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1. BEVEZETÉS 

1.1. Az autóipar története 

A gépjárművek története az autógyártással kezdődik. Autóról mindaddig nem beszélhetünk, 

amíg meg nem jelent, fel nem találták a meghajtásához szükséges megbízható működésű erő-

gépet. Az autók előzményeként lóvontatású járműveket használtak mind személy, mind teher 

szállítására. A forradalmi átalakulás a hőerőgépek megjelenésekor történt.  

 

Nézzünk néhány fontosabb évszámot a gépjárművek történetéből: 

 

- 1771: Nicolas Joseph Cugnot bemutatja az első gőzhajtású járművet 

- 1821: Julius Griffith gőzgéppel hajtott postakocsit készít 

- 1862: Beau de Rochas négyütemű gépet fejleszt ki 

- 1876: Nikolaus August Otto megépíti négyütemű benzinmotorját 

 

 
 

1.1.1. ábra: Otto-motor (1876) 
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 1886: Gottlieb Daimler és Karl Benz szabadalmaztatja autóját 

 

 
 

1.1.2.  ábra: Daimler-Benz autó (1886) 

 

 1894: A Michelin gyár megszerkeszti Dunlop szabadalma alapján az első pne-

umatikus gumiabroncsot 

 1896: Henry Ford megépíti első autóját 

 

 
 

1.1.3. ábra: Henry Ford első autója (1896) 

 

 1896: Karl Benz megalkotja az első autóbuszt 
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 1896: Gottlieb Daimler megépíti az első teherautót 

 

 
1.1.4. ábra: Daimler első teherautója (1896) 

 

 1897: Rudolf Diesel kifejleszti a róla elnevezett motort 

 

 
           1.1.5. ábra: Diesel motor (1897) 

 

 1903: Bánki-Csonka féle benzinporlasztó kifejlesztése 

 

 
1.1.6. ábra: Bánki-csonka porlasztó (1903) 
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 1905: Csonka János elkészíti az első magyar autót (a porlasztó alkalmazásával) 

 1906: Galamb József, a Ford művek első főmérnökének tervei alapján megszü-

letik a T-Modell 

 

 

 
1.1.7. ábra: Galamb József Ford T-modellje (1906) 

 

 1910: Elkészül az első magyar autóbusz Csonka János tervezésével 

 

 
1.1.8. ábra: Csonka János első magyar autóbusza (1910) 

 

 1924: Felix Wankel szabadalmaztatja motorját 

 

 1924: Adam Opel megvalósítja Európában elsőként a futószalagon történő 

jármű-összeszerelést 
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          1.1.9. ábra: Adam Opel futószalagos összeszerelő üzeme (1924) 

 

 1937: Ferdinand Porsche tervezte Volkswagen népautó gyártásának megkezdé-

se 

 1955: Az első Trabant „NDK-népautó” megjelenése 

 

 
         1.1.10. ábra: Az első Trabant (1955) 

 

 1973: A benzinárak emelkedése miatt (olajembargó) megemelkedik az érdeklő-

dés a hibrid autók iránt 

 1990-es évek: Az ózonpajzs vékonyodása következtében a járműfejlesztések a 

0% CO2 kibocsátást, a minél kisebb energiafogyasztást célozzák meg 

 

Az autók iránt világszerte megnövekedett fogyasztói igény a tömeggyártásnak kedvezett. A 

2000-es években is a legfőbb fejlesztések a kis fogyasztású, illetve középkategóriás autóknál 

észlelhető. Robbanásszerű mennyiségi és ezzel együtt minőségi fejlődést hozott az ázsiai or-

szágok bekapcsolódása az autógyártásba. Ezekben az években már Japáné a vezető szerep az 

autógyártásban. Az elkövetkezendő években Kína dinamikus fejlődésének köszönhetően még 

tovább fog növekedni az ázsiai autógyártási potenciál, illetve autók iránti fogyasztói igény.  

1.2. A modern hazai autógyártás rövid története és néhány jellemző statisztikai adata 

A modern hazai autógyártás története 1992-től kezdődik, amikor a General Motors Autófor-

galmazó Kft. megalapítja szentgotthárdi Opel összeszerelő és motorgyártó leányvállalatát. 

1992 márciusában legördül a szalagról az első Magyarországon gyártott modern kori autó, az 
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első Opel Astra. (1.2.1. ábra). A hazai Opel autógyártás 1998-ig tart, több mint 80 000 jármű 

összeszerelése történt meg.  

1991-ben megalakul a Magyar Suzuki Rt. Esztergomban. A cél a „mi autónk” gyártása, azaz 

50%-ot meghaladó hozzáadott magyar értékkel készül a gépkocsi. A Suzuki Swift (1.2.2. áb-

ra) olcsó „népautóként” nagy sikert ér el, 1994-ben elkészül a 25 000. magyar Suzuki. A ter-

melés dinamikusan fejlődik, 1996-ban a magyarországi autópiacon a részesedése eléri a 20%-

ot, Esztergomban elkészül a 100.000. hazai gyártású Suzuki, 1998-ban a magyarországi ter-

melés meghaladja a 200.000 darabot. A gyártás több új márka bevezetésével bővül. A terme-

lés dinamizmusát szemlélteti az (1.2.1. táblázat).  

1993-ban az Audi összeszerelő gyárat épít Győrben, megalakul az Audi Hungaria Motor Kft.. 

Kezdetben csak motorgyártással foglalkozik, mára az Audi konszern központi motorszállító-

jává fejlődött, a világ második legnagyobb motorgyártója. 1998-tól kezdődik a magyarországi 

Audi autóösszeszerelés története az Audi TT Coupé gyártásával (1.2.3. ábra). 2008 végéig 

442.714 Audi TT Coupé és Roadster, valamint 18.786 Audi A3 Cabriolet gördül le a gyártó-

sorról. Az utóbbi évek termelési adatait mutatja be az 1.2.2. táblázat.   

 2012-ben várható a Daimler AG Mercedes-Benz kecskeméti gyára termelésének beindulása.  

 

 
1.2.1. ábra: Az első magyar Opel Astra 

 

 

 
1.2.2. ábra: A „mi autónk” (Suzuki Swift)  
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1.2.1. táblázat: A Magyar Suzuki értékesítése (db) 

 

 

 2009 2010 (I-VI. hó) 

Motor 661847 876932 

TT Coupé 8537 9625 

TT Roadster 2884 3330 

A3 Cabriolet 5748 8538 

 

1.2.2. táblázat: Az Audi Hungária termelése (db) 

 

 

 
1.2.3. ábra: Audi TT Coupé   
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2. JÁRMŰOSZTÁLYOK, TÍPUSOK, JÁRMŰFAJTÁK, FELÉPÍTÉSÜK 

A járműveket az alábbi módon osztályozhatjuk: 

 személygépkocsik 

 haszongépjárművek 
 

A 2.1.1. ábrán látható a járművek csoportosítása.  

 
2.1.1. ábra Járművek csoportosítása 

2.1. Személygépkocsik 

A személygépkocsik nevükből adódóan személyek, illetve poggyászok szállítására szolgál-

nak. Ezeket az alábbi típusokba sorolhatjuk: 

Limuzin  

Ezek a leggyakrabban használt zárt személygépkocsik. A 2.1.2. és a 2.1.3. ábra szerinti mó-

don 4 vagy több üléssel, 2 vagy több ajtóval, 4 vagy több oldalablakkal és középső merev aj-

tóoszlopokkal esetleg tetőablakkal, nagyobb térfogatú csomagtartóval rendelkeznek. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

2.1.2. ábra: Limuzin elvi vázlat 
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Ű 

 

 

 

2.1.3. ábra: Limuzin 

Kupé (Coupe) 

Ez a típus sportos megjelenésű, zárt személygépkocsi. A 2.1.4., illetve a 2.1.5. ábrán látható 

módon merev tetővel, esetleg, tetőablakkal, 2 vagy 4 üléssel (hátul gyakran csak szükségülések 

vannak), 2 ajtóval, 2 vagy 4 oldalablakkal és kisebb térfogatú csomagtartóval rendelkeznek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. ábra: Kupé elvi vázlata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. ábra: Kupé 
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Kabrió (Cabriolet), Roadster 

Ezen típus sportos jellegű, nyitott, de egy esőálló összecsukható tető, illetve csuklóvázas tető 

hátrahajtásával, vagy süllyesztésével zárttá tehető. A 2.1.6., illetve a 2.1.7. ábrán látható mó-

don 2 vagy több üléssel (a hátsó ülések esetleg szükségülések), 2 vagy 4 ajtóval (esetleg ajtó 

nélkül), 2 vagy 4 oldalablakkal (a kerettel együtt süllyeszthetőek) rendelkeznek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. ábra: Kabrió elvi vázlata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7. ábra: Kabrió 

Kombi 

Ez a típus családias jellegű zárt jármű, amely a személygépkocsi és a teherszállító jármű kombi-

nációja. Mind személyek, mind kisebb térfogatú és súlyú teher szállítására alkalmasak. A 2.1.8. és 

2.1.9. ábrán láthatóan merev tetővel, 4 vagy több üléssel (a hátsó ülések lehajthatóak), 3 vagy 5 

ajtóval, 4 vagy több merev keretes oldalablakkal és középoszloppal rendelkeznek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8. ábra: Kombi elvi vázlata 
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2.1.9. ábra: Kombi 

Többcélú, illetve speciális gépkocsi 

Ezen kocsitípusok speciális, illetve kapcsolt igényeket elégítenek ki. Egyes típusok a sze-

mélygépkocsi és a teherszállító jármű funkciójának egyesítésével készülnek, de a kombiktól 

eltérően variábilisak (pl. zárt, illetve nyitott kialakítási lehetőség, nehéz terepen való haladás 

megkönnyítő kialakítás (2.1.10., 2.1.11. ábra) stb.). Más típusok a speciális funkciónak meg-

felelően kialakított járművek (pl. golf autó, városi autó stb.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.10. ábra: Többcélú (pickup) jármű elvi vázlata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.11. ábra: Többcélú gépkocsi (pickup) 
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A személygépkocsikat szokás kategóriákba is sorolni az alábbiak szerint: 

 

 Kisautó (pl.: PEUGEOT 206, SUZUKI SWIFT, OPEL CORSA). Itt a költségek ala-

csonyan tartása a fő szempont, már rövidtávon alkalmas akár négy fő utaztatására, de 

kevés csomaggal. Alacsony hengerűrtartalmú motorok. Legtöbb esetben három, vagy 

öt ajtós karosszériával, és a mai kor vívmányai okán egyre több szolgáltatással bírnak. 

Családi értelemben második járműként kaphat helyet a garázsban. 

 Alsó középkategória (pl.: FORD FOCUS, TOYOTA COROLLA, VW GOLF). Ké-

nyelemmel és vezetési élménnyel rendelkezik. Több választható extra felszerelés, il-

letve csomagban kínált szolgáltatások találhatók benne.  

 Középkategória (pl.: AUDI A4, BMW 3, RENAULT LAGUNA). Gyakran nagyvona-

lú helykínálattal rendelkezik, a leginkább családos autónak számító széria. Bőséges 

motorválaszték, nagy választékú extra felszerelés lehetséges.  

 Felső középkategória (pl.: OPEL INSIGNIA, AUDI A6, MERCEDES BENZ E-

OSZTÁLY). Az előkelőnek is nevezhető, már presztízs értékkel bíró modellpaletta. Ez 

a kategória az első lépcső a luxuskategória felé, modern technológiai és technikai al-

kalmazásokkal. 

 Luxus kategória (pl.: INFINITI FX, FERRARI, ASTON MARTIN). Jellemezőik az 

intelligens csúcstechnológia, illetve technika. A legnagyobb teljesítményű motorokkal 

rendelkeznek, nem cél a takarékosság. Egyik legjellemzőbb tulajdonságuk az exkluzi-

vitásra való törekvés. 

 Sportautók (pl.: PORSCHE 911, AUDI R8, LOTUS). Speciális célokat szolgálnak, 

többnyire fiatalok használják, egyedi megjelenésűek. Több esetben kupé-kabrió felépí-

tésűek. Gyakori a kétüléses kivitel. Kiegészítő autóként szokás használni.  

 Terepjárók (pl.: LANDROVER, NISSAN PATROL, FORD EXPLORER, JEEP). A 

személygépkocsi és a tehergépjármű funkcióját egyesíti, nehéz terepen történő közle-

kedést lehetővé tevő megoldásokkal rendelkezik (összkerék-meghajtás, gallytörő, bu-

kócső stb.). A technológiai megoldások, az üzemeltetési költségek miatt csak indokolt 

esetben praktikus a választása.  

 Busz limuzinok, egyterűek (pl.: MAZDA MPV, OPEL ZAFIRA, MERCEDES A, B 

OSZTÁLY). Jellemzően nagy a fajlagos belterület, ezért több személy (5…7) szállítá-

sára alkalmasak, esetenként korlátozott a teherszállítási lehetőség emiatt.  

2.2. Haszongépjárművek 

A haszongépjárművek személyek illetve rakomány szállítására használatos eszközök. Ezek-

nek több típusa létezik.  

2.2.1. Személyszállító járművek 

A személyszállító járművek a nem családi használatú személyszállítók, több személy szállítá-

sára alkalmasak városi, települések közötti, illetve nemzetközi vonatkozású alkalmazással.  

 Kisbusz, illetve transzporter 

A kisebb méretű (kapacitású) járműveket (max. 20-22 fő) nevezhetjük kisbusznak vagy 

transzporternek (2.2.1. ábra).  
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2.2.1. ábra: Kisbusz 

 

 Városi és elővárosi autóbusz 

Több személy szállítására alkalmas ún. tömegszállító eszközök az autóbuszok. Városi, illetve 

települések közötti használatúak (2.2.2. ábra). A városi és elővárosi közlekedésre a rövidebb 

távolság, a nagyobb utaslétszám és a gyakoribb fel-, illetve leszállás a jellemző. A nagy befo-

gadóképesség érdekében kevesebb ülőhelyet alakítottak ki az állóhelyek mellett. Alacsony a 

padlószint és a lépcsőmagasság, széles ajtókkal rendelkeznek. A befogadóképesség további 

növelése céljából csuklós autóbuszokat is alkalmaznak (2.2.3. ábra). 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. ábra: Városi autóbusz 
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2.2.3. ábra: Városi csuklós autóbusz 

 Nemzetközi, illetve távolsági autóbusz 

 

A távolsági autóbusz több személy (40…45 fő) országúti hosszabb távú szállítására készített 

jármű.  A kocsiban csak ülőhelyek vannak, álló utasok szállítása tilos. A nagyobb csomagok 

szállítása a csomagtartóban történik. A padló magassága a városi buszhoz viszonyítva magas 

(2.2.4. ábra). 

 

 
 

2.2.4. ábra: Távolsági autóbusz 

2.2.2.  Tehergépkocsik 

A tehergépkocsik áruk, gépek és egyéb eszközök szállítására alkalmas járművek. Felhasználá-

si területüknek megfelelően sokféle változatban készülnek, a nagy teherbírás érdekében a leg-

több esetben alvázas kocsitesttel. 
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A funkciójának megfelelően megkülönböztethetjük az alábbi tehergépkocsi típusokat: 

 

 Nyitott rakfelületű  

Hosszú vagy terjedelmes rakományok szállítására alkalmazzák a nyitott rakfelületű te-

hergépkocsikat. A rakfelületet (platót) ezeknél segédváz segítségével közvetlenül az 

alvázra szerelik és oldalfalakkal látják el. A rakodás megkönnyítése érdekében az ol-

dalfalak lehajthatóak. Ez a típus létezik billenő platóval is (2.2.5. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. ábra: Nyitott, billenőplatós teherautó 

 Billenőputtonyos 

Ez a típus ömlesztett áru szállítására alkalmas jármű. A billenőputtony a szállított áru-

nak megfelelően van kialakítva (2.2.6. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6. ábra: Billenőputtonyos (dömper) teherautó 

 

 

 Zárt rakodóterű 

Olyan áruk szállításra alkalmas jármű, amelyeket az időjárás viszontagságaival szem-

ben védeni kell. Jellegénél fogva általában csak a kézi rakodás lehetséges ezeken a te-
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herautókon, ezért olyan iparcikkeket szállítanak ezekkel, amelyek kézi rakodást igé-

nyelnek (pl. pékáru, húsáru, háztartási eszközök, stb.) (2.2.7. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7. ábra: Zárt rakodóterű teherautó 

 Vontató 

Nagy súlyú gépek, vagy terjedelmes és súlyos rakományok szállítására alkalmas 

nehézgépkocsis szerelvény. A vontatóból és pótkocsiból álló jármű együttest jármű-

szerelvénynek nevezzük. A rakfelülete kicsi, csak szerszámok és tartozékok szállításá-

ra felel meg, nagyobb mennyiségű áru szállítására alkalmatlan (2.2.8. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8. ábra: Vontató 

 Nyerges vontató 

Nagyméretű teherszállító eszköz, olyan vontató tartozik hozzá, aminek nincs rakfelü-

lete. A vontatóhoz mindig csatlakozik valamilyen speciális pótkocsi, aminek kialakítá-

sa a különböző célú feladatokra alkalmas. Léteznek nyitott rakfelületű, leponyvázott, 

illetve zárt rakterű járműszerelvények (kamionok). Esetenként speciális célra összeál-
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lított szerelvényeket is használnak (hosszúanyag szállító, nehézgép szállító) (2.2.9. áb-

ra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9. ábra: Zárt rakfelületű nyerges vontató szerelvény (kamion) 

 

 Önrakodó tehergépkocsi 

Nagy tömegű rakományok szállítására alkalmas jármű, a járműre szerelt daru, vagy 

emelő segítségével önállóan tudja megoldani a fel- és lerakodást (2.2.10., 2.2.11. áb-

ra).  

 
 

2.2.10. ábra: Darus tehergépkocsi 
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2.2.11. ábra: Konténerszállító tehergépkocsi 

2.3. Különleges járművek 

Különleges vagy speciális célra készítenek tehergépjárműveket, amelyeknek esetleg nem csak 

a teherszállítás a feladata, hanem egyéb (pl. az anyag mozgatása) funkciója is van. Ilyenek 

például a betonszállító (2.3.1. ábra) és szemétszállító járművek. Ebbe a kategóriába sorolhat-

juk be az összes eddig nem említett szállítójármű típust is (pl. speciális katonai szállítóeszkö-

zök (2.3.2. ábra)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. ábra: Betonszállító  



2. JÁRMŰOSZTÁLYOK, TÍPUSOK, JÁRMŰFAJTÁK, FELÉPÍTÉSÜK 25  

Bercsey Tibor, Tuskó László, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu 

 
 

2.3.2. ábra: Katonai szállító jármű 
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3. JÁRMŰ-KAROSSZÉRIÁK 

3.1. Személygépkocsi 

3.1.1. Karosszériatípusok 

 Padlóvázas felépítésű (3.1.1. ábra) 

A régebbi típusú ún. alvázas személygépkocsi továbbfejlesztése képen alakították ki a padló-

vázas felépítési módot. Ez az alvázas és az önhordó építési mód kombinációja, szokás részle-

gesen önhordó személygépkocsinak is nevezni. A padlóváz vagy egyedül, vagy a felépít-

ménnyel együtt biztosítja a tartó (hordozó) funkciót. A gyorsítási tulajdonságok érdekében 

úgy csökkentették a kocsitest tömegét, hogy könnyítették az alvázat, majd az így legyengített 

alvázról a terhelés egy részét átvitték a megerősített karosszériára. A nyitott gépkocsik, vala-

mint az olyan gépkocsik építésénél, amelyeknél a karosszéria nagyobb részét műanyagból ké-

szítik, legtöbb esetben a kocsitest alsó részét erősítik meg a teherbírás érdekében. A padlóváz-

ra hegesztik a felépítményt, amely nem zárt kivitelű. Jellemzőek rá a kedvező gyorsítási tulaj-

donságok, a kedvező üzemanyag-fogyasztás, mivel a kisebb tömegű gépkocsit kevesebb 

energiával lehet gyorsítani és mozgásban tartani. Nagyobb a szilárdsága és stabilitása, mint az 

önhordó felépítésnél, ha a felépítmény nem vesz részt a teherviselésben, akkor a nagy abla-

kok, a tolótető, illetve a nyitott felépítmény nem befolyásolják a szilárdságot. A felépítmény 

változtatása olcsó, mivel ugyanaz a padlóváz alkalmazható a változatoknál.  
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3.1.1. ábra: Padlóvázas felépítésű karosszéria 

 

 
. 
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 Önhordó karosszéria (3.1.2. ábra) 

 

Ennél a típusnál az összes funkció egybe van integrálva. Jellemzője, hogy elemeit vékony 

(0,6-1,4 mm vastag) acél lemezből alakra sajtolják, majd a kisajtolt lemezekből összehegesz-

téssel tartókat és azokból kocsitest merevítő vázat készítenek. Erre hegesztik fel a burkoló le-

mezeket. Vastagabb lemezt a csomópontokban és olyan helyeken alkalmaznak, ahol a 

kocsitesthez a motor, a hajtómű, a kormánymű, illetve a futómű csatlakozik. 

A burkolólemezeket szintén alakra vágják és sajtolják, majd a vázszerkezetre hegesztéssel 

rögzítik. Az összehegesztés után az alakra sajtolt burkolólemezek a merevítőtagokkal együtt 

részt vesznek a teherviselésben. Az így elkészült kocsitest megfelelően teherbíró és könnyű 

szerkezetet képez. Igen kedvezőek az ilyen szerkezettel épített gépkocsi gyorsítási tulajdonsá-

gai és üzemanyag-fogyasztása. Hátránya az, hogy ütközés során a kocsitest megsérül, teherbí-

rása lecsökken. Az elemcserével történő javítás megkönnyítése érdekében a könnyen sérülő 

elemeket (pl. sárvédő) csavarkötéssel rögzítik a kocsitesthez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. ábra: Önhordó karosszéria 

3.1.2. A személygépkocsi karosszéria utaskényelmi szempontjai 

 A személygépkocsi fő méretei 

 

Utaskényelmi szempontból legfontosabb a gépjárművek belső méreteinek kialakítása. 

A különböző gépjármű kategóriák főbb méreteikben is eltérnek egymástól. A kül- és belméret 

kialakítása természetesen összefügg egymással, a méretnövelés meghatározó költségtényező. 

A gépjárművek bel- és külméretének megadását különböző szabványokban rögzítik. Nézzük 

meg pl. egy személygépkocsi bel- és külméreteinek megadási módját a SAE J-1100 szabvány 

szerint (3.1.3. ábra). 
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3.1.3. ábra: Személygépkocsi bel- és külméretei SAE J-1100 szerint 

 

A rajzon feltüntetett méretek kódszámokkal vannak megadva (pl. L103: teljes hossz, H100: 

magasság rakomány nélkül, W103: szélesség behajtott tükrökkel). A 3.1.4. ábrán látható egy 

konkrét személygépkocsi típus méreteinek szabvány szerinti megadása.  

 

 

 
3.1.4. ábra: Adott személygépkocsi (VW GOLF) bel- és külméretei SAE J-1100 szerint 

 

A gépjármű forgalmazó cégek katalógusaikban a legfontosabb külső méreteket, a csomagtér 

méretét és a legfőbb tömegméreteket adják meg. A 3.1.5. és 3.1.6. ábrákon látható egy-egy 

példa személygépkocsik fő méreteinek megadására a vevők számára. 
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3.1.5. ábra: Kisautó fő méretei 
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3.1.6. ábra: Alsó középkategóriás gépkocsi fő méretei 

 

 Az ülőhely kialakítási szempontjai 

 

Az utastér belső kialakításánál figyelembe kell venni antropometriai és ergonómiai szempon-

tokat. Ez azt jelenti, hogy a gépkocsit munkahelyként kezeljük, ahol megfelelő ülőhelyeket 

kell kialakítani úgy, hogy kényelmes, kifáradásmentes legyen. Ehhez figyelembe kell venni az 

emberi test méreteit. Az antropometria tudomány foglalkozik az emberi test méretarányaival. 

Statisztikai módszerekkel átlagértékeket határoznak meg a testméretekre különböző célcso-

portok esetén. A 3.1.7. ábrán láthatók az európai ember külső testméreteinek arányai 90%-os 

mérettartományban, azaz az emberek 90%-ára érvényes. Az üléseket a járművekben úgy kell 

kialakítani, hogy az állíthatási lehetőségekkel megfeleljenek ennek a tartománynak. 
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. 

 

 

3.1.7. ábra: Európai embertípus átlagos méretei (MSZ 17231 szerint) 

 

Az átlagos testméreteknek megfelelő embermodell készíthető, aminek segítségével kialakítha-

tó a gépjármű ülőfelületeinek geometriája. A 3.1.8. ábrán látható testmodell mutatja be az 

ülőpozíció átlagos helyzetét. A jármű ülésének geometriáját a 3.1.8. ábra szerint, a 3.1.1. táb-

lázatnak megfelelően szokás kialakítani. A 3.1.1. táblázat a férfiak 95%-a átlagméretét, az et-

től eltérő 5% női átlagméretet és a nők és férfiak átlagméretét tartalmazza.  

A különböző típusú gépjárművek esetén eltérőek az ülőpozíciók (3.1.9. ábra). 

 

 
 

3.1.8. ábra: Különböző testméreteknek megfelelő embermodell ülőpozíciója  
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 5 % Nő 50 % (átlag) 95 % Férfi 

1 210 237 264 

2 236 268 301 

3 401 447 493 

4 357 404 452 

5 418 476 535 

6 102 107 120 

Magasság 1500 1650 1849 

 

3.1.1. táblázat 

 

 
3.1.9. ábra: Különböző járműtípusok jellemző ülőpozíciói 

 

A gépjárművek ülései és kormányoszlopai a legtöbb esetben beállíthatók az optimális értékre 

a kezelést és a látóteret is figyelembe véve. A 3.1.10. ábra szemlélteti a beállíthatóságot a fér-

fiak 95%-ának megfelelő mérettartományban, illetve az ettől eltérő 5% női mérettartomány-

ban. 
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3.1.10. ábra: Különböző testméretekhez tartozó ülőpozíciók (a megfelelő látóteret figyelembe 

véve)  

 

A személygépkocsikhoz hasonló elvek alapján, az antropometirai és ergonómiai szempontok-

nak megfelelően alakítják ki az autóbuszok és tehergépkocsik üléseit is. A 3.1.11. ábrán látha-

tó egy német szabvány szerint kialakított autóbusz utastér üléseinek méretezése, hasonló ki-

alakítást mutat meg a 3.1.12. ábra 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet szerint. 

 

 
3.1.11. ábra: Autóbusz üléskialakítás német szabvány szerint 

 

 
 

3.1.12. ábra Autóbusz üléskialakítás minimális méretei  

6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet szerint 

5% - Nő 

95% - Férfi 
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3.1.3. Karosszériagyártás  

 Nyers karosszéria fogalma és felépítése 

 

Nyers karosszéria: a gépjármű összeszerelt vázszerkezete lakkozás és végszerelés előtti álla-

potban. 

A gépjárműgyártás (szerelés) előtt a megtervezett járművet alkatrészekre bontják, robbantott 

ábrát készítenek a jármű alvázról és a felépítményről, önhordó karosszéria esetén a karosszé-

riáról és a padlólemezről. A 3.1.13. és 3.1.14. ábrákon látható egy személygépkocsi típus al-

katrészeinek robbantott ábrás bemutatása.  

 

 
 

3.1.13. ábra: Karosszéria felső felépítmény alkatrészrajza (Ford Escort) 
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A karosszéria elemek megnevezései: 

1. Első-sárvédő 

2. Első-sárvédő zárólemez 

3. Motorháztető 

4. Szellőző levegő bevezető csatorna 

5. Tartó, pedálok rögzítéséhez 

6. Levegőcsatorna alsórész 

7. Kormányoszlop-tartóbakja 

8. Ablaktörlő motor tartólemez 

9. Levegőcsatorna felsőrész erősítés 

10. Levegőcsatorna felsőrész, belső lemez 

11. Műszerfal rögzítés, alul 

12. Szélvédő keret, alsó 

13. Műszerfal merevítő 

14. Szélvédő keret, felső 

15. Tolótető-forgattyúmechanizmus felfogó lemeze 

16. Napfénytető keret 

17. Napfénytető oldalsó és hátsó tartólemeze 

18. Napfénytető 

19. Csuklópánt erősítőlemeze 

20. Hátsóablak keret, felső 

21. Csomagtér ajtó 

22. Esőcsatorna 

23. Tetőkeret-erősítés 

24. A-oszlop belső lemez 

25. Motorház-tető csuklópánt erősítés, a karosszériához 

26. Levegőcsatorna oldallemez 

27. Ajtó-csuklópánt (A-oszlophoz) erősítése 

28. Oldalfal külső lemeze 

29. Ajtó határoló lemez 

30. Csomagtér vízelvezető lemeze 

31. Biztonsági rögzítés erősítése a B-oszlopnál 

32. Oldalfal belső lemez 

33. Benzintartály csőcsonk háza 

34. Biztonsági öv rögzítés erősítése a C-oszlopon 

35. Lökhárító rögzítő lemeze hátul 

36. Hátfal lemez merevítő 

37. Hátfal lemeze erősítése 

38. Hátfal lemez 

39. C-oszlop belső lemez 

40. D-oszlop kiegészítő erősítés 

41. Tető keret erősítés 

42. Oldalfal külső lemez 

43. B-oszlop erősítés 

44. B-oszlop belső lemez 

45. Biztonsági öv rögzítés erősítése a B-oszlopon 

46. Ajtó határoló merevítés 

47. Küszöb zárófedél 

48. Hátsó üléspárna támasztéka 

49. Oldalajtó (bal első) 
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A karosszéria felsőrész építési egységei:  

 

 1, 2    sárvédő 

 3, 25    motorháztető 

 4…13    tűzfal 

 14…20, 22, 23  tető 

 21    csomagtér ajtó 

 24, 26…34   3-ajtós változat esetén oldalfal 

 39…48   5-ajtós változat esetén oldalfal 

 31, 32, 34   oldalfal belső lemez 

 35…38   hátfal lökhárítóval 

 49    ajtó 

 
3.1.14. ábra: Karosszéria padlószerkezet alkatrészrajza (Ford Escort) 
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A padlószerkezet elemeinek megnevezése: 

1. Homlokfal külső lemez 

2. Kereszttartó erősítő lemez 

3. Kereszttartó 

4. Hűtőtartó, rögzítő 

5. Lökhárító tartó 

6. Kereszttartó (zárhíd) 

7. Kereszttartó csapágybak felerősítő 

8. Kereszttartó csapágybak 

9. Motorfelfüggesztés erősítő 

10. Motorfelfüggesztés erősítő 

11. Hossztartó (nyúlvány) 

12. Kormánymű tartólemez 

13. Első sárvédő doblemez, belső 

14. Akkumulátor tartókonzol 

15. Motorfelfüggesztés bak 

16. Motorfelfüggesztés felerősítő 

17. Torony 

18. Ülés háttámla tartólemez zsanér 

19. Ülés háttámla tartólemez 

20. Ülés háttámla tartólemez keresztmerevítő 

21. Első ülés rögzítő lemez 

22. Hangelnyelő (hangtompító) felfüggesztés 

23. Tankfelerősítő tartó, oldalsó felső 

24. Tankfelerősítő tartó, hátsó 

25. Kipufogócső felfüggesztő tartó, hátsó 

26. Vonószem 

27. Pótkerék rögzítő 

28. Padlólemez hátsó (pótkerék tartó lemez) 

29. Padlólemez középső 

30. Belső küszöb 

31. Első ülések kereszttartója 

32. Padlólemez első 

33. Hátsó ülés csuklópántja 

34. Fékcsőtartó hátsó 

35. Hossztartó hátsó (nyúlvány) 

36. Tanktartó kereszttartó felerősítés 

37. Padlólemez kereszttartó felerősítő 

38. Rugótányér tartó 

39. Padlólemez kereszttartó, hátsó 

40. Hátsó üléstámla csuklópánt (zsanér) 

41. Lökésgátló sapka (lengéscsillapító) 

42. Lökésgátló tartólemez 

43. Kereszttartó felfogó bak 

44. Tankfelerősítő tartó, első 

45. Hossztartó felfogó bak 

46. Hátsó üléstámla tartó felerősítő 

47.  Doblemez, belső 

48. Hátsó ülés pad védő 
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49. Lengéscsillapító tartóbak 

50. Tankfelerősítő lemezke 

51. Kézifék vezető tartó 

52. Hangtompító felfogó 

53. Emelési pont merevítő lemez 

54. Hossztartó középső 

55. Tűzfal 

56. Tűzfal kereszttartó 

57. Főfékhenger felerősítő 

58. Főfékhenger vezeték felerősítő 

 

A padlószerkezet építési egységei: 

 

1…6       komplett zárhíd (homlokfal) 

7..11,13…17      komplett doblemez 

12, 55…58      komplett tűzfal 

30…33, 21, 22, 46, 48, 49, 51…54   első padlólemez egység 

18-20       ülés háttámla tartó 

23, 24, 29, 34…47, 50    középső padlólemez egység 

25…28      hátsó padlólemez egység 

 

A 3.1.13. ábra a jármű karosszéria felső részeit, a 3.1.14. ábra a padlószerkezet részeit mutatja 

be. A robbantott ábra alapján az alkatrészeket fő szerkezeti egységekre, majd szerelési csopor-

tokra bontják. Erre láthatunk példát a 3.1.15. és 3.1.16. ábrákon. 

 

 
 

3.1.15. ábra: Karosszéria alkatrészeinek fő szerkezeti egységekké történő csoportosítása 
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3.1.16. ábra: Padlószerkezet alkatrészeinek fő szerkezeti egységekké történő csoportosítása 

 

A tervezés során annak érdekében, hogy az alkatrészek és szerelési egységek a szerelés során 

pontosan a helyükre kerüljenek, ún. gépkocsi koordináta-rendszert (hálót) használnak. A ko-

ordináta-rendszert a gépkocsihoz rögzítik a 3.1.17. ábrán látható módon, a koordináta-

rendszer origója általában a gépkocsi első tengelyének közepén található. 

 

 
 

3.1.17. ábra: Gépkocsi koordináta-rendszer  

 

A járműgyártás nagy sorozatban összeszerelő csarnokokban gyártósoron történik, ahol a mű-

veletek nagy részét automatizált robotok végzik. A szerelési folyamat egy része 

félautomatizált, illetve manuálisan történik, a dolgozók munkáját célgépek és készülékek se-

gítik. A szerelési folyamat fő részei és munkaráfordítási arányai láthatók a 3.1.18. ábrán. A 

munka legnagyobb részét a nyers karosszéria összeállítása adja. A szerelési folyamat megter-

vezésekor a személygépkocsi karosszériát alkatrészekre bontva adják meg, az egymáshoz tar-

tozó alkatrészeket építési egységekre bontják. 

Az építési egységek összeszerelése egy-egy szerelőállomáson történik a 3.1.19. ábrán szem-

léltetett módon. A szerelés során első lépésben az összeszerelendő alkatrészeket készülékek-

ben összeillesztik, megfogó készülékekkel rögzítik, majd néhány helyen összeerősítik, általá-

ban ponthegesztéssel. Ezzel a lépéssel már biztosítva az alkatrész végleges geometriai formá-

ja, ezért ezt a hegesztést GEO hegesztésnek is szokás nevezni. Ezt követően már eltávolíthat-

ják a megfogó készülék befogóit és ún. kihegesztéssel elvégzik a kötéstervnek megfelelő ösz-

szes pont összehegesztését. A szerelési technológiát célkészülékek, célberendezések és robo-

tok segítik. 
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A robotok végzik egyrészt a munkadarabok bonyolultabb mozgatását, pozícióba helyezését, 

illetve a hegesztési, forrasztási, festési és egyéb tevékenységeket.  

 

151

    N yers

karosszéria

   40-50%

Festés

25-30%

Végszerelés

   25-30%

 
 

3.1.18. ábra: A gépkocsiszerelés fő folyamatai és munkaráfordítási arányai 

 

 
3.1.19. ábra: Nyers karosszéria szerelés 

 

A szerelőcsarnok és ezen belül a szerelősor(ok) kialakítása a létesítménytervezés része. A sze-

relőcsarnok és részeinek logisztikai felépítését az alaprajzok, az ún. layout-ok tartalmazzák. A 

3.1.20. ábrán látható egy szerelőcsarnok alaprajz része. A layout-ok ábrázolják az egyes mun-

kaállomásokat, ahol a szerelési egységek összeállítása történik (3.1.21. ábra). 
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3.1.20. ábra: Szerelőcsarnok alaprajz (layout) részlet 
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3.1.21. ábra: Szerelőállomás alaprajza (layout-ja) 

 

A szerelési folyamatot ún. hálóterven is ábrázolják. A hálótervben az elvégzendő szerelési 

munkafolyamatokat egymáshoz viszonyított kapcsolataikkal együtt ábrázolják logikai sor-

rendben. A hálótervből kiolvasható a munkafolyamatok kezdete és vége, illetve hogy mely 

korábbi munkafázisokat kell elvégezni.  

A hálótervezés a gráfelméleten alapszik, a hálók irányított, összefüggő, körutat nem tartalma-

zó gráfok. A gráf csúcsainak és éleinek értelmezése szerint megkülönböztetünk tevékenység- 

és eseményorientált hálókat. A leggyakrabban használatos tevékenység orientált hálótervezési 

módszer a CPM (Critical Path Method) típusú hálószerkesztés, a leggyakrabban használatos 

eseményorientált hálótervezési módszer az MPM (Metra Potenciális Módszer, az angolszász 

országokban Precedence Diagramming Method) típusú hálószerkesztés. 

A hálóterv és a layout szoros egységet képez, mindkettő leírja a szerelési folyamat logikai sor-

rendjét. 

A hálóterv alapján elkészíthető az egyes munkaállomások és a teljes folyamat ütemdiagramja. 

Az időtervezésekhez szükséges a gépidők megadása, illetve az egyes tevékenységek idejének 

meghatározása. Az időelemzés korszerű módszereit használják fel a tervezés során (MTM, 

3M-módszer). 

A munkaállomások megtervezéséhez elkészítik a munkafolyamatok részletes leírását és meg-

adják a szükséges kapacitásokat. A munkaállomások végleges megtervezése után elvégzik a 

szerelési műveletek szimulációját, ennek egy lehetséges módja a ROBCAD szoftver használa-

ta. A szimuláció célja, hogy a több műveletből álló szerelési lépések esetén a munkadarab, 

vagy a szerszámok mozgatása során ne következzenek be ütközések (pl. ponthegesztő fej és 

készülék, két párhuzamosan dolgozó robot karja stb.).  
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3.1.4. A karosszéria szerelés szerszámai és készülékei 

A gépkocsikarosszéria-szerelés manapság magas automatizáltsági fokú, a munkafolyamatok 

jelentős részét robotok végzik. A robotokkal végzett munkafolyamatok jelentős része ponthe-

gesztés, illetve munkadarab továbbítás. A 3.1.22., 3.1.23., 3.1.24., 3.1.25. ábrákon láthatók 

példák robotok alkalmazására.  

