. Hosszirányú dinamika 

Elsőként fontos leszögezni, hogy itt most a kerékmodell megjelölés egy merev testet rejt 

maga mögött, mely egy előre meghatározott hosszirányú szlip karakterisztikával rendelke-

zik. Jelen esetben fogadjuk el, hogy az abroncs is merev testként a kerék része, és nem kell 

például effektív gördülési sugárral számolni, az megegyezik a névleges sugárral. 

A modellezés során fontos a következő: a jármű fék- illetve hajtásrendszerével illetve 

magával a felépítménnyel közvetlenül a felni vagy kerék az, amire hatást tudunk kifejteni. 

Az abroncs egyfajta összekötő elemként fogható fel a talaj és a felni között: figyelembe 

veszi mindkét fél kinematikáját, és eszerint szolgáltat ”választ”, vagyis a létrejövő ab-

roncserőket. Amennyiben az abroncs is merev testként van értelmezve, ez az összeköttetést 

közvetlen lesz, és egyszerűsödik  

Mindezek eredményeként felírható egy felni vagy kerékdinamika illetve egy egysze-

rűsített abroncsdinamika. Előbbi az alábbiak szerint formalizálható (6.1). Az egyenlet 

megértésében segít az 6.1. ábra. 

Xeffektívhajtásfékékker
FRMMI   (6.1) 

Ahol: 

 φ a kerék (felni) elfordulási szöge, mértékegysége rad 

 Ikerék a kerék tehetetlenségi nyomatéka, mértékegysége kg.m
2
 

 Mfék a fékezésből származó nyomaték, mértékegysége Nm 

 Mhajtás a hajtásból származó nyomaték, mértékegysége Nm 

 Reffektív az abroncs effektív gördülési sugara, mértékegysége m 

 FX az abroncs hosszirányú válaszereje, mértékegysége N 

 pont egy mennyiség jele felett az idő szerinti deriválást jelenti, mértékegysége 1/s 
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6.1. ábra: A kerékre ható erők. 
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 személygépjárművek haszongépjárművek 

Ikerék [kg.m
2
] 1…5 4…20 

Mfék [Nm] 1000…3000 4000…30000 

Mhajtás [Nm] 400…2000 800…5000 

Reffektív [m] 0.25…0.38 0.35…0.55 

6.1. táblázat: Alkalmazott paraméterek és változók közelítő értékei kerékdinamikai modellhez. 

Az egyes érétkek megfelelő megválasztásában segít az 6.1. táblázat. A kerekek tehetetlen-

ségi nyomaték a korongok forgástengelyére vett képlet szerint jól közelíthető (6.2). Sze-

mélygépjárművek esetén egy kerék tömege közelítőleg 10-35kg, haszonjárművek esetén 

30-100kg. 

2

effektívékkerékker
RmI   (6.2) 

Ahol: 

 mkerék a kerék tömege, mértékegysége kg 

A fék és hajtási erők maximális értékének megválasztásakor a következők lehetnek segít-

ségre. Fékezéskor a maximálisan elérhető járműlassulás ideális körülmények között eléri 

az 1G értéket. Ilyenkor minden abroncs a rá eső terhelésnek megfelelő mértékben lassítja a 

járművet, ez durva közelítéssel a jármű tömegének a kerekek száma felé osztásával szár-

maztatható. Figyelembe véve továbbá a kerék effektív sugarát is, könnyedén számítható a 

maximális féknyomaték nagysága (6.3). 

 
effektív

max

fék
R10

szám

m
Mmax   (6.3) 

Ahol: 

 mmax a jármű maximális tömege, mértékegysége kg 

 szám a kerekek száma 

Hajtás esetén a hajtott kerekek számának megfelelően kell osztani a gyorsításhoz szüksé-

ges erőt a kerekek között. Az elérhető maximális gyorsulás haszonjárművek esetén teljes 

terheléssel 1-2m/s
2
, személygépjárművek esetén akár 5m/s

2
 felett is lehet. Az effektív ke-

réksugarat figyelembe véve számítható a maximális kerekenkénti hajtónyomaték (6.4). 

 
effektívmax

hajtott

max

hajtás
Ra

szám

m
Mmax   (6.4) 

Ahol: 

 számhajtott a hajtott kerekek száma, mértékegysége – 

 amax az elérhető maximális gyorsulás mértéke teljes terheléssel, mértékegysége 

m/s
2
 

Mivel jelen esetben az abroncsdinamikát egyszerűsítésekkel kezeljük, az effektív keréksu-

gár így megegyezik a névlegessel. A névleges keréksugarat az abroncsok megjelöléseiből 

lehet számítani. Ezek általános jelölése a következő formátum szerint történik (6.5). A pél-

da szerint a választott abroncs futófelületének szélessége 205mm, oldalfalának magassága 

a futófelület szélességének 55%-a, és a felni átmérője 16coll: 205/55R16. 
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 (6.5) 

Ahol: 

 szél a futófelület szélessége, mértékegysége mm 

 mag az abroncs oldalfalának magassága a futófelülethez viszonyítva, mértékegysé-

ge % 

 fel a felni átmérője, mértékegysége coll 

Az abroncsdinamika ebben az esetben mivel az merev testként kerül közelítésre egyszerű-

södik: 

 a felnire és az abroncsra ható vertikális erők megegyeznek (és az effektív sugár a 

névlegessel egyenlő), 

 a létrejövő horizontális abroncserők csak a kerékcsúszás függvényeként jelentkez-

nek, 

 a modell keresztirányú bővítésekor a hosszirányú és keresztirányú abroncserők 

egymásra hatásának figyelembe vétele csak közvetett módon lehetséges. 
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6.2. ábra: Az abroncs kinematikája. 

A 6.2. ábra szerint írható fel az egyszerűsített hosszirányú abroncsdinamika. Lényege, 

hogy egy arányosság írható fel a függőleges terhelő erő és a hosszirányú abroncserő között 

(6.6), továbbá a kerék csúszásának függvényében egy előre meghatározott karakterisztika 

szerint jön létre egy súrlódási együttható (6.7). Fontos, hogy a felírt egyenletek csak nem 

negatív keréksebességre és forgási szögsebességre vannak értelmezve. 

 
ZX

FF  (6.6) 

Továbbá 

 
Xeffektív

Xeffektív

v,Rmax

vR









 (6.7) 
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Ahol: 

 FZ az abroncsra eső függőleges terhelő erő, mértékegysége N 

 μ a létrejövő súrlódási együttható, mértékegysége - 

 λ a kerék csúszása, mértékegysége – 

 vX a kerék hosszirányú sebessége, mértékegysége m/s 

Az ábra jobb oldalán látható a létrejövő súrlódási erőre feltételezett karakterisztika. Továb-

bi irodalmakban sokfajta tapasztalati eljárás található a valóshoz közel álló karakterisztikák 

megalkotására, ezek részletezésétől most eltekintünk. Lényege e karakterisztikáknak, hogy 

a létrejövő súrlódás a szlip függvényében egy rövid szakaszon (hozzávetőleg -10% és 10% 

szlip között) közel lineáris, majd egy maximumot elérve kismértékben csökkenve egy cél-

értékhez közelít. Ilyen módon a maximális hajtó illetve fékező erő a ±10%-os szlipértékek 

körül realizálható – az ABS és ASR rendszereknek célja ezen érték körül tartani az aktuális 

keréksúrlódást. 

A 6.3. ábra egy egyszerűsített példát mutat egy negyed járműmodellel (csak egy kereket 

tartalmaz). A járműsebesség az alábbi egyenlet szerint került számításra (6.8). 

 dt
m

F
v

X

X
 (6.8) 

Ahol: 

 m a jármű tömege, mértékegysége kg 

 t az idő, mértékegysége s 
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6.3. ábra: Egyszerűsített hosszirányú járműdinamika példa. 

Az ábráról látható, hogy a kerékszlip milyen módon változik a hajtó és fékező erők összes-

ségének (gerjesztő erők) függvényében, továbbá hogy ugyanezen összesség nem egyezik 

meg teljes mértékben a kerékerő nagyságával.  

1. Kvázi-stacionárius esetekben (mikor a szlip és a gerjesztő erők összessége is állan-

dó) a létrejövő különbség (negyedik diagram) jelen modell alapján egyedül a kerék 

tehetetlenségének legyőzésére fordítódik, mely a kerék gyorsulása miatt jelenik 

meg. Ez később kiegészülhet még gördülési ellenállással vagy csapágyellenállással 

is – ezen erőhatások lényege, hogy a járműváztól függetlenül a kerék dinamikájára 

hassanak csak. 

2. Továbbá a gerjesztő erők változásakor a kerékgyorsulás illetve ezzel együtt a ke-

rékcsúszás változása további erőket emészt fel, így egy egységugrás jellegű ger-

jesztés kezdetekor a gerjesztő erők egyedül a kerékdinamika megváltoztatására for-

dítódnak. Utóbbi minél közelebb van kvázi-stacionárius állapotához, annál keve-

sebb erőt emészt fel. 



6. GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓK 315 

 Hankovszki Zoltán, BME  www.tankonyvtar.hu 

6.2. Járműmodellek  

6.2.1. Kvázi-statikus hosszirányú járműmodell 

φ2

vX

FX2FZ2

φ1

FX1FZ1

FX3FZ3

l1

l2
l3

ltg
k

lu
tf

tömegkp.

γ

F lég

FG

 

6.4. ábra: Hosszirányú járműdinamika esetén fellépő erők. 

A 6.4. ábra ismerteti a hosszirányú járműdinamika során fellépő erőhatásokat kvázi-

statikus esetben – ez minden fellépő erőhatás állandósulását jelenti. Utóbbi szerint állandó-

sult kell, hogy legyen a lejtőszög és a jármű sebesség, vagy például a jármű bólintása is. 

Továbbá feltételezzük, hogy a talajfelszín kerekekkel érintkező pontjaiban és minden to-

vábbi pontjában a felszín irányultsága mindenhol azonos. Ilyen módon lehet biztosítani 

minden az ábrán szereplő erőhatás állandósulását. Egy nem statikus modell megalkotását 

lásd a következőkben. 

Az ábra egy jármű együttest tartalmaz, a modellezés szempontjából ez a kapcsoló-

ponti erők szerepében jelenik meg. A modell három dimenzióval rendelkezik: hosszirány, 

vertikális irány és lejtőszög – mivel nincs oldalirányú dimenziója a járműnek, így ez eset-

ben ”csak tengelyeket modellezünk”, a jobb és bal oldali kerekek nem kerülnek elkülöní-

tésre. Így azokat összevonhatjuk egy kerékbe tengelyenként: ez a virtuális kerék tehetetlen-

ségben, kerékterhelésben és hajtóerőkben is kétszeres értékekkel rendelkezik, így vég-

eredményben az (6.1) egyenlet mindkét oldalát hasonló módon módosítjuk (6.9), és a ke-

rék kinematikája változatlan marad. 

   2FR2M2M2I
Xeffektívhajtásfékékker
  (6.9) 
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A járműdinamika legegyszerűbb felírási módja egy olyan koordinátarendszerben lehetsé-

ges, mely a talaj dőlésszögével együtt mozog, és a lejtőszög a gravitációs erő irányultságá-

ban jelenik meg – az abroncsok szempontjából is a talajfelszínre merőleges szorítóerő a 

lényeges, illetve az általuk létrehozott erőhatás is annak síkjában mozog. A felszínre merő-

leges tengelyenkénti kerékerők így (6.10) alapján számíthatóak. Az egyenlet magában fog-

lalja a légellenállási erőt is, mely (6.11) szerint kerül meghatározásra. E szerint a sebesség 

négyzetesen jelenik meg a légellenállási erő nagyságában. Érdekes példa egy személygép-

kocsi és egy tehergépkocsi légellenállási teljesítményének összehasonlítása. Egy tehergép-

kocsi 0.8-as légellenállási együtthatóval, 80km/h (22.2m/s) megengedett maximális sebes-

ség mellett, 7.5m
2
 homlokfelülettel 1825.2N légellenállási erőt fejt ki, mely az adott sebes-

ségnél 40.6kW teljesítmény befektetést igényel (6.12). Egy személygépkocsi 0.3-as légel-

lenállási tényezővel és 2.5m
2
 homlokfelülettel ugyanezt a légellenállási teljesítményt 

160km/h sebességnél fejti ki, vagyis kétszeres sebességnél. 
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 (6.10) 

Továbbá 

2
vAcF

leveg ő2

XWlég


  (6.11) 

2
vAcP

leveg ő3

XWlég


  (6.12) 

Ahol: 

 FZ1T az első tengely terhelőereje, mértékegysége N 

 FZ2T a hátsó tengely terhelőereje, mértékegysége N 

 Flég a légellenállási erő, mértékegysége N 

 FG a gravitációs erő, mértékegysége N 

 γ a lejtő dőlésszöge, mértékegysége rad 

 FX1T az első tengely hosszirányú abroncsereje, mértékegysége N 

 FX2T a hátsó tengely hosszirányú abroncsereje, mértékegysége N 

 FX3 a kapcsolóponti hosszirányú erő, mértékegysége N 

 FZ3 a vertikális kapcsolóponti erő, mértékegysége N 

 ltgk a tömegközéppont magassága, mértékegysége m 

 lutf a vontatott kocsi bekötési magassága, mértékegysége m 

 l1 az első tengely és a tömegközéppont közötti távolság, mértékegysége m 

 l2 a hátsó tengely és a tömegközéppont közötti távolság, mértékegysége m 

 l3 a kapcsolópont és a tömegközéppont közötti távolság, mértékegysége m 

 cw a jármű légellenállási együtthatója, mértékegysége – 

 A a jármű homlokfelülete, mértékegysége m
2
 

 ρlevegő a levegő sűrűsége (6.232kg/m
3
 normál körülmények között), mértékegysége 

kg/m
3
 

 Plég a légellenállási teljesítmény, mértékegysége W 
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A légellenállás számításakor alkalmazásra kerülő mennyiségek tipikus érétkei a 6.2. táblá-

zat szerint alakulnak. A tengelyek hosszirányú távolsága (tengelytávolság) általában 70:30 

és 30:70 százalékos megoszlás értékek között mozog a tömegközéppont helyzetét tekintve. 

 személygépjárművek haszongépjárművek 

cw [-] 0.28…0.4 0.5…1.0 

A [m
2
] 2…3.5 4…9.6 

l1+l2 [m] 1.6…2.6 2.5…6 

ltgk [m] 0.5…1.0 0.8…1.6 

m [kg] 500…3500 3500…40000 

6.2. táblázat: Alkalmazott paraméterek közelítő értékei hosszirányú járműdinamikai modellhez. 

A jármű hosszirányú mozgása a fentiekben (6.8) alapján egyszerűsítve került alkalmazásra. 

Ennek kibővített változata (6.13) szerint látható: megjelentek a tengelyek elkülönítve, a 

környezeti hatások, mint légellenállás és domborzat, valamint a kapcsolt (vontatott) jármű 

mozgatásához szükséges erő. 

 
3XGlégT2XT1XX

FsinFFFFvm    (6.13) 

6.2.2. Negyed járműmodell 

A negyed járműmodell vizsgálata kissé elkülönül az előző fejezettől, ugyanis itt közvetle-

nül nem számolunk az eddig ismertetett erőhatásokkal és mennyiségekkel, jelen esetben 

csak a felfüggesztés dinamikájára koncentrálunk. A „negyed” megjelölés azért került al-

kalmazásra, mert itt csak a jármű egyik sarkát modellezzük egy járműváz illetve az alatta 

levő felfüggesztés formájában. 

m4

S4 D4

z
4

z
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6.5. ábra: Egyszerűsített negyed járműmodell. 

A 6.5. ábra a negyed járműmodellek egyszerűbb fajtáját mutatja. Ez a modell is számos 

egyszerűsítést alkalmaz: 

 A modellezett negyed járműváz csak vertikális irányú szabadságfokkal rendelkezik, 

bólintás, vagy oldaldőlés nem lehetséges. 

 A bemutatott modell elhanyagolja a kereket, mint rugózatlan tömeget. 

 A talaj és a járműváz közötti erőkapcsolat folytonos, nem feltételes kapcsolatként 

van értelmezve. A valóság ettől két pontban különbözik: 
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 Nem lehetséges húzóerő átadása, és 

 Nem lehetséges kapcsolóerő átadása, ha a járműváz egy adott távolságnál 

messzebb van a talajfelszíntől (maximális rugóút). 

Ezen egyszerűsítések segítségével egy lineáris rendszer válik leírhatóvá (6.14). Bemenete-

ként tekinthetünk a talaj vertikális pozíciójára, kimeneteként pedig a járműváz vertikális 

pozíciójára – ezeket átviteli függvényként Laplace transzformálás után az (6.15) egyenlet 

nagyszerűen mutatja. 

F44F44444444
zSzDzSzDzm    (6.14) 

Ahol: 

 m4 a negyed járműváz tömege, mértékegysége kg 

 D4 a felfüggesztés csillapítási együtthatója, mértékegysége Ns/m 

 S4 a felfüggesztés merevségi együtthatója, mértékegysége N/m 

 z4 a felfüggesztés vertikális pozíciója, mértékegysége m 

 z4F a talaj vertikális pozíciója, mértékegysége m 

 
44

2
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44

F4

4

4
SsDsm

SsD

z

z
sG




  (6.15) 

Ahol: 

 G4 a negyed járműmodell átviteli függvénye, mértékegysége – 

 s Laplace együttható, mértékegysége 1/s 

A kapott lineáris átviteli függvény segítségével könnyedén lehetőségünk nyílik átmeneti 

vagy súlyfüggvények vizsgálatára, és ezzel specifikált minőségi követelmények (túllendü-

lés, rendszerbeállási idő, stb.) beállítására vagy robosztusság biztosítására (ennek tárgyalá-

sától szintén eltekintünk, számos irodalom foglalkozik eme témakör tárgyalásával). 
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6.6. ábra: Bővített negyed járműmodell. 
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A 6.6. ábra a negyed járműmodell további bővítésével kapott modellt ábrázolja. Ez a mo-

dell már tartalmazza a kereket, is mint ”rugózatlan” tömeget. Jelen esetben a keréktest mo-

dellbe vételekor a következő megfontolások kerülnek alkalmazásra (hogy a kerék kifejezés 

e fejezetben vett értelmezése tisztázásra kerüljön): 

 A keréktest tömege a gumiabroncs illetve a felni tömegéből adódik általában, ehhez 

hozzá lehet venni a kapcsolódó felfüggesztés elemeket is (például kerékagy) továb-

bi megfontolásokat követően. 

 A keréktest csillapítási és merevségi tényezői kizárólag a gumiabroncs képességei-

ből adódnak. Ezen együtthatók esetén is további kikötés, hogy azok lineárisak, nem 

függnek a ki- és berugózás mértékétől. 

Valójában a kerék is ”rugózott”, ugyanakkor az abban helyet foglaló gumiabroncs vertiká-

lis merevségi együtthatója egy nagyságrenddel nagyobb, mint a felfüggesztésé, csillapítása 

pedig kisebb a felfüggesztésénél (ökölszabályként elmondható, hogy gumiabroncsok ese-

tén a gumiabroncsok csillapítási jellemzői három nagyságrenddel kisebbek a merevségi 

jellemzőiknél). Mindennek következménye, hogy a gumiabroncs, a kerék és egyéb a jármű 

felfüggesztésével kapcsolatos elemek sokkal merevebb módon kapcsolódnak az őket ger-

jesztő talajfelszínhez – a járművázhoz viszonyítva mondhatni ”rugózatlanul”. Az ábrához 

tartozó egyenleteket az (6.16) és (6.17) ismertetik. Előbbi és az (6.14) esetén analógia fe-

dezhető fel: a bővített negyed járműmodell esetén a járműváz a gerjesztést mindkét esetben 

kinematikai kényszer formájában kapja meg, az egyszerűbb modell esetén közvetlenül a 

talajfelszíntől, a bővített modell esetén pedig a keréktől. Utóbbi esetre (6.17) szemlélteti, 

hogy az ”eredeti”, talaj felől érkező gerjesztés miként ”torzul” a járműváz felé. 

K44K44444444
zSzDzSzDzm    (6.16) 

   
4444F4KF4KK44KK44KK4K

zSzDzSzDzSSzDDzm    (6.17) 

Ahol: 

 mK a keréktest tömege, mértékegysége kg 

 DK a gumiabroncs csillapítási együtthatója, mértékegysége Ns/m 

 SK a gumiabroncs merevségi együtthatója, mértékegysége N/m 

 z4K a keréktest vertikális pozíciója, mértékegysége m 

Praktikus lehet az ezen egyenletekből kapható átviteli függvények felírása is. Ehhez első 

lépésben Laplace transzformálásokat kell ismét elvégezni, sorrendben (6.18) és (6.19) mu-

tatják a fenti két egyenletre elvégzett átalakításokat. 
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  (6.18) 
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  (6.19) 

További átrendezésekkel kaphatjuk a talaj és a járműváz kapcsolatát leíró egyenletet (6.20) 

szerint, valamint a talaj és kerék kapcsolatát (6.21) szerint. 
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 (6.20) 
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 (6.21) 

ahol: 

 G4K a bővített negyed járműmodell járművázának átviteli függvénye, mértékegysége – 

 GKK a bővített negyed járműmodell keréktestének átviteli függvénye, mértékegysége – 

 N0, N1, N2, N3, N4 sorrendben a nullad-, első-, másod-, harmad- és negyedrendű át-

viteli függvény nevező tagjai, mértékegysége nincs. 

A kapott átviteli függvényeknek és az egyszerű negyed járműmodell (6.15) átviteli függ-

vényének például a súlyfüggvényeit összevetve láthatóvá válik a két modell közti különb-

ség (6.7. ábra). Az egységugrás a 0.1s-ban következik be 0.1-es értékre. Látható az ábráról, 

hogy ezen egységugrás a bővített modell esetén hogyan ”torzul” a keréktest elmozdulásá-

nak megfelelően, és ez miként változatja meg a járműváz elmozdulását az idő függvényé-

ben. Míg az egyszerű modell egy túlcsillapított jelleget mutat, addig a bővített modell már 

épp ellenkezőleg, egy alulcsillapított mozgáspályát jár be mindkét testének esetén. 

 

6.7. ábra: Negyed járműmodellek dinamikája. 
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Utóbbi észrevételünket máshogy is igazolhatjuk: amennyiben elhanyagoljuk a keréktest 

tömegét, a rugómerevséget és a csillapítást is egy sorba kapcsolt rendszerként értelmezhet-

jük (a 6.6. ábra szerinti séma alapján). Ekkor a számított merevségi és csillapítási tényezők 

(6.22) és (6.23) szerint módosulnak. Mivel az említettek szerint a felfüggesztés merevségi 

együtthatója egy nagyságrenddel kisebb a gumiabroncsénál, így előbbi egyenlet nyomán az 

eredő merevségi tényező jól közelíthető a felfüggesztés merevségi együtthatójával, viszont 

mivel a csillapítási értékekre ez fordított relációval igaz, így ebben az esetben a gumiab-

roncs csillapítási tényezője fogja az eredő rendszer jó közelítését adni. Ezek szerint a teljes 

rendszer csillapítottsága közelítőleg egy nagyságrenddel esik, és ilyen módon az egyszerű 

negyed járműmodellhez képest mindenképp kevésbé lesz csillapított. Ez a példa jól mutatja 

a modell megfelelő részletességének a helyes megválasztását illető fontosságot. 
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A 6.3. táblázat segítséget nyújt az alkalmazott értékek helyes megválasztásához. Ököl sza-

bályként lehet alkalmazni, hogy a járművek névleges tengelyterheléseinek a felét kell egy 

negyed járműmodell esetén alkalmazni. Az e tömegek súlyerejét a felfüggesztés közelítő-

leg 0.1-0.2m működési hossz alatt kell, hogy felvegye. A csillapítási értékek ezen merev-

ségi értéknél közel egy nagyságrenddel kisebb futómű esetén. Abroncsokhoz a merevségi 

tényező egy nagyságrenddel nagyobb, mint a felfüggesztés esetén (ugyanazt a normális 

erőt sokkal kisebb úton emészti fel az abroncs), csillapítása pedig közelítőleg három nagy-

ságrenddel kisebb az abroncs merevségénél. 

 személygépjárművek haszongépjárművek 

m4 [kg] 200…700 1000...5500 

mK [kg] 10…30 50…200 

S4 [N/m] 20000…100000 100000…550000 

D4 [Ns/m] 2000…10000 8000…40000 

SK [N/m] 200000…1000000 100000…5500000 

DK [Ns/m] 200…10000 1000…5500 

6.3. táblázat: Alkalmazott paraméterek közelítő értékei negyed járműmodellhez. 

6.2.3. Dinamikus hosszirányú járműmodell 

Az előbbi két fejezet egybeolvasztásával egy egyszerűsített dinamikus járműmodellt kap-

hatunk. Itt a 6.4. ábra modelljét a 6.6. ábra negyed járműmodelljeihez hasonló részekkel 

egészítjük ki. A kerekek és a felfüggesztés így már szintén nem csak statikus elemként 

jelenik meg a vertikális irányú mozgásokban. Az egyszerűsített megjelölés egyik legfőbb 

oka a modellezett talajfelszín tulajdonságaiból következik. Jelen esetben (6.8. ábra) feltéte-

lezzük, hogy a talajfelszín minden pontjának irányultsága (lejtőszöge) megegyezik, és a 

pontok egy folytonos felszínt adnak ki. Nincsenek útegyenetlenségek (bukkanók, gödrök) 

feltételezve, melyek a abroncsok érintkezési pontjaiban lokális eltéréseket okoznának, és 

így például befolyásolnák az abroncsok hosszirányban átadott erőhatásainak irányultságát. 

A 6.8. ábra egy forgó koordinátarendszert ábrázol, mely mindig egy aktuális lejtőszög sze-

rint fordul. A koordinátarendszerben a nehézségi erő irányultságát tekintjük egyedül nem 
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állandónak, ez együtt forog az említett lejtőszöggel e forgó rendszerhez képest (a globális 

rendszerhez képest természetesen állandó az irányultsága). További egyszerűsítése a mo-

dellnek, hogy a légellenállási erő a tömegközéppontra hat közvetlenül. 
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6.8. ábra: Dinamikus hosszirányú járműmodell. 

Az ábra alapján a járműváz állapotát a 6.4. ábra szerintiekhez képest két további állapottal 

bővítettük ki: egy vertikális pozícióval (tömegközéppont magassága) illetve egy bólintási 

szöggel. Előbbi (6.24) szerint számítható, utóbbi pedig (6.25) alapján. 
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  (6.24) 

  cosFFFFz
G3Z2Z1Zm

  (6.25) 

Ahol: 

 ltgk a tömegközéppont magassága a futóművek bekötési pontjához képest, mérték-

egysége m 

 lutf a vontatott kocsi bekötési magassága a tömegközépponthoz képest, mértékegy-

sége m 

 ξ a járműváz bólintási szöge a talajfelszínhez képest, mértékegysége rad 

 zm a tömegközéppont magassága, mértékegysége m 
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 D1 az első felfüggesztés összevont csillapítási együtthatója, mértékegysége Ns/m 

 S1 az első felfüggesztés összevont merevségi együtthatója, mértékegysége N/m 

 D1K az első gumiabroncs összevont csillapítási együtthatója, mértékegysége Ns/m 

 S1K az első gumiabroncs összevont merevségi együtthatója, mértékegysége N/m 

 z1K az első keréktest vertikális pozíciója, mértékegysége m 

 z1 az első felfüggesztés vertikális pozíciója, mértékegysége m 

 D2 a hátsó felfüggesztés összevont csillapítási együtthatója, mértékegysége Ns/m 

 S2 a hátsó felfüggesztés összevont merevségi együtthatója, mértékegysége N/m 

 D2K a hátsó gumiabroncs összevont csillapítási együtthatója, mértékegysége Ns/m 

 S2K a hátsó gumiabroncs összevont merevségi együtthatója, mértékegysége N/m 

 z2K a hátsó keréktest vertikális pozíciója, mértékegysége m 

 z2 a hátsó felfüggesztés vertikális pozíciója, mértékegysége m 

A felfüggesztés és kerék vertikális dinamikák a fentebb említettek szerint hasonlóak a 6.6. 

ábra által vázoltakhoz. A különbségek a 6.9. ábra szerint értendőek: a negyed járművázat 

itt elkülönítjük a modelltől, azt egy közös váz helyettesíti, mely bólintani is képes. E külön 

váz állapotait az (6.24) és (6.25) szerint számíthatjuk. A kiszámított állapotokból (6.26) 

segítségével a 6.9. ábra által igényelt felső bekötési pontok számíthatóak. 
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6.9. ábra: Felső bekötéssel gerjesztett negyed járműmodell. 

Az előző fejezethez hasonlóan erre a negyed modellre is felírhatunk átviteli függvény sze-

rinti jellemzést, mely szükséges is a továbbiakhoz. Ezen egyenlet fizikai alapja (6.27) sze-

rint látható, maga az átviteli függvény pedig (6.28) szerint jelenik meg. 

   
4K444K44KK4KK4K4K

DzzSzzDzSzzm    (6.27) 
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  (6.28) 

Ahol:  

 z4 a negyed járműmodell felfüggesztésének felső bekötési pontja, mértékegysége m 

A kapott negyed járműmodellek leírásából a függőleges kerékerők az alábbi egyenlet sze-

rint adódnak (6.29). 
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 (6.29) 

A járműmodell hosszirányú dinamikáját pedig (6.30) szemlélteti. 

  sinFFFFFmv
Glég3X2X1XX

  (6.30) 

A lejtőszög változásának a hatását valamint a bólintási és súlypont magassági változásokat 

a 6.10. ábra szemlélteti egy példával. Az első 5 másodpercben az egyensúlyi állapot beállá-

sa látható, majd pedig a lejtőszög változásával kapcsolatos járműreakciók. 

 

6.10. ábra: Vertikális dinamika példa. 

6.2.4. Analitikus problémák 

6.2.4.1. Kerék megállítása 

Az (6.1) egyenlet kapcsán láthattuk miként lehet a kerék dinamikáját leírni. Ugyanakkor 

modellezés során diszkrét leírást alkalmazva problémákba ütközünk a kerékmodell megál-

lítása során. Mivel időben diszkrét rendszerek esetén a differenciálegyenletek számításakor 

kapott differenciál értékek egy lépésközön keresztül fejtik hatásukat, így egy kerék féke-

zéssel történő megállításakor a következő folyamat játszódik le: 

1. A várt megállás előtti lépésközben egy aktuális differenciálérték kerül kiszámításra. 

2. Annak az esélye, hogy ez az érték a választott fix lépésköz leteltének végére pont 

megállítja a kereket, elhanyagolhatóan kicsi. Így az egy lépésköz alatt realizált las-
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sulás várhatóan túl nagy lesz, és a kerék a következő lépésközben negatív sebes-

ségértéket vesz fel. 

3. Mivel a fékező nyomaték irányultsága a kerék sebességének előjelétől függ, így a 

következő lépésközben a létrejött negatív sebességnek megfelelő lassítás történik – 

azaz gyorsítás. 

4. Ez a gyorsítás a következő lépésköz leteltekor igen nagy eséllyel ismét nem zéró 

keréksebességet eredményez, hanem pozitív sebességet. 

5. Ezek után az 1. pont szerint kezdődik a folyamat elölről. 

Ennek megfelelően egy időben diszkrét rendszer nagy eséllyel soha nem lesz képes arra, 

hogy belátható időn belül megállítson egy modellezett kereket. A jelenség a 6.11. ábra bal 

oldalán látható. 

fékXeffektívhajtásékker
MFRMI   (6.31) 
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 (6.33) 

   ideális

fék

bemen ő

fék

ideális

fékfék
MsignM,MminM   (6.34) 

Ahol: 

 Mfék
ideális

 az ideális fékezőnyomaték a kerék megállításához, mértékegysége Nm 

 Δt a fix lépésköz nagysága, mértékegysége s 

 Mfék
bemenő

 a modellbe bevezetett fékező nyomaték, mértékegysége Nm 

Az (6.1) egyenlet átrendezésével (6.31) adódik, mely mutatja a fékezőnyomaték számítha-

tóságát a többi fizikai mennyiség ismeretében. Amennyiben ezt az egyenletet a kívánt ke-

rékgyorsulással módosítjuk, egy ideális fékezőnyomaték értékhez juthatunk (6.32). A fo-

lyamat lényege, hogy feltételezzük azt, hogy a következő lépésközben a kerékmodell telje-

sen elveszíti az aktuális sebességét, és a lépésköz végére pontosan nulla értéket vesz fel. 

Ezt úgy tudjuk elérni, hogy: 

1. Az (6.31) egyenletben szereplő szöggyorsulás értéket a szögsebesség negatívjából 

és a lépésköz nagyságából számított értékkel helyettesítjük. 

2. A féknyomatékba beleszámítjuk a többi a kerékre ható erő ellentettjét is (hajtó-

nyomaték, kerékerőkből származó ellenállási nyomaték, stb.). 

Ezek alapján az (6.32) szerint számított ideális fékezőnyomatékot az (6.1) kerékdinamikai 

egyenletbe visszahelyettesítve (6.33) mutatja a kapott eredményt. Azonban ezen egyenlet 

érvényességi idejét szükséges még a megállás előtti pillanatra illetve az állva tartás idejére 

korlátozni még. Ezt az (6.34) segítségével tehetjük meg, mely szerint a számított ideális 

fékező nyomaték csupán szélsőértékként szolgál. A 6.11. ábra jobb oldala mutatja az ezzel 

a fékező nyomatékkorlátozással működő modell működését. 
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6.11. ábra: Kerékdinamika megálláskor – balra szabályozatlanul, jobbra szabályozottan. 

6.2.4.2. Feltételes kapcsolatok 

A kerékerők vertikális modellezésekor (lásd az 6.2.2 fejezetben) a modellek egyszerűsítés-

ként tartalmazták az erőkapcsolatok linearizálását. Eszerint például nincs a modellezett 

felfüggesztésnek végállása, ahol az felütközhetne. Ezt egy igen nagy merevségű további 

feltételes lineáris kapcsolattal lehet megfelelő módon modellezni. Amennyiben a modell a 

futtatott szimulációk során nem éri el a felfüggesztés e működési tartományát (nem ütközik 

fel a rugózott tengely), elhanyagolható az ilyen irányú modellépítés – ám ez szigorúan köti 

és korlátozza a valid szimulációk körét. Ugyancsak feltételes kapcsolatokkal kell számol-

nunk a kerék-talaj kapcsolat leírásakor is, így most e funkció bemutatása következik. 

Egy feltételes kapcsolatnak két fontos tulajdonsága van: 

 erőátadásra csak az egyik irányban képes (húzó vagy nyomó irányban), és 

 geometriai feltétele is van az átadásnak. 

Ezt egy abroncs-talaj kapcsolat példájára lefordítva a két feltétel így hangzik: 

 az abroncs csak nyomóerőt tud a keréktest felé továbbítani, illetve 

 amennyiben az abroncs elválik a talajfelszíntől (nem érintkezik azzal, mivel túl 

messze van már tőle), már nem lehetséges az erő átadása, még nyomóerő esetén 

sem. 

A 6.8. ábra jelöléseit alkalmazva az első abroncserőt lineárisan (6.35) szerint lehet számí-

tani, ennek módosított változata pedig (6.36) nyomán építhető. Az egyenlet jobb oldalán 

látható logikai feltétel ”engedélyezni” tudja az erő végrehajtását. A baloldalon található 

maximum funkció pedig alulról (0 határértékkel) korlátozza a létrejött erő nagyságát. 

K1K1K1K1K1Z
DzSzF    (6.35) 

   
min1K1K1K1K1K1K1Z

zz0,DzSzmaxF    (6.36) 

Ahol: 

 FZ1K a vertikális kerékerő, mértékegysége N 

 z1min a maximális kerékátmérő, mértékegysége m 
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6.12. ábra: Feltételes kapcsolati erőhatás. 

A 6.12. ábra  az (6.36) funkcióhoz tartozó erőhatásra mutat egy példát. Az ábrán jól látható 

a nulla minimum érték illetve a pozíció tengely 0 értéke feletti engedélyezés. 

6.2.4.3. Lineáris rendszer előrecsatolt modellezése 

Gyakran előforduló probléma, hogy a modellezett rendszer a választott időben diszkrét 

leírási mód lépésköze mellett nem írható le megfelelő pontossággal. Általános szabályként 

méréstechnikából ismeretes, hogy a mérni kívánt legnagyobb hullámfrekvenciánál lega-

lább egy nagyságrenddel nagyobb mérési frekvenciát célszerű biztosítani. Szimulációs 

modellek esetén is támpontot ad ez a közelítés, vagyis a várható legnagyobb modellezett 

frekvenciánál érdemes egy nagyságrenddel nagyobb frekvencián alapuló lépésközt válasz-

tani – egy 10Hz-es hullám modellezéséhez 100Hz, vagyis 0.01s lépésköz ajánlatos. 

E várható hullámhossz behatároláskor megfelelő kiindulási alap lehet a modellezett 

rendszer egyes részeink sajátfrekvenciája. Jelen esetünkben egy egyszerű lineáris rendszer 

bemutatása a cél (az 6.5. ábra szerinti struktúrával, egy párhuzamosan rugózott és csillapí-

tott tömeg a leírt rendszer) – ilyen esetekre az (6.37) mutatja a csillapított sajátfrekvencia 

számítási módszerét, a szimuláció eljárás leíró frekvenciája (6.38) szerint számolható, és 

ebből a közelítő határérték (6.39) szerint adódik. 