 

 
3.1.22. ábra: Ponthegesztő robot 

 

 
3.1.23. ábra: Hegesztő robot 
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3.1.24. ábra: Kihegesztő munkaállomás 

 

 
3.1.25. ábra: Robot megfogó készülékkel 

 

Az összehegesztendő alkatrészek szereléséhez előzetesen elkészítik az illesztési terveket 

(3.1.26. ábra) és a hegesztési pontterveket (3.1.27. ábra). Az illesztési terveken állítják össze 

az egyes összetett karosszéria részek összeszerelendő egységeit. A hegesztési pontterveken 

jelölik ki az összeszerelendő alkatrészek azon pontjait, amelyeket ponthegesztéssel kell össze-

erősíteni, a terven megadják hegesztéshez szükséges ponthegesztő gép típusokat és megneve-

zik jelölésükkel a szükséges robotokat is. A 3.1.27. ábrán látható egy B-oszlop és az oldalfal 

összeerősítésének pontterve, ahol a leírás alapján 6 hegesztési pont található. 2 pont összehe-

gesztése az 1 jelű munkaállomáson az R01 jelű robottal egy X-alakú hegesztő szerszámmal, 4 

pont összehegesztése az 1 jelű munkaállomáson az R02 jelű robottal egy C-alakú hegesztő 

szerszámmal történik.  A szerelési folyamat munkaállomásain a szerelés megkönnyítése érde-

kében készülékeket használnak. Ezekre a készülékekre helyezik rá az összeillesztendő alkat-

részeket és a geometriai forma kialakítása és megtartása érdekében illesztő és megfogó készü-

lékeket alkalmaznak. A helyzet rögzítése érdekében a ponthegesztő géppel elérhető pontokat 

összehegesztik, ezt a munkafolyamatot nevezik GEO hegesztésnek. Ezután már eltávolíthatók 
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a megfogó készülékek karjai, az összehegesztett munkadarab megtartja alakját, mozgatható. A 

még szükséges hegesztési pontokat az ún. kihegesztő készülékben (3.1.28. ábra) készítik el, 

ezt a folyamatot nevezik kihegesztésnek. 

 

 

 
 

3.1.26. ábra: Illesztési terv 

 

 

 
 

3.1.27. ábra: Pontterv 
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3.1.28. ábra: Kihegesztő munkaállomás 

 

A ponthegesztéshez használatos kézi működtetésű gépek a munkahelyeken súlypontjuknál 

fogva fel vannak függesztve megfelelő magasságban, a dolgozónak csak irányítani és bekap-

csolni kell kis segédmozdulatokat végezve. Praktikus okoknál fogva alkalmaznak az elektróda 

mozgatásnak megfelelően X- és C-fogótípusokat (3.1.29., 3.1.30. ábrák). Az X-fogótípus ese-

tében az álló elektródához tengely körüli forgó mozgással közelítik a mozgó elektródát, a C-

típus esetében a mozgatás egyenes vonalú. Alkalmazásuk a helyszükséglet és a beépítési, 

mozgatási lehetőségek alapján történik. Az elektródák a jó áramvezetés érdekében vörösréz-

ből készülnek, szabvány által előírt legömbölyített végűek, hogy kis felülettel érintkezzenek a 

lemezzel. Az elektródák cserélhető fejjel készülnek, amelyeket leolvadás miatt után kell sza-

bályozni az erre a célra kialakított maró célgéppel. A felszabályozás többször is elvégezhető 

(3.1.31. ábra). Robotokkal, vagy helyre telepített ponthegesztő géppel végzett műveletek ese-

tén szokás telepíteni automata elektróda felszabályozó gépet is.  

 

 
 

3.1.29. ábra: Ponthegesztő gép X-fogóval és billenthető elektródamaróval 
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3.1.30. ábra: Ponthegesztő gép C-fogóval 

 

 
 

3.1.31. ábra: Elektróda fejek 

 

Kézi és főképpen pneumatikus működtetésű megfogó (ill. leszorító) készülékeket használnak 

az összeerősítendő munkadarabok egymáshoz képesti helyzetének rögzítése céljából (3.1.32., 

3.1.33. ábra). Ezeknek olyan a kialakítása, hogy önzáróak legyenek, esetleges préslevegő ki-

maradás esetén is biztosított a szükséges leszorító erő a folyamat végéig. (3.1.34. ábra) A sze-

relés megtervezésekor elkészítik a összeszerelendő alkatrészek megfogási pontjainak tervét, 

azaz az alkatrészrajzon a felületen megadják a megfogók leszorítási helyeit (az összeerősíten-

dő darabok peremeihez közel, lehetőleg sík felületeken). 

 

 

 

 

 



3. JÁRMŰ-KAROSSZÉRÍÁK 49  

Bercsey Tibor, Tuskó László, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.32. ábra: Kézi működtetésű megfogó készülék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.33. ábra: Pneumatikus működtetésű megfogó készülék 
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3.1.34. ábra: Megfogó készülék 

 

A megfogó készülékeket olyan magasra kell telepíteni, hogy a megfogó kar forgástengelye a 

leszorítandó munkadarab (lemez) síkjában legyen. Gyakran előfordul, hogy a megfogó készü-

léket nem tudjuk a leszorítandó darab pereméhez olyan közel telepíteni, hogy a szabványos 

karral el tudjuk érni a leszorítási pontokat, ezért ilyenkor az elérésük miatt szükséges a meg-

fogó karok meghosszabbítása. Első lépésben a leszorító karokra szerelt szorító és állványra 

szerelt felfekvő darabokat szükséges megtervezni (3.1.35. ábra). Ezek profilja a leszorítandó 

munkadarab felületek kontúrjának megfelelő kell, hogy legyen. A tűrések következtében 

meglévő lehetséges helyzethibák telepítéskor történő korrigálása céljából hézagoló lemezeket 

alkalmaznak a felfogásoknál (3.1.35. ábra).  

Hasonló oknál fogva szükséges az illesztő csapok hézagolókkal történő felfogása is (3.1.36. 

ábra). A megfogókat és illesztőcsapokat a munkadarab alakjának megfelelő készülék mellé 

állványok segítségével telepítik. A szereléseknél használnak fix (3.1.36. ábra) és pneumatikus 

működtetésű (3.1.37. ábra) központosító (illesztő) csapokat. A szerelési folyamat megkönnyí-

tése érdekében használnak egyéb kiegészítő készülékeket is (pl. forgató, munkatérbe betoló, 

tároló készülékek) (3.1.38. 3.1.39. 3.1.40. ábra). 

     

 
 

3.1.35. ábra: Megfogó készülék részei 
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3.1.36. ábra: Fix központosító csap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.37. ábra: Pneumatikus működtetésű központosító csap    
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3.1.38. ábra: Forgató készülék 

 

 
 

3.1.39. ábra: Munkatérbe betoló készülék 
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3.1.40. ábra: Tároló készülék 

 

3.2. Tehergépkocsik 

3.2.1. Alváz és felépítmény 

A tehergépkocsi fő részei (3.2.1., 3.2.2. ábra): 

 alváz 

 vezetőfülke 

 rakodófelület 

 

 
                    

              3.2.1. ábra: Teherautó felépítése (oldalnézet) 
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3.2.2. ábra: Teherautó felépítése (felülnézet) 
 

 A tehergépkocsi jellemző méretei 
 

A tehergépkocsi főméreteinek megadásakor a terepjáró képességre jellemző méreteket is 

megadják. Általános esetben a teherautók szélessége maximum 2500 mm, magassága maxi-

mum 4000 mm, hossza maximum 12000 mm. A 3.2.3. ábrán mutatjuk be a tehergépkocsi jel-

lemző méreteit, a szabványos előírásokban megadott jelölésekkel. 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

3.2.3. ábra: A tehergépkocsi fő méretei 

 

R: tengelytáv 

Sv: nyomtáv elöl 

L: a jármű teljes hossza 

Sh: nyomtáv hátul 

B: a jármű teljes szélessége 

B0: a jármű legalacsonyabb pontja 

H: vezetőfülke magassága 

Ba: hasmagasság (R= 8 m sugarú hengertől 

mérve) 

K: vezetőfülke távolsága a hátsó tengelytől 

l: a rakfelület hasznos hossza 

b: a rakfelület hasznos szélessége 

Uv: mellső túlnyúlás 

h: rakodótér magassága 

Uh: hátsó túlnyúlás 

Wh: terepjárási szög hátul 

Wv: terepjárási szög elöl 
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A 3.2.4. ábrán látható a teherautó hajtáslánca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. ábra: Teherautó-meghajtás 

 

 Alváz 

 

Az alváz a tehergépkocsi főtartója, feladata a jármű különböző szerelvényeinek felfogása és a 

felépítmény hordozása (3.2.5. ábra). Ehhez kapcsolódik a rugózáson keresztül a futómű, a 

kormánymű és a fékberendezés. Tehergépkocsik esetén az ún. járóképes alváz típust alkal-

mazzák. Ennél az építési módnál az alváz és a felépítmény külön szerkezeti egységet képez. 

Az alvázat többnyire létra formájúvá (létra alváz) alakítják ki. A tartók különböző keresztmet-

szetűek, melyek többnyire U vagy L profilból készülnek. A hossztartókat a kereszttartókkal 

összehegesztik, szegecselik, vagy csavarozzák. A csatlakozások sarkaiban sarokmerevítések-

kel erősítik az alvázat. A különböző igényeknek megfelelően alakítják ki az alváz alakját és 

kivitelét. A járóképes elnevezés azt takarja, hogy az alváz rászerelt motorral és hajtóművel 

elindulni is képes.  

Az alvázra különböző felépítmények elhelyezhetők, variábilisak, a felépítmény igénybevétele 

kicsi, de nagy az üres jármű önsúlya. 

 

Az alvázakkal szembeni követelmények: 

 nagy csavarási szilárdság 

 nagy hajlítási szilárdság 

 nagy teherbíró képesség 

 ugyanarra az alvázra különböző felépítmények felhelyezhetők legyenek 
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3.2.5. ábra: Tehergépkocsi járóképes alváza 

 

 Vezetőfülke (3.2.6. ábra) 

 

A vezetőfülke elhelyezése általában a motor elhelyezésétől függ. Régebbi megoldás a motor 

mögé épített vezetőfülke, ebben az esetben a motor karbantartása, vagy javítása céljából a mo-

torházat emelik fel. A tehergépkocsik nagy részénél újabban a vezetőülést a motor mellé he-

lyezik és a vezetőfülkét a motor fölé építik. Ebben az esetben a motorhoz a vezetőfülke előre-

billentésével férhetünk hozzá a csuklópántok és a fülke hátulján elhelyezett hidraulikus mun-

kahengerek segítségével.  

A motor alváz alatti elhelyezése esetén az előbbiekhez hasonló nagy vezetőfülkét lehet kiala-

kítani, de ebben az esetben nem kell billenteni, mert a motor és a hajtómű a fülke billentése 

nélkül is jól hozzáférhető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. ábra: Vezetőfülke kialakítási módok 
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 Rakodófelület 

 

A rakfelületet (platót) segédváz segítségével közvetlenül az alvázra szerelik és oldalfalakkal 

látják el. Rakodás megkönnyítése érdekében az oldalfalak és a hátlap lehajthatók, rakodás 

után kirázódás ellen biztosított módon zárhatóak. A gépkocsikat gyakran billenőplatóval ké-

szítik, ez abból áll, hogy a rakfelületet a segédalvázzal mindkét oldalon, valamint a jármű há-

tulján csuklópánttal kapcsolják az alváz kereszttartóira. A csuklópántokból a csapszegeket a 

kívánt oldalon ki lehet húzni és a rakfelületet az ellenkező oldalra billenteni hidraulikus mun-

kahenger segítségével (3.2.7. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7. ábra: Billenthető rakfelületű tehergépkocsi 

3.3. Autóbuszok 

3.3.1. Belvárosi autóbusz 

A belvárosi autóbusz fő részei (3.3.1. ábra):  

 alváz 

 felépítmény 

 

Az alvázon jól látható az alacsony építésre való törekvés. A motort és a hajtóművet részben a 

vezetőülés mellett, részben az ülés alatt helyezték el, hogy minél nagyobb legyen az utastér. A 

jármű elsőkerék-meghajtású.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. ábra: Belvárosi autóbusz jellemző méretei, részei 

 
. 
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3.3.2. Városi és elővárosi autóbusz  

A 3.3.2. és 3.3.3. ábrákon látható egy-egy példa autóbusz jellemző méreteinek megadására. 

Az autóbusz gyártók hazai szabványoknak megfelelő méreteket használnak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. ábra: Városi autóbusz (Ikarusz 260) kialakítása, jellemző méretei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.3.3. ábra: Csuklós autóbusz (Ikarusz 280) kialakítása, jellemző méretei 

3.3.3. Távolsági autóbusz 

A távolsági autóbuszok méretei is a helyi szabványoknak megfelelően vannak kialakítva. A 

3.3.4. ábrán láthatók egy magyar szabványnak megfelelő távolsági autóbusz jellemző méretei. 
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3.3.4. ábra: Távolsági autóbusz (Ikarusz 250) jellemző méretei 

3.3.4. Önhordó karosszériás felépítményű autóbusz 

A nagyobb menetsebesség és veszélyesebb üzemmód miatt fokozottabb biztonságtechnikára 

kellett törekedni a járműfejlesztéseknél. Ennek megfelelően fejlesztették ki a padlóvázas fel-

építésű, illetve az önhordó felépítményű járműveket.  

Az önhordó felépítménynél nincs alváz. A felépítmény maga hordozza a jármű részeit. Az egyes 

felépítmény részek acél idomokból és sajtolt acél lemezekből készülnek. Az egyes idomokat 

ponthegesztéssel (illetve ívhegesztéssel) rögzítik az önhordó felépítményhez (3.3.5. ábra). Jellem-

zői a nagy szilárdság, a kis súly (kb. 5%-kal kisebb, mint az alvázas építési módnál). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5. ábra: Autóbusz önhordó karosszériájának vázszerkezete 
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4. MOZGÁSTANI ALAPISMERETEK 

4.1. Gépjárműre ható erők 

A gépjárművekre nyugalmi helyzetben, illetve gyorsítások és lassítások során a vonó erők 

reakcióerői és külső erők hatnak.  

4.1.1. A vonóerők reakció erői 

Ezek az erők a kerék és az útfelület között ható erők. A kerekek gumi abroncsa és az útfelület 

között keletkező tapadási súrlódási erő teszi lehetővé a gépjármű egyenletes haladó, a gyorsu-

ló és lassuló mozgását valamint a jármű irányban tartását kanyarodás esetén és a jármű lejtőn 

történő álló helyzetben való csúszás nélküli maradását.   

A 4.1.1. ábrán látható a kerékre ható erő és nyomaték egyenletes mozgás vagy gyorsulás ese-

tén.  

v

Mh

Fh

R
T

65

 
4.1.1. ábra: A kerékre ható erő és nyomaték vontatáskor 

 

Egyenletes mozgás esetén felírhatjuk a kerék tengelyére (súlypontjára) az egyensúlyi egyenle-

tet az alábbiak szerint: 

             0 RFMM
hhT

.                          (4.1) 

Ebből a vonóerő egyenletes mozgás esetén 
R

M
F

h

h
 , ahol 

h
M  a kereket meghajtó tengely-

nyomaték, R a kerék sugara. 

 

Gyorsulás esetén a kerék tengelyére szintén felírható a (4.1) egyenlet. 

 

Az 
h

F vonóerőnek kisebbnek kell lennie a megcsúszáshoz szükséges 
max

F erőnél, el-

lenkező esetben a jármű megcsúszik (kipörög). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MOZGÁSTANÍ ÁLAPISMERETEK 61  

Bercsey Tibor, Tuskó László, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu 

A 4.1.2. ábrán látható a kerékre ható vonóerő és a nyomaték fékezés esetén. 

 

 

v

Mf

Ff

R

T

65

 
4.1.2. ábra: A kerékre ható erő és nyomaték fékezéskor 

 

Ebben az esetben felírható az alábbi egyenlet:   

 

                  0 ffT
MRFM ,                 (4.2) 

 

ahol 
f

M  a fékező nyomaték, 
f

F  a fékező erő. 

Az 
f

F  fékező erőnek kisebbnek kell lennie a megcsúszáshoz szükséges 
max

F  erőnél tiszta 

gördülés elérése esetén, ellenkező esetben a jármű megcsúszik.  

 

Kanyarodás esetében a gépjármű F tehetetlenségi erejével szemben a kerék gumiköpenye és 

a talaj érintkezési felületén fellép egy 
v

F oldalvezető erő. (4.1.3. ábra) 

 

F

Fv

43

 
4.1.3. ábra: A kerékre ható oldalirányú erők kanyarodás esetén 

 

Az 
sv

FFF  feltételnek teljesülnie kell a kicsúszás elkerülése érdekében. 
s

F -sel a súrlódá-

si erőt jelöljük megcsúszás esetén. 

Természetesen az oldalvezető erő a gyorsító, vagy lassító erővel együttesen is felléphet. Ezek 

az erők az ún. aktív erők, mivel ezek értékét a vezető szabályozhatja a meghajtó tengelynyo-

maték értékének változtatásával. Külső körülmények is befolyásolják ezek értékét (pl. súrló-

dási tényező). 
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4.1.2. Külső erők 

A külső erőket nem tudja a járművezető közvetlenül befolyásolni, ezért ezeket az erőket pasz-

szív erőknek, ill. menetellenállásoknak nevezik. A 4.1.4. ábrán láthatók egy gépkocsira ható 

erők gyorsítás esetén, ahol Fp a passzív erők (menetellenállások) eredője, Fa a gépjármű kere-

kére ható gyorsítóerő és Fh a mozgáshoz szükséges aktív húzóerő. 

 

Fp Fa

Fh

125

 
4.1.4. ábra: A gépkocsira ható erők gyorsításkor 

 

Lejtőn álló vagy egyenletes sebességgel haladó gépjárművekre ható erők hatásait statikus 

erőknek illetve statikus tengelyterheléseknek nevezhetjük.  

 

A nehézségi erő (súlyerő) hatása lejtőn lévő gépjárműre a 4.1.5. ábrán látható. 

 

GT

G

GN

S

146

 
4.1.5. ábra: A nehézségi erő hatása a gépkocsira lejtőn 
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A gmG   súlyerő felbontható lejtőirányú és lejtőre merőleges irányra, ahol  cos GG
n

 

a normális (lejtőre merőleges) irányú, a sin GG
t

 a tangenciális (lejtővel párhuzamos) 

irányú összetevő. A tangenciális irányú összetevő hatására a jármű mozgásba jöhet, befékezés 

esetén megcsúszhat, amennyiben a 
st

FG  , ahol 
s

F a súrlódó erő. 

A gépjármű haladását befolyásoló igen fontos tényezők a tengelyterhelések, azaz a gépjármű 

tengelyére ható pályanyomó erők.  

 

Statikus tengelyterhelések vízszintes úton 

 

A 4.1.6. ábrán láthatók egy vízszintes úton álló gépjárműre ható erők, ahol a súlyerő reakció 

ereje  megoszlik az A és B tengelyeken.  

GA LA LB

L

GB

BA

S

mg

125

 
4.1.6. ábra: A személygépkocsi statikus tengelyterhelései vízszintes úton  

 

Statikus terhelés esetén felírhatóak az alábbi egyensúlyi egyenletek:  

 

ABAi
mgLLGM  0 ,              (4.3) 

 

ahol 
Ai

M  az A pontra ható nyomaték, 
B

G  a B ponton átmenő, B tengelyre ható tengelyterhe-

lés, 
A

L  a súlypont távolsága az A ponttól. Az A és B pontok a kerekek gördülési pontjai.  

A (4.3)-ból következik: 

L

L
mgG

A

B
                           (4.4) 

 

 

BABi
mgLLGM  0 ,               (4.5) 

 

ahol 
Bi

M  a B pontra ható nyomaték, 
A

G  az A ponton átmenő, A tengelyre ható tengelyterhe-

lés, 
B

L  a súlypont távolsága a B ponttól. Az A és B pontok a kerekek gördülési pontjai.  

A (4.5)-ből következik: 
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L

L
mgG

B

A
                           (4.6) 

 

Gyorsuláskor és fékezéskor módosulnak a tengelyterhelések, ezeket dinamikus tengelyterhe-

léseknek nevezzük.  

 

A 4.1.7 ábrán láthatóak a gépjárműre ható erők, ill. nyomaték gyorsulás esetén, ahol a hal-

adással szemben hat az ma tehetetlenségi (inercia) erő a tömegközéppontba redukálva.  

GA LA LB

L

GB

BA

S

mg

ma

 R
Mh

Fh
h
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4.1.7. ábra: Gyorsulás hatása a tengelyterhelésre 

 

Gyorsulás esetén felírható az alábbi egyensúlyi egyenletek: 

 

      LGmgLhmaM
BAAi

 0          (4.7) 

 

A gyorsító nyomaték:    RFM
hh
 ,                (4.8) 

 

ahol 
h

F a gyorsításhoz szükséges húzóerő (hátsókerék-meghajtás esetén). A (4.7)-ből kifejez-

hető a 
B

G  tengelyterhelés. 

 

       
L

h
ma

L

L
mgG

A

B
 .                              (4.9) 

 

    LGhmamgLM
ABBi

 0 .         (4.10) 

 

A (4.9)-ből kifejezhető a 
A

G  tengelyterhelés. 

 

          
L

h
ma

L

L
mgG B

A
 .                      (4.11) 

A fentiekből látható, hogy gyorsítás esetén lecsökken az első (A) tengelyterhelés és megnö-

vekszik a hátsó (B) tengelyterhelés. Ennek következtében lecsökken a súrlódó erő, ennek ha-

tására a gépjármű kereke megcsúszhat (kipörgés) elsőkerék-hajtás esetén. 
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4.1.8. ábra: Fékezés hatása a tengelyterhelésre 

 

A 4.1.8. ábrán láthatóak a gépjárműre ható erők fékezés esetén, ahol ma a tehetetlenségi 

(inercia) erő. 

  

Fékezés esetén felírhatóak az alábbi egyensúlyi egyenletek: 

 

LGmgLhmaM
BAAi

 0 .      (4.12) 

 

A (4.12)-ből kifejezhető a 
B

G  tengelyterhelés: 

 

L

h
ma

L

L
mgG

A

B
 .                             (4.13) 

 

LGLmghmaM
ABBi

 0 .   (4.14) 

 

A (4.14)-ből kifejezhető a 
A

G  tengelyterhelés: 

      
L

h
ma

L

L
mgG

B

A
 .                      (4.15) 

 

Látható, hogy fékezés esetén a 
A

G  tengelyterhelés megnövekszik, a 
B

G pedig lecsökken, en-

nek következtében a hátsó kerékre ható súrlódási erő is lecsökken, ezért kanyarodás esetén a 

hátsó kerekek oldal irányban megcsúszhatnak.  

 

A gépjármű tengelyterheléseit módosíthatják egyéb tényezők is (légellenállás, vontatás). A 

4.1.9. ábrán látatóak a gépjárműre ható erők vízszintes talajon történő egyenletes haladó moz-

gás és légellenállás esetén. Az 


F  erő a légellenállás eredő ereje a 


h  pontba redukálva. 
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4.1.9. ábra: Légellenállás hatása a tengelyterhelésre 

 

Ebben az esetben felírhatók az alábbi egyensúlyi egyenletek: 

 

.0


hFLGmgLM
ABBi

   (4.16) 

 

A (4.16)-ból kifejezhető a 
A

G  tengelyterhelés: 

 

L

h
F

L

L
mgG B

A




 .                        (4.17) 

 


hFmgLLGM

ABAi
 0 . (4.18) 

 

A (4.18)-ból kifejezhető a 
B

G  tengelyterhelés: 

 

 

.
L

h
F

L

L
mgG A

B




                        (4.19) 

 

Látható, hogy a légellenállás csökkenti az első tengelyre ható (
A

G ) tengelyterhelést, ennek 

hatására csökken az első kerékre ható súrlódó erő, emiatt kanyarodásnál a gépjármű első ke-

rekei oldal irányban megcsúszhatnak. 

 

A 4.1.10. ábrán láthatóak a gépjárműre ható erők vontatáskor vízszintes talajon, egyenletes 

haladási sebesség esetén. 
v

F -vel jelöltük a vonóerőt, ami a 
v

h magasságban hat.  
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4.1.10. ábra: Vontatás hatása a tengelyterhelésre 

 

Ebben az esetben felírhatóak az alábbi egyensúlyi egyenletek: 

 

vvABAi
hFmgLLGM  0 .   (4.20) 

 

A (4.20)-ból kifejezhető a 
B

G  tengelyterhelés: 

 

.
L

h
F

L

L
mgG

v

v

A

B
                            (4.21) 

 

.0
vvABBi

hFLGmgLM       (4.22) 

 

A (4.22)-ből kifejezhető a 
A

G  tengelyterhelés: 

 

L

h
F

L

L
mgG

v

v

B

A
 .                           (4.23) 

 

Látható, hogy vontatás hatására csökken az első tengelyre ható (
A

G ) tengelyterhelés, ezért 

az első kerekekre ható súrlódó erő csökken, ez megnöveli kanyarodás esetében a kicsúszás 

lehetőségét, ill. különösen gyorsulás és indulás esetén, nagy tömegű vontatmány mozgatása-

kor a gépjármű eleje megemelkedhet.  

 

Példa a tengelyterhelések meghatározására. Egy utánfutót húzó hátsókerék-meghajtású gép-

kocsira ható erőket láthatunk a 4.1.11. ábrán indulás (gyorsulás) esetén.  
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4.1.11. ábra: A gyorsulás és a vontatás együttes hatása a tengelyterhelésre 

 

A gépkocsi tömege m = 1000 kg.  A vonóhorog magassága hv = 0,3 m.  Az utánfutó tömege  

mu = 200 kg.  A gépkocsi tengelytávja L = 2600 mm,  LA = 1200 mm. A súlypont magassága 

h = 500 mm. 

a) Mennyi a gépkocsi első és hátsó tengelyterhelése álló esetben? 

b) Mennyi lesz a tengelyterhelés induláskor, ha gyorsulása 
2

1
s

m
a  ? 
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4.2. Menetellenállások 

Egy gépjármű egyenletes (állandó sebességű) haladó mozgásához az szükséges, hogy a rá ha-

tó erők eredője (a mozgás irányában) zérus legyen. A forgó mozgást végző gépalkatrészek 

esetében az egyenletes mozgás feltétele az, hogy a rá ható nyomatékok összege zérus legyen. 

Ezek a közismert Newton II. törvénye szerint vannak így.  

A vonóerőnek, azaz a gépjármű kereke és az úttest között fellépő tapadási erőnek a menetel-

lenállásokat kell legyőzni egyenletes mozgás esetében és gyorsulás vagy fékezés esetében is 

figyelembe kell venni a menetellenállásokat.  

 

A járműre ható menetellenállások:  

- gördülési ellenállás 

- légellenállás 

- emelkedési ellenállás 

- gyorsítási ellenállás 

 

4.2.1. Gördülési ellenállás  

Gördülési ellenállást vízszintes pályán értelmezünk, lejtő hatását az emelkedési ellenállással 

vehetjük figyelembe. A gördülési ellenállás a pálya és a kerék közötti kapcsolat következté-

ben lép fel, ahol figyelembe kell venni mind a kerék, mind a pálya alakváltozását. Ez bonyo-

lult feladat, ezért egyszerűsített modelleket szokás alkalmazni ennek kezelésére és mérési 

eredményeken alapuló értékeket használnak a számításoknál.  

A 4.2.1. ábrán látható a gördülési ellenállás modellje merev kerék  és képlékeny pálya esetén. 

G összterhelésű kereket mozgatunk a tengelyénél Ft erővel v sebességgel. 

 
4.2.1. ábra: Gördülési ellenállás merev kerék és képlékeny pálya esetén 

 

A modell szerint a mozgás során a merev kerék deformálja a pályát m2-vel az m1 pályavastag-

sághoz képest. A deformáció egy nyomáseloszlást eredményez a kerék és a pálya érintkezési 

felületén, aminek 
R

F  eredőjének van a mozgás ellen irányuló összetevője is, ezt nevezzük 

gördülési ellenállásnak. Ez látható a 4.2.2. ábrán, ahol 
g

F a gördülési ellenállás, 
N

F  a pálya-
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nyomó erő, f a pályanyomó erő karja, R a kerék sugara, G az összterhelés, Ft a vonóerő, v a 

mozgatási sebesség és   a kerék szögsebessége. 

 

 
4.2.2. ábra: A merev kerékre ható erők gördülés esetén 

 

Egyenletesen haladó mozgás esetében felírhatóak az alábbi egyensúlyi egyenletek: 

 

tgxi
FFF  0 .                            (4.24) 

 

GFF
Niy
 0 .                          (4.25) 

 

A kerék egyenletes forgó mozgása következtében felírható az alábbi egyensúlyi egyenlet: 

 

fFRFM
NgTi

 0 .                    (4.26) 

 

A (4.24)-ből és (4.26)-ból következik a gördülési ellenállás (
g

F ) értéke:  

 

GG
R

f
F

R

f
F

gNg
 .                   (4.27) 

A (4.27) összefüggést analóg módon írtuk fel a Coulomb-féle súrlódási törvénnyel, ahol a 

g
 -t nevezzük gördülési ellenállási tényezőnek.  

A 
g

  gördülési ellenállási tényező nagysága a kerék sugarától (fordított arányban) és a pálya 

(az útburkolat) minőségétől, valamint a kerék és a pálya anyagától függ. Ennek értékét erősen 

módosítja a kerék deformációja, amit a gumiköpeny anyaga, szerkezete és a gumiabroncs le-

vegőnyomása befolyásol. Szintén befolyásoló tényező a jármű haladási sebessége. Ezen pa-

raméterek hatásai láthatók a 4.2.3.-4.2.5. ábrákon és a 4.2.1.-4.2.3. táblázatokban. A 4.2.3. 

ábra segítségével látható, hogy nagy sebességek esetén megnövekszik a gördülési ellenállási 

tényező az abroncs szerkezete függvényében, ennek oka a kerékabroncsok melegedése. A 

4.2.4. ábrából következik, hogy egy adott gumiabroncs típus esetén a sebesség növekedés 

függvényében nő a gördülési ellenállási tényező, a keréknyomás növelése csökkenti az érté-

két, mert kisebb mértékű lesz a gumiabroncsok deformációja. A 4.2.5. ábrán látható, hogy ez 

a hatás nagy sebességek esetén fokozottan jelentkezik. A 4.2.1. táblázatban láthatók a gördü-

lési ellenállási tényező értékei különböző úttípusok esetén. A 4.2.2. táblázat tartalmazza kü-

lönböző anyagpárosítások esetén a pályanyomó erő karja átlagos értékeit.  
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1. szuper ballon abroncs 

2. alacsony keresztmetszetű abroncs 

3. szuper alacsony keresztmetszetű ab-

roncs 

4. textil radiál abroncs  

5. acél radiál abroncs 

 

 

4.2.3. ábra: Különböző szerkezetű gumiabroncsok gördülési ellenállási tényezője a sebesség 

függvényében 

 

 
 

4.2.4. ábra: Különböző levegőnyomású gumiabroncsok gördülési ellenállási tényezője a se-

besség függvényében 

 

 
 

4.2.5. ábra: A gördülési ellenállási tényező változása sebesség függvényében nagy sebességek 

esetén 

 

Úttípus /
g

 gördülési ellenállási tényező/ 

Aszfalt 0,01-0,015 

Beton 0,015-0,02 

Szárazföldút 0,025-0,035 

Nedves földút  0,05-0,15 

Homok 0,10-0,30 

 

4.2.1. táblázat: A gördülési ellenállási tényező értékei különböző úttípusok esetén 
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4.2.2. táblázat: A pálya-nyomóerő karja különböző anyagpárosítások esetén 

 

A jármű kereke és az útpálya között fellépő, a teljesítmény továbbítására kihasználható súrló-

dó erőt trakciós erőnek is hívják, ez nem azonos a két test között ébredő súrlódó, ill. tapadó 

erővel. Kanyarodó jármű hajtókerekének a pályával érintkező felületén ébredő súrlódó erő 

veszi fel a haladási irányra (kerékre) merőleges erőhatásokat (tehetetlenségi erő), ez az erő 

nem vesz részt a jármű mozgatásában. (4.2.6. ábra).   

 

 
4.2.6. ábra: Járműkerék és az útpálya közötti erőhatások (

s
F -trakciós erő)  

 

A kerék és a pálya közötti trakciós erő függ a kerék és a pálya anyagától, geometriai jellemző-

itől, a közéjük jutó idegen anyagtól (szennyeződések,), a haladási sebességtől és a kanyarodás 

ívének sugarától. Értelmezhetjük az ún. 
t

  trakciós tényezőt a Coulomb-féle súrlódási ténye-

ző mintájára. A 4.2.7. ábrán látható egy vizes úton haladó járműkerék trakciós tényezőjének 

változása a sebesség függvényében.    
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4.2.7. ábra: Vizes úton haladó járműkerék trakciós tényezőjének változása 

4.2.2. A légellenállás 

Egy merev test valamilyen (folyékony vagy légnemű) közegben történő mozgása esetén, va-

lamint álló merev test és körülötte mozgó közeg esetén közegellenállás észlelhető a merev test 

és az áramló közeg között fellépő hatások miatt. A haladó gépkocsi körül légáramlás alakul 

ki, ezt jellemzik a jármű körül kialakult áramvonalak, amiket kísérleti úton is elő lehet állítani 

(szélcsatorna). A 4.2.8., 4.2.9. ábrákon látható a gépkocsi körül kialakuló levegőáramlás.  

 

 
 

4.2.8. ábra: Haladó gépkocsi körüli légáramlás 
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4.2.9. ábra: Haladó gépkocsi körüli légáramlás szélcsatornában 

 

Egy  sűrűségű közegben v sebességgel haladó testre a haladási irányra merőlegesen torló 

nyomás alakul ki, ennek értéke  

2

2
vp


 .                               (4.28) 

 

Az A  merőleges homlokfelületű szilárd testre ható erő a légellenállással szembeni erőszük-

séglet.  

2

2
v

p
AApF  .                    (4.29) 

A légellenállás nem csak a haladási irányra merőleges felület nagyságától, hanem a mozgó 

test geometriájától is függ, ezt az un. légellenállási tényezővel (
w

c ) veszik figyelembe. Ennek 

megfelelően a mozgó járműre ható légellenállással szembeni erőszükséglet az alábbiak szerint 

alakul: 

22

2
vAkvc

p
AF

w 
 ,          (4.30)  

ahol 


k a fajlagos légellenállás (
w

ck
2





). 

 

A homlokfelület nagyságát személygépkocsi és tehergépkocsi esetén (4.2.10. ábra) szokás 

közelítő képlettel megbecsülni: 

 

   BHA 78,0 .                      (4.31) 

 

 
4.2.10. ábra: A gépkocsik homlokfelületének értelmezése 
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A légellenállási tényező értékei a test geometriája függvényében történő változását láthatjuk a 

4.2.11. ábrán, Re a Reynolds-szám. Gépjárművek esetén kísérleti úton meghatározhatók a lég-

ellenállási tényező értékei, erre látunk példát a 4.2.12. és 4.2.13. ábrákon.  

 

 
 

4.2.11. ábra: A geometria hatása a légellenállási tényezőre 

 

 
 

4.2.12. ábra: A karosszéria kialakítások hatása a légellenállási tényezőre  
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4.2.13. ábra: A jármű farrészének hatása a légellenállási tényező 

4.2.3. Emelkedési ellenállás  

Az emelkedőn haladó jármű súlyának tangenciális összetevője adja az emelkedési ellenállást 

(4.2.14. ábra). A gépjármű vonóerejének ezt is le kell küzdenie.  

 

 
4.2.14. ábra: Emelkedőn lévő autóra ható erő 

 

Az emelkedési ellenállás: 

sinGF
t
 .                              (4.32) 

 

Az ábra jelöléseinek megfelelően értelmezhetjük az emelkedés fogalmát: 

 

(%)100 tge                             (4.33) 

 

Az emelkedés 100 m vízszintes haladás esetén történő szintemelkedést jelent.  

Ha  6


 , akkor %106100 


tge , ebben az esetben elhanyagolható az emelkedési ellen-

állás. 

 

Nagy emelkedési szögek esetén az emelkedési ellenállás legyőzéséhez szükséges munka: 

 

sinsGsFW
ts

 .                    (4.34) 

 

A szükséges teljesítmény: 
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sinGvvFstFtWP
ttss

 .   (4.35) 

 

4.2.4. Gyorsítási ellenállás 

A gépjármű gyorsításakor és lassításakor tehetetlenségi (inercia) erők lépnek fel a haladással 

szemben, ezt már láttuk a 4.1. fejezetben is. Gyorsításkor és lassításkor a gépjármű tömegét és 

a forgó gépalkatrészeket is gyorsítani és lassítani kell. Ezért a gyorsító erőt két részre bonthat-

juk: 

A gyorsító erő:  
ima

FFF  ,      (4.36) 

 

ahol  
m

F  a haladómozgást végző, 
i

F  a forgómozgást végző tömegeket gyorsító erő. 

 

A haladó mozgást végző tömegeket gyorsító erő Newton II. törvénye szerint: 

 

amF
m

 .                                  (4.37) 

 

A forgómozgást végző tömegeket gyorsító erőket a gépkocsi sebesség fokozatának megfelelő 

 tényező függvényében közelítő empirikus képlettel számolják:  

 

amF
a

  ,                              (4.38) 

 

ahol  a forgó tömegek redukáló tényezője. 

 

A  redukáló tényező értékeit a 4.2.4. táblázat tartalmazza. 

 

Nyomatékváltó-  

fokozat 

Személygépkocsi Tehergépkocsi Autóbusz 

I 1,3-1,6 1,4-1,7 1,5-1,8 

II. 1,1-1,3 1,15-1,35 1,2,1,4 

III. 1,07-1,1 1,07-1,12 1,08-1,13 

IV. 1,04-1,06 1,04-1,07 1,05-1,08 

V.  1,03-1,06 1,04-1,07 

 

4.2.4. táblázat: Különböző járművek  tényezője váltó fokozatonként  

4.3. Menetdinamika 

4.3.1. A vonóerő  

Egy gépjárműben a hajtásátvitel a motortól a hajtott kerékig az ún. hajtásláncon keresztül tör-

ténik. A különböző fajtájú gépjárművek esetén több megvalósított hajtáslánc létezik. A 4.3.1. 

és 4.3.2. ábrákon látható egy orrmotoros hátsókerék-meghajtású hajtáslánc és ennek elvi váz-

lata.  
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4.3.1. ábra: A hajtásátvitel a motortól a hajtott kerékig 

 

 
 

4.3.2. ábra: A hajtásátvitel a motortól a hajtott kerékig (elvi vázlat) 

 

A hajtott keréken kifejtett nyomaték a motor nyomatékának, a hajtómű áttételének és a hatás-

foknak a szorzata: 

 

hhmh
iMM  .                                 (4.39) 

 

A hajtott keréken kifejtett legnagyobb vonóerő a maximális nyomaték és a hajtott kerék suga-

rának hányadosa. 

 

R

iM

R

M
F

hhh

h


maxmax

max
 .           (4.40) 

 

A keréken kifejtett legnagyobb nyomaték akkor nyerhető ki, ha nem csúszik meg a jármű ke-

reke, ennek feltétele: 

 

GRM
oh

  ,                                  (4.41)  

 

ahol 
o

  a tapadási súrlódási tényező, G  a jármű súlya. 
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A kifejthető maximális vonóerőre is teljesülni kell az alábbi feltételnek:    

 

GF
oh


max

.                                (4.42) 

4.3.2. A hajtómű áttétele és hatásfoka 

A teljes hajtómű áttétele a nyomatékváltó és a haránthajtómű áttételének szorzata 

 

       
dhvh

iii  .                                       (4.43) 

 

A nyomatékváltók több áttételi fokozattal készülnek, a használt fokozatnak megfelelő áttételt 

kell behelyettesíteni az 
v

i  helyére.  

A nyomatékátvitel során a hajtásláncban a súrlódások következtében mechanikai veszteségek 

keletkeznek, ezért a hajtott kerekekre jutó nyomaték kisebb a motornyomatéknál.  

A hajtott kerekekre jutó nyomaték a motor nyomatékának és a hatásfoknak a szorzata (veszte-

ségek figyelembe vétele): 

 

                                                       .
mhh

MM                          (4.44) 

 

A kerekeknek átadott teljesítmény ennek megfelelően: 

 

               
mhh

PP  .                           (4.45) 

 

A hajtómű hatásfoka számítható a hajtáslánc tagjainak részhatásfokai szorzataként.  

4.3.3. A gépjármű dinamikai egyensúlya  

A mozgó gépjármű dinamikus egyensúlyi feltétele, hogy a járműre ható összes erő összege 0. 

 

                                      0 aSLGh
FFFFFF ,     (4.46)  

ahol 
h

F a vonóerő,  

G
F  a gördülési ellenállás, 

L
F  a légellenállás, 

S
F az emelkedési ellenállás, 

a
F a gyorsítási ellenállás. 

 

A (4.46)-ba értelemszerűen az erőket előjelhelyesen kell beírni.   

Lássunk egy példát vízszintes pályán gyorsítással haladó gépjármű esetére. 

 

0 aLGh
FFFFF     

 

Az egyes részerők meghatározott értékeinek behelyettesítésével felírhatjuk: 

 

0
2

2
 mavcAG

R

iM
wg

hhm






. 
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Ezt az egyenletet nevezhetjük a gépjármű mozgásegyenletének. Látható, hogy a vonóerő, ami 

az egyes sebesség fokozatok áttételétől függ, függvénye a sebességnek is. A vonóerők sebes-

ség szerinti függvénygörbéit vonóerő diagramnak nevezik.  

4.3.4. Vonóerő-diagram 

A 4.3.3. ábrán látható egy gépjármű vonóerő-diagramja, ami a vonóerőt a gépkocsi haladási 

sebességének függvényében ábrázolja. Az ábrán egy négyfokozatú nyomatékváltós gépjármű 

vonóerő-diagramja látható. A I-IV fokozatokhoz tartozó vonóerő-görbék burkoló görbéje adja 

az 
id

F  ideális vonóerő görbét, amikor a gépjármű egész sebességtartományát ki lehet használ-

ni. A diagram vízszintes tengelye alatt láthatók az egyes fokozatokhoz tartozó fordulatszám-

ok, ezek segítségével leolvashatók a vízszintes tengelyen a sebességi fokozatokban elérhető 

sebességek. A diagramban megtalálhatók a menetellenállások. Az 
G

F , az ,
L

F az 
S

F és az 
a

F  

a gördülési ellenállás, a légellenállás, az emelkedési ellenállás és a gyorsítási ellenállás görbé-

je.  

A diagram segítségével meghatározhatók egy adott sebességhez tartozó menetellenállások 

különböző emelkedési szögeknél. Például v3 sebességnél az egyes menetellenállásokat az A-

B, B-C, C-D ill. D-E távolságokkal tudjuk meghatározni. Láttuk, hogy adott esetben ezek ösz-

szeadódnak. A diagramhoz tartozik egy 
max

 
o

 görbe sereg, amelyek az emelkedési szöget 

jelölik, ezekkel lehet figyelembe venni az emelkedési ellenállást. A diagram segítségével 

bármely sebességi fokozathoz tartozó adott sebesség esetében meghatározhatjuk a leadható 

vonóerőt különböző emelkedési szögek esetén. 
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4.3.3. ábra: Vonóerő-diagram 

4.3.5. A teljesítménydiagram 

A gépjármű mozgásegyenletéhez hasonlóan felírható a teljesítmények egyensúlyi egyenlete: 

 

0
aSLGh

PPPPP ,           (4.47)  

ahol 
h

P a kerékteljesítmény, 

G
P  a gördülési ellenállás teljesítmény szükséglete, 

L
P  a légellenállás teljesítmény szükséglete, 

S
P  az emelkedési ellenállás szükséglete, 

a
P  a gyorsítási ellenállás szükséglete. 

 

A kerékteljesítmény a (4.45) szerint 
mha

PP  . A többi teljesítményszükséglet a FvP   ösz-

szefüggés alapján számítható a sebességek függvényében. A teljesítményeket ábrázolja a se-

besség függvényében az egyes sebességfokozatok esetén különböző lejtőhajlásszögek mellett 

a teljesítmény diagram (4.3.4. ábra). A vonóerő diagramhoz hasonlóan leolvashatók a diag-

ramból az egyes sebességekhez tartozó teljesítmény szükségletek különböző lejtőszögek ese-
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tén. A diagram segítségével kiválasztható a menetellenállások leküzdéséhez szükséges sebes-

ségi fokozat.   

 

 

 
4.3.4. ábra: Teljesítmény-diagram 

4.3.6.  A gépjármű menetstabilitása 

A gépjárműnek azt a tulajdonságát, hogy milyen mértékben képes a kormánymű által megha-

tározott nyomvonalon haladni menetstabilitásnak nevezzük. A menetstabilitás bonyolult fo-

lyamat eredménye, befolyásolják a kerekek méretei, a gumiabroncs minősége, nyomása, útvi-

szonyok és súlyelosztás. A 4.3.5. ábra mutatja a gépjármű helyzeteit gyorsítás (a, b, c), ill. fé-

kezés esetén (d, e). Az ábrán a vektorok jelölik a kerekeken ható vonóerőket, ill. a súlyponton 

átmenő tehetetlenségi erőket, szemléletesen látható a különböző esetekben az erők nyomaté-

kának az iránya, ha a jármű ferde helyzetbe kerül. Ha a nyomatékok az eredeti helyzet (sem-

leges helyzet) irányába forgatják a járművet ez a stabil helyzet, ellenkező esetben labilis a 

helyzet, a jármű megcsúszhat. A c) esetben a jármű helyzete semleges abban az esetben, ha a 

hajtott négy keréken egyenlő nagyságú vonóerő ébred. Ha a két első keréken nagyobb a vonó-

erő a hátsó kerekekhez képest, akkor stabil a helyzet, ellenkező esetben a hátsókerék-

hajtáshoz hasonlóan labilissá válik. Az e) esetben fékezés esetén mind a négy kerékre ható 

egyenlő nagyságú erő esetén semleges a helyzet, az első kerekekhez képest nagyobb hátsó 

kerékre ható fékezőerők esetén stabil a helyzet. Ellenkező esetben labilissá válik. 
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4.3.5. ábra: A gépjármű stabilitási helyzete 

 

Kanyarodás esetében a gépjármű a tehetetlenségi erő hatására kicsúszhat vagy felborulhat. 

Kanyarodáskor a járműre ható tehetetlenségi (centrifugális) erő nagysága:  

     
R

v
mF

c

2

  ,                                 (4.48) 

ahol m  a gépjármű tömege, 

v   a gépjármű haladási sebessége, 

R  a kanyarodás sugara. 

 

A gépjármű haladása akkor stabil, ha GF
oc

 . Ebben az esetben nem csúszik ki a jármű. 

 

A 4.3.6. ábrán láthatók egy vízszintes pályán haladó kanyarodó járműre ható erők. 
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4.3.6. ábra: Vízszintes pályán kanyarodó gépjárműre ható erők 

 

A jármű nem csúszik ki, ha az oldalvezető erő nagyobb, mint a centrifugális erő: 

 

R

v
mmg

o

2

                          (4.49) 

 

Egyenlőség esetén kapjuk meg a kicsúszás határsebességét: 

 

o
gRv 

max
.                    (4.50) 

 

A kicsúszás elkerülésének feltétele 
max

vv  . 

 

Kanyarodó jármű bizonyos esetben, mielőtt megcsúszna, felborulhat. Felírható a pálya suga-

rának irányában a P pontra a nyomatéki egyenlet: 

 

0
2

 hF
b

GM
CP

.        (4.51) 

 

0
2

2

 h
R

v
m

b
mg .                 (4.52) 

 

A kiborulás határsebessége 

 

h

b
gRv

k
2

max
 .                    (4.53) 

 

A kiborulás elkerülésének feltétele 
maxk

vv  .  

A gépjármű megengedhető maximális sebessége kanyarodáskor a 
max

v  és a 
maxk

v közül a ki-

sebbik érték. 

A kicsúszás veszélyének mérséklése érdekében a pályát a kanyar középpontja felé a haladás 

irányára merőlegesen megdöntik. Ebben az esetben a centrifugális erő és a nehézségi erő 

normális irányú összetevői összeadódnak, ez által megnövekszik a tapadási súrlódási erő, így 
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a kicsúszás veszélye csökken. A 4.3.7. ábrán láthatók a gépjárműre ható erők megdöntött pá-

lya esetén. 

 

  

 
4.3.7. ábra: Döntött pályán kanyarodó gépjárműre ható erők 

 

A gépjármű nem sodródik ki, ha az oldalvezető-erő és a súlyerő tangenciális összetevőjének 

összege nagyobb, mint a centrifugális erő tangenciális összetevője. 

 

           
Not

FF  .                                   (4.54) 

 

                  )cossin(sincos

2

 GFmg
R

v
m

Co
        (4.55) 

Egyenlőség esetén kifejezhetjük a maximális határsebességet: 

 

   




sincos

)cos(sin
max

o

o
gR

v



                       (4.56) 

 

A kicsúszás elkerülésének feltétele:  
max

vv  .  

 

A gépjármű kanyarodás közbeni menetstabilitását a kerekre ható oldalvezető és a centrifugális 

erő által alkotott erőpár hatására bekövetkező gumiabroncs deformációja is befolyásolja.  

A 4.3.8. ábra mutatja a kerekek csúszásmentes feltételét kanyarodás esetén: 
21

  . 

 

 
4.3.8. ábra: A csúszásmentes gördülés feltétele 

 

A gépjármű az O fordulási középpont körül R sugáron fordul el. A kerekek csúszásmentes 

fordulásának az a feltétele, hogy a kanyarban gördülő mindegyik kerék tengelyvonalának 

meghosszabbítása az O pontban metssze egymást, emiatt
1

 >
2

  kell, hogy legyen. 
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A 4.3.9. ábrán látható, hogy a kanyarban gördülő gumikerekek deformálódnak.  

 

 
 

4.3.9. ábra: A kanyarban gördülő deformálódó gumiabroncs alakja és gördülése 

 

Az ábrán látható, hogy a deformálódott gumiabroncs a kerék fősíkjának irányával  szöggel 

eltérő irányban halad, ezt a jelenséget kúszásnak nevezik, ahol a  a kúszási szög. A kúszási 

szög nagyságát több tényező is befolyásolja (pl. a centrifugális és oldalvezető erő nagysága, 

gumiabroncs szerkezete, geometriája, levegőnyomása, kerékterhelés, súlypont helyzete, hal-

adási sebesség, a pálya minősége, a kerékfelfüggesztés). A csúszásmentes kanyarodás miatt 

fontos az egy tengelyen lévő kerekek azonos minősége és megfelelő légnyomása, hogy azo-

nosak legyenek a  kúszási szögek.  

Ha a gépjármű tömegközéppontja a jármű geometriai középpontjában helyezkedik el, akkor a 

négy keréken azonos lesz a kerékterhelés. Megfelelő (tengelyenként azonos nagyságú) leve-

gőnyomás esetén mind a négy keréknél azonos nagyságú kúszási szög keletkezik (4.3.10. áb-

ra). Látható, hogy kanyarodás közben az első és a hátsó kerekek haladási irányaira merőleges 

egyenesek (fordulási sugár) egy pontban metszik egymást, az O és O
’
 pontban. Jó közelítéssel 

a fordulási sugarak azonosak, ez stabil helyzetet eredményez, ezt nevezzük semleges kor-

mányzásnak, mert nem igényel oldalirányú ellenkormányzást.  

 
 

4.3.10. ábra: Semleges kormányzású gépkocsi kanyarodása 

 

Abban az esetben, ha a gépjármű tömegközéppontja nincs a jármű geometriai középpontjá-

ban, hanem az első tengelyhez közelebb helyezkedik el, akkor az első kerekek gumiabroncsai 



4. MOZGÁSTANÍ ÁLAPISMERETEK 87  

Bercsey Tibor, Tuskó László, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu 

erősebben deformálódnak, mint a hátsó kerekek ezért az első kerekek kúszási szöge a hátsó 

kerekekénél nagyobb lesz (4.3.11. ábra). 

Látható, hogy ebben az esetben a hátsó kerekek fordulási sugara nagyobb lesz az első kereke-

kénél, azaz a fordulási sugár hosszabb lesz, tehát a jármű nagyobb íven fordul. Ezért kanyaro-

dásnál az első kerekek íven tartása érdekében nagyobb kormányelfordítás szükséges. Ezt az 

esetet nevezik alulkormányzásnak.  

Kismértékű alulkormányzás nem jelent problémát vezetés közben, mert a kormányt a szüksé-

ges irányba kell kicsit túlfordítani. 

 

 
 

4.3.11. ábra: Alulkormányzott gépkocsi kanyarodása 

 

Abban az esetben, ha a gépjármű tömegközéppontja a jármű geometriai középpontjától a hát-

só tengely irányába tolódik el, akkor a 4.1.12. ábrának megfelelő helyzet áll elő, ez az alul-

kormányzás ellentettje, a hátsó kerékabroncsok deformációja lesz a nagyobb és a kúszási szö-

gük is nagyobb lesz. Ezt az esetet nevezik túlkormányzásnak, ugyanis az O
’
 pont eltolódása 

következtében a fordulási sugár kisebb lesz. A jármű íven tartásához a kanyarral ellentétes 

irányú kormánymozgatások szükségesek, ez nem természetes a vezetés közben, ezért a jármű 

labilitását okozza.  

 
 

4.3.12. ábra: Túlkormányzott gépkocsi kanyarodása 
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5. JÁRMŰMOTOROK 

5.1. Történelmi áttekintés 

Az emberek mobilitás utáni vágya, a gyorsabb, függetlenebb mozgásra való képesség, csak az 

1800-1900-as századfordulón teljesülhetett, amikor az első automobilok benépesítették az 

utakat. 

Már kb. 130 éve gyártanak automobilokat, azaz önjáró járműveket Európában. Az automobil 

szó egy görög-latin összetett szó: 

autó (görögül)   magától 

mobil (latinul)   mozgó 

 

Az 1910-es évekig még egyáltalán nem dőlt el, hogy az utcai forgalomban az elektromos-, 

gőz- vagy belsőégésű motorok terjednek el. Mindegyik hajtási módnak voltak jellemző elő-

nyei és hátrányai. 

Az elektromos járművek ugyan halk üzemükkel és egyszerű kezelhetőségükkel tűntek ki, 

viszont lassúak voltak és a nem kielégítő akkumulátor teljesítmény miatti korlátozott hatósu-

garukból adódóan csak városokban használhatók valamint probléma az akkumulátor hosszú 

feltöltési ideje is. 

A gőz meghajtású autók nemcsak jobban gyorsultak és nagyon kedvező teljesítménnyel ren-

delkeztek összehasonlítva a benzinesekkel (gyakran a fölényük miatt a versenyekből is kizár-

ták őket), megbízhatóak voltak és a lehető legegyszerűbb utántöltési lehetőséggel rendelkez-

tek: víz a kutakból vagy az állatitatókból mindenütt rendelkezésre állt. Ezenkívül égőjük gya-

korlatilag minden hajtóanyaggal működött, rendszerint kerozint használtak. Hátrányuk a na-

gyon hosszú felfűtési idő volt: amíg a kazán elérte az üzemi hőmérsékletet fél óra is eltelt. 

Hátrányuk volt a nagy tömegük és a magas gyártási költség. 

A benzinüzemű járművek viszonylag megbízhatóak és takarékosak voltak, ellenben zajosak 

és büdösek is. Ezen kívül az üzemanyag-ellátásuk és annak minősége gyakran problémákat 

okozott. 

 

Az automobilok elterjedésének korai szakaszában felmerült az elektromos autóknak a belső-

égésű motorú autókkal való egyesítésének gondolata. Ugyanis az elektromos motorok hatás-

foka jelentősen nagyobb a belsőégésű motorokénál. 

A benzinmotorok csak az 1900-as években kezdték lépésről-lépésre kiszorítani az elektromos mo-

torokat a járművekben. Az elektromos hajtásúak ugyanis a nehéz akkumulátoraik és azok hosszú 

feltöltési ideje miatt nem tudtak a hatótávolság tekintetében lépést tartani. További tényező volt az 

Otto-motorok elektromos indítórendszerének feltalálása és beépítése a járművekbe. 

 

125 éve gyártanak gépjárműveket. A design, a járművek kinézete ez idő alatt viharos fejlődé-

sen ment keresztül. Egész más a helyzet a motorokkal. Az alapfelépítése a hajtóműnek az 

utóbbi 100 évben ugyanaz maradt, csak a méretekben, a kivitelezési módban és a részletekben 

felismerhető, hogy a motortechnika terén is jelentős fejlesztések történtek. 

 

A „motor“ fogalom alatt olyan szerkezetet/gépet értünk, amely különböző energiafajtákat, pl. 

hő- vagy elektromos energiát átalakít, és mechanikai munkát végez. A motorok rendszerint 

rendelkeznek egy tengellyel, amely forog és mechanikus szerkezetek segítségével – esetünk-

ben egy járművet hajt meg. 

 

A MOTOR tehát egy gép, amely munkát végez, azaz munkagép. 
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A járművek hajtására különböző motorok alkalmasak: 

 

 Az elektromos motor, és 

 a belsőégésű motor. 

 

A gépjárművekben leggyakrabban alkalmazott motorok a belsőégésű motorok. 

5.2. A belsőégésű motorok működési folyamata és funkciója 

Az éghető anyagok kémiai energiával rendelkeznek. Ezt az energiát elégetés útján fel lehet 

felszabadítani és a motorok meghajtására használni. 

 

Példa: 

A szén vagy folyékony, illetve gáz halmazállapotú szénhidrogének elégetésekor hő keletke-

zik, amelyet a motor hajtására lehet alkalmazni. Az égés egy oxidációs folyamat. 

C +  O2  =  CO2  +  hő 

 

Ha a felszabadított hőt egy munkaközegre vezetjük, akkor helyzeti és/vagy mozgási energia 

keletkezik. 

Például egy gőzgép szűkebb értelemben véve olyan gép, amely a gőzben lévő helyzeti vagy 

mozgási energiát részben mechanikai munkává alakítja. 

A munkaközeg vízgőz, az üzemanyag szilárd, folyékony vagy légnemű.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. ábra: Az energiaátalakítás lehetőségei a gőzgépben 

 

Az égés által felszabadított hő hatására vízgőz keletkezik. Attól függően, hogy a felhevített 

vízgőz helyzeti energiáját (nyomás) vagy a mozgási energiáját (áramlási sebesség) használják 

fel, megkülönböztetünk gőzmotorokat vagy gőzturbinákat. A helyzeti energia tehát dugattyús 

gépben és a mozgási energia pedig turbinában alakítható át mechanikai energiává (5.2.1. áb-

ra). 

 

A belsőégésű motor esetében a munkaközeg levegő, az üzemanyag (szilárd), folyékony, lég-

nemű anyag. 

Az üzemanyag az úgynevezett égéstérben elég és az égés során felszabaduló hő felmelegíti az 

égéstérben lévő munkaközeget (levegőt). A közeg felmelegítése nyomásnövekedést okoz. At-

tól függően, hogy a munkaközeg nyomási vagy áramlási energiáját hasznosítják, megkülön-

böztetünk aerosztatikus (5.2.2. ábra) vagy aerodinamikus hőerőgépet (5.2.3. ábra). 

 

Nyomási energia Gőzmotor 

Mozgási energia 

Vízgőz (Munka-

közeg) 

Helyzeti energia 

 Hő Áramlási energia Gőzturbina 

Víz 
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5.2.2. ábra: Belsőégésű motor 

 

 
 

5.2.3. ábra: Gázturbina 

 

Néhány jellemző tulajdonsága miatt (lásd 5.2.1. táblázat) a gázturbinákat néhány speciális al-

kalmazástól eltekintve közúti járművekben nem alkalmazzák. Viszont elterjedten használják 

őket repülőgép hajtóművekben. 

 

előnyök hátrányok 

• kis méret 

• kedvező emissziós értékek utóke-

zelés nélkül is 

• nagyon nyugodt járás 

• többféle üzemanyaggal alkalmaz-

ható 

• kedvező forgatónyomaték jelleg-

görbe 

• hosszú szervizintervallum és élet-

tartam 

• magas gyártási költségek 

• kedvezőtlen indítási viselkedés 

• magas zajszint 

• nagy üzemanyag-fogyasztás 

• kisebb teljesítménytartományokra 

kevésbé alkalmas 

 

 

5.2.1. táblázat: A gázturbinás hajtóművek előnyei és hátrányai 

 

A két motortípus legfontosabb jellemzőinek összehasonlítását az 5.2.2. táblázat mutatja be. 

 



5. JÁRMŰMOTOROK                                                                 91 

Bercsey Tibor, Tuskó László, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu 

Belsőégésű motor (Dugattyús gép) Gázturbina 

Minden állapotváltozás az égéstérben ját-

szódik le 

Az állapotváltozások egymástól elkülöní-

tett terekben játszódnak le 

A töltéscsere és a hőfelszabadulás perio-

dikus 

 kis légmennyiség 

 kis fajlagos teljesítmény 

A töltéscsere és a hőfelszabadulás folya-

matos 

 nagy levegőmennyiség 

 nagy fajlagos teljesítmény 

A munkafolyamat nyomásszintje magas 

 jó hatásfok (alacsony üzemanyag fel-

használás) 

A munkafolyamat nyomásszintje alacsony 

 rosszabb hatásfok (nagy üzemanyag 

felhasználás) 

 

5.2.2. táblázat: A belsőégésű motor és a gázturbina ismertetőjegyeinek összehasonlítása 

 

Lehetőség van viszont arra is, hogy mindkét hőerőgép előnyeit kombináljuk és ezzel egy 

energetikailag kedvező kombinált gépet hozzunk létre. 

 

 Belsőégésű motor Gázturbina 

Levegőmennyiség - + 
Nyomásszint + - 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. ábra: A belsőégésű motor és a gázturbina feltöltős motorrá való összekapcsolása 

 

A belsőégésű motor termikus hatásfoka kedvező a munkafolyamat magas nyomásszintje mi-

att, tehát alacsony az üzemanyag fogyasztása. Viszont a szakaszos üzem miatt, különösen 

magas fordulatszámok esetén, csak korlátozott mennyiségű levegőt képes a munkafolyamatba 

juttatni. Ezáltal a teljesítménytartománya korlátozott. 

A gázturbina éppen fordítva viselkedik. Ezért kínálkozik a lehetőség arra, hogy a két géptípus 

kedvező tulajdonságait egy kombinált turbófeltöltős motorban egyesítsük. 

 

 

 

 

 

 

 

Előnyök egyesítése, hátrányok kiküszöbölése 

Turbófeltöltős 

dugattyús motor 

 Nagy fajlagos teljesítmény 

 Alacsonyabb üzemanyag felhasználás 

Egy „gázturbina”, amelynek az égéskamrája 

egy belsőégésű motorként van kialakítva 
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5.2.5. ábra: A turbófeltöltős motor elve 

 

A belsőégésű motor forró kipufogó gáza átáramlik a turbófeltöltő turbináján és meghajtja a 

kompresszort. A kompresszor a levegőt „elősűrítve”, tehát túlnyomással szállítja a munka-

hengerbe. Ezáltal növeli a frisslevegő-feltöltés mennyiségét és így nagyobb mennyiségű 

üzemanyagot lehet a motorban elégetni és a motorteljesítmény növekszik. 

5.3. A belsőégésű motorok csoportosítása 

A belsőégésű motoroknak nagyon sokféle és nem egységes csoportosítási lehetősége létezik. 

Így megkülönböztetünk dugattyús gépeket: 

 a munkafolyamat módja  

 a dugattyú mozgás módja 

 az elégetési eljárás 

 a munkafolyamat, ütemszám 

 a keverékképzés 

 a terhelés- vagy teljesítményszabályozás 

 a hűtési mód 

 az üzemanyag 

 az alkalmazási terület 

 a szerkezeti kialakítás (hengerelrendezés és hengerszám) alapján. 

 

A munkafolyamat módja szerinti csoportosítás 

 

a. Nyitott munkafolyamatú motorok 

 

 munkaközeg  levegő (tartalmazza az égéshez szükséges oxigént) 

 A levegővel összekeveredett üzemanyag (  üzemanyag – levegő keverék) 

zárt térben, a munkahengerben ég el 

 az így keletkező égési nyomás mozgatja a dugattyút a hengerben és szolgáltatja 

a hajtóművön keresztül a mechanikai munkát (  munkaütem) 

 minden munkalöket után az elégett gázok friss üzemanyag-levegő keverékre 

cserélődnek (  töltéscsere) 

 

b. Zárt munkafolyamatú motorok 

Vannak azonban motorok (gőzmotor, Stirling-motor), ahol a munkaközeg (pl. levegő 

vagy más gázok, vízgőz) állapotváltozásainak egyes fázisai egy zárt rendszerben tör-

ténnek. 
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A Stirling-motor munkafolyamatának fázisait az 5.3.1. ábra mutatja. 

 
 

5.3.1. ábra: A Stirling-motor működési módja 

 

A Stirling-motor hátrányai: 

 Nagyon magas munkaközeg nyomások  drága, költséges szerkezeti kialakítás 

 a terhelésszabályozás nagyon nagy ráfordítást igényel  nagy hűtőfelület és szellőző-

teljesítmény szükséges 

 

A Stirling-motor előnyei: 

 nagyon jó károsanyag-koncentráció 

 többféle üzemanyaggal is működtethető 

 alacsony üzemanyag fogyasztás 

 halk működés, égési zajok nélkül 

 

A hőerőgépek csoportosítása az égés időbeli lefolyása alapján megkülönböztetünk: 

 

 időszakos égést (nyílt folyamatú belsőégésű motoroknál) 

 folyamatos égést külső égésű motoroknál (Stirling-motor, gőzmotor, gázturbina) 

 

A dugattyúmozgás szerinti csoportosítás 

 

A dugattyú mozgásformája szerint megkülönböztetünk 

 lineáris dugattyús 

 forgódugattyús gépeket. 
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5.3.2. ábra: Lineáris dugattyús és forgódugattyús motorok 

 

A forgódugattyús motorok előnyeit és hátrányait az 5.3.1. táblázat foglalja össze. 

 

Előnyök Hátrányok 

• egyszerű felépítés (nincs forgattyús haj-

tómű) 

• kis tömeg 

• nyugodt járás 

• nagy fajlagos teljesítmény (a szívási tér-

fogatra vonatkoztatva) 

• problémás tömítés 

• kedvezőtlen alakú égéstér  

• nehézkes kenés 

• magas előállítási költségek 

• fontos üzemi paraméterei, mint pl. élet-

tartam, károsanyag-kibocsátás, üzem-

anyag-fogyasztás kedvezőtlenek 

 

5.3.1. táblázat: A forgódugattyús motor jellemzői 

 

A továbbiakban csak a gépjárművek szempontjából fontos lineáris dugattyús motorokat 

tekintjük át. 

 

A munkafolyamat szerinti csoportosítás (ütemszám) 

 

Mind az Otto-, mind pedig a dízelmotorok megvalósíthatóak 4 ütemű és 2 ütemű munkafo-

lyamattal is. 

a. 4 ütemű Otto-motor 

 A négyütemű motoroknál egy munkaciklus két forgattyústengely-körülfordulás 

alatt játszódik le. 

 A töltéscsere a dugattyú kiszorító hatása révén valósul meg a kipufogó és a 

szívó ütem során, mikor a kipufogó és a szívó szelep nyit és zár. 

 A szelepek nyitási és zárási időpontját a szelepvezérlés igazítja a dugattyú-

mozgáshoz. 

 

A motorban lejátszódó folyamatok az úgynevezett indikátordiagram segítségével ábrázolha-

tók. Az indikátordiagram a hengerben lévő nyomást ábrázolja a dugattyú-löket függvényében. 
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5.3.3. ábra: A 4 ütemű motor működési módja és indikátordiagramja 

 

Szívás: A dugattyút a motor lendülete lefelé mozgatja így az égéstérben szívóhatás alakul ki. 

A nyitott szívószelepen keresztül friss levegő-üzemanyag keverék áramlik az égéstérbe. 

Keverék sűrítés: A dugattyú felfelé mozog és a beszívott keveréket összesűríti. 

Gyújtás és égés: Röviddel azelőtt, hogy a dugattyú eléri a felső holtpontját az összesűrített 

keverék begyullad. Az égő keverék az égéstérben nagy nyomást okoz, amely a dugattyút lefe-

lé mozgatja (expanzió). Ebből a munkaütemből származik a motor hajtóereje! 

Kipufogás: A motor lendülete a dugattyút ismét felfelé mozgatja. A kipufogó szelep kinyit és 

az elégett keveréket (égésterméket) a dugattyú az égéstérből kinyomja, ami a kipufogón ke-

resztül a szabadba távozik. 

 

b. 2 ütemű motorok 

A kétütemű motorok egy munkaciklusa egy forgattyústengely-körülfordulásra esik. 

1. ütem: Szívás (A) és sűrítés (B) 

2. ütem: égés, munkavégzés (C) és kipufogás (D) 
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A folyamat részletezése: 

 

1. ütem: 

A dugattyú az alsó holtponttól a felső holtpontig mozog. 

Az alsó holtponton a nyomással rendelkező friss keverék a hengerbe áramlik 

és kitolja az elégett keveréket a kipufogó nyíláson keresztül. 

A keveréket a hengerben a dugattyú sűríti. Ezzel egyidejűleg a dugattyú alatti 

térben szívóhatás alakul ki. 

Az átömlő csatornája a szívó nyílásnak szabaddá válik és új keverék áramlik 

be a forgattyúsházba. 

A keverék gyújtása kevéssel a felső holtpont előtt történik. 

 

 

 

 

 

2. ütem: 

Következik a gyújtás és az égés. 

A dugattyú lefelé mozog és zárja a szívó nyílást. Ekkor történik az új keverék 

sűrítése. 

Ebben a fázisban a dugattyú szabaddá teszi a kipufogó nyílást: az elégett gá-

zok kiáramlanak. 

A dugattyú eléri az alsó holtpontot, a nyomás alatt lévő friss keverék beára-

molhat az égéstérbe és az égéstermék túlnyomó részét kinyomja onnan. 

Ezt a folyamatot rövidrezárt átöblítésnek nevezik. 

 

 

5.3.4. ábra: A kétütemű motor működése 

 

A kétütemű motor előnyei és hátrányai 

 

 A kétütemű motoroknak nagyobb a teljesítménysűrűsége, mivel minden egyes 

forgattyústengely-körülfordulásnál munkavégzés történik. 

 A kétütemű motorok nem tudják a teljes lökettérfogatot a táguláshoz hasznosítani, mi-

vel annak egy részében a szívó- és kipufogó nyílások a nyomás kialakulását nem te-

szik lehetővé. 

 A kétütemű motorok sokkal egyszerűbben és olcsóbban gyárthatók, mivel a négyüte-

mű motorokhoz képest nem igényelnek szelepvezérlést. 

 A szelepvezérlés hiánya miatt a kétütemű motorokban kisebb tömegerők lépnek fel, 

ezért nagyobb fordulatszámot tesz lehetővé. Ez is hozzájárul a motor nagyobb telje-

sítménysűrűségéhez. 

 A kenőanyagot (motorolajat) a kétütemű motoroknál az üzemanyaghoz kell keverni, 

mert a forgattyúsház része a töltéscsere rendszernek, nem úgy, mint a négyütemű mo-

toroknál, amelyek esetében a kenést külön motorkenő rendszer biztosítja.  

Ez is hozzájárul a károsanyag-kibocsátási értékek romlásához és jellegzetes kék színű 

füstcsóvát okoz. 

A hagyományos kialakítású kétütemű motoroknak nagyobb a fajlagos fogyasztása és 

rosszabbak a károsanyag-kibocsátási értékei, mivel az üzemanyag-levegő keverék egy 

részét az öblítés során égés nélkül elveszítik. 
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Átöblítés akkor jön létre, amikor a friss gázkeverék az elégettel keveredik és kiszorí-

tásra kerül.  

Ezt a jelenséget az üzemanyag direkt-befecskendezésével (például a kétütemű dízel-

motorok) lehet megakadályozni. 

 

A lineáris dugattyús motorok csoportosítása az égési folyamat alapján 

 

Az égési folyamat alapján megkülönböztethetünk: 

 

a. Otto-folyamat 

Az Otto motor olyan belsőégésű motor, melynél az a sűrített üzemanyag-levegő keverék égé-

sét egy időben szabályozott külső gyújtás váltja ki. 

 

b. Dízel-folyamat 

A dízelmotoroknál az égési folyamatot az erősen összesűrített forró levegőbe nagy nyomással 

befecskendezett üzemanyag öngyulladása okozza. 

 

Korábban jelentős különbségek voltak a keverékképzés módja tekintetében. A motorok fejlő-

dése során mind az Otto-, mind pedig a dízelmotorok esetében olyan új technológiákat fej-

lesztettek ki a keverékképzésre, amelyek a két eljárás bizonyos közeledéséhez vezettek és az 

égési folyamat jelentős minőségi javulását okozták (kisebb üzemanyag-fogyasztás és a 

károsanyag-kibocsátás csökkenése). 

 

A külső keverékképzésű dugattyús motorok működési módja 

 

A külső keverékképzésű motorok esetében a keverék a hengeren kívül, már a szívócsőben lét-

rejön. Ezt az eljárást használják az Otto-motorok esetében. 

Az eljárás előnye, hogy az üzemanyag elpárologtatása és az üzemanyagnak a levegővel való 

keveredése már a hengeren kívül megkezdődik. Így elegendő idő van arra, hogy lehetőleg 

homogén üzemanyag-levegő keverék a gyújtás előtt rendelkezésre álljon. 

A teljesítményszabályozás a keverék mennyiségén keresztül történik, úgy, hogy a keverési 

arány változatlan marad. A gázpedál működtetésével nemcsak a levegőmennyiség változik (a 

szívócsőben lévő fojtószelep működtetésével), hanem ugyanolyan arányban a bevezetett 

üzemanyag mennyiség is. Ezért ebben az esetben mennyiségszabályozásról beszélünk. 

A keverékképzéshez korábban az úgynevezett porlasztót használták. Az 5.3.5. ábra a porlasz-

tó elvi felépítését mutatja be. 
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5.3.5. ábra: A porlasztó elvi felépítése 

 

Az üzemanyag a tartályból az úszókamrába kerül, ahol környezeti nyomás p0 uralkodik (szel-

lőztetés). Az úszó szelepe az üzemanyagot állandó szinten tartja. Az úszókamrából az üzem-

anyag a főfúvókán át a porlasztócsőbe kerül. A porlasztócső kilépőfuratai a Venturi-

fúvókaként kiképzett levegőirányító legszűkebb keresztmetszeténél vannak. Ha a motor leve-

gőt szív, a levegőirányító csatornában csökken a nyomás, amely az üzemanyag kiáramlásához 

vezet, amelyet a levegő nagy áramlási sebessége finom cseppekké porlasztja. 

 

Az üzemanyag gyújtásához és égéséhez a keveréknek egy bizonyos szűk határok közötti tö-

megaránya szükséges a szívócsőben, illetve az égéstérben. Kb. 14,7 kg levegő és 1 kg üzem-

anyag keverékét sztöchiometrikus keveréknek nevezzük (lambda=1). Ez azt jelenti, hogy a 

keverékben annyi levegő és benzin molekula van, hogy tökéletes égés valósulhat meg. A 

lambda (λ) definíció szerint a bevezetett levegőmennyiség és az égéshez szükséges elméleti 

levegőmennyiség hányadosa.  

A szegény keverék (lambda nagyobb, mint 1) több levegőt, a dús keverék (lambda kisebb, 

mint 1) kevesebb levegőt tartalmaz. A lambda viszonyszám pontos értéke azonban függ az 

üzemanyag összetételétől is, különösen a szén/hidrogén aránytól. 

Bizonyos üzemállapotok különböző lambda értékeket követelnek meg. Dús keverék esetén 

(λ<1) növekszik a motorteljesítmény, míg szegény keverék esetén (λ>1) takarékosabban mű-

ködik a motor, azaz csökken a fajlagos fogyasztás. (5.3.6. ábra bal oldali diagram). 
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5.3.6. ábra: A  nagyságának hatása a motor jellemzőkre 

 

A keverékviszony másfelől pedig a károsanyag-kibocsátást is befolyásolja, azaz a különböző 

káros anyagok (CO – szénmonoxid, HnCm -szénhidrogének, NOX nitrogénoxidok) részarányát 

a kipufogó gázban (5.3.6. ábra jobb oldali diagram). 