Megjegyzendő, hogy lineáris rendszerek esetén a rendszert gerjesztő erőket időben 

diszkrét módon impulzusokra bontva és azokat így közelítve, a gerjesztés felfogható elemi 

impulzusok sorozatának, és az erre adott válaszfüggvények (súlyfüggvények) lineárisan 

összegezhetőek. A válaszfüggvények leírásakor azok dinamikájában alapvető szerepe van 

a rendszer sajátfrekvenciájának – innen adódik utóbbi szerepe a modellezés során. Továb-

bá amennyiben a gerjesztő erő tartalmaz olyan frekvenciaelemeket, melyek nagyobbak a 

modellezett lineáris rendszer sajátfrekvenciájánál, akkor természetesen ez fogja meghatá-

rozni a rendszert leíró modell minimálisan választható lépésközét. Ezen témák részletezé-

sével azonban e könyv keretében nem kívánunk foglalkozni, rendkívül színvonalas magyar 
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nyelvű irodalmak dolgozzák fel mind a lineáris rendszerek illetve a gerjesztő erők jellem-

zőit is. 
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  (6.39) 

Ahol: 

 γL a csillapított lineáris rendszer sajátfrekvenciája, mértékegysége Hz 

 DL a lineáris rendszer csillapítási együtthatója, mértékegysége Ns/m 

 SL a lineáris rendszer merevségi együtthatója, mértékegysége N/m 

 mL a lineáris rendszer tömege, mértékegysége kg 

 γmodell a modell számítási frekvenciája, mértékegysége Hz 

 γhatár a modellezett rendszer legmagasabb várható mozgási frekvenciája, mérték-

egysége Hz 

A 6.13. ábra szemlélteti a nem megfelelő lépésköz nagyságának a hatását egy praktikus 

példával. Az ábra egy 1Hz-es szinusz hullám leírását mutatja fix 1ms-os lépésközzel 

(100Hz-es leírás), illetve változó lépésközzel, mely a leírás kezdetekor szintén 1ms-os lé-

pésközt jelent, a 20. másodpercben már viszont 2s-os lépésközt valósul meg, valamit a két 

időpont között a leíró lépésköz lineárisan növekszik. A fix 1ms-os leírás a referencia, a 

változó lépésközű leírás minden lépésekor az 1ms-os jel deriváltját és a két jel között kü-

lönbséget veszi figyelembe az új irányszögének megállapításához. Az 1Hz-es hullámhoz 

tartozó határfrekvencia, mellyel még megfelelő minőségben leírható a jel, a 10Hz-es érték. 

Ez az ábrán az első másodpercnél került elérésre – látható, hogy eddig jó közelítéssel fedik 

a görbék egymást. A 2. másodperc már 5Hz-es leírást jelent, itt már szemmel láthatóan 

kezd növekedni az elért hiba mértéke. Az időtengelyen tovább haladva pedig a 20. másod-

percig (0.5Hz-es leírás) látható, ahogy a leírás hibája növekvő tendenciát mutat. A hibák 

növekedése nem csak a leírási gyakoriság növelésének tudható be – egy túl nagy, de rögzí-

tett lépésközű leírás könnyedén találhat magának instabil munkapontokat és válhat önger-

jesztővé, így produkálva egyre nagyobb eltéréseket az ideális értékhez képest. 

 

6.13. ábra: Szinusz hullámok leírása. 
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Egy tipikus példát választva egy fékrendszer mágnesszelepéhez tartozó dugattyú elmozdu-

lását szeretnénk szimulálni. A mágnesszelep dugattyújának tömege általában grammokban 

mérendő tartományba esik. Tegyük fel továbbá, hogy a modellezett folyamat a dugattyú 

házfalra való felütközéskor lezajló mozgás. A falat teljesen merevnek véve a dugattyú 

anyagjellemzői fogják a rendszer csillapítását és merevségét adni. A dugattyú anyagának 

és geometriájának ismeretében merevségi együtthatója számítható, csillapítására pedig 

fémek esetén a tömeg és merevségi együttható alapján számított ideális csillapítási érték 

2%-a reális közelítést ad. Mindezek folyományként belátható, hogy egy igen kis tömegér-

ték, egy nagy merevségi együttható és egy szintén kisebb csillapítási együttható fog az 

(6.37) egyenletben szerepelni. Ez könnyedén 100Hz-feletti sajátfrekvenciát eredményez – 

a 100Hz-ez tartozó 1000Hz-es szimulációs számítási gyakoriság a manapság használatos 

asztali számítógépek teljesítménye mellett egy optimális (közel valós idejű futást eredmé-

nyező) és igen gyakori beállítás. 

       1kxS1kxDkFkxm
DDDDDDD

   (6.40) 

     1kxt1kxkx
DDD

   (6.41) 

     1kxt1kxkx
DDD

   (6.42) 

Ahol: 

 mD a dugattyú tömege, mértékegysége kg 

 xD a dugattyú pozíciója, mértékegysége m 

 k a diszkrét időlépés sorszáma, mértékegysége – 

 FD a dugattyút gerjesztő külső erőhatás, mértékegysége N 

 DD a dugattyú csillapítása, mértékegysége Ns/m 

 SD a dugattyú merevsége, mértékegysége N/m 

A dugattyú mozgásának egy leírását (6.40) szemlélteti – a gerjesztő erő egy mágneses tér 

eredménye, a többi paraméter pedig a fentiek szerint adódik. Az egyenletben fontos észre-

venni, hogy az aktuálisan számított gyorsulás az előző lépéshez tartozó sebesség és elmoz-

dulás értékekre alapoz. Így egyszerűen számítható az aktuális (tekintsük a gerjesztő erőt 

jelenleg a rendszertől függetlennek) bemenő erő függvényében és a rendszer előző állapo-

tainak ismeretében az aktuális gyorsulás. Az (6.41) és (6.42) egyenletekkel pedig ezt köve-

tően lehetséges a sebesség és elmozdulás értékek aktualizálása. Ez a fajta hátracsatolt fel-

írás egyszerű modellalkotást tesz lehetővé, viszont igényeli a megfelelően pontos számítási 

képességet. Utóbbi lényegében a lépésköz megfelelő nagyságának igényét veti fel. 

A 6.14. ábra szemlélteti a túl nagy lépésközű hátracsatolt megoldási mechanizmus nem 

megfelelő működését egy súlyfüggvény példáján – hasonlóan az előző ábrához. A túl nagy 

lépésközök miatt az egyes integrációkkal ((6.41) és (6.42)) kapott aktualizált mozgásálla-

potok két lépés között túlzott mértékű extrapolációt szenvednek el – hasonlóan a szinusz 

hullámot leíró példához fentebb. 
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6.14. ábra: Előre- és hátracsatol megoldók. 

A lépésköz csökkentése nélkül az egyetlen lehetőség az aktuálisan számított legmagasabb 

fokú derivált (jelen esetben a gyorsulás) értékének módosítása – mintha a szinusz hullám-

nak nem a tényleges iránytangensét vennék figyelembe, hanem egy módosított értékét, 

amellyel az integrált érték valószínűleg kevésbé fog eltérni a következő lépésben az ideális 

értéktől. Ehhez az (6.43) egyenlet nyújthat kiindulási alapot. Itt már a gyorsulás számítása-

kor az aktuális sebesség és elmozdulás értékeket veszi figyelembe az egyenlet. Azonban a 

szimulációs modell ilyen formában nem építhető meg – az aktuális sebesség valamint el-

mozdulás értékek számításához szükséges az aktuális gyorsulás valamint sebesség értékek 

ismerete, melyekhez szükséges az aktuális sebesség és elmozdulás valamint aktuális gyor-

sulás érétkek ismerete, és így tovább. Ezt a jelenséget algebrai huroknak szokás nevezni. A 

feloldására a sebesség és elmozdulás értékek helyére az (6.41) illetve (6.42) egyenletek 

behelyettesítése nyújt megoldást – ilyenkor a szimulációs szoftver helyett mi végezzük el 

az előző állapotok visszacsatolását, viszont egy lépésközzel hamarabb (6.44). Ezt szokás 

előrecsatolt megoldási mechanizmusnak nevezni. Előnye, hogy csökkentjük a számítási 

hiba mértékét, mivel nem két lépésben végezzük el az új állapotok számítását, majd azok 

hatásának visszacsatolását, hanem egy lépésben számoljuk ki úgy az új állapotokat, hogy 

azok értékének megállapításakor már az új állapotok hatásai is figyelembe vannak véve. 

Ilyen módon lehetségessé válik olyan lineáris rendszerek közelítő, de stabil leírása is han-

golás után, melyek jellemző mozgása egyébként nagyobb számítási frekvenciát igényelne. 

       kxSkxDkFkxm
DDDDDDD

 
 (6.43) 
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  (6.44) 

A 6.14. ábra szerint bemutatott rendszer egy 866Hz sajátfrekvenciájú csillapított lineáris 

modell, és ezt egy 1000Hz-es számítási gyakoriságú szoftverrel szimulálva láthatóak az 

eredmények. A kapott megoldás értelmezéséhez több dolgot is meg kell jegyezni: 

1. Természetesen nem lehetséges egy 866Hz-es sajátfrekvenciájú rendszer 1000Hz-es 

leírása megfelelő pontossággal, a bemutatott példa célja egy extrém eset szemlélte-

tése volt. 

2. Mint ahogy már említve volt, a kapott megoldás az első pont szerint ”jelentős” hi-

bákat tartalmaz, ugyanakkor nem vesz fel instabil munkapontot. 
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3. Mindezek mellet az előre csatolt megoldási módszer képes lehet kisebb hibával le-

írni a szimulált rendszert. 

6.2.5. Keresztirányú járműdinamika modellezése 

A keresztirányú járműmodellezést sok esetben a hosszirányútól teljesen elkülönítve végzik. 

Ilyen esetekben a hosszirányú modellezés elhanyagolásra kerül, és a hosszirányú járműse-

besség (legalábbis a horizontális) állandó értékként van figyelembe véve. A legelterjedtebb 

modellezési módszer ráadásul egy nyomvonalú és linearizált modellként írja le a jármű 

keresztirányú dinamikáját. Azonban ahhoz, hogy ennek a modellnek a felépítését megért-

sük, az alapoknál kell elkezdenünk a modell felépítését. Először egy járműtest síkbeli 

mozgását vizsgáljuk meg, majd a kapott általános felépítést konkretizálva juthatunk el az 

ún. bicikli modell nem lineáris alakjához. Innen adódik a modell linearizált változata, és a 

különféle szabályozástechnikai feladatok során ennek gyakran előkerülő formái. Végül a 

kétnyomú laterális járműmodell felépítését ismertetjük. 

6.2.5.1. Járműtest síkbeli modellje 

A síkbeli modellnek jelen megközelítésben három szabadságfoka van: 

 Két szabadságfokkal a síkbeli pozíciójuk írható le, 

 Egy harmadik szabadságfokkal pedig az elfordulásuk a síkban. 

Ezeket az általános megfogalmazásokat valamilyen módon konkretizálni kell, ehhez nyújt 

segítséget a 6.15. ábra, mely a témában mérvadó ISO 8855-ös szabványnak megfelelő jelö-

léseket tartalmazza. Lényege, hogy ezen példa estén két releváns koordináta rendszert kü-

lönböztetünk meg: egy globális (”earth”) koordinátarendszert, mely a felszín egy fix pont-

jához került rögzítésre mind a három szabadságfokát illetőleg, illetve egy a járművel együtt 

mozgó és forgó (”vehicle”) koordinátarendszert, mely a járműtesthez képest rendelkezik 

nulla szabadságfokkal. Ezen koordinátarendszerek rotációs szabadságfoka megegyezik, a 

különbség a transzverzális elmozdulások leírásában keresendő. 

 

6.15. ábra: Járműtest síkbeli mozgása. 

Hogy a fenti megfogalmazásokból egzakt egyenletekhez jussunk, Lagrange másodfajú 

egyenlete nyújt segítséget. Az (6.45) egyenlet mutatja ennek általános képletét – mivel 

potenciálos erők nem szerepelnek a modellünkben, így rögtön egyszerűsíthetünk is. Az 

egyenletet mozgásparamétereinek megválasztására az (6.46) jobb oldala szerint került sor 
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(a bal oldali globális rendszer helyett a járműtesttel együtt forgó és mozgó jobb oldali ko-

ordinátarendszerre térünk át), (6.47) és (6.48) mutatja a két rendszer kapcsolatát a jármű-

irányú sebességek értelmezésével. Ezek után a másodfajú Lagrange egyenlet esetén (6.49) 

is el kell végezni a globális paraméterekről való áttérést a választott új paraméterekre. 
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Ahol: 

- T a kinetikus energia, mértékegysége kg.m
2
/s

2
 

- qk az általános mozgásparaméter, mértékegysége m vagy rad 

- qk
globális

 a globális mozgásparaméter, mértékegysége m vagy rad 

- qk
jármű

 a járműtest mozgásparaméter, mértékegysége m vagy rad 

- Qk az általános kényszererő, mértékegysége N vagy Nm 

- QxE a globális rendszer szerinti hosszirányú kényszererő, mértékegysége N 

- QyE a globális rendszer szerinti keresztirányú kényszererő, mértékegysége N 

- Qψ a globális rendszer szerinti rotációs kényszererő, mértékegysége Nm 

- xE a járműtest globális rendszer szerinti hosszirányú pozíciója, mértékegysége m 

- yE a járműtest globális rendszer szerinti keresztirányú pozíciója, mértékegysége m 

- ψ a járműtest legyezési pozíciója, mértékegysége rad 

- xV a járműtest jármű rendszer szerinti hosszirányú pozíciója, mértékegysége m 

- yV a járműtest jármű rendszer szerinti keresztirányú pozíciója, mértékegysége m 

- vX a járműtest jármű rendszer szerinti hosszirányú járműsebessége, mértékegysége 

m/s 

- vY a járműtest jármű rendszer szerinti keresztirányú járműsebessége, mértékegysé-

ge m/s 

- vh a járműtest jármű rendszer szerinti abszolút (horizontális) járműsebessége, mér-

tékegysége m/s 

A következő lépések során segítségünkre lehet, ha felírjuk a következő parciális deriválta-

kat előre (6.50) és (6.51). 
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Első lépésben a Lagrange egyenletek baloldalának megmaradt parciális derivált elemeit 

((6.52), (6.53) és (6.54)) célszerű felírni csak, az új mozgásparaméterekkel. Érdemes meg-

jegyezni, hogy (6.52) és (6.53) esetén a parciális deriváltak esetén használatos láncszabályt 

figyelembe kell venni (csak a nem nulla elemeket szerepelnek az egyenletekben). A szög-

elfordulási mozgásparaméter mindkét rendszer esetén (globális és jármű koordináta rend-

szer) megegyezik, így itt azonosság lép fel. 
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 (6.54) 

Ezek után elvégezve az idő szerinti deriválásokat már adódnak az eredeti globális rendszer 

tagjai a választott új koordinátákkal (6.55), (6.56), (6.57). 
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Utolsó lépésként a felírt új tagok behelyettesítése és az első két mozgásparaméter egyenle-

teinek (6.50) és (6.51) szerint transzformációja marad hátra (6.58), (6.59). 
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Innen már könnyen adódnak az átalakított egyenletei a járműtest síkbeli mozgásának a 

választott új mozgásparaméterekkel leírva (6.60). 
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Ahol: 

 QxV a jármű rendszer szerinti hosszirányú kényszererő, mértékegysége N 

 QyV a jármű rendszer szerinti keresztirányú kényszererő, mértékegysége N 
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6.2.5.2. Egy nyomvonalú járműmodell 

Az egy nyomvonalú járműmodell fő célja irányítástechnikai feladatokhoz egy megfelelő 

alap biztosítása. Ezen feladatokhoz az irányítani kívánt rendszer lehető legkompaktabb 

leírása szükséges, illetve sok esetben feltételezett a rendszer lineáris működése, vagy lega-

lábbis a modellalkotás a rendszer lineáris működési szakaszára korlátozódik – ilyen feltéte-

lek fennállása esetén számos irányítástechnikai módszer áll rendelkezésre. Esetünkben nem 

számol az egynyomú járműmodell például oldalirányú átterhelődéssel – feltételezi, hogy az 

átterhelődés még az abroncsok lineáris viselkedési zónájába esik, vagyis amit a kanyarbel-

ső oldalon elveszítünk az átvihető kerékerők szempontjából a függőleges terhelés csökke-

nése miatt, azt a másik oldalon megnyerjük, és így a két kerék összességében oldalirányú 

átterhelődéstől függetlenül viselkedik (6.16. ábra bal oldala). A valóságban ez a jelenség az 

abroncsok közel névleges teherbíró képességükig való terhelésükkor áll fent, e felett kez-

dődik a nemlineáris szakasz (6.16. ábra jobb oldala), vagyis a kanyarbelső kerék függőle-

ges terheléséből adódó átvihető kerékerő veszteségekkel nem arányosan fog nőni a kanyar 

külső keréken megnyert plusz átvihető kerékerő nyereség. Az ábra alapján látható további 

érdekesség, hogy egy álló helyzetben névleges statikus terhelésig terhelt gumiabroncsokkal 

rendelkező jármű kanyarodás esetén hamarabb kilép a lineáris viselkedési zónájából, mint 

egy kevésbé megterhelt jármű. 
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6.16. ábra: Oldalirányú átterhelődésből adódó átvihető abroncserő változás. 

A járműtest egyenleteinek fentebb taglalt általános felírása után a kényszererők konkretizá-

lásával és a deriválások elvégzésével juthatunk el a kívánt laterális dinamikai járműmo-

dellhez. Első lépésben a mozgási energiának a vázolt síkmozgás esetén releváns tagjait 

írjuk fel (6.61). Ez származhat a transzverzális elmozdulásokból (melyek esetén lényegte-

len, hogy a globális vagy a jármű koordinátarendszer szerinti felírást válasszuk, az (6.47) 

és (6.48) egyenletek négyzetre emelésével és összegzésével látható az azonosság) illetve 

rotációs elmozdulásból. Az (6.61) egyenletet az (6.60)-ba helyettesítve, és elvégezve a 

felírt műveleteket láthatóvá válik a járműmodell laterális leírásának alapstruktúrája (6.62). 
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 (6.62) 

Ezen struktúra jelenleg csak általános kényszererőket tartalmaz, melynek értékadása a ke-

rékerők felírásával végezhető el. A 6.17. ábra mutatja a fellépő kerékerők értelmezését 

hossz- és keresztirányú komponensekre bontva, az (6.63)-(6.67) egyenletek pedig a kény-

szererőknek való megfeleltetésüket szemlélteti. Első lépésben az erők összevonását végez-

zük el az ábra szerinti virtuális középső kerekekre (6.63). Ennek oka a fentiek alapján a 

kerekek feltételezett lineáris viselkedése, illetve egy kompaktabb felírási mód. Ezután az 

összevont kerékerőkkel egyszerűen tudjuk a hossz- és keresztirányú általános kényszererők 

értékeit számolni (6.64), (6.65). A jármű rotációs szabadságfokát illető kényszererő (jelen-

leg kényszernyomaték) felírásakor már a jármű geometriáját is figyelembe kell vennünk 

(6.66). Külön nyomatékértékekként kerültek az egyenletben azok mennyiségek megjelölés-

re, melyek a kerékerők különbségeiből adódnak (6.67), (6.68). Ez a fajta felírás akkor válik 

majd praktikussá, amikor menetdinamikai szabályozó építése a cél – ez egy tipikus fel-

használási területe ezen egynyomú járműmodelleknek. Ugyanis egy ilyen szabályozó 

gyakran nyúl a kerekek individuális fékezéséhez, mint eszközhöz, vagyis egyszerre csak 

egy kereket fékez a szabályozó, és ezzel hoz létre a jármű függőleges tengelye körüli per-

dítő nyomatékot. 
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 (6.63) 

   
2X11Y11XxV

FsinFcosFQ   (6.64) 

   
2Y11Y11XyV

FcosFsinFQ   (6.65) 

   
2Z22Y1Z111Y111X

MlFMlcosFlsinFQ 


 (6.66) 

       
2

b
sinFF

2

b
cosFFM

1

112Y11Y

1

111X12X1Z
  (6.67) 

 
2

b
FFM

2

21X22X2Z
  (6.68) 

Ahol: 

 FX1 az első tengely kerekein fellépő összevont kerékhosszirányú erő, mértékegysé-

ge N 

 FX11 a bal első kereken fellépő kerékhosszirányú erő, mértékegysége N 

 FX12 a jobb első kereken fellépő kerékhosszirányú erő, mértékegysége N 

 FY1 az első tengely kerekein fellépő összevont kerék keresztirányú erő, mértékegy-

sége N 

 FY11 a bal első kereken fellépő kerék keresztirányú erő, mértékegysége N 

 FY12 a jobb első kereken fellépő kerék keresztirányú erő, mértékegysége N 
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 FX2 a hátsó tengely kerekein fellépő összevont kerékhosszirányú erő, mértékegysé-

ge N 

 FX21 a bal hátsó kereken fellépő kerékhosszirányú erő, mértékegysége N 

 FX22 a jobb hátsó kereken fellépő kerékhosszirányú erő, mértékegysége N 

 FY2 a hátsó tengely kerekein fellépő összevont kerék keresztirányú erő, mértékegy-

sége N 

 FY21 a bal hátsó kereken fellépő kerék keresztirányú erő, mértékegysége N 

 FY22 a jobb hátsó kereken fellépő kerék keresztirányú erő, mértékegysége N 

 δ1 az első tengely kerekeinek közepes elkormányzási szöge, mértékegysége rad 

 b1 az első tengely nyomtávolsága, mértékegysége m 

 b2 a hátsó tengely nyomtávolsága, mértékegysége m 

 MZ1 az első tengelyen keletkező vertikális fordítónyomaték, mértékegysége Nm 

 MZ2 a hátsó tengelyen keletkező vertikális fordítónyomaték, mértékegysége Nm 

FY1FY2 FX11

FX12

FX21

FX22

FX1

FY12

FY11

FX2

FY21

FY22

MZ2
MZ1

l1l2

b2 b1

dψ/dt

δ1

 

6.17. ábra: Kerékerők értelmezése. 

A hosszirányú abroncserők már az (6.6) egyenlet kapcsán kifejtésre kerültek, értéküket ez 

alapján fel lehet venni további modellezés segítségével. Kérdés jelen esetben a keresztirá-

nyú abroncserők felírásának módja. Ez hasonlatosan történik a hosszirányú erők esetén 

tapasztaltakhoz, vagyis itt is először egy csúszási érték az, amelyet számításba kell ven-

nünk, azonban itt a hossz- és oldalirányú sebességek arányát szokás a két érték által bezárt 

szög értékével megadni. E felírás a későbbiekben látottak szerint lesz praktikus, ugyanis az 

oldalirányú járműdinamika visszavezethető két változóra (legyezési szögsebesség és oldal-

kúszási szög), melyekből az egyes tengelyek virtuális kerekeihez szögértékeket tudunk 

számítani alapesetben. Természetesen a szögérték számítható hagyományosan értelmezett 

szlip értékre is. 
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vXD

β δ1

 

6.18. ábra: Hossz- és keresztirányú sebességkomponensek az abroncsoknál. 

A 6.18. ábra szerint felvehetőek a virtuális abroncsok pontjaiban fellépő sebességkompo-

nensek. Az első és hátsó abroncsok esetén is a számított oldalirányú sebesség nagyságába 

beleszámít a legyezési szögsebesség, és az abroncsok távolsága a tömegközépponttól 

(6.69), (6.71). Az egész járműre tekintve az oldalirányú sebesség szempontjából így két 

jelenséget tudunk elkülöníteni a járműtesthez kötött koordinátarendszerben: oldalazást 

(avagy oldalkúszást vagy ferdefutást, mely a tömegközéppont oldalirányú sebességéből és 

a jármű hosszsebességéből adódik (6.74)) illetve elfordulást (mely a szögsebesség és a 

tengely tömegközépponttól vett távolságának szorzatával arányos) – lásd a 6.19. ábra tar-

talmát és a magyarázatot hozzá. Mindazonáltal az első abroncs esetén, mivel az kormány-

zott, egy további transzformációt is el kell végezni a jármű koordinátarendszeréből a kor-

mányzott abroncs koordinátarendszerébe – ez a transzformáció természetesen az oldal- 

(6.70) és hosszirányú (6.71) sebességek esetén is érvényes.  

1Y1Y
lvv    (6.69) 

     
1X11YD1Y

sinvcoslvv    (6.70) 

2Y2Y
lvv    (6.71) 

     
11Y1XXD

sinlvcosvv    (6.72) 

Ahol: 

 vY a tömegközéppont jármű koordinátarendszerbeli oldalirányú sebessége, mérték-

egysége m/s 

 vY1 az első tengely jármű koordinátarendszerbeli oldalirányú sebessége, mértékegy-

sége m/s 

 vY1D az első tengely kormányzott kerekének koordinátarendszerbeli oldalirányú se-

bessége, mértékegysége m/s 

 vY2 a hátsó tengely jármű koordinátarendszerbeli oldalirányú sebessége, mérték-

egysége m/s 

 vX a tömegközéppont jármű koordinátarendszerbeli hosszirányú sebessége, mérték-

egysége m/s 
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 vXD az első tengely kormányzott kerekének koordinátarendszerbeli hosszirányú se-

bessége, mértékegysége m/s 

A 6.19. ábra szemlélteti a járművek ideális kanyarodási esetét, az úgynevezett Ackermann 

geometriát. Az ábra nem tartozik szigorúan véve a témához, de segít megérteni az oldala-

zás illetve a fordulás okait. Látható, hogy ideális Ackermann kormányzás (6.73) esetén is 

(amikor minden kerék gördülési íve a forgástengelyéből adódik) létrejön a tömegközép-

pontban egy bizonyos mértékű oldalkúszási szög (6.74), mely a jármű ferdefutására utal – 

márpedig tökéletes gördülés esetén nem jön létre oldalkúszás. A megoldás a koordináta-

rendszerek közötti transzformációkban keresendő. Járműtestek esetén jó közelítéssel min-

den kormányzási esetet felfoghatunk tisztán gördülésnek – például egyenes futás esetén 

egy végtelen sugarú, a jármű hosszirányát tekintve annak tömegközéppontjával egy vonal-

ban levő gördülési középpontú körívről beszélhetünk, Ackermann geometria esetén (mely 

csak igen kis sebességek mellett igaz) pedig az előbbihez hasonló módón a hátsó tengellyel 

kerül egy vonalba a relatíve kismértékű gördülési sugár. Valójában a ferdefutási vagy ol-

dalkúszási szög értéke azt mutatja meg, hogy a tömegközéppontban létrejövő érintőleges 

gördülési sebességhez képest a jármű koordinátarendszer hossztengelye milyen szögben 

áll. Ezt az érintőleges gördülési sebességet a kapott oldalkúszási szöggel együtt egy ”virtu-

ális szállító rendszerként” is felfoghatjuk, mely a járműhez viszonyított helyzetét tekintve 

állandónak tekinthető. Ugyanakkor mivel a járműtest minden pontjára értelmezhető a le-

gyezési szögsebesség, mint gördülési sebesség és az első valamint hátsó tengelyek a kö-

zépponttól tekintve adott távolságokra vannak, így létrejön egy további elfordulási sebes-

ségkomponens ezekben a pontokban. 
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 (6.73) 

 
X

Y

v

v
tan   (6.74) 

Ahol: 

 δA az Ackermann kormányszög, mértékegysége rad 

 l az első és hátsó tengely tengelytávolsága, mértékegysége m 

 R a gördülési sugár, mértékegysége m 

 β az oldalkúszási vagy ferdefutási szög, mértékegysége rad 
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6.19. ábra: Ackermann geometria. 

Az egyes tengelyközéppontokhoz tartozó jármű és kerék koordinátarendszerekben értel-

mezett sebességkomponensekből számíthatóak az abroncsok oldalkúszási szögei (negatív 

előjellel, mivel a felírt sebességek a jármű mozgását a földfelszínhez viszonyítva adják 

meg, nem pedig a fölfelszínét a járműhez képest, ahogy az abroncsdinamika helyes leírá-

sához az szükséges) (6.75), (6.76). Az első tengely estén a tengely oldalkúszási szög szá-

mítását elvégezhetjük más módon is, hogy könnyebben kezelhető eredményt kapjunk. A 

koordinátarendszer elforgatása nélkül felírva az oldalkúszási szög értékét (6.77) mutatja a 

kapott eredményt. Ez a szögérték azonban magában foglalja a kerék elkormányzási szögét 

is, melyet így le kell vonnunk (a kerék szemszögéből nézve a járműhez viszonyítva) (6.78). 

A kapott eredmény így már az (6.76)-hoz hasonló egyszerűbb formát mutat. 
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Ahol: 
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 α1 az első tengely virtuális abroncsának oldalkúszási szöge, mértékegysége rad 

 α2 a hátsó tengely virtuális abroncsának oldalkúszási szöge, mértékegysége rad 

 α1’ az első tengely virtuális abroncsának bővített oldalkúszási szöge, mértékegysé-

ge rad 

A tengelyek oldalkúszási szögeiből már adódik az oldalirányban létrejött erő nagysága. 

Jelen modell esetén elhanyagolásra kerül a hosszirányú szlip hatása az oldalirányú ab-

roncserők leírásakor, mivel a hosszirányú dinamikát konstansnak vesszük, ám a valóság-

ban a létrejövő hossz- és oldalirányú abroncserők jelentős mértékben befolyásolják egy-

mást. A 6.20. ábra szemléltet egy valós oldalirányú abroncskarakterisztikát, illetve egy 

linearizált karakterisztikát. Előbbi használata esetén egyszerűen az abroncs oldalkúszási 

szög alapján előre felvett táblázatból kiolvashatjuk a szükséges értéket – a táblázat megal-

kotására, vagyis a karakterisztika felvételére számos gyakorlati módszer létezik, ezek is-

mertetése a könyvnek nem témája. Utóbbi lényege, hogy a fentebb említettek szerint a mo-

dell működését annak lineáris szakaszára korlátozza, és csak azt veszi figyelembe. A valós 

karakterisztika jó közelítéssel lineárisnak tekinthető egy kezdeti (körülbelül ±10°-os hatá-

rig) szakaszán, a vázolt lineáris együttható is ezt a részt modellezi (6.79) – valamint egy 

szabályozó helyes működése esetén, e szakaszon marad remélhetőleg az abroncs működése 

is, így nem válik a leírás súlyosan helytelenné. Érdekességként megjegyeznénk, hogy 

nagyfrekvenciás szimulációk készítésekor praktikus lehet a számított abroncs oldalkúszási 

szög értékét egy egytárolós tag segítségével ”szűrésnek” alávetni – esetenként ez az ered-

mények validálásakor segítséget nyújthat, mivel ilyen módon az abroncs elaszticitása, ha 

absztrakt módon is, de figyelembe vehető. 

α

FY

c

 

6.20. ábra: Oldalirányú abroncskarakterisztikák. 
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Ahol: 

 c a lineáris oldalirányú erőátadási együttható, mértékegysége N/rad 
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 i a tengely sorszáma, mértékegysége - 

 τA az abroncs oldalerejének időkonstansa, mértékegysége – 

 személygépjárművek haszongépjárművek 

ci [N/rad] 30000…250000 100000…1500000 

bi [m] 1.4…1.8 1.8…2.1 

IZ [kg.m
2
] 1500…12000 10000…150000 

6.4. táblázat: Alkalmazott paraméterek közelítő értékei oldalirányú dinamika esetén 

A 6.4. táblázat tájékoztatást ad az általában használatos oldalirányú dinamika esetén fellé-

pő, eddig még nem ismertetett paraméterek közelítő értékeiről. 

6.2.5.2.1. Egy nyomvonalú linearizált járműmodell 

Első lépésként a linearizálás fogalmát tisztázzuk e modell esetén. Fentebb említett módon a 

linearizálás megnyilvánul egyrészt a modellalkotásban: 

 A jármű oldalirányú dinamikus átterhelődése nincs hatással a kerekek tengelyen-

ként összegzett erőátviteli képességeire. 

 Az abroncsok oldalirányú erőátadási karakterisztikája csak a kezdeti lineáris sza-

kasz alapján került felvételre. 

 A hosszirányú dinamika konstansnak feltételezett, így nincs hatással a hosszirányú 

kerékszlip a keresztirányú átviteli képességekre. 

Továbbá a modellalkotás során ilyen módon kapott funkciókat (egyenleteket) is 

linearizálni kell. Ez a geometriai funkciók egyszerűsítését jelenti (6.81). Ezen funkciók 

egyszerűsítésekor figyelembe kell, hogy vegyünk egy várható hibamértéket, melyet a mo-

dell várt működési tartományából becsülhetünk. A 6.21. ábra mutatja az egyszerűsített 

funkciók hibamértékét. Látható hogy a cos függvény egyszerűsítése nagyobb hibamértéket 

eredményez, például a 10%-os eltérés már 0.43rad-nál elérésre kerül. Mindazonáltal mivel 

a modellalkotás során már az abroncsok leírásakor komoly korlátozást vezettünk be a 

linearizált kerékerőkkel, mely körülbelül 10%-os oldalirányú szlip értékig reális, vagyis 

hozzávetőleg 0.1rad értékig, így a geometria funkciók linearizálása minimális hibát ered-

ményez ebben a tartományban. 

       arctan1cossin  (6.81) 
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6.21. ábra: Linearizált geometriai funkciók közelítési hibái. 

A kerékerők fentebb már a modellalkotás során egyszerűsítve kerültek figyelembe vételre, 

az (6.82) pedig már az abroncs oldalkúszási szögek értékét is egyszerűsítve mutatja. 
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 (6.82) 

Következő lépésben a kényszererők (6.65)-(6.68) felírását egyszerűsítjük, és újrarendez-

zük. A hosszirányú dinamikát konstansnak feltételezzük, így elhanyagolhatjuk. A kereszt-

irányú dinamika (6.83) esetén a linearizálás után a hosszirányú erőhatást itt is elhanyagol-

juk, mivel az ráadásul az elkormányzási szöggel arányosan fejti ki a hatását, és így még 

kevésbé mérvadó. Ez hasonlóan igaz a rotációs szabadságfok dinamikájának felírásakor is 

(6.84). Itt a külön felírt forgatónyomatékok (6.85), (6.86) esetén az oldalirányú kerékerők 

hatása kerül az első tengely esetén további hanyagolásra hasonló okokból (illetve mivel az 

eddig felírt modellezés nem számol az oldalirányú kerékerők tengelyenkénti kerekenkénti 

számításával).  
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Végül az (6.62) egyenlet jelen esetben használatos változókra való átírása szükséges még 

(keresztirányú sebesség nem szerepel a linearizált modell eddigi leírásában). Az oldalkú-

szási szög (6.74) értékét is linearizálni kell első lépésben (6.87), majd az idő szerinti deri-

válást elvégezve (6.88) a keresztirányú sebesség használata helyett az oldalkúszási szög 

értékével az oldalirányú és rotációs dinamika számítható (6.89). Összefoglalásként (6.90) 

mutatja a keresztirányú, egy nyomvonalú, linearizált járműmodell egyenleteit. 
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A kapott differenciálegyenletek átrendezésével kiválasztható két állapotváltozó, mellyel 

ezt a lineáris rendszert leírhatjuk, az oldalkúszási szög, illetve a legyezési szögsebesség 

(6.91). Lehetséges továbbá ezen egyenletek állapottér formátumú (6.92) felírása is (6.93) – 

irányítástechnikai feladatok gyakori kiindulási alapja. A valóságban azonban gyakran nem 

mérhető az oldalkúszási szög megfelelően olcsó mérési technológia híján, csak a legyezési 

szögsebesség. Visszanyúlva az (6.62) középső, vagy (6.89) első sorához, látható, hogy a 

járműkoordináta rendszerben értelmezett oldalirányú erőkkel mely fizikai mennyiség tart 

egyensúlyt (6.94). E mennyiség a járműre szerelt szenzorral mérhető oldalgyorsulás. Így 

irányítástechnikai feladatok során gyakran a rendszer oldalkúszási szög és legyezési szög-

sebesség állapotvektora mellett az oldalgyorsulás és a legyezési szögsebesség lesznek a 

rendszer választott kimenetei (6.95). Természetesen a kimenő mennyiségekre is lehetséges 

állapottér formátumú (6.96) felírás (6.97). Az így kapott rendszerleírást szokás nevezni az 

oldalirányú járműdinamika egy nyomvonalú linearizált járműmodelljének. 
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Ezt a modellt esetenként még tovább egyszerűsítik az oldalkúszási szög elhanyagolásával 

(6.98) – ezáltal feltételezve hogy a jármű gördülési középpontja minden esetben a jármű 

hosszirányú tengelyét tekintve annak súlypontjával van egy vonalban. Utóbbi gyakorlati 

jelentése egyébként a tökéletesen semleges kormányzott jármű. Így az állapottér felírása is 

egyszerűsödik (6.99), viszont a kimenő jelek esetén az oldalgyorsulást megmaradhat 

(6.100), mint megfigyelt fizikai mennyiség. Azonban mivel csak egy állapota van a rend-

szernek jelen esetben (legyezési szögsebesség), így a kimenő jelek állapottér felírása is 

egyszerűsödik (6.101). 
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6.22. ábra: Egy- és kétállapotú oldalirányú lineáris dinamikai modellek összehasonlítása. 

A 6.22. ábra az egy- és kétállapotú oldalirányú linearizált modelleket mutatja. Előbbi alatt 

a csak legyezési szögsebességgel, mint állapotváltozóval rendelkező modell értendő, utób-

bi az oldalkúszási szöget is állapotváltozójának nevezheti. Látható, hogy a számított legye-

zési szögsebesség értékek jó közelítéssel fedik egymást, és az elért oldalkúszási szög érté-
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ke is elsőre minimálisnak tűnik (0.02rad, körülbelül 1fok), ám mégis az oldalgyorsulás 

kimenetet tekintve a gerjesztő kormányszög frekvenciájának növelésével (a 20. másod-

percnél már 2Hz-es a gerjesztés) az eltérés egyre jelentősebb. 