Belátható, hogy nincs olyan optimális megoldás, amely a keverékarány megfelelő megválasz-

tása esetén minden károsanyag-paraméter tekintetében egyidejűleg kedvező lenne. 

 

Ahhoz, hogy a porlasztó minden üzemállapotban tökéletesen működjön a motor szempontjá-

ból, nagyon sok követelménynek kell megfelelnie: 

 gyors, biztos indítás (hideg- és meleg indítás) 

 stabil üresjárat alacsony fordulatszám esetén is 

 takarékos fogyasztás részterhelés esetén 

 gyors, erőlködésmentes működés gyorsításkor 

 keverékdúsítás a maximális teljesítmény elérése érdekében 

 a károsanyag-kibocsátásnak minden üzemállapotban a megengedett érték alatt kell maradnia. 

 

A káros anyag kibocsátási előírások folyamatos szigorodása, összefüggésben a katalizátor-

technika elterjedésével valamint a takarékos, de ugyanakkor dinamikus motorok trendje kö-

vetkeztében a porlasztók egyre összetettebbek, terjedelmesebbek és végül drágábbak is lettek. 

 

Az üzemanyag befecskendezés 

 

A 80-as évek közepén terjedt el az üzemanyag befecskendezés, mint keverékképzési eljárás. 

A fejlődését a szívócsőbe való befecskendezés előnyei, a gazdaságosság, teljesítőképesség és 

kedvező károsanyag-kibocsátás idézte elő. 

Ennél az eljárásnál az üzemanyagot egy központi szivattyú egy vezetékrendszeren keresztül 

központilag (központi befecskendezés) vagy egyenként minden henger elé (hengerenkénti be-

fecskendezés) fecskendezi be (5.3.7. ábra). 

 

A szívócsőbe való befecskendezés folyamatosan vagy szakaszosan kis időintervallumokban 

történik egy körfolyamaton belül. 

A folyamatosan befecskendező rendszerek mechanikus elven működnek, amelyek a befecs-

kendező fúvókánál az üzemanyag nyomás variálásával a befecskendezett üzemanyag-mennyi-

séget változtatják, és a motor teljesítmény igényéhez igazítják 
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5.3.7. ábra: Üzemanyag befecskendezés 

központi befecskendezés (bal oldali ábra), hengerenkénti befecskendezés (jobb oldali ábra) 

 

Szakaszos befecskendezéshez elektromágneses szelepeket alkalmaznak, melyeket elektroni-

kus berendezés szabályoz. A befecskendező szelepnél ebben az esetben mindig gyakorlatilag 

ugyanakkora az üzemanyag előnyomás, csak a befecskendező szelep szabályozott nyitási idő-

tartama határozza meg a bevezetett üzemanyag mennyiséget. 

 

A mai korszerű motorok esetében kizárólag elektronikusan szabályozott hengerenkénti be-

fecskendezést alkalmaznak. Legtöbbször az üzemanyagsugarat közvetlenül a szívószelepre 

irányítják. Üzemi hőmérsékleten a szelepek olyan magas hőmérsékletet érnek el, hogy ilyen-

kor a szelepre irányított üzemanyag azonnal elpárolog. A szelep nyitásakor az üzemanyagpá-

rát a hengerbe áramló levegő magával viszi és az égés szempontjából ideális keveréket képez. 

További előnye ennek a befecskendezési módnak, hogy a szívócső rendszer kialakítása során 

nem kell tekintettel lennünk a befecskendező rendszerre. 

 

A belső keverékképzésű dugattyús motorok működési módja 

 

A dízelmotorok belső keverékképzéssel működnek. Ez azt jelenti, hogy a keverék nem a hen-

geren kívül, hanem a hengerben képződik. A belső keverékképzésű motoroknál az üzem-

anyagot nagy nyomással, kevéssel a dugattyú felső holtpontja előtt finoman szétporlasztva 

fecskendezik a hengerbe. 

Az összesűrített forró levegőben öngyulladás lép fel. Ennél a megoldásnál kevés idő marad az 

ideális keverék képzésére. 
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5.3.8. ábra: Hengerekbe való közvetlen befecskendezés 

 

Terhelés- és teljesítményszabályozás szerinti csoportosítás 

 

Terhelés alatt a motor terhelését értjük a terhelésmentestől (üresjárat) kezdve a részterhelésen 

keresztül a teljes terhelésig. A hagyományos motorok terhelésszabályozására a jármű gázpe-

dálja szolgál. 

Megkülönböztethetünk minőség- és mennyiségszabályozást. 

 

Mennyiségszabályozás: 

 

A hagyományos Otto-motoroknál a keverékmennyiséget, azaz a keverék mennyiséget a szí-

vócsőben lévő fojtószelep változtatja. 

A levegő-üzemanyag arány, azaz a keverék minősége első közelítésben állandó marad (λ = 1). 

A levegőáramlás fojtása a részterhelés tartományában áramlási veszteségeket okoz, ezért rosz-

szabb lesz a hatásfok! 

 

Minőség szabályozás: 

 

A dízelmotorok esetében a beszívott levegő mennyiség (légtömeg) állandó fordulatszám ese-

tén függetlenül a terheléstől közel állandó. 

A terhelésszabályozás az üzemanyag különböző mennyiségű hozzáadásával érhető el. 

Ebben az esetben minőségszabályozásról beszélünk, mert a keverék minőségét változtatjuk az 

égéstérben (λ = 1,05… 8). 

 

Csoportosítás az üzemanyag fajtája alapján 

 

A belsőégésű motoroknál a hőenergia az üzemanyagból származik. E célból az üzemanyagot 

az égéstérbe juttatják és ott elégetik. 

Az üzemanyag fizikai tulajdonságai befolyásolják az égési folyamatot és természetesen jelen-

tős hatással vannak az üzemanyag-ellátó rendszerre. 

Az üzemanyag különböző halmazállapotainak megfelelően megkülönböztethetünk: 

 Gázformájú üzemanyaggal működő motorokat 

(metán, propán, bután, földgáz, biogáz, hidrogén) 

 Folyékony üzemanyaggal üzemelő motorokat 

(benzin, kerozin, benzol, alkohol, folyósított gázok (LNG, LPG), gázolaj, petróleum, 

repceolaj (biodízel), nehézolajok). 
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Gázformájú üzemanyaggal működő motorok 
 

A gáz halmazállapotú üzemanyaggal működő motorokat, röviden gázmotoroknak nevezzük, 

az Otto-motor működési elvét felhasználva külső keverékképzéssel működnek. A keverék-

képzésre egy keverőszelep szolgál, melyben a gáz- és levegőáram egyesül. 

 

A bevezetett gáz- és levegő mennyiség szabályozása a kívánt keverékaránynak megfelelően 

fojtószerkezeteken (fojtócsappantyú, szelep) keresztül történik, amelyek a gáz és a levegő ve-

zetékbe vannak beépítve. 

A keverék gyújtása elektromos gyújtóberendezéssel történik, gyújtógyertya segítségével.  

 

Folyékony üzemanyaggal működő motorok 
 

Ide tartoznak az Otto- és dízelmotorok, amelyek kereskedelemben kapható benzinnel és gáz-

olajjal üzemelnek. 

Nagyobb hajódízelek az üzemeltetési költségek csökkentése miatt nehézolajjal működnek. 

A nehézolajat nagyobb kén- és hamutartalom, valamint nagyobb viszkozitás jellemzi, mint a 

dízelolajat. 

Ilyen üzemanyaggal való működés az üzemanyag ellátórendszer megváltoztatását követeli 

meg: 

 nehézolaj előmelegítést a szivattyúzhatóság (kb. 45 °C) és a centrifugálhatóság (100 

°C) biztosítására 

 a nehézolaj szeparátorokkal való tisztításának szükségességét (a nehézolajban találha-

tó hamu különösen veszélyes a befecskendező szivattyúra és a fúvókára) 

 a fúvóka hűtésének szükségességét (elszenesedés). 

 

Többféle üzemanyaggal működő motorok 
 

A többféle üzemanyaggal működő motorok esetében a nagy teljesítmények elérése helyett 

inkább az üzemanyag választék bővítésén van a hangsúly. 

 

A többféle üzemanyaggal való működésre kizárólag a dízelmotorokat használják, azok közül 

is azokat, amelyek külön gyújtással rendelkeznek. 

 

A motorok alkalmazási vagy felhasználási területe szerinti csoportosítása 
 

A belsőégésű motorok alkalmazási területe változatos. Az 5.3.9. ábra szemléletesen mutatja 

be, hogyan határozza meg az alkalmazás célja a motorok nagyságát és kialakítását. 

 

 
 

5.3.9. ábra: Különböző felhasználási célú motorok 
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6. GÉPJÁRMŰVEK ERŐÁTVITELI RENDSZEREI 

6.1. Hajtáslánc 

6.1.1. A hajtáslánc feladata 

A jármű hajtásláncának feladata a haladáshoz szükséges vonó/tolóerő szükséglet biztosítása. 

A hajtómotorban kerül sor a kémiai (üzemanyag), vagy az elektromos energia (akkumulátor, 

napelem) átalakítása mechanikai energiává. A hajtómotorok közül napjainkban az Otto- és a 

dízelmotorokat részesítik előnyben. Minden hajtógépnek van egy bizonyos fordulatszám tar-

tománya, amelyet az üresjárati és a maximális fordulatszám határol. A teljesítmény és a forga-

tónyomaték maximális értékei nem állnak rendelkezésre a teljes fordulatszám tartományban, 

csak résztartományokban (6.1.1. ábra). A hajtásláncban az áttételek biztosítják azt, hogy a 

forgatónyomaték megfeleljen a mindenkori vonóerő szükségletnek (6.1.2. ábra). 

 

6.1.2. A hajtáslánc elemei 

 

A hajtáslánc elemeinek az alábbi funkciókat kell teljesítenie: 

 

 nyugalmi helyzet biztosítása járó motor esetén is, 

 elindulás, 

 forgatónyomaték és fordulatszám megváltoztatása, 

 előre- és hátra való haladás lehetővé tétele, 

 a hajtókerekek kanyarban való haladásakor különböző fordulatszámok lehetővé tétele, 

 a hajtómotor üzemének fogyasztás és kipufogógáz szempontjából való optimalizálása. 

 

Hajtásláncnak nevezik a gépjármű azon szerkezeti elemeinek összességét, amelyek a motor 

(M) «forgási munkáját» (a forgatónyomatékot) a hajtókerekekre átviszik. Az erőátvitel a kö-

vetkező részekből áll: 

 

 tengelykapcsoló (T), sebességváltó (V), osztómű (O) (összkerékhajtásnál), kardánten-

gely (K), 

 szöghajtás (DH), kiegyenlítőmű (D) és véghajtómű (H), nehézgépjárművek esetében 

kerék előtéthajtás. 

 

A nyugalmi helyzetet, az elindulást és az erőfolyam megszakítását a tengelykapcsoló műkö-

dése biztosítja. Induláskor a tengelykapcsoló csúszása hidalja át a motor és a hajtáslánc ele-

mei közötti fordulatszám különbséget. Ha a különböző üzemállapotok sebességfokozat váltást 

igényelnek, a tengelykapcsoló választja szét a hajtásláncot a kapcsolási folyamat során. Au-

tomata váltókban a hidrodinamikus váltó teszi lehetővé az elindulást, illetve a motornyoma-

téknak és fordulatszámnak a vonóerő-igényhez illesztését. 

A hajtás összáttétele, amennyiben további áttételi lépcsők nincsenek, a kerékhajtás állandó 

áttételének és a váltó változtatható áttételének szorzatából adódik. A váltóművek általában 

többfokozatú fogaskerék-hajtások vagy részben fokozatmentes hajtóművek. 

A hajtásláncban többnyire két fajta fogaskerék-hajtómű fordul elő: homlok-fogaskerekes haj-

tómű a kézi kapcsolású váltóműveknél, illetve bolygómű a terhelés függvényében kapcsoló 

automata váltóműveknél. 
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A kiegyenlítő funkciót betöltő differenciálmű különböző kerék-, illetve tengely-

fordulatszámot tesz lehetővé kanyarmenetben és biztosítja a hajtónyomaték egyenletes elosz-

tását. A differenciálzár csökkenti vagy meggátolja a kiegyenlítést az egyik kerék kipörgése 

esetén és a tapadó kereket nagyobb nyomatékkal hajtja. 

 

 
 

6.1.1. ábra: A motorteljesítmény és forgatónyomaték jellemző értékei 

 

 
 

6.1.2. ábra: Vonóerő-szükséglet (hiperbola) 

6.1.3. Hajtástípusok 

A következő hajtástípusok különböztethetők meg: 

 standard elrendezés (hátsókerék-hajtás) 

 farmotoros hajtás 

 hátsókerék-hajtás középen elhelyezett motorral 

 elsőkerék-hajtás vagy fronthajtás 

 összkerékhajtás (első- és hátsókerék-hajtás) 

 

Standard elrendezés (6.1.3. ábra) 

Elülső motorelrendezés, tengelykapcsoló (T), váltómű (V) vagy kuplung és váltómű helyett: 

automata váltó, kardántengely (K), kerékhajtás (DH) a hátsó tengelyen. 
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6.1.3. ábra: Hátsókerék-hajtás 

 

Farmotoros hajtás (6.1.4. ábra) 

Motor (M), tengelykapcsoló (T), váltómű (V) és kerékhajtás (DH) a gépjármű hátsó részében 

kerül elhelyezésre. A kardántengely elmarad. 

 

 
 

6.1.4. ábra: Farmotoros hajtás 

 

Középen elhelyezett motor (6.1.5. ábra) 

A motor (M) a tengelykapcsolóval (T) a hátsó tengely előtt, a váltómű (V) a hátsótengely mö-

gött, a kerékhajtás (DH) pedig a hátsótengelynél helyezkedik el. Ezáltal érik el, hogy kedvező 

legyen a tömegeloszlás (a súlypont az első és a hátsó tengely között helyezkedik el), ami a 

kanyarban való semleges viselkedés eléréshez szükséges. 

 

 
 

6.1.5. ábra: Hátsókerék-hajtás középső motor elrendezéssel 
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Elsőkerék-hajtás 

Ebben az esetben mindig elülső hajtómű kerül alkalmazásra. A motor az első tengely előtt 

vagy mögött helyezkedik el (6.1.6. ábra), hossz- vagy keresztirányban beépítve. A keresztirá-

nyú elrendezés esetén (6.1.7. ábra) amelyet egyre gyakrabban alkalmaznak, a költséges kúp-

kerék-hajtás megtakarítható. 

 
6.1.6. ábra: Elsőkerék-hajtás hosszirányú motorelrendezéssel 

 

 
 

6.1.7. ábra: Elsőkerék-hajtás keresztirányú motorelrendezéssel 

 

Összkerékhajtás (6.1.8. ábra) 

 

Megkülönböztetünk: 

 kapcsolható elsőkerék-hajtást állandó hátsókerék-hajtással vagy kapcsolható hátsókerék-

hajtást állandó elsőkerék-hajtással (1. generáció), 

 állandó összkerékhajtást osztóművel (O) és kapcsolható vagy önműködő differenciál-

zárakkal (2. generáció), 

 állandó összkerékhajtást viszko-tengelykapcsolókkal és zárakkal (3. generáció). 

 

 
6.1.8. ábra: Összkerékhajtás 
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A standard hajtáselrendezést az elöl lévő motor és a hátsókerék-hajtás alkotja. Ebből a 

fronthajtáshoz képest a következő előnyök származnak: 

 nagyobb súlyterhelés esetén jobb vonóképesség, 

 kiegyenlítettebb súlyeloszlás, 

 a hajtás nem befolyásolja a kormányzást, 

 a különböző motorokkal való építőszekrény rendszer könnyebben megvalósítható. 

 

A farmotoros elrendezést a kiegyensúlyozatlan tömegeloszlása és az ezzel összefüggő 

problémás vezethetősége miatt ma már csak nagyon ritkán alkalmazzák, például 

nagyteljesítményű sportautóknál, ahol előnyei a kiváló vonóerő miatt érvényesülhetnek. 

 

A napjainkban  gyártott  járművek jelentős része fronthajtással rendelkezik, ez azt jelenti, 

hogy a motor elöl helyezkedik el és a hajtás az első kereken keresztül történik. A következőek 

az előnyei a standard hajtáshoz képest: 

 jó iránystabilitás, 

 jobb vonóképesség üres jármű esetén, 

 jobb helykihasználás lehetséges. 

 

A fronthajtás határait a nagyteljesítményű járművek jelentik, ahol mind vonóképességi 

problémák, mind pedig a hajtásnak a kormányzást zavaró hatásai előfordulhatnak. 

A maximálisan alkalmazható teljesítmény határai azonban az elmúlt években jelentősen 

növekedtek. 

 

Mindkét tengely meghajtása jelentősen növeli a vonó- és kapaszkodó képességet nedves és 

havas útviszonyok között, ezért ez a hajtásmód napjainkban egyre jobban terjed 

személygépkocsiknál is. 

6.2. Tengelykapcsolók 

A tengelykapcsoló a motor forgó mozgását és forgatónyomatékát viszi át a sebességváltóra  

oldható kapcsolatot biztosítva a motor és a váltó között. 

 

A tengelykapcsolók feladatai: 

 

 a motor és a váltó közötti erőfolyam megszakítása megálláskor 

 sebességváltáskor a tengelyek szétválasztása 

 a lágy és rángatásmentes indulás érdekében csúszás biztosítása 

 nagy forgatónyomatékok csúszásmentesen átvitele 

 gyors sebességváltás biztosítása 

 a hajtáslánc túlterhelés elleni védelme 

 lengéscsillapítás és rezgésszigetelés 

 zajcsökkentés. 

 

Ehhez a tengelykapcsolónak a következő konstrukciós jellemzőkkel kell rendelkeznie: 

 fordulatszámtartás, 

 nagy nyomaték átviteli biztonság 

 kis magassági méret 

 kicsi működtető erő 

 hosszú élettartam. 

 

 
. 
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Tengelykapcsoló-típusok 

 

Gépjárművek esetén a következő tengelykapcsoló-típusokat alkalmazzák: 

 száraz, egy- vagy kéttárcsás tengelykapcsolók, csavarrugóval, tányérrugóval, vagy 

membrán rugóval, 

 olajos (kenéssel üzemelő) lemezes tengelykapcsolók 

 mágnesporos tengelykapcsolók 

 elektromos tengelykapcsolók 

 hidrodinamikus (folyadékkal üzemelő) tengelykapcsolók. 

6.2.1. Száraz súrlódó tengelykapcsolók 

A súrlódó tengelykapcsoló egy nyomólapból, egy kuplungtárcsából, amelyre súrlódó betétek 

vannak felragasztva vagy szegecselve, és egy további súrlódó felületből áll, amelyet a motor 

lendítőkerekéből alakítanak ki. A lendítőkerék és a nyomólap, amelyek a tengelykapcsoló súr-

lódási munkájának a felvételéhez szükséges hőkapacitással rendelkeznek, a motorhoz, a 

tengelykapcsolótárcsa pedig a váltó behajtó tengelyéhez van rögzítve. 

A „zárt” tengelykapcsoló erőátviteléhez rugók (gyakran egy központi tányérrugó) feszítik 

össze a súrlódó felületeket. Nyitáshoz, illetve  kapcsoláshoz  egy mechanikusan vagy hidrau-

likusan működtetetett kinyomócsapágyon keresztül tehermentesítjük a nyomólapot a rugóerő 

alól. A tengelykapcsolót lábpedállal vagy működtető karral (elektrohidraulikusan, elektro-

pneumatikusan vagy elektromechanikusan) működtetjük. A kuplungtárcsába a rezgésszigete-

lés érdekében egy-vagy többfokozatú torziós csillapítás, bizonyos esetekben előcsillapítás in-

tegrálható. 

 

A gépjárművekben általában egytárcsás száraz tengelykapcsolókat használnak, többtárcsás 

(kéttárcsás) tengelykapcsolókat nagy nyomatékú teherjármű motoroknál és egyes nagytelje-

sítményű személyautó motoroknál építenek be. 

 

Az európai gépjárműiparban az egytárcsás száraz tengelykapcsolók terjedtek el csavarrugós 

vagy membránrugós kivitelben. 

 

 

 
 

6.2.1. ábra: Csavarrugós tengelykapcsoló vázlata 

Baloldali ábra: zárt állapotban 

Jobboldali ábra: nyitott állapotban 
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Csavarrugós tengelykapcsoló 

 

A tengelykapcsoló felépítését és működési módját a 6.2.1. ábra mutatja. 

 

A motor lendítőkerék (1) és a speciális öntöttvasból készült nyomólap (2) között, amely a há-

zon (3) keresztül a lendítőkerékkel elfordulásmentesen, de axiális elmozdulást megengedően 

van összekapcsolva, a mindkét oldalán súrlódó betéttel (5) rendelkező kuplungtárcsa (4) talál-

ható.  A kuplungtárcsa lendítőkerék felőli és a nyomólap felőli oldalán különböző súrlódó be-

tét van azért, hogy az acél lendítőkerékkel és a speciális öntöttvasból készült nyomólappal 

érintkező felületeken lehetőleg azonosak legyenek a súrlódási viszonyok. 

 

Zárt állapotban a nyomólapot (2) a csavarrugók (6) a kuplungtárcsának és ezeket a lendítőke-

réknek (1) nyomják (baloldali ábra). A nyomólap (2) és a nyomórugók (6) közé szigetelőle-

mezeket építenek be, a rugók irányába való hőátvitel megakadályozása céljából. 

A (4) kuplungtárcsa hornyokkal vagy fogazattal rendelkező agyrésze (8) axiálisan eltolható, 

de elfordulás ellen biztosított módon van a hajtótengellyel (9) összekötve. 

A tengelykapcsoló oldásakor a kikapcsoló (10) megnyomja a kiemelőkart (11), amely a nyo-

mólapot (2) a rugók (6) ellenében visszahúzza. A kuplungtárcsa (4) szabaddá válik és az el-

mozdulást lehetővé tevő agyrészével (8) axiálisan elmozdul a váltó behajtó tengelyén (9) ad-

dig, ameddig a lendítőkerék (1) és nyomólap (2) között szabadon nem fut.  

 

A 6.2.2. ábra a személygépkocsi ipar területén időközben háttérbe szorult csavarrugós ten-

gelykapcsoló szerkezeti felépítését mutatja. 

A csavarrugók (3) a lemezből kialakított rugófészkekben (2) a tengelykapcsoló házban he-

lyezkednek el és a nyomólapot (4) a kuplungtárcsának (6) feszítik. 

Így a nyomólap (4) és a lendítőkerék (5) össze van szorítva és a motor forgattyús tengelye ál-

tal szolgáltatott forgatónyomatékot a váltó behajtó tengelyére viszi át. 

 

A tányérrugós tengelykapcsolókkal szemben ennél a kapcsolónál a kuplung működtetéséhez 

külön emelőkar szükséges. 
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6.2.2. ábra: A csavarrugós tengelykapcsoló szerkezeti felépítése (LUK) 

 

1. tengelykapcsoló ház 

2. rugófészek 

3. csavarrugó 

4. nyomólap 

5. lendítőkerék 

6. kuplungtárcsa 

7. kinyomócsapágy 

8. hajtómű tengely 

 

Ezen kívül a nyomólapot a teljes elmozdulási út folyamán a növekvő rugóerő ellenében kell 

mozgatni, ez a magyarázata a viszonylag jelentős működtető erőszükségletnek ugyanakkora 

összenyomó erő esetén. 

A nagyobb méretek, a nagyobb fordulatszám érzékenység, valamint a nagyobb mechanikai 

igénybevételek és a nagyszámú alkatrész további hátrányos tulajdonságokat jelentenek, ame-

lyek a tányérrugós tengelykapcsolók elterjedéséhez vezettek. 

A teher- illetve haszonjárművek területén azonban még mindig találkozunk csavarrugós ten-

gelykapcsolókkal, jóllehet már itt is megfigyelhető a tányérrugós tengelykapcsolók térnyeré-

sének tendenciája. 
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6.2.3. ábra: Egytárcsás csavarrugós nyomólap öntött házzal (Fichtel & Sachs AG)  

 

Ezeket a tengelykapcsoló típusokat 250-től 400 mm-ig terjedő átmérőtartományban készítik 

és a nyomóerejük 20000 N-ig terjed, amelyet nagyszámú axiálisan beépített csavarrugóval 

lehet biztosítani (6.2.3. ábra) 

A rugók számának változtatásával a megkívánt nyomóerő könnyen létrehozható. 

 

A tengelykapcsoló-ház szürkeöntvényből készül, a kiemelőkar általában süllyesztékben ková-

csolt, betétedzett és tűgörgős vagy DU- persellyel van csapágyazva. 

A működtetése rendszerint egy központi vezetésű kinyomócsapággyal történik, ami a 

kiemelőkar nyomórészére támaszkodik. 

 

Membránrugós tengelykapcsoló 

 

A membránrugós tengelykapcsolónál tányérformájú, belülről radiális irányban bemetszett tá-

nyérrugó (6.2.4. ábra), amelyet Belleville-rugónak is neveznek, hozza létre a nyomóerőt és 

egyidejűleg a kiemelő mechanizmus funkcióját is betölti. 

A membránrugós tengelykapcsoló kicsi beépítési magasságot, a lehető legnagyobb nyomó-

erőt, a legkisebb működtető erőt és nagy fordulatszám stabilitást biztosít. 

 

 

 

6.2.4. ábra: A membránrugók kialakítási változatai (LuK) 

 

A membránrugós tengelykapcsolók működését és felépítését a 6.2.5. ábra, szerkezeti felépíté-

sét pedig a 6.2.6. ábra mutatja be. 
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6.2.5. ábra Membránrugós tengelykapcsoló vázlata 

felső kép: zárt állapot 

alsó kép:  nyitott állapot 

M: membránrugó 

 

A nyomólap (1), amely a lendítőkerékhez van szilárdan csavarozva, a kuplungtárcsát (3) a 

lendítőkeréknek nyomja. A forgatónyomatékot az ékfogazattal rendelkező kuplungtárcsa to-

vábbítja a váltó felé. Az erőfolyam megszakítását a kinyomócsapágy (4) biztosítja. A kup-

lungrudazat a kiemelőt a membránrugó nyelve ellenében nyomja és mozgatja a szükséges ki-

emelési úton. A nyomólap addig mozdul el, ameddig teljesen el nem emelkedik a kuplungtár-

csától. 
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6.2.6. ábra: A membránrugós tengelykapcsoló működési módja és működtetése 

(Winkelmann et al.) 

 

A 6.2.7. – 6.2.11. ábrák gépjárművekben alkalmazott membránrugós tengelykapcsolókat mu-

tatnak be. 
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6.2.7. ábra. Membránrugós tengelykapcsoló torziós csillapítással (Opel) 

 

1. tengelykapcsoló ház 

2. tányérrugó 

3. gyűrű 

4. csap 

5. tangenciális laprugó 

6. nyomólap 

7. szegecs 

8. torziós csillapítás 

9. súrlódó betét szegecs 

10. menesztőtárcsa 

11. agy 

12. súrlódó betét 

13. ütközőcsap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.8. ábra: Membránrugós tengelykapcsoló (Förster) 

 

1. lendítőkerék 

2. hajtóműtengely 

3. forgattyús tengely 

4. kuplungtárcsa 

5. kuplungház 

6. kinyomó henger 

7. kinyomó kar 

8. kinyomócsapágy 

9. súrlódó betétek 

10. betét - rugószegmens 

11. menesztőtárcsa 

12. ellentárcsa 

13. csavarrugók 

14. súrlódó gyűrűk 

15. agy 

16. tányérrugó 

17. karima 

18. ütközőcsap 
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6.2.9. ábra: Membránrugós tengelykapcsoló (F&S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.10. ábra: Membránrugós személygépkocsi tengelykapcsoló 

«M» sorozat nyomott kivitel 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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6.2.11. ábra: Membránrugós tengelykapcsoló (F&S) 

 

A képek nyomott membránrugós tengelykapcsolókat ábrázolnak. Vannak azonban húzott ki-

alakítású membránrugós tengelykapcsolók is, amelyeknek előnye a kisebb helyszükséglet. 

A húzott kivitelű membránrugós tengelykapcsoló esetén a rugó a külső átmérőjén támaszko-

dik a házban és a belső átmérőjén nyomja a nyomólapot. A húzott kialakítás előnye, hogy a 

kuplung kinyomásához szükséges erő nagyobb összeszorító erő esetén is kicsi, mivel az erő-

kar arányok kedvezőbbek, mint a nyomott kialakításnál (6.2.12. ábra). 

 

 
 

6.2.12. ábra: Membránrugós tengelykapcsoló, húzott kivitel (F&S) 

 

 Kéttárcsás tengelykapcsoló 

 

A kéttárcsás tengelykapcsolókat a személygépkocsik területén csak ritkán, tehergépjárművek 

esetében gyakrabban alkalmazzák. A két egymás után elhelyezett kuplungtárcsa megduplázza 

az átvihető forgatónyomatékot. 
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6.2.13. ábra: Kéttárcsás tengelykapcsoló 

1. kinyomócsapágy 

2. membránrugó 

3. nyomólap 

4. menesztőtárcsa 

5. közbülső tárcsa 

6. lendítőkerék 

 

A kéttárcsás tengelykapcsolók személygépkocsik esetében a sport- vagy versenyautók terüle-

tén kerülnek alkalmazásra, ha nagyon nagy motornyomatékot kell átvinni, viszont a rendelke-

zésre álló beépítési hely korlátozott vagy a nagy tehetetlenségi nyomaték nem kívánatos 

(6.2.14. ábra). 

 

 
6.2.14. ábra: Személygépkocsi (Porsche 928) kéttárcsás tengelykapcsolója 

(Porsche AG) 
 

1. nyomólap 

2. kuplungtárcsa 

3. közbülső tárcsa 

4. indítómotor fogaskoszorú 
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Kéttárcsás tengelykapcsolók tehergépkocsik területén kb. 380 mm átmérőig fordulnak elő. 

Ezek mind csavarrugós-, mind pedig tányérrugós kivitelben készülnek és 2000 Nm forgató-

nyomatékig alkalmazhatók (6.2.15. és 6.2.16. ábrák). 

 

 
6.2.15. ábra: Standard kéttárcsás csavarrugós tengelykapcsoló 

GF2 típus, nehéz haszongépjárművekhez 

(Fichtel & Sachs AG) 

 

 
6.2.16. ábra: Húzott kéttárcsás tányérrugós tengelykapcsoló 

GMFZ típus tehergépjárművekhez (Fichtel &. Sachs AG) 

6.2.2. A tengelykapcsolók szerkezeti elemei                                                                                

Lendítőkerék 

 

A motorban zajló egyenlőtlen égési folyamat szükségszerűen egyenlőtlen járást eredményez. 

A lendítőkerék, illetve lendítő tárcsa energiatárolóként működik és kiegyenlíti a motor járásá-

ból származó egyenlőtlenséget. Minél nagyobb a lendítőkerék tehetetlenségi nyomatéka, an-

nál egyenletesebb lesz a motor járása. 

A tengelykapcsolóban a lendítőkerék egyike a kuplungtárcsa két súrlódó ellenfelületének, 

ezért úgy kell kialakítani, hogy a lehető legjobban felvegye és elvezesse a kuplung összekap-

csolása során fellépő súrlódás miatt keletkező hőt. 

Mivel a lendkeréknek nagy befolyása van az indulási és kopási folyamatra, ezért az anyagvá-

lasztásnak nagy jelentősége van. 

A kopás és a jó hővezető képesség szempontjaiból a GG25 szürkeöntvény jól bevált szerkeze-

ti anyag. 

Csak nagy fordulatszámú motorok esetében használják a GGG50 és a GGG60 gömbgrafitos 

öntöttvasakat. 

Megkülönböztetünk fazék alakú és lapos lendítőkereket (6.2.17. ábra). 

Míg a lapos lendítőkerék megmunkálása egyszerűbb és olcsóbb, a fazék alakú lendítőkerék 

nagy tehetetlenségi nyomatéka mellett viszonylag kis tömegű és védi a kuplungharangot a 
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nyomólap repedéstől. A súrlódó betét kopadékának elvezetése és a jobb hűtés érdekében fura-

tokkal van ellátva. 

 

 
 

6.2.17. ábra: Lendítőkerekek kiviteli változatai: a) fazék formájú, b) lapos lendítőkerék 

 

A dugattyús motorok periodikus, egyenlőtlen égési folyamata a hajtásláncban torziós lengése-

ket okoz. Ennek következtében olyan zavaró zajok lépnek fel, mint például karosszéria rezgés 

és a váltó zörgése, amelyek a vezető számára elfogadhatatlanok. 

Különösen üresjáratban és valamivel az üresjárati fordulatszám feletti rezonancia tartomány-

ban alakulhatnak ki nagymértékben zavaró zajok. 

A hagyományos tengelykapcsolók esetében a motor és a hajtáslánc tehetetlenségi nyomaték 

aránya miatt a motor által keltett torziós lengéseket kb. 1300 min
-1

 fordulatszám tartományban 

a rendszer gyakorlatilag szűrés nélkül továbbítja a hajtáshoz. 

Mivel a rezonancia tartomány ugyanabban a fordulatszámsávban van, a váltó fogaskerekeinek 

kapcsolódása zavaró zajt okoz. 
 

A tehetetlenségi nyomaték-arányok kéttömegű lendítőkerék alkalmazásával való megváltozta-

tásával a rezonancia tartomány a motor üresjárati fordulatszáma alá kerül és így már az üzemi 

fordulatszám tartományán kívül esik. 

A gyakorlati megvalósítása úgy történik, hogy a hagyományos lendítőkereket kér részre oszt-

ják és a kuplungtárcsa torziós csillapítását a két lendítőkerék-fél közé építik be. 

Míg a hagyományos elrendezés esetén a motor, lendítőkerék és tengelykapcsoló tehetetlenségi 

nyomatéka a váltó tehetetlenségi nyomatékához képest nagy, kéttömegű lendkerék alkalmazá-

sa esetén közel egyensúlyban van. 

A kéttömegű lendítőkereket a forgattyús tengely homlokfelületéhez csavarok rögzítik és a tor-

ziós lengéscsillapítókhoz hasonlóan két tömegből áll (6.2.18. ábra), amelyek egymáshoz ké-

pest elfordulhatnak. 

A két tömeg között egy többlépcsős rugós csillapító rendszer található, amely három rugócso-

portból és egy súrlódó egységből áll. 

A kéttömegű lendítőkerék mozgó elemei a rugóerő ellenében maximum a merev felütközési 

pontig elfordíthatóak. 

A motor indításakor és leállításakor lép fel a legnagyobb elfordulás a lendítőkerék-felek kö-

zött, ilyenkor minden rugócsoport működik. Üresjárati fordulatszám esetén a 2. és 3. lépcső 

csillapítórugói működnek. 
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6.2.18. ábra: Kéttömegű lendkerék (LuK) 

 

Kuplungtárcsa 

 

A kuplungtárcsák feladata a motornyomatéknak a sebességváltóhoz való továbbítása. 

A kuplungtárcsák a rugószegmenseket tartalmazó hordozólemezekből, két súrlódóbetétből, 

torziós csillapításból és a tengelyhez való kapcsolatot biztosító agyból állnak. 

A súrlódóbetétek között találhatóak a rugószegmensek (6.2.19. ábra), amelyeknek többféle 

kivitele létezik (6.2.20. – 6.2.22. ábrák). 

A rugószegmensek az összekapcsolás során rugalmas alakváltozásukkal biztosítják a lágy, 

rángatásmentes kapcsolást, valamint a súrlódóbetét egyenletes kopását. 
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6.2.19. ábra: Kuplungtárcsa torziós csillapítással és rugózó súrlódóbetéttel (LuK) 

 

1. Súrlódó gyűrű (előcsillapító) 

2. Tányérrugó (előcsillapító 1. lépcső) 

3. Agykarima (előcsillapító) 

4/5. Nyomórugó (előcsillapító) 

6. Előcsillapító kosár 

7. Tányérrugó (főcsillapító 1. lépcső) 

8. Központosító kúp 

9. Tányérrugó (előcsillapító 2. lépcső) 

10. Súrlódó tárcsa (előcsillapító) 

11. Előcsillapító kosár 

12. Tányérrugó (főcsillapító 2. lépcső) 

13. Súrlódó gyűrű (főcsillapító)

 

 

 
6.2.20. ábra: Személygépkocsi kuplungtárcsa egyszeres rugószegmensekkel (LuK) 

 

 
6.2.21. ábra: Személygépkocsi kuplungtárcsa dupla rugószegmensekkel 
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6.2.22. ábra: Tehergépkocsi kuplungtárcsa köztes lemezes rugózással 

 

A torziós csillapító egység (6.2.23. – 6.2.26. ábrák) az agy és a hordozólemez között találha-

tó és kb. 15°-os elfordulási szöget tesz lehetővé mindkét irányban ezen alkatrészek között. Az 

elfordulást a tangenciális irányban elhelyezett csavarrugók csillapítják. Beépített súrlódó gyű-

rűk vagy tárcsák akadályozzák meg a torziós csillapító berezgését. Amennyiben előcsillapító 

is beépítésre kerül, először az tölti be a csillapító funkcióját mielőtt a főcsillapító működésbe 

lépne. 

 

 
6.2.23. ábra: Torziós csillapító egység különálló előcsillapítóval (LuK) 

 

 

 
6.2.24. ábra: Kétlépcsős csillapító egység súrlódó gyűrűkkel (LuK) 

 

6. Ütközőcsap 

7. Tányérrugó 

8. Súrlódó gyűrű 

9. Támasztó tárcsa 

12. Főcsillapító rugó (1. lépcső) 

13. Főcsillapító rugó (2. lépcső) 

15. Agy 

17. Menesztőtárcsa 

18. Ellentárcsa 

19. Agykarima 
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6.2.25. ábra: Kétlépcsős torziós csillapító egység különálló előcsillapítóval és súrlódó gyű-

rűkkel 

6. Ütközőcsap 

7. Tányérrugó 

8. Súrlódó gyűrű 

9. Támasztó tárcsa 

10. Előcsillapító rugó (1. lépcső) 

11. Előcsillapító rugó (2. lépcső) 

12. Főcsillapító rugó (1. lépcső) 

13. Főcsillapító rugó (2. lépcső) 

16. Belső agy 

17. Menesztőtárcsa 

18. Ellentárcsa 

19. Agykarima 

20. Súrlódó tárcsa 

24. Előcsillapító karima 

25. Előcsillapító ellentárcsa

 

A hornyokkal rendelkező súrlódó betéteket a kuplungtárcsákra szegecselik és/vagy ragasztják. 

A hornyok a kopadék elvezetésére szolgálnak és megakadályozzák az ellenfelülethez való 

hozzátapadást. A betétek üvegszálat, kőgyapotot vagy szén- és aramidszálakat tartalmaznak. 

A súrlódó betétekben a szerkezeti kialakítástól függően húzó-, nyíró és hajlító feszültségek 

ébrednek és a következő követelményeknek kell megfelelniük: 

 

 nagy mechanikai szilárdság, 

 nagy kopásállóság 

 hőállóság 300°C-ig, szinterbetéteknél 600°C-ig, 

 az ellenfelület anyagának mérsékelt koptatása, 

 kopási zajok elkerülése, 

 jó súrlódási tulajdonságok, 0,26–0,30 közötti súrlódási tényező, szinterbetéteknél 

0,5-ig. 
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6.2.26. ábra: Kétlépcsős torziós csillapító intergált előcsillapítóval  

és változtatható súrlódó egységgel  

 

5. Szegecs a kiegyensúlyozáshoz 

6. Ütközőcsap 

7. Tányérrugó 

8. Súrlódó gyűrű 

9. Támasztó tárcsa 

10. Előcsillapító rugó (1. lépcső) 

11. Előcsillapító rugó (2. lépcső) 

12. Főcsillapító rugó (1. lépcső) 

13. Főcsillapító rugó (2. lépcső) 

14. Távtartó szegecs 

15. Agy  

18. Ellentárcsa 

19. Agykarima 

20. Súrlódó tárcsa 

21. Agytárcsa 

23. Rugótartó lemez 

 

Kuplung-nyomószerkezet 

 

A kuplung-nyomószerkezet feladata a hajtáslánc összekapcsolásához a szükséges nyomóerő 

biztosítása és szétkapcsolása a nyomólap elemelésével. 

 

Főbb szerkezeti elemei: 

 

 nyomólap, 

 membrán/csavarrugó, 

 fedél és 

 emelőkar csavarrugó alkalmazása esetében. 

 

A membránrugós nyomószerkezet (automatikusnak is nevezik) a következő szerkezeti ele-

mekből áll: nyomólap, laprugók, membránrugó, billenőgyűrű(k), fedél és hat szegecs. 

 

A nyomólapnak – amely a kuplungtárcsa tengelykapcsoló oldali súrlódó párja – jelentős ter-

mikus igénybevétele van. A beépítési körülményektől és a terheléstől függően a nyomólap 

közepes hőmérséklete 120 °C- tól 400 °C-ig terjed. 

 

A manapság alkalmazott nyomólapoknak a szerkezeti anyag választása (szürkeöntöttvas, 

gömbgrafitos öntöttvas), a kialakítás (pl. a felület növelése bordák alkalmazásával) és a méretek 
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(pl. maximális lehetséges átmérő) megfelelő kombinálásával különböző változatait hozták létre 

(6.2.27. ábra). 

 
 

6.2.27. ábra: Különböző kivitelű nyomólapok (LuK) 

 

A nyomólap három szegecselt laprugóval kapcsolódik a kuplungfedélhez. Ebből adódik a 

laprugók első feladata, a nyomólapnak a kuplungházban való központosítása. 

Az erőfolyam lendítőkerék és nyomólap közötti megosztásából származik a második köve-

telmény a kuplungtárcsával szemben: a nyomaték kb. 50%-ának átvitele. 

A harmadik követelmény a nyomólap elemelkedésének a biztosítása, ami megmagyarázza, 

hogy miért van rugókra szükség. 

A laprugók, amelyek mindig a tányérrugó által kifejtett erő ellenében hatnak, lehetséges el-

rendezéseit a nyomólaphoz képest a 6.2.28. ábra mutatja be. 

 

 
6.2.28. ábra: Lehetséges laprugó elrendezések (LuK) 

 

1) tangenciális elrendezés 

2) összekapcsolt háromszög alakú elrendezés 

3) radiális elrendezés 
. 
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A membránrugó két funkciót tölt be: 

 az összeszorító erő létrehozása, 

 a kiemelő mechanizmus megvalósítása. 

 

Az összeszorító erőt a membránrugó peremének átbillenése hozza létre a kapcsolási folyamat 

során. Mivel a szorítóerő kizárólag a tányérrugó külső peremén lép fel ezért itt lesz a legna-

gyobb a mechanikai igénybevétel is. 

Az összeszorító erő nagysága a szerkezeti anyag jellemezőitől, minőségétől, szilárdságától, 

keménységétől és a membránrugó kialakításától függ. 

A membránrugó nyelveinek nincs hatása az összeszorító erőre. Csupán a rugóperem átbillen-

tésére és ezáltal a szét- és összekapcsolási folyamat lehetővé tételére szolgálnak és a csavar-

rugós kuplung kiemelő karjait helyettesítik. 

A membránrugó nyelv áttétele: kinyomáshoz szükséges erő/összeszorító erő: 1:3 – 1:4 

(6.2.29. ábra). 

 
 

6.2.29. ábra: Membránrugós nyomólapok különböző működtetési módjai és áttételei 

(WINKELMANN) 

 

A billentő- vagy támasztógyűrűket rugóacél huzalból hegesztett, betétedzett kivitelben ké-

szítik. 

Általában egy nyomólaphoz két billentőgyűrűt alkalmaznak, amelyek a membránrugó billené-

sét teszik lehetővé. 

Az egy billentőgyűrűs konstrukciós megoldásoknál a nyomólapot speciális bordával alakítják 

ki, így a második billentőgyűrű alkalmazása nem szükséges. 

 

A lendítőkerékhez csavarkötéssel kapcsolódó kuplungfedél kb. a motor által leadott nyomaték 

felét továbbítja a lendítőkeréktől a laprugókhoz. 

 

A fedelet belső- vagy illesztőszeges központosítással pozícionálják a lendítőkerékhez. 

 

A 6.2.30. ábra a kuplung nyomólap leggyakrabban alkalmazott standard kialakítását mutatja. 
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6.2.30. ábra: Személygépkocsi membránrugós nyomólap standard kialakítása (LuK) 

 

1. Kuplungház 

2. Nyomólap 

3. Membránrugó 

4. Gyűrű 

5. Csap 

6. Szegecs 

7. Tangenciális laprugó 

 

A nyomólapot (2) három tangenciális laprugó (7) kapcsolja a kuplungházhoz (1), illetve a fe-

délhez.  

A tangenciális laprugók (7) mind a házhoz (1), mind pedig a nyomólaphoz szegecskötéssel 

kapcsolódnak.  

A jelenleg legkorszerűbb nyomólap kialakításnak a rugóhevederes membránrugós kuplung 

tekinthető (6.2.31. ábra). 

 
6.2.31. ábra: Háromszög-laprugós elrendezésű hevederrugós kuplung ( LuK) 

 

1. Kuplungház 

2. Nyomólap 

3. Membránrugó 

4. Gyűrű 

5. Csapszeg 

6. Szegecs 

8. Háromszög-laprugó 

9. Kiegyensúlyozó furat 

10. Központosító furat 

11. Hevederrugó
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A kuplungfedél megmunkálása során a rugóhevedert a fedélből kivágással alakítják ki. 

A csapszegeket (5), amelyek a membránrugó (3) és a billentőgyűrűk (4) felvételére szolgál-

nak, az előfeszített rugóhevederhez szegecseléssel rögzítik. 

A membránrugó megtámasztásában fellépő kopást  a rugóhevederek rugalmassága kompen-

zálja és így játékmentes ágyazást biztosít a membránrugó számára.  

 

A SAC-kuplung (SAC jelentése angolul Self Adjusting Clutch) membránrugós, önműködő 

kopás utánállítással rendelkező súrlódó tengelykapcsoló. 

Ennek a kialakításnak az előnye, hogy a teljes élettartam során állandó marad a kinyomóerő 

szükséglet, ugyanis a membránrugó helyzete változatlan marad. 

Egy hagyományos tengelykapcsolóval összehasonlítva a SAC-kuplung (6.2.32. ábra) további 

alkatrészekből, szenzor-tányérrugóból, állítógyűrűből és nyomórugóból, a kinyomási utat ha-

tároló ütközőből és segédrugóból áll.  

A membránrugó ágyazása nem merev, hanem azt a szenzor-tányérrugó és az állítógyűrű biz-

tosítja. 

A szenzor-tányérrugó rugóereje a membránrugó ellenében hat és úgy van beállítva, hogy 

normális kinyomóerő esetén a membránrugót az állítógyűrűhöz nyomja. Ha a súrlódó betét 

kopása következtében a membránrugó ereje nagyobb lesz, mint a szenzor-tányérrugóé, a 

membránrugó elemelkedik az állítógyűrűről. Az állítógyűrűt a házfedélben lévő ferde pálya 

mentén a nyomórugók elfordítják. A betét kopása ezzel kiegyenlítődik és ismét azonos nagy-

ságú erők alakulnak ki. 

A kinyomási utat határoló ütköző a kinyomócsapágy elmozdulását határolja és megakadá-

lyozza az állítógyűrű véletlen utánállítását. 

A segédrugó szerepe, hogy a tengelykapcsoló szét- és összekapcsolása során biztosítsa az 

egyenletes erő lefutást. 

A kuplungtárcsa cseréje vagy javítása során a nyomólapot is fel kell újítani, mivel az állító-

gyűrűt nem lehet visszaállítani. 

 
 

6.2.32. ábra: A SAC-kuplung elemei 

 

Az autóvezetők nagyobb komfort, illetve könnyebb kezelhetőség iránti igényét az úgynevezett 

Low-Lift-kuplungokkal lehet kielégíteni. A «Low Lift» elnevezés a nyomólap csökkentett 

elemelkedésére utal.  

A vezető által a kuplungpedálra kifejtett kinyomóerő közvetlen összefüggésben van a pe-

dál/kinyomóvilla elmozdulás áttételével, valamint a kinyomási úthosszal és a nyomólap el-
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emelkedéssel. A nyomólap elemelkedés csökkentése által állandó pedálút esetén csökken az 

áttétel, és a kuplungpedál működtetéséhez szükséges erő. 

 

Kinyomóelemek 

 

A kinyomószerkezet feladata a működtető erő továbbítása szét- és összekapcsolás során az 

álló kuplungpedáltól a kinyomó-mechanizmuson át a motor fordulatszámával forgó nyomó-

laphoz. 

 

A kinyomócsapágyak általában speciális ferdehatásvonalú- vagy magas vállal rendelkező 

radiális golyóscsapágyak. 

Megkülönböztetünk billenő, vagy lengőcsapágyas (6.2.33. ábra) és központi vezetésű 

kinyomócsapágyat (6.2.34. ábra). 

Amíg a lengőcsapágyas kialakítás esetében a tengelykapcsoló játékát be kell állítani, a köz-

ponti vezetésű kialakítás játékmentes beépítést tesz lehetővé. 

A központi vezetésű kinyomócsapágyak (6.2.35. ábra) lehetővé teszik a futógyűrű csekély 

radiális elmozdulását. 

Manapság a kinyomócsapágyakat a munkahengerrel és a vezetőhüvellyel együtt egy komplett 

egységként alakítják ki (6.2.36. ábra). 

 

 
6.2.33. ábra: Billenőcsapágyas kinyomószerkezet (F&S) 

 

 
6.2.34. ábra: Központi vezetésű kinyomószerkezet (F&S) 
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6.2.35. ábra: Központi vezetésű önközpontosító kinyomószerkezet (F&S) 

 

 
6.2.36. ábra: Integrált kinyomószerkezet (F&S) 

 

Vezetőhüvely 

 

A vezetőhüvely (6.2.37. ábra) a kinyomócsapágy egyenes vonalú mozgásának a vezetésére 

szolgál és általában külön alkatrészként karimás kötéssel kapcsolódik a sebességváltóhoz. 

Néhány járműtípusnál azonban a váltóház integrált részét képezi. 
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6.2.37. ábra: Korszerű vezetőhüvely, FHA kialakítás (INA) 

 

Kinyomókar 

 

A kinyomókar biztosítja a kapcsolatot a mechanikus vagy hidraulikus működtető szerkezet és 

a kinyomócsapágy között. A rendelkezésre álló beépítési helytől, a kinematikai követelmé-

nyektől és a működtető mechanizmustól függően különféle kiviteli változatai vannak. 

Alapvetően megkülönböztetünk kinyomókarokat és villákat, amelyeket vagy forgács nélküli 

alakítással, vagy öntött alkatrészként készítenek el. 

 

Kinyomótengely 

 

A kinyomótengely viszi át a működtető bowden vagy a hidraulika által kifejtett erőt a kinyo-

mó-karra. 

 

A tengelykapcsoló működtetése 

 

A tengelykapcsolók 

 mechanikusan, bowdennel vagy 

 hidraulikusan működtethetők. 

 

Bowdenes működtetés esetén (6.2.38. ábra) a bowdent furatos csavaron keresztül vezetik és 

feszességét kontraanyával állítják be. Az utánállítás önműködően is lehetséges automatikus 

utánállító alkalmazásával. 

A hidraulikus tengelykapcsoló működtető egységek (kinyomócsapággyal) manapság már 

standard megoldások. 

A hidraulikus működtetésű tengelykapcsolónál (6.2.39. ábra) a működtető (jeladó) henger du-

gattyú elmozdulása az összekötő csővezetékben lévő hidraulika folyadékon keresztül nyomást 

gyakorol a kiemelő szerkezetet működtető munkahengerre. 

A hidraulikus nyomásból származó erő a munkahenger dugattyúrúdján, a nyomórúdon, a 

kiemelőkaron és a kinyomócsapágyon keresztül adódik át a tengelykapcsoló nyomólapra. 

Bekapcsolt állapotban a munkahenger dugattyúrúdja mögött elhelyezkedő rugó gondoskodik 

arról, hogy a kinyomócsapágy mindig játékmentesen feküdjön fel a nyomólapon és azzal ál-

landóan együtt forogjon (önműködő utánállítás). 
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6.2.38. ábra: Bowdenes tengelykapcsoló működtető szerkezet  

 

1. Vezető-csapágy 

2. Kuplungtárcsa 

3. Nyomólap 

4. Kinyomó-szerkezet 

5. Kinyomó-villa 

6. Kuplung-bowden 

7, 8. Automatikus utánállító 

9. Visszahúzó rugó 

10. Kuplungpedál

 

 
6.2.39. ábra: Hidraulikus működtetésű tengelykapcsoló 

 

1. Kiegyenlítő tartály 

2. Dugattyú 

3. Primer tömítés 

4. Szekunder tömítés 

5. Kiegyenlítő furat 

6. Utántöltő furat 

7. Légtelenítő furat 

8. Nyomórugó 

9. Dugattyú 

10. Nyomórúd a kinyomó-karhoz

 

A kuplungpedál konstrukciós megoldása és kialakítása jelentősen befolyásolja a kuplung mű-

ködtetését, valamint a működtetéshez szükséges pedálerőt, amely általában 80-100 N. 

A kuplungpedált a pedálerő csökkentése érdekében gyakran holtpontrugóval szerelik fel 

(6.2.40. ábra). 
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6.2.40. ábra: Holtpontrugóval felszerelt kuplungpedál  

 

A pedálhelyzet beállítása általában állítócsavarral és kontraanyával történik. Ennek a beállítá-

sánál is – hasonlóan a pedálút beállításhoz – a mindenkori járműgyártó előírásait kell követni. 

 

Elektronikusan szabályozott tengelykapcsoló 

 

A LuK cég elektronikus EKM-kuplungjánál (Elektronikus Kuplung Menedzsment) nincs 

szükség kuplungpedálra.  

Elinduláskor, sebességváltáskor és megálláskor a kapcsolást egy elektromechanikus aktor va-

lósítja meg (6.2.41. ábra). 

 
6.2.41. ábra: Az elektronikus kuplung menedzsment (EKM) legújabb generációja és főbb al-

kotóelemei (LuK) 
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Egy elektronikus szabályozó berendezés folyamatosan bemenő információkat kap a fojtósze-

lep állásáról, a motorfordulatszámról, a kapcsolási szándékról, a fokozat felismerésről és a 

kuplung elmozdulásról. A szabályozó berendezés értékeli ezeket az információkat és összeha-

sonlítja a tárolt adatokkal. 

Ha a járművet el kell indítani vagy fokozatot kell kapcsolni a szabályozó berendezés megfele-

lő utasításokat ad a hidraulikus egységnek, amely a tengelykapcsoló munkahengerét működte-

ti. 

A rendszer előnyei: problémamentes indulás, nem fullad le a motor, nincs rángatás a terhelés-

változáskor és nincs gázelvétel sebességváltáskor. 

6.2.3. Tengelykapcsolók méretezése 

A 6.2.42. ábra egy súrlódó tengelykapcsoló elvi vázlatát mutatja be. 

 
6.2.42. ábra: Mechanikus súrlódó tengelykapcsoló elvi vázlata  

 

A súrlódó tengelykapcsoló a kapcsolási folyamat során a fordulatszám különbséget csúszással 

egyenlíti ki, a hajtó és a hajtott oldali forgatónyomatékok egyenlők. 

 

MBe,K = MKi,K 
 

Bekapcsolt állapotban: 

nBe =nKi 

 

A bekapcsolási folyamat során:      

nBe,K > nKi,K 

MBe, MKi bemenő-, illetve kimenő oldali forgatónyomaték 

nBe,  nKi  bemenő-, illetve kimenő oldali fordulatszám 

 

A tengelykapcsoló nyomatéka: 

                                                  (6.2.1)  

ahol: 

 FA nyomóerő 

 μK csúszó súrlódási tényező  

 rm,K hatásos tengelykapcsoló sugár 

 zK         súrlódó párok száma. 

 

        (6.2.2) 

 

Bemenő teljesítmény PBe,K: 

 

(6.2.3) KBeKBeKBe
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Kimenő teljesítmény PKi,K: 

 

 (6.2.4) 

 

Teljesítményveszteség PV,K: 

 

        

(6.2.5) 

 

       (6.2.6) 

 

A tengelykapcsoló szlipje: 

 

       (6.2.7) 

 

 

A tengelykapcsoló hatásfoka: 

 

     (6.2.8) 

 

 

A fordulatszám időbeli változását a kapcsolási folyamat során nBe=nM=állandó bemenő és  

nKi = 0 kimenő fordulatszám kezdő értékekkel a 6.2.43. ábra mutatja be. 

 

 
 

6.2.43. ábra: A fordulatszám változása a kapcsolási folyamat során  

 

Amíg a kuplung csúszik, az Mcs csúszási nyomaték hat, amely az FAK összeszorító erőtől 

függ. Mivel a maximális súrlódási nyomaték nagyobb, mint a maximális motornyomaték, a 

csúszási folyamat során az  nBe fordulatszám csökken. A csúszási nyomaték növekedés a mo-

tor forgási energiájának (forgó tömegek) hasznosításából származik. 

 

Teljes terheléssel való kapcsolási folyamat esetén érvényes: 

 

      (6.2.9) 
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ahol: 

 M   a motor tehetetlenségi nyomatéka 

 K,E
  a motor szöggyorsulása 

 MBe, max bemenő nyomaték (motornyomaték) teljes terhelésnél. 

 

max,,,
5,2...5,1

KBeKCs
MM   

 

A csúszó súrlódási tényező függ a fordulatszámtól és kisebb, mint a nyugvó súrlódási ténye-

ző. 

Az átvihető MK nyomaték és az átvihető  PBe,K teljesítmény növekvő fordulatszám különbség 

mellett csökken, mivel a csúszó súrlódási tényező is csökken. 

Az  nKi,K/nBe,K fordulatszám viszonyból adódó különbség PBe és PKi közötti teljesítmény kü-

lönbség  megfelel a kapcsolási folyamat során keletkező  hőteljesítménynek. 

 

      (6.2.10) 

 

A csúszási nyomaték nagysága befolyásolja a csúszási időt és ezzel a hőfejlődést és a ten-

gelykapcsoló kopását. Ezenkívül meghatározza a sebességváltó motoroldali terheléskollektí-

váját és a kinyomóerőt. 

A csúszó súrlódási tényező függ a relatívsebességtől és a hőmérséklettől. A kapcsolási folya-

mat során fellépő nyomatékugrás elkerülése érdekében ügyelni kell arra, hogy a csúszó- és 

nyugvó súrlódási tényező közel egyenlő legyen. 

 

Személygépkocsik esetében az alábbi határértékeket, illetve irányszámokat célszerű figye-

lembe venni (Breuer): 

 

súrlódási tényező:      μK = 0,2…0,4 

megengedhető fajlagos felületi nyomás:   pmax = 0,2…0,5 MPa  

megengedhető fajlagos súrlódási munka induláskor:  qmax = 2,0…5,0 MJ/m
2
 

megengedhető fajlagos súrlódási teljesítmény induláskor: qmax = 0,5 ... 1,3 MW/m
2  

megengedhető maximális hőmérséklet:    υmax = 600 °C  

 

A csúszási idő tcs az az időtartam, amely során a tengelykapcsoló hajtó és hajtott oldala között 

csúszó érintkezés alakul ki. 

Új kuplung esetén rövidebb, kopottabb kuplungok esetében hosszabb csúszási idő adódik. 

 

Érvényes, hogy: 
 

tcs= f(Mcs) 
  

Irányadó érték: tcs ~ 2 s (indulás teljes összeszorító erővel). 

 

A tengelykapcsoló működtetése 

Azt az erőt, amelyet a vezetőnek induláskor és sebességváltáskor a tengelykapcsoló működte-

téséhez ki kell fejteni, az összeszorító erő, a kinyomóerő és a mindenkori kiemelőkar-áttétel 

határozza meg, aminek viszont a rendelkezésre álló emelőkar elmozdulási úthosszak szabnak 

határt.  

A mechanikus működtetésű tengelykapcsolók rendszerint két külső és egy belső áttétellel ren-

delkeznek (6.2.44. ábra). 

QPPP
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Az első külső áttétel (kuplungpedál)   az 
21

LFLF
zp
  egyenletből 

 

      (6.2.11) 

 

ahol: 

 Fp Pedálerő [N] 

 L Emelőkar-hossz [mm] 

 Fz Húzóerő [N]. 

 

A második külső áttétel (kiemelőkar) 
43

: LFLFazi
ARzK

  egyenletből  

 

          

                   (6.2.12) 

 

ahol FAR Kinyomóerő [N]. 

 

 
 

6.2.44. ábra: Mechanikus működtetésű tengelykapcsoló áttételei 

 

A belső áttétel az ib az 
65

LFLF
AAR
  összefüggésből 

 

            (6.2.13)      

 
ahol  FA  összeszorító erő [N]. 

 
Az összáttétel 

 
       (6.2.14)    

 
Az FAR kinyomóerő a pedálerőből és a - külső áttételből, vagy az összeszorító erőből és a bel-

ső áttételből számítható: 

 

 
bAkpAR

iFiFF   (6.2.15) 
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A pedálerő meghatározásához felhasználható az összeszorító erő, illetve a kinyomóerő és az 

összáttétel vagy a külső áttétel: 
 

     (6.2.16)     

 
 

Az összeszorító erő a pedálerő és az összáttétel, vagy a kinyomóerő és a belső áttétel hánya-

dosa: 
 

   (6.2.17)     

 
Nagy kinyomóerők esetén, vagy ha követelményként a tengelykapcsoló működtetés nagyobb 

komfortja jelenik meg, a hidraulikus tengelykapcsoló működtetés jelenthet megoldást. Ebben 

a rendszerben 4 áttétel van (6.2.45. ábra). 

 

 
 

6.2.45. ábra: Hidraulikus működtetésű tengelykapcsoló áttételei 
 

Első külső áttétel (kuplungpedál) ik1: 
 

        (6.2.18)  
 

 

Ha  FGZ és FNZ a működtető henger és a munkahenger dugattyúján ható erő, akkor:  

 

a hidraulikus áttétel  

 
  (6.2.19)                

 
ahol  ANZ  és   AGZ  a működtető henger és a munkahenger felülete. 

A második külső áttétel (kinyomókar): 

  
              (6.2.20)     

 
A belső áttétel (tányérrugó): 

 
   (6.2.21)      
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     (6.2.22)     

 

6.2.4. Lemezes tengelykapcsolók 

A lemezes tengelykapcsolóknak száraz, kent és félig kent állapotban üzemelő változatai van-

nak. Ennél a súrlódó kapcsoló típusnál az egyetlen kuplungtárcsa helyett több tárcsát alkal-

maznak a forgatónyomaték átvitelhez. Ezáltal kisebb fajlagos felületi nyomás mellett nagyobb 

forgatónyomaték vihető át. A megnevezése a tárcsák nagyon kis vastagságára utal, ezért ne-

vezzük ezeket lemezes (lamellás) tengelykapcsolóknak. 

 

A hajtó tárcsáknak általában külső vezetése van, a házban, tengely irányban szabadon elmoz-

dulhatnak, ugyanakkor elfordulás ellen biztosítva vannak. A hajtott tárcsák általában belső 

megvezetéssel rendelkeznek és az agyon axiális irányba elmozdulást lehetővé téve, de az el-

fordulás ellen biztosítva foglalnak helyet. A 6.2.46. ábra motorkerékpár lemezes tengelykap-

csolójának a külső és belső lemezeit mutatja be. 

 

 
6.2.46. ábra: Lemezes tengelykapcsoló hajtó és hajtott tárcsái  

 

A baloldali ábra külső, a jobboldali belső vezetésű lemezt ábrázol. Fékként való alkalmazásuk 

esetén (automataváltókban) a külső vezetésű lemezek axiális elmozdulást lehetővé téve, de 

elfordulás ellen biztosítva a hajtóműházban helyezkednek el. 

 

A kent tengelykapcsolóknál a lemezes tengelykapcsoló részben olajfürdőben fut, a félig kent 

tengelykapcsolók olajköd-kenéssel üzemelnek, a kuplung nem merül bele az olajba. A leme-

zek közötti összenyomóerő egy központi, vagy több axiálisan elhelyezett nyomórugóval biz-

tosítható.  

 

Az automata sebességváltókban a bolygóművek kapcsolására használnak lemezes tengely-

kapcsolókat. Ezeknél a tengelykapcsolóknál a lemezek összeszorítását hidraulikus henger biz-

tosítja, a kapcsoló oldását pedig vagy egy tányér-, vagy több csavarrugó. 

6.2.5. Mágnesporos tengelykapcsoló 

Fokozatmentes automata sebességváltóhoz néhány gyártó a motor és a sebességváltó között 

úgynevezett mágnesporos tengelykapcsolót alkalmaz (6.2.47. ábra). 

A kuplungház a motor forgattyús tengelyéhez csavarokkal van rögzítve és egyidejűleg betölti 

a külső rotor funkcióját. Benne egy tekercs helyezkedik el. Ezen kívül a házban található egy 

belső rotor, ami a sebességváltó tengelyhez van rögzítve. Mindkét rotor egymástól függetlenül 

forgatható. 

A külső- és belső rotor közötti légrésben vaspor található. A külső rotor tekercse a szénkefé-

ken keresztül kap áramot. 
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A terhelési igénynek, illetve állapotnak megfelelően, a haladási sebesség és a fordulatszám 

függvényében egy elektronikus szabályozó egység határozza meg a tekercsen átfolyó áram-

erősséget. 

A tekercs elektromágneses mezőt hoz létre, amely a felmágnesezett vasport összetömöríti, és 

erőzáró kapcsolatot hoz létre a külső és a belső rotor között. 

A mágneses mező erősségét az áramerősség befolyásolja. Mivel üresjáratban nem folyik áram, 

így nem is épül fel mágneses mező, nem jön lére erőzáró kapcsolat. Az üresjárati fordulatszám 

felett elkezd az elektromos áram folyni a tekercsben és teljes terheléskor 3,5-től 4,5 Amper-ig ter-

jedő áramerősséget ér el. 

 
 

6.2.47. ábra: Mágnesporos tengelykapcsoló 
 

1. külső rotor 

2. tekercs 

3. belső rotor 

4. vaspor 

5. csúszópálya 

6. sebességváltó tengely 

6.2.6. Hidrodinamikus tengelykapcsoló 

A hidrodinamikus tengelykapcsolókat áramlástechnikai elven működő, Föttinger- vagy hidra-

ulikus tengelykapcsolóknak is nevezik.  

Lényegében egy olajjal feltöltött zárt házba egybeépített radiális lapátozású szivattyúból és 

turbinából áll (6.2.48. ábra). 

 

Áramlási irány, ha nP  nT 

 
6.2.48. ábra: Hidrodinamikus tengelykapcsoló vázlatos rajza (MÜLLER) 
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A nyomatékátvitelhez a hajtótengellyel összekötött szivattyúban az olajrészecskék a kerület 

irányába gyorsulnak, míg a hajtott tengelyhez rögzített turbinában kerületi irányban lassulnak 

(a Coriolis-hatás eredményezi a nyomatékátvitelt). 

 

Fordulatszám: 
 

                (6.2.23) 
 

ahol: ∆nK a fordulatszám különbség szivattyú / turbina az áramlás fenntartása érdekében. 

 

 
6.2.49. ábra: Hidrodinamikus tengelykapcsoló részei (VOITH) 

 

S szivattyú lapátkerék (behajtás a motoroldalról) 

T turbina lapátkerék (kihajtás a sebességváltó felé) 

H ház 
 

A tengelykapcsoló működését két jellemző mennyiséggel lehet leírni: 

 

a teljesítményszám: 

S
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v
n

n
vf  ;

)(1
                                                     (6.2.24) 

 

a nyomaték-viszony: 
 

       (6.2.25) 
 

A nyomatékátvitel a következőképpen számítható: 
 

         (6.2.26) 
 

A teljesítmény: 
 

              (6.2.27) 
 

ahol: 

 λK dimenzió nélküli jellemzőszám  

            (függ többek közt a tengelykapcsoló geometriától) 

 ρol a hidraulika folyadék (olaj) sűrűsége  

 DK mértékadó átmérő (pl. a lapátozás külső átmérője) 

 ωBe a szivattyú szögsebessége. 
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ρol=állandó esetén egyszerűsítve feltételezhetjük, hogy: 
 

    (6.2.28) 
 

 KK kuplungra jellemző állandó (függ a szerkezeti kialakítástól, a folyadék sűrű- 

ségétől, a kuplung feltöltöttségi fokától és a csúszástól (szliptől)) [kg/m3] 

 DK [m] 

 nK [1/s] 
 

A hatásfok az alábbiak szerint írható fel: 

              (6.2.29)  
 

Hidrodinamikus tengelykapcsolóval a nyomaték átvitel csak csúszással (szlippel) lehetséges. 

Tehát a tengelykapcsoló mindig veszteséggel üzemel. 
 

                  (6.2.30) 
 

 

A folyadékkal való feltöltésnek a nyomatékátvitelre gyakorolt befolyását a 6.2.50. ábra mutat-

ja be. 

Látható, hogy nKi = 0 (100 % csúszás) esetén a kuplung feltöltöttség 100%-ról 80%-ra való 

csökkentése esetén csupán az eredeti MK,max nyomaték 40%-a vihető át. A személygépkocsi 

tengelykapcsolók esetében a kuplung feltöltöttséget nem változtatják, ennek az alkalmazása a 

dízelmozodonyokra, tehergépkocsik hidrodinamikus retarderére vagy léghűtéses motorok hű-

tőlevegő kompresszorának hajtására terjed ki. 

 
6.2.50. ábra: A kuplung töltöttség hatása a nyomatékátvitelre hidrodinamikus tengelykapcso-

ló esetén (BUSCHMANN) 
 

A hidrodinamikus tengelykapcsolóval szemben támasztott követelmények: 

 a motor üresjárásában a kuplungnak szétkapcsolt állapotban kell lennie, a kúszási 

nyomatéknak lehetőleg alacsonynak kell maradnia, 

 „finom”, rángatásmentes elindulást kell biztosítania, 

 teljes terheléskor biztosítani kell a maximális nyomaték átszármaztatását azért, hogy a 

maximális vonóerő rendelkezésre álljon, 

 állandó sebességgel való haladáskor a tengelykapcsoló vesztesége lehetőleg kicsi le-

gyen. 
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A 6.2.51. ábra mutatja be, hogyan teljesíti a hidrodinamikus tengelykapcsoló ezeket a köve-

telményeket. 

Az üresjáráskor átszármaztatandó nyomaték kicsi (kúszási nyomaték). A motort nem lehet 

lefullasztani, mivel a fordulatszám csökkenésnek jelentős nyomatékcsökkenés lesz a követ-

kezménye. A kúszási nyomatékot a következőképpen lehet befolyásolni: 

 a kuplung merevségének a változtatásával (töltöttségi fok, lapátozás). 

 az üresjárati fordulatszám változtatásával. 

 

A maximális motornyomaték 100% csúszással vihető át. Állandó sebességgel síkon való hal-

adáskor (vmax) a kuplungveszteségek alacsonyak (2% csúszás). 

 
6.2.51. ábra: Tengelykapcsoló-karakterisztika a motorjelleg-görbével 

 

A 6.2.1. táblázat a hidrodinamikus tengelykapcsolók legfontosabb üzemi jellemzőit foglalja 

össze: 

 

elindulás segítése: jól alkalmazható 

szétkapcsolás álló helyzetű járműnél: kisebb kúszás (kúszási nyomaték)  

alakzárás elvén működő váltóhoz erő-

folyam megszakítás: 

nem lehetséges, ezért külön szétválasztó tengelykap-

csoló szükséges (pl. VW Golf Ecomatik) 

üzemanyagfogyasztás teljesen össze-

kapcsolt állapotban, pl. sík úton való 

egyenletes haladáskor: 

a csúszástól függően magasabb mint mechanikus 

súrlódó tengelykapcsolóknál; párhuzamosan kapcsolt 

áthidaló (súrlódó) tengelykapcsolókkal csökkenthető 

vontatott jármű esetén:  

visszaáramlás a tengelykapcsolóban; ugyanazok az 

egyenletek érvényesek, ha a lapátozás szimmetrikus 

kialakítású, a motor fékhatása érvényesül, de csú-

szással 

a veszteséghő felvétele és elosztása: jó, esetleg olajhűtő szükséges  

a motoroldali terheléskollektívára és a 

torziós lengések csillapítására gyakorolt 

hatása: 

 kedvező 

kopás / élettartam csekély / magas 

 

6.2.1. táblázat: Hidrodinamikus tengelykapcsolók tulajdonságai 
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6.3. Sebességváltó 

A sebességváltó a motoroldalról érkező nagy fordulatszámot és kis forgatónyomatékot ala-

csony fordulatszámra, de nagy nyomatékra változtatja meg a  MP  összefüggésnek meg-

felelően (6.3.1. ábra). 

 
6.3.1. ábra: A sebességváltó, mint forgatónyomaték- és fordulatszám-váltó 

 

fokozatonként kapcsolható váltó fokozatmentes váltó 

kézi kapcsolású automata Vario-/ Transmatic   

alakzárral kapcsolt erőzárral kapcsolt mechanikus elektromos 
hidrodinamikus, hid-

rosztatikus 

 

6.3.1. táblázat: A sebességváltók típusai 

 

A sebességváltó feladata, a belsőégésű motor nem megfelelő nyomatéklefutásnak a vonóerő 

szempontjából ideális hiperbolához való illesztése, ami azt jelenti, hogy a maximális motortel-

jesítmény a teljes sebességtartományban rendelkezésre áll. 

 

A 6.3.2. ábra a vonóerő hiperbolát (PN,max = const.), valamint egy négyfokozatú sebességváltó 

tengelyén leadott nyomaték lefutását ábrázolja a jármű sebesség függvényében. A nem vonal-

kázott területek (az úgynevezett nyomatéklyukak) a motor forgatónyomaték karakterisztikájá-

nak az ideális vonóerő hiperbolához való nem tökéletes illeszkedését mutatják. 

 

Egy gépjármű sebességváltónak a következő követelményeket kell kielégítenie: 

 

 a motor nyomaték jelleggörbéjének illesztése az ideális vonóerő hiperbola görbéhez, 

 jó hatásfok, 

 kis tömeg és helyszükséglet, 

 alacsony gyártási költség, 

 nyugodt járás, 

 könnyű kapcsolhatóság, 

 nagy megbízhatóság és hosszú élettartam. 

 

Jelenleg a gépjárművekben alkalmazott sebességváltók nagy része alakzáró, mechanikus, fo-

kozatokkal rendelkező fogaskerék-hajtómű, ami a jó hatásfokkal, nagy teljesítménysűrűséggel 

és a kedvező költséggel magyarázható. Megkülönböztetünk: 

 

 alakzárral kapcsolt fogaskerekes váltót (váltáskor a vonóerő folyam megszakad, pl. 

kézi kapcsolású sebességváltó a személy- és tehergépkocsikban) és 

 erőzárral kapcsolt fogaskerekes sebességváltót (a váltás a vonóerő folyam  megszakí-

tása nélkül történik, pl. automata váltó). 

 



6. GÉPJÁRMŰVEK ERŐÁTVITELI RENDSZEREI                                                    145 

Bercsey Tibor, Tuskó László, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu 

Alakzáró erőátvitel esetén nyomaték veszteséggel, erőzáró erőátvitelkor nyomaték- és bizo-

nyos esetekben fordulatszám veszteséggel (csúszás) is kell számolni. 

6.3.1. Alakzárral kapcsolt fokozatokkal rendelkező sebességváltó 

Az alakzárral kapcsolható fokozatokkal rendelkező váltók a gépjármű hajtómotor jelleggörbé-

jét adott fokozatoknak megfelelően változtatják meg. 

 

 
6.3.2. ábra: A vonóerő lefutása a hajtott keréken   

 

A váltó fokozatait úgy állapítják meg, hogy az ideális vonóerő hiperbola alatti területet a váltó 

kimeneti jelleggörbéi lehetőleg teljesen lefedjék (6.3.2. ábra). Az egyes mezők átfedik egy-

mást a maximális vonóerő kínálat görbéje alatt, ezekben a sebességtartományokban többféle 

fokozatban is lehet haladni. A nyomatéklyukban nem lehet, ezért kell azoknak lehetőleg ki-

csinek lennie. Ennél fogva a vonalkázás nélküli területeken (indulási tartomány) csak csúszta-

tott tengelykapcsolóval lehet közlekedni. 

 

A teljes terhelésen mért motorjellemző alapvetően befolyásolja a váltó kiválasztását. A 6.3.3. 

ábrából kitűnik, hogy egy „púpos“ nyomatékgörbéjű motor nagy fordulatszám tartományával 

jobban illeszkedik az ideális vonóerő hiperbolához, mint egy „lapos“ és „rövid“ nyomaték-

görbe. A nagy fordulatszám csökkenéskor bekövetkező nagy nyomatéknövekedés miatt, a 

nyomatéklyukak ugyanannyi sebességfokozat esetén kisebbek, ezért kevesebb fokozattal is 

teljesíteni lehet ugyanazt a vonóerő követelményt. 