6.2.5.3. Két nyomvonalú járműmodell 

Az itt bemutatni kívánt két nyomvonalú jármű modellezése esetén nem cél a linearitás biz-

tosítása, mivel jelenleg nem egy szabályozástechnikai alap szolgáltatása a feladat, hanem 

egy általános oldalirányú járműdinamika szimuláció készítése (mely, mint a későbbiekben 

látni fogjuk a síkmodell eddig három dimenzióját még egy ”fél” dimenzióval bővíti, ezáltal 

oldalirányú átterhelődést is számítva). Viszont a modellépítés alapjaiban megegyezik az 

egy nyomvonalú jármű esetén bemutatottakkal, így a modell kezdeti felírásai is megegyez-

nek. A különbség az általános kényszererők definiálásában rejlik. A 6.23. ábra mutatja a 

6.18. ábra módosított változatát, a kerekenkénti sebességkomponensekkel. Az (6.69) és 

(6.71) egyenletek esetén az első és hátsó tengelyek oldalirányú sebességei már kiszámítás-

ra kerültek. Ezen komponensek az egy tengelyen található kerekek mindegyikére megfe-

lelnek (6.102). A hosszirányú sebességek viszont nem egyeznek meg, ezek számítása szük-

séges még (6.103) szerint – itt az egyes tengelyek nyomtávjai és a legyezési szögsebesség 

szorzata fogja a szükséges értékeket megadni. 
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6.23. ábra: Keréksebességek komponensei 

A kapott sebességekből az (6.76) és (6.78) egyenletek mintájára az egyes abroncsok oldal-

kúszási szögértékei már könnyedén számíthatóak (6.104)-(6.107). 
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Az abroncsok oldalkúszási szögértékeiből a 6.20. ábra szerint vázoltakkal már lehetséges 

az oldalirányú abroncserők előállítása. Az (6.63)-(6.68) egyenletek esetén összevonva, de 

szerepel minden kerékerő. Ezeket nem egyszerűsítve a kétnyomú modell leíráshoz szüksé-

ges egyenleteket kapjuk. Továbbá az (6.89), mely a modellezett keresztirányú mozgás le-

írásának általános struktúráját adja a kényszererők kifejtése nélkül, szintén helytálló e mo-

dell esetében is. Így a végleges leírás ezen egyenletek alapján alkotható (6.108), (6.109). 
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Mivel a jelenleg részletezett járműmodell kétnyomú, így az oldalirányú átterhelődést is 

számításba lehet venni. A negyed járműmodellek esetén ismertetett felfüggesztés modelle-

zési technikák mellett egy egyszerűsített megoldást mutatunk be jelen esetben – ennek hát-

ránya, hogy a felfüggesztést merev kapcsolatként kezeli, így nem jelennek meg lengések 

illetve oldaldőlési szög sem értelmezhető a járműváz esetén. Az (6.110) egyenlet mutatja a 

súlypont magasságának figyelembe vételével az oldalgyorsulásból eredő billentő nyomaté-

kot az egyenlet bal oldalán. Az egyenlet jobb oldala a kerekek felől érkező válaszerőket 

veszi számításba a tengelyenkénti nyomtáv figyelembe vételével, ezek az abroncsok füg-

gőleges terhelő erőit befolyásolják. Az egyenlethez további egyszerűsítő feltételek kerül-

nek (6.111) segítségével bevezetésre: az egy tengelyen levő jobb és baloldalai terhelésvál-

tozások nagyságukban megegyeznek, előjelük ellentétes, valamint az első és hátsó erővál-

tozások aránya megegyezik a tömegközépponttól vett távolságuk arányával. E feltételek 

segítségével könnyedén számítható az (6.112) szerint már az átterhelődések mértéke. Fon-

tos, hogy az így kapott eredmények már az egyszerűsítésükből adódóan is csak fenntartá-

sokkal fogadhatóak el (főként alacsony frekvenciás gerjesztések esetén ajánlott ezen egy-
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szerű oldalirányú átterhelődések számítása). Azonban mindemellett még külön ki kell köt-

ni, hogy abban az esetben ha bármelyik abroncs vertikális terhelése az átterhelődés miatt 

0N értéke alá csökkenne, a szimulációs folyamatot azonnal le kell állítani, mert az eredmé-

nyek realitása súlyosan csökken (jó eséllyel a valóságban a jármű felborul, miközben a 

szimulációs modell erre nem képes). 
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Ahol: 

 h a tömegközéppont magassága, mértékegysége m 

 ΔFZ11 a bal első kerék terhelő erejének változása, mértékegysége N 

 ΔFZ12 a jobb első kerék terhelő erejének változása, mértékegysége N 

 ΔFZ21 a bal hátsó kerék terhelő erejének változása, mértékegysége N 

 ΔFZ22 a jobb hátsó kerék terhelő erejének változása, mértékegysége N 

A 6.24. ábra összehasonlítást mutat az egynyomú linearizált járműmodell és a bemutatott 

kétnyomú modell között. A kétnyomú modell esetén figyelembe van véve az oldalgyorsu-

lás hatására létrejövő átterhelődés a kerekek normálerőinél, illetve nem lineáris a kerék 

oldalerő-kerék oldalkúszás kapcsolat sem. A két modell összehasonlításából látható, hogy 

a (6.22. ábra szerinti gerjesztéssel azonos frekvenciájú) gerjesztés növekvő frekvenciás 

tartományaiban tapasztalható eltérés a két modell között. Ez két dologból adódik – egy-

részt a példa szándékosan alacsony járműsebesség mellett, de nagy kormányszögű gerjesz-

téssel éri el a magas oldalgyorsulás értékeket. Ilyen módon a 0.1rad-os oldalerő maximu-

mot jelentő oldalkúszási szög jelentősen túllépésre kerül, és így a nem lineáris kerékmodell 

jelentősen kisebb oldalirányú erőt fog kifejteni, mint a lineáris (6.20. ábra). Másrészt az 

oldalirányú átterhelődések során az abroncsok elérik már a nem lineáris szakaszát a terhelő 

erő-átvihető abroncserő (6.16. ábra) függvényüknek, így ez is erőveszteséget okoz. 
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6.24. ábra: Egy- és kétnyomú modellek összevetése. 

6.2.5.4. Kiterjesztett síkmodell 

Az előző fejezetben említésre került egy plusz ”fél” dimenzió, mely csak a kerekek verti-

kális terhelésének számításakor játszott szerepet. Ezt lehet még egy ”fél” dimenzióval bő-

víteni a járműváz bólintását figyelembe véve, és így kaphatunk egy kiterjesztett síkmodellt. 

Ez a kiterjesztett síkmodell már egy igen jó szimulációs alapot tud nyújtani nekünk sok 

esetben. Az eddigiek felhasználásával építhető egy olyan modell, mely: 

 Rendelkezik abroncsdinamikával mind a négy kerék esetére az Hiba! A hivatkozá-

si forrás nem található. szerint, 

 A hosszirányú dinamikát domborzati tényezőkkel együtt kezeli 6.2 szerint, 

 Figyelembe veszi a felfüggesztések rugózását és csillapítását kerekenként az 0 sze-

rint, 

 Oldalirányban is alkalmazza a két nyomvonal által kínált lehetőségeket 6.2.5.3 sze-

rint, 

 És kombinálja a hossz- és keresztirányú járműváz dőléseket jelen fejezet szerint. 

A hosszirányú és keresztirányú dinamikából adódó átterhelések következtében bekövetke-

ző bólintás és dőlés szabadságfokok összefoglalását mutatja a 6.25. ábra. E két mozgás 

kombinálása első ránézésre egyszerűen adódik, és közelíthető a következő egyenletekkel 

(fontos, hogy ezek a közelítések csak kis szögértékek esetén működnek megfelelő pontos-

sággal, általános érvényű megoldást a több-test-rendszer alapú modellezésben szemlélte-

tünk). Az egyes felfüggesztési pontok magassága (6.26) szerint volt megadva oldalnézeti 

felírás esetén (6.8. ábra). Ezt áthelyezve egy hat szabadságfokú rendszerbe a felfüggesztési 

pontok a járműhez kötött koordinátarendszerben (6.113) szerint láthatóak. 
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6.25. ábra: Jármű koordinátarendszer 

Az (6.24) és (6.25) egyenletek a bólintás és súlypont vertikális magasság dinamikák számí-

tását szemléltették szintén az említett oldalnézeti síkban. Ezek újragondolása (6.114) és 

(6.115) szerint lehetséges – maradva ugyanebben a síkban, de immár a járműváz dőlésszö-

gét is figyelembe véve. A jármű szembenézeti síkjában hasonló módon felírható az oldal-

dőlési dinamika egyenlete (6.116). 
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Ahol: 

 φ a járműváz oldaldőlése a talajfelszínhez viszonyítva, mértékegysége rad 

 χ a járműváz bólintása a talajfelszínhez viszonyítva, mértékegysége rad 

 IX a járműváz hossztengelye körüli tehetetlensége, mértékegysége kg.m
2
 

 IY a járműváz kereszttengelye körüli tehetetlensége, mértékegysége kg.m
2
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6.26. ábra: Kiterjesztett síkmodell főbb mutatói 

A 6.26. ábra mutatja a síkmodell működésének egy példáját: az első 10 másodpercben erős 

gyorsítás majd fékezés, az első 7 másodpercben erős balra kanyar, majd enyhe jobb kanyar 

látható. A kerékerők ábráján látható, hogy balkanyar során a jobb oldali kerekek terhelése 

növekszik meg, a bal oldaliaké pedig csökken – majd irányváltáskor a helyzet fordul. 

Ugyanez igaz a kerékterhelésekre is, kigyorsításokkor a hátsó kerekekre kerül plusz verti-

kális terhelés, fékezéskor pedig az első kerekekre. Ezen folyamatok a bólintási és dőlési 

szögeken is tetten érhetőek – a bólintási szög pozitív értéke az ”orra bólintást” jelenti (fé-

kezés esete), a dőlési szög pozitív értéke pedig a járműváz jobb oldalra dőlését jelenti (bal-

kanyar esete). Az 6.5. táblázat6.5. táblázat segítséget nyújt az alkalmazott paraméterek 

értékeire. 

 személygépjárművek haszongépjárművek 

IX [kg.m
2
] 1000…8000 8000…100000 

IY [kg.m
2
] 1500…12000 10000…150000 

6.5. táblázat: Alkalmazott paraméterek közelítő értékei járműváz rotációs mozgásaira 

6.3. Többtest-rendszer alapú járműmodellezési technika  

Az eddig bemutatott leírások egy-egy specifikus mozgás leírására törekedtek. Ezek a leírá-

sok általában egy lokális koordinátarendszerre fókuszálva működnek, és elhanyagolások-
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kal kezelik a többi mozgás illetve dimenzió leírását. A fent bemutatott kiterjesztett síkmo-

dell e részleges leírások egyesítésével állít fel egy komplex modellt, mely bár hat dimenzi-

ós leírást valósít meg, ezek egymásra hatását csak korlátozott mértékben kezeli. A több-

test-rendszer alapú leírás ezzel szemben: 

 A fentiekkel ellentétes módon általános felírást rendel minden egyes testhez, és a 

definiált testek fizikai paramétereivel illetve egymáshoz való kapcsolódásuk meg-

határozásával kerül a modell felépítésre.  

 Az egyes testekhez hozzárendelhető egy-egy transzformációs mátrix. Ezen mátri-

xok biztosítják az aktuális test és a bázis koordinátarendszer közötti transzformáci-

ót. Két transzformációs mátrix szorzásával könnyedén előállítható bármelyik két 

test egymás közötti transzformációs mátrixa. 

 Bármely test bármely pontjának mozgásjellemzői (pozíció, sebesség, gyorsulás 

vagy ezek rotációs megfelelői) könnyedén előállíthatóak, így bármely két test bár-

mely két pontja közötti kapcsolat felírható az egyik test vagy a bázis koordináta-

rendszer szerint. 

 A definiált kapcsolatok meghatározhatnak egymáshoz viszonyított szabadságfoko-

kat, erőkapcsolatokat vagy kényszereket. 

Lagrange másodfokú egyenletének újbóli felírásával megkaphatjuk egy általános test moz-

gásegyenleteit. A több-test-rendszer leírás esetén a számítások minden esetben a bázis 

(avagy globális) koordinátarendszerben kerülnek elvégzésre – a földfelszínhez kötött origó 

rendszerben. Ezért általános paraméterek megválasztása és használata szükséges (6.117), 

speciális elnevezések nélkül (bólintás, legyezés, stb.). Ezen általános paraméterekre 

(6.118) mutatja a Lagrange egyenletek eredményeit – egyedüli észrevételként a vertikális 

tengely mentén fellépő gravitációs gyorsulás említendő. 
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Ahol: 

 xE, yE, zE a globális koordinátarendszerben értelmezett pozíciók, mértékegységük 

m 

 φxE, φyE, φzE a globális koordinátarendszerben értelmezett szögpozíciók, mérték-

egységük rad 

 vxE, vyE, vzE a globális koordinátarendszerben értelmezett sebességek, mértékegy-

ségük m/s 

 ωxE, ωyE, ωzE a globális koordinátarendszerben értelmezett szögsebességek, mér-

tékegységük rad/s 

 axE, ayE, azE a globális koordinátarendszerben értelmezett gyorsulások, mértékegy-

ségük m/s
2
 

 εxE, εyE, εzE a globális koordinátarendszerben értelmezett szögsebességek, mérték-

egységük rad/s
2
 

 FxE, FyE, FzE a globális koordinátarendszerben értelmezett erőkomponensek, mér-

tékegységük N 

 MxE, MyE, MzE a globális koordinátarendszerben értelmezett nyomatékkomponen-

sek, mértékegységük Nm 

 mt a modellezett test tömege, mértékegysége kg 

 Itx, Ity, Itz a modellezett test tehetetlenségei nyomatékai, mértékegységük kg.m
2
 

α

β

γ

α

β

γ

X

Y

Z

 

1. ábra: Z-Y-X Euler szögek 

Az előző fejezetben felvetődött probléma volt, hogy a bólintási és dőlési szögek kombiná-

lása csak közelítéssel történt. Az általános paraméterek helyes kombinálásának érdekében 

első lépésként a tengelyek kombinációs sorrendjét kell meghatározni, az úgy nevezett Eu-

ler szögek sorrendjét. E jellemzés két koordinátarendszer egymáshoz viszonyított pozíció-

jának megadásakor használatos. Lényege, hogy három egymás utáni, különböző tengelyek 

körüli elforgatással (mindig a kapott új rendszer tengelyei körül történik a további forgatás) 

bármely relatív pozíció egyértelműen leírható. Az elforgatások sorrendje (hogy mely ten-

gelyek körül zajlottak) lényeges, a kapott paraméterek helyes értelmezéséhez mindenkép-

pen szükséges információ. A 6.27. ábra a járműves leírásokhoz talán legpraktikusabb Z-Y-
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X sorrendet mutatja. A választás sorrendje praktikussági szempontok szerint az előfordul-

ható szögértékek nagysága történt: 

 Mivel egy jármű a vertikális Z tengelye körüli akárhány fordulatot megtehet, így 

praktikusan e tengely körüli előfordulható szögértékek értelmezési készlete a 0°-

360° terjedelmű skála. Továbbá a Z tengely körüli forgatással, mint első művelettel 

sík felszín esetén például előállítható az oldalirányú dinamikát leíró modellek loká-

lis jármű koordinátarendszere. 

 A második forgatás az Y tengely körül történik, ez a bólintás leírására szolgál. 

Amennyiben domborzati szempontok is érvényesülnek a modellezés során, akkor 

az útfelszín járművel párhuzamos lejtőszöge elérhet akár ±35°-os értéket is. Mivel 

jelen esetben minden a modellezésben részt vevő test általános leírásnak esik alá, 

így minden test pozíciója elsősorban a globális koordinátarendszerhez képest kerül 

meghatározása, így a lejtőszög értéke is beleszámít az egyes testek pozíciójának le-

írásába, tehát indokolt az Y tengely körüli második elforgatás. 

 A harmadik elforgatás pedig az X tengely körüli elfordulás, várhatóan ez veszi fel a 

legkisebb értéket. Itt a járműváz oldaldőlési vagy az útfelszín oldallejtése játszhat 

szerepet. 

A definiált mozgásegyenletek alapján az Euler szögek meghatározása analitikusan a követ-

kező módon történik.  

 Minden számítási lépésben az (6.118) alapján számított rotációs sebességvektor 

(melynek tagjai az x, y és z tengely körüli rotációs sebességek sorrendben) körül 

létrehozásra kerül egy aktuális forgatási sík, illetve egy forgatási koordinátarend-

szer. 

 Az aktuális test bázisvektorai ebben a forgatási síkban elforgatásra kerülnek a vek-

tor abszolút értékének megfelelő szöggel. 

 Végül az elforgatott bázisvektorok visszatranszformálásra kerülnek a bázis koordi-

nátarendszerbe. 

 Ezekből az elforgatott bázisvektorokból már meghatározhatóak számítással az Eu-

ler szögek. 
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Ahol: 
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 b3 a forgatási sík normális vektora, a forgatási koordinátarendszer bázisvektora, 

mértékegysége – 

 b2, b1 a forgatási síkot kifeszítő két vektor, a forgatási koordinátarendszer bázisvek-

torai, mértékegységük - 

Az első pont szerinti bázisvektor forgatáshoz használt sík normálisát (6.119) szerint kap-

hatjuk meg. Kikötés, hogy ne nullvektor legyen a három rotációs sebességből kapott vek-

tor, különben egy találomra választott vektor kerül felvételre a normalizálás miatt – itt az 

[1 0 0] vektor ez, lényege hogy egységnyi hosszúságú legyen, iránya pedig lényegtelen, 

mivel ebben az esetben nem kerül sor forgatásra. A forgatási sík normálisa után másik két 

vektor felvétele szükséges, melyek kifeszítik a síkot, és merőlegesek a normálisra és egy-

másra. Az első ilyen vektor ismét egy találomra választott segédvektorral kaphatjuk igen 

egyszerűen (6.120), egy vektoriális szorzás elvégzésével (mivel a kapott szorzat mindkét 

vektorra merőleges lesz, így a normálvektorra is). Azonban ismét egy kikötést kell tenni a 

segédvektor választásakor, az lineárisan független kell, hogy legyen az először megalkotott 

normálvektortól – így jelen esetben két segédvektor választottunk. Az egyik az [1 1 1], 

mely minden esetben érvényes, kivéve ha a normálvektor (6.119) ennek skalárszorosa. 

Ekkor a másik találomra választott vektor kerül figyelembevételre, ez az [1 2 3]. Végül a 

sík másik vektora a normális és az (6.120)-ban alkotott vektor segítségével egyszerűen 

adódik (6.121). 
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  (6.127) 

Ahol: 

 REF a koordináta transzformációs mátrix a globális koordinátarendszerből a forga-

tási koordinátarendszerbe, mértékegysége – 

 RFE a koordináta transzformációs mátrix a forgatási koordinátarendszerből a globá-

lis koordinátarendszerbe, mértékegysége – 

 xbE, ybE, zbE a modellezett test koordinátarendszerének bázisvektorai a globális ko-

ordinátarendszerben leírva, mértékegységük - 

 xbF, ybF, zbF a modellezett test koordinátarendszerének bázisvektorai a forgatási ko-

ordinátarendszerben leírva, mértékegységük - 
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 xb1, xb2, xb3 a modellezett test koordinátarendszerének xbE bázisvektorának a forga-

tási koordinátarendszerben vett komponensei, mértékegységük - 

A forgatási koordinátarendszer bázisvektoraiból elkészíthető ezek után két transzformációs 

mátrix, melyekkel a globális rendszerből a forgatási rendszerbe (6.122) és vissza (6.123) 

transzformálhatunk (a transzformációs mátrixok felírásával és a szorzások elvégzésével 

beláthatóak a transzformációk). Az egyes testek bázisvektora (6.124)-(6.126) szerint kerül-

nek inicializálásra (nagyon fontos, hogy a test bázisvektorait, az itt említett három egyenlet 

szerint, ne keverjük össze a test mozgáskoordinátáival (6.117)). Minden egyes lépésben a 

megalkotott bázis rendszer-forgatási rendszer rotációs mátrixszal (6.127)-es példa szerint 

előállítható e alaptest bázisvektorok forgatási rendszerbeli megfelelője. 

      1kx,1kx2tanak
1b2bFx

  (6.128) 
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   kxRkx
bFFEbE

  (6.130) 

A kapott (6.127) vektor egyes elemei azt mutatják, hogy a forgatási koordinátarendszer 

bázisvektorait mely skalár értékekkel kell megszorozni a transzformált vektor megalkotá-

sához. Vagyis a forgatási sík normálvektorának megfelelő vektorhoz tartozó skalárérték 

változatlan marad, mivel e körül a vektor körül történik a forgatás (6.129). A forgatás el-

végzéséhez szükséges a forgatandó vektor forgatási síkban felvett vetületének alappozíció-

ját meghatározni (6.128). Ez a vetület a forgatási síkot kifeszítő két forgatási bázisvektor-

hoz (6.120), (1,121) tartozó skalárértékek szerint adódik. Az elforgatás ezek után elvégez-

hető, a forgatandó vektor elforgatott rendszerbeli első két koordinátája fog változni 

(6.129). Az elforgatott vektor ezek után egyszerűen visszatranszformálható az eredeti ko-

ordinátarendszerbe (6.130), így a modellezett test bázisvektorai visszanyerhetőek. 























T

bE

T

bE

T

bE

ET

z

y

x

R  (6.131) 

 
bEbEbETE

zyxR   (6.132) 

     

   

   

   

   

   

   

         

                       

                       










































































































coscossinsincoscossincossincossinsin

cossinsinsinsincoscoscossinsinsincos

sinsincoscoscos

100

0cossin

0sincos

cos0sin

010

sin0cos

cossin0

sincos0

001

RRRR
zyxzyx

 (6.133) 

 
11ET12ET

R,R2tana  (6.134) 

 
13ET

Rsina  (6.135) 



6. GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓK 357 

 Hankovszki Zoltán, BME  www.tankonyvtar.hu 

 
33Ex23ET

R,R2tana  (6.136) 

A modellezett test kapott elforgatott bázisvektoraiból megalkotható a globális koordináta-

rendszerből az aktuális test koordinátarendszerébe mutató transzformációs mátrix (6.131), 

illetve ennek fordítottja (6.132). Az Euler szögek Z-Y-X sorrendű elforgatásának általános 

felírását (6.133) mutatja. Ennek alapján (6.134)-(6.136) mutatja az Euler szögek értékeit. 

 
CoGEB1TEE1

PPRkP   (6.137) 

 
CoGEB1TEEE1

vPRv   (6.138) 

Miután egy testhez megalkotásra került a transzformációs mátrixa, lehetővé válik bármely 

pontjának pozíció- (6.137) vagy sebességadatainak (6.138) számítása. Mindkét esetben a 

tömegközéppont pozíció és sebességadatai jelentik a kiindulási alapot, majd a transzformá-

ciós mátrix segítségével az egyes testek lokális rendszerében megadott relatív pozíciók 

globális pozícióvá történő transzformálásával adódnak a további adatok. 

A 6.28. ábra egy strukturális példát mutat járműmodell felépítésére. A piros vonalak 

a szabadságfokokat mutatják: 

 a járműváznak hat szabadságfoka van a globális rendszer képest,  

 a tengely a járműváz koordinátarendszerében értelmezett szabadságfokok szerint 

képes a járművázhoz viszonyított elmozdulásokra, vertikális tengely menti transz-

lációs és hossztengely menti rotációs szabadságfokok szerint, 

 a keréktest a tengelyhez képest és önmaga forgástengelyéhez képest elmozdulni: 

egyrészt a tengely koordinátarendszerében annak vertikális tengelye körüli elfordu-

lás (kerékelkormányzás), másrészt az elforgatott kerék koordinátarendszerében an-

nak y tengelye körüli elfordulás engedélyezett (kerék gördülése). 

Az ábra szemlélteti az erőkapcsolatok felépítését is: 

 a járműváz és a tengely között a járműváz koordinátarendszerében értelmezett po-

zíciók és sebességadatok alapján a felfüggesztés rugó és csillapítóereje kerül mo-

dellezésre; az erők a tengelyre szintén a járműváz lokális koordinátarendszerében 

hatnak, mivel itt vannak annak szabadságfokai is értelmezve; azonban a járművázra 

ható erők már a globális koordinátarendszerbe visszatranszformálva vannak értel-

mezve, 

 a kerék és a talajfelszín közötti erőhatások a keréktest lokális koordinátarendszeré-

ben kerülnek számításra, és a keréktestre való visszahatásuk is itt kerül számításra; 

a járműváz felé közvetítődő komponenseik (például hossz- vagy keresztirányú ke-

rékerők) szintén a globális rendszerbe való visszatranszformálás után kerülnek 

számításba vételre, 

 a gravitációs és légellenállási erők teljes mértékben a globális koordinátarendszer-

ben kerülnek modellezésre. 
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6.28. ábra: Példa több-test-rendszer alapú járműstruktúrára.
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7.1. A gépjármű futóművek járműmozgás szabályzó funkciója  

A gépjármű mozgásszabályozás feladata – ebbe értendő a menetdinamikai szabályozás is – 

a gépjárműre ható, a kívánt nyomvonalon való haladást zavaró külső és belső hatások ki-

küszöbölésére való törekvés. 

Miért van szükség mozgásszabályozásra? 

Azért, hogy a gépjármű 

 irányítható maradjon (fékezés alatti irányítás, vonóerő átvihetőség), ABS, ASR 

funkció, 

 ne törjön ki (perdülés), ESP funkció 

 átlagos vezetői képességgel kezelhető legyen. 

Külső zavaró hatás: 

 útpálya tapadási tényező változás, akár keréknyomonként, 

 útpálya hiba, 

 oldalszél. 

Belső zavaró hatás: 

 kritikus gépjárművezetői irányítás, 

 gépjármű sebességfüggő sajátkormányzási tulajdonságok, 

 rakományból eredő zavarás. 

A gépjármű közlekedésbiztonságát külső és belső tényezők határozzák meg. Meghatározó 

és továbbra is első helyen áll – minden korszerű technikai segítség ellenére is – a gépko-

csivezető magatartása, szituációs döntései és vezetéstechnikai tudása. 

Technikai segítség (technikai asszisztencia) szükséges: 

 a rossz emberi szituációs járműirányítási döntések miatt (figyelmetlenségből, hely-

telen manőverek végrehajtásából, kényszerhelyzetek elkerüléséből eredően), 

 információhiányból (pl. észlelhetetlenség, pl. tapadási viszonyok nem ismerete, vá-

ratlan hatások) származóan. 

A technikai segítség (technikai asszisztencia) lehet  

 információszolgáltató, azaz érzékelést segítő, figyelmeztető (holt-tér figyelő, éjjel-

látó, távolságérzékelő stb.), 

 előrejelző, megelőző figyelmeztető, megelőző beavatkozó (prediktív), 

 irányíthatóság fenntartó (ABS), kitörésgátló (ESP), 

 következményi hatás mérséklő (aktív - vészfékező, kikerülő; passzív – sérülés 

csökkentő, pl.: légzsák, fejtámasz). 
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7.2. A gépjármű kormányzásának szabályozása  

A gépjárművek kormányzásának szabályozására jelenleg két alaptípus szolgál: 

 rásegítő kormányzás (szervokormányzás) szabályozás, 

 adaptív kormányzás-szabályozás. 

A két szabályozási rendszer között elvi különbség van. Szervókormányzás során a megfe-

lelő szenzorok figyelik a vezető szándékát az elkormányzás irányára és nagyságára vonat-

kozóan, továbbá a vezető erőkifejtését, vagyis érzékelik a kormánykerék pozícióját és a 

továbbított nyomaték nagyságát. A szabályozásnak a pozíció ugyan referencia jele, de arra 

nem hat vissza, azt nem változtatja meg. Viszont rásegítő nyomatékot fejt ki a vezető erő-

kifejtésének csökkentésére. Tehát nyomatékszabályozás történik. Ebben a szabályozási 

rendszerben a kormánykerék és a kormányzott kerék közötti mechanikus kapcsolat nem 

szakad meg, még a vezető hibás döntése esetén sem, sőt a hibás döntést is nyomatékrásegí-

téssel támogatja a rendszer. Ezért ezt a típusú szabályozást passzív szervókormányzásnak 

nevezzük. De ma már működnek félaktív szervókormány rendszerek is, amelyek az elkor-

mányzási pozíciót továbbra sem változtatják meg, viszont a nyomaték rásegítés nagyságá-

nak változtatásával figyelmeztetik a vezetőt döntése korrigálására. A rásegítő nyomaték 

akár nulla is lehet. 

Adaptív kormányszabályozáskor viszont pozíció és nyomaték szabályozás együtte-

sen történik. A nyomaték rásegítés lehet a vezető döntésével azonos irányú, de lehet ellen-

tétes is. Például a vezető jobbra elrántja a kormányt, de abban az irányban nincs se parkoló, 

se útelágazás, esetleg a mellette lévő sávban folyamatosan haladnak a járművek. Tehát a 

vezető hibás döntést hozott. Az adaptív rendszer ilyenkor a kormánykerék visszafordítása 

nélkül a kormányzott kereket ellentétesen fordítja el, vagyis lényegében ilyenkor átveszi a 

jármű irányítását a vezetőtől. Ez pedig innentől kezdve már műszaki és jogi probléma egy-

szerre. 

7.2.1. Elektromechanikus szervókormány-rendszerek 

A kormánygépek ma kivétel nélkül szervókormányok. 

A szervóerő kifejtéséhez szükséges energiát a belső égésű motor szolgáltatja vagy 

hidraulikanyomás előállításával, vagy elektromos energia formájában. 

Napjainkban a szervókormányok kialakításánál is szempont az energhiafelhasználás, 

ezen keresztül a CO2 kibocsátás csökkentése. 

Energiamegtakarítás úgy érhető el, ha a szervóhatást adó rendszer csak akkor vesz fel 

energiát, amikor az működéséhez szükséges, valamint a nyomásfokozás és az erőátvitel 

hatásfoka növelhető. Így a hidraulikus szervórendszereknél  amennyiben a szervószivattyút 

villanymotor hajtja, csak akkor működik, amikor a nyomásfokozás szükséges. Ez az elekt-

rohidraulikus – ma szinte kizárólag – fogasléces szervókormány (EHPS). 

Elektro-mechanikus szervókormányoknál (EPS) villanymotor szolgáltatja a szüksé-

ges szervóhatást. A villanymotor hatásfokának és az erőátvitel mechanikai hatásfokának 

növelése csökkenti az energia felvételt. 

Mai korszerű EPS rendszerrel a hagyományos hidraulikus rendszerekhez képest, vá-

rosi üzemben 0,8 l/100 km fogyasztáscsökkenés és 20 g/km széndioxid kibocsátás csökke-

nés érhető el (ZF Lenksysteme GmbH adat). 
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Az EPS rendszerek kialakítása lehet: 

 EPSc – villanymotor a kormányoszlopon, 

 EPSp – a villanymotor a fogasléc fogaskereket hajtja, 

 EPSdp – a villanymotor forgástengelye a fogasléccel párhuzamos, a hajtás kettős-

csigahajtás, 

 EPSapa – a villanymotor forgástengelye a fogasléccel párhuzamos, a hajtás 

fogasszíjjal, golyósorsón keresztül jut a fogaslécre, 

 EPSd – közvetlen hajtás, a villanymotor koaxiális a fogasléccel, azt körülöleli, a 

villanymotor forgórész golyósorsón keresztül mozgatja a fogaslécet. 

 

7.1. ábra: Elektromechanikus fogasléces szervókormányok. 

 

7.2. ábra: Elektromechanikus szervókormányok alkalmazási felülete. 
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Az EPS szervókormányok szerkezeti kialakítása függ a szükséges fogasléc-erő igénytől. A 

kormányoszlopon elhelyezett villanymotor a kisautó kategóriában használható, míg a nagy 

fogaslécerőt adó és jó hatásfokú konstrukciók (EPSapa, EPSd) a nagy prémiumszegmens 

autóihoz, a terepjárókhoz, illetve SUV járművekhez készülnek. 

A kormányzáshoz szükséges kormánygép bemenő teljesítményt meghatározza az el-

kormányzási (szög)sebesség igény, illetve követelmény is. Mint az ábrán látható, a 100 /s 

és a 300 /s között több, mint kétszeres a teljesítmény szükséglet. 

Az elektromechanikus szervokormány (EPS) mai szolgáltatásai az ún. félaktív kor-

mányzás követelményeit teljesítik. Az EPS ma sebességtől függően szabályozott elektro-

mos rásegítésű kormányrendszert jelent, amely csak akkor lép működésbe, ha arra az el-

kormányzáshoz, illetve asszisztens szolgáltatáshoz szükség van. Hidraulikus részt egyálta-

lán nem tartalmaz. A hidraulikus szervokormánnyal szemben előnye, hogy a vele felszerelt 

autók kevesebb tüzelőanyagot fogyasztanak, emellett új kényelmi és biztonsági funkciók-

kal is szolgál: a kormánykerék egyenesmenetbe való aktív visszaállítása megkönnyíti a 

kormányzási középpont megtalálását, míg az oldalszél kompenzáció segítséget nyújt a ve-

zetőnek, amikor állandó oldalszélben vagy folyamatosan egy irányban lejtő útfelületen 

halad (nem kell a vezetőnek erőrátartással kormányoznia). 

 

7.3. ábra: Párhuzamos elrendezésű elektromechanikus szervókormányok. 

Az ún. félaktív kormányzás a gépjármű mozgásszabályozásának egy eszköze, eleme. Az 

elektromechanikus kormánygép elsősorban a szervo-funkciót teljesíti, a villanymotoros 

hajtás adja a szervóhatást. A szervóhatás erősségét sebességfüggővé lehet tenni (parkolás, 

kis és nagysebességű haladás). 

A villanymotor vezérlésével ún. aktív kormány visszaállítás, határozott egyenes me-

netbe állítás érhető el. A visszatérítő nyomaték paraméterfüggően alakul (sebesség, elkor-

mányzási szög, kormánykerék szögsebesség stb.). 
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7.4. ábra: Párhuzamos elrendezésű (DP) elektromechanikus szervókormány beépítve. 

Oldalszél esetén az egyenesmenethez szükséges kormányzási rátartás automatizálása. 

Gyorsításnál bekövetkező gépjármű oldalirányú elhúzás automatikus egyenesmenetbe állí-

tási korrekció. (A különböző hosszúságú és így eltérő állásszögű feltengelyek okozta nyo-

matékegyenlőtlenség - der Schiefziehausgleich, Torque Steer-Compensation). 

 

 

7.5. ábra: Párhuzamos elrendezésű (DP) elektromechanikus szervókormány szerkezeti elemei. 
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ESP támogatás ellenkormányzási segítséggel: ha a gépkocsivezető a kitörést meg-

akadályozandó ellenkormányoz, ezt a szervórendszer növelt erővel támogatja. 

(Gegenlenkunterstützung, Driver-Steering Recommandation DSR). Abba a kormányelfor-

dítási irányban és meghatározott szervóerővel ad támogatást, mely segíti a stabilizálást, a 

kormánykerék ellenirányban történő forgatásánál (ha helytelenül azt választja a gépkocsi-

vezető), egyáltalán nem ad szervótámogatást. 

A VW-BS elektromos szervókormány és a hasonló kialakítású más gyártmányok 

úgynevezett APA konstrukciós kialakításúak, mely azt jelenti, hogy a villanymotor a fo-

gaslécház mellet helyezkedik el, a villanymotor tengelye párhuzamos a menetes orsóval 

meghosszabbított fogasléccel, a hajtást a villanymotor tengelyéről fogazott szíj viszi át a 

fogaslécet hajtó golyósorsó anyára. 

Az EPS APA hatásfoka maximális teljesítménynél 50%, ez jobb mint a hidraulikus, 

elektrohidraulikus kormánygépeké. A villanymotor maximális áramfelvétele 12 V névle-

ges feszültségen 85 A. A kormánygép maximális kimenő teljesítménye 500 W. 

 

7.6. ábra: Párhuzamos elrendezésű (APA) elektromechanikus szervókormány. 

Az elektromechanikus kormánygépek villanymotorjukkal önálló – kormánykerék érintése 

nélküli – elkormányzásra képesek. Ez a funkció az automatikus – erőátviteli rendszertől 

függően akár vezető nélküli gépjármű - parkolási művelet elvégzését teszi lehetővé. 

A gépjármű vontatásánál (gyújtás és nagyobb, mint 7 km/h sebesség) az elektromec-

hanikus kormány ad szervó-segítséget. 

Az akkumulátor kapocsfeszültség, ha a eléri a 9 V-ot, csökken a szervó-támogatás 

(sárga visszajelzőlámpa), 9 V alatt pedig megszűnik (piros visszajelzőlámpa). 

A kormány-végállás ütköztetés előtt 5 – 5 fokkal programozott szervóerőnövekedés 

lép be. 
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Az elektromechanikus kormányrendszer „koppanást” kierőltető agresszív kormány-

kerék rángatása kerülendő. 

A futómű felfüggesztő elemek mozgatópadi holtjáték vizsgálatához szükséges el-

kormányzás járó motorral történjen. 

Szervo-, illetve mechanikus kormánymű leállított motornál, ide-oda mozgatáskor 

erősen kopog. A kormánymű akadása, szoros működése, megnövekedett holtjátéka foko-

zottan balesetveszélyes! Kormányművek gyakori hibája - sajnos egyre fiatalabb autókon is 

- a fogasléc középső részének és orsótengelyének és támasztó perselyének nagymérvű ko-

pása. Betudható ez a Magyarországon gyakori úthibáknak és a kormányműben lévő elégte-

len kenőanyag mennyiségnek. A fogasléces kormányművek esetében a porvédő gumiha-

rangok sérülése szintén megrövidíti a csúszó, gördülő alkatrészek élettartamát. 

Az EPS félaktív és az EHPS aktív kormánygépek (bolygóműves és hullámhajtómű-

ves) fedélzeti diagnosztikája a teljes működést felügyeli, vészüzem állapotát jelzi. 

Mechanikai vizsgálatuk nagy körültekintést, szakértelmet igényel. Durva, koppanást 

kiprovokálni szándékozó kormányrángatásuk szervóhatás jelenlétében kerülendő! 