 

 
6.3.3. ábra: A motorjellemzők befolyása teljes terhelés esetén a váltó kiválasztására 
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A hajtás áttételére általánosan érvényes: 

 

   (6.3.1) 

 

Ebből levezethető a kerék kerületi sebessége (a jármű haladási sebessége, ha nincs csúszás) és 

a motorfordulatszám közötti összefüggés: 

 

              (6.3.2) 

 

 

       (6.3.3) 

 

 

    (6.3.4) 

 

ahol: 

 nK kerékfordulatszám [1/min] 

 iK kerékhajtás áttétel 

 iv váltómű adott fokozatának áttétele 

 ωK kerék szögsebessége [1/s] 

 Rdin dinamikus keréksugár [m] = legördülő kerület / 2π 

 nM motorfordulatszám [1/min]. 

 

A haladási sebesség / motorfordulatszám közötti összefüggés: 

       

          (6.3.5) 

 

mértékegységek: 

 nM [1/min] 

 Rdin [m] 

 

A legkisebb fokozat megválasztása (a legnagyobb áttétellel rendelkező fokozat) a következő 

kritériumokhoz igazodik (6.3.4. ábra): 

 maximális vonóerő (pl. maximális leküzdhető emelkedő lakókocsival terhelt személy-

gépkocsi esetén vagy tehergépjármű terepen), 

 legkisebb haladási sebesség teljesen összekapcsolt tengelykapcsolóval (pl. menetosz-

lopban való haladás vagy legkisebb munkasebesség pl. traktor esetében 5 km/h). 
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6.3.4. ábra: A váltó fokozatok megállapítása 

 

A legnagyobb fokozat alatt a váltónak azt a fokozatát értjük, amelyik a legkisebb áttételt biz-

tosítja (pl. 5. fokozat az 5 fokozatú váltó esetén). 

 

Erre három lehetőség van: 

 fölé hajtott: vmax  nM > nM,PN,max esetén 

 alá hajtott: vmax  nM < nM,PN,max esetén 

 maximális sebességre való megállapítás: vmax  nM = nM,PN,max esetén. 

 

A legnagyobb fokozat meghatározásánál figyelmet kell fordítani  

 az összáttételre (váltó és kerékhajtás) 

 az abroncskiválasztásra (tekintettel a dinamikus abroncs-sugárra Rdin), 

 a motor jelleggörbére és a menetellenállásokra. 

 

Az üzemanyag-fogyasztás csökkentése érdekében annál a fokozatnál, amelyikben a jármű a 

legnagyobb távolságot teszi meg (rendszerint ez a legnagyobb fokozat) lehetőleg nem szabad 

a teljesítményfolyamban fogaskerék-pár kapcsolatnak lenni. 

Standard hajtásnál ez direkt kapcsolatot jelent a váltó behajtó és kihajtó tengelye között (váltó 

áttétele iV = 1). A fronthajtású járműveknél a különböző hajtó- és hajtott tengelyek miatt min-

dig van egy fogaskerékpár a váltó erőfolyamában. 

 

Megválasztás  maximális sebességre: 

 

Jellemző: vmax,  ha nM = nM,PN,jmax   

 

Előnyök: 

 az elméletileg lehetséges maximális sebesség elérhető, 

 a motorfordulatszám vmax esetén mérsékelten magas, 

 a motornak van fordulatszám tartaléka.  

 

Hátrányok: 

 csak mérsékelt teljesítménytartalék gyorsításhoz (fogyasztásnövelő visszakapcsolásra 

motivál), 

 nem optimális fogyasztás állandó haladásnál. 
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Föléhajtott: 

 

Jellemző: vmax, ha nM > nM,PN,max  

 

Előnyök: 

 nagy teljesítménytöbblet, 

 az alacsonyabb fokozatok lépcsői kisebbek lesznek és kevesebb fokozat szükséges. 

 

Hátrányok: 

 a motornak nagy túlforgathatósággal kell rendelkeznie (pl. lejtős szakaszokon), 

 a motorfordulatszám vmax esetén magas, ez azt jelenti, hogy nagyobb a fogyasztás, a 

zaj és a kopás is, 

 az elméletileg lehetséges maximális sebesség nem érhető el. 

 

Aláhajtott 

 

A kímélő fokozat, Overdrive, vagy autópálya fokozat kifejezések mind az alulhajtott fokozat 

kiválasztást jelentik. 

 

Jellemző: vmax ha nM < nM,PN,max 

 

Előnyök: 

 alacsony motorfordulatszám, tehát a fogyasztás, a zaj és a kopás egyaránt alacsony. 

 

Hátrányok: 

 csekély teljesítménytartalék (fogyasztásnövelő visszakapcsolásra motivál), 

 az elméletileg lehetséges maximális sebesség nem érhető el, 

 a váltó egy fokozattal többet igényel. 

 

Köztes fokozatok: 

 

A váltó köztes fokozatai (a legkisebb és a legnagyobb közötti váltófokozatok) a következő 

megfontolások alapján kerülnek kiválasztásra. 

 

 a haladási állapotoknak stabilnak kell lennie (fontos olyan járműveknél, ahol nagy a 

kg/kW arány), 

 úgy kell megválasztani a fokozatokat, hogy a váltólyukak lehetőleg kis ráfordítással 

megfelelően kicsik legyenek. 

 

Stabil haladási állapot akkor garantálható, ha a visszakapcsolás a következő kisebb fokozatba 

az aktuálisan kapcsolt maximális nyomaték elérése előtt is lehetséges. 

A 6.3.5. ábrán folytonos vonallal jelölt nyomatékgörbék instabil állapotot jelölnek. Egy to-

vábbi fokozat beiktatásával (szaggatott vonallal berajzolva) a haladási állapot stabillá válik. 
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6.3.5. ábra: Stabil és instabil haladási állapot 

 

A stabil haladási állapotnak való megfelelés minden fokozatban követelmény. 

 

A stabilitás feltétele:                                                                                                                                                                                         

 

                       (6.3.6) 

 

ahol: 

 vnM,Mmax(z) haladási sebesség (z-edik) fokozatban maximális nyomatéknál 

 vnM,meg(z-1) haladási sebesség (z-l –edik) fokozatban a megengedett motorfordulat-

számnál. 

 

A szokásos fokozatszámok irányadó értékei: 

 szgk: 4....6  

 tgk: 4 ....10 (vagy több , pl. 16) 

 vontatógép: 6....20 (ú.n. csoporthajtás). 

 

A két szomszédos fokozat közötti viszonyt fokozati tényezőnek nevezzük. 

 

      (6.3.7)  

 

ahol: 

 i(z); i(z-l)  a (z-edik) illetve (z-l -edik) fokozatban az áttétel 

 nm(z); nm(z-l) a (z-edik) illetve (z-l -edik) fokozatban a motorfordulatszám. 

 

A stabilitási feltétel alkalmazásával két szomszédos fokozatra érvényes: 

 

      (6.3.8)  

 

ahol: 

 nMmeg|(z-l)   (z-l -edik) fokozatban megengedhető motorfordulatszám 

 nM,max(z)   (z) -edik fokozatban a motorfordulatszám maximális nyomaték esetén. 

 

 

)1()(
,max,

 zvzv
megMMM nn

 

 zn

zn

M

megM

V

max,

,
1



 

 

 

 
eseténállv

zn

zn
ill

zi

zi

m

m

VV
.

1
.

1






 



150                           GÉPJÁRMŰTECHNIKA       

www.tankonyvtar.hu                                        Bercsey Tibor, Tuskó László, Kecskeméti Főiskola 

A hajtómű lépcsőzésnek két fajtáját szokás megkülönböztetni: 

 geometriai sor szerinti lépcsőzés 

 progresszív lépcsőzés. 

 

A geometriai sor szerinti lépcsőzésre jellemző: 

 V= állandó minden fokozatra. 

 

A fordulatszám-jármű sebesség diagramot ebben az esetben a 6.3.6. ábra mutatja be. 

 

 
 

6.3.6. ábra: Fordulatszám-sebesség diagram geometriai sor szerinti lépcsőzés esetén 

 

A sebességek közti ∆v különbségek a magasabb fokozatoknál növekednek, ami a gépjármű-

vek esetében nemkívánatos. Így rosszul illeszthető az ideális vonóerő hiperbolához, ugyanis a 

gyakran használt magasabb fokozatokban kicsi a vonóerő tartalék. 

 

A progresszív váltólépcsőzésre jellemző: 

 αv a fokozatok növekvő számával kisebb lesz, 

 a kapcsolási pontok nM,u a  v = f(nM) diagramban progresszív lefutású görbére esnek. 

 

Ennél a hajtóműlépcsőzésnél a fordulatszám-ugrások magasabb fokozatokba kapcsoláskor 

mindig kisebbek lesznek. Ennek eredményeképpen a magasabb fokozatokban kisebb, alacso-

nyabb fokozatokban nagyobb váltólyukak adódnak. 

Az ideális vonóerő hiperbolához való illeszkedés a magasabb fokozatokban progresszív lép-

csőzés esetén kedvezőbb, mint a geometriai sor szerinti lépcsőzésnél. Ebből adódóan a mai 

gépjárművek esetén a progresszív lépcsőzés a szokásos. 

 

A fordulatszám-sebesség diagram progresszív lépcsőzés esetén a 6.3.7. ábrán látható (meg-

jegyzés: a ∆v sebességugrásoknak nem kell azonosaknak lennie). 
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6.3.7. ábra: Fordulatszám-sebesség diagram progresszív lépcsőzés esetén 

 

A váltók felépítése 

 

A 6.3.8. és 6.3.9. ábrák standard, illetve fronthajtású elrendezés esetén az erőfolyamot ábrá-

zolják.  

 

 
6.3.8. ábra: Ötfokozatú váltó, standard elrendezés (MOT-SPEZIAL „ANTRIEB") 

 

A 4. fokozat ennél a kivitelnél közvetlenül kapcsolt, azaz nincs egy fogaskerékpár sem kap-

csolatban a nyomatékátvitel során és így nem lépnek fel fogazati veszteségek. Az 5. fokozat 

fogaskerék áttételen keresztül van megvalósítva. 
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6.3.9. ábra: Ötfokozatú váltó fronthajtáshoz (MOT-SPECIAL „ANTRIEB“) 

 

A 6.3.9. ábrán látható váltó estében nem lehetséges a teljesítményfolyam fogaskerék áttétel 

nélküli „közvetlen kapcsolása”, mivel a be- és kihajtás különböző tengelyeken történik, és így 

mindig szükség van kapcsolódó fogaskerekekre. Fogaskerék-kapcsolatonként kb 1-2%-a a 

teljesítménynek veszteséggé alakul. 

 

A motorból származó hajtóerőnek a hajtó kerekre való optimális átviteléhez a VW Touareg 

terepjáró esetében 6 fokozatú sebességváltót alkalmaznak (6.3.10. ábra). A speciálisan hobbi-

terepjárókhoz fejlesztett szűk lépcsőzésű váltó nagy nyomatékátvitelt tesz lehetővé terepen 

valamint sportos haladást az úttesten. 
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6.3.10. ábra: A VW Touareg váltójának erőfolyama 

 

A 6 fokozatú váltó hosszirányban helyezkedik el teljesen szinkronizált fokozatokkal. Egy elő-

tét- és egy hajtótengellyel rendelkezik. Minden fogaskerék tűcsapágyazott és az előtét- vala-

mint a hajtó tengelyen vannak elosztva.  

A motor forgatónyomatékát a hajtótengely vezeti a váltóba. Az állandó fokozat fogaskerék-

párján keresztül, amelyik állandóan forog, az erőfolyam átadódik az előtéttengelyre. 

A kapcsolt sebességi fokozatnak megfelelően a fokozathoz tartozó fogaskerékpáron keresztül 

az erőfolyam az előtéttengelyről a kihajtótengelyre adódik át. 

Az 5. fokozat direkt fokozat, ami azt jelenti, hogy az erőfolyam nem az előtéttengelyen, ha-

nem közvetlenül a behajtó tengelyről a kihajtó tengelyre adódik át. A kapcsolatot a belső fo-

gazatú csúszótömb biztosítja. 

 

Szinkronizálás 

 

A váltó fokozatainak zajoktól mentes és kopás szempontjából kedvező kapcsolásához a kor-

szerű személygépkocsik előremeneti fokozatai szinkronizáltak. A szinkronizáló-egységeknek 

több követelményt kell egyidejűleg kielégíteni: 

 lehetőleg gyors fordulatszám kiegyenlítést két különböző sebességgel forgó alkatrész-

csoport között, 

 alakzáró kapcsolat lehetővé tétele kapcsolási zajok nélkül, 

 az alakzáró kapcsolat zárása az együttfutásig (zárószinkronizálás). 

 

Különböző szinkronizáló-egységek léteznek:  

 

Az egyszerű szinkronizáló-egység lehetővé teszi az összekapcsolandó váltóalkatrészek fordu-

latszámainak egymáshoz való igazítását úgy, hogy kapcsolásnál egy fékezőkúp egy rugón ke-

resztül a súrlódó kúpnak nyomódik. 

Ennél a megoldásnál sem a kapcsolás lehetőségének kizárása nem valósul meg, sem a bekö-

vetkező együttfutásról nem kapunk információt. Nagyobb erőbefektetéssel az átkapcsolás 

nem szinkronizált fordulatszám esetén is lehetséges (6.3.11. ábra). 
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6.3.11. ábra: Radiálisan elmozduló zárótaggal rendelkező szinkronizálóegység felépítése és 

működési módja (BUSCHMANN, KOESSLER) 

 

(I állás): Először a súrlódó kúp a gyűrűvel (r) az o jelű alkatrész segítéségével a reteszelő go-

lyón (k) keresztül a z jelű alkatrészhez nyomódik, ezáltal a z jelű alkatrészt magával viszi és 

az r jelű ellenkező irányban az u körül elfordul (II állás). A reteszelő tag (s) az f jelű horony 

formájának megfelelően kifelé nyomódik, az o további mozgását megakadályozza. Együttfu-

táskor hiányzik az r jelű gyűrűre ható elfordító erő, így az o jelű reteszelő tag visszanyomód-

hat és az alakzár u és z között létre jöhet (III állás). 

A 6.3.12., 6.3.13. és 6.3.14. ábrák úgynevezett rövidutas- vagy egyszerű záró-szinkronizáló-

egységeket mutatnak be. 

A záró-szinkronizálók működése azon a felismerésen alapul, hogy kifogástalan kapcsolási 

folyamat csak az összekapcsolandó elemek együttfutása esetében garantálható. A csúszótömb 

(5) eltolásakor a tengelykapcsolótest (3) fogazatához való kapcsolódás mindaddig elkerülen-

dő, amíg a fordulatszám különbség ki nem egyenlítődik. Ebből az okból a szinkrongyűrű, il-

letve – test (4) a súrlódási nyomaték hatására forgó mozgást végez. Ennek az elfordulásnak a 

következménye, hogy a szinkrongyűrű fogfelületei a csúszótömbhöz nyomódnak és annak 

további mozgását megakadályozzák (B ábra). 

Csak ha a súrlódó kúpfelületek az összekapcsolandó alkatrészek együttfutását már biztosítot-

ták, hat folyamatos nyomás a csúszótömbre a szinkrongyűrű visszafelé forgásának megakadá-

lyozása céljából. A reteszelés ezáltal feloldásra kerül és a csúszótömb fogazata betolódik a 

tengelykapcsolótest fogazatába (C jelű ábra). 
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6.3.12. ábra: Záró- szinkronizálóegység ( ZF) 

 

1. szinkrongyűrű 

2. reteszelő csap 

3. tengelykapcsoló test 

4. szinkronizáló test 

5. tolótömb 

6. rugó 

7. nyomótest 

8. szabadonforgó kerék 
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6.3.13. ábra: ZF-szinkronizálóegység ( ZF) 

 

1. szinkrongyűrű 

2. reteszelő csap 

3. tengelykapcsoló test 

4. szinkronizáló test 

5. tolótömb 

6. rugó 

7. nyomótest 

8. szabadonforgó kerék 

 

A 6.3.14. ábra egy duplakúpos szinkronizálóegységet mutat be. A fő különbség az egyszerű 

szinkronizálóegységhez képest a kettős kúp. 

Ez a szinkronizálási időt jelentősen kisebb erőbefektetés mellett lecsökkenti. A működési elve 

az egyszerű szinkronizálóegységével megegyezik. 

 

 
6.3.14. ábra: ZF-D  Duplakúpos szinkronizálóegység ( ZF) 

 

 

 

 

 



6. GÉPJÁRMŰVEK ERŐÁTVITELI RENDSZEREI                                                    157 

Bercsey Tibor, Tuskó László, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu 

Váltókapcsolás 

 

A váltó kapcsolásának megvalósításához különböző kapcsoló mechanizmusokat fejlesztettek 

ki az idők során. 

Egyik legrégibb kapcsoló mechanizmus a sínes kapcsolás, amelyet a ZF S 5-20 váltó példáján 

a 6.3.15. ábra mutat be. 

Ennél a kapcsolási módnál a csúszótömböket kapcsolóvillák (1) mozgatják, amelyek kör ke-

resztmetszetű kapcsolósínekhez (2) vannak rögzítve. Maguk a sínek a váltóházban vannak 

csapágyazva. 

 
6.3.15. ábra: Kapcsolósínes váltómechanizmus 

 

A 6.3.16. ábra a ZF S 5-24/3 jelű váltót ábrázolja, amit kapcsolórudas váltómechanizmus mű-

ködtet.  

Ennél a működtetési módnál a kapcsolóvillákat lengőkarok (1) helyettesítik, amelyek csukló-

san egy csapon vannak megvezetve (lásd a 6.3.17. ábrán is). 

A kapcsolósínek helyett helytakarékosabb, laposacélból készített kapcsolórudak (2) kerülnek 

felhasználásra. 

 
 

6.3.16. ábra: Kapcsolórudas váltómechanizmus 
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A mai korszerű váltóművek lengőkaros- vagy központi tengelyes kapcsoló mechanizmussal 

vannak felszerelve (6.3.17. ábra). Ennél az egyszerű rendszernél a kapcsoló lengőkarok nyo-

másos öntéssel alumíniumból készülnek. Az így elért súlycsökkenésnek kisebb súrlódás lesz a 

velejárója. A lengőkar forgáspontjának helyzetéből adódóan a rendszernek egy 3:2 nagyságú 

belső áttétele is van. A kapcsolóerők a központi kapcsolótengelyen ennek megfelelően kiseb-

bek lesznek. 

 

 
6.3.17. ábra: Lengőkaros vagy központi tengelyes kapcsoló mechanizmus 

 

A Volkswagen sok váltójánál huzallal (bowdennel) mozgatott váltómechanizmust alkalmaz. 

Két húzóbowden, egy választó és egy kapcsoló bowden hozzák létre a kapcsolatot a sebes-

ségváltó működtető karja és a váltó között. 

A külső kapcsoláshoz tartozik a kézi működtető kar a kapcsolóházzal, a bowdenek, az ellen-

csapágy valamint a kapcsoló- és választókar. 

A kapcsolóházban történik a kézi működtető kar kapcsoló és választómozgásainak a 

bowdenek axiális mozgásává történő átalakítása. 

A külső kapcsolómodulnál történik a bowdenek  mozgásának a kapcsoló- és választó tengely 

forgó mozgásává való átalakítása (6.3.18. ábra). 

 

 
6.3.18. ábra: Külső kapcsolóegység kapcsoló-bowdenekkel  

 

Annak az elkerülésére, hogy nem megfelelő kapcsolókar vezetésnél egyidejűleg két fokozat is 

bekapcsolható legyen vagy például az 5. fokozatból véletlenül a hátrameneti fokozatba kap-

csoljunk, ha ezek a fokozatok ugyanazon a kapcsolási útvonalon helyezkednek el, a váltók 

megfelelő biztosításokkal, reteszelésekkel vannak felszerelve. 
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A 6.3.17. ábrán bemutatott központi tengelyes kapcsolómechanizmus esetén a reteszelés egy 

emelőkar-rendszer (8) segítségével valósul meg. Ha a központi kapcsolótengely (1) az (5, 6, 

7) jelű lengőkarok valamelyikét működteti, a többieket az emelőrendszer billenő mozgása re-

teszeli. 

 

 
6.3.19. ábra: A kapcsoló berendezés belső részei a VW ötfokozatú 012 váltójánál (VW) 

 

A 6.3.19. ábra a VW ötfokozatú 012 váltójának belső kapcsoló alkatrészeit ábrázolja. Ennél a 

kapcsolórendszernél a belső kapcsolótengelyről (1) a forgó- és axiális mozgás a vezetőten-

gelyre (2) adódik át. Ez eltolja a fokozatnak megfelelő kapcsolórudat (3). A kettős kapcsoló-

bütykök (4) a vezetőtengelyen megakadályozzák két fokozat egyidejű kapcsolását. 

A hátramenet reteszelés (5) az 5. fokozatból a hátramenetbe való véletlen kapcsolást akadá-

lyozza meg. A központi fokozat arretálás (6) az egyes kapcsolási helyzetek egzakt rögzítésére 

szolgál. További példa látható a 6.3.20. ábrán, amelyik a Ford ötfokozatú MTX 75 jelű váltó-

ját mutatja be. 
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6.3.20. ábra: Ford ötfokozatú MTX 75 típusú váltó kapcsoló mechanizmusa (Ford AG)  

 

1. kapcsolókulissza 

2. kapcsolóujj 

3. kapcsolótengely 

4. kapcsolóvilla 

5. a hátramenet fokozat reteszelése 

 

A kettős kapcsolás elleni biztosítás ennél a váltónál egy kapcsolókulisszával (1) van megold-

va. A kapcsolóujj (2) forgó- és axiális mozgása a kapcsolótengelyen (3) ebben a kulisszában, 

mint kényszerpályában történik, ezáltal két kapcsolóvilla (4) egyidejű működtetése nem lehet-

séges. A hátrameneti fokozat pozíciójába (5) csak akkor kapcsolható a váltó, ha a külső kap-

csolómechanizmusban a hátramenet reteszelést kioldjuk. Ez csak a váltó „üres” helyzetéből 

(az 5. és az R fokozat között) lehetséges.  

 

A 6.3.21. – 6.3.23. ábrák különböző gyártók sebességváltóinak szerkezeti kialakítását mutat-

ják be. 

 

A 6.3.21. ábra a Porsche hátsó, hosszirányú beépítésű G50/03 típusú ötfokozatú váltóját mu-

tatja, amellyel a Porsche 911 Carrera 2-t szerelik. 

 

Ennek a váltónak a legfontosabb ismertetőjegyei: 

 négyutas kapcsolási-kép, ahol a hátramenet (R) balra elöl helyezkedik el, 

 utólag beépített 5. és R fokozatok, 

 a duplacsapágyak alkalmazása (hengergörgős és négypont érintkezésű csapágyak) a 

hajtó és hajtott tengelyen, 

 húzott tengelykapcsoló, 

 a kéttömegű lendítőkerék (ZMS). 
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6.3.21. ábra: Ötfokozatú váltó hátsó, hosszirányú beépítéshez, Típus: G50/03  

(Porsche 911 Carrera 2) (Porsche AG) 

 

 
6.3.22. ábra: Ötfokozatú váltó fronthajtás esetén keresztirányú beépítéshez 

Típus: MTX 75-Transachse (Ford AG) 

 

A Ford ötfokozatú, fronthajtáshoz, keresztirányú beépítésre alkalmas MTX 75 jelű váltóját a 

6.3.22. ábra mutatja. A váltó a következő tulajdonságokkal rendelkezik: 

 

 kétrészes házkialakítás, a ház egy kuplungoldali (1) és egy váltóoldali (2) félből áll, 

 mindkét ház fél zárt végekkel van kialakítva (a tömítés csökkentésére), 

 a hajtó és hajtott tengely, valamint mindkét oldalsó tengely kizárólag kúpgörgős csap-

ágyakkal vannak ágyazva. 

 

A 6.3.23. ábra egy további fronthajtáshoz és keresztirányú beépítéshez alkalmas sebességvál-

tót, az F 13-5 típusút, mutatja be az Opel sebességváltó választékából. 

Ennek a váltónak a különlegessége, hogy a szerkezeti felépítése könnyű szerelhetőséget bizto-

sít. Így például beépített váltó esetén is ki lehet cserélni a tengelykapcsolót. Ehhez csak egy 

fedelet kell a tengelykapcsolóházról eltávolítani és a behajtó tengelyt ki kell húzni a csőten-

gelyként kialakított fogaskerékblokkból. Az 5. fokozatot ebben az esetben is utólag helyezték 

el. 
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6.3.23. ábra: Ötfokozatú váltó fronthajtás esetén keresztirányú beépítéshez,  

Opel F13-5 modell  (Opel AG) 

 

A 6.3.24. – 6.3.26. ábrák különböző sebességváltókra mutatnak további példákat. 

 

 
 

6.3.24. ábra: Az Opel Calibra hatfokozatú váltója  ( OPEL) 
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6.3.25. ábra: A Mercedes-Benz ötfokozatú váltója (DAIMLER BENZ) 
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6.3.26. ábra: 16 fokozatú tehergépkocsi váltó csoport- és felező kapcsolással az eredetileg 4 

fokozatú váltóból 16 fokozatú lett ( ZF) 

 

A sebességváltás az autóvezetés közben gyakori, általában önkéntelen, rutinszerűen bekövet-

kező folyamat. 

 

A kérdést, hogy a sebességváltás munka vagy szórakozás, minden autóvezetőnek magának 

kell eldöntenie. Az automatizált sebességváltó azonban lehetővé teszi a vezető tehermentesí-

tését és alkalmas kapcsolási programmal a „helyes” fokozat választását (pl. fogyasztás szem-

pontjából). 

6.3.2. Automatizált kapcsolható sebességváltó 

A gépjárművek vezetési komfortjának növelése érdekében sok járműgyártó kínál automatizált 

kapcsolható váltóműveket. A kapcsolási folyamat automatizálása és a kuplungpedál elmara-

dása következtében a vezető jobban tud a forgalomra koncentrálni. 

A vezető választhat, hogy a fokozatokat kapcsolókarral vagy a kormánykeréken elhelyezett 

billentyűkkel (pl. Alfa Seiespeed Shift-by-wire kialakítás) szeretné-e kapcsolni. 
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A járművekbe ebben az esetben úgynevezett add-on-rendszerek kerülnek beépítésre, amely 

azt jelenti, hogy a hagyományos szériaváltókat kiegészítő szerkezeti elemekkel bővítik, ame-

lyek a következők: 

 kuplung működtető (aktor),  

 váltó működtető (aktor), 

 saját magát utánállító tengelykapcsoló (SAC), 

 vezérlőegység 

vagy szekvenciális váltók. 

 

A fokozatsorrend a motorkerékpár váltókhoz hasonlóan mindig egymásután (tehát szekvenci-

álisan) következik. Példa erre a BMW-SMG-váltója (szekvenciális mechanikus váltó) vagy a 

Smart sebességváltója. 

A szétválasztáshoz és a kapcsoláshoz egy SAC-tengelykapcsoló kerül beépítésre. A működte-

tő mechanizmus tekintetében különböző változatok lehetségesek; hidraulikus (pl. BMW M3, 

Renault Twingo, VW Lupo) vagy elektromos elven működő (Opel Easytronic, Mercedes-A- 

Klasse, Smart). 

A továbbiakban egy elektromos működtetésű változat kerül bemutatásra. A kuplungállító 

szerkezet egy szabályozó-berendezésből, egy csigahajtóművel rendelkező elektromos motor-

ból és egy jeladó hengerből áll (6.3.27. ábra). 

A jeladó henger helyzetét egy integrált útadó szenzor segítségével a szabályozóegység érzéke-

li és a tengelykapcsolót a nyomatéktól függően szabályozza. 

Ez azt jelenti, hogy csak akkora úthossz mentén kell a kuplungot kinyomni, amekkora az erő-

folyamnak a kapcsolás pillanatában való megszakításához szükséges, ezáltal nagyon rövid 

kapcsolási idők érhetők el. 
 
 

 
 

6.3.27. ábra:  Easytronic automatizált kapcsolású váltó az Opel Astra-hoz (Opel) 
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A váltó működtetése a következőképpen történik: 

A motor indítása biztonsági okokból csak „üres” «N» fokozatban, működtetett fékpedál ese-

tén lehetséges. 

A vezető a sebességfokozatot manuálisan választja ki, a fel- és visszakapcsolás a váltókar 

plusz vagy mínusz irányba való működtetésével történik. A gázpedál helyzetének változtatása 

ehhez nem szükséges. A kapcsolási folyamat során a szabályozóegység automatikusan meg-

szakítja a gyorsítást, a váltó szabályozó egység és a motor szabályozóegységének kommuni-

kációja révén. Ha a vezető a váltó kapcsolókarját felkapcsoláshoz előre mozdítja a motor sza-

bályozóegység a választott fokozatnak a célfordulatszámára állítja a motorfordulatszámot. 

A kuplungműködtető aktor elektromos motorját elektronikusan szabályozzák. A kuplungaktor 

útadó érzékelője jelet továbbít a szétkapcsolási folyamatról a váltó szabályozóegységhez. 

Miután a kuplung szétválasztotta a motort és a sebességváltót, a váltóaktor elektromotorja ki-

választja a kapcsolási utat, a kapcsolómotor bekapcsolja a fokozatot, és a tengelykapcsoló zár. 

Automata üzemmódban a fokozatok kapcsolását a vezető beavatkozása nélkül a sebességváltó 

önállóan végzi. A járműben található egyéb érzékelők további funkciók integrálását pl. emel-

kedőmenet-asszisztens, kanyarban való visszakapcsolás stb. teszik lehetővé. 
 

6.3.3. Automata sebességváltók 

Fokozatokkal rendelkező automata sebességváltó 

 

Egy szokásos automata sebességváltó egy hidrodinamikus váltóból és egy utána kapcsolt 

bolygóműből áll. 

A hidrodinamikus váltónak ugyanaz a működési elve, mint a hidrodinamikus tengelykapcso-

lónak, de abban különbözik a hidrodinamikus tengelykapcsolóktól, hogy egy beépített úgyne-

vezett vezetőkerék biztosítja a nyomaték megváltoztatását. 

 

Két alapkivitelét különböztetik meg: 

 Föttinger-váltó, 

 Trilok-váltó. 

 

Föttinger-váltó 

 

A Föttinger-váltó felépítése (6.3.28. ábra) megfelel a hidrodinamikus tengelykapcsoló felépí-

tésének, kiegészítve egy álló vezetőkerékkel a turbina és a szivattyú között. 

 

 

 
 

6.3.28. ábra: A Föttinger-váltó vázlata (VOITH) 
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A vezetőkerék funkciója, a szivattyúban felgyorsított és a turbinában lelassított olajrészecskék 

vezetése. Az álló vezetőkerék támasztó hatása következtében jön létre a nyomaték megváltoz-

tatása: 

 

                            (6.3.10)

              

ahol: 
kV

M a forgatónyomaték a vezetőkeréken 

 

A Föttinger-váltó jelleggörbéjét állandó nBe,V bemenő fordulatszám és nyomaték esetén a 

6.3.29. ábra mutatja be. 

 
6.3.29. ábra: Föttinger-váltó karakterisztikája 

 

Maximális hatásfok esetén az áttételi viszony (az úgynevezett statikai áttétel): 

  

Az áttétel nagysága a konstrukciótól és a kialakítástól függ. 

Mivel az áttétel a teljesítménnyel is változik, ezért a váltót „nem merev”-ként szokták jelle-

mezni. 

A váltó úgynevezett tengelykapcsoló pontjában, ahol MBe,V = MKi,V a vezetőkerékre ható 

nyomaték 0
kV

M . Tovább növekvő kihajtó fordulatszám esetén a vezetőkerékre ható nyo-

maték negatív lesz és a hatásfok erősen csökken. 

Emiatt a Föttinger-váltó nem alkalmas a gépjárművekbe való beépítésre. 

 

Trilok-váltó 

 

A gépjárművekben a Trilok-váltó (kuplungváltónak is nevezik) terjedt el, amely a Föttinger-

váltó átalakításából származik. 

Nevét a TH Karlsruhe három professzorától (Spannhake, Kluge, és Sanden) kapta, akik dí-

zelmozdonyhoz tervezték a hidraulikus hajtást. Abban különbözik a Föttinger-váltótól, hogy 

itt a vezetőkerék egy szabadonfutóval rendelkezik, ez megakadályozza, hogy a vezetőkerék a 

tengelykapcsoló ponton való áthaladás után negatív nyomatékot vegyen fel, inkább elfordul 

az ellentétes irányba és alig akadályozza az áramlást. A Trilok-váltó (6.3.30. ábra) így a ten-

gelykapcsoló ponttól úgy működik, mint egy hidrodinamikus tengelykapcsoló. 

kVVBeVKi
MMM 

,,
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6.3.30. ábra: Trilok-váltó (Buschmann, Koessler) 

 

A Trilok-elven működő nyomatékváltó három alapelemből áll: a meghajtó szivattyú (primer-

keréknek is nevezik), a hajtott turbina (szekunder keréknek is hívják) és a vezetőkerék a sza-

badonfutóval (átfordító- vagy reakciókeréknek is nevezik). A szivattyú, a turbina és a vezető-

kerék egy zárt házban foglal helyet, amely gépjárművek esetében teljesen fel van töltve nyo-

más alatt lévő olajjal. 

 

A könnyebb érthetőség érdekében a 6.3.31. ábra egy modell segítségével mutatja be hogyan 

növeli a szabadonfutó a forgatónyomatékot. 

 

 
6.3.31. ábra: A nyomatékváltó működési elve 

 

Ha a 3-as jelű vezetékből az ábrán látható szögben a járókerékre (vezetőkerékre) folyadékot 

áramoltatunk, torlónyomás alakul ki a vezetékkel szemben, megfelelően a turbinakerék irá-

nyába eső erőnek. 

Az ellenkező irányban ez az erő a vezetőkerékre hat, mivel ebben az irányban a szabadonfutó 

zárt. Ez a legnagyobb nyomatéknövelés fázisa. 

Növekvő fordulatszám kiegyenlítődés esetén a szivattyú és a turbina között változik a folya-

dékáram beesési szöge a vezetőkerékre (2 pozícióban lévő vezeték), így a torlónyomás és a 

megfelelő reakcióerő egyre kisebb lesz. 
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Ez azt is jelenti, hogy kisebb lesz a nyomatéknövekedés, amíg a szabadonfutó ki nem old és a 

vezetőkerék üresen lassan elforog vele. 

Ebben a fázisban nem történik nyomatéknövelés. A váltó gyakorlatilag hidrodinamikus ten-

gelykapcsolóként működik, és nem változtatja meg a motor forgatónyomatékát. 

 

 
6.3.32. ábra: Trilok-váltó karakterisztikája állandó behajtó fordulatszám esetén 

 

A tengelykapcsoló tartományban nincs nyomatékváltoztatás  )0;(
,,


kVVKiVBe

MMM . A ha-

tásfok (ηV) lefutása ebben a tartományban megegyezik a hidrodinamikus tengelykapcsolóéval. 

 

A Trilok-váltó fontos jellemzői a következők (6.3.32. ábra): 

 

 A tengelykapcsolópont helyzete: 

A tengelykapcsolópont helyzete meghatározza a hasznos váltótartomány nagyságát és 

a hatásfok lefutását. 

 Nyomatékváltoztatás induláskor: 

Azt a nyomatékváltozást értjük ez alatt, amely a váltóban forgó behajtás és álló kihaj-

tás esetén (álló jármű) alakul ki. 

Ebből a szempontból a behajtó fordulatszám (motorfordulatszám) megválasztása fon-

tos, mivel meghatározza a motorteljesítmény és -nyomaték kihasználását az indulási 

tartományban. 

 

A váltó hatásfoka az induláskori nyomatékváltás mértékétől függ: minél nagyobb az áttétel 

annál rosszabb lesz a hatásfok. Elfogadható hatásfok esetén azonban az áttétel csupán 2 - 2,5, 

így a hidrodinamikus váltó az induláshoz önmagában nem elegendő. Ezért kapcsolnak utána 

egy 3-5 lépcsős mechanikus váltót. 

 

Újabb kialakítási változatoknál (6.3.33. ábra) egy áthidaló tengelykapcsoló akadályozza meg 

a csúszást és ezáltal csökkenti a teljesítmény veszteséget. Viszont ezeknél a fellépő torziós 

lengések csillapításáról külön kell gondoskodni. 
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6.3.33. ábra: Áthidaló tengelykapcsolós nyomatékváltó (Bosch) 

 

Rendszerint a hidrodinamikus váltó után kapcsolt mechanikus sebességváltó fokozatait auto-

matikusan, kent súrlódó tengelykapcsolóval, illetve fékkel kapcsolják. Az erőzáró kapcsolás 

miatt a szétválasztó funkcióval rendelkező tengelykapcsoló beépítése felesleges és a kapcso-

lási folyamat a vonóerő megszakítása nélkül történik. A legelterjedtebb hidrodinamikus váltó 

után kapcsolt sebességváltó típusok egy vagy több bolygómű fokozatból állnak. 

 

Bolygóművek 

 

A jelenleg leggyakrabban alkalmazott 4 vagy 5 fokozattal rendelkező automatikus váltókban 

bolygóműveket alkalmaznak. A bolygóművek jellemzője a: 

 hengeres forma, 

 nagy áttétel, 

 nyomaték és teljesítményelosztás több bolygókerékre, valamint teljesítményelágazta-

tás az egyes bolygókerék csoportok között. 

 

Ezek eredménye: 

 kisebb fogazati erők, 

 kisebb beépítési helyszükséglet, kisebb lendítő tömeg, 

 csendes járás, 

 kisebb térfogat, 

 kisebb csapágyat terhelő erő, 

 egyszerű kapcsolási folyamat az egyes váltóelemek (pl. kar) rögzítésével vagy elenge-

désével, 

 a bolygómű drágább, mint az előtéttengelyes hengereskerekes váltómű, 

 rosszabb a hatásfoka (a több teljesítmény átvitelben részt vevő fogkapcsolat miatt). 
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Egyszerű bolygóművek 

 

A bolygóművek elnevezése abból származik, hogy rögzített napkerék vagy gyűrűkerék esetén 

a bolygókereket tartó kar forog és ezáltal a karon csapágyazott kerekek saját tengelyük körül 

forognak, illetve a napkerék tengelye körül keringő mozgást végeznek (6.3.34. ábra). 

 

 

 
6.3.34. ábra: Egyszerű bolygómű 

 

 

1. napkerék 

2. bolygókerekek 

3. gyűrűkerék 

K. kar 

 

Ezek a mozgások elvileg a bolygók napkörüli mozgásával hasonlatosak. Ha ezeket a hajtómű-

elemeket, azaz a 

 napkereket, 

 kart 

 gyűrűkereket 

csatlakozó tengelyekkel és tengelykapcsolóval, illetve fékkel látjuk el (6.3.35. ábra), akkor a  

6.3.2. táblázatban összefoglalt áttételi lehetőségek adódnak. 

 

 

6.3.35. ábra: KB típusú bolygómű vázlata 
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7 a bolygókerekek rögzítése 1:1i   

 

       6.3.2. táblázat: Az egyszerű bolygóművel megvalósítható áttételek 

 

Összetett bolygóművek 

 

Ha több egyszerű bolygóművet összekapcsolunk (pl. Simpson-bolygómű, 6.3.36. és 6.3.37. 

ábra), az így kapott szerkezeti egységet összetett bolygóműnek nevezzük. 

Az egyes hajtáselemek ügyes egymással való kombinálásával nagyon sok elméletileg lehetsé-

ges áttétel adódik. 
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6.3.36. ábra: Simpson-bolygómű 

 

 

 
6.3.37. ábra: A ZF automata váltójához tartozó Simpson-bolygómű kinematikai vázlata 

 

A gyűrűkerekek (H1 és H2) valamint a bolygókerekek (R és V) egyenlő nagyságúak. Mindkét 

bolygókerék csoport a hosszú napkerékkel (S) kapcsolódik. (Valójában minden kerék ferde 

fogazattal készül.) 

 

Az öszetett bolygóművek szerkezeti felépítése 

 a karok egyesítésével,  

 ugyanakkora napkerekek vagy gyűrűkerekek, 

 és/vagy ugyanakkora bolygókerekek alkalmazásával 

 

egyszerűsíthető, az így kapott bolygóműveket redukált bolygóműveknek nevezzük (pl. 

Ravigneaux-bolygómű, 6.3.38. ábra). 
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6.3.38. ábra: Ravigneaux-bolygómű 

Simpson-bolygómű 

 

A Simpson-bolygóművet gyártástechnológia szempontból az egyszerűség jellemzi.  

Ez azt jelenti, hogy ennél az építési módnál két egyforma bolygókerék csoportot (a bolygóke-

rekek fogszáma z2=z5) azonos fogszámú napkerekekkel (z1 = z4) és azonos fogszámú gyűrű-

kerekekkel kapcsolnak össze (z3 = z6). 

A további gyártástechnológiai egyszerűsítés érdekében a két napkereket egy hosszú közös 

napkerékként készítik el. 

 

Ravigneaux-bolygómű 

 

A Ravigneaux-bolygóműnek nevezett konstrukció nagyon gyakran alkalmazott többlépcsős 

bolygómű. A redukált bolygómű az 1 és 2 jelű napkerekekből, a 3-as jelű egyetlen gyűrűke-

rékből és a 4-es jelű, mindkét bolygókerék csoporthoz tartozó közös karból áll. A 

Ravigneaux-bolygómű szerkezeti kialakítását a 6.3.39. ábra mutatja be. 
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6.3.39. ábra: Ravigneaux-bolygómű (MOT-SPEZIAL „ANTRIEB“) 

 

A bolygóművek kapcsolása 

 

A bolygómű egyes szerkezeti elemeit rögzítik, míg más elemeit a hidraulikus váltó turbina-

tengelyével erőzáró módon összekapcsolják. 

A rögzítést fékek segítségével, az erőzáró kapcsolatot többtárcsás vagy lemezes tengelykap-

csolók segítségével valósítják meg. 

A fékeket és a lemezes tengelykapcsolókat az automata sebességváltókban kapcsolótagoknak 

vagy kapcsolóelemeknek nevezik. Működtetésük mindig hidraulikus nyomással történik. 

 

Fékek 

 

A fékek működtetésével a kapcsolás során a napkereket, a kart, vagy a gyűrűkereket rögzítjük 

(megállítjuk), a fékek kioldásával pedig megszüntetjük ezek rögzítését és így szabadon elfo-

roghatnak. 

 

A bolygóművekben használatos fékek kialakításukat tekintve lehetnek: 

 

 szalagfékek:  

A fékdobot kívülről egy a belső oldalán súrlódó betéttel rendelkező szalag veszi körül. 

A 6.3.40. ábra a fékdobot egyszeresen körülfogó szalaggal rendelkező féket mutat be. 

A manapság alkalmazott automata váltókban túlnyomó részt lemezes féket alkalmaz-

nak. 
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6.3.40. ábra: Szalagfék működtető hidraulikával (kapcsolóautomatika)  

az Audi és VW automata váltójához 

 

Az adott fokozat kapcsolásához a kis dugattyúra olajnyomás hat. Az így keletkező erő 

a dugattyúrúdon keresztül a fék szalagra adódik át. A szalagfék rögzíti a közös napke-

rekét a bolygókerék-csoportoknak. A csillapító a fék lágy fogását segíti elő.  

A fék oldásához a nagy dugattyúra belülről hat az olajnyomás. Az olajnyomásból 

származó erő és a visszatérítő rugó ereje visszanyomja a dugattyút, és oldja a féksza-

lagot. 

 

 lemezes fékek: 

A 6.3.41. ábra egy lemezes fék szerkezeti elemeit mutatja be. 

Az (1) jelű házban a (2) jelű külső menesztővel rendelkező acéllamellák elfordulás el-

len mereven, de axiális elmozdulást lehetővé tevő módon vannak rögzítve, a súrlódó 

betéttel rendelkező belső fogazatú lamellák (3) a bolygóműhöz kapcsolódnak. 

 

 
 

6.3.41. ábra: Lamellás fék szerkezeti elemei  
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 tengelykapcsolók:  

Arra szolgálnak, hogy 

 a turbinatengelyt a bolygómű meghatározott szerkezeti elemeivel összekap-

csolják, illetve ezt a kapcsolatot oldják, 

 az erőfolyamot a bolygómű egyik szerkezeti eleméről a másikra átvigyék. 

 

 
 

6.3.42. ábra: Az Audi és a VW automata váltójának előremeneti tengelykapcsolója 

A tányérrugó (5) a (4) dugattyút visszanyomja, a (11) golyós szelepen keresztül a ma-

radék olajnyomás lecsökken, a tengelykapcsoló szétkapcsol (üres – semleges állásban 

- és hátramenet fokozatban). 

 

Kapcsolási stratégiák 

 

Az automata sebességváltók kapcsolási programjának a következő alapkövetelményeket kell 

kielégítenie. 

 

 a gázpedál helyzettől és a fogyasztás-, zaj-, és károsanyag-kibocsátás szempontjaitól 

függő kapcsolási pontok, 

 kapcsolási-pont hiszterézis (az „ideges” fel- és visszakapcsolások csökkentésére), 

 manuális beavatkozás lehetősége, pl. visszakapcsolás erős emelkedő esetén,  

 hirtelen padlógáz (kick down) a maximális gyorsuláshoz, 

 állandó üzem lehetősége mind teljes terheléskor a legkisebb fokozatban és téli fokoza-

tokban. 

 

Az automata sebességváltó szabályozása általában hidraulikusan, illetve egyre nagyobb mér-

tékben elektro-hidraulikusan történik. 

A következő 6.3.43. ábra egy négyfokozatú automata sebességváltó kapcsolási stratégiáit mu-

tatja be. 
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6.3.43. ábra: Négyfokozatú automata sebességváltó programjai 

(DAIMLER BENZ) 

 

Mindkét diagram az egyes sebességtartományokat és kapcsolási-pontokat mutatja be az egyes 

fokozatokban a motor terhelés függvényében. 

 

Az újabb tanítható hajtóműszabályozások sok kapcsolási programot tartalmaznak, amelyeket 

a haladási állapot- és a vezetői igény-felismerésével (fojtószelep nyitási sebesség, a terhelés-

változások gyakorisága) lehet aktiválni, illetve megváltoztatni (pl. Audi, BMW, Porsche). 

 

A következő ábrák példákat mutatnak be az automata váltók kialakítási változataira. 
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6.3.44. ábra: Félautomata kéttengelyes sebességváltó áthidaló tengelykapcsolóval és integrált 

retarderrel (ZF) 

 

 
 

6.3.45. ábra: Haszonjárműhöz készült automata sebességváltó (ZF) 
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6.3.46. ábra: Tehergépkocsi automataváltó és kinematikai vázlata (FÖRSTER) 

 

V hidrodinamikus váltó 

R retarder 

K tengelykapcsoló 

F fék 

1. bemenő tengely 

2. hidrodinamikus váltó áthidaló tengely-

kapcsolóval 

3. mellékhajtás 

4. retarder 

5. tengelykapcsolók 

6. fékek 

7. kimenőtengely

 

Fokozatmentes automata sebességváltó (CVT = Continuously Variable Transmission) 

 

A fokozatmentes automataváltó segítségével a motorteljesítményt és nyomatékot optimálisan 

lehet a gépjárműhajtás igényéhez illeszteni. Így fogyasztás szempontjából optimális motor-

üzemet lehet megvalósítani. 

A mechanikus erőátvitel korábban erőzáró ékszíjakkal történt (DAF – Variomatik), amelyet 

időközben kúpos tárcsapárok között futó fémtagokból álló szalagok váltottak fel (van Doorne, 

PIV). 
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A hajtás áttétele fokozatmentesen a tárcsák hatásos átmérőinek változtatásával állítható. 

A szabályozás mechanikusan vagy hidraulikusan történik, amelynél különböző jellemzők 

(motorterhelés, fordulatszám, sebesség stb.) és kapcsolási filozófiák (sportos, gazdaságos) is 

figyelembe vehetőek. 

A CVT-váltó behajtó tengelyétől a nyomatékot egy bolygómű-fokozaton keresztül vezetik a 

váltó kétkúpos primer tárcsájához, amelyről úgynevezett lamellás szalag viszi át a nyomatékot 

a kihajtó tengely kétkúpos szekunder tárcsájára (6.3.47. ábra). 

 
 

 
6.3.47. ábra: Fokozatmentes automataváltó (Ford CTX) és a nyomatékátvivő vonóelem 

 

1. hajtó tengely 

2. napkerék 

3. hátramenet fokozat tengelykapcsoló 

4. gyűrűkerék 

5. kar a bolygókerekekkel 

6. előremenet tengelykapcsoló 

7. primer kúpostárcsa-pár 

8. szekunder kúpostárcsa-pár 

9. lamellás szalag 

10. kihajtó tengely a kerékhajtáshoz  

11. primer tengely 

 

A lamellás szalag két nemesacél szalagból áll, amelyek közrefogják a stancolással készült 

fémlamellákat. A variátortárcsák közé beszorított lamellák a közrefogó szalagokat nyíró 

igénybevétellel terhelve adják tovább az erőt a következő lamellára. 

A primer és szekunder kúpos tárcsapárok egyik fele axiálisan eltolható. 

Ha például a primer tárcsa mozgatható felét hidraulikus nyomás segítségével axiálisan elmoz-

dítjuk az álló tárcsafél irányában a nyomatékátvitel szempontjából hatásos átmérője, amivel a 

lamellás szalag érintkezik, nagyobb lesz. 
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Egyidejűleg a szekunder tárcsánál a működtető hidraulika nyomás kisebb lesz, a mozgó 

tárcsafél eltávolodik az állótól és csökken a tárcsa hatásos átmérője. Tehát a kúpos tárcsák 

hatásos átmérőjének változtatása ellentétesen történik és így lehetővé teszi az áttétel fokozat-

mentes változtatását. 

Az indulás pillanatában a primer tárcsa a legkisebb, a szekunder tárcsa a legnagyobb hatásos 

átmérőn működik (legnagyobb áttétel). A legnagyobb sebességnél éppen ellentétesen működ-

nek ehhez képest (legkisebb áttétel). 

A váltóban ezen kívül két lemezes tengelykapcsoló is található, az előre-, illetve a hátramenet 

lehetővé tételéhez. 

Az előremeneti tengelykapcsoló zárásakor a váltókar «D» és «L» állásában, a bolygómű fo-

kozat blokkolva van és a hajtó tengellyel zárt egységként együtt forog. Hátramenetben való 

haladáshoz az előrementi tengelykapcsoló nyitott és a hátrameneti tengelykapcsoló zárt. 

Ilyenkor a bolygómű fokozat gyűrűkereke rögzítve van a házhoz, a kar által hajtott bolygóke-

rekek hajtják meg a napkereket és ezzel a primer tárcsát a bemeneti fogásiránnyal ellentétes 

irányban (6.3.48. ábra). 

 

 
 

6.3.48. ábra: CTX-váltó (FORD) 
 

A Multitronic márkanév az Audi CVT-váltóját fémjelzi. Előnyei ennek a váltónak a szaba-

dalmaztatott hidromechanikus nyomatékszenzoron és az elektronikus szabályozáson kívül, az 

új vonóelem, a hevederes lánc (6.3.49. ábra). 
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6.3.49. ábra: Hevederes lánc (Audi) 

 

Szemben az eddigi lamellás fémszalag vonóelemmel az 1024 hevederből 73 csappárral össze-

erősített lánc nagyobb nyomatékátvitelt és az érzékenyebb összeszorítóerő szabályozás révén 

jobb hatásfokot is eredményez. 

A lánc kis magassága kisebb futási sugarat és ezzel nagyon széles állíthatósági tartományt 

tesz lehetővé a variátortárcsák között. Ebből következően a váltó széles tartományban állítha-

tó, a legkisebb és legnagyobb áttétel között akár 6-szoros szorzó is lehet. 

Az állíthatóság az induláshoz szükséges áttétel és a végáttétel hányadosa. A váltó maximáli-

san 300 Nm nyomatékot tud átvinni (6.3.50. ábra). 

 

 
6.3.50. ábra:  A Multitronic-váltó vázlata (Audi) 

 

Duplakuplungos váltó 

 

A duplakuplungos váltó egyesíti a kapcsolható és az automatikus sebességváltó előnyeit. 

Két összekapcsolt előtéttengelyes váltóból áll, amelyikből az egyik a páros, a másik pedig a 

páratlan fokozatokat valósítja meg. A behajtó oldalon mindkét részhajtómű egy-egy tengely-

kapcsolóval van felszerelve, hogy a terhelés alatti kapcsolás megvalósítható legyen, a kihajtó 

oldalon mindkét részhajtómű a kihajtótengelyhez kapcsolódik. 
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A fokozatok kapcsolása a mindenkori terhelésátvitelben éppen részt nem vevő hajtómű szink-

ronizálásával történik. 

 
6.3.51.  ábra:  A duplakuplungos sebességváltóban egy fokozatcsoporthoz egy kuplung tarto-

zik A LuK-specialitása, az «Active Interlock» biztosítja a zavarmentes kapcsolást 

 

Egy váltóegységben helyezkednek el a páros, a másikban a páratlan fokozatok. 

Mindkettő meghajtása felváltva, a csőtengelyes megoldással kialakított tengelyeken keresztül 

történik. A külső csőtengely a 2., a 4. és a 6. fokozat, a benne elhelyezkedő tömör tengely az, 

1,3. és az 5. fokozat hajtását biztosítja. A felváltva működő kettős kuplung segítségével viszi 

át a nyomatékot az egyik vagy a másik részhajtómű. 

Mindig csak a bekapcsolt részhajtómű visz át nyomatékot, a szétkapcsolt állapotban lévő ter-

helésmenetesen fut, amelyben a terhelési szituációnak vagy a vezető igényének megfelelően 

automatikusan vagy manuálisan a következő magasabb vagy alacsonyabb fokozat előzetes 

bekapcsolása történik (6.3.51. ábra). 

A kompakt kialakításra való törekvés miatt a fogaskerekeket és a szinkronizálást két kihajtó-

tengelyre osztották el, amelyek a hajtást a kerékhajtás differenciáljához továbbítják. Miköz-

ben az első fokozat bekapcsolt állapotban van, a második fokozat előzetesen bekapcsolásra 

kerül. A kapcsolás csupán a páros és páratlan fokozatcsoportok közötti váltást jelenti. A fo-

lyamatot elektronika szabályozza és csupán 300-400 milliszekundum időt vesz igénybe. 

Szériajárművekben elsőként a Volkswagen kínált duplakuplungos sebességváltót (6.3.51. áb-

ra) a vonóerő folyamatos biztosításának az előnyeivel. 

6.4. Tengelyhajtások 

A hajtómotor fordulatszám tartományának a jármű sebességtartományához való illesztésére a 

sebességváltó és a hajtó kerekek közé még egy állandó áttételű lassító hajtást építenek be (iT 

körülbelül 3…4:1-ig). A váltóban és a kardántengelyben így a forgatónyomatékot és ezzel a 

hajtás méreteit és súlyát ugyanakkora teljesítmény esetén kisebb értéken lehet tartani. A hal-

adási sebesség és a motorfordulatszám közötti összefüggés az Rdin dinamikus kerékabroncs 

sugárral és a sebességváltó iv áttételével számítható. 
 

       (6.4.1) 
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A tengelyhajtás további feladata a váltó kihajtó oldali nyomatékát a kerekek fordulatszám kü-

lönbségétől függetlenül (pl. kanyarmenetben) egyenletesen a hajtókerekekre elosztani. 

 

A gépjárművek jelenetős hányadánál a motor a tengelykapcsolóval és a sebességváltóval 

együtt a jármű hossztengelye irányába esik. 

A hajtóerőnek a jármű hossztengelyéhez képest keresztben elhelyezkedő keréktengelyekre 

való átviteléhez egy szöghajtás is szükséges. 

Ez érvényes mind a standard hajtáslánc elrendezésre: 

 motor elől, utána kuplung és sebességváltó, kardántengely és hátsótengely, mint hajtó 

tengely, 

mind pedig a  

 farmotoros és fronthajtású (orrmotoros) elrendezésre. 

 

Az utóbbinál a kardántengelyre nincs szükség, így a váltó és a szöghajtómű a kiegyenlítő mű-

vel egy közös házban helyezkedik el. 

Kivételt képeznek azok a fronthajtású járművek, amelyeknél azért nem szükséges szöghajtás, 

mert a motor a tengelykapcsolóval és a váltóművel a jármű hossztengelyéhez képest kereszt-

ben helyezkedik el, így a hajtóerő irányát nem kell megváltoztatni. 

 

A hajtótengelyre való erőátvitel különböző hajtás változatokkal valósítható meg, amint azt a 

6.4.1. ábra mutatja. 
 

 
6.4.1. ábra: Tengelyhajtás-változatok (LEYHAUSEN) 

 

Ezek a hajtás változatok különböző tulajdonságokkal rendelkeznek. 

 

Íveltfogú kúpkerék hajtópárok (metsződő tengelyű) 

 

Jellemzők: 

 nincs különösebb követelmény a kenőanyaggal szemben (pl. motorolaj is lehetséges) 

 jó hatásfok. 
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Két fogazatfajta használatos: 

 a Klingelnberg–Palloid-fogazat és 

 a Gleason-körívfogazat. 
 

Hipoidhajtópárok 

 

A hipoid hajtás speciális íveltfogú kúpkerék hajtópárokkal valósítható meg. Jellemzője a kúp-

kerék és a tányérkerék közötti tengelyeltolás, a tengelyek helyzete egymáshoz képest kitérő. 

 

Tulajdonságok: 

 alacsony zajszint, 

 a kerekek közötti tengelytáv (eltolás) miatt a kardántegely lejjebb kerülhet, ezáltal a 

kardánalagút laposabb lehet, ami a belső tér növekedését jelenti, 

 nagyobb felületi nyomás és csúszás, ezért úgynevezett hipoid kenőolajat igényel, 

 kisebb a hatásfok. 
 

Csigahajtópárok 

 

A csigahajtópárok esetében általában egy több bekezdésű acél csiga egy bronzból készült csi-

gakereket hajt. A kialakításánál arra kell feltétlenül ügyelni, hogy vontatás miatt ne lépjen fel 

önzárás. 
 

Jellemzők: 

 nagy áttétel lehetséges (iT = 14 -ig), 

 halk működés, 

 különösen mély kardántengely elrendezést tesz lehetővé, 

 drága, 

 kedvezőtlen hatásfok, 

 a hajtótengely környezetében nagy helyszükséglet. 

 

Hengeres fogaskerékpárok 

 

A hengeres kerekes hajtásokat elsősorban a keresztirányú motorbeépítéssel rendelkező front-, 

illetve farmotoros járműveknél használják, mivel ennél a hajtáselrendezésnél szöghajtásra 

nincs szükség. 

 

Jellemzők: 

 összehasonlítva a többivel egyszerű és költségtakarékos, 

 standard hajtáselrendezéshez nem alkalmazható. 

 

Egyéb tengelyhajtások 

 

A lánc-, illetve a szíjhajtásoknak motorkerékpároknál és kisebb járműveknél van jelentősége 

(lánchajtást használnak fronthajtású amerikai személygépkocsiknál is). A görgősláncok meg-

lehetősen gondozásigényesek, amennyiben nincsenek megfelelően burkolva és kenve. 

Az újabb fejlesztésű fogasszíjak ilyen tekintetben igénytelenebbek, viszont alkalmazásuk csak 

a kisebb és közepes nagyságú hajtónyomatékokra korlátozódik. 
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6.4.1. Kiegyenlítőmű (Differenciálmű) 

A kiegyenlítőműnek a hajtókerekek között az úttest változó egyenetlenségei miatt vagy a ka-

nyarmenetben fellépő fordulatszám különbségeket kell kiegyenlítenie és ezzel megakadályoz-

ni a féltengelyek befeszülését és a gumiabroncsok csúszását. 

Ezért a két féltengelyt egy differenciálművön keresztül úgy kapcsolják össze, hogy a kerekek 

a kanyar ívének megfelelően kényszermentesen különböző fordulatszámmal foroghassanak. 

A 6.4.2. ábra példaként egy normál kúpkerekes differenciálművel rendelkező tengelyhajtást 

ábrázol. A kiskerék (1) által a tányérkerékre (2) átvitt nyomatékot a differenciálmű ház (kar) 

(3) a kiegyenlítő kúpkerekekre, bolygókerekekre (5) viszi át, amelyek mindig egy nyomaték, 

illetve erőegyensúlyt hoznak létre a jobb és baloldal között. 

 

6.4.2. ábra: Kúpkerekes differenciálmű (BMW) 
 

1 kiskerék 

2 tányérkerék 

3 differenciálmű ház 

4 tengelykereszt 

5 kiegyenlítő kerekek, vagy bolyókerekek 

6 féltengely-kúpkerék, napkerék 

7 féltengelyek 

 

Egyenes haladáskor mindkét féltengelyen lévő kúpkerék (6) ugyanolyan gyorsan forog, mint 

a tányérkerék (2) és a differenciálmű ház (3). A tengelykereszt (4) irányába beépített kiegyen-

lítő kerekek a saját tengelyük körül nem forognak, csak a differenciálmű házzal együtt kerin-

genek. Így egyenlő mértékben osztják el a forgatónyomatékot a két féltengelyre (7). A kie-

gyenlítőmű gyakorlati megvalósítását a 6.4.3 és  a 6.4.4 ábrák mutatják be. 

Kanyarmenetben a kanyar külső ívén haladó keréknek nagyobb utat kell megtennie, mint a 

belső íven haladónak. Ezért a féltengelyek kúpfogaskerekeinek különböző sebességgel kell 

forognia. Ez úgy lehetséges, hogy a kiegyenlítő kerekek a saját tengelyük körül forognak és 

ezzel egyidejűleg a különböző sebességgel forgó féltengely kúpkerekeken, a napkerekeken 

legördülnek. 

Azonos tapadás esetén a belső íven haladó kerék annyival forog lassabban, mint amennyivel a 

külső íven haladó gyorsabban. 

A bolygókerekek (kiegyenlítő kerekek) nyomatékmérlegként működnek. Ha a belső súrlódást 

elhanyagoljuk: 
 
 

    (6.4.2)     jobbKbalK
MM

,,




188                           GÉPJÁRMŰTECHNIKA       

www.tankonyvtar.hu                                        Bercsey Tibor, Tuskó László, Kecskeméti Főiskola 

 
 

6.4.3. ábra: Differenciálmű szerkezeti felépítése 

1 nyeleskerék 

2 tányérkerék 

3 differenciálmű ház 

4 kiegyenlítő kerék 

5 féltengely kúpkerék 

 

 
 

6.4.4. ábra: Differenciálmű metszeti rajza 

 

Hengereskerekes kiegyenlítőműveket ritkábban alkalmaznak. Ezeknél a nap- és bolygókere-

kek is külső fogazatú hengeres kerekek. A bolygókerekek mind egymással, mind pedig a nap-

kerekekkel kapcsolódnak. 

A normál kiegyenlítőmű nyomaték egyensúlya akkor nemkívánatos, ha a járműnek az egyik 

hajtókereke megfelelően tapadó, a másik pedig nem tapadó (pl. jég) felülettel érintkezik. 

 

A nyomatékegyensúly miatt mindkét kerékre ugyanakkora nyomaték jut, jóllehet a csúszós 

útfelület csak nagyon kicsit képes átvinni és ez a kis nyomaték áll elő a jól tapadó oldalon is. 

Ezáltal az elindulás nehézkes vagy teljesen lehetetlen 

Ilyen esetben egy differenciálzár nyújthat segítséget, amely a jobb és baloldali kerék között 

nyomatékkülönbséget biztosít. 
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Megkülönböztetünk kapcsolható és önműködő differenciálzárakat. 

 

A kapcsolható differenciálzárat (6.4.5. ábra) szükség esetén a vezető kapcsolja be-, illetve ki 

egy működtető karral. Bekapcsolt állapotban mindkét féltengely alakzáró módon kapcsolódik 

a differenciálmű házhoz. Így a kiegyenlítő kerekek már nem tudnak a féltengelyek fogaskere-

kein legördülni, a zárás értéke 100%. Ez egy nagyon költségtakarékos megoldás, viszont a 

körülményes kezelhetősége mellett az a hátránya, hogy túl későn való bekapcsolás esetén a 

gumikat és a hajtásláncot szükségtelenül terheli. 

 

 
6.4.5. ábra: Kapcsolható differenciálzár (DAIMLER-BENZ) 

 

Az önműködő differenciálzár (6.4.6. és 6.4.7. ábra) záróhatása a lemezes fékek súrlódó nyo-

matékára épül. 

A tányérrugók által biztosított súrlódási nyomaték lehetővé teszi az elindulást akkor is, ha az 

egyik oldalon lévő keréknél kisebb az erőzár, a súrlódási nyomatékok a forgatónyomatéktól 

függően növekednek. 

A differenciálmű házról a féltengelyekre való nyomatékátvitel két nyomógyűrűn keresztül 

valósul meg, amelyek forgásra mereven, de axiális elmozdulást megengedve a házban helyez-

kednek el. 

A reakcióerők, amelyek a nyomaték bevezetésekor jelentkeznek, a nyomógyűrűk ferde felüle-

tein axiális irányú erőket hoznak létre, amelyek a differenciálmű ház és a féltengely kúpkere-

kek között lévő lamellákat összenyomják és így a relatív elmozdulást a nyomaték függvényé-

ben akadályozzák. 

A kezdeti súrlódási nyomaték kanyarmenetben ha a két oldalon lévő kerék azonos tapadással 

rendelkezik, veszteséget okoz és ezért nemkívánatos. 
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6.4.6. ábra: Önműködő differenciálzárral rendelkező lamellás tengelykapcsolós differenciál-

mű (ZF Lokomatic) (BEITZ) 

 
6.4.7. ábra: A ZF lamellás önműködő differenciálzár felépítése 

 

 

1 differenciálmű ház 

2 kiegyenlítő kúpkerekek 

3 féltengely kúpkerekek 

4 nyomógyűrűk 

5 tányérkerék 

6 a nyomógyűrűk ferde felületei 

7 differenciálmű házfél 

8 tengelykereszt 

9 belső lemezek 

10 külső lemezek
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A Daimler-Benz automatikus differenciálzárjában (ASD) (6.4.8. ábra), a lemezcsoportokat 

nem különleges nyomóelemek szorítják össze, hanem a kiegyenlítő és a féltengely-

kúpkerekek között ébredő fogazati erők. 

A differenciálmű ház mindkét oldalára egy-egy dugattyú került beépítésre, amelyet hidrauli-

kus nyomással lehet működtetni. 

A dugattyúk a külső csapágyon keresztül a féltengelyekre erőt gyakorolnak és a féltengely-

kúpkerekekkel együtt kifelé húzzák, amelyek a lemezcsoportokra ható összeszorító erőt fo-

kozzák. 

A hajtónyomatéktól függően 35%-os záróérték érhető el, hidraulikus rásegítéssel akár 100% 

is. ABS fékrendszerrel való fékezés esetén ez a jelentős záróhatás azonnal megszűnik. 

 
 

6.4.8. ábra: Automatikusan működő differenciálzár Mercedes-Benz (Daimler-Chrysler) 

 

1 lemezcsoport 

2 kiegyenlítő kúpkerék 

3 dugattyú 

4 gyűrűcsapágy 

5 kihajtó tengely 

6 féltengely-kúpkerék 

 

A Torque Vectoring, sportdifferenciál, Vector Drive vagy Dynamic Performance Control –  

elnevezések egy aktív, elektromechanikus lemezes tengelykapcsolóval működő nyomatékel-

osztó rendszert jelentenek (6.4.9. ábra).  

Az ESP beavatkozása miatt csökkenő vezetési dinamikából származó hátrányt az ellentétes 

kerekek célzott gyorsításával, az osztómű segítségével lehet visszájára fordítani. 

A Torque Vectoring leghatékonyabban a hátsó tengelyen alkalmazható (pl. Porsche, mint 

PTV), de éppúgy integrálható az első tengely hajtásába is (pl. Audi S4 quattro esetében, mint 

sportdifferenciál). Előnyei mindenekelőtt kanyarmenetben mutatkoznak meg. 

Fronthajtású jármű esetében a rendszer a következőképpen működik: kanyarmenetben való 

alulkormányzottság esetén az elektronikus szabályozás beavatkozik és a kanyar külső ívén 

haladó kereket a különálló lemezes tengelykapcsolón keresztül nagyobb nyomatékkal forgat-

ja, ezáltal a járművet ismét a kanyar irányába kormányozza. 
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6.4.9. ábra: Torque Vectoring vagy sportdifferenciál (ZF) 

 

Felépítése és működési módja a következő: a hajtónyomatéknak a kerekeken való fokozat-

mentesen változtatható szétosztásához kerekenként egy-egy összegző hajtóművet építenek be 

integrált bolygómű formájában közvetlenül a differenciálműhöz kapcsolódva (6.4.10. ábra). 

Ezek a differenciálmű két oldalán, tehát közvetlenül a féltengelyekhez csatlakozó összegző 

hajtóművek olajban futó többlemezes tengelykapcsolók segítségével, a féltengellyel erőzáró 

módon összekapcsolhatók. A különböző gyártók különféleképpen oldották meg a két tengely-

kapcsoló működtetését: az Audi elektrohidraulikus aktuátorokkal, míg a BMW és a Porsche 

elektromos szervomotorokkal, amelyek az össze- és szétkapcsoláshoz mindössze 80-100 ms-

ot igényelnek. A forgatónyomaték fokozatmentesen változtatható és lehető teszi a kormány-

zott kerék gyorsítását is, mivel az összegző hajtómű bolygóműve átlagosan 10 százalékkal 

gyorsabban forog, mint a kerék hajtótengelye, és zárt tengelykapcsoló esetén ezt az energia-

többletet a féltengelyekre vezeti át. 

 
 

6.4.10. ábra: Torque Vectoring vagy sportdifferenciál működési elve 

 

A hagyományos differenciálművel szemben az összegzőmű által a nyomaték függetlenül a 

kanyar belső ívén haladó keréktől a kanyar külső ívén haladó kerékre adódik át. 

Ezzel a hatással a rendszer a különböző útburkolatokon való vonó képességet is javítja és így 

a hatása olyan, mint egy differenciálzáré. 

Egyenesen való haladáskor nem érezhető különbség, olyankor a differenciálmű az 

összegzőmű bekapcsolása nélkül úgy működik, mint egy hagyományos osztómű. Mindkét 

kuplung nyitott állapotban van, amely esetben az összegzőmű, illetve a bolygómű a házzal 

együtt forog, viszont a bolygókerekek nem végeznek keringő mozgást. 

Motorfék üzemben a rendszer a motorvonóerő elosztásával szabályozza a vonóerőt kanyargós 

lejtőn való haladáskor. 
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A nyomatékelosztás szabályozása a kerekek között a keresztirányú gyorsulásból, az utazóse-

bességből, a kapcsolt sebességi fokozatból, a kerékfordulatszámból, a kitérítő- és kormányzási 

szögből származó információk alapján történik. 

Az erőfolyam elosztása a hajtó kerekek között mind gyorsításkor, mind veszélyhelyzetekben 

és kanyarokban való kormányzáskor éppúgy, mint amikor a nyomaték célzottan a külsőíven 

haladó kerékre adódik át, érezhetően növeli a vezetési dinamikát. 

Emiatt a célzottan irányított nyomaték miatt a «Torque Vectoring» szószerinti fordításának 

megfelelően) a jármű kormányzása a kanyarban még spontánabb, közvetlenebb és tartósan 

stabil marad. 

 

A Twinster differenciál-rendszer az elsőkerék-meghajtásba van integrálva és a kanyar külső 

ívén haladó kerékre nagyobb nyomatékot juttat, mint a belső íven haladóra, ezért a függőleges 

tengely körül egy nyomaték keletkezik, amely egyfelől a jármű elejét a kanyarba befelé tolja, 

míg a hátsó felét ellenőrzötten a kanyarba kifelé fordítja, tehát hasonló viselkedést szimulál, 

mint a farmotoros járművek. 

A Twinster-Torque-Vectoring-hajtás, amely a differenciálmű helyett kerül beépítésre, 100%-

ig a mindenkori első kerékre tudja osztani a nyomatékot, hogy így célzottan csökkentse az 

alulkormányozottságot. 

A 6.4.11. ábra a hidraulikusan szabályozott első tengely hajtásba integrált lamellás tengely-

kapcsoló felépítését mutatja. Egy behajtó tengely vezeti be a motorból származó nyomatékot. 

A két dugattyún keresztül működtetett lemezes kapcsolók fokozatmentesen vagy a jobb vagy 

a baloldali féltengelyekre adják át a nyomatékot. 

 

 
6.4.11. ábra: Twinster-Torque-Vectoring-differenciál (Getrag) 

6.4.2. Osztómű 

Az osztómű feladata, a váltómű által leadott hajtóerő szétosztása a hátsó- és az első tengelyek-

re. 

A legegyszerűbb esetben az első- és hátsó tengely mereven van összekötve. Ez javítja a 

trakciót kisebb erőzár esetén, viszont száraz úton kanyarmenetben feszülést okoz a hajtás-

láncban, mivel az első és hátsó kerekek különböző nagyságú körív haladnak. Ennek a követ-

kezményei a nehezebb kormányozhatóság és a megnövekedett gumiabroncs-kopás. A merev 

kapcsolat ezért csak kapcsolható összkerékhajtásra alkalmas.  

 

Kapcsolható összkerékhajtással túlnyomó részt a „terepjárásra alkalmas“ járműveket (pl. 

Mercedes-Benz 250 GD 4x4, Opel Frontera stb.) és az úgynevezett Pickup-járműveket (pl. 

Opel Campo, VW Taro stb.) szerelik fel. 
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Ennél az összkerékhajtás rendszernél az osztómű egy kétlépcsős előtéthajtásból áll a közúti- 

és a terepen való közlekedéshez, valamint az elsőkerék-hajtáshoz való külön kapcsolásból. 

Ebből adódik 3 különböző kapcsoló állás, mégpedig 

 közúti menet tisztán hátsókerék-hajtással, 

 közúti menet első- és hátsókerék-hajtással, 

 terep menet első- és hátsókerék-hajtással. 

 

A különleges építési módoktól eltekintve, két alapkivitelét különböztetjük meg az osztómű-

veknek: 

a) differenciálmű nélkül, tetszés szerint kapcsolható elsőkerék-hajtással (6.4.12. ábra), 

b) differenciállal rendelkező hajtómű és kapcsolható differenciálzár az elsőkerék-

hajtáshoz (6.4.13. ábra). 

 

 
 

6.4.12. ábra: ZF- osztómű differenciál nélkül  

 

Az a.) esetben bekapcsolt elsőtengely-hajtásnál az első és hátsó tengelyek mind közúti, mind 

terep-menetben mereven (kiegyenlítés nélkül) vannak egymással összekapcsolva. Ilyenkor 

befeszülés lép fel az első- és hátsókerék-hajtás között, mivel az első és hátsó kerekek hatásos 

átmérője sohasem pontosan ugyanakkora – a különböző tengelyterhelés-eloszlások miatt. A 

befeszítő hatás további terhelést jelent a tengelyhajtás számára. Ha az elsőkerék-hajtás kikap-

csolása emiatt nem lenne lehetséges, egy kicsit hátramenetben kell haladni. Így a befeszítő 

hatás átmenetileg megszűnik és a váltókarra gyakorolt tartós, óvatos nyomással az elsőkerék-

hajtás kikapcsolható. 

 

A b.) az osztó differenciálmű a nyomatékot az első és hátsó tengely hajtása között 33% : 67% 

arányban osztja szét mind közúton, mind pedig terepen való haladáskor  (6.4.13. ábra). 

A hengeres fogaskerekes osztó differenciálmű (D) az elsőkerék-hajtáshoz egy külön zárral 

(Sp) rendelkezik, amely mechanikusan működtethető. 

A zár nehéz terepen való haladáskor megakadályozza az egyik oldalon lévő kerék kipörgését. 

Bekapcsolt zár esetén ennél a hajtóműnél sem kerülhető el az első- és hátsótengely-hajtás be-

feszülése. A differenciálzár kapcsolóegységét viszont úgy alakították ki, hogy befeszülés ese-

tén is kikapcsolható. 
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6.4.13. ábra: Háromtengelyes osztómű differenciállal (D) 

Sp. differenciálzár 

5. mellékhajtás tengelye 

6. mellékhajtás kapcsoló 

 

Az osztóműveket egy mellékhajtással is fel lehet szerelni (5. a 6.4.13. ábrán), amely úgy kapcsol-

ható, hogy mind álló, mind pedig haladó jármű esetén foroghat. Ha a kapcsolható osztómű nem 

rendelkezik differenciálművel, a nyomaték eloszlás az első és hátsó tengely között 1:1.  A kap-

csolható osztóműre a 6.4.14. és 6.4.15. ábra mutat be különböző megoldási változatokat. 