A kormánygép, a kormány-mechanizmus működőképes az elektromos szervóhatás 

kiesésekor, vészüzemben is. Az aktív kormányok esetében a korrekciót adó mechanizmus 

(bolygómű vagy hullámhajtóműÍ) reteszelődik. 

Szükségüzemben (motorleállítás, gyújtás elvétel) is ki kell próbálni a kormányzást, 

ekkor van lehetőség a fokozott mechanikai holtjáték, szerkezet-rögzítés lazulások feltárásá-

ra.  

7.2.2. Elektromechanikus aktív kormányzás 

Az aktív kormányzás lényege, hogy – kényelmi és járműstabilitási okokból – a vezetői 

kormánykerék elfordulásától függő kerékelfordulási szög irányítottan megváltoztatható, 

korrigálható. 

Az aktív kormánymű a vezetőtől független kormányzási beavatkozásokat 

kétszabadságfokú mechanizmus (bolygómű vagy hullámhajtómű) révén valósítja meg. A 

mechanizmus egyik bemenete a kormánykerék elfordítást közvetítő kormányoszlop, a má-

sik villanymotorral forgatott behajtás. A két elfordulás előjelhelyesen összegzett elfordulá-

sa jut a szervómechanizmus vezérlésébe (a torziósrúdra), illetve a fogaslécre. 

Az alkalmazott megoldással a járművet stabilizáló kormányzási beavatkozások is el-

végezhetők. 

A többlet szabadságfok teszi lehetővé teszi a kormánymű folyamatosan és a helyzet-

től függően változtatható áttételezését, amelynek segítségével optimalizálható annak ke-

zelhetősége, a működtetéséhez szükséges erő, valamint a vezető kényelemérzete. 
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7.7. ábra: Kormányáttételt változtató kormányrendszer. 

Az aktív kormányművel megvalósítható hálózatba kapcsolás jelenti a rendszer egyik leg-

nagyobb előnyét: az ESP működésének támogatását. Az aktív kormánymű elektronikája, 

saját szenzorainak jele alapján veszélyes helyzetekben ellen- vagy rákormányzást végez-

het. A menetdinamika szabályzó rendszerei így már nem csak fékbeavatkozásokkal, de a 

kormányzással is beavatkozhatnak a jármű viselkedésébe. Az irányítóegység dönti el, hogy 

kell-e, és ha igen, melyik irányba, milyen mértékben megváltoztatni a kormányzási szöget. 

Előnye: a kormányművön keresztüli beavatkozás gyorsabb, hatását is kevésbé érzik a 

bennülők, mint az egyes fékek működtetése esetén. 

 

7.8. ábra: ESP funkció aktív kormányzási rendszerben. 
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7.9. ábra: Az elektromechanikus aktív kormányrendszer szerkezeti egységei (BMW) 

Az új rendszer azonban a vészhelyzetekben nyújtotta többlet biztonság mellett komforto-

sabbá is teszi a vezetést. A hagyományos kormányrásegítővel szemben az aktív kormány-

mű változó áttételi aránnyal működtethető a jármű haladási sebességének függvényében. 

Kis gépjárműsebességnél a nagy áttétel (adott kormánykerék elforduláshoz az alapáttétel-

hez képest, nagy kormánykerék elfordítás tartozik) segíti a parkolást, valamint a kis ívű 

kanyarok bevételét. A jármű közvetlenebbé, aktívabbá, jobban kezelhetővé válik. Nagyobb 

sebességek esetén az áttétel csökken (adott kormánykerék elforduláshoz az alapáttételhez 

képest, kisebb kormánykerék elfordítás tartozik). A kormánykerék elfordításra a kis kerék-

elfordítás csökkenti annak veszélyét, hogy a jármű nagy sebességnél jelentősen változtassa 

haladási irányát. Így a gépkocsi nyugodtabban reagál, a vezetés biztonságosabb. 

 

 

7.10. ábra: Az aktív kormányzás bolygóműves állítóegységének kinematikai vázlata (BMW). 

1 – kormánykerék, 2 – villanymotorral hajtott csiga, 3 – differenciálmű ház, csigakerék, 4 – fogasléc, 5 – 

orsókerék, 6 – bolygókerék tengely 
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Az elektromechanikus vagy elektrohidraulikus szervókormányzás csúcskategóriáját az a 

műszaki megoldás képviseli, melynek mechanizmusa előjelhelyes elkormányzásiszög ösz-

szegzésre képes. A kormánykerék elfordítás szöge és a korrekció szögértéke – ha korrekció 

szükséges – előjelhelyesen összegződik, és az összegzett elfordítási szöggel fordul el a 

kormánygép kimenő tengelye. Csak vészüzemben, amikor a korrekciós egység működés-

képtelen, tevődik át közvetlenül a kormánykerék elfordítás a kimenő tengelyre. Ilyenkor 

(jelen BMW-ZF kialakításnál) a csiga (2) mechanikusan arretált. Ha a 3-as ház a kormány-

kerékkel azonos értelemben fordul el, csökken a kimenőtengely elfordulás (7.10. ábra). 

 

7.11. ábra: A aktív kormányzás állítóművének és arretáló szerkezetének konstrukciója (BMW). 

Amennyiben valamely hiba okán a rendszernek ki kell kapcsolnia az állítómotort, a hozzá 

tartozó bemenő tengely blokkolt állapotban marad. A bolygómű (differenciálmű) ekkor 

zárt rendszerként forog tovább, a jármű mindenféle korlátozás nélkül, de állandó áttételi 

aránnyal szabadon kormányozható. 

A ma még nem engedélyezett tisztán elektronikus jelátvitelhez (“steer-by-wire”) ké-

pest, ahol a kormánykeréktől csak elfordítási jel kerül az elektromechanikus kormánygép 

irányítóegységébe, ez rendkívül nagy üzembiztonságot jelent, az aktív kormánymű komoly 

előnyét adja, mivel a tisztán elektromos rendszer meghibásodása esetén az nem tud a mec-

hanikus kapcsolathoz hasonló vészüzemet létrehozni. 

Az aktív kormányzás menetdinamika szerint vezérelt kormányzási rendszer. Az 

elektronikus szabályozott kormánymű a szervokormány rásegítésén kívül változtatható 

kormánymű áttétellel is támogatja a gépkocsivezetőt. 

Az aktív kormányzás BMW-ZF változata a kormányoszlopba integrált bolygóműves 

hajtás, amelynek két bemenő és egy kimenő tengelye van. Az egyik bemenő tengely a 

kormánykerékkel áll kapcsolatban, a másikat egy elektromos motor hajtja meg csigakere-

kes hajtómű közvetítésével. A berendezéshez tartozó szoftver feldolgozza a szükséges 
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szenzorok jeleit, hajtja az elektromos motort és ellátja a teljes kormánymű felügyeletét. A 

bolygóművön keresztül a rendszerbe kapcsolt elektromos motor lehetővé teszi a vezetőtől 

független kormánybeavatkozást az első kerekeken. A kerekeken megjelenő kormányzási 

szög a menetviszonyoknak megfelelően lesz kisebb vagy nagyobb, mint a vezető által a 

kormánykeréken beállított kormánykerékszög. Amennyiben az elektromos motor nem mű-

ködik (nincs korrekciós igény), közvetlen kapcsolat jön létre a kormánykerék és a kerekek 

között – akárcsak a hagyományos rendszerek esetében. 

 

 

7.12. ábra: Aktív kormányzás hidraulikus szervókormányzással összekapcsolva (BMW) 

A balra teljesen alákormányzott kerék helyzetből a jobbra történő teljes átfordításhoz a mai 

gépjárműtípusok némelyikének is több, mint 3 teljes kormányfordulatra van szüksége. Az 

aktív kormányzás ezt kis sebességnél lecsökkenti kevesebb, mint 2 kormányfordulatra üt-

közéstől ütközésig. 

Az előnye: kevesebb kormányzási munkára van szükség kanyarodáskor vagy szűk 

parkolóhelyre történő beálláskor a városi forgalomban. Kanyargós utakon is, amilyenek a 

hegyi utak, a kisebb kormánymozdulatok miatt mindkét kéz végig az optimális helyzetben 

fogja a kormánykereket. Sem átfogásra, sem a karok keresztezésére nincs szükség. 

Nagyobb sebességnél más a helyzet: gyors haladáskor a közvetettebb áttétel tompítja 

az olyan kormányzási hibákat, mint az ijedtség miatt bekövetkező hirtelen kormánykerék 

elrántás. Az aktív kormányzás csökkenti a megpördülés (a gépkocsi forgása a függőleges 

tengelye körül) lehetőségét is már a kezdetek kezdetén. Perdülő mozgás fordul elő például 

sávváltáskor, kikerülő manővernél vagy kanyarban bekövetkező terhelésváltás esetén. Az 

aktív kormányzás bármilyen sebességnél elektronikusan, és a gépkocsivezető számára ész-

revétlenül avatkozik be. A stabilizáló rendszernek, a dinamikus stabilitás-szabályozásnak 

(DSC vagy ESP), emiatt sokkal kevesebbszer és kevésbé kell beavatkoznia. (Forrás: ZF 

Lenksystem és BMW) 
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7.13. ábra: Aktív kormányzás hidraulikus szervókormánnyal és hullámhajtóműves állítóművel (Audi-Active 

Front Steering – AFS) 

Az Audi aktív kormányzása (pl.: Audi A4, A6, A8, S8 stb. modellekben) elektrohidrauli-

kus, fogasléces kormányzással párosul. A kormányoszlop kormánykerék oldalán találjuk 

az aktív kormányzást megvalósító fogaskerekes hullámhajtómű mechanizmust. A hullám-

hajtómű flexibilis, ovális fogazott elemét villanymotor fordítja el. 

A hullámhajtóművel a kormányzás áttétel-változtatását és a korrekciós kormányzást 

egyaránt megvalósítják. 

 

7.14. ábra: A hullámhajtóműves állító egység szerkezeti kialakítása (Audi – AFS) 
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A hullámhajtómű egy speciális felépítésű bolygómű, amelyet 1957-ben szabadalmaztattak 

az Egyesült Államokban. Fő részei az alábbiak: 

  gyűrűkerék: vastag, merev fémgyűrű, belső átmérőjén rendkívül kis modulú foga-

zattal. Ez az elem a hagyományos bolygóművek gyűrűkerekének felel meg. 

 hullámkerék: vékony, rugalmas fémgyűrű, külső átmérőjén rendkívül kis modulú 

fogazattal. A modul és a fogazat egyéb jellemzői azonosak a gyűrűkerék fogazatá-

val. A hullámkerék fogszáma általában kettővel kevesebb, mint a gyűrűkerék fog-

száma. Ez az elem a hagyományos bolygóművek bolygókeréktartójának felel meg. 

 hullámgenerátor: egy, kettő vagy több szimmetrikusan elhelyezett dudorral rendel-

kező alakos elem. A hullámkerék gyűrűjében lakik. Forgatva a hullámkereket de-

formálja. Ez az elem a hagyományos bolygóművek napkerekének felel meg. 

Ha ezeket a részeket egymásba helyezzük, a gyűrűkerék és a hullámkerék fogazata a dudo-

rok helyén hézagmentesen egymáshoz kapcsolódik. Ahol nincsenek dudorok, ott a hullám-

kerék és a gyűrűkerék fogazata nem érintkezik egymással. 

A szuperpozíciós hajtást megvalósító hullámhajtómű hullámkerekét az ún. hullám-

generátor deformálja, a hullámgenerátort forgásirányát változtatni képes villanymotor for-

dítja el. 

 

7.15. ábra: Aktív komrányzás elektromechanikus szervókormánnyal és hullámhajtóműves állító egységgel 

(Toyota, Lexus) 

A Lexus LS 600h EPSd-t (elektromos szervókormány) többlengőkaros felfüggesztéshez és 

19 collos kerékmérethez tervezték. Az egyenáramú, kefe nélküli villanymotor 110 mm 

átmérőjű tápfeszültsége 46 V, melyet fedélzeti DC-DC átalakító hoz létre. A kormánygép-

tengely golyósorsón keresztül csatlakozik a motor forgórészéhez. A kormánygép kimenő 

teljesítménye a konvencionális EPS-hez képest kétszeres. A kormányerő visszajelzés, visz-

szatérítés elektromosan felügyelt. 

A változtatható áttétel (VGRS) mechanizmusát a többtagú kormányoszlopon helyez-

ték el. Az áttétel gépjárműsebesség függően alakul. Kis járműsebességnél (parkolási ma-
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nővernél) a kormánykerék körülfordulása ütközéstől-ütközésig 2.3, nagy sebességnél 3,7. 

Az áttételváltozás a kormányzási kézi erőszükségletben is jelentkezik. 

Az áttétel akkor is változik, ha a biztonsági felügyeleti rendszer a gépjármű előtt 

vészhelyzetet jelentő, kikerülendő objektumot detektál. Az Emergency Steering Assist 

System ilyenkor lecsökkenti az áttételt, hogy kisebb kormányelfordítással gyorsabban le-

hessen irányt váltani. 

 

7.16. ábra: Nyomaték érzékelő és hullámhajtóműves állító egység a Toyota és Lexus gépjárművekben. 

Változtatható kormánymű áttétel. Ezzel a kormánymű áttétele a menetsebességhez és a 

gépkocsivezető által megkívánt kormányszöghöz igazítható. Nagy sebességnél a kormány-

zás közvetlen beállítású. Lassabb haladásnál közvetlenebb a kormányzás beállítása. Las-

sabb haladásnál vagy beparkolásnál az aktív kormányzás-állítóegysége jelentősen javítja a 

gépkocsi kezelhetőségét. Többé nincs szükség átfogásra a kormánykeréken. Álló helyzet-

ben 2 kormányfordulat elegendő a kormánykerék ütközéstől ütközésig történő elfordításá-

hoz. 

Az aktív kormányzás nagy sebességnél (> 120 km/h) közvetettebb kormánymű átté-

telt valósít meg, mint egy hagyományos kormánymű. Nagy sebességnél az állítómotor a 

kormánykerékszöggel ellentétes irányba dolgozik. A megnövelt kormánynyomatékkal 

(Servotronic) együtt megakadályozza a nem kívánt kormánymozdulatokat. 

Perdületszabályozás. Az aktív kormányzás rendszere támogatja a DSC (ESP) jármű-

stabilizáló beavatkozását. Menetdinamikailag kritikus helyzetekben az aktív kormányzás 

célirányosan változtatja meg a gépkocsivezető által megkívánt kerékelfordítási szöget. A 

gépkocsi sokkal gyorsabban stabilizálódik, mintha a gépkocsivezető tenné. A DSC (ESP) 

beavatkozási küszöbszintje magasabb, mint az aktív kormányzásé. Ha a gépkocsi túlkor-

mányozottá válna, akkor a gépkocsi stabilizálása érdekében először az aktív kormányzás 

avatkozik. Csak ha a kormányzásnak nem sikerül stabilizálnia, akkor lép működésbe a 

DSC (ESP). 

A kormányrásegítést egy hagyományos, fogasléces hidraulikus kormánymű valósítja 

meg. 
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A fogaslécre ható hidraulikus rásegítés mértéke és iránya a torziós rúd elcsavarodási 

szögétől függ. A torziós rúd a kormánytengely és a kormányorsó között található.  

Az aktív kormányzási rendszer biztonsági üzemmódja (Failsafe) az, amikor az állító-

egység állítómotorja energiaellátás nélkül marad. Attól függetlenül, hogy a biztonsági 

üzemmódot feszültségszakadás vagy a rendszer szándékos lekapcsolása hozta létre, az állí-

tóegység nem avatkozik be a kormányzásba. Az állítóegység rögzítéséről egy retesz gon-

doskodik, ami az állítóegység csigahajtását akasztja meg. A retesz rugóterhelésű, amit fe-

szültségellátás tart a rugóterhelés ellenében. A tápfeszültség szakadásakor az állítóegység 

reteszelődik. 

A rádolgozó kormánymű rögzítése teszi lehetővé, hogy a vezető felől a kormányosz-

lopon át a manuális kormányzás továbbra is lehetséges. Ebben az állapotban a kormányzás 

hagyományos kormányzásként viselkedik. A kormánykerék és az első kerekek közötti tisz-

tán mechanikai áttétel megmarad. 

A Servotronic-szelep árammentessé válik, működése a nagysebességű jelleggörbére 

vált át. A kormányrásegítés ennek megfelelően csökken. Árammentes állapotban az ECO 7 

liter/min-re szabályozza az áramlási mennyiséget. 

A gépkocsivezető tájékoztatást kap a rendszer hibáiról. Ehhez a visszajelzőlámpa 

szimbóluma, valamint a kombinált műszerben megjelenő Check-Control üzenet áll rendel-

kezésre. 

A Check-Control-üzenet jelentése: Az aktív kormányzás meghibásodott! Figyelme-

sen kormányozzon. 

A Control Display-en a következő információ jelenik meg. Megváltozott kormányzá-

si tulajdonságok! Továbbhaladás lehetséges. Előfordulhat, hogy a kormánykerék ferdén áll. 

7.3. A kocsitest mozgásszabályzásának (Active Body Control – ABC) 

korszerű szerkezetei  

A gépjármű felépítménye menetközben a futóműhöz, illetve a talajhoz képest különböző 

mozgásokat végezhet: 

 mozoghat függőlegesen a z tengely irányában, a rugózás következtében, 

 oldalra billenhet a kerékfelfüggesztés billenési momentum tengelye körül, 

 előre-hátra bólinthat a kerékfelfüggesztés bólintási centruma körül. 

Ezek a mozgások károsak a lengéskényelem és a kerék-talaj kapcsolat szempontjából 

egyaránt. Mindhárom irányú mozgás a dinamikus kerékterhelések véletlenszerű változását 

okozza, amivel közvetlen dinamikusan változik a kerék által a talajon felvehető reakció-

erők nagysága. Ezt a szakirodalom kerék átterhelődésnek nevezi, mely a jármű hossz és 

keresztirányú stabilitását károsan befolyásolja. Az ABC (Active Body Control) rendszer a 

kocsitest mindhárom irányú mozgásának szabályozására irányul. Több korszerű műszaki 

megoldást fejlesztettek ki, ezek különböző konstrukciós elven működnek, például: 

 a lengéscsillapító fokozatmentes szabályozása (CDC – Continuous Damping 

Control), 

 a nem szabályozott hordrugóval szorosan összekapcsolt hidraulikus állító egység, 

 szabályzott (változtatható rugómerevségű) hordrugó CDC lengéscsilla-

pítóval. 
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7.17. ábra: Kocsitest álláshelyzet- és mozgásfelügyelet különböző műszaki megoldásokkal. 

Az ABC Active Body Control (ABC) rendszer, egyes kivitelekben nem fémrugóval, ha-

nem az AirMatic légrugózással, a kocsiszekrénymozgást utaskényelmi és biztonsági szem-

pontok szerint tartja felügyelet alatt. A kocsiszekrénymozgást, helyzetét 13 érzékelő jelzi 

folyamatosan. A mozgást az aktív futómű segítségével tartja a kívánt korlátok között. 

Gyors reagálás az erőssége az aktív rugózást és passzív csillapítást kombináló futó-

mű-rendszernek. Az optimalizált rugózás a másodperc töredéke alatt alkalmazkodik a min-

denkori útviszonyokhoz, elsőrangú útfekvést téve lehetővé. A különösen dinamikus autó-

zás érdekében 60 km/h fölött körülbelül 10 milliméterrel lesüllyeszti a kocsiszekrényt a 

sebességfüggő szintszabályozás. Ezáltal csökken a légellenállás és a fogyasztás, illetve 

fokozódik a komfort és a biztonság. Az elindulási és fékezési bólintás éppúgy jelentősen 

csökken, mint kanyarban az oldaldőlés. A kerekekre ható terhelés eloszlásából a rendszer 

felismeri az erős oldalszelet és segít a vezetőnek irányban tartani a járművet. 

A rugózást és csillapítást kisfrekvenciás kocsiszekrénymozgásnál, kb. 5 Hz-ig hidra-

ulikaegység (g) látja el. A hidraulika henger a tekercsrugó rugótányérra támaszkodik. A 

csillapítást 5 Hz felett hagyományos csillapító (v) veszi át. 

A szétválasztott rendszer előnye, hogy kis H/B értékű („peres”) gumiabroncsoknál és 

egyenetlen útfelületnél hatékonyabb legyen a kocsiszekrény csillapítás, rezgés és zajszige-

telés. 
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7.3.1. ABC rendszer acélrugókkal 

 

7. 18. ábra: ABC rendszerű aktív felfüggesztés „rugólábja” acél tekercsrugóval és hidraulikus állítóművel 

(Mercedes). 

a - berugózási ütköző, b – olajlehúzó felül, c – rugótányér felül, d - dugattyú, h - vezetőpersely alul, i – lehú-

zó alul, j és k - belső ütközők, l - rugótányér alul, m - kirugózási rugóütköző, gumi-fém csapágy, q - nagy-

nyomású tömítés, r - tekercsrugó, s -  védőmandzsetta, t - hidraulikahenger ütköző lent, u -  lengéscsillapító 

rúd, v - lengéscsillapító, f - pozíció mágnes, g - hidraulika munkahenger, n - rugóláb támasztócsapágy, o - 

hidraulikavezeték, p - felső vezetőhüvely, w – gömbcsukló 

Karosszérialengéssel kapcsolatos magasságszabályozásnak, az ezt megvalósító aktív rugó-

zásnak az a lényege, hogy a kocsiszekrény úttest feletti magassága alig változzon a kerekek 

"ugrálása" hatására. Az aktív rugózás: a hordrugó olajpárnán keresztül csatlakozik a 

kocsitesthez. Az olaj nyomása pillanatról pillanatra változik, hogy a kerék pillanatnyi hely-

zetétől függetlenül a kocsitest mindig azonos magasságban maradjon. 

 

7.19. ábra: Mercedes ABC rendszer 
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Az ABC normál üzemben 180 és 200 bar közötti nyomáson dolgozik, a motorról ék-

szíjjal hajtott radiáldugattyús hidraulikaszivattyú 11 liter/perc szállításra képes. A hidrauli-

karendszer nyomáslengését csillapítják. 

A fémrugó feletti rugótámasztó olajpárna hidraulika köre. Az olajpárna vastagsága 

pillanatról pillanatra változik, hogy a karosszéria talajtól mért magasságát állandósítsa.  

7.3.2. ABC rendszer légrugózással 

A légrugózással kombinált ABC rendszer a kocsitest mindhárom szabadságfokú mozgását 

képes felügyelni és szabályozni. A gördülő membrános légrugók dinamikus levegőellátást 

szabályozva lehetővé teszi a jármű lengéskényelmének szabályozását. Ez különösen elő-

nyös a változó terhelés esetén is a legnéskényelmi mutatók (percenkénti lengésszám, saját-

frekvencia, VDI lengéskényelmi mutató, ISO legnéskényelmi érték) kedvező érétken tar-

táshoz. De képes szabályozni a kocsitestnek a talajtól mért távolságát, vagy kézi kiválasz-

tott érték szerint, vagy dinamikusan a jármű menetstabilitásának érdekében, például na-

gyobb sebességnél csökkenti a beállított szintet. Tehát megvalósítja a dinamikus padlószint 

(hasmagasság) szabályzását. 

 

7.20. ábra: Aktív rugózás légrugókkal és szabályzott lengéscsillapítókkal (Mercedes Airmatic rendszer) 

Az Airmatic rendszer légrugóit elektromotorral hajtott kompresszor összetett levegő-

előkészítő, nyomásszabályzó és szintszabályzó egységeken keresztül táplálja. A járműve-

zető a műszerfal középkonzolján elhelyezett kezelőszerven keresztül tud beavatkozni a 

szintállítás és a lengéscsillapítás paramétereibe. 
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7.4. Hátsókerék kormányzás új szerkezetekkel  

A személygépkocsik összkerékkormányzásának kutatása-fejlesztése nagy lendülettel folyt 

az 1980-as években. Sorra jelentek meg a széria autókban is kezdetben a tisztán mechani-

kus, majd az elektrohidraulikus és elektromechanikus hátsókerék kormányzási rendszerek 

(Honda, Mitsubishi). A multilink futóművek megjelenésére, rohamos térhódítása háttérbe 

szorította a mormánymechnizmussal, külső szabályozással működő hátsókerék kormány-

zást. 

A korszerű, ún. elektrokinematikus multilink futóművek elmozdulás és erő szerinti 

önkormányzásuk következtében lefedik azt az elkormányzási tartományt, amit költséges 

önálló kormányzású rendszerrel lehet teljesíteni a jármű stabilitásának megőrzése érdeké-

ben. A hátsókerék kormányzás reneszánszának elindítása az új típusú elektromechanikus 

aktuátorokkal lényegesen olcsóbb és megbízhatóbb rendszereket lehet összeállítani a ha-

gyományos elektromechanikus, vagy hidraulikus rendszereknél. A költségek további csök-

kenését lehet azáltal is elérni, hogy egyszerűbb típusú futóműhöz, mint például a csatolt 

hosszlengőkaros hátsó futóműhöz is hozzárendelhető. 

7.4.1. Hátsókerék kormányzás hullámhajtóműves aktuátorral 

Az elektromechanikus hullámhajtóműves hátsókerék kormányzás újabb lendületet az 

összkerékkormányzás továbbfeljesztésére. Számítógépes szabályozással a különböző jár-

műdinamikai intelligens rendszereket kiegészítheti, vagy újabb funkciókkal is elláthat. Ez 

az új rendszer lehetővé teszi: 

 az első és hátsó kerekek ellentétes elkormányzásával a jármű kanyarodási tulajdon-

ságának javítását kis sebességeknél, parkoláskor, 

 az első és hátsó kerekek azonos irányú elkormányzásával nagy sebességű előzések, 

kikerülések, hirtelen irányváltoztatások biztonságos végrehajtását, 

 az általánosan használt fékalapú ESP rendszer kiegészítését. 

 

7.21. ábra: Csatolt hosszlengőkaros hátsó futómű elektromechanikus hullámhajtóműves aktuátorral (Renault 

Laguna GT). 
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A kétkerék kormányzású Renault Laguna esetében 16 fokos kormányelfordítás szükséges a 

kerekek 1 fokkal történő elfordításához, az Active Drive alvázzal ehhez 13,5° kormányel-

fordítás is elegendő. Sőt, ez akár 12°-ig is lecsökkenhet, amikor a hátsó kerekek a maximá-

lis, 3,5°-os szögben állnak. 60 km/h felett a hangsúly a kormányzási precizitásra kerül. A 

hátsó kerekek egy irányba fordulnak az elsőkkel, így az autó stabilitása tovább nő, az álta-

lában kevesebb, mint 2°-os hátsókerék-elfordítással kialakul a „síneken autózás” hatása, 

biztonságosan nagyobb kanyarsebesség érhető el. Vészhelyzetben (hirtelen kikerüléskor) a 

kerekek akár 3,5°-os szögben is kitérhetnek. Az ESC (ESP) beavatkozási küszöbét maga-

sabbra helyezték a sportos menettulajdonságok kihasználásához, így biztonságosan és 

gyorsan végrehajthatók a hirtelen manőverek. Az ESC (ESP) csak akkor lép közbe, ha 

szükséges, és akkor is fokozatosan erősítve a korrekció mértékét, hiszen a hátsó kerekeket 

már eleve a helyzetnek megfelelően fordította a rendszer. A négykerék-kormányzású 

Active Driverendszer vezérlőelektronikája az ESC/ABS egység szenzorainak segítségével 

felismeri az aszimmetrikus fékezési szituációkat is, és ennek megfelelően úgy módosítja a 

hátsó kerekek szögét, hogy a vezetőnek ne kelljen korrigálnia a kormányzáson az autó sta-

bilitásának a megőrzéséhez. A kormányműre szerelt jeladó CANhálózaton keresztül fo-

lyamatosan küldi az aktuális kormányzási szögeket a hátsó tengely mögött található vezér-

lőegységnek, amely az ESP/ABS egységen keresztül a jármű pillanatnyi sebességét is fi-

gyeli. A rendszer képes a kormányszögadatok idő-rendben történő összehasonlítására, így 

felismeri a sportos vezetési stílussal, vagy a hirtelen kikerülési manőverekkel együtt járó 

gyors kormánymozdulatokat is. A beérkezett információk alapján az elektronika a megfe-

lelő hátsókerék-szögeltérés parancsot küldi az elektromos aktuátornak, amely a hátsó ten-

gelyen található. A vezérlőegységet és az elektromos beavatkozót (aktuátort) a japán Aisin 

szállítja, aki sokéves tapasztalattal rendelkezik a négykerék-kormányzású rendszerek terü-

letén. 

 

7.22. ábra: A korrekciós összkerék kormányzás állítóművének rögzítése, rudazatai, tengelykapcsolata (Rena-

ult Laguna GT). 
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7.4.2. Hátsókerék kormányzás hullámhajtóműves aktuátorral multilink futóműveknél 

Az elektromechanikus hullámhajtóműves aktuátorok számos kedvező tulajdonságuk – jól 

szabályozható kis térfogatigényű, minimális karbantartásigényes, megbízható minőségű, 

alacsony bekerülési ár – következtében a gépjármű futóművek különböző alrendszereiben 

is felhasználhatóak. A jelenlegi multilink intelligens futóművek a kerék függőleges irányú 

elmozdulása és a kerékre ható erők (fékező, vonóerő, oldalerő) függvényében önszabályo-

zással változtatják a futómű paramétereket a jármű menetstabilitásának megőrzése, javítása 

céljából. 

Az önszabályozást az integráló, reguláló rudak hosszával, bekötési szögeikkel és különféle 

nagy térfogatú gumiágyazásokkal, gumiperselyekkel, úgynevezett elasztomerekkel oldják 

meg meghatározott célfüggvények alapján. Ezek a célfüggvények statikusnak nevezhetőek, 

rögzítve vannak a futómű konstrukciójában. Ezek a célfüggvények a beprogramozott be-

menő adatoktól eltérő információkra nem reagálnak. A széles működési területű aktív fu-

tóművek külső számítógépes szabályozással működnek. Ennek konstrukciós alapfeltétele, 

hogy a kritikus szabályzó rudakat szabályozható aktuátorokkal cseréljék fel. Erre a célra 

hullámhajtóműves elektromechanikus, axiális aktuátorok a legalkalmasabbak. Elsősorban a 

kerék összetartását szabályzó aktuátorokat alkalmazzák. A kerekek összetartásának szabá-

lyozott változtatásával tulajdonképpen az összkerék kormányzást lehet megvalósítani, an-

nak a jármű menetstabilitására gyakorolt valamennyi hatásával együtt. 

 

7.23. ábra: Hullámhajtóműves elektromechanikus aktuátor multilink hátsó futóműben (BMW) 
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7.5. Karosszéria dőlés szabályozás aktív stabilizátorral  

A karosszéria (felépítmény, kocsitest) oldaldőlésének szabályozására leggyakrabban a tor-

ziós keresztstabilizátort alkalmazzák. A keresztstabilizátor egy rúd formájú torziós rugó, 

mely két rugalmas csapággyal a kocsitesthez kapcsolódik. A torziós rúd két végéhez csava-

ró nyomaték kifejtésére alkalmas karok csatlakoznak. Ezek a karok a kerék melletti ten-

gelycsonk nyúlványokhoz, vagy merev tengelytesthez kapcsolódnak rugalmas gumi csap-

ágyakkal vagy kétcsuklós rudakkal. A kocsitest függőleges lengésekor a két kerék azonos 

fázisban ki-berugózik, így nem kap csavarónyomatékot a torziós rúd, ezáltal a lengési 

jellemő paramétereket nem befolyásolja. A kocsitest dőlésekor viszont a két kerék ellenté-

tesen mozog a felépítményhez képest. A torziós rúdcsavarodik, ezáltal a billenést akadá-

lyozó ellennyomatékot szolgáltat. Tehát megállapítható, hogy sima útfelületen oldalszél, 

vagy kanyarodáskor fellépő oldalerők ellenében a torziós keresztstabilizátor kedvező sze-

repet tölt be: mérsékli a kerék függőleges irányú átterhelődését vagyis segíti a menetstabili-

tást. Ugyanakkor egyenes haladáskor keresztirányban egyenetlen, hullámos útfelületen 

haladó járműnek az egy futóműhöz tartozó kerekei ellentétesen ki-berugózhatnak, ilyenkor 

a hagyományos passzívnak minősíthető keresztstabilizátor a felépítményt az útegyenetlen-

séget követő kéros billenő mozgásra kényszeríti. Az ilye egyszerű, nem szabályozott pasz-

szív passzív stabilizátorokat csak kompromisszumos méretűre tervezik: oldalerőre valame-

lyest kisebb csillapítást szolgáltat, de kevésbé billenti a felépítményt keresztirányú útegye-

netlenségeken. 

Ezzel szemben a szabályozott, aktív stabilizátor (ARS) az útminőségtől függetlenül 

mindig akadályozza a kocsitest oldaldőlését. 

 

7.24. ábra: Aktív stabilizátor szerkezeti elemei (BMW hátsó futómű) 

Az aktív stabilizátor torziós rugója két félből áll, közöttük egy relatív elfordulást megvaló-

sító feszítő szerkezet működik. A feszítő szerkezet vagy hidraulikus, vagy elektromechani-

kus rendszerű. A számítógép szabályozású feszítő szerkezet lényegében a stabilizátor me-

revségét fokozatmentesen változtatja 0 és maximális értékek között. 
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7.25. ábra: Az aktív stabilizátor hatása a felépítmény billenésére 
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7.5.1. 7.5.1. Aktív stabilizátor hidraulikus rendszerrel 

BMW Dynamic Drive (DD) rendszere. A „félbevágott” stabilizátor rudakat egy lengőmo-

tor, illetve az abban lévő hidraulikaolajjal köti össze. A nyomás nagyságát az első és hátsó 

tengelyekre a DD központi irányítóegysége az oldalgyorsulás függvényében vezérli ki, az 

előre programozott és tanult jellegmezőknek megfelelő mértékben. Adott nyomás kivezér-

lésének hatására a stabilizátorrúd-felek egymáshoz képest elfordulnak a lengőmotor hosz-

szanti tengelye körül. Az elfordulás hatására nyomaték ébred (Ms). Az aktív stabilizáló 

nyomaték a BMW E65 esetében 0,3 g oldalgyorsulásig teljesen meg tudja szüntetni a fel-

építmény dőlését. A 0,3 g feletti oldalgyorsulás hatására a felépítmény már megdől. A len-

gőmotorban a nyomás rendkívül gyorsan tud felépülni, az ECU által meghatározott értékre. 

Az oldalgyorsulás mértékétől függően elöl 5–80 barig, hátul 5–170 barig változhat a nyo-

más nagysága. Az útváltó szelep a folyadék áramlásának irányát határozza meg. 

 

7.26. ábra: A hidraulikus aktív stabilizátor konstrukciója 

Ennek az aktív stabilizátornak az aktuátora egy szárnylapátos hidraulikus lengőmotor. A 

motor háza a félbevágott torziós rúd egyik feléhez, míg a szárnylapát a másik feléhez csat-

lakozik. A két párból összetevődő munkaterekhez irányított olaj nyomásának fokozatmen-

tes szabályozásával lehet beállítani a szükséges relatív elmozdulást a két fél rúd között. 
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7.27. ábra: Hidraulikus lengőmotor beépítése és működése BMW Dynamic Drive (DD), hátsó futómű. 

7.5.2. 7.5.2. Aktív stabilizátor elektromechanikus rendszerrel 

A Lexus aktív stabilizáló rendszer esetében a félbevágott stabilizátorrudakat egy kefe nél-

küli DC-motor köti össze. Az egyik fél a villamos motor forgórészéhez, a másik pedig a 

házhoz van erősítve. Természetesen közéjük egy nagy áttételű hullámhajtóművet szereltek. 

Azt, hogy a két stabilizátorrúd mennyire forduljon el egymáshoz képest, az első és hátsó 

stabilizátorrudakhoz tartozó ECU határozza meg  

 az elkormányzási szög, 

 a járműsebesség, 

 a legyezésiszög-sebesség és 

 az oldaslgyorsulás 

 érzékelőinek jelei alapján. 
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7.28 ábra: Elektromechanikus aktív stabilizátor beépítése (Lexus LS 660H/GS 450h) 

A feladat adott, a gépjármű ívmenetében, sávváltási manőver során a kocsiszekrény dőlé-

sének szabályozott csökkentése. Ezt elsősorban kényelmi szempont indokolja, de legalább 

ilyen fontos a jármű sajátkormányzási tulajdonságainak kedvező alakítása is. Erre a legké-

zenfekvőbb megoldás a stabilizátorrúd merevségének a lehető legrövidebb reakcióidővel 

történő változtatása. Adott feszültségérték kivezérlésekor a stabilizátorrúdfelek elfordulnak 

egymáshoz képest, így a stabilizátorrúd hosszanti tengelye körül nyomaték keletkezik. En-

nek a nyomatéknak köszönhetően aztán a felépítményen aktív stabilizáló nyomaték ébred. 

A rendszer az AVS- (Adaptive Variable Suspension System = adaptív lengéscsillapítás) 

rendszerrel együtt működik, beavatkozása során „SPORT” üzemmódba állítja azt. 

 

7.29. ábra: Az elektromechanikus aktív stabilizátor aktuátora: BLDC villanymotorral hajtott hullámhajtómű. 

  



7. ÚJ TECHNIKAI MEGOLDÁSOK JÁRMŰ-FUTÓMŰVEKBEN 385 

 Kádár Lehel, Nagyszokolyai Iván, BME  www.tankonyvtar.hu 

7.6. Gumiabroncs nyomás fedélzeti ellenőrzése  

Az Európa Parlament rendelete szerint az autóknak biztonságosabbnak és környezetkímé-

lőbbnek kell lenniük.A rendelet tartalmazza többek között a személyautók gumiabroncs-

nyomásmérő/ellenőrző rendszerének szériafelszerelését 2012. november 1-jétől az új autók 

számára és 2014. november 1-jétől az újonnan forgalomba helyezett autók számára. Nem-

csak a biztonság vezérelte a jogalkotókat, hanem az energiatakarékosság is. Felmérések 

szerint ugyanis az autóvezetők mintegy 65 százaléka túl kicsi abroncsnyomással közleke-

dik, ami veszélyes és a fogyasztást is növeli. A gumiabroncsokra vonatkozó előírás foko-

zott követelményeket támaszt az újonnan tervezett abroncsok nedves útfelületi tapadása és 

a gördülési ellenállás terén.  A biztonsági rendszerek közül az ESP (elektronikus stabilitás-

kontroll) kötelező lesz új tervezésű személyautókban. A rendelet 2011. november elsején 

lép hatályba az új gyártású személyautókra, és 2014. november elsején az újonnan forga-

lomba helyezett személyautókra, de várhatóan 2018-ig átmeneti időszak lesz, hogy az eu-

rópai autóipar időt kapjon az átállásra. Az új rendelet a haszonjárműveket is érinti. 2013. 

november 1-jétől minden új haszonjárművet kötelezően fel kell szerelni a sávelhagyásra 

figyelmeztető rendszerrel, 2015. november 1-jétől pedig minden újonnan forgalomba he-

lyezett haszonjárművet is. Ugyanez vonatkozik a fékasszisztensre is. 

7.6.1. Gumiabroncs nyomás közvetett ellenőrzése 

 

7.30. ábra: A guminyomás ellenőrzés közvetett módszerének sémája 
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A gumiabroncs nyomásának egyszerűbb rendszere közvetett módon ad jelzést a gépkocsi 

vezető számára. Az ABS rendszer programját oly módon egészíti ki, hogy a kerék jeladók-

tól összegyűjtött jelekből a kerekek gördülési rezgése kiszámítható és annak változásából 

már lehet következtetni a gumiabroncs levegő nyomására. Ez a módszer kevésbé pontos, 

fényjelzéssel tájékoztatja a vezetőt a nyomásról: 

 zöld fény: megfelelő a guminyomás 

 sárga fény: figyelmeztetés, a nyomás 0,4-0,5 bar nyomással csökkent 

 vörös fény: riasztás, a nyomáscsökkenés 0,5 bárnál nagyobb is lehet, ez már veszé-

lyes lehet a jármű menetbiztonságára. 

7.6.2. Gumiabroncs nyomás közvetlen mérése 

A gumiabroncs nyomásának közvetlen mérése a gumiabroncs-kerékpánt lég-

terében elhelyezett nyomás és hőmérséklet szenzorok jelei alapján folyik. A 

jeladók rádióhullámmal továbbítják az adatokat a megfelelő antennákhoz. Le-

het egy központi antennát alkalmazni, vagy kerekenként a kerékjárati dobba 

felszerelni. 

 

7.31. ábra: A guminyomás mérés közvetlen módszerének sémája 
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A jeladó elhelyezése: 

 a kerékpánt ágyban acélszalaggal rögzítve, 

 a szeleppel egységet képezve, szeleppel szerelve, 

 a gumiabroncs belső felületére rögzítve. 

A jeladó tápfeszültség ellátása: 

 akkumulátor a jeladóban (élettartam 10 év is lehet), 

 jeladóra ható mozgással kiváltott feszültség-gerjesztés, 

 transzponder, induktív csatolás. 

Kijelzés: 

 kerekenként (nyomás, nyomásváltozás, hőmérséklet, jeladó azonosítás (ID), jeladó 

akkumulátor töltöttség, kommunikáció státusz), 

 kerékfüggetlen, nyomás értékhatár átlépés figyelmeztetés. 

Értékelés, figyelmeztetés: 

  nyomás értékhatár átlépés figyelmeztetés (0,3 – 0,4 bar közötti csökkenés = fi-

gyelmeztetés, 0,4 bar vagy nsgyobb csökkenés = riasztás), a határértékadat a kere-

kenkénti értékelőrendszernél beállítható. 

  nyomásváltozás trend figyelmeztetés (0,2 bar csökkenés percenként). 

Tanulás: a gumiabroncsnyomás beállítása után – kezelői kezdeményezésre - a fedélzeti 

elektronika ezeket az értékeket alapértéknek rögzíti (legalább 5 km/h sebességű haladásnál, 

7-10 perc alatt), továbbá – ha arendszer ezt tudja, azonosítja a kerékpozíciókat. 

 

7.32. ábra: A guminyomás mérés közvetlen módszerének eszközei. 
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A TPMS keréknyomás-ellenőrző rendszert (Tire Pressure Monitoring System) az összes 

gépkocsiba ajánlott felszerelni, a defekttűrő vagy „defekten is futó” gumiabroncsok eseté-

ben abszolút követelmény. A 'RunOnFlat' gumiabroncsoknál a fedélzeti ellenőrző rendszer 

nélkül a vezető nem rendelkezne információval arra vonatkozóan, hogy történt-e defekt és 

a gumiabroncsnak szüksége van-e szervizre. Ezért a 'RunOnFlat' gumiabroncsok csak 

olyan gépkocsikra szerelhetők fel, amelyekben van TPMS rendszer. 

 

7.33. ábra: Intelligens guminyomás-érzékelők a szelepre vagy a gumiabronccsal szerelve 

Az intelligens gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer a jármű elektronikájának elküldi a 

következő adatokat is: a gumiabroncs típusa, sebesség- és terhelési index. A 7 gramm tö-

megű érzékelő modul egy speciális tartóban foglal helyet, melyet tartósan összekapcsolnak 

a gumiabroncs futófelületének belső oldalával (ragasztással, vulkanizálással). Ezáltal sike-

rül egyrészt a felni relatív nagy hőmérsékleti ingadozásainak hatását lecsökkenteni, más-

részt a szelepnél fellépő centripetális erőket redukálni az érzékelőnek a szeleptől való elvá-

lasztásával, melyek a tömítetlenség okozói lehetnek. Az összeszerelésnél elmentett adato-

kat (gyártás módja és ideje, végsebesség és töltőnyomás) az aktuális futómű- és kerékter-

helés-eloszlásokkal összevetve optimalizálhatók az olyan vezetői biztonsági rendszerek, 

mint az ABS vagy az ESP. Ha az ABS tudja ugyanis, hogy az autó milyen típusú gumiab-

roncsokkal van szerelve, a 100 km/h-ról mért fékút lerövidíthető. Ehhez elegendő lenne a 

gumiabroncsokat teljesítményosztályokba sorolni, majd ezeket az információkat elküldeni 

a fékszabályzónak, amely így kiválaszthatja az optimális szabályozási algoritmust. Ha-

szonjárművek esetén integrálnak egy pótlólagos kerékterhelés-szenzort is, amely például 

felismeri, ha elmozdult a rakomány, és vészjelzést ad le, vagy csökkenti a kanyarsebessé-

get a motorra és az ESP-re való ráhatással. 
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A versenyautók és a közúti közlekedésben rendszeresen résztvevő széria autók tervezése 

számos vonatkozásban eltérő követelmények érméretezési eljárások alapján történik. A 

versenyautók néhány kilométer távolságon olyan és annyi igénybevételt szenvednek el, 

mint amit a széria autók több ezer kilométer alatt. Megalapozott az a gyakran hangoztatott 

jellemzés, mely szerint a versenyautók a normál autók többszörösen gyorsított tesztelését is 

elkészítik a versenyek rövid időszakában. Emellett a versenyautók a legjobb technikai 

megoldások túlfeszített vizsgálatára is alkalmasak. Számos új műszaki konstrukció éppen e 

versenyszférából került át a mindennapi használatba. Ezek közzé sorolható például a turbó-

feltöltés, a szabályozott szelepvezérlés, az aktív rugózás, a szénszálas kompozit anyagok, a 

szekvenciális sebességváltó, vagy legújabban a KERS rendszer. 

8.1. A versenyautók futóműveinek sajátosságai  

A versenyautó futóművek tervezésekor speciális követelményrendszert kell kiindulásként 

figyelembe venni. 

Ezek néhány sajátos eleme: 

 a tervezési élettartam néhány versenyfutam távolságára terjed ki, pár száz kilométer 

 a versenyautókat kevés példányban, kis sorozatban gyártják, gyakran egyedileg épí-

tik össze, 

 a jármű előállítási költsége kismértékben dominál a tervezői döntésekben, 

 a konstrukciónak igen széles tartományban variálhatónak kell lenni, hogy a külön-

böző pályaburkolatokhoz lehessen beállítani a futómű geometriai paramétereit. A 

variálhatóságot lehet bővíteni egyes futómű alkatrészek, fődarabok célszerű cseré-

jével is. Ilyen például a lengéscsillapítók, a rugók, a kerekek, a felfüggesztő karok, 

rudak átszerelése versenyfutam előtt, esetenként még közben is, 

 a versenyautók fejlesztésében, tervezésében a kivitelezés és a tesztelés állandóan és 

különös kapcsolatot feltételez. Maga a versenyfutam műszaki szempontból a legkri-

tikusabb járművizsgálat. Így a tervezéssel foglalkozó szakemberek nagyon gyorsan 

és nagyon sok hasznos információt kapnak az egész jármű és az egyes járműrend-

szerek, alrendszerek működéséről. Ezek hatására nagyon gyors a versenyautók fej-

lesztésének innovációs folyamata, mely természetesen a közúti járművek korszerű-

sítésére is élénkítően hat. 

8.2. Gumiabroncs viselkedése  versenyautókon  

A következőkben röviden, összefoglaljuk a későbbiek szempontjából fontos tulajdonságo-

kat, kiemelve azokat melyeket a futómű tervezésekor figyelembe kell venni. 

A gumiabroncsok hozzák létre azokat az erőket melyek a jármű mozgását meghatá-

rozzák. Erről az erőgeneráló képességről adnak tájékoztatást a jól ismert slip karakteriszti-

kák, melyek az abroncs mozgásállapotának függvényében mutatják a keletkező erőket és 

nyomatékokat. 

8. VERSENYAUTÓK FUTÓMŰVEINEK JÁRMŰDINAMIKAI 

ALAPJAI 
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8.1. ábra: A Formula Student versenyautókon alkalmazott gumiabroncsok slip-karakterisztikái 
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Ezek közül a legfontosabbak a hossz és keresztirányú erők, és az ún. visszatérítő nyoma-

ték, míg a mozgásállapot leírására a hossz és keresztirányú slipek szolgálnak. A versenyau-

tók tervezőinek általában részletes információk állnak rendelkezésre a sorozatban használt 

gumiabroncsokról. A 8.1 ábra egy, a sorozatban használt gumiabroncs említett görbéit mu-

tatja. 

Az oldalerőt mutató diagramon megfigyelhető, hogy az adott abroncs oldalerő görbé-

je az érdemi oldalkúszási szögek tartományában nem rendelkezik csökkenő szakasszal, 

monoton növekvő. További fontos tulajdonsága ezen abroncsnak, hogy az oldalerő görbéje 

viszonylag lapos, azaz nagyobb oldalkúszásokkal működik, mint az általában megszokott 

gumik. E két jelenségnek köszönhetően ilyen abroncsot használva könnyebben irányítható, 

autót tervezhetünk. Hátránya is van azonban e tulajdonságoknak, mivel a nagy oldalkúszá-

si szögek kanyarodáskor nagyobb ellenállásokat is jelentenek. 

A tervezés során különösen fontos információ, hogy a maximális oldal- és hosszirá-

nyú erő hogyan változik a kerékdőlés függvényében, miközben a gumi egyéb bemenő pa-

ramétereit állandónak tekintjük. Ezt láthatjuk a 8.2. és 8.3. ábrákon: 

 

8.2. ábra: Az oldalerő a kerékdőlés függvényében 
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8.3. ábra: A hosszirányú erő a kerékdőlés függvényében 

Jól látható hogy az oldalerőnek egy adott kerékdőlésnél maximuma van, melyen túl csök-

ken, míg a hosszerő 0°-nál maximális. Tehát az oldalerők tekinttében nagy, míg a hossz-

irányú erőkhöz kicsi kerékdőlés lenne szükséges. Ez az első ellentétes igény, amelyet a 

futómű kinematikájának tervezése során figyelembe kell venni. 

A kormányzás paramétereinek megválasztásakor van fontos szerepe a 8.4. ábrán lát-

ható diagramnak, mely az oldalkúszási szög változásának függvényében egyszerre mutatja 

az oldalerőt és a visszatérítő nyomatékot. 

 

 

8.4. ábra: Az oldalerő és a visszatérítő nyomaték. 



8. VERSENYAUTÓK FUTÓMŰVEINEK JÁRMŰDINAMIKAI ALAPJAI 393 

 Bári Gergely, Kádár Lehel, BME  www.tankonyvtar.hu 

Megfigyelhető hogy a visszatérítő nyomaték értéke, még jóval az oldalerő maximumának 

elérése előtt csökkenni kezd, amit az utánfutás megválasztásakor vettünk figyelembe. 

Ugyancsak nagy jelentőségű, hogy az oldalerő maximumához tartozó oldalkúszási 

szög hogyan változik a függőleges irányú kerékterhelés függvényében. 

 

8.5. ábra: Az ideális oldalkúszás változása a terhelés növekedésével 

Látható hogy az ideális oldalkúszási szögek különbsége hogyan nő terheléskülömbség nö-

vekedésével, ami a kormányzás Ackermann paraméterének megválasztásakor fontos 

szempont. 

Természetesen a slip görbék alakjára, magasságára, nagy hatással vannak a tapadási 

viszonyok is. A gumi és az út közötti tapadási tényező egyrészt az útfelülettől, másrészt a 

gumiabroncstól is függ. Ebből a szempontból különösen fontos a gumi hőmérséklete és 

annak függvényében a tapadási tényező és a slip karakterisztikák alakulása. Az abroncs 

hőmérsékletfüggő viselkedését elsősorban tesztek során kell vizsgálni. Hasonló a helyzet a 

guminyomás hatásának elemzésével, a nyomásfüggő viselkedés számszerű analizálása 

ugyancsak tesztek elvégzését követeli meg. 

A futóművel szemben ezek a jelenségek azt a követelményt támasztják, miszerint 

annak képesnek kell lennie minél hamarabb a megfelelő hőmérsékletre melegíteni az ab-

roncsokat. Ezt a követelményt a nyomtávváltozás megválasztásakor vesszük figyelembe. 

A legutolsó fontos karakterisztika, a gumi oldalerő átvivő képességének változása a 

függőleges erők növekedésével. 
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8.6. ábra: Az oldalerő alakulása a normálerő függvényében 

A görbe degresszív karakterisztikájú, azaz ugyan az átvihető oldalerő növekszik, azáltal 

hogy nagyobb függőleges erővel nyomjuk a gumit az útra, de csökkenő mértékben. 

8.3. Tengelykarakterisztikák  

Miután áttekintettük hogyan viselkednek a gumiabroncsok különállóan, a következőkben 

megvizsgáljuk mi történik ha párban, az autó első vagy hátsó tengelyén használjuk őket. A 

tengelyek erő produkáló képességéről a tengelykarakterisztikák adnak információt. Az 8.7. 

ábra egy jármű első és hátsó tengelykarakterisztikáit mutatja. Az abszcissza a tengely ol-

dalkúszási szögét, (azaz a kerékközéppontokat összekötő szakasz felezési pontjának a jár-

mű hossztengelyével bezárt szögét) míg az ordináta a fajlagos oldalerőt (a tengelyen lévő 

két gumi átal létrehozott oldalerőt és a tengelyre ható függőleges erőt) mutatja. 

 

8.7. ábra: Tengelykarakterisztikák. 

Ami a jármű dinamikájának szempontjából igazán fontos lesz, az az első és hátsó tengely-

karakterisztikák egymáshoz viszonyított menete. Ezen karakterisztikák elemzésével és 

további diagramok megszerkesztésével részletes információk nyerhetők a jármű nemlineá-

ris modelljének állandósult állapotbeli viselkedésével, stabilitásával kapcsolatban. 



8. VERSENYAUTÓK FUTÓMŰVEINEK JÁRMŰDINAMIKAI ALAPJAI 395 

 Bári Gergely, Kádár Lehel, BME  www.tankonyvtar.hu 

Egyik fontos jellemző amit a tengelykarakterisztikák mutatnak, az oly sokat emlege-

tett alul illetve túlkormányzott viselkedés. Ha az első tengely görbéjének meredeksége ala-

csonyabb, mint a hátsóé addig a jármű alul, amint meredekebbé válik, túlkormányzott vi-

selkedést mutat. Az ábrán vázolt jármű tehát kis oldalerőknél túl, míg a maximális oldal-

erők közelében alulkormányzott viselkedést mutat. 

A vázolt viselkedés esetén eleinte a hátsó tengelyen gyorsabban növekszik az oldal-

kúszási szög, másrészt stabil, jól kontrollálható állapotokat nyújt a maximális oldalgyorsu-

lás közelében, amit a hátsó tengelyen ébredő magasabb maximális oldalerővel, és alulkor-

mányzott viselkedéssel érhetünk el. Ennek további előnye, hogy a határon való viselkedés 

során a hátsó tengelyen ébredő oldalerőt a pilóta képes befolyásolni (csökkenteni) a hátsó 

kerekek hosszirányú kúszásának (slip) növelésével, (gázadás) ami ez esetben egy járulékos 

irányítási bemenetet jelent. 

A hosszirányú erő (és slip) növekedésével egyre alacsonyabban futó tengelykarakte-

risztikát kapunk, a tengelyen kialakuló átterhelődések hatása. Egy tengelyen minél na-

gyobb az átterhelődés a kétoldali kerekek között, annál kisebb lesz az átvihető oldalerő 

nagysága. Ennek oka a már említett nemlineáris degresszív jelleg az oldalerő és a normál-

erő összefüggésében, amit a 8.8. ábra mutat. 

 

8.8. ábra: Az átterhelődések magyarázata 
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Ezen jelneség lényege tömören az, hogy a jobban terhelt kerék bár nagyobb oldalerő átvite-

lére lesz képes, de ez a növekmény kisebb lesz, mint az az oldalerőveszteség ami a belső 

keréken jelentkezik a csökkenő függőleges terhelés miatt. Ez az a jelenség, ami miatt a 

versenysportban oly fontos a minél alacsonyabb tömegközéppont, és az ésszerű határok 

között szélesebb tengelytáv, hiszen adott oldalgyorsulás és járműtömeg mellett az átterhe-

lődést csökkenteni ezekkel lehet. A 8.9. ábrán az átterhelődés hatása figyelhető meg, egy 

tengelykarakterisztika esetén. 

 

8.8. ábra: A tengelykarakterisztika alakulása növekvő átterhelődéssel. 

Jól látható, hogy az átterhelődés hatása különösen a tapadási határ közelében jelentős, va-

lamint azt is megfigyelhetjük, hogy ezen tartományban a görbék meredeksége erősen 

csökken. Ez azt jelenti, hogy a kormányzással szinte minimális kontrol marad a pilóta 

számára, hiszen hiába változtatjuk meg az elkormányzási szög révén az első tengely kere-

keinek oldalkúszását, ehhez csak csekély oldalerő változás fog társulni, a görbék kis mere-

deksége miatt. Jól leírja ezt a helyzetet a versenyzők által használt kifejezés is miszerint 

„bedobják” az autót a kanyarba, azaz amikor a kormányzáson keresztül ténylegesen irányí-

tani tudják a járművet, az a forduló kezdeti, tranziens szakasza. A kanyar nagy részében a 

már említett módon a gázpedálon és az átterhelődéseken keresztül tudjuk befolyásolni a 

jármű viselkedését. Hogyan is lehet az átterheléseket befolyásolni a kanyarodás során? Bár 

azt a átterhelődést, ami összesen a belső két kerékről a külső két kerékre kanyarodáskor 

áthelyeződik nem tudjuk befolyásolni, de azt hogy ebből mennyi megy az első és mennyi a 

hátsó tengelyen azt igen. 

Megértve e jelenségeket, a versenyautó futóművével kapcsolatban egy további cél-

ként jelentkezik, hogy a kormányon keresztül a pilótának a kanyarodási művelet során 

mindig igyekezzen maximális beavatkozási lehetőséget biztosítani. Ezt a követelményt 

ugyancsak a csapgeometria kialakításakor lehet figyelembe venni. 

Egy másik fontos paraméter, ami a tengelykarakterisztikát befolyásolja az a tenge-

lyen található kerekek statikus össze- és széttartása. Egy adott átterhelődés mellett, a stati-

kus széttartás hatását mutatja az 8.10. ábra. 
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8.10. ábra: A tengelykarakterisztika alakulása a széttartás növekedésével. 

Látható hogy a széttartás csökkenti, sőt kis oldalkúszási szögek esetén negatívvá teszi a 

tengely oldalerejét. Hátsó tengely esetén ez hasonló, mintha a kerekeket az első kerékkel 

ellentétesen kormányoznánk. Ennek a jelenségnek ugyancsak akkor van haszna, ha gyor-

san kívánjuk megváltoztatni a jármű állapotát, hiszen a hátsó tengelyen csökkenő oldalerő 

nagyobb legyezési nyomaték létrehozását teszi lehetővé, így segítve a jármű fordulását. 

Természetesen a tapadási határ közelében, főleg kigyorsításkor, amikor a hátsó tengely 

oldalerő átvivő képessége a hosszirányú erő miatt úgyis csökken, pont ellenkező hatást 

szeretnénk elérni, ilyenkor a hátsó kerekek elsőkkel megegyező irányú elkormányzása len-

ne kívánatos. 

Az eddigiekben, nagyvonalakban áttekintettük azokat az alapvető járműdinamikai 

elveket, jelenségeket, melyek meghatározták, milyen követelményeknek kell megfelelnie a 

versenyautó futóművének. A következőkben azon konkrét futómű paraméterek bemutatá-

sával foglalkozunk melyek segítségével a kívánt tengelykarakterisztikák elérhetők. 

8.4. A rugózási rendszer  

8.4.1. Függőleges lengések 

A közúti járművek esetén a rugózás feladata kettős. Egyrészt fontos a lengéskényelem biz-

tosítása, másrészt a keréktalpponti erő ingadozásainak csökkentése, a stabil út-kerék kap-

csolat biztosításának érdekében. A versenyautók esetében e két kritériumból nyilvánvalóan 

csak az egyik, az út-kerék kapcsolat állandóságának biztosítása a cél. Ez bár bizonyos 

szempontból egyszerűsítést jelent, azonban a versenyautók futóműve két nagyon eltérő 

tulajdonságú felületen üzemel, a versenypályák aszfaltcsíkján, és az azt szegélyező rázó-

köveken. A futóműnek mindkét felületen a lehető legjobban kell tehát működnie, ami je-

lentős kihívás. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azonban, hogy a rugók és lengéscsillapítók a jármű 

függőleges lengései mellett, a bólintó és dőlési lengéseket is meghatározzák, azaz tisztán 

függőleges irányú keréktalpponti gerjesztések hatására is alakulhatnak ki szöglengések. Ezt 

vizsgálandó, az összetett lengésvizsgálatot a későbbiekben bemutatásra kerülő járműmo-
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dell segítségével végeztük, a keréktalpponti erő ingadozásainak, és a nem kívánt lengések 

csökkentésének érdekében. 

8.4.2. Dőlés 

A futómű rugalmas elemei közül a rugóknak, és természetesen a stabilizátornak a kanyaro-

dáskor kialakuló átterhelődések egyes tengelyek közötti elosztásában is óriási szerepe van. 

A későbbiekben bemutatásra kerülő momentáncentrumok mellett, ezen alkatrészek hatá-

rozzák meg ugyanis a tengelyek ún. dőlési merevségét. Ez azért rendkívül fontos, mert a 

nagyobb dőlési merevségű tengelyen nagyobb lesz az átterhelődés, és -mint arról már szó 

volt- ennek következtében az átvihető oldalerő csökkenni fog. Természetesen a dőlési me-

revségek állításának legegyszerűbb módja a stabilizátorok merevségének változtatása. 

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy hagyományos 4 rugót használó rendszerek esetén 

dőléskor a rugók és lengéscsillapítók is dolgoznak, hatásukkal számolni kell. Különösen 

igaz ez a lengéscsillapítókra, hiszen a kanyarok kezdetekor, amikor a járműtest dőlése még 

elhanyagolható, (így sem a stabilizátor, sem a rugók nem fejtenek ki visszatérítő nyomaté-

kot) de dőlési szögsebessége már van, a lengéscsillapítók fogják meghatározni az első és 

hátsó tengely átterhelődéseit, és ezáltal a jármű viselkedését. Természetesen mivel ezen 

tranziens viselkedés optimalizálásához szükséges lengéscsillapító karakterisztika a legrit-

kább esetben egyezik meg a keréktalpponti erő optimalizálásához szükségessel, emiatt a 

versenysportban sűrűn használnak ún. monoshock rendszerű rugózást, melynek segítségé-

vel a függőleges és dőlési szabadságfokok lengéseinek kezelése szétválasztható, de az így 

elválasztott dőlési lengések csillapítása csak bonyolultabban oldható meg, mint a hagyo-

mányos esetben. 

8.4.3. Bólintás 

A rugózásnak természetesen a jármű bólintásakor, és a hosszirányú átterhelődések kialaku-

lásakor is nagy szerepe van. Különösen fontos a keréktalpponti erő alakulása a kerékel-

mozdulás függvényében. Az ezt jellemző ún. redukált rugózási karakterisztikát választhat-

juk lineárisra, progresszívre vagy degresszívre, melyet a megfelelő lengőkar geometria 

kialakításával érhetünk el. A degresszív karakterisztika először rossz elképzelésnek tűnhet, 

azonban a berugózással csökkenő, azaz a kirugózással növekvő merevségnek kedvező ha-

tása van a kanyarból történő kigyorsításoknál. Ekkor ugyanis a belső oldal (kirugózás) me-

revebb bólintási merevséggel fog rendelkezni, így itt nagyobb hosszirányú átterhelődés jön 

létre, ami bizonyos mértékben megnöveli az oldalgyorsulás miatt lecsökkent normálerőt a 

belső hátsó keréken. Az így kialakult egyenletesebb normálerő a hátulsó tengely kerekein 

nyilvánvalóan kedvezőbb gyorsítási viszonyokat fog teremteni. Természetesen ezen az 

előnyös hatáson kívül számos negatív tulajdonság kialakulását is előidézheti a választott 

karakterisztika, de mivel a lengőkar egy viszonylag egyszerűen cserélhető alkatrész a jár-

műben, ezért az említett progresszív, lineáris, vagy degresszív karakterisztika közül a leg-

megfelelőbb a tesztek során kiválasztható. 

A tervezési fázisban kívánt lengőkargeometria kialakítását, a rugók és a stabilizáto-

rok merevségének megválasztását a már említett összetett járműmodell segítségével végez-

tük. 

  



8. VERSENYAUTÓK FUTÓMŰVEINEK JÁRMŰDINAMIKAI ALAPJAI 399 

 Bári Gergely, Kádár Lehel, BME  www.tankonyvtar.hu 

8.5. Futóműkinematika  

Futóműkinematika alatt az alapvető futóműgeometriai paramétereknek, a járműtest mozgá-

sa közben való megváltozását értjük. 

A kerékdőlés változásának megválasztásakor a cél az hogy értéke kanyarodáskor mi-

nél közelebb legyen ahhoz az értékhez amikor a gumi a legnagyobb oldalerő átvitelére 

képes, azonban fékezéskor és gyorsításkor lehetőleg maradjon függőleges, hiszen hossz-

irányú erőt az abroncs ekkor tud a legkedvezőbben létrehozni. Ezt úgy érhetjük el, ha a 

futómű előnézeti geometriájában rövidebb felső lengőkarokat választunk, melyek a ki- és 

berugózás során nagy kerékdőlésváltozást eredményeznek. 

 

8.11. ábra: Kerékdőlés változása 

Ez természetesen fékezéskor vagy épp gázadáskor, amikor az első vagy épp hátsó kerekek 

berugóznának, növekedő kerékdőlést eredményezne. Ezt a jelenséget azonban az oldalné-

zeti geometria egyik fontos paraméterének, az úgynevezett bólintási centrumok helyének a 

megfelelő választásával, a jármű bólintásának megszüntetésén keresztül csökkenthetjük. 

A futómű önkormányzási tulajdonságainak meghatározásakor a tengelykarakteriszti-

kák tárgyalásakor folytatott gondolatmenet alapján azt választják, hogy berugózáskor a 

hátsó kerekek az összetartás irányába térjenek el. Ez azt jelenti, hogy a jármű dőlésekor a 

külső kerék össze, míg a belső széttart, így az az eset áll elő mintha a hátsó kerekeket az 

elsőkkel azonos irányba kormányoztuk volna. Ennek a jelenségnek különösen a kigyorsítá-

sok során van fontos szerepe, amikor a hátsó tengelyen ébredő hosszirányú erő miatt csök-

ken az oldalerő átvivő képesség, így ez a túlkormányzott viselkedés felé viszi az autót. 

Ezt a fajta önkormányzást, a nyomtávrúd megfelelő szögben történő elhelyezésével 

tudjuk elérni. A futóműkinamatika elemzését a már említett járműmodell segítségével vé-

geztük, mely természetesen erre is lehetőséget adott. 
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8.12. ábra: A futóműkinematika vizsgálatát segítő modell. 

A ki- és berugózás közben kialakuló nyomtávváltozást versenyautóknál viszonylag nagy 

értékűnek választják. Így a ki-, berugózás során kismértékű, ám folyamatos keresztirányú 

csúszásokra kényszerül a gumiabroncs, ami hozzájárul a gyors melegedéshez. Természete-

sen ugyanez a jelenség az abroncs túlmelegedését, illetve idő előtti kopását is okozhatja, 

ezért óvaltosnak kellett lenni. 

A csapgeometria, kialakításakor több követelményre is tekintettel kell lenni. Az 

egyik az hogy a kormányon keresztül a pilóta megfelelő visszajelzést kapjon a gumiabron-

cson ébredő oldalerőről. Ennek elérése érdekében a visszatérítő nyomatékot és az oldalerőt 

kell figyelembe vennünk. Kis utánfutás választása esetén az oldalerő miatt csak csekély 

nyomaték ébredne, tehát a kormánykeréken érzett nyomaték főként a visszatérítő nyomat-

ékből adódna. Ekkor azonban a 8.13. ábrán jól látható módon a kormánynyomaték még 

jóval a maximális oldalerő elérését jelző oldalkúszási érték előtt csökkenni kezdene, ami 

nemkívánatos jelenség, hiszen a csökkenő kormánynyomatéból a pilóták ösztönösen csök-

kenő oldalerőre következtetnek, és nem növelik tovább a kormányszöget, ezzel kihaszná-

latlanul hagyva a gumiabroncsot. A túl nagy utánfutás viszont túlságosan nagy kormány-

nyomatékot eredményezet, ami ugyancsak nem kívánatos jelenség. A kívánt cél elérése 

érdekében tehát az utánfutás értékének optimális megválasztását kell elérni. 
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8.13. ábra: Helyesen választott csapgeometria estén: kormánynyomaték (piros), visszatérítő nyomaték (szag-

gatott), oldalerő (folytonos). 

A csapgeometria egy másik fontos szerepe az átterhelődések kormányelforgatással történő 

változtatása. Ez annak köszönhető, hogy csap tengelyének a keréktalpponthoz viszonyított 

helyzete és szöge függvényében elkormányzáskor az autó egyik oldala megemelkedik, 

illetve leereszkedik, így a járulékos átterhelődést jön létre a hátulsó tengelyen. Ez a jelen-

ség teszi lehetővé, hogy a kormányszögön keresztüli irányíthatóságot javítsuk a 

gumikarakterisztika csökkenő meredekségű tartományában is. 

A kormányzás egyik fő paramétere az ún. Ackermann kormányzás. E paraméter arra 

utal hogy kormányzáskor a kanyar külső és belső kerekek mennyire eltérő szögben fordul-

nak el egymáshoz képest. Ezen paraméter helyes megválasztásához egy fontos bemenő 

adat, a 8.6. ábrán látható görbesereg, melyből az derült ki hogy mekkora különbségre van 

szükség az elkormányzási szögekben ahhoz, hogy az oldalkúszási szögek adott oldalterhe-

lésnél egyezők legyenek. 

Tervezési kérdés, hogy az egyes kerekeknek hogyan adhatunk járulékus elkormány-

zási szöget a kerék ki-berugózása közben. Ez elérhető megfelelő rugalmas elemek futómű-

ben történő elhelyezésével is a kerék függőleges mozgásától függetlenül. A cél az, hogy a 

nem kívánt rugalmasságok és deformációk miatt kialakuló kerékelkormányzás mind féke-

zéskor mind gyorsításkor az összetartás irányába vigye el a kerekeket. Erre az ad lehetősé-

get, hogy a vonóerőt reprezentáló erőt a kerék középpontjába kell elhelyeznünk, míg a fé-

kezéskor ébredő erőt a kerék talppontjába. Ez természetesen nem minden futómű és 

hajtásláncelrendezés esetén igaz, például ha a differenciálművet fékeznénk, a fékerő és a 

vonóerő támadáspontját egy helyre kellene felvennünk. Ennek eléréséhez a kerék elkor-

mányzási tengelyét a 8.14. ábrán látható módon kell elhelyezni. 
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8.14. ábra: A kerékfelfüggesztés geometriája. 

Megfigyelhető, hogy az ellentétes irányú erők a tengely helyzete miatt azonos irányú nyo-

matékot hoznak létre, így amennyiben nem kívánt rugalmasságok vannak a rendszerben, 

mindkét esetben az összetartás irányában fog elfordulni a kerék. 

A futóműkinematika egyik különösen fontos paramétere a momentáncentrumok 

helyzetének megválasztása, de talán még kritikusabb az, hogy hogyan változik e pontok 

helyzete abszolút értelemben és egymáshoz képest a jármű dőlése bólintása és ki-be rugó-

zása során. A momentáncentrumok helye is a már oly sokat emlegetett átterhelődések miatt 

lesz fontos. A magasabb momentáncentrummal rendelkező tengely dőlési merevsége na-

gyobb, a magasabban lévő momentáncentrumok sokkal közvetlenebb, direktebb járműre-

akciót eredményeznek, („gokart-szerűbb” irányítás) míg az alacsonyabb helyzet az állan-

dósult állapotbeli viselkedésnél jelent előnyt. 

8.6. Járműmodell  

A korábbiakban már több alkalommal is említést tettünk arról a járműmodellről amit annak 

érdekében hoztunk létre hogy a járműtervezés során választandó paraméterek hatásait mi-

nél részletesebben megvizsgálhassuk, legyen szó a jármű lengéstani, kinematika, vagy di-

namikai tulajdonságairól. 

 

8.15. ábra: A modell vizsgálata 
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8.16. A modellt alkotó merev testek. 

A modellt Simulink/SimMechanics programcsomag használatával készítettük el, ami egy 

többtest dinamikai modellező környezet. A többtest modell használatára mindenképp szük-

ségünk van, amennyiben a futóműkinematika (momentántcentrumok, futómű bekötési pon-

tok helye, stb.) átterhelődésekre gyakorolt hatását pontosan vizsgálni szeretnénk. Az álta-

lunk elérhető információk alapján a legtöbb neves járműdinamikai szoftver ebből a szem-

pontból nem kezelte kielégítően ezt a jelenséget. Legtöbbjük a kinematika hatását úgy ve-

szi figyelembe, hogy a futómű rudazat kialakításának megfelelően a kerekek függőleges 

mozgás következtében kialakuló kerékdőlés-, nyomtáv- és összetartás-változásokat eltárol-

ja, és egy egyszerűbb dinamikai modellbe ezeket a futás során visszacsatolja. Ez ugyan 

arról, hogy a jármű hogyan használja az abroncsokat, kielégítő eredményt adhat, azonban a 

már említett, átterhelődésekkel kapcsolatos jelenségek elvesznek. Természetesen léteznek 

olyan többtestdinamikát használó szoftverrendszerek, melyek minden szempontból kielégí-

tő eredményeket tudnak szolgáltatni. 

 

8.17. ábra: A modell struktúrája Simulinkben 
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A készült modell segítségével a kinematika analizálása is lehetővé vált, a fontos paraméte-

rek számítását a kiértékelő programrészben valósítottuk meg. 

 

 

8.18. ábra: A Kinematikai paraméterek vizsgálata. 

A lengéstani paraméterek vizsgálatához egy külön programrészt készítettünk, mely adott 

paraméterű teljesítménysűrűség spektrum alapján előállít egy-egy keréktalpponti 

elmozduláslefutást, amelyet a járműre mint gerjesztőbemenetet adhattunk. Így lehetősé-

günk van a keréktalpponti erők és a csatolt lengések alakulásának vizsgálatára is, adott 

irányú eredő gyorsulás mellett. 

A modell segítségével az említett adatokon kívül, a futómű egyes bekötési pontjaiban 

ébredő erőket is meghatározhatjuk, így az egyes alkatrészek szilárdsági méretezésére hasz-

nált végeselemes technikák pontosabb bemenő adatok alapján dolgozhattak. Adott 

sztohasztikus gerjesztés esetén a bekötéseknél ébredő erők is sztohasztiksan változók lesz-

nek, így pontosabb kifáradási analízisre is lehetőség nyílik. 



 

 Lévai Zoltán, BME  www.tankonyvtar.hu 

Feladat: 

Rajzolja meg még egyszer a járművet a következő feltételek mellett: 

 a jármű egyenletes v sebességgel halad erős északi oldalszélben 

 az első kerekek kb. 20°-os, 

 a hátsó kerekek kb. 10°-os oldalkúszással futnak. 

Minden fontos geometriai adatot jelöljön be! 

 
  

9. GYAKORLÓ FELADATOK A FUTÓMŰVEK TÉMAKÖRBŐL 



406  GÉPJÁRMŰ FUTÓMŰVEK I. 

www.tankonyvtar.hu   Lévai Zoltán, BME 

Feladat: 

 
A rajzon egy pótkocsi látható, melynek kormányzott kerekeit a CD vonórúd kormányozza 

rudazatok segítségével (a jobb oldalit közvetlenül, a baloldalit a „trapéz” segítségével.) 