 
6.4.14. ábra: Mercedes-Benz VG 080 osztómű (Daimler-Chrysler) 

 

A. behajtás a sebességváltótól 

B. kihajtás a hátsó tengelyhez 

C. kihajtás az első tengelyhez 

1. hajtókerék terep menet 

2. kapcsolótömb közúti-/ terepmenet 

3. hajtókerék közúti menet 

4. kapcsolótömb elsőkerék-hajtás menet-

irány
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6.4.15. ábra:   A VW-Taro-ötsebességes váltója összkerékhajtáshoz 

 

A. behajtás 

B. kihajtás a hátsó tengelyhez 

C. kihajtás az első tengelyhez 

1. osztómű behajtó tengelye 

2. hajtókerék terepmenet 

3. homlokkerék fokozat elsőkerék-hajtás 

4. elsőkerék-hajtás kapcsolóvilla 

5. kapcsolóvilla közúti-/ terepmenet 

D. kapcsolóállás közúti menet, H2 

 (csak hátsókerék-hajtás)  

E. kapcsolóállás közúti menet, H4 

 (összkerékhajtás)  

F. kapcsolóállás terep menet, L4 

 (összkerékhajtás)

 

A Mercedes-Benz «4-Matic» hajtásrendszere állandó hátsókerék-hajtáshoz szükség szerint 

automatikusan hozzákapcsolja az elsőkerék-hajtást. 

 

Ennek a rendszernek az osztóművét a 6.4.16. ábra mutatja be. A osztómű a standard hajtásel-

rendezéshez egy bolygókerekes differenciálműből (1), egy homlokkerék-fokozatból az 

elsőkerék-hajtáshoz (3), valamint egy-egy, az elsőkerék-hajtáshoz (4) és a differenciálhoz (3) 

tartozó, elektrohidraulikusan szabályozott lemezes tengelykapcsolóból áll. Ha nincs az első- 

és hátsókerekek között fordulatszám különbség (szlip), a 4 jelű lemezes tengelykapcsoló nyi-

tott állapotban van. Ezzel egyidejűleg a 2 jelű tengelykapcsolót egy tányérrugó zárja és ezzel 

a bolygómű kart (8) a napkerékkel (9) összekapcsolja. Ezáltal a bolygómű kiegyenlítés nélkül 

forog és a teljes  nyomatékot a hátsó tengelyhez tartozó kihajtásra (5) viszi át. Ha a fellépő 

fordulatszám különbség nagyobb, mint 2%, az elsőkerék-hajtás automatikusan bekapcsolódik, 

amely során a 4 jelű tengelykapcsoló zár, a 2 jelű pedig nyit. 

A bolygómű szabaddá válik és differenciálműként működhet. A gyűrűkeréken bevezetett 

nyomaték 65%-a a karon keresztül a hátsótengely kihajtásra, 35%-a pedig a napkeréken, a 

zárt 4 jelű tengelykapcsolón és a homlokkerék-fokozaton keresztül az első tengelyhez tartozó 
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kihajtásra (6) kerül. Ha kiegyenlített összkerékhajtás esetén is fordulatszám különbségek lép-

nek fel, a 2 jelű tengelykapcsoló zár és az differenciálmű zárt állapotba kerül. 

A nyomaték ekkor 1:1 arányban (kiegyenlítés nélkül) kerül az első- és hátsó tengelyekre. Az 

összkerékhajtás addig marad (kiegyenlítéssel vagy kiegyenlítés nélkül) bekapcsolva, amíg a 

megfelelő kapcsolási feltételek fennállnak. 

 
6.4.16. ábra: Mercedes-Benz 4-Matic-osztómű automatikusan kapcsolt összkerékhajtáshoz 

(Daimler-Chrysler) 

1. differenciálmű 

2. a differenciálzár lamellás tengelykap-

csolója 

3. homlokkerék fokozat 

4. az elsőkerék-hajtás lamellás tengelykap-

csolója 

5. kihajtás a hátsó tengelyhez 

6. kihajtás az első tengelyhez 

7. gyűrűkerék 

8. bolygókerék-kar 

9. napkerék 

10. sebességváltó kihajtótengely

 

Állandó összkerékhajtást túlnyomó részben személygépkocsiknál és sportkocsiknál alkalmaz-

nak. Ennél a rendszernél az osztómű differenciálművel rendelkezik. 

 

A köztes differenciálműveknek, amelyek a behajtó nyomatékot az első és a hátsó tengelyre 

szétosztják, két típusa van: 

 a bolygóműves és 

 a kúpkerekes differenciálmű. 

 

A bolygómű (6.4.17. ábra) behajtása a bolygókerék-karon keresztül történik. A kihajtónyoma-

tékok a gyűrű-, valamint a napkerék között oszlanak meg azonos fordulatszám esetén a nap-

kerék r1 és a bolygókerék r2 sugarának megfelelően: 

         

                   (6.4.3.) 

 2

1

2

1

r

r

M

M
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6.4.17. ábra: Bolygókerekes osztómű (FÖRSTER) 

 

A bolygókerekes osztóműre példa a 6.4.18 és a 6.4.19 ábrán látható BMW 525iX osztóműve. 

 

 
6.4.18. ábra: ZF-bolygókerekes osztómű párhuzamosan kapcsolt lamellás tengelykapcsolóval 

(FÖRSTER) 

 
 

6.4.19. ábra: BMW 525iX állandó összkerékhajtással (REIMPELL) 
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Közvetlenül a hosszában beépített motor/sebességváltó egységhez kapcsolódik az osztómű 

(6.4.19. ábra), amely az erőfolyamot az első és a hátsó tengelyhez továbbítja. Normál üzem-

ben az osztómű bolygókerekein keresztül a behajtó nyomaték 64%-a a hátsó, 36%-a pedig az 

első tengelyre jut. Az első tengely meghajtása fogaslánccal történik. Az elsőkerék differenciál 

balra a motor mellett foglal helyet és a jobboldali kerék hajtása az olajteknőn keresztülmenő 

féltengellyel van megoldva. 

Ezt az úgynevezett Ferguson-építési módot gyakran alkalmazzák standard hajtású járművek-

nél. Záró hatás eléréséhez egy lamellacsoport akadályozza meg a bolygómű keringő mozgását 

és súrlódó kapcsolattal valósítja meg az első- és hátsó tengely közvetlen összekapcsolását. 

A lamellákat egy mágnestekercs vasmagja szorítja össze. A zárónyomaték a tekercsen átfolyó 

áramtól függ, amelyet az ABS-kerékfordulatszám jele és a féklámpa kapcsoló szabályoz. 

 

Kúpkerekes differenciálművel különböző nagyságú behajtó kúpkerék és áttétel esetén éppúgy 

megvalósítható a különböző nagyságú forgatónyomaték kimenő oldalra való átszármaztatása, 

mint  a bolygóművel.  

Erre mutat példát a 6.4.20. ábra, amelyen a VW «A 016 Allrad» ötsebességes váltója látható. 

Ez a típus a 016-os jelű VW-hajtáson alapul és a Passat Variant 4 motion-ba, valamint az Au-

di quattro-ba építik be. 

Osztóműnek (6) kúpkerekes-differenciálművet alkalmaznak, amelyet a váltó zárófedelébe (2) 

építenek be. Az erőátvitel a hajtótengelytől (1) egy csőtengelyen keresztül (8) történik a diffe-

renciálmű-házra (3). 

A kiegyenlítő kúpkerekektől (7) a nyomaték 1:1 arányban oszlik meg a csőtengelyben csap-

ágyazott, elsőkerék-hajtást biztosító nyeleskerék (9) és a hátsókerék-hajtást megvalósító (4) 

peremes tengely között. A differenciálzár bekapcsolásakor az (5) kapcsoló a (4) tengelyt ösz-

szekapcsolja a differenciálmű-házzal, így mindkét hajtótengely merev (fordulatszám-

kiegyenlítés nélküli) kapcsolata valósítható meg. 
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6.4.20. ábra: VW-ötsebességes  «A 016 Allrad» váltó 

 

1. behajtó tengely 

2. váltó-zárófedél 

3. differenciálház 

4. peremes tengely 

5. differenciálzár 

6. osztómű 

7. kiegyenlítő kúpkerekek 

8. csőtengely 

9. nyeleskerék 

 

Torsen-differenciál (Audi) 

 

A Torsen nevet a Gleason cég vezette be, amely a Torque Sensing (nyomaték-érzékelő) angol 

szavakból származik. Mind hossz- (pl. Audi), mind pedig kereszt differenicálműként beépít-

hető. 

A Torsen-differenciál befeszülés mentesen üzemel, nem akadályozza tehát a fontos ABS és 

ESP rendszerek működését. A legújabb változata ennek a rendszernek elsőkerék differenciál-

zárként került beépítésre a fronthajtású Alfa-Romeo gépkocsikba. 

Feladata, a hajtónyomatékot a haladási- és az útviszonyoktól függően dinamikusan és folya-

matosan szétosztani a kerekek között. 

Ebbe a differenciálműbe csigahajtópárokat építettek be (6.4.21. ábra). 

A differenciálkosárban három tengelypár helyezkedik el két-két csigakerékkel és négy hom-

lokkerékkel, valamint két csiga. 

Minden csigakerék a két hozzátartozó homlokkerékkel mereven van összekapcsolva. A hat 

tengely a differenciálkosárban van csapágyazva.  

Az egyik csiga a nyelestengelyen keresztül hajtja az elsőtengely-hajtást, a másik a kardánten-

gelyen keresztül a hátsótengely-hajtást. 
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A meghajtott differenciálház a csigakerék tengelyen keresztül hajtja a csigakerekeket, ame-

lyek az első- és hátsótengely-hajtáshoz tartozó csigákat forgatják. Fordulatszám-különbség 

(pl. kanyarmenet) esetén a homlokkerekeken keresztül történik a fordulatszám-kiegyenlítés az 

első és hátsó tengely között. 

 

 
 

6.4.21. ábra: Torsen-differenciál (Audi) 

 

A gyorsabban forgó csiga meghajtja a három csigakereket. Az egymással kapcsolódó hom-

lokkerekeken keresztül magával viszi a másik három csigakereket, amelyek a második csigát 

ennek megfelelően lassabban forgatják. 

Nem megfelelő tapadás esetén megakadályozza a kerék kipörgését, mivel a keréktengely a 

homlokkerekeken keresztül kapcsolatban van a jobban tapadó másik kerék tengelyével. 

A Torsen-differenciál úgy van kialakítva, hogy a nyomaték megosztás az egyes tengelyek kö-

zött maximum 1:3,5 arányban lehetséges. 

Az összekerékhajtás megvalósításának különböző koncepcióit a 6.4.22. ábra mutatja be. 

 

 

 
6.4.22. ábra: Összkerékhajtás koncepciók  (ams) 

 

D. differenciál 

TD. Torsen-differenciál 

LK. lemezes tengelykapcsoló 

PG. bolygómű 

   elektromos működtetés 
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A BMW X-Drive elnevezésű összkerék-hajtásrendszere esetében a motor nyomatékát egy 

osztóművön keresztül elektronikusan szabályozott tengelykapcsoló továbbítja a tengelyekre. 

Alaphelyzetben az elosztás 40% : 60% arányban történik a hátsótengely javára. A hosszirányú 

zárást a trakciókontroll valósítja meg. 

A Honda SH-AWD folyamatos teljesítményátvitelt valósít meg az elsőtengely differenciál-

hoz, valamint egy szöghajtáson és egy tengelykapcsolón keresztül a hátsótengelyhez. Minden 

kerékhez egy lemezes tengelykapcsoló és egy bolygómű tartozik. Így a hajtóerő a tengelyek-

re, valamint a kerekekre külön, egymástól függetlenül hat. 

A Mercedes 4-Matic folyamatos összekerékhajtása 40:60 vagy 45:55 százalékos alapfelosz-

tással dolgozik az első és a hátsótengely között. Fordulatszám különbség esetén nagyobb 

nyomatékot továbbít a lassabban forgó tengelyhez. A központi differenciál tisztán mechanikus 

elven működik lemezes tengelykapcsolóval. Az elektronikusan vezérelt trakciókontroll szük-

ség szerint fékezéssel szabályozza a menetdinamikát. 

Az Audi egyszerű megoldással, az önműködően záró Torsen-differenciállal osztja el a motor 

hajtóerejét az első- és hátsótengely között. Nincs elektronikus szabályozás, az alap felosztás 

50:50 és 40:60 % között van. 

 

 

Viszkokuplung 

 

A viszkokuplung, illetve viszko-zár (6.4.23. ábra) különböző célokra alkalmazható, pl. egy 

osztómű helyett vagy differenciálzárként a közép- és tengely differenciálműnél. 

A viszkokuplung egy házból és egy agyrészből áll. A lyukakkal rendelkező külső lamellák a 

házhoz, a felhasított belső lamellák pedig az agyhoz kapcsolódnak.  

A házban a külső és belső lamellák felváltva helyezkednek el és egymással nem érintkeznek. 

A megfelelően tömített házat folyékony szilikonnal töltik fel, és így ezzel egy karbantartás-

mentes szerkezet jön létre. A behajtás a házon, a kihajtás az agyon keresztül valósul meg. 

 
6.4.23. ábra: Viszkokuplung 

 

Ha a házat meghajtjuk, amellyel a külső lemezek együtt forognak, a külső- és belső lemezek 

között lévő szilikon-folyadékban nyíró igénybevétel lép fel. 

A szilikon-folyadék viszkozitása olyan nagy, hogy nagyobb fordulatszám különbségek esetén 

a folyadék magával viszi a belső lamellákat. A hőmérséklet és a nyomás növekedésével válto-

zik a viszkozitás és ezzel a nyírással szembeni ellenállás annyira, hogy ez csaknem 100%-os 

záróhatást eredményez. 
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A viszkokuplungnak az egyszerű felépítése mellett van egy jelentős hátránya is. A kuplung 

működési elvéből adódó késleltetés miatt a menetstabilitás növelését célzó kerékfékezések is 

késleltetve jelentkeznek. 

 

A viszkokuplungok az összkerékhajtású járművekben többféleképpen alkalmazhatók. 

 

1) A 2. tengely közvetlenül egy viszkokuplungon keresztül van a többi tengely hajtáslán-

cához kapcsolva. A viszkokuplung ebben az esetben osztóműként és ugyanakkor kie-

gyenlítőműként is működik. A nyomatékelosztás automatikusan változik. Példa erre a 

VW Golf Syncro (6.4.24. ábra). 

2) A nyomatékelosztó és fordulatszámkiegyenlítő osztóműhöz egy viszkokuplungot kap-

csolnak párhuzamosan, önműködően záró differenciálként. Példa erre az Opel Vectra 

4x4 (6.4.25. ábra). 

 

 
6.4.24. ábra: A Golf III Synchro elsőtengely differenciálja viszkokuplunggal 

 
6.4.25. ábra: Az Opel Vectra 4x4 osztóműve 

párhuzamos viszkokuplunggal és szabadonfutóval (REIMPELL) 
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A viszkokuplung hajtásláncba való integrálására a 6.4.26. ábra mutat be további példát. 

 

 
 

6.4.26. ábra: A viszkokuplung integrálása a hajtásláncba Honda Civic Shuttle 4WD  

(Honda) 
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Haldex-kuplung 

 

A fordulatszám érzékelős lemezes tengelykapcsolóknak egy további változatát az úgynevezett 

Haldex-kuplung formájában építi be a VW, a Volvo és a Porsche. 

A Haldex-kuplung (6.4.27. ábra) esetében a szabályozáshoz szükséges információkat egy 

számítógép dolgozza fel. 

A hajtóerő elosztásánál nem csupán a szlipet, hanem a jármű menetdinamikai állapotát is fi-

gyelembe veszik. 

A számítógép a CAN-Bus-on keresztül információkat kap a kerekek ABS-fordulatszám érzé-

kelőitől, valamint a motorszabályozástól és ezek alapján szabályozza a tengelykapcsolót. 

 

 
 

6.4.27. ábra: Haldex-kuplung (VW) 

 

A kapcsolónyomást egy axiális dugattyús szivattyú állítja elő, amelyet egy bütykös tárcsa 

működtet a behajtó- és kihajtótengely közötti fordulatszám különbség esetén. 

A dugattyú gördülőcsapágya a bütykös tárcsán felfelé és lefelé mozog, amely fel-le mozgást a 

csapágy a dugattyúhoz továbbítja. Így a dugattyú mozgás hatására olajnyomás alakul ki. Ezt a 

nyomást egy olajvezető csatorna a munkahengerekhez továbbítja. A munkahenger dugattyút 

az olajnyomás a csapágygörgőnek és a lemezek nyomólapjának szorítja, így összenyomja a 

lemezeket. 

A kuplung behajtó és kihajtó tengelye közötti kapcsolat és ezzel az összkerékhajtás létrejön. 

Az olajnyomás egy szabályozóegységen keresztül vezérelt mágnesszeleppel változtatható, így 

lehetőség nyílik 0 és 100% közötti záró hatás létrehozására. 400 min-1 feletti motorfordulat-

számtól egy további elektromos működtetésű olajszivattyú is működésbe lép, amely által lét-

rehozott olajnyomás arra szolgál, hogy a lemezek közötti játékot megszüntesse, és így bizto-

sítson gyors reagálást. 

A Haldex-kuplung új változatának a szabályozása kizárólag elektronikus. A forgatónyomaték 

elosztása a szliptől függetlenül a menetszituációtól függően szabályozható. 

A hidraulikus nyomást elektromos szivattyú hozza létre. Az első- és hátsótengely közötti for-

dulatszám különbség már nem feltétele a Haldex-kuplung működtetésének, és az átszármazta-

tandó forgatónyomatékot a tengelykapcsolóházba integrált szabályozóegység egy szabályozó-

szelep működtetésével állítja be (6.4.28. ábra). 

Az első- és hátsótengely közötti erőzár a lemezeket összenyomó munkahenger dugattyúra ha-

tó olajnyomás hatására alakul ki.  Az olajnyomást a nyomástároló állandó 30 bar-on tartja. A 

munkanyomás a 0% (fékezéskor, kuplung nyitott) és 100% (gyorsításkor, kuplung zárt) érté-

kek között változtatható. 
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6.4.28. ábra: IV. generációs Haldex-kuplung  (VW) 

 

A kapcsolható lemezes tengelykapcsoló előnye a viszkokuplunggal szemben, hogy nem lép fel 

befeszülés a hajtásláncban és fékezéskor a kerekek egymástól szét vannak választva. Ezáltal a 

Haldex-kuplung teljesen kompatibilis a modern menetdinamikai szabályozórendszerekkel, mint 

például az ESP-vel. A járművet vontatni azonban csak az első tengelyt megemelve szabad. 

A viszkokuplunggal szemben viszont a Haldex-rendszer karbantartást igényel. Az alkalmazott 

speciális nagyterherbírású olajat némely járműnél 60 000 kilométerenként cserélni kell. 

 

Előtéthajtás 

 

A nagyterhelésű gépjárműveket valamint a nehéz terepviszonyokra alkalmas terepjárókat elő-

téthajtással szerelik fel. 

Az előtéthajtás előnye, hogy az erőátvitel részei – a tengelykapcsoló, a sebességváltó, a kar-

dántengely, a szög- és kiegyenlítő-hajtómű – viszonylag nagy fordulatszámon üzemelnek és 

ezért kisebb nyomatékot kell átszármaztatniuk. A szükséges nagy forgatónyomatékot fogaske-

rekes előtéthajtómű állítja elő közvetlenül a féltengelyek végén. 

 

Megkülönböztetünk: 

 bolygóműves kerékhajtást (6.4.29. és 6.4.30. ábra) 

 homlokkerekes előtéthajtást, mint amilyet a Daimler-Benz alkalmaz (6.4.31. ábra). 

 
6.4.29. ábra: Bolygóműves előtéthajtás (ZF) Hajtott első tengely. A hajtáshoz egy szinkron-

csuklót alkalmaznak. 
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6.4.30. ábra: Merevtengelyes bolygóműhajtás haszongépjárművekhez (ZF) 

 

Homlokkerekes előtéthajtásnál a fogaskerekek egymás fölött való elrendezése nagyobb sza-

bad teret biztosít a terep egyenetlenségeinek az áthidalásához, amely terepjáróknál és ala-

csonypadlós járműveknél (6.4.32. ábra) kedvező. 

 

 
6.4.31. ábra: Homlokkerekes előtéthajtás 

 

 
6.4.32. ábra: ZF-portáltengely AV 131 alacsonypadlós autóbuszokhoz 

 

A portálhajtásokat teljesítmény-elágazásos homlokkerék-fokozatként alakítják ki (6.4.33. áb-

ra). A meghajtó kiskerék (1) elrendezése, amelynek a tengelye pontosan a két közbülső kerék 

(2) összekötő vonalára esik, lehetővé teszi, hogy a meghajtó kiskereket radiális csapágyazás 

nélkül építsük be úgy, hogy önmagát központosítsa. Ezáltal egyenletes teljesítmény elosztás 

és optimális kapcsolódási viszonyok biztosíthatók. 
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6.4.33. ábra: Az AV 131 ZF-portáltengely felépítése  

 

1. meghajtó kiskerék 

2. közbülső kerekek 

3. keréktengely 

A. portáltávolság 

 

Mellékhajtások 
 

A különleges gépjárművek speciális követelményeinek kielégítésére különböző mellékhajtá-

sok szükségesek, amelyeknek három alapvető megoldása van. 

 

Motorfüggő mellékhajtás (6.4.34. ábra), amely a kuplungharangban foglal helyet és egy speciális 

kuplunggal hajtják meg. Ez azt jelenti, hogy amint a motor működik, a rendszer üzemkész álla-

potban van. A bekapcsolása egy hidraulikusan működtetett lemezes tengelykapcsolóval történik. 

 
6.4.34. ábra: A motorfüggő mellékhajtás vázlata 

 

1. a mellékhajtás lemezes tengelykapcsolója 

2. hajtóműház 

3. tengelykapcsoló a haladáshoz szükséges erőátvitelhez 
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6.4.35. ábra: Tengelykapcsoló-függő mellékhajtás vázlata 

1. előtéttengely 

2. körmös tengelykapcsoló a mellékhajtáshoz 

 

Tengelykapcsoló-függő mellékhajtás (6.4.35. ábra): Ennél a megoldásnál a mellékhajtómű 

hajtása a sebességváltó előtéttengelyéről történik egy kapcsolható körmös tengelykapcsolóval. 

A bekapcsolást csak álló járműnél és kinyomott tengelykapcsolóval szabad végezni. 

 

Menetfüggő mellékhajtás, amelyik a hajtómű kimeneti oldalán helyezkedik el és a kihajtó 

tengely hajtja. 

Az osztóművel és mellékhajtással rendelkező összkerékhajtású járműveknél a mellékhajtást 

az osztómű behajtó tengelye forgatja. A bekapcsolása körmös tengelykapcsolóval történik. 

6.4.3. Hajtótengelyek 

A gépjárműveken a motor által leadott forgatónyomatékot a sebesség-váltón / differenciálmű-

vön keresztül a hajtókerekekig a hajtótengelyek továbbítják. 

A jármű rugózásával és a kormánymozgással összefüggő mozgásai azonban nem tesznek le-

hetővé merev kapcsolatot. Ha a jármű motorja elöl, a hajtott kerekek pedig hátul helyezked-

nek el, kardántengelyt kell hajtótengelyként alkalmazni. 

A hajtótengely feladata a nyomatékok hatékony átvitele két egymáshoz képest egyvonalba 

eső, vagy eltolással rendelkező csatlakozási pont között. 

A tengelyeknek nagy fordulatszám tartományban kell üzemelniük és az összekötendő csatla-

kozási pontok közötti szögváltozásokat széles tartományban lehetővé kell tenniük. Ezen kívül 

a hosszváltozásokat is ki kell egyenlíteni. 

A teljesítményátvitel mellett a hajtótengelyek feladata még a forgatónyomaték egyenletes át-

származtatása a hajtó kerekekre. 

A csak egy csuklóval rendelkező hajtótengelyek mozgás és nyomaték átvitele egyenlőtlen 

(6.4.36. ábra). 

Ha két tengelyt egy meghatározott β szögben egy egyszerű kardáncsuklóval kötünk össze és 

az I jelű tengely egyenletes ω1 szögsebességgel forog, akkor a II jelű tengely ω2 szögsebessé-

ge periódikusan változik (6.4.37. ábra). 
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6.4.36. ábra: Egy csuklóval rendelkező hajtótengely (GKN) 

 

 
 

6.4.37. ábra: A kihajtó tengely szögsebesség változása a kardántengely elfordulási szögének a 

függvényében (Toyota) 

 

Az egyenlőtlenség, amelyet gyakran kardánhibának neveznek, a II jelű tengely szinusz-

hullám formájú szögsebesség ingadozásaként jelenik meg, amint azt a 6.4.37. ábra egy teljes 

360°-os elfordulásra bemutatja. 

0°, 180° és 360° szögelfordulások esetén az I. tengely kardánvillája mindig vízszintes helyze-

tű és kisebb a kerületi sebessége, mint a 90°és 270° szögelfordulásokhoz tartozó függőleges 

pozíció esetén. A kardánkereszt gyorsulása és lassulása is folyamatosan változtatja a II. ten-

gely szögsebességét. 

A szerkezeti elemek konstrukciós elrendezéséből, valamint azok szöghelyzetéből és a párhu-

zamos eltolhatóságából származó követelmények miatt a hajtáslánc egészében a kardántenge-

lyeket mindig két csuklóval szerelik. Ezáltal a fellépő egyenlőtlenségek kiküszöbölhetőek. 

A β kardánszög (6.4.38. ábra) megadja, mekkora szögben lehet egy csuklót kitéríteni, hogy 

megfeleljen az egyenletes erőátvitel és a hosszú élettartam követelményeinek. Gépjárművek 

esetén ez a szög több mint 50° is lehet. 
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6.4.38. ábra: Kardánszög (GKN) 

 

Kétféle elrendezést különbözetünk meg, a Z- és a W-elrendezést (6.4.39. ábra). 

A Z-elrendezés a szokásos alkalmazási módnak felel meg.  A hajtó és hajtott tengely tökéletes 

együttfutásához azok kardánvilláinak egy síkban kell lenniük és a kardánszögnek mindkét 

csuklónál ugyanakkorának kell lennie. 

 

 
 

6.4.39. ábra: Z- és W-elrendezésű kardántengelyek  

A ß1 és ß2 kardánszögeknek egyenlőnek kell lenni 

 

További lehetőség az 1 és 3 jelű tengelyek között a fordulatszám ingadozások kiküszöbölésé-

re a W-elrendezés. 

Ennél az elrendezésnél is a kardánszögeknek egyenlő nagyságúnak kell lennie és a kardánvil-

láknak egy síkba kell esni.  

Elöl elhelyezkedő motorral és hátsókerék-hajtással rendelkező járművek esetében az erőátvi-

tel a motortól a tengelykapcsolón, sebességváltón és a hosszirányú hajtótengelyen keresztül 

történik a hátsó tengelyre (differenciálműre). 

A haladási és terhelési állapottól függően a sebességváltó és a hátsó tengely között különböző 

távolságok és szöghelyzetek alakulnak ki, amelyek szükségessé teszik kardáncsuklók vala-

mint tengelyirányú kiegyenlítés alkalmazását is a hosszirányú hajtótengelyen (6.4.40. ábra). 
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6.4.40. ábra: Hátsókerék-hajtás hosszirányú hajtótengelyének elmozdulása  

 

A hossztengelyek tulajdonságait a különböző csuklótípusok mellett a felhasznált anyagok és –

a tengely geometriai kialakítása is jelentősen befolyásolják. 

A követelményektől függően acél-, alumínium- vagy szálerősített kompozit anyagokat hasz-

nálnak. 

Napjaink gépjárműveinél a hosszirányú tengelyeket általában kettő (6.4.41. ábra), vagy három 

(6.4.42. ábra) csuklóval készítik. 

 
 

6.4.41. ábra: Standard kardántengely két kardáncsuklóval (Toyota) 

 

 
 

6.4.42. ábra: Hosszirányú tengely három kardáncsuklóval és középcsapággyal (Toyota) 

 

Az oldalirányú tengelyek vagy féltengelyek feladata, a hajtónyomatéknak a differenciáltól a 

hajtókerekekig való továbbítása, lehetővé téve a hosszkülönbségek kiegyenlítését és a kor-

mányzást. 

A féltengelyek kerék- és hajtóműoldali csuklókból állnak, amelyeket egy profilos tengely köt 

össze egymással. Ehhez tartozhat kiegészítésként a blokkolásgátló rendszer (ABS-gyűrű) és a 

lengéscsillapító. A 6.4.43. ábra néhány változatot mutat be a féltengelyek kialakítására. 
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6.4.43. ábra: Különböző kialakítású féltengelyek (GKN) 

 

Általában igaz ezekre a tengelyekre, hogy az összes szerkezeti eleme karbantartásmentes a 

tervezett élettartamon belül. 

Elsőkerék-hajtású gépjárműveknél a tengelyeknek (6.4.44. ábra) a következő funkciókat kell 

teljesítenie: 

 erőátvitel motor-sebességváltó/differenciáltól a hajtókerekekre 

 a hajtótengely hosszirányú elmozdulásának kiegyenlítése be- és kirugózáskor 

 a hajtótengely hosszirányú elmozdulásának kiegyenlítése kormányzáskor 

 az első kerekek együttfutásának biztosítása kormányzás esetén is. 

 

 
6.4.44. ábra: Féltengely szerkezeti felépítése (GKN) 

 

A be- és kirugózáskor, valamint kormányzáskor fellépő tengely-hosszkülönbségek kiegyenlí-

tésére a hajtóműoldali csuklót hosszirányú elmozdulást lehetővé tevő csuklóként alakítják ki. 

Ezek a csuklók axiális elmozdulási lehetőséggel és kisebb kardánszöggel rendelkeznek. 

A kormánymozgások lehetővé tételére kerékoldali csuklóként axiálisan merev csuklót alkal-

maznak, melynek nincs axiális elmozdulási lehetősége csak a kerék kardánszögét biztosítja. 

A hátsókerék-hajtású járművek féltengelyeinek az elsőkerék-hajtásúakéhoz képest kevesebb 

funkciót kell teljesíteni: 

 erőátvitel motor-sebességváltó/differenciáltól a hajtókerekekre, 

 a hajtótengely hosszirányú kiegyenlítése be- és kirugózáskor. 

 

A hátsókerék-hajtású járművek hajtótengelyeit két axiális elmozdulást lehetővé tevő csuklóval 

alakítják ki, mivel ezeknél a kormányzásból származó mozgásokkal nem kell számolni 

(6.4.45. ábra). 
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6.4.45. ábra: Két axiális elmozdulást lehetővé tevő csuklóval szerelt hajtótengely 

 

Néhány járművet különböző hosszúságú féltengellyel szerelnek (6.4.46. ábra). Ez különösen 

hirtelen gyorsításkor okozhat a különböző nagyságú kardánszög miatt kedvezőtlen menettu-

lajdonságokat.  

 

 
6.4.46. ábra: Különböző kardánszögek a féltengely hosszkülönbségek miatt (Toyota) 

 

Amint azt a 6.4.46. ábra mutatja, a baloldali rövidebb féltengelynél nagyobb a kardánszög 

mint a jobboldali hosszabb tengelynél. A szög- és nyomatékkülönbség miatt a jobboldali ke-

rék hajlamos ilyenkor befelé fordulni. 

A kedvezőtlen menettulajdonságok elkerülése érdekében mindkét oldaltengelynek azonos 

hosszúságúnak kell lennie. Ezt egy közbülső tengely alkalmazásával lehet megvalósítani 

(6.4.47. ábra). 

 

 
 

6.4.47. ábra: A kardánszögek kiegyenlítése közbülső tengely alkalmazásával (Toyota) 

 

A hossz- és a keresztirányú tengelyeknek is hasonló az alapfelépítése, viszont speciálisan az 

alkalmazási követelményeknek megfelelően vannak kialakítva. A hosszirányú tengelyeknek 

nagy fordulatszámra kell alkalmasnak lenni, a kardánszög általában kicsi és a kis kardánalagút 

megvalósítása érdekében kis méretekkel és súllyal kell rendelkezniük. 

 

Más követelményeket támasztanak a féltengelyekkel szemben. Kisebb fordulatszámra vannak 

kialakítva, mint a hosszirányú hajtótengelyek, viszont nagyobb kardánszöget és axiális el-

mozdulást kell biztosítaniuk. Ezeknek a követelményeknek a kielégítésére sokféle különböző 

csuklótípust fejlesztettek ki. 
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A keresztcsukló, amit kardáncsuklónak is neveznek, az autógyártás legrégibb szerkezeti ele-

mei közé tartozik. 

A keresztcsukló két kardánvillából, a kovácsolt kardánkeresztből, négy tűcsapágyas csapágy-

perselyből és biztosítógyűrűkből áll (6.4.47. ábra). 

 

Az egyik kardánvilla a csőtengelyhez van hegesztve, a másik villa a csuklókarimával vagy az 

axiálisan elmozduló taggal képez egy egységet. Az osztatlan csapágycsészével rendelkező 

keresztcsuklók esetén a csapágyperselyek cserélhetők. Annak elkerülése érdekében, hogy na-

gyobb fordulatszám esetén a villából ki ne mozduljanak, helyzetüket a villa furatában biztosí-

tógyűrűvel vagy -lemezzel rögzítik (6.4.48. ábra). 

A keresztcsuklók másik típusa osztott csapágycsészével rendelkezik besajtolt, nem szétszerel-

hető perselyekkel. 

 
 

6.4.47. ábra: Tűcsapágyazott nehéz kardáncsukló, részben metszetben ábrázolva 

 

 
 

6.4.48. ábra: Szétszerelhető osztatlan csapágycsészével rendelkező kardáncsukló (Toyota) 
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A fronthajtású járműveknél kormánymozgatáskor a hajtótengely csuklójának olyan nagy kité-

rési szöget (kardánszöget) kell áthidalnia, hogy az egyszerű kardáncsuklók alkalmazása az 

egyenlőtlenségek miatt nem lehetséges. Ezért fejlesztették ki az úgynevezett szinkroncsukló-

kat. 

Napjainkban már nagyon sok különböző csuklótípus létezik. A szinkroncsuklókat alapvetően 

az alkalmazási mód és a csukló felépítése alapján különböztetjük meg. 

 

A szerkezeti felépítés alapján megkülönböztetünk: 

 

 golyós csuklókat 

 Rzeppa-Birfield-csukló (6 golyóval; 6.4.49. ábra) 

 Bendix-Weiß-golyós csukló (4 golyóval) 

és 

 

 Tripod-csuklókat (6.4.50. ábra), 

 

valamint alkalmazás szerint: 

 axiálisan merev és 

 axiálisan elmozduló csuklókat. 

 

Az axiálisan merev csuklók szilárd kapcsolatban vannak a csőtengellyel, axiális elmozdulást 

nem tesznek lehetővé. A rögzítés biztosítógyűrűvel, körömmel vagy stancolással történhet. 

Ennek a csuklónak a feladata, a kormánymozgás biztosítása és egyidejűleg az első kerekekre 

való nyomatékátvitel. 

Az axiálisan elmozduló csuklónak bizonyos szögkitérést valamint axiális elmozdulást kell 

megengednie. Feladata, a nyomatékátvitel biztosítása a kerék be- és kirugózása mellett, és a 

kardántengely hosszváltozásának lehetővé tétele. 

 

 
6.4.49. ábra: Rzeppa–Birfield-szinkroncsukló 

 

 
6.4.50. ábra: Tripod-csuklós hajtótengely 
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A homokinetikus golyós csukló golyópályával rendelkező külső és belső gyűrűből a külső és 

belső gyűrű közötti kapcsolatot megvalósító golyókból és az őket tartó kosárból áll. 

Ez azt jelenti, hogy a teljes forgatónyomatékot a golyók viszik át. A külső gyűrű a  hajtott, a 

belső gyűrű egy fogazott kapcsolattal a hajtótengellyel van összekötve. Két kialakítási válto-

zatát különböztetjük meg: 

 axiálisan merev csuklók: maximálisan kb. 45°-os szögkitérést engednek meg és ívelt 

golyópályával rendelkeznek. Kerékoldalra szerelhetők (6.4.51. ábra). 

 axiálisan elmozduló csuklók: ezeket mindig a sebességváltó illetve a differenciálmű 

oldalra szerelik, hátsókerék-hajtás esetén mind a differenciálmű, mind pedig a kerék-

oldalra szerelhetők (6.4.52. ábra). A kitérési szögük maximálisan kb. 22°. Az axiális 

elmozdulás 22 – 55 mm között változik. 

 

 
 

6.4.51. ábra: Axiálisan merev golyós csukló (GKN) 

 

 
6.4.52. ábra: Axiálisan elmozduló golyós csukló (GKN) 

 

A szinkroncsuklók másik lehetséges kialakítása a tripod-csukló (a szögkitérés maximum kb. 

35°és az axiális elmozdulás kb. 30-50 mm). 

Ez a csukló egy tripod-csillagból áll, amely a belső fogazatával a külső fogazattal rendelkező 

hajtótengelyhez kapcsolódik. A tripod-csillag három egymáshoz képest 120°-ra elhelyezkedő 

csapból áll, amelyeken tűcsapágyas futógörgők találhatók. 

További elemként egy ház (harang) tartozik hozzá, három egymáshoz képest 120°-os szögben 

elhelyezkedő futópályával. 
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Ezekbe a futópályákba illeszkednek a tripod-csillag futógörgői. Ezek a csuklók is élettartam 

kenéssel rendelkeznek, zsírral feltöltve karbantartásmentesek. Hajtóműoldalról és részben ke-

rékoldalról is beépíthetők (6.4.53. és 6.4.54. ábra). 

 

 
6.4.53. ábra: Tripod-csukló (axiálisan merev) (GKN) 

 

 

 
6.4.54. ábra: Axiális elmozdulást megengedő tripod-csukló 

 

Ha csak nagyon kicsi szögkitéréseket kell áthidalni (kb. 5-7°), gyakran ún. szárazcsuklókat 

alkalmaznak. A gumírozott szövetbetétes (Hardy) tárcsákat általában háromkaros karimákkal 

kapcsolják a tengelyekhez. 

A két egymással összekötendő tengely pontos központosítása érdekében a két tengelyvég egy 

gömbbel és a hozzá illeszkedő fészekkel csatlakozik egymáshoz a rugalmas tárcsa középpont-

jában. 

A gumírozott szövetbetétes tárcsák helyett előfeszített lágygumi-csuklókat is alkalmaznak. 

A 6.4.55. és 6.4.57. ábrák szárazcsukló kialakításokra mutatnak példákat. 
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6.4.55. ábra: Egyrészes csuklós tárcsa (SGF) 

 

 
6.4.56. ábra: Guibo-gumicsukló (Goertze) 

 

 
 

6.4.57. ábra: Rugalmas csukló gumielemekkel és központosító gömbbel (Toyota) 
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