Amikor a pótkocsi tartósan ívmenetben halad az O pont körül, a vonórúd természetesen a 

függőlegestől egy β szögnyire el van már hajolva. A vonórúd és a jobb első kerék közötti 

mozgató mechanizmusnak milyen áttételt kell adni, hogy a kanyarban minden kerék tisztán 

gördüljön, azaz milyen összefüggést kell megvalósítani az α és a β között? 

   ( ) 

   ( ) 

A képletben csak az a, b, c és az R vagy az α méretek szerepelhetnek! 

Ellenőrzés céljából a rajzról mérje le a két szöget, továbbá számítsa is ki értéküket. A 

rajnak megfelelő méretek: 

      ;      ;      ;      ;      ; 

 

   

   

   

   

 

 

 Számított értékek Mért értékek 
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Feladat: 

A jármű egyenes úton halad. Az első illetve hátsó híd, valamint a tömegközéppont 

pillanatnyi sebességét a VE, a VH, illetve a Vm vektor mutatja. Hirtelen erős oldalszél tá-

mad jobbról, s emiatt a sebességvektorok δE, illetve δH szöggel elferdülnek (kúszás). Ha 

nem csinálunk semmit, a jármű balra lesodródik az útról. 

Mit lehet, illetve kell tenni ahhoz, hogy a jármű az úton egyenesen haladjon tovább? 

Három esetre kell válasz: 

1.        és        (semleges): 

2.        és        (……………………….-kormányzott): 

3.        és        (……………………….-kormányzott): 

Mindhárom esetben rajzolja meg felülnézetben a járművet már stabilizálódott állapotnak 

megfelelően! Érzékeltesse a kerekek állását! 

 

  



408  GÉPJÁRMŰ FUTÓMŰVEK I. 

www.tankonyvtar.hu   Lévai Zoltán, BME 

Feladat: 

Milyen rugókarakterisztikára van szükség, ha a két jármű tömege egyforma, s mind-

kettőnél egyforma lesüllyedést akarunk elérni? 
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Feladat: 

Ábrázolja diagramban a dugattyú elmozdulását az erő függvényében! 

 
                 

            

             

Ha ugyanezt a karakterisztikát egyedül az R2 rugóval kellene megvalósítani, milyen rugó-

adatokra lenne szükség? 
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Feladat: 

Írja fel a kanyarodási sugár és a folyosószélesség közötti összefüggést, azaz az: 

   ( ) 

függvényt, adott jármű esetére. Az összefüggés szempontjából fontos, illetve figyelembe 

vett méreteket a rajzon pótlólag tüntesse fel! 
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Megoldás: 
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Megoldás: 

 
Levezetés: 

    
 

  ( )
   

 

  ( )
   

      

  ( )  
   

 
 

   ( )  
 

 
 

 

√(   )    
 

   ( )       (
   

 
)        (

 

√(   )    
) 

Ezzel a képlettel kapott eredmények: 

 

          

         

   

   

 

 

 Számított értékek Mért értékek 

Más levezetéssel: 

        (
     √       ((   )    )((   )    )

   (   )     
) 
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Megoldás: 

        és        (semleges): 

Enyhe kormányzás jobbra, majd azonnal középre visszahozni a kormánykereket. A jármű 

kissé oldalazva halad. A kerekek gördülnek, nem csúsznak csak kúsznak. 

        és        (alul-kormányzott): 

Erősebb kormányzás jobbra, majd azonnal kicsit visszacsavarni a kormánykereket, de nem 

középre (kb. 15  marad). 

        és        (túl-kormányzott): 

Enyhe kormányzás balra, majd úgy hagyni a kormányzott kerekeket (kb. 15  marad). 

Mindhárom esetben rajzolja meg felülnézetben a járművet már stabilizálódott álla-

potnak megfelelően! Érzékeltesse a kerekek állását! 
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Megoldás: 

 

Lengőkarok mechanikai modellje: 

 

Az A jármű szükséges rugómerevsége: 

      
 

 
   

 

 
   (9.1) 

A B jármű szükséges rugómerevsége: 

        
 

 
   (9.2) 

A (9.2) egyenletet behelyettesítve a (9.1) 

egyenletbe: 

      
 

 
   

 

 
      

   
  

 
   amennyiben           

Illetve: 

    
  

 
    ha           adott. 
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Megoldás: 

 
A keresett értékek: 
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Megoldás: 
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2.1. ábra: Tömlő nélküli, diagonál gumiabroncs személygépkocsihoz, normál 

mélyágyazású kerékpánttal és belepréselt gumiszeleppel (ld. 2.6. ábra is) ......................... 16 

2.2. ábra: A diagonál gumiknál a szálrétegek egymást keresztezően helyezkednek el. A  

csúcsszög személygépkocsiknál 30-40
o
. A 4-PR kivitelnél minden irányban két réteg van. 

Kisebb  szögek a versenyautóknál találhatók. A gördülési ellenállást, az oldalmerevséget 

és a rugómerevséget lényegegesen meghatározza a csúcsszög. .......................................... 17 
2.3. ábra: Öves gumi szövetváza: a szálak csúcsszöge 88

o
 és 90

o
 ....................................... 17 

2.4. ábra: A szövetvázon fekszik az öv, a szálak 15
o
 és25

o
 közötti szöget zárnak be ferdén 

az abroncs középsíkjával. .................................................................................................... 18 

2.5. ábra: Személyautó T sebességkategóriájú öves radiál gumija. A rétegek száma és az 

anyagok az oldalfalon találhatók – ahogy azt a 2.18. ábra mutatja. .................................... 18 

2.6. ábra: DIN 7780 gumiszelep tömlő nélkül abroncsokhoz, mely   11,5 mm és   16 mm-

es szabványos szelepfuratokkal rendelkező felniknél használható. A 43 a teljes hossz mm-

ben (l méret), ide tartozik még a 49 GS 11,5 hosszabb kivitel. ........................................... 19 
2.7. ábra: Tömlőre vulkanizálandó 38/11,5, ill. 38/16 DIN 7774 gumiszelep. ................... 20 

2.8. ábra: VW Golf III esetén használható abroncsméretek és a hozzájuk tartozó felnik. 

Mindegyik abroncs egybevág a „K” sárhányó éllel. Ennek eléréséhez a tárcsakerekek „e” 

bepréselési mélysége (2.23. ábra) különböző, és ez azzal az előnnyel jár, hogy a szélesebb 

gumi még kedvezőbb rnegatív kormánygördülési sugárral rendelkezik (3.102. ábra). 

Hátránya az, hogy hólánc nem szerelhető fel rá, és csekély mértékben megváltozik a 

kormányérzékelés. ............................................................................................................... 20 

2.9. ábra: Azonos külső átmérő és azonos teherbírás esetén a középkategóriás 

személyautóknál használt négy abroncsméret csereszabatos. A 65-ös, 55-ös és 45-ös 

sorozat széles abroncsai mindenkor egy collal nagyobb felnit (és ezzel nagyobb 

féktárcsákat is) tesznek lehetővé. Jól felismerhető az abroncsok felfekvési felületeinek 

különböző szélessége és hosszúsága (3.119. ábra), valamint a standard utcai profilok 

különböző típusai, és a sportprofil aszimmetrikus profilkialakítása (ld. 2.2.10. fejezet). A 

65-ös sorozat kisteherautókhoz, a sportos személyautókhoz a 60-as, 55-ös és a 45-ös 

sorozat van tervezve. (Continental cég gyári ábrája, ld. 2.19. ábra is). ............................... 21 
2.10. ábra: Minél laposabb a gumi, azaz minél nagyobb lehet a felni d átmérője (2.11. ábra) 

az ODT külső átmérőhöz képest, annál nagyobb féktárcsa, illetve fékdob helyezhető el, ami 

előnyként jobb fékezési képességet és a fadingrevaló kisebb hajlamot jelent. Előnyös az 

aszimmetrikus mélyágyazású felni (1.8. és 2.11. ábra, ld. [6] irodalom 1.2.2. fejezetét is).

 ............................................................................................................................................. 21 

2.11. ábra: A DIN szabványokban és W.d.K.-irányelvekben meghatározott 

abroncsméretek. B az új abroncs keresztmetszetének szélessége, a védőpánt (ld. 2.1. ábra) 

nem számít bele a méretbe. A maximális üzemi szélességet a mindenkori felnivel és – a 

meghajtott tengelyen  - esetleg a hólánckontúrral együtt kell figyelembe venni. r jelzi az 

abroncs sebességtől függő sugarát (ld. 2.2.8. fejezet). Baloldalon aszimmetrikus, 

mélyágyazású felni látható, mely több helyet hagy a féknyeregnek, és ezzel nagyobb 

féktárcsát tesz lehetővé (2.10. ábra). ................................................................................... 22 

11. ÁBRAJEGYZÉK 
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2.12. ábra: A radiál szerkezetű gumikhoz szabványosított sebességkategóriák 

sebességjellel és – a kifutó méreteknél – az eddigi sebességmegnevezéssel kifejezve. A 

VR-rel vagy ZR-rel jelölt méretek csak a gumigyártó által meghatározott maximális 

sebességig használhatók. Az F és M megjelölés a pótkerekekre vonatkozik (ld. [5] 

irodalom 6. fejezete). ........................................................................................................... 24 
2.13. ábra: Teherbírás/légnyomás-kategorizálás a W.d.K. 203-as irányelve szerint. A 

baloldalon álló teherbírási jelzőszámok – melyet LI terhelésindexnek is neveznek – a 

személyautókhoz szánt valamennyi abroncsra érvényesek a W sebességjelig. A minimális 

teherbírásértékekre vonatkoznak 160 km/h-ig 2,5 bar légnyomás mellett (ld. 2.2.6. fejezet). 

A járművön alkalmazandó légnyomások szempontjából más előfeltételek is fontosak, pl. a 

maximális sebesség, menetviselkedés stb. A 100-as jelzőszámtól kezdve mindenkor 25 kg-

os további növekedés következik be, azaz: 101 - 825 kg-nak felel meg, ........................... 25 
2.14. ábra: Az abroncstáblákban található teherbírásérték (LI terhelésindex) V abroncsok 

esetén 210 km/h-ig, W abroncsok esetén 240 km/h-ig és Y abroncsoknál 270 km/h-ig 

érvényesek. Magasabb sebességek esetén százalékosan alacsonyabb teherbírásokkal kell 

számolni. A már nem gyártott VR és ZR abroncsoknál ezeket az értékeket a jármű- és 

abroncsgyártók közösen határozták meg. ............................................................................ 25 
2.15. ábra: 65-ös sorozatú, radiál szerkezetű gumik, méretek, új abroncsok és üzemi 

méretek, engedélyezett felnik, valamint teherbírási jelzőszámok (max. 160 km/h-ra és 2,5 

barra vonatkoztatva). A nyomás magasabb sebességeknél szükséges megemelése a 2.2.6. 

fejezetből határozható meg. Az abroncsméretek a normál és megerősített teherbírású 

típusokra (ld. 2.2.5.3. fejezet), valamint valamennyi sebességjelre és a ZR 

sebességmegnevezésre érvényesek. .................................................................................... 27 

2.16. ábra: kv faktor, mely a személyautókhoz készülő öves radiálgumik gördülési 

kerületének sebességtől való függőségét fejezi ki %-ban 60 km/h óra sebességtől kezdve. 

Ehhez jönnek a megengedett kv eltérések (ld. 2.2.8. fejezet), melyek mindegyike a 

W.d.K. 107-es irányelvének 1. lapjáról származik. ............................................................ 28 
2.17. ábra: Speciálisan az amerikai piacra gyártott, „P” jelű ZR gumik nem felelnek meg az 

európai szabványnak, és ezért itt nem engedélyezettek. Ilyen gumik használatakor 

Németországban érvényét veszti a forgalmi engedély, és ezzel megszűnik a biztosítási 

védelem. (Dunlop gyári ábrája) ........................................................................................... 28 
2.18. ábra: A gumiabroncs oldalfalán lévő jelölések jelentése (Continental gyári ábrája) . 30 

2.19. ábra: Continental gumiabroncsok. Fent:EcoContact EB (méret: 185/65 R 14 T) és 

Sport Contact (méret: 205/55 R 16 W) nyári gumi (mintázatokat ld. a 2.9. ábrán). Lent: 

WinterContact TS 760 (méret: 185/65 R 14 T) és WinterContact TS 770 (méret: 235/60 R 

16H) téli gumi ..................................................................................................................... 33 
2.21. ábra: Standard felni és a személyautókhoz, valamint a könnyű haszonjárművekhez 

szóba jöhető biztonsági vállak. ............................................................................................ 35 
2.22. ábra: A különböző biztonsági vállak jelölése a felninek csak a külső oldalán, valamint 

kívül és belül. A normál azt jelenti, hogy nincs biztonsági kontúr (2.1. ábra). További 

részletek a DIN 7817 szabványban olvashatók. .................................................................. 36 

2.23. ábra: A nagy sorozatokban gyártott járműveknél használt acéllemez keréktárcsa a 

felniből és a tálból áll. A kifáradási törések elkerülése érdekében a kerékagyperem 

átmérőjének nagyobbnak kell lennie a tál felfekvésénél. Az e bepréselési mélység és a 

kormányzási sugár r között közvetlen kapcsolat van: e változása rnövekedését vagy 

csökkenését vonhatja maga után. ........................................................................................ 37 
2.24. ábra:A Hayes Lemmerz cég által az Audi számára GK-AlSi7 Mg wa 

alumíniumötvözetből gyártott duplapúpos (H2) felni. A középre centrírozást és a rögzítést 
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négy gömbfészkes csavar biztosítja. Jól felismerhetők a szilárdsági szempontból fontos, 

különböző falvastagságok, a csavarfurat alakja, a másképpen kialakított mély ágy, 

valamint a szelepnyílás helyzete. Nagy sebességek esetén a bepréselt szelepet (2.6. ábra) a 

centrifugális erő kifelé nyomja, és a felniágy alatt támaszkodik. ........................................ 38 
2.25. ábra: Acéllemezből készült, duplapúpos, lyukas keréktárcsa, áttörésekkel a 

fékhűtéshez. Látható a DIN 7829 szabványban előírt bélyegzés is, mely tartalmazza a 

gyártó márkajelét, a felni jelölését és a gyártási időt (hét vagy hónap és az év). ................ 39 
2.26. ábra: A süllyesztés rugózó kivitelezése személygépkocsi acéllemez keréktárcsáján. A 

centrírozás a rögzítő csavarok segítségével vagy az akkor megengedett furatban való 

elhelyezéssel történhet (2.24. ábra). .................................................................................... 40 
2.27. ábra: A cT statikus abroncsrugózási merevség az erő és út változásának hányadosa, 

amit a 175/70 R 13 80 S acélöves abroncson pT  = 1,8 bar, 2,1 bar és 2,4 nyomás esetén 

mutatunk be. A megadott példa a következőt adja: ............................................................. 42 

2.28. ábra: Az abroncs rugózási merevsége a kúszási szög és a menetsebesség 

függvényében 185/70 R 13 86 S öves gumiabroncson mérve pT = 2,1 bar nyomás mellett. 

A sebesség növeli a rugózási merevséget, mert az öv a centrifugális erő következtében 

felegyenesedik, ezzel szemben a kúszási szög miatt ez puhább lesz, mert az öv oldalra 

nyomódik, és az abroncsvállak részben átveszik a rugózási munkát. ................................. 42 

2.29. ábra: Az U kiegyensúlyozatlanság különböző formái: baloldalon statikus, középen 

dinamikus. A jobb oldali ábrán a kiegyensúlyozatlanság ki van egyenlítve. ...................... 44 

2.30. ábra: Az abroncs rugózási rátája a gyártástól függően ingadozhat, az ábrán c1 – c8 

jelöléssel. ............................................................................................................................. 44 
2.31. ábra: Közel azonos átmérőjű 3 abroncs kR,0gördülési ellenállási tényezője, az öves 

felépítésű abroncsok átlagos értékei a sebesség függvényében, dobos vizsgálópadon mérve. 

A csak 210 km/h sebességig engedélyezett H abroncsok gördülési ellenállása 160 km/h 

alatt kevesebb (, mint a V és W típusoknál), de az értékek meredeken emelkednek e 

sebesség fölött (a Continental cég mérései). ....................................................................... 46 

2.32. ábra: Városban és nem túl gyors haladás esetén országúton az üzemanyag-fogyasztás 

mértéke több mint 40%-ban a gördülési ellenállástól függ. Magasabb sebességeknél ezzel 

szemben a légellenállás játssza a döntő szerepet (ld. ehhez [3] irodalom 2.1. és 2.2. 

fejezetét). Az ábra a VW cég Golfon végzett vizsgálatát mutatja. ...................................... 47 

2.33. ábra: 80-90%-os profilú nyári gumi μX,W tapadási súrlódási együtthatója, 60 km/h-nál 

mérve és a különböző állapotú útburkolatokon fellépő csúszás függvényében ábrázolva (ld. 

1.64. ábrát is). A 65-ös és az az alatti sorozatok széles abroncsai rendelkeznek a 

legnagyobb tapadási súrlódással kb. 10%-os csúszás mellett. Ez az ABS működéséhez 

fontos (ld. [7] 1. fejezete). ................................................................................................... 49 

2.34. ábra: μX,W,lo csúszási tapadási együtthatófüggése a sebességtől különböző állapotú 

útpályákon ........................................................................................................................... 50 
2.35. ábra: Egy 8 mm profilmélységű nyári gumi μX,W tapadási súrlódási együttható a 

sebesség függvényében különböző vízmélységeknél. 60 km/h alatt alig figyelhető meg 

befolyásoló hatás. Nagy sebességeknél és 3 mm-es vízmagasságnál a görbe μX,W olyan 

csökkenését mutatja, ami a vízen futási hatásra utal. .......................................................... 51 
2.36. ábra: A jég hőmérsékletének és a sebességnek egy 82-es sorozatú téli gumi a μX,W 

tapadási együtthatójára gyakorolt hatása. A 0 
o
C körül tapasztalható különösen alacsony 

értékek jól felismerhetők. .................................................................................................... 52 
2.37. ábra: Az abroncsok csak akkor képesek a járművön támadó oldalirányú FY,V 

perturbáló erő átvitelére, ha a menetirányhoz képest ferdén gurulnak. Függetlenül attól, 
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hogy a kanyarban FY,V vagy Fc,v centrifugális erő hat, az FY,W oldalerőket a kerék 

középsíkjára merőlegesen állóknak kell tekinteni. .............................................................. 53 
2.38. ábra: Annál nagyobb α abroncskúszási szögnek kell beállnia, minél nagyobb lesz az 

oldal irányban támadó FY,Verő. ........................................................................................... 53 
2.39. ábra: Az Fc,V centrifugális erő által előidézett növekvő FY,W oldalerők következménye 

kanyarodáskor az egyre nagyobb α kúszási szög. ............................................................... 54 

2.40. ábra: Ha kanyarodáskor αfαr, a jármű viselkedése semlegesnek nevezhető. ........... 55 
2.41. ábra: Ha az első kerekeken a hátul tapasztalható αr-nél nagyobb az αf kúszási szög, 

akkor a jármű alulkormányzott. .......................................................................................... 55 

2.42. ábra: Ha a hátsó kerekeken nagyobb az αr kúszási szög, mint elöl (αf), a jármű 

túlkormányzott.  hajlásszög a jármű hossztengelye és a súlypontban vett menetsebesség 

szögét jelöli. ........................................................................................................................ 56 
2.43. ábra: μY,W oldalirányú tapadási súrlódási tényezők a kúszási szög és az útpálya 

tulajdonságainak függvényében, a 82-es sorozat 90% mély profillal rendelkező egyik nyári 

gumiján bemutatva. A jég hőmérséklete kb. -4 
o
C. A csökkenő jéghőmérséklet mellett 

növekszik a tapadási súrlódás, ld. 2.36. ábra. Az FZ,W függőleges erő a mérések során 

konstans értéken volt tartva, hogy az FY,W kanyarodási erőn keresztül μY,W dimenzió 

nélküli értékét érje el. Egyértelműen felismerhető a maximum α = 20
o
 esetén, kiválóan 

tapadó útpályán. .................................................................................................................. 58 

2.44. ábra: A 82-es sorozat 155 R 1378 acélöves abroncsának kanyarodási erői száraz 

dobon mérve pT = 1,8 bar mellett. A teherbírás ilyen légnyomás mellett 360 kg, ami FZ,W = 

3,53 kN függőleges erőnek felel meg. Be vannak jelölve az erők pT = 1,4 bar és 2,0 bar 

esetén is, α = 10
o
 minden esetben, hogy a légnyomásnak a kanyarodási tulajdonságokra 

való befolyását lehessen látni. ............................................................................................. 59 

2.45. ábra: μY,W oldalirányú tapadási súrlódási tényezők α kúszási szög és FZ,W függőleges, 

ill. normál erő függvényében, száraz dobon mérve egy 175/70 R 13 82 S acélöves 

abroncson pT = 2,0 bar mellett. Az így felpumpált gumi 395 kg-ot, ill. FZ,W = 3,87 kN-t bír. 

Bejelöltük egy 82-es sorozatú 155 R 1378 S abroncs értékeit is, hogy látható legyen a 

keresztmetszet hatása az átvihető oldalerőkre. .................................................................... 60 
2.46. ábra: FY,W oldalerő FY,W függőleges erő függvényében, paraméter: csereszabatos 

abroncsméretek különböző magasság/szélesség arányok mellett: 165 R 1382 H, 185/70 R 

1385 H és 196/60 R 1485 H. FY,W = 4000 N esetén a görbék majdnem fedik egymást, 

nagyobb függőleges erőknél ezzel szemben jól láthatók a szélesebb gumik jobb 

kanyarodási tulajdonságai. .................................................................................................. 60 
2.47. ábra: Egy 155 R 1378 S acélöves abroncs μY,W lehetséges oldalirányú tapadási 

súrlódási tényezője az abroncsprofil mélységének függvényében %-ban kifejezve (a 8 mm 

= 100% értékből kiindulva) pT = 1,8 bar, α = 10
o
, v = 60 km/h és mm-ben megadott, 

különböző vízréteg-magasságok esetén. ............................................................................. 61 
2.48. ábra: A kerületi oldalerők jelleggörbéje, paraméter: kúszási szögek és fékezési 

megcsúszás. A 300 kg-mal pT = 1,5 bar nyomáson terhelt 185/65 R 1486 S öves abroncsot 

vizsgálták. A görbék ívelése azt mutatja, hogy a hosszirányú erőknél az oldalirányban 

felvehető erők lecsökkennek. A gumi 1,5 bar nyomáson 350 kg-ot bír, azaz csak 86%-ban 

van kihasználva. .................................................................................................................. 64 
2.49. ábra: Száraz dobon a kúszási szög függvényében pT = 2,0 bar nyomáson mért 

visszaállítási nyomatékok a 175/70 R 13 82 S acélöves abroncson. Paraméterként a kN-ban 

megadott FZ,W függőleges erő szolgál. A nyomatékok kis szögeknél erősen növekednek, α 

= 3-4
o
 körül van a maximumuk, majd lassan ismét csökkennek. Emelkedő kanyarodási 
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sebesség mellett tehát az abroncs-visszaállítási nyomaték csökken, ezzel szemben a 

kinematikailag indokolt nyomaték magasabb lesz (ld. 3.8. fejezet). ................................... 65 
2.50. ábra: A 175/70 R 13 82 S acélöves abroncson pT = 2,0 nyomáson a 2.45. és 2.49. 

ábrából számított rτ,T utánfutási utak. Minél nagyobb az FZ,W függőleges erő (kN-ban) és 

minél kisebb az α szög,rτ,Tannál hosszabb lesz. .................................................................. 66 
2.51. ábra: A normál (keréknyomási) támadáspont oldalirányú áthelyeződése a kúszási 
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ContiEcoContact CP típusú abroncson ............................................................................... 69 
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alapján különböző kúszási szögek és FZ,W keréknyomások mellett. A Continental cég 

mérései a 205/65 R 15 94 V ContiEcoContact CP típusú abroncson .................................. 69 

2.54. ábra: Első meghajtásnál túlkormányzott kitérítő nyomaték alakul ki, mert az eredő 

hajtóerővektor a jármű súlypontjához képest lf .sinδf erőkarral eltolódva támad................ 71 

3.1. ábra: A VW Passat (1995) rugóstagos elsőfutóműve. Az abroncsok gördülési 

keménységének és a rövid löketű útpálya-gerjesztések enyhítésére a függőleges rugózás 

mellett a bemutatott hosszirányú rugózásra is szükség van. Ez a hátsó csapágy (4) 

oldalirányú rugalmasságával érhető el. A nemkívánatos kormányzási hatásokat a 

nyomtávrúd U és T pontjának megfelelő elrendezésével lehet korrigálni (ld. 3.83. ábrát is). 

A sarló lengőkar L alakú, hogy a magas keresztirányú merevség elérése érdekében a kerék 

oldalerőit a csapágyra (4) ható erőkomponensek nélkül közvetlenül be lehessen vezetni a 

merev D csapágyba. ............................................................................................................. 72 
3.2. ábra: Ha a hátsó rugóstagos, ill. lengéscsillapító tagos tengely alul elrendezett lengőrúd 

párjánál az elöl lévő, 5-tel jelölt keresztirányú rúd rövidebb, mint a 6-tal jelölt hátsó, és a 

hosszirányú erőket egy (be nem rajzolt) hosszanti lengőkar veszi fel, akkor annak elülső, a 

padlócsoporton rögzített csapágyazása az FX,W,b,r fékező erők fellépésekor pontosan 

definiálva enged. Az 5-tel jelölt támasz 1-gyel jelölt külső pontja D1 körüli köríven a 3-as 

pontba vándorol, és a 6-tal jelölt támasz 2-vel jelölt pontja D2 körül a 4-es pontba 

helyeződik át. A két körív különböző sugara miatt kialakul a δk,r kerékösszetartási szög, 

ami a visszafelé forgató Mb = FX,W,b,rrb nyomaték ellenében hat (3.109. ábra), és a fékerőt 

alulkormányzó menetviselkedést eredményez. ................................................................... 73 
3.3. ábra: Az ISO 4130 és DIN 70000 szabvány szerinti koordinátarendszer. A pozitív Z 

irány felfelé és – menet- (X) irányból nézve – az Y nyíl balra mutat (ld. 3.101. ábrát is). . 74 
3.4. ábra: Ikerkerekek esetén a megadott br nyomtáv a középtávolságra vonatkozik. ........ 74 
3.5. ábra: független kerékfelfüggesztésnél a kerekek be- és kirugózása a talaj 

egyenetlenségein haladva a nyomtáv változását eredményezheti, ami α szöggel történő 

ferdefutást okozhat. Ezáltal – különösen egyoldalú berugózásnál– zavaró oldalerők 

keletkeznek, romlik az egyenes haladási képesség és a gördülési ellenállás. ..................... 75 
3.6. ábra: A keréknyomtáv megváltozásának következtében az abroncstól a talajnak leadott 

FY,W oldalerők egy 175/65 R 14 82 H öves szerkezetű, 1,9 bar-ra felpumpált abroncson 

bemutatva 380 kg terhelés és 80 km/h sebesség mellett. .................................................... 76 
3.7. ábra: A nyomtávváltozás rajzi meghatározása (a kerék W felfekvési pontjában) és a 

külső U nyomtávrúd csuklóútjának meghatározása a kettős keresztlengőkaros 

kerékfelfüggesztésnél a 3.8. ábrán bemutatott sablon segítségével..................................... 76 
3.8. ábra: Sablon a nyomtávváltozás egyszerű meghatározásához, mely a kettős 

keresztlengőkaros (3.7. ábra) és a hosszlengőkaros futóműnél használható (3.9. ábra). .... 77 
3.9. ábra: A nyomtávváltozás és a külső U nyomtávrúd csukló útjának meghatározása a 

3.8. ábrán bemutatott sablon használatával a hosszlengőkaros futóműnél. Ennek a 
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kerékfelfüggesztésnek a leírása a 3.32. és 3.157. ábrán, valamint a [2] irodalom 9.4. 

fejezetében található. ........................................................................................................... 78 
3.10. ábra: A nyomtávváltozás McPherson kerékfelfüggesztésnél történő rajzi 
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3.11. ábra: Az egyik kerék nyomtávváltozásának és a külső U nyomtávrúdcsukló útjának 

meghatározása McPherson kerékfelfüggesztésnél a 3.10. ábrán bemutatott sablon 

segítségével. C a rugóstag támasztó csapágyának közepét jelöli. Az 1.8. és 3.139. ábrán ez 

a pont E-vel van jelölve. ...................................................................................................... 79 
3.12. ábra: A lengőtengely P forgáspontjainak mélyebbre helyezése csökkenti a 

nyomtávváltozást a kétcsuklós lengőtengelyen, valamint a billenési központ Ro1-ből Ro2 

helyzetbe való lesüllyedését és a nyomtáv szélesedését okozza. Rakomány esetén negatív 

kerékdőlés alakul ki a kerekeken, aminek előnye, hogy az abroncsok nagyobb mértékben 

tudják felvenni az oldalerőket, de hátránya a rövidebbé váló berugózási út. A lengőtengelyt 

a [2] irodalom 9.1. fejezete írja le. ...................................................................................... 79 
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3.17. ábra: A kerék felfekvési pontján ható Fz,W erő és az alsó tartócsuklón ható FG,z erő 
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3.36. ábra: Ferde tengelyű hosszlengőkar esetén a P pólus és az Ro billenési központ 
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erősebb kopása lenne, a negatív pedig ugyanezt eredményezné a belső oldalon. ............ 102 
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átmenniük, a kirugózóknak pedig pozitívba. .................................................................... 103 
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3.48. ábra: A Honda Accord kettős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztésén az s2 

kerékberugózási út és s2 kerékkirugózás út függvényében mért kerékdőlés-változás egy 3. 
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o
30’-re 
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fordul. Az ordinátatengelyen a kerekek be- és kirugózáskor megtett útja van megadva. A 

s1 és s2 útkülönbség segítségével könnyen számolható a  billenési szög (3.6. egyenlet).
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3.61. ábra: Az elsőkerék-meghajtású autóknál az FX,W,a hajtóerők a kerekeket összetartásba 

igyekeznek nyomni. Mindkét oldalon FT nyomtávrúderő ébred. Ugyanez érvényes a 
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3.62. ábra: A kerékdőlés és a kerékösszetartás beállításához mindkét ferde lengőkaron 
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3.63. ábra: A bal hátsó kerék δV,0,r,l kerék-összetartási szöge és a jobb hátsó kerék δV,0,r,rs 
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intézkedés a belső és a külső nyomtávrúdcsukló (3.68. ábrán a 5-ös pont alatt látható) 
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3.69. ábra: Opel Omegán (1999) meghatározott kerékösszetartás-változás, ami az első 

tengely billenési alulkormányzottságára utal. Egyedi kerekeket mértek, hogy megkapják az 

összesített kerékösszetartást. A tervezési helyzet egyenként 68 kg-os 3 utast szállító 

járműre vonatkozik. Be van jelölve az üres helyzetben mért magasság is. ...................... 121 
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tengely alulkormányzott. ................................................................................................... 123 
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túlkormányzottan a kanyarbelső részéhez (balra és 2.42. ábra) kormányoz. Ezt ki lehet 

küszöbölni nyomtávkorrigáló csapágyakkal (VW), amelyek a túlkormányzottságot 
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kerék δe,r kormányszög hányaddal kismértékben kerékösszetartásba, a kirugózó, belső 
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kedvező negatív kerékdőlés berugózáskor és (egy kerék) nyomtávváltozása, ami a hátsó 
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képest – azaz az erre emelt merőleges’ menettengelyszöggel eltér az x’-x’ 

mozgásiránytól, az egyenes haladáshoz kismértékű elkormányzás szükséges. 
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(1.21. ábra) – a kocsinak egyenetlen útpályán egyenesen kell haladni. A tengely δV,0,r=’ 
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következtében – a l1 úttal kismértékben előre (balra) lesz húzva, és az s2 úttal kirugózó 

belső oldal l2 úttal hátra lesz nyomva. Az ennek következtében ferdén beálló merev 

tengely billenési alulkormányzott, és így a standard kocsik saját túlkormányzottsági 
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3.77. ábra: Standard gyártású személygépkocsin kettő és négy utas esetén a meghajtott 

hátsó merev tengelyen mért δ,r kormányszögű ferde állás a  billenési szög 

függvényében. Két utas és  = 4
o
esetén δ,r = 6’. A kδ,V,billenési kormányzási tényező 

ekkor δ,r/ = 0,1
o
/4

o
 = 0,025. Négy utassal ez 0,075-re felmegy. Ennek a kocsinak a 

túlkormányzott tendenciáját ezzel – a terheléstől függően – csökkenteni lehet. ............... 127 

3.78. ábra: VW Polón mért billenési kormányzás. A növekvő terhelés erősíti a csatolt 

hosszlengőkaros alulkormányzottságát.  = 4
o
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3.79. ábra: A különböző hátsó tengelyeken a kerékfelfekvési pont közepén statikusan 

alkalmazott oldalerők a Toyotánál a kanyar külső szélén δe,r kormányszögváltozást 

idéznek elő a kerékösszetartás irányában, ellenben a többi vizsgált járműnél széttartás 

irányában. Ezek oldalerő-kormányzást mutatnak a túlkormányzottság irányában. A 
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hátra helyezett rúd (2) csapágyai. A 6-os pont a 7-es pontba kerül, és előáll – 

elasztokinematikailag– aδe,r összetartási szög (ld. 3.2. ábrát is). .................................... 129 
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középpontjában helyezkedik el, és szükség van egy köztes tengelyre, vagy a hajtótengelyek 

nem egyforma hosszúak lesznek. Ha ezek különböző nagyságú α szögben ferdén 

helyezkednek el, a kormánytengelyek körül különböző nyomatékok keletkezhetnek, 

aminek az a következménye, hogy a kormány egyik oldalra húz. A differenciálművet max. 

2
o
-kal történő megbillentésével elérhető, hogy αl =αrs. ..................................................... 136 

3.89. ábra: Az ACKERMANN-féle kinematikai összefüggés a kanyarban külső keréken 

tapasztalható δA,o és a kanyarban belül lévő keréken tapasztalható δi kormányszög között. 

Be van jelölve a δA kormányszög különbség és a nyomtávkör DS átmérője. ................. 137 

3.90. ábra: Az első tengely szakaszainak jelölése. bi a nyomtávszélesség elöl és r - az 

ebben az esetben – pozitív elkormányzási sugár. .............................................................. 137 
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3.91. ábra: A sárvédőnél rendelkezésre álló hely kihasználása érdekében kézenfekvő a 

kanyarban kívül lévő kereket ugyanannyira elkormányozni, mint a kanyarban belső 

kereket. A kerekek ebben az esetben párhuzamosan vannak vezetve, és δA nulla. ......... 138 
3.92. ábra: Két standard kivitelű, azonos tengelytávú és nagyjából azonos nyomtávú 

személyautó esetén a 3.9. egyenlet alapján számított kormányzási normagörbe. Be van 

jelölve a bal és jobb oldali bevágásnál mért tényleges görbe középértéke, és meg van adva 

a δF kormányzási eltérés is (amit kormányzási hibának is neveznek). Az abszcisszán a 

kanyarban belül lévő kerék δi kormányszöge, az ordinátán pedig aδ = δi – δo kormányszög 

különbség (ami a tényleges görbét érinti), valamint a δA = δi– δA,o(a normagörbére 

érvényesen)van ábrázolva.................................................................................................. 140 
3.93. ábra: Dtc,kb szegélykőkör – a vezető számára a megforduláskor egy fontos mérték. 140 
3.94. ábra: A Dtc fordulókör azt a körívet jelöli, amit a jármű legjobban kinyúló alkatrésze a 

legnagyobb kormányelfordításkor leír. ............................................................................. 141 

3.95. ábra: Három standard kivitelű személyautón és golyósoros kormánnyal szerelt autón 

mért iS teljes áttétel (ld. 4.3. fejezetet). Míg a BMW esetében az áttétel a kormányzás teljes 

tartományában majdnem azonos, az Opelnél és a Mercedesnél δm= 20◦-tól kezdve csökken 

az áttétel mindkét oldalon. A vezető itt kevesebb kormánykerék-fordulattal le tud parkolni. 

Mindkét modellcsoport tengely mögött elhelyezett, szembefutó kormánytrapézzal van 

szerelve (4.12. és 4.38. ábra). Ezzel szemben a BMW-be együttfutó kormánytrapézt 

terveztek (ami szintén a tengely mögött van elhelyezve, 4.3. ábra). ................................. 142 
3.96. ábra: Négy elsőkerék-meghajtású, manuális (nem támogatott) fogasléces kormánnyal 

szerelt személyautón meghatározott iS teljes kormányáttétel (3.19. egyenlet), a kerekek δm 

átlagos kormányszögének függvényében ábrázolva (3.17. ábra). Feltűnő a kormányzás 

növekedésével (a kormány kinematikájából fakadó) többé vagy kevésbé erős 

áttételcsökkenés (ld. 4.2. fejezet). Hogy a parkoláskor a kormánykeréken szükséges erőt 

korlátok között lehessen tartani, az olyan nehezebb járművek, mint az Audi 80 és az Opel 

Vectra esetében egyenes állásban nagyobb az áttétel: iS,0 = 24,2, ill. 22,2. Valamennyi 

jármű iS’ áttétele változatlan (konstans), tehát nincs a 3.97. ábrán látható különböző osztás.

 ........................................................................................................................................... 142 
3.97. ábra: Ha úgy képezik ki a fogaslécet, hogy a kiskerék középen nagyobb 

osztókörsugárral (d1 bal) rendelkezik, mint kívül (d2 jobb), akkor az egyre nagyobb 

elkormányzásnál az elmozdulási út s1-ről s2-re csökken, az áttétel növekszik, a 

kormánynyomaték csökken. (ZF cég gyári ábrája) ........................................................... 144 

3.98. ábra: Magában a kormányműben kialakuló változó iS áttétel, ha (amint azt a 3.97. 

ábra mutatja) a fogasléc beosztása különböző. (FZ cég gyári ábrája) ............................... 144 
3.99. ábra: Fogasléces kormánnyal ellátott személyautón végzett, a rugalmasságok miatt 

keletkező kormányszöghányadokat rögzítő rugalmasságmérés jellegzetes eredménye. 

Ábrázolva van a δH,e rugalmasság balra és jobbra kormányzás és növekvő MH 

kormánykerék-nyomatékok mellett. A kerekek a mérés során blokkolva voltak. A görbe 

meredek lefutású, van egy magas CH = MH/ δH,e érték, vagyis alacsony 

kormányrugalmasság. Az ábrázolt legnagyobb MH = ±70 Nm nyomaték FH = 184 N erőnek 

felel meg kezenként 380 mm-es kormánykerék-átmérő esetén, ami elegendő lehet arra, 

hogy következtetéseket lehessen levonni a menetközbeni rugalmassági viselkedésre. A 

hiszterézis az állás közbeni kormányzáskor a kormánykeréken maradó δH,Re 

maradékszöget is mutatja................................................................................................... 145 

3.100. ábra: Fogasléces kormánnyal szerelt jármű idyn (integráltnak is nevezett) dinamikus 

kormányáttételének tipikus görbéje, δm átlagos kormányszög és MH = 5, 10 és 15 Nm 

kormánykerék-nyomatékok függvényében ábrázolva. Összehasonlításképpen be van 
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jelölve az ugyanazon a járművön mért iS kinematikai teljes áttétel is. Ez iS,0 = 21 értékről 

(egyenes állásban) iS, min = 19,7 értékre esik (δm = ±35
o
 esetén), vagyis csak 6%-ot csökken.

 ........................................................................................................................................... 146 
3.101. ábra: Az abroncsok és az útpálya között a kerék W felfekvési pontjában keletkező 

erőket a kerékfelfüggesztés továbbadja a felépítménynek, amit a bal első keréken mutatunk 

be a +FZ,W függőleges erő, a -FX,W,b gördülési ellenállási erő, ill. fékerő, valamint a belülről 

kifelé ható (nyomatékot erősítő) + FY,W oldalerő (ld. 3.3. ábrát is) esetén. ....................... 148 

3.102. ábra: Az r = -18 mm negatív kormányzási sugárral rendelkező Audi bal első 

tengelycsonkja és a majdnem függőlegesen álló lengéscsillapító. A rugót ferdén helyezték 

el, hogy a dugattyúrúd és -vezetés közötti súrlódás csökkenjen. Helyszűke miatt a Q 

csuklóközéppontot befelé el kellett tolni. Látható a hóláncnak megteremtett hely a rugóstag 

és az abroncs között (ld. 2.8. ábra). ................................................................................... 148 
3.103. ábra: A – terpesztési tengelynek is nevezett – kormánytengely pontos helyzete csak 

akkor határozható meg, ha a két gömbcsukló E és G középpontja is be van rajzolva. A 

tengelycsonk méretezésébe bele kell venni a terpesztésből és a kerékdőlésből származó 

teljes szöget ( +W). ......................................................................................................... 150 
3.104. ábra: A kerékdőlés beállítható a tengelycsonk és a rugóstag közötti rögzítési helyen, 

mégpedig a felső C csavaron elhelyezkedő excenter segítségével. Az alsó csavar ekkor 

forgáspontként szolgál. A menetviselkedés szempontjából fontosabb csapterpesztés ilyen 

esetekben nem korrigálható. .............................................................................................. 151 
3.105. ábra: A statikus megfigyeléshez el kell tolni az FZ,W függőleges erőt a 

keréktengelyre, és ott komponenseire fel kell bontani. A kormánytengelytől való távolság 

egyet jelent a q kormányerőkarral, aminek a nagysága az r elkormányzási sugártól és a  

szögtől függ. ...................................................................................................................... 152 

3.106. ábra: A negatív elkormányzási sugár csökkenti a q magassági erőkart. Ennek hossza 

azonban szerepet játszik az MZ,W,Z kormány-visszaállítási nyomaték meghatározásában. 

Ahhoz, hogy ennek mértéke megmaradhasson, meg kell növelni a  szöget. .................. 152 

3.107. ábra: δ szöggel való elkormányzáskor az FZ,W sin  függőleges erőkomponens 

MZ,W visszaállítási nyomatékot idéz elő. Ennek a nagysága a  terpesztési szögtől, q 

erőkartól, mV,f elsőkerék terheléstől és az utánfutástól (3.147. ábra) függ........................ 153 

3.108. ábra: Az FX,W,b fékerő erőkarja rb = r cos az EG kormánytengelyhez képest, erre 

merőlegesen támad az a értékű FX,W,b a talaj alatt, G pontban létrehozza a legnagyobb erőt: 

FG,x = FX,W,b + FE,x (ld. ehhez 3.155. ábrát is.) ................................................................... 155 

3.109. ábra: Ha a fék a kerékben van, FX,W,b fékerő hatására kialakul az MZ,V,b rb nyomaték, 

ami a kereket utánfutásba akarja nyomni, és előidézi az FT nyomtávrúderőt. A 

kormánytengelyt egyszerűsítve merőlegesen állónak tekintjük. ....................................... 155 
3.110. ábra: Ha az elsőkerék-meghajtású autónak belül elhelyezett fékje van, akkor fel kell 

venni nemcsak az indítási, hanem a féknyomatékot is a motorfelfüggesztésnek. A motor 

támasztócsapágyaiban ±FZ reakcióerők keletkeznek, melyek nagysága c hatótávolságtól 

függ. ................................................................................................................................... 156 

3.111. ábra: Egyenesen gördülő keréknél az FR gördülési ellenállási erő az F’R-hez 

hasonlóan a kerék középpontjában szemlélendő. Távolsága a kormánytengelytől ra. Ennek 

az ún. haránterő-erőkarnak a nagysága az r  kormányzási sugártól függ, és minél kisebb 

lehet ez, annál feljebb támad FRF”R-kénta kormánytengelyen, és annál egyenletesebben 

lesz terhelve az E és G pont hosszanti irányban. Azonos statikai feltételek érvényesek a 

fékerőre, ha a fékberendezés a differenciálműnél található (ld. ehhez 3.113. és 3.154. 

ábrát). ................................................................................................................................. 157 
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3.112. ábra: Az FR gördülési ellenállási erő a kerekeket a haránterő ra erőkarján hátrafelé, 

azaz -r,f kerékszéttartásba nyomja. Mindkét oldalon nyomaték keletkezik, mely a 

nyomtávtartókon letámaszkodik és felemelkedik. Utánfutáskor figyelembe kell venni a τ 

szöget (3.115. ábra) ........................................................................................................... 158 

3. 113. ábra: A negatív kormányzási sugár hatására a hosszanti erő ra erőkarja 

előnyösebben rövidül. Az FX,W,a hajtóerő mindenkor egy kerékre vonatkozik, és 

utánfutáskor F’X,W,aerő felbontandó a kerék középpontjában τ szöggel. ........................... 158 
3. 114. ábra: A Citroën már nem gyártott GSA modelljén alkalmazott középtengelyes 

kormány metszete. A vezető- és a tartócsukló a kerék középsíkjában helyezkedik el. ra és r 

nulla. .................................................................................................................................. 159 

3.115. ábra: Ha a kormánytengely meghosszabbítása a talajt a kerékközéppont előtti K 

pontban döfi át, akkor ez követi a becsapódási pontot. A keletkező távolság az rτ,k 

kinematikai utánfutásszakasz (1. eset). A W kerékfelfekvési ponton keresztül az EG 

tengelyre bocsátott merőleges az xz síkra vetítve megadja az oldalerő nτ,k erőkarját (3.30. 

egyenlet). ........................................................................................................................... 160 
3.116. ábra: Az utánfutást a kerék középpontjának a kormánytengely mögé helyezésével is 

el lehet érni (2. eset). Ha ez merőlegesen áll – mint ahogy ábrázolva van –, akkor az itt 

pozitív utánfutás-kiegyenlítés megegyezik az erőkarral: nτ = +rτ,k = +nτ,k. A kerék 

felfekvési pontjában támadó FR gördülési ellenállási erők  F’R-ként szemlélendők a kerék 

középpontjában. ................................................................................................................. 160 
3.117. ábra: Utánfutás (3. eset): a –τ szöggel egymással szemben ferdére állított 

kormánytengely előfutást (tehát –rτ,k negatív utánfutást)eredményez, aminek hátránya az 

erősebben pozitív kerékdőlés a kanyar külső oldalán lévő keréken elkormányzáskor. Kis –τ 

szögek esetén az abroncs rτ,k utánfutásaismét kiegyenlíti az előfutási szakaszt (ld. 3.121. 

ábra). A független hátsó kerékfelfüggesztéseknél ezzel szemben a tengelycsonknak (itt 

nem a kormánytengelynek) lehet előfutása az oldalerő-alulkormányzottság elérése céljából 

(ld. ehhez a 3.144. és 3.145. ábrát). ................................................................................... 161 
3.118. ábra: Az első tengely tulajdonságai –nτ, negatív utánfutás-kiegyenlítéssel javíthatók. 

Az rτ,k utánfutási szakasz a talajon ekkora értékkel rövidebb lesz, és a kerékdőlés változása 

kedvezőbb lesz elkormányzáskor. ..................................................................................... 161 
3.119. ábra: Az oldalerők hatására ferdén gördülő abroncs felfekvési felülete (2.9. ábra) 

vese alakúra deformálódik. Ezáltal az FZ,W függőleges erő és az FY,W oldalerő 

támadáspontjai rτ,T szakasszal – az abroncsutánfutással– a kerék középpontja mögé 

vándorolnak, és kialakul az abroncs MZ,T,Y = FY,W rτ,T visszaállítási nyomatéka. Ha a jármű 

elsőkerék-meghajtású, akkor FX,W,arT értékkel támad a kerékközéppont síkjából a felfekvési 

felületre áthelyeződve,egyidejűleg FR,co gördülési ellenállási erőre is igaz a kanyarban. Az 

abroncsutánfutás rτ,k = 10 mm és 40 mm között van. Az oldalirányú kiegyenlítés rT 3 mm 

minden μY,W= 0,1 esetén (ld. ehhez 2.10.2. fejezetet, valamint 3.127. és 3.128. ábra). .... 162 

±rT  6 mm minden W,K = ±1
o
 esetén ............................................................................. 162 

3.120. ábra: A csapterpesztés és az utánfutás következtében ferdén a térben elhelyezkedő 

EG kormánytengely meghosszabbítása a kerékközéppont előtt döfi át a talajt, és (a 

példában) pozitív r kormányzási sugarat és rτ,k kinematikai utánfutás szakaszt jelöli ki. 

Kanyarodáskor az oldalerő rτ,T abroncsutánfutással eltolódva az abroncs felfekvési 

felületén támad. A teljes utánfutási szakasz (index τ,t) ezért rτ,T = rτ,k + rτ,T és a 

kormányzási sugár összesen – a 3.119. ábra alapján – a kanyar külső oldalán r,t = r, + rT.

 ........................................................................................................................................... 163 
3.121. ábra: A kanyarodáskor mindig jelen lévő rτ,T abroncsutánfutás meghosszabbodik az 

oldalerő erőkarjával és (2.50. ábra) a következőt kapjuk: ................................................. 164 
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3.122. ábra: Ha az FR gördülési ellenállási erő az (1) kormánytengely mögött támad, akkor 

a kerék a vontatási irányban stabilan „utánfut”. ................................................................ 164 
3.123. ábra: Az utánfutás az egyenes haladáskor stabilizáló hatású. Az erőösszetevők τ 

szöggel szükséges további felbontását a 3.147. ábra mutatja. .......................................... 165 
3.124. ábra: A talajegyenetlenségek miatt keletkező FY,W,f oldalerők az nτ,k utánfutási 

erőkarral együtt előidézik a nyomtávrudakra letámaszkodó FT erőket. ............................ 165 
3.125. ábra: Az utánfutás növelheti a gépjármű szélérzékenységét. A szél támadáspontja 

gyakran a V súlypont előtt van. A járművet forgatni akaró nyomaték keletkezik, amihez 

még a kerekek ugyanabba az irányba való kormányzása is hozzáadódik. ........................ 165 
3.126. ábra: Az első kerekek felfekvési pontjaiban keletkező oldalerőket a kormánytengely 

irányában és arra merőlegesen fel kell bontani. A kanyarban külső kerék van ábrázolva. .....  

FY,W,f,o  cos  visszaállító hatású, és az FY,W,f,o  sin erősíti a – be nem rajzolt – FZ,W,f,o 

magassági erőt. .................................................................................................................. 166 

3.127. ábra: Az αf szöggel ferdén gördülő kerekeknél az FY,W,f kanyarodási oldalerők az 

nτ,T abroncs utánfutással a kerékközéppontok mögé tolódva támadnak, és a felfekvési 

pontokat (és ezzel az FZ,W,f függőleges erőket is, 3.119. ábra) rT szakasszal a kanyar 

középpontja felé tolják. Az erők és a berajzolt szakaszok kívül (o) és belül (i) különböző 

nagyságúak: ....................................................................................................................... 167 

3.128. ábra: A kanyarodáskor az abroncsok ferdefutása miatt megnövekedett FR,co,o és 

FR,co,i gördülési ellenállási erőket αf szöggel fel kell bontani. Az FR,co,  cos αf  komponens 

ekkor a kerék középpontjában jelenik meg, erőkarja ra. Minél nagyobb lesz az αf szög, és 

minél hosszabb az rτ,k utánfutási szakasz, annál erősebb kormány-visszaállítást idéz elő 

FR,co sin αf. ........................................................................................................................ 168 

3.129. ábra: A kanyar belső oldalán ható FX,W,a,i hajtóerő erőkarja ra + rT vel nagyobb, mint 

a külső FX,W,a,o erő ra - rT erőkarja. A kormánytengely merőleges az egyszerűsítés kedvéért.

 ........................................................................................................................................... 168 

3.130. ábra: Elsőkerék-meghajtású járművön a kormányszög függvényében mért és 

számított kerékdőlés-változás. A 0 = 12
o
25’ nagy terpesztés miatt a kerekek a kanyar 

külső és belső oldalán is pozitív kerékdőlésbe mennek. ................................................... 170 
3.131. ábra: Mercedesen a kormányszög függvényében mért kerékdőlés-változás. A 

tengely beállítási értékek szerkesztési helyzetben a következők voltak:  W = 0
o
,  = 

14o40’, τ0 = 10
o
10’, r= –14 mm, az utánfutás-kiegyenlítés pedig nτ = –28 mm .............. 171 

3.132. ábra:  = 6
o
 és W = 0

o
 esetén (a kanyar külső szélén) δo kormányszög és (a kanyar 

belső szélén) δi kormányszög függvényében számított W,o és W,i kerékdőlés szög. Jól 

felismerhető a különböző τ utánfutási szögek hatása. ....................................................... 171 
3.133. ábra: Az elkormányzás függvényében változik az rτ,k utánfutási szakasz hossza a 

talajon a következő tengelybeállítási értékekkel rendelkező, standard építésű személyautó 

példáján szemléltetve: W = +20’,  = 11o5’,  τ = 8
o
20’  nτ= 32,5 mm és r = +56 mm

 ........................................................................................................................................... 172 
3.134. ábra: δ = 9

o
 és τ0 = 0

o
, 6

o
 és 9

o
 függvényében számított utánfutási szögek. Minél 

kisebb τ0 a normál helyzetben, annál gyorsabban áll be a kanyar külső részén haladó 

keréken az összetartás. ...................................................................................................... 173 

3.135. ábra: τ = 3
o
 és 0 = 6

o
, 9

o
, 12

o
 és 15

o
esetén a kormánybevágás függvényében 

számított utánfutási szögek. Minél nagyobb a terpesztés, annál előbb megy összetartásba (–

τ) a kanyar külső részén haladó kerék. .............................................................................. 173 
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3.136. ábra: A kormányszög függvényében egy Mercedes kerekein mért utánfutás-

változás. A = 14
o
40’ terpesztési szög meghatározó a görbe erős görbületében, a τ = 

10
o
10’ utánfutási szög pedig a ferdeségében. .................................................................... 174 

3.137. ábra: Terheléskor a felépítmény hátul tovább süllyed, mint elöl. Ennek Bo,t 

szögváltozásával növekszik a τ utánfutási szög (ld. 6.15. ábra). ....................................... 175 

3.138. ábra: A kettős keresztlengőkaros kerékfelfüggesztéseknél az (1) és (2) forgástengely 

egymással párhuzamosan is elhelyezkedhet. A kerekek ki- és berugózásakor nem változik 

az utánfutás ilyen esetekben. ............................................................................................. 175 
3.139. ábra: Ha az EG kormánytengely és a kormány forgástengelye a MacPherson 

kerékfelfüggesztésnél derékszöget alkot, akkor nem következik be utánfutás-változás. G 

pont a kerekek rugózásakor a lengőkar forgástengelyére merőlegesen, azaz az EG 

szakasszal párhuzamosan mozog. Az ábrázolt tengelyen –nτ negatív utánfutás-kiegyenlítés 

és előre tolt alsó G csukló figyelhető meg. Az EG összekötő vonal kis utánfutási szöget és 

a talajon rτ,kszakaszt jelöl ki............................................................................................... 176 
3.140. ábra: Az első tengelyen bólintási pólus kialakításához (ld. 3.155. ábra) a kettős 

keresztlengőkaros kerékfelfüggesztésnél a C és D forgástengelyeket egymással szemben 

terpeszteni kell. Ennek hátránya, hogy a kerekek berugózásakor az 1-es pont a 3-asba, a 2-

es pont a 4-esbe kerül, aminek hatására az utánfutási szög τ szöggel növekszik, ami azt 

jelenti, hogy a tengelycsonk ezzel a szöggel fog forogni. ................................................. 176 

3.141. ábra: A kerékvezető rugóstag, ill. lengéscsillapító-tag berugózásakor a 2-es pont a 4-

esbe kerül, aminek hatására az utánfutási szög τ értékkel megnövekszik. A lengőkar 

forgástengelyéhez (a 2-es ponton keresztül) húzott párhuzamosnak a lengéscsillapító 

középvonalára az 1-es pontban emelt merőlegessel való metszéspontja megadja az Of 

bólintási pólust. A lengéscsillapító taggal fixen összekötött tengelycsonk itt is forgó 

mozgást valósít meg ekkora nagyságú szöggel. ................................................................ 177 
3.142. ábra: Az első tengely szabad hasmagasságának és a túlnyúlásnak a csökkentése 

érdekében a stabilizátor elöl lévő hátát (1) magasra kell helyezni. Az alsó 

keresztlengőkarokat hosszanti irányban megvezető karok (2) ezért hátulra esnek le. A 

tengely elé kerülő Of bólintási pólus alakul ki, aminek következménye az orr lehúzása lesz 

fékezéskor, valamint elsőkerék-meghajtásnál induláskor felemelkedik (4.1. 3.143. ábra).

 ........................................................................................................................................... 177 
3.143. ábra: Három első tengelyen mért és a McPherson kerékfelfüggesztés esetén tipikus 

utánfutási változásgörbék. A Mercedes lengéscsillapító-tagja nagy utánfutási szöggel 

rendelkezik, ami berugózáskor tovább növekszik, azaz progresszív fékbólintási 

letámaszkodás tapasztalható. A Fiat Uno rugóstagjánál nincs letámaszkodás (a majdnem 

függőleges lefutás utal erre), a VW Polo (1995) rugóstagján pedig előre dőlés figyelhető 

meg. ................................................................................................................................... 178 
3.144. ábra: Egy Mercedes kocsi hátsó tengelyén az elméleti előre dőlési szög ki- és 

berugózási utak függvényében mért τr változása. A gyár előfutási szakaszként rτ,k = –15 

mm-t ad meg. A szerkesztési helyzetben ez τr –3
o
 lefutásnak felelne meg. A szög 

berugózáskor növekszik, kirugózáskor pedig csökken, ill. hátradőlésbe megy át. A görbe 

ferde helyzete magasan fekvő bólintó pólusokra utal, amelyek a kerekek kirugózásakor 

felfelé vándorolnak, és ezzel a fékezési bólintást progresszíven csökkentik. Ezen kívül 

kanyarodáskor növekszik az előfutási szakasz a berugózó keréken, ami a sebességgel 

növekvő oldalerő-alulkormányzás előnyét hozza magával. .............................................. 179 
3.145. ábra: A térbeli lengőkaros futóműnél négy rúd veszi át az oldalerő-letámaszkodást, 

ezek meghosszabbításai hátulnézetben az E és G pólusban találkoznak. Oldalnézetben 
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ezeket összekötve megkapható a –τr elméleti előfutási szög és a talajon a–rτ,k előfutási 

szakasz. .............................................................................................................................. 180 
3.146. ábra: Ha a rugó az alsó lengőkaron támaszkodik, és az első keréken utánfutás van, 

akkor a tartócsukló a kerékközéppont elé kerül. Az FZ,W és FG,z erő nyomatékot képez, ami 

a lengőkarok forgástengelyeinek irányában előidézi a –FE,x és +FG,x reakcióerőket. A 

példában ezeket a talajjal párhuzamosnak tételeztük fel. .................................................. 181 

3.147. ábra: Ha a kormánytengely oldalnézetben τ utánfutási szöggel ferdén áll, akkor a 

3.105. ábrán hátulnézetben meghatározott FZ,W cos függőleges erőkomponenst tovább 

kell bontani. ....................................................................................................................... 181 

3.148. ábra: Az FZ,W cos  sin τ erők az első kerekeket álláskor és egyenes haladáskor is q 

erőkaron keresztül elöl összenyomják – tehát összetartásba – és a nyomtávrudakon FT 

erőket idéznek elő. A jobb és bal oldali τ utánfutási szög ezért csak kevéssé térhet el 

egymástól (ld. 3.42.a. egyenlet). ....................................................................................... 182 

3.149. ábra: A bal első kerék utánfutása és a jobb első kerék előfutása (ill. a különböző 

nagyságú τ utánfutási szögek) jobbra húzó kormányzást idéznek elő zavartalan egyenes 

haladáskor, amit az egymással szemben ható nyomatékok okoznak: ............................... 182 
3.150. ábra: A kerékközéppont hátrahelyezésével elért utánfutáskor (2. eset, 3.116. ábra) a 

függőleges erő FZ,W sin összetevője a kormánytengely mögé kerül. ............................. 183 

3.151. ábra: A függőleges erő bal és jobb oldali FZ,W sin komponense álláskor és egyenes 

haladáskor is összetartásba nyomja az első kerekeket, és a nyomtávrúdtartókat terhelik (FT 

erők). ................................................................................................................................. 183 

3.152. ábra: Erőtani összefüggések a –nτ negatív utánfutás - kiegyenlítéssel rendelkező első 

tengelyeken. Az egymással ellentétes irányú FZ,W sin nτ cos τ  és FZ,W cos  sin τq 

nyomatékok kiolthatják egymást. ...................................................................................... 184 
3.153. ábra: A bal és jobb oldali bólintási pólus összekötésével megkapjuk a keresztben 

elhelyezkedő bólintási tengelyt. Ha ezek (elöl) Of és (hátul) Or pontként vannak jelen, 

akkor a felépítmény fékezéskor hosszanti irányban ott támaszkodik fel, feltéve, hogy a 

fékek a kerekekben kívül helyezkednek el. ....................................................................... 185 
3.154. ábra: Ha az első kerék fékje belül a differenciálműben található, akkor a 

fékmerülésnek a lengőkarok azonos irányú ferde állásával lehet elejét venni. A fékerőt itt a 

= ra sin  értékkel a kerékközéppont alatt kell figyelembe venni (ld. 3.28.b. egyenlet). 

Berugózáskor a kerék a menetiránnyal ellentétesen előre tér ki. A ferde rugózási szög: . 186 
3.155. ábra: A fékmerülés csökkentésére kívül elhelyezkedő féknél a lengőkarokat 

egymással szemben terpeszteni kell. Az a = rb sin értékkel a talaj alatt található (ill. 

negatív kormány legördülési sugár esetén a talaj fölött található, 3.27. egyenlet)F’X,W,b 

fékerőből az FE,x és FG,x erőket meg kell határozni. A kocsi elejének lesüllyedése ellen ható 

összetevők ekkor +FE,z és +FG,z. –resetén az összes erő kisebb. Utánfutáskor F’X,W,b) 

FX,W,b cos τ (3.115. ábra). ................................................................................................. 187 
3.156. ábra: Elsőkerék-meghajtásnál csak az alsó lengőkar ferde helyzetével is 

csökkenthető az indulási felemelkedés és elöl a fékmerülés, ha a fék (szokásos módon) a 

kerékben van elhelyezve. .................................................................................................. 187 
3.157. ábra: Az Of bólintási pólus meghatározásához hosszanti lengőkar esetén a felső 

lengőkart meg kell hosszabbítani, és lent párhuzamost kell húzni a lengőkar 

forgástengelyéhez a gömbcsukló középpontján keresztül. A kocsi elejének berugózásakor 

Of a kerékhez vándorol, ami progresszív fékezési bólintó letámaszkodást jelent. ........... 188 
3.158. ábra: A hátsótengelynél használt hosszanti lengőkarok előnye a kedvező helyzetű Or 

bólintási pólus. A lengőkarnak lehetőleg rövidnek kell lennie, de a szükséges s1 és s2 

fékutak mellett nem keletkezhetnek túl nagy ±. Ezeknek jelentős ferde irányú f fékezési 
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szakaszok lennének a következményei. Az ezzel kapcsolatos keréktávváltozást a vezető 

alig érzékeli........................................................................................................................ 189 
3.159. ábra: A talajjal párhuzamos forgástengelyű hossz- és többlengőkaros tengelyeknél a 

felépítmény csapágyazása egyúttal a bólintási pólus. Az autó farának lehúzása fékezéskor 

annál erősebb a –FO,z erő hatására, minél magasabban helyezkedik el a pólus (g szakasz) és 

minél szorosabban a keréken található (d szakasz). .......................................................... 189 

3.160. ábra: Ferde tengelyű hosszlengőkar esetén a forgástengely kerékközépponton 

keresztüli meghosszabbításának döféspontja határozza meg az O bólintási pólust. Az 

fékezési letámaszkodási szög az ott lévő szakaszokból számítható: ............................... 190 
3.161. ábra: Ha a merev tengelyt két hosszlengőkaron vezetik meg, akkor ezek 

meghosszabbítása adja az Or bólintási pólust. Terheléskor a felépítményoldali E és G pont 

lefelé megy, tehát Or kedvező módon a kerék felé vándorol. ............................................ 190 
3.162. ábra: Számítógéppel segített kerékkinematikai mérőberendezés a Kölni Főiskola 

Járműtechnikai Intézetének Futómű- és Szimulációtechnikai Laborjában. A próbapadba 

épített henger segítségével a kerékbeállítások változásait a felépítmény emelkedő és 

süllyedő mozgásai esetén egyaránt rögzíteni lehet. ........................................................... 191 

3.163. ábra: Elasztokinematikai próbapad a Kölni Főiskola Járműtechnikai Intézetének 

Futómű-és Szimulációtechnikai Laborjában. A kerékmozgásokat a hiba- és 

zavarminimalizás rendszere szerint felépített huzalpotenciométerek és dőlésadók 

kombinált rendszerével rögzítik. Az erők rögzítése erőmérő cellák segítségével történik. A 

mérési értékek rögzítésére, a normaértékek előzetes megadására és kiértékelésére 

számítástechnikai rendszert használnak. Az erőbevezetés történhet a jármű abroncsainak 

megtartása mellett vagy helyettesítő tengelycsonk segítségével is, a súrlódás 

minimalizálására pedig légcsapágyazott csúszólapokat alkalmaznak. .............................. 192 
3.164. ábra: Az elasztokinematikai jellemző mennyiségeknél szükséges mérési 

tartományok és pontosságok. ............................................................................................. 193 

3.165. ábra: A 0 = 6
o
, r = +25 mm beállítási értékekkel és különböző utánfutási 

szögekkel a kormányszög függvényében a kanyar külső és a kanyar belső oldalán haladó 

kerékre számított H löketmagasságok. τ = 0
o
 esetén mindkét kerék felfekvési pontja a 

talaj alá kerül (H negatív lesz), ami a felépítmény felemelkedését jelenti. Minél nagyobb 

τ értéke, a felépítmény annál jobban felemelkedik a kanyar belső oldalán (–H δi mellett), 

a kanyar külső szélén azonban lesüllyed. A terpesztés és az utánfutás mérésekor ezeket az 

összefüggéseket figyelembe kell venni. r = 0 esetén nem keletkezik görbesereg, hanem 

egyeneseket kapunk, és ha az elkormányzási sugár negatív, akkor a görbék másképpen 

görbülnek. .......................................................................................................................... 194 
4.1. ábra: a VW Derby (1994-ig) rugóstagos első tengelye, mely rövid kormánnyal, hosszú 

nyomtávrudakkal és kioldó kuplunggal rendelkezik a kormánycsövön. Ennek vége a kis 

fogaskerékre van rádugva, és szorítóbilinccsel van rögzítve. A kettőshéjú és hátra mutató 

nyomtávkarok össze vannak hegesztve a rugóstagos külső csővel. Lengéscsillapítás 

céljából a jobb oldali, hosszabb meghajtó tengelyen plusz súly van elhelyezve. A 

stabilizátor vezeti az alsó keresztlengőkarokat, a szabad hasmagasság miatt pedig a hátát 

magasabbra tették a lengőkarokon lévő rögzítési pontoknál.  A bólintási pólus ezáltal a 

tengely előtt van, ami a kocsi elejét fékezéskor lefelé húzza (3.142. és 3. 143. ábra). ..... 197 
4.2. ábra: A jobb első kerék – kormányszög ugrásnak nevezett, – késleltetett, jól 

kontrollálható működése a kormánykerék 100
o
-os berántásakor 0,2s alatt. Ennél a 

kísérletnél mindkét első keréken αf 7
o
 ferdefutási szöget visznek fel. Be van jelölve a 

hátsótengelyen tapasztalható, és később kialakuló αr szög is. Ez a mérés teljes időtartama 
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alatt (abszcissza) kisebb, mint αf, azaz a Mercedes-Benz által vizsgált saját modell 

alulkormányzott, és így jól kézben tartható. ..................................................................... 198 
4.3. ábra: Személyautó vagy kishaszonjármű első tengelyén szerelt együttfutó 

kormánynégyszög bal oldali kormány esetén. Jobbkormányos autóknál a kormánymű (1) a 

másik oldalon helyezkedik el. A nyomtávkar (3) és a kormánykar (4) azonos irányban 

mozog. A nyomtávrudak (2) a kormánykaron és a közbenső kormánykaron vannak 

rögzítve. ............................................................................................................................. 198 
4.4. ábra: Fogasléces kormány kormányháromszöggel az első tengely mögött elhelyezve. 

A 7-tel jelölt belső nyomtávrúd csuklók csapjai a 8-cal jelölt fogasléc végein vannak 

rögzítve, a külsők pedig a 3-mal jelölt nyomtávkarokon (ld. 1.40. és 1.54. ábra is). ....... 199 
4.5. ábra: Merev tengelyeknél a kerekek kormányzásához a 3-mal jelölt két nyomtávkaron 

kívül csak a 2-vel jelölt nyomtávrúd, az 5-tel jelölt közbensőkar és a 6-tal jelölt 

kormányrúd szükséges. Ha lemezrugókkal vezetik meg a tengelyt, akkor azokat pontosan 

hosszirányban, és egyenes haladásnál az 5-tel jelölt karra merőlegesen kell elhelyezni. A 

kanyarban külső és belső kormányszög közötti összefüggésre a  nyomtávkar-szög az 

irányadó. ............................................................................................................................ 200 

4.6. ábra:Merev első tengely oldalnézete, ahol be vannak rajzolva a kományrúdcsukló és a 

tengelytest 9-cel és 7-tel jelölt mozgásai be- és kirugózáskor. A 7-es pont görbéjének 

lefutását a lemezrugó első fele határozza meg, és rugómérleggel határozható meg a rugó 

terhelésekor és tehermentesítéskor történő hosszváltozás megmérésével. ....................... 200 

4.7. ábra: Ha a tengelytest 7-tel jelölt és a kormányrúdcsukló 9-cel jelölt mozgásának 

görbéje nem esik egybe, akkor a felépítmény berugózásakor a kerekek elkormányzása és 

ezáltal nemkívánatos önkormányzási hatás következhet be. ............................................ 201 
4.8. ábra:A fogasléces kormány bal kormánnyal szerelt személyautóknál három 

leggyakrabban alkalmazott típusa: a jobb kormányos járműveknél a felső és alsó kivitelben 

a kis fogaskerék a másik oldalon van (a 4.39. ábrán látható). A kis fogaskerék elhelyezhető 

középen is, hogy hosszabb fogasléc utat lehessen elérni. ................................................. 203 
4.9. ábra: Az Opel Corsa (1997) fogasléces kormánya. Jól felismerhetők az oldalt a 

fogaslécre csavarozott nyomtávtartók axiális csuklói (4) és a tömítő harmonikák (5). 

Ahhoz, hogy a kerékösszetartás beállításakor (ami a tömör anyagból készülő középső rész 

elforgatásával történik) ezek ne zavarjanak, a bilincsek (6) meglazítása szükséges. A kis 

fogaskerék (1) a nagy áttétel miatt ferde fogazású, és lent tűgörgős csapágy (2) vezeti. A 

csapágyházat záró fedéllel látták el a szerelés megkönnyítése és a szennyeződés 

behatolásának megakadályozása érdekében. ..................................................................... 203 

4.10. ábra: A bal kormányos személyautónál vagy kis haszonjárműnél a 3-mal jelölt 

fogasléc vezetését a jobb oldalon egy műanyagból készült csapágyhüvely, bal oldalon a 

15-tel jelölt  nyomódarab végzi, ami a fogaslécet a kis fogaskerékkel szembe nyomja. Jobb 

kormányos autónál mindez fordítva van. A 15-tel jelölt vezetés félköríves kivágása nem 

engedi a fogasléc radiális mozgását. Annak érdekében, hogy nagy kormánykerék-

nyomatéknál alapvetően meg lehessen akadályozni annak lenyomódását a kis 

fogaskerékről (aminek kisebb fogkapcsolódás lenne a következménye), a nyomódarab (15) 

alsó oldala ütközőként van kiképezve. s  0,12 mm-es út megtétele után a 16-tal jelölt 

zárócsavaron fekszik fel. ................................................................................................... 204 
4.11. ábra: Az elsőkerék-meghajtású Opel Astra (1997-ig) és Vectra (1996-ig) fogasléces 

kormánya felülnézetben. A rugóstagon elhelyezett nyomtávkar hátrafelé mutat, és a 

kormánymű viszonylag magasan helyezkedik el. Ezért a nyomtávrudakat központosan kell 

csuklósan rögzíteni és meggörbíteni (hogy elkormányzáskor ne ütközzenek). A fogasléc 

elfordulás elleni biztosítására a ház hornyában való vezetés szolgál. Mindkét nyomtávrúd 
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belsejében az 5.45. ábrán látható szemcsukló található, továbbá a nyomtávrúd 

középpontjánál hajlító és (a kerekek berugózásakor) szorító nyomatékot is gerjesztő a 

távolság is van. A fogaslécbe kapaszkodó mindkét csavar (6) heveder segítségével van 

rögzítve. A 3-mal és 4-gyel jelölt csavarok meglazítása után be lehet állítani a 

kerékösszetartást jobbra és balra az 5-tel jelölt közdarabok forgatásával. Asárvédőfalon a 

kormánymű két egymástól messze elhelyezett rögzítési hellyel rendelkezik,melyek kevéssé 

rugalmasan felveszik az oldalirányú erőnyomatékokat. A 4.10. ábrán láthatóan a kis 

fogaskereket egy golyóscsapágy és egy tűgörgős csapágy vezeti (20-szal és 23-mal 

jelölve), valamint egy spirálrugó a fogasléchez nyomja. Fel van tüntetve a nyomódarab 

lehetséges s útja. A nyomtávrudak hosszúságának indoklása MacPherson felfüggesztésnél 

a 4.46.-4.48. ábrákon látható. ............................................................................................ 205 

4.12. ábra: Standardépítésű Mercedes modell McPherson első tengelyének felülnézete. A 

közbenső kormányrúd és nyomtávrudak egymás mellett vannak rögzítve a kormánykaron 

és közbenső kormánykaron, és egyszer alulról, másszor felülről kapaszkodnak a két karba. 

A kormánynégyzet szembefutó. A „kormánycsillapító” a közbenső kormányrúdon és az 

alvázkereten van elhelyezve. ............................................................................................. 207 
4.13. ábra: Állítható nyomtávrúd szokásos kivitele tartós kenésű csuklókkal és megtöréssel 

szemben merev középcsővel szerelve, ami belül egyik oldalon jobbmenettel, a másik 

oldalon balmenettel van ellátva. A fokozatmentes állítási lehetőség általában ±10 mm. A 

kerékösszetartás beállítása után a bal és jobb nyomtávrúdon eltérő hossz alakulhat ki, 

aminek különböző elkormányzások és eltérő nagyságú fordulókör lesz a következménye. 

Ezért a középső csövet a bal és jobb keréken egyforma mértékben kell beállítani. .......... 207 
4.14. ábra: A LemförderFahrwerktechnik személyautóknál és kis haszonjárműveknél 

alkalmazott, tartós kenésű nyomtávrúdcsuklója. A csuklóház (1) finom menettel (M14 X 

1,5 – M22 X 1,5) van ellátva a tengelyen, és C35V nemesíthető acélból készül. A 

golyóscsapnál (2) felület edzhető 41Cr4V acélt használnak. ............................................ 208 
4.15. ábra: A Mercedes-Benz golyócirkulációs kormánya. A személyautókhoz és kis 

haszonjárművekhez alkalmas kormányművet manapság (néhány kivételtől eltekintve) csak 

hidraulikus szervóval építik be. A 9-cel jelölt kormánykar a 11-gyel jelölt koronás anyával 

együtt a kúpos hengerelt fogprofilra lesz húzva (4.24. ábra). ........................................... 209 

4.16. ábra:Az Opel Vectra (1997) hidraulikus szervokormánya. A következőkből áll:

 ........................................................................................................................................... 211 
4.17. ábra: A ZF golyócirkulációs hidraulikus kormányának elvi vázlata semleges állásban 

(egyenes haladás). A kormányszelep, a munkadugattyú és a mechanikai meghajtás közös 

házban van elhelyezve. A jobb érthetőség érdekében a kormányszelep mindkét 

szelepdugattyúját kiforgattuk síkjából. Az alkatrészek a következők: .............................. 212 

4.18. ábra: Opel Astra (1997) elektro-hidraulikus szervokormánya. ................................ 213 
4.19. ábra: A ZF cég OCE (Open Center) kormányrendszere. A moduláris építőelemként 

megtervezett nyomásellátó egység az alkalmazástól függően különböző villanymotorokkal 

(egyenáramú motor kefékkel és kefék nélkül) és a szivattyú különbözőszállítási 

térfogatokkal (1,25 – 1,75 cm
3
/fordulat) szerelhető fel. Olajtartályok kaphatók álló és 

fekvő beépítési helyzetre is. Az üzemi nyomás max. 120 bar, a teljesítményfelvétel max. 

80 A. .................................................................................................................................. 213 

4.20. ábra: Az Opel Corsa (1997) elektromos szervokormánya. A következő alkatrészekből 

áll: ...................................................................................................................................... 215 
4.21. ábra: Az Opel Corsa (1997) kormányoszlopa és szervo-aggregátja. Alkatrészei:1 – 

köpenycső; 2 – kormánycső; 3 – tolótok horonnyal; 4 – forgó potencióméter leágazással; 5 

– szervomotor; 6 – meghajtó csiga; 7 – csigakerék; .......................................................... 215 
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4.22. ábra: A ZF cég elektromos segédkormánya. A szervo egység közvetlenül a 

fogasléces kormány kis fogaskerekére hat. Ennek az igénybevétele ez által a 

kormánytámogatás mértékével magasabb lesz, mint a mechanikai vagy hidraulikai 

szervokormánynál. ............................................................................................................ 216 
4.23. ábra: A ZE cég elektromos szervokormánya. A szervoegység magára a fogaslécre 

hat. Ez a rendszer magas tengelyterhelésekre és kormányerőkre alkalmas. A maximális 

áramerősség 105 A 12 V fedélzeti hálózati feszültség mellett, ami 42 V-nálmár csak 35 A.

 ........................................................................................................................................... 217 
4.24. ábra: A Mercedes-Benz biztonsági kormánycsője és edény alakú kormánykereke. A 

golyócirkulációs kormányművön való rögzítés egy „csuklótárcsa” segítségével történik. Az 

alsó ábra mutatja a bordáscsőrész kihajlását frontális ütközés esetén. Látható a 

kormánykerék eneregiaelnyelő alakváltozása és a kormánymű rögzítésének rugalmassága.

 ........................................................................................................................................... 218 

4.26. ábra: A VW Golf III és Vento (1996) kormányoszlopa. A következő ábrán látható 

összetolható kormánycső megvezetését lent a 9-cel jelölt tűgörgős csapágy, fent pedig a 

10-zel jelölt golyóscsapágy végzi a köpenycsőben. Az 5-tel jelölt alkatrész bekapaszkodik 

a kormányzár csapja. A fogasléces kormány majdnem függőlegesen álló kis fogaskerekét 

keresztcsuklók (7 és 8) és a 6-tal jelölt közbenső tengely köti össze a ferdén elhelyezkedő 

kormánycsővel. A sárvédőfal tömítését a közte és a kormánymű között elhelyezett 

harmonika (11) biztosítja. (LemförderFahrwerktechnik gyári ábrája) .............................. 220 

4.27. ábra: A teleszkóposan összetolható kormánycsövek egy kívül ellaposított alsó részből 

(1) és egy üreges, belül ellaposított részből (2) áll. A kettőt összedugják. A 

csörgésmentességről és a hosszirányban szükséges eltolási ellenállásról a 3-mal jelölt, 

műanyagból készült két persely gondoskodik. Az 1-gyel jelölt alkatrészen rögzített heveder 

(4) biztosítja az áram vezetést a duda működtetésekor. A felhegesztett félperselyekbe (5) 

bekattan a kormányzár csapja. (LemförderFahrwerktechnik gyári ábrája) ....................... 220 
4.28. ábra: A Volvo cég kormánycsővezetéke. A biztonsági követelményeket ebben az 

esetben a közbenső tengelyben lévő, 1-gyel jelölt bordáscső, valamint az összetolható 

kormánycső (2) teljesíti. Súlytakarékosságból a keresztcsuklók kovácsolható AlMgSi 1F 

31 alumíniumötvözetből vannak gyártva. (LemförderFahrwerktechnik gyári ábrája) ..... 221 

4.29. ábra: A VW által használt kioldókuplung. A kormányfogaskerékkel összekötött rövid 

tengelyen található egy félkör alakú lemez, amelyen két lefelé mutató csap (1) helyezkedik 

el. Ezek a kormánycsövön található, 2-vel jelölt kuplung két furatába kapaszkodnak. A 

köpenycső alakváltozásra képes tartóval össze van kötve a műszerfallal. Alul látható, hogy 

frontális ütközés esetén ez a 3-mal jelölt alkatrész behajlik, és a csapok (1) kiakadnak a 

kormánykuplungból (2). .................................................................................................... 221 

4.30. ábra: A LemförderFahrwerktechnik által előállított, elektromosan állítható 

kormányoszlop. A villanymotor (3) a fogaskerekek (4) fölött egy golyósanyát forgat, ami a 

kormánycső 5-tel jelölt hornyaiba kapaszkodik, és ezt (6) hosszirányba eltolja (1). A 

kormánykerék magasságának változtatásához (2) ugyanez az aggregát megbillenti azt a 7-

tel jelölt rudazat segítségével a forgáspont (8) körül. ....................................................... 222 
4.31. ábra: A VW II típusú buszán majdnem merőlegesen állt a kormányoszlop. Frontális 

ütközés esetén először a kormánykerék-koszorú hajlik meg, majd pedig az 1-gyel jelölt 

tartórúd, ami úgy van kialakítva, hogy a megtöréshez meghatározott erő szükséges. ...... 222 
4.32 ábra: Egyedi kerékfelfüggesztéseknél az UT nyomtávrúd ferdén helyezkedik el a 

térben. Hátulnézetben meg kell határozni az u’ szakaszt (vagyis az U és T pont egymástól 

való oldalirányú távolságát) vagy a  szöget. Felülnézetben a d távolság, ill. 0 szög 
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fontos. A két nézetben megjelenő vetített hossz u1 és u2. A valódi nyomtávrúdhossz így a 

következő: .......................................................................................................................... 223 
4.34. ábra: Fogasléces kormány esetén a T belső nyomtávrúdcsukló hátulnézetben a talajjal 

párhuzamosan mozog, a külső U csukló ezzel szemben az EG kormánytengelyre 

merőlegesen futó köríven halad. Itt figyelembe kell venni a jelen lévő τ utánfutási szöget.

 ........................................................................................................................................... 224 

4.35. ábra: A nyomtávrúd hosszának és helyzetének meghatározásához szükséges 

szakaszok és mozgó pontok. A nyomtávrúd helyzetét a (pólushoz vezető) UP egyenes adja 

meg, és be van rajzolva a billenési középpont is. .............................................................. 225 
4.36. ábra: Együttfutó kormánynégyszög előre mutató nyomtávkarokkal. A belső 

nyomtávrúdcsuklók oldalt a közbenső kormányrúdra vannak rögzítve. ........................... 226 

4.37. ábra: A tengely-, ill. kerékközéppont előtt található szembefutó kormánynégyszög. A 

nyomtávkar és a kormánykar egymáshoz képest ellentétesen mozog az egymáson 

legördülő fogaskerekeknek megfelelően. A nyomtávrudak közvetlenül a kormánykaron és 

a közbenső kormánykaron vannak rögzítve. Kinematikai okokból ezeknél fennállhat o 

előszög. .............................................................................................................................. 226 
4.38. ábra: Tengely mögött elhelyezett, szembefutó kormánynégyszög. A belső 

nyomtávrúdcsuklók rögzíthetők a közbenső kormányrúd középső részén, de közvetlenül a 

kormányrúdon és a közbenső kormánykaron is (ld. ehhez a 4.12. ábrát).......................... 227 
4.39. ábra: A fogasléces kormány a tengelyközéppont mögött és fölött található, a 

nyomtávkarok pedig előre mutatnak az ábrázolt jobbkormányos járműnél. Kinematikai 

okokból a belső nyomtávrúdcsuklók egy központos kinyúló karon vannak rögzítve, 

melynek neve középső leágazás. MacPherson felfüggesztésű első tengelyek esetén 

magasan fekvő kormányberendezés mellett ilyen jellegű megoldás szükséges, mert a 

nyomtávrudaknak nagyon hosszúaknak kell lenniük, hogy el lehessen kerülni berugózáskor 

a nemkívánatos kormányszögeket. .................................................................................... 227 
4.40. ábra: A kormánymű a tengelyközép előtt, a kormányháromszög a tengelyközép 

mögött helyezkedik el a belső csuklók fogaslécvégeken történő rögzítésekor. ................ 228 
4.41. ábra: Ha a fogasléces kormánygépet és a kormányháromszöget a tengely elé 

helyezzük, akkor – kinematikai okokból – a nyomtávkaroknak kifelé kell mutatniuk. ily 

módon hosszabb nyomtávrudak lehetségesek. .................................................................. 228 

4.42. ábra: Dupla keresztlengőkaros kerékfelfüggesztés befelé mutató nyomtávkarral. A 

nyomtávrúd az alsó lengőkar felett található. .................................................................... 229 
4.43. ábra: A tengely előtt elhelyezkedő kormányműnél az U nyomtávrúd 

csuklóközéppontja az EG kormánytengelyen kívülre kerül.............................................. 230 
4.44. ábra: A magasan elhelyezett kormánymű következménye a felső lengőkar fölött 

fekvő nyomtávrúd. A nyomtávkar a példában hátra befelé mutat. .................................... 230 
4.45. ábra: A jármű konstrukciós helyzetében egymással párhuzamosan elhelyezett 

lengőkarok azonosan elhelyezkedő nyomtávrudat tételeznek fel...................................... 231 

4.46. ábra: A MacPherson kerékfelfüggesztésnél a nyomtávrúd az alsó lengőkar fölött 

helyezkedik el. A nyomtávkarok befelé mutatnak, aminek következtében a T belső csukló 

közelebb kerül a jármű középpontjához. ........................................................................... 232 
4.47. ábra: Rugóstagos felfüggesztésnél, ha a kerékhez van eltolva a G csukló, a 

nyomtávrúd U külső csuklója hátulnézetben a kormánytengely szintjére (azaz az EG 

összekötő egyenesre) kerülhet. A P3 pólus meghatározásához az UG szakasz 

meghosszabbítása a mértékadó. Ezzel szemben P1 meghatározásához a csillapító 

mozgásirányából, tehát az E pontban a dugattyúrúdra bocsátott merőlegesből kell 
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4.48. ábra: A nyomtávrúd befelé mutató nyomtávkar esetén a keresztlengőkar alatt is 

elhelyezkedhet. .................................................................................................................. 234 
4.49. ábra: Keresztlengőkar hosszanti tengelye az alsó lengőkar fölött fekvő 

nyomtávrúddal és befelé mutató nyomtávkarral. .............................................................. 234 
5.1. ábra: A vezető komfort érzete a felépítmény rugózásán és csillapításán kívül az 

ülésnek is nagy a jelentősége. Az ülés helyzete lehetővé kell tegye a kezelő elemek 

biztonságos, komfortos, kifáradás mentes használatát. Az ülés statikus jellemzőin kívül 

(általános üléshelyzet, állítási lehetőségek) fontosak a kvázi statikus jellemzők (kisebb 

testmozdulatok lehetővé tétele, az izomfeszültségek csökkentése miatt), a hőmérséklet és a 

klímaviszonyok, továbbá a lengésátviteli jellemzők. Végül pedig az ülés felépítésénél a 

rugózás és a lengéscsillapítás fontos, mely a vezető tömegétől függ. Különösen az 5 Hz -es 

függőleges lengések szempontjából van behangolva a vezetőre ható gerjesztések és a 

komfort szempontjából. A vezető kondíciós biztonságának növelése érdekében elektromos 

hajtású aktív szellőztető építhető az ülés ülőpárnájába és a háttámlába. Továbbá az izmok, 

a medence, a gerincoszlop tehermentesítésére dinamikusan működő pneumatikus 

masszírozást valósítanak meg, mely a vállak és a derék közelében működik. A BMW az 

ülés felületébe két hidraulikus kamrát épít be melyek a gerincoszlop masszírozását végzik. 

(Recaro gyári kép). ............................................................................................................ 237 

5.2. ábra: Standard építésű személygépkocsinál a stabilizátor hatása az elkormányzásra 

állandó sebességű kanyarmenetben (R = 42 m) mV,t = 1544 kg. Az első stabilizátor 

karakterisztikájának növelésével és/vagy a hátsó stabilizátor karakterisztikájának 

csökkentésével az alulkormányozott tulajdonság fokozódik. Az első kerék hajtásnál ez 

fordítva történik, itt a hátsó futóműhöz erősebb stabilizátor szükséges. Kis kereszt irányú 

gyorsulásnál és nedves, vagy csúszós úton a stabilizátor merevségének nincs befolyása az 

önkormányzási tulajdonságra. ........................................................................................... 238 

5.3. ábra: A kerék kirugózása s2 úton csökkenti a kerékterhelést ΔFz,w értékkel A 

kerékterhelést biztosító maradék erő FRe = Fz,w - Δ Fz,w  alapvetően a rugóállandótól függ, 

helyesebben: a cf,bzw,f ......................................................................................................... 239 
5.4. ábra: A kerék s1 úton történő berugózásakor Δ Fz,w  értékkel növekszik a kerékterhelés. 

a felépítményre ható erőnövekmény nagysága a rugóállandótól cfbzw,r függ. ................... 239 

5.5 ábra: Első futómű kettős kereszt-lengőkar csapágyazása Mercedes C –osztály. Gyártó: 

Lemfölder Fahrverktechnik. Mindkét sárvédő belsejében kialakított nyelvekhez (8) 

rögzítik a belső csövet (1) hatlapú csavarokkal (11). A belső csőre (6) vulkanizálnak gumi 

részt (9) melyet a lengőkarba (10) sajtolnak. Mindkét oldalon elhelyezett támasztó elemek 

(5) veszik fel az axiális erőket Fax. Ezeknek az elemeknek a radiális irányú rugalmasságát 

(FRad) a diagram szemlélteti. ............................................................................................. 240 

5.6 ábra: Első kerék rugózásának hiszterézise, melynek karakterisztikája az 5.9 ábrán 

látható. A felfüggesztés elemeinek súrlódása okozza az egyenes szakaszok eltérését 

egymástól, vagyis a saját csillapítás. Ez összességében 200 N, vagyis a középhelyzetből 

kiindulva Ffr = ±100 N. ..................................................................................................... 242 
5.7. ábra: Egyszerű lengésnél a felépítmény lengésszáma nf bzw.r (az első illetve a hátsó 

tengelynél) csak a felépítmény tömegétől, illetve a tömegaránytól függ m1,Bo,f bzw.r és a 

rugóállandótól cf bzw.r . A lineáris rugózásnál az erő és az elmozdulás kvóciense cf bzw.r = 

F/s, a progresszív rugózásnál az erő változása ΔF egy kis elmozdulás tartományban Δs 

játszik szerepet cf bzw.r = ΔF/Δs (lásd ehhez 5.12 ábrát). .................................................... 244 
5.8 ábra: A kerék lengésszámát nU,f bzw.r befolyásolja a tengely tömege mU,f bzw.r, a 

felépítmény rugóállandója cf bzw.r a gumiabroncs rugóállandója cT,f bzw.r és a lengéscsillapítás 

kD,f bzw.r, kiegészítő tényező a gépkocsi sebessége lásd 2.2.8 ábra). .................................. 245 
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5.9 ábra: Egy Renault modell első tengely rugózásának karakterisztikája. A kerék 

elmozdulásának (mm) függvényében a kerékterhelés van ábrázolva. Az ábrázolt lágy 

rugózásnál lengés határolókra (ütközőkre) van szükség. Ha hiányozna a húzási ütköző 

(5.48 ábra) az első keréknél az alaphelyzethez képest 3 személy esetén (személyenként 68 

kg –al számolva) 308 mm lenne a kirugózás. Ha nincs kiegészítő rugó (5.21 és 5.50 ábrák). 

FSp,max = 3,32 kN lenne az erőhatás. A rugóút határoló által felveendő maradék erőt kN –

ban adják meg. Jól felismerhető a kiegészítő rugó progresszivitás. Az ütközők a 

lengéscsillapítóba vannak beszerelve (5.29 ábra). A jelleggörbén jól látszik a felfüggesztési 

rész rugalmassága. A felépítmény rugóállandója: ............................................................. 245 
5.10. ábra: Standard építésű közép kategóriás személygépkocsi mérlegeléssel megállapított 

tengelyterhelés eloszlása. A gépkocsit elektromos működésű tolótetővel is ellátták. Emiatt, 

és további beszerelt egységek miatt az 1100 kg üres tömeg miatt 1173 kg – mot nyomott a 

mérlegen. ........................................................................................................................... 253 

5.11. ábra: Alsó középosztályba tartozó első kerék hajtású személygépkocsi mérlegeléssel 

megállapított tengelyterhelés eloszlása. A gépkocsi 6 kg –mal nehezebb volt a gyárilag 

megadottnál. A gyárilag engedélyezett nagy terhelhetőség 500 kg (illetve itt 494 kg) nem 

valósítható meg. Ha mégis megvalósulna, jelentős hátrányos hatást gyakorolna a 

menetbiztonságra (5.16 ábra). A hátsó tengely terhelése 780 kg, ami az 1400 kg maximális 

teljes terhelésnél, az első futóműnél csupán 620 kg terhelést jelentene. Ez az első kerék 

hajtásúaknál nem megengedhető 44,2% / 55,8% tengelyterhelés eloszláshoz vezetne (1.36 

ábra és 5.7 b egyenlet). ...................................................................................................... 254 
5.12. ábra: Középkategóriás standard építésű személygépkocsi mért, lágy első kerék 

rugózása lineáris tekercsrugóval, nagy rugóúttal. A progresszív karakterisztika kiegészítő 

rugóval volt elérhető (lásd 5.21 ábra). A kerékterhelések az 5.10 ábrán láthatók. Azért, 

hogy a rugóállandó meghatározható legyen, a konstrukciós tömegnél (3 személy, 

egyenként 68 kg) egy érintőt kell állítani (AB szakasz) a progresszív szakaszhoz. Ennek 

segítségével két pont leolvasható: ..................................................................................... 256 

5.13 ábra Az alsó középosztály egyik első kerék hajtású gépkocsijának progresszív első 

rugókarakterisztikája mérés alapján. A kirugózási út nagy. A teljes rugóút 156 mm, 

megfelelő. Ugyanez érvényes a maradék berugózási útra, ami 54 mm 5 személlyel 

terhelve. A csomagtartóban a terhelés hatására elöl kirugózik. Így a berugózási út nagyobb 

lesz. Mint ahogy az 5.11 ábrából kivehető. A gyártó a megengedett első tengelyterhelést 

7,7 kN –ra adja meg, ami nem használható ki. A lehetséges 3,85 kN kerékterheléshez a 36 

mm-es maradék rugóút nem elegendő. A lengésszám és a rugóállandó viszonylag kemény 

rugózásra utal. A konstrukciós tömegnél: ......................................................................... 258 
5.14 ábra Standard építésű személygépkocsinál mért csaknem lineáris, lágy hátsó rugózás 

nagy rugóúttal kirugózási ütközővel és kiegészítő rugóval a lengéscsillapítóban. A hozzá 

tartozó kerékterhelések az 5.10 ábrán. Öt személlyel és csomagokkal terhelve 427 kg a 

hátsó kerekeknél a berugózás után még 50 mm maradék elmozdulás áll rendelkezésre. A 

rugóállandó cr,pl = 18,9 N/mm a konstrukciós tömegnél m v,r,pl = 672 kg, a lengésszám nr,pl 

= 77 min
-1

. A rugózatlan tömeg a gyártó adata szerint mU,r = 91 kg. ................................ 260 
5.15 ábra Első kerék hajtású gépkocsinál mért progresszív hátsó tengely rugózás. A 

rugózás kivitelére rossz példa a megengedett tengelyterhelésnél. Nagy terhelésnél 494 kg 

veszélyezteti a közlekedés biztonságot, csak 28 mm maradék berugózási út áll 

rendelkezésre. (lásd 5.16 ábra). A hozzá tartozó kerékterhelések az 5.11 ábrán. A 

konstrukciós tömegnél m v,r,pl = 474 kg, a rugóállandó cr,pl = 20,2 N/mm és a lengésszám 

nr,pl = 93 min
-1

. ................................................................................................................... 261 
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5.16 ábra: Ívmenetben a centrifugális erő Fc,B0,r a felépítmény tömegközéppontjában hat. 

Ha kicsi a gépkocsi maradék rugóútja, a külső szélen kevesebbet rugózik be, mint a belső 

oldalon ki-. Ennek az a következménye, hogy a felépítmény tömegközéppontja B0 felfelé 

mozdul a B0’ helyzetbe. Az elmozdulás     . Ennek a következménye a nehezen uralható 

túlkormányzott viselkedés. További összefüggések találhatók a 3.4.5 szakaszban, és az 

1.25 ábrán.. ........................................................................................................................ 263 

5.17 ábra: Audi A6 Quattro-ba (1997) légrugós kettős kereszt-lengőkaros hátsó futóművet 

szerelnek. Hasonló szerkezeti egységeket szerelnek be (gömbgrafitos kerékcsapágy tartó, 

felső kereszt-lengőkar, csőből hidroformázással készített segédkeret, alsó kereszt-lengőkar, 

stabilizátor karok) alkalmaz az Audi az Audi A6 quattro hajtott hátsó futóművénél. Ennél a 

légrugós lengéscsillapító (1) helyett egycsöves, gáznyomású lengéscsillapítót és 

tekercsrugót szerelnek be. A sűrített levegő ellátást egy hátul elhelyezett különleges zaj-, és 

rezgéscsillapítással ellátott egységet (2) alkalmaznak. Az egység 280 W-os villanymotorral 

hajtott kompresszorból, légszárítóból, és szabályozó szelepből áll. A kocsiszekrény 

magasságának érzékelésére érintésmentes, Hall-elemes elfordulós szög-jeladót (3) 

alkalmaznak a gépkocsi közepénél a stabilizátornál (4). A szabályozási idő az üres 

állapottól a teljes terhelésig kb. 60 s. A közepes áramfelvétel 1%-nál bekapcsolási időig 5 

W. A rendszert a Continental AG. fejlesztette ki és komplett egységként szállítja. ......... 267 
5.18 ábra Audi A6 quattro (Continental AG. gyári kép) lengéscsillapító és légrugó egység 

és a lengéscsillapító jelleggörbék. ..................................................................................... 268 
5.19 ábra Mercedes Benz W220 modell (1998) lengéscsillapító és légrugó egység. A 

gördülőmembrános légrugó belső súrlódásának és dinamikus merevségének csökkentése az 

egymást keresztező erősítő textil szálakkal történik. Vékonyabb 1,6 mm –es, egy rétegű 

gördülő membránt alkalmaznak. Ezzel a teljes rugózási rendszer rugóállandójának fajlagos 

értéke 80%-ról 25%-ra csökkent. Ezzel a kis amplitúdóknál a megszólalási minőség 

jelentősen javult. Az egyrétegű gumimembrán és a szálak közötti korlátozott nyúlási 

lehetőség kisebb hézagot tesz lehetővé a dugattyú és a külső vezető elem között. Emiatt az 

öntisztulás a hagyományos gördülőmembránhoz képest, továbbá koszolódással szembeni 

védelme jobb. Ez tovább fokozza a poliuretánból készült labirint tömítés a nevezett 

részegységek között. A dugattyú és a külső vezetőelem között, a kerék elmozdulást, és 

különösen a kormányzásnál fellépő radiális elfordulást vették figyelembe. Különösen az 

első futóműnél alkalmaznak hosszan lenyúló megvezetést a dugattyúnál és lágy 

csapágyazást a lengéscsillapítónál. A sűrített levegő ellátás 400 W –os villanymotorral 

hajtott kompresszorral történik. Azért, hogy rövidebb legyen a feltöltési idő a rendszert 4 l 

térfogatú légtartállyal látják el. A tárolási nyomás 16 bar-al lényegesen a 10 bar-os 

rendszernyomás felett van. A terhelésfüggő rugóállandó 15 N/mm az első futóműnél, a 

hátsónál pedig 17 N/mm. Így a karosszéria önlengésszáma 0,8 Hz és 0,9 Hz közötti. .... 269 
5.20. ábra: A Krupp-Brüninghaus vállalat által készített súly összehasonlítás a három 

különböző azonos haszonjármű hátsó laprugóra vonatkozóan. A szemtávolságok L = 1650 

mm, rugóállandó: cr = 200 N/mm, terhelhetőség: Fsp = 33kN. A konstrukciós kialakítás 

különböző. ......................................................................................................................... 270 

5.21. ábra: A Ford –ba beépített kiegészítő rugó gyártója az Elastogan vállalat. Cellás 

poliuretán elasztomerből készül. Hidegben is rugalmas -40˚C –ig. A begörbülős felfekvő 

ajak lágy kezdeti rugóállandót eredményez, mint az ábrán is látható. A tekercsrugó 

belsejébe szerelik be. ......................................................................................................... 271 
5.22. ábra: Stabilizátor (1), mely az L ponton van elfordulható módon csapágyazva. A 

stabilizátor vége T1 és a kereszt irányú lengőkar T2 pontja egy rúddal van egymáshoz 
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kötve. Az áttétel is = b/a egynél nagyobb érték. Emiatt az összekötő rúdon és a 

csapágyazásnál nagyobb erő ébred. Emiatt nagyobb az igénybevétel. ............................. 272 
5.23. ábra: Merevhidas futóműnél ξ0 szöggel ferde helyzetű lengéscsillapító beépítés. 

Hátránya, hogy terhelt állapotban berugózáskor kedvezőtlen a csillapítás. Ezek minél 

beljebb vannak rögzítve annál kevésbé csökkenti a felépítmény dőlését. ......................... 274 
5.24. ábra: Kétcsöves lengéscsillapító sematikus ábrázolása a működés magyarázathoz. 275 

5.25. ábra: A Sachs-nál nagy sorozatban alkalmazott tömítő és vezető elem. A gyártásnál a 

külső cső peremezésével zárják le a lengéscsillapítót. Ekkor keletkezik az (U) perem a záró 

elemnél (8). ........................................................................................................................ 277 
5.26. ábra: A Sachs által nagy sorozatban gyártott kétcsöves lengéscsillapító 

szelepkombinációja. .......................................................................................................... 278 

5.27. ábra: A csillapítási karakterisztika lehet progresszív, (felül), lineáris (középen) vagy 

degresszív (lent). A görbe lefutása és a diagram alak közvetlenül összefüggnek egymással. 

A kisebb felület, és ezzel a kisebb, vagy közepes csillapítás egy progresszív görbéhez 

tartozik. A nagyobb pedig a degresszív csillapításhoz tartozik. A csillapítási görbe lefutása 

exponenciális, amit az egyenlet „n” kitevője vesz figyelembe. ........................................ 279 
5.28. ábra: Az S27, S30, S32 típusú Sachs kétcsöves lengéscsillapítónál alkalmazott 

fenékszelep. ....................................................................................................................... 280 

5.29. ábra: Kisnyomású, kétcsöves Sachs lengéscsillapító. A gáznyomás 6 – 8 bar közötti. 

A dugattyúrúd megfelelő tömítésének nagy jelentősége van. Minden menetkörülmény 

esetén kifogástalan tömítés szükséges. A kirugózási ütközőt a dugattyú felett alakítják ki és 

a dugattyúrúd vezető elemére támaszkodik. A kirugózási ütköző merevségének komfort 

szempontjából nagy a jelentősége, mert nem szabad ütés szerűen ütköztetni a dugattyút. Az 

5.6 ábra mutatja a dugattyú vezető elem metszetét. .......................................................... 281 
5.30. ábra: Gáznyomásos egycsöves lengéscsillapító sematikus ábrája. Az elválasztó 

dugattyú az 1 –es tétel. ...................................................................................................... 282 
5.31. ábra: A Mercedes Benz C –osztály (1997) első lengéscsillapítójáról eredeti Bilstein 

gyári rajz. A löket sD = 141 mm, a holt löket L = 246 mm a csapos rúd a behengerelt 

távtartó csővel. A húzó erő mindössze 40 N. A szemes csatlakozási pont alul van. A 

dugattyúrúd felül van kivezetve. A jobb oldalt látható kiegészítő rugót egy stabil cső 

támasztja meg. Berugózáskor ez támaszkodik neki a dugattyúrúd vezető elem által 

megtámasztott ütköző lapnak. A támasztó cső ezen kívül a lengéscsillapító feléig lenyúló 

műanyag védőcsövet is hordozza. A dugattyú feletti mechanikus húzási lökethatároló csak 

a nagyobb teljesítményű modelleknél van beszerelve. Az ehhez tartozó tekercs rugó a 

felépítmény billenését és bólintását csökkenteni. A felső részét egy tányér vezeti meg a 

dugattyúrúdon. A kerék kirugózásakor ez nekitámaszkodik a dugattyúrúd vezető elemének 

(5.32 ábra). (a részleteket lásd az [5] 8.3 szakaszban). A rajz alatt bal oldalon a beállítási 

adatok és a tűrések láthatók, melyek 7,5% és 18% közöttiek. .......................................... 283 
5.32. ábra: A Bilstein által kifejlesztett tömítő egység, mely az autóipar által kívánt 

hőmérsékleten -40˚C +200˚C között működik. Kívül van a dugattyúrúd vezetés (1) 

keménykrómozott furattal (AlMgSi1F28 alumínium ötvözetből). A dugattyúrúd (9) 

átmérője d=11
-0,02

 mm. A furat és tűrése d=11 
+0,07

 +0,05 mm. Az illesztési hézag 0,05 mm 

és 0,09 mm közötti. ........................................................................................................... 284 

5.33. ábra: Helytakarékos húzó fokozati szelep rugólap köteggel és támasztó tárcsával, 

mint szinte az összes egycsöves változatnál. Ha a dugattyúrúd felfelé mozog, mint az 

ábrán, az alsó dugattyú-szelep működik. Azért, hogy csőfal mellett ne legyen áramlás, 

dugattyúgyűrűt szerelik fel. ............................................................................................... 286 
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5.34. ábra: Ha dugattyúrúd lefelé mozog a nyomó fokozati rugós szelep lép működésbe.

 ........................................................................................................................................... 286 
5.35. ábra: A dugattyúban lévő le nem takart furatok állandó átengedésű szelepnek 

tekinthető. Ilyen hatásúak a megkerülő csatornák nyílásai is. Ezek az egycsöves változatnál 

a következő ábrán látható, erősen progresszív csillapítási karakterisztikát eredményeznek. 

A húzási és a nyomási erők azonosan nagyok és nagy a végső értékük. .......................... 286 

5.36. ábra: Erősen progresszív csillapítási jelleggörbe a dugattyúban kialakított furatokkal 

érhető el, vagy a henger és a dugattyú közötti horonnyal. ................................................ 287 
5.37. ábra: Rugóval terhelt szelepek nagy átmérőjű furatok felett degresszív csillapítási 

karakterisztikát adnak. Az erők a húzó és a nyomó fokozatban különböző nagyságúra 

állíthatók be. A dugattyúgyűrű (3) megakadályozza a másik állandó átömlés kialakulását.

 ........................................................................................................................................... 287 
5.38. ábra: Degresszív jelleggörbe különböző nagyságú erőkkel a húzó és a nyomó 

fokozatban. Rugó terhelésű szelepekkel érhető el. (lásd 5.27 ábrán is). ........................... 288 

5.40. ábra: A Stabilus cég kis helyigényű kormányzási csillapítója. Mindkét vége csapos 

csatlakozású (22 és 23 tétel). Tompán felhegesztett kiegyenlítő térrel (8) és tömítéssel (20).

 ........................................................................................................................................... 289 
5.41. ábra: A csillapító erő diagram felvétele széria próbapadon. n = 100 min

-1
, növekvő 

löketnél mérve. .................................................................................................................. 290 
5.42. ábra: A felvett csillapítási diagramon, korábban erő – sebesség diagramnak is 

nevezték, a maximális összenyomó és széthúzó erő mérhető. .......................................... 291 
5.43. ábra: Hátsó futómű lengéscsillapító jelleggörbe: ..................................................... 292 
5.44. ábra: A kerék, illetve kocsiszekrény csillapítás diagramja a maximális 

dugattyúsebességnél. A húzó F1 és a nyomóerő F2 értékek könnyen meghatározhatók. A 

diagram alakja degresszív csillapításra utal (5.27 ábra alsó). ........................................... 292 

5.45. ábra: A lengéscsillapító szemes rögzítése. Külső átmérő 35 – 36 mm a furat átmérője 

10 
+0,15

 mm, szélessége 32 mm. A maximálisan megengedett szögelfordulás α/2 = ±15˚.és 

az elcsavarodás β/2 = ±4˚. ................................................................................................. 293 
5.46. ábra: A lengéscsillapító csapos rögzítése, melynél a gumielemek közé távtartó 

perselyt kell szerelni, mely a gumi elemnek előfeszítést ad. A távtartó falvastagsága 2 mm, 

külső átmérője pedig 14 mm. Azért, hogy elkerülhető legyen az érintkezés a fogadó 

furattal a felső puffert egy tányér vezeti meg. A rögzítéshez önbiztosítású anyát 

alkalmaznak. (Sachs gyári kép). ........................................................................................ 294 
5.47. ábra: Sachs S27 kétcsöves lengéscsillapító, a dugattyúrúddal megvezetett berugózási 

ütközővel (2). A kirugózási ütköző (5) egy horonyba behengerelt tárcsára (4) támaszkodik. 

Be van méretezve és tűréssel is ellátták a felső rögzítő szemet és a külső védő csövet. .. 295 

5.48. ábra: A Sachs kétcsöves S 27 és S 30 típusú lengéscsillapítók 27 mm illetve 30 mm 

dugattyúátmérővel beépített állapotban a húzási lökethatárolóval. A kialakítás formája és a 

berugózási út s2 függvényében a húzó erő F2 6 kN –ig. A magasság l20 az 1 képnél 4 mm, a 

2-esnél 9 mm, a 3-asnál 12 mm. Az alkalmazott puffer 18 mm magasságig. ................... 296 
5.49. ábra: Berugózási út s1 a Sachs kétcsöves S 27, S 30 és S 32 –es típusú 

lengéscsillapítóinál berugózási lökethatárolóval F1=7kN erőnél. Az 1, 2, 3 kivitelek 

terheletlen magassága l12=8 mm, 15 mm, illetve 23 mm. Az alakja megfelel az 5.47 ábra 2-

es tételének. a kiegészítő rugó 4-tétel 44 mm magas. ....................................................... 297 
5.50. ábra: A VW Golf III (1996) hátsó lengéscsillapítóba szerelt kiegészítő rugó. Gyártja 

az Elastogran cég. Anyaga cellás poliuretán elasztomer ”Cellasto”. Az anyaga és az alakja 

miatt erősen progresszív a rugóállandója. Teljes hossza 146 mm, 110 mm –re nyomható 

össze. Felütközéskor a terhelése 700 kg. ........................................................................... 297 
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5.51. ábra: A Sachs által gyártott rugós tag a VW modellekhez, Golf (III, 1996) és Vento. 

Tekercsrugóval (1), és a metszeti ábrán jól felismerhető kirugózási ütközővel (2). Ezt a 11 

mm átmérőjű dugattyúrúd vezeti meg. Teljesen kirugózott állapotban is megfelelő a 

megvezetés. 107 mm –el van a dugattyú felett. 27 mm átmérőjű az ütköző tányérja (5). A 

dugattyúrúd hornyában görgőzéssel rögzítik. A felső rögzítési pont csapos. A rugóerő és az 

ütköző ereje a nagy térfogatú, zaj szigetelő puffereken (6) és (7) keresztül támaszkodik fel 

a karosszériára. A részegységeket hatlapú anyákkal (8) és (9) rögzítik. A cső (10) és a 

hüvelyek (16) és (17) pontos előfeszítést biztosítanak. Rugalmas biztosító gyűrűt szerelnek 

a félkör keresztmetszetű horonyba, mely ütközteti az alsó tárcsát, (11) a távtartó hüvelyt 

(10) és a felső tányért (12). Erre támaszkodik a tekercsrugó (1) az elasztikus gyűrűvel (18) 

és a cellás szerkezetű poliuretánból készült kiegészítő rugó is (4). Ennek alul egy peremes 

válla van, hogy a műanyag védőcsövet tartani tudja. ........................................................ 298 
5.52. ábra: Egy Opel modell hajtott első futóműve, kerékvezető lengéscsillapítóból és 

rugóból álló egysége. A kerékcsapágy tartó a külső lengéscsillapító csőhöz van rögzítve. A 

nyomtávrúd viszonylag magasan van elhelyezve. ............................................................. 300 
